
١١ 

 الثاين الباب

  النظري اإلطار

  

 الكفاءة الرتبوية للمعلم  .أ 

الكفاءة الرتبوية للمعلم، سأفحص بدقة معايري قبل الدخول يف 

  .�هيل املعلم، حىت يصبح الفهم أكثر وضوًحا

 العربية اللغة معلم �هيل معايري .١

بناًء على الئحة وزير التعليم الوطين جلمهورية إندونيسيا رقم 

 ةبشأن معايري التأهيل األكادميي وكفاء ٢۰۰٧لعام  ۱٦

 مدرسة متواسطة معلمياملعلمني، جيب أن يكون ملؤهالت 

املكافئة احلد األدىن من املؤهالت التعليمية للدبلوم الرابع أو 

وفًقا للمواد اليت يتم تدريسها، واليت مت  بر�مج دراسة جامعي

  ٩.احلصول عليها من بر�مج دراسة معتمدة

حبيث ميكن تطويرها مثل كل يف أربع كفاءات مبا يف ذلك 

الشخصية، والكفاءة اإلجتماعية، الكفاءة الرتبوية، والكفاءة 

.  والكفاءة املهنية اليت مت احلصول عليها من خالل التعليم املهين

  .رابع الكفاءة تتكامل يف أداء املعلم

  الكفاءة الرتبوية  )أ 

الكفاءة الرتبوية هي القدرة على إدارة تعلم الطالب 

واليت تشمل فهم الطالب وتصميم وتنفيذ التعلم وتقييم 
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١٢ 

م وتطوير الطالب لتحقيق إمكا��م املختلفة نتائج التعل

لفهم الطالب، جيب على املعلمني  .وتقييم نتائج التعلم

االنتباه إىل التطور املعريف والعاطفي والنفسي ومعرفة 

  ١٠.األحكام األولية للطالب

: تشمل الكفاءات الرتبوية على الكفاءات الفرعية

 إتقان خصائص الطالب من النواحي اجلسدية) ۱(

 .واملعنوية والروحية واالجتماعية والثقافية والعاطفية والفكرية

تطوير ) ٣(إتقان نظرية التعلم وتدريس مبادئ التعلم، ) ٢(

تنظيم التعلم ) ٤( منهج متعلق �ملواد اليت يتم تدريسها،

االستفادة من تكنولوجيا املعلومات ) ٥(الرتبوي، 

إمكا�ت  تسهيل تنمية) ٦( واالتصاالت لصاحل التعلم،

التواصل الفعال ) ٧(الطالب لتحقيق إمكا��م املختلفة، 

إجراء تقييم وتقييم ) ٨(والتأكيد واألدب مع الطالب، 

االستفادة من نتائج التقييم ) ٩(عمليات التعلم ونتائجها، 

اختاذ إجراءات عاكسة ) ١٠(والتقييم من أجل التعلم، 

  .لتحسني جودة التعلم

  الشخصية ةكفاءال  )ب 

اءة الشخصية هي الكفاءة املرتبطة �لسلوك الكف

الشخصي للمعلم نفسه واليت جيب أن تكون هلا قيم عالية 
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١٣ 

تشمل  ١١.حبيث ميكن أن تنعكس يف السلوك يوميا

التصرف وفًقا ) ١: (الكفاءات الفرعية الشخصية ما يلي

للمعايري الدينية والقانونية واالجتماعية والثقافية الوطنية 

تقدمي نفسه كشخصية نزيهة ونبيلة  )٢(إلندونيسيا، 

تقدمي نفسه على ) ٣(ومنوذج حيتذى به للطالب وا�تمع، 

) ٤(أنه شخص مستقر و وطيد، �ضج، حكيم، وكرمي، 

إظهار أخالقيات العمل، واملسؤولية العالية، والشعور 

التمسك مبدونة  )٥( �لفخر لكونه مدرًسا، والثقة �لنفس،

  .أخالقيات املهنة للمعلمني

  الكفاءة االجتماعية  )ج 

الكفاءة االجتماعية هي قدرة املعلمني كجزء من 

ا�تمع على التواصل والتفاعل بشكل فعال مع الطالب 

أولياء / وزمالئهم املعلمني واملوظفني الرتبويني وأولياء األمور

  ١٢.أمور الطالب وا�تمع احمليط

أن ) ١: (االجتماعية الفرعية ما يلي ةتشمل الكفاء

ن شامًال، وتتصرف مبوضوعية، وال متيز بسبب تكو 

اعتبارات اجلنس والدين والعرق واحلالة البدنية واخللفية 

التواصل ) ٢(األسرية واحلالة االجتماعية واالقتصادية، 

الفعال والتعاطف واألدب مع زمالئك املعلمني، واملوظفني 

                                                             
11  Moh. Roqib dan Nurfuad, Kepribadian Guru, ( Yogyakarta : 

Grafindo Litera Media, 2009 ), 122.  
12

 Hosnan, M. Etika Profesi Pendidik, 160.  



١٤ 

 التكيف مع العمل) ٣(الرتبويني، وأولياء األمور، وا�تمع، 

يف مجيع مناطق مجهورية إندونيسيا اليت لديها د��ت 

التواصل مع ا�تمع املهين نفسه ) ٤(اجتماعية وثقافية، 

  .واملهن األخرى شفهًيا وكتابًيا أو �شكال أخرى 

  الكفاءة املهنية  )د 

الكفاءة املهنية هي القدرة فيما يتعلق �تقان مادة 

تضمن إتقان التعلم يف جمال دراسي واسع وعميق، والذي ي

مضمون حمتوى املنهج يف املواد الدراسية واملادة العلمية اليت 

. تغطي مادة املنهج، �إلضافة إىل إضافة رؤى علمية

  ١٣.معلم

إتقان املواد ) ١:(تشمل الكفاءات املهنية الفرعية

والبنية واملفاهيم والعقليات العلمية اليت تدعم املوضوع الذي 

يري الكفاءة والكفاءات األساسية إتقان معا) ٢(تتم إدارته، 

تطوير مواد تعليمية إبداعية، ) ٣(للمادة اليت يتم تدريسها، 

تطوير املهنية بطريقة مستدامة من خالل اختاذ ) ٤(

استخدام تكنولوجيا املعلومات ) ٥(إجراءات انعكاسية، 

  .واالتصاالت لتطوير الذات
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١٥ 

 العربية اللغة كفاءة معلمي .٢

  العربيةاللغة  علميم تعريف  )أ 

بعام املعلمون هم مربيون ومعلمون لتعليم الطفولة 

املبكرة يف املسار املدرسي أو التعليم الرمسي واالبتدائي 

جيب أن يكون لدى هؤالء املعلمني مؤهالت . والثانوي

يف تعريف أوسع، ميكن اعتبار أي شخص يعلم . رمسية

تتضمن بعض املصطلحات اليت . شيًئا جديًدا مدرًسا

  ١٤.ر املعلم أيًضا احملاضر واملعلم واملريب واملدرستصف دو 

وحبيث يكون رمسًيا، املعلم هو مدرس يف مدرسة عامة 

أو خاصة لديه القدرة على أساس اخللفية التعليمية الرمسية، 

على األقل احلالة اجلامعية، واألحكام القانونية كمدرس بناًء 

يف . ونيسياعلى قوانني املعلم واحملاضر املعمول �ا يف إند

ارتباطًا وثيًقا �لنظام " اللغة"ا�تمع اإلندونيسي، ترتبط 

مما " ال يعرف اللغة"املثال يعين عبارة . وا�املة والعادات

اليت تعين " اللغة الطيبة"يعين أنه ال يعرف األداب، و 

  .مما يعين خارج على القواعد" ينتهك اللغة"األداب، و 

" لغا"من الصيغة " لغة"ة يف اللغة العربية، نشأت كلم

على أساس هذه " اللغة"من تعريف  .اليت تعين التحدث

الدول املختلفة، ميكن االستنتاج أن صفتها العامة هي 
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١٦ 

شيء يف شكل صوت خيرج من الفم بشكل حيتوي 

  ١٥.الصوت أو له معىن معني

وحبسب الغاليني، فإن اللغة العربية هي مجل 

أفكارهم (فهم يستخدمها العرب للتعبري عن أهدا

أعطت اللغة العربية مفردات كبرية للغات ). ومشاعرهم

أخرى يف العامل اإلسالمي، �إلضافة إىل دور الالتينية ملعظم 

خالل العصور الوسطى، كانت اللغة . اللغات األوروبية

العربية أيًضا أداة ثقافية رئيسية، خاصة يف العلوم 

رة العديد من والر�ضيات والفلسفة، مما أدى إىل استعا

  .اللغات األوروبية ملفردات كبرية من اللغة العربية

اللغة العربية هي أكرب لغة من حيث عدد املتحدثني 

ترتبط هذه اللغة ارتباطًا وثيًقا . يف عائلة اللغات السامية

اللغة السامية هي اللغة املستخدمة من .  �لعربية واآلرامية

�ري دجلة  قبل الشعوب أو الدول اليت تعيش حول

الشرق (والفرات والسهول السورية وشبه اجلزيرة العربية 

، مثل الفنيسية واآلشورية والعربية والعربية والسورية )األوسط

من بني هذه اللغات العديدة، اللغة العربية اليت . والبابلية

يف الواقع ظهرت . بقيت حىت يومنا هذا هي اللغة العربية

وذلك ألن الدليل . قبل اإلسالماللغة العربية منذ قرن ما 
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١٧ 

على إرث اللغة العربية ال ميكن تسجيله إال منذ قرنني قبل 

اإلسالم، حبيث ال ميكن أن يبدأ تسجيل اللغة العربية إال 

 ١٦.يف هذا الوقت

  خصائص معلمي اللغة العربية  )ب 

 ال الذين املدرسني ألن العربية، �للغة واالعتزاز احلب )١

 يستطيعون ال يعلمو�ا اليت للمادة �حلب يشعرون

 مهم جزء العربية اللغة وألن ب،للطال احلب هذا نقل

 .ماملعل يغرسه الذي احلب وكذلك والنبل، املرياث من

   .النبيل الرتاث هذا ويقدرون الطالبجيب 

 اللغة مدرس يتمكن ال حىت ة،العربي اللغة إتقان )٢

 خطوة خيطو أن ميكنه وال ه،رسالت أداء من العربية

 إتقان على قادر غري كان وإذا ة،املدرس يف واحدة

  .  املادة

 يتطلب وهذا ا،وكتابته العربية �للغة �لتحدث االلتزام )٣

 ة،والكتاب التحدث يف حية قدوة املعلمون يكون أن

 هي الصحيحة والكتابة اجليد النطق يكون حبيث

  .العربية اللغة تعليم يف األوىل األدوات

 ال العربية اللغة مدرس وأن ةالثقافي واملعرفة القدرة )٤

 تتطلب مادته طبيعة ألن ة،الثقاف يف يقتصر أن ينبغي
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١٨ 

 اخلاصة مواضيعه يف واسعة بثقافة معرفة يكون أن منه

 األدبية املعلومات تعزز اليت األخرى اللغات ويف

 ن،والتواز  للتحليل .رالنظ بعد على قادراً  وجتعله

 ١٧.األدب دروس يف خاصة

 العربية اللغة يملعلم الرتبوية الكفاءة .٣

 الكفاءة الرتبوية تعريف  )أ 

الكفاءة يف األساس هي وصف ملا ميكن للشخص 

. القيام به يف العمل، وكذلك الشكل املرئي هلذه الوظيفة

لتكون قادرًا على القيام بعمل ما، جيب أن يتمتع الشخص 

بقدرات الكفاءة يف شكل املعرفة واملواقف واملهارات ذات 

  .ملهمالصلة مبجال ع

�إلشارة إىل تعريف الكفاءة الذي سبقه، ميكن 

تفسري كفاءة املعلم على أ�ا وصف ملا جيب على املعلم 

القيام به يف أداء وظيفته، سواء كان يف شكل األنشطة أو 

السلوك أو النتائج اليت ميكن إظهارها يف عملية التدريس 

 بشأن املعلمني ٢٠٠٥لسنة  ١٤يف القانون رقم  ١٨.والتعلم

على أن املعلمون ) ١(فقرة ) ١(واحملاضرين، تنص املادة 

هم معلمون حمرتفون تتمثل مهمتهم الرئيسية يف تثقيف 
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١٩ 

وتعليم وتوجيه وتوجيه وتدريب وتقييم وتقييم الطالب على 

التعليم والتعليم األساسي والتعليم . مسار التعليم الرمسي

  ١٩.الثانوي

و  paedosوهي �يت الكلمة الرتبوية من اليو�نية، 

agagos )paedos = طفل وagage  =تنظيم أو توجيه .(

هذا . لذلك فإن علم أصول التدريس يعين إرشاد األطفال

  ٢٠.الواجب اإلرشادي متأصل يف واجبات املريب

وعلى ذلك الكفاءة الرتبوية إصطالحا، هي القدرة 

على إدارة تعلم الطالب واليت تشمل فهم الطالب وتصميم 

تعلم وتقييم نتائج التعلم وتطوير الطالب لتحقيق وتنفيذ ال

لفهم الطالب، جيب .إمكا��م املختلفة وتقييم نتائج التعلم

على املعلمني االنتباه إىل التطور املعريف والعاطفي والنفسي 

  ٢١.ومعرفة األحكام األولية للطالب

من القانون ) ٣(من الفقرة  ٢٨هذا مكتوب يف املادة 

اءة الرتبوية هي القدرة على إدارة تعلم يشري إىل أن الكف

الطالب واليت تشمل فهم الطالب، وتصميم وتنفيذ التعلم، 

وتقييم نتائج التعلم، وتطوير الطالب لتحقيق إمكا��م 

  .املختلفة
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٢٠ 

يعزز موليسا أيضا بيا� الذي سبق �ن الكفاءة 

الرتبوية هي قدرة املعلم على إدارة تعلم الطالب واليت 

  ٢٢:األقل األشياء الثمانية التالية تشمل على

 األساس أو الرتبوية البصرية فهم )١

 للطالب فهم )٢

 الدراسية املناهج أو املناهج تطوير )٣

 التعلم تصميم )٤

 للتعلم واحلواري الرتبوي التنفيذ )٥

 التعلم تكنولوجيا من االستفادة )٦

  التعلم نتائج تقييم )٧

 نفسهم يف املختلفة إمكا��م لتحقيق الطالب تنمية )٨

  الرتبوية اليت جيب أن يتمتع �ا املعلمون ةاءالكف  )ب 

الكفاءات الرتبوية اليت جيب أن ميتلكها املعلمون 

  ٢٣:تشمل على األقل ما يلي

 اجلسدية واجلوانب الطالب خصائص إتقان )١

 .والفكرية والعاطفية والثقافية واالجتماعية واألخالقية

 للتعلم الرتبوية واملبادئ التعلم نظرية إتقان )٢

 املادة �ملوضوع متعلق هجمن تطوير )٣

 الرتبوي التعلم تنظيم )٤
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٢١ 

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا من االستفادة )٥

 التعلم لصاحل

 املختلفة إمكا��م إلدراك الطالب تنمية تسهيل )٦

  الطالب مع واألدب والتعاطف الفعال التواصل )٧

  .ونتائجها التعلم عمليات وتقييم تقييم إجراء )٨

 التعلم لصاحل والتقييم ثالبح نتائج من االستفادة )٩

 التعلم لتعزيز عاكسة إجراء اختاذ )١٠

  مؤشرات كفاءة املعلم الرتبوية  )ج 

  :تشمل مؤشرات الكفاءة الرتبوية للمعلم ما يلي

 فهم :األساسية املؤشرات مع ق،بعم الطالب فهم )١

 التنمية مبادئ من االستفادة خالل من الطالب

 مبادئ من االستفادة خالل من الطالب فهم ة،املعرفي

  .للطالب األولية التدريس أحكام وحتديد ة،الشخصي

 الرتبوي األساس فهم ذلك يف مبا م،التعل تصميم )٢

 األساس فهم :األساسية املؤشرات مع م،التعل لصاحل

 حتديد م،والتعلي التعلم نظرية تطبيق ي،الرتبو 

 ب،الطال خصائص على بناءً  التعلم اسرتاتيجيات

 التعليمية واملواد ا،قيقهحت جيب اليت الكفاءات وحتديد

 االسرتاتيجية على بناءً  التعلم تصميمات وجتميع

 .املختارة



٢٢ 

 ترتيب :األساسية املؤشرات �ستخدام التعليم نفذ )٣

 .املفيد التعلم وتنفيذ التعليمية اخللفية

 املؤشرات مع م،التعلي تقييمات وتنفيذ تصميم )٤

 لعمليات املستمر التقييم وتنفيذ تصميم :األساسية

 حتليل ة،خمتلف أساليب �ستخدام والنتائج التعليم

 مستوى لتحديد التعلم ونتائج العملية تقييم نتائج

 التعليم تقييمات نتائج من واالستفادة م،التعل اكتمال

  .عامة التعليم برامج جودة لتحسني

تطوير الطالب لتحقيق إمكا��م املختلفة، مع 

تطوير إمكا�ت تسهيل الطالب على : املؤشرات األساسية

وتسهيل الطالب على تطوير خمتلف   ة،أكادميية خمتلف

  ٢٤.اإلمكا�ت غري األكادميية

  

  العربية اللغةم يم تعلييتق  .ب 

 التقييم تعريف .١

التقييم هو عملية حتدد الظروف اليت ميكن يف ظلها حتقيق 

يشرح هذا التعريف العالقة بني التقييم وهدف النشاط  .اهلدف

يف الواقع، .  اليت ميكن �ا حتقيق اهلدفالذي يقيس الدرجة 

التقييم هو أيًضا عملية فهم وإعطاء معىن واحلصول على 

  .وتوصيل املعلومات ألغراض صنع القرار
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٢٣ 

جيب أن تكون عملية . يف التقييم حيتوي دائما على عملية

التقييم مناسبة لنوع اهلدف الذي يتم التعبري عنه عادة بلغة 

 ميكن التعبري عن مجيع السلوكيات نظرًا ألنه ال.  السلوك

�ستخدام نفس أداة التقييم، فإن التقييم هو أمر صعب 

وفًقا لقانون مجهورية . وصعب، وجيب أن يعتمد على املعلم

بشأن نظام التعليم الوطين،  ٢٠٠٣لعام  ٢٠إندونيسيا رقم 

، يتم إجراء التقييم يف سياق مراقبة جودة )١(الفقرة  ٥٧املادة 

على املستوى الوطين كشكل من أشكال املساءلة ملقدمي  التعليم

التعليم لألطراف املعنية، مبا يف ذلك الطالب واملؤسسات 

   ٢٥.والربامج التعليمية

واليت ) �للغة اإلجنليزية(يف لغة التقييم �يت من كلمة تقييم 

يتم استيعاب الكلمة يف املصطلح . تعين التقييم أو التقومي

و لكن يف اإلصطالح فإن التقييم ". تقييم" اإلندونيسي لتصبح

هو نشاط أو عملية منهجية ومستمرة وشاملة يف سياق مراقبة 

ملكو�ت التعلم املختلفة ) القيمة واملعىن(وضمان وحتديد اجلودة 

  ٢٦.بناًء على اعتبارات ومعايري معينة

، خيلص إىل أن "تقومي التعلم"يف كتابه  نيعارفزينال  عند

) القيمة واملعىن(ة منهجية ومستمرة لتحديد جودة التقييم عملي
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٢٤ 

لشيء ما، بناًء على مراعاة معايري معينة من أجل اختاذ 

التقييم جزء ال يتجزأ ال ميكن فصله عن األنشطة  ٢٧.القرارات

يف عامل التعليم، يتم دائًما تنفيذ أنشطة التقييم كوسيلة . التعليمية

حتقيقها، سواء من جانب ملعرفة النتائج أو اإلجنازات اليت مت 

  .املعلمني أو الطالب

هناك ثالثة مصطلحات يتم استخدامها غالًبا وال ميكن 

، وهي االختبار والقياس )التقييم(فصلها عن أنشطة التقييم 

، سوهارسيمي أريكونطاهذا هو تعريف التقييم حسب . والتقومي

ي هذا التقييم هو عملية تشمل نشاطني، ومها نشاط التقييم الذ

   ٢٨.يسبقه قياس النشاط

 العربية اللغة ميلتعل وتقييم الغرض وظيفة .٢

م اللغة العربية، سينظم املعلم سلسلة كاملة ييف عملية تعل

م اللغة يم اللغة العربية، بدًءا من تصميمات تعليمن أنشطة تعل

م يم اللغة العربية، وتقييم تعليالعربية، وتنفيذ أنشطة تعليم وتعل

م والنتائج يف شكل �ثريات يا يف ذلك عملية التعلاللغة العربية مب

م اللغة العربية إىل متكني املعلمني من ي�دف عملية تعل. التدريس

 ةم اللغة العربية وميكن للطالب إتقان كفاءيحتقيق أهداف تعل

يف  ةعادة ما يتم تصميم هذه األهداف أو الكفاء. حمددة مسبًقا
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٢٥ 

م اللغة العربية يأهداف تعل م اللغة العربية يف شكليختطيط تعل

ألن يكون معرفة مدى . ومعايري الكفاءة واألساسيات واملؤشرات

 ةم اللغة العربية أو إتقان كفاءيحتقيق الطالب ألهداف تعل

  .التقييم معينة، حيتاج املعلم إىل اختاذ إجراء

قبل إجراء التقييم، جيب على معلم اللغة العربية أوًال فهم 

إذا مل يكن األمر كذلك، فسيواجه . ووظيفته الغرض من التقييم

  .مدرس اللغة العربية صعوبة يف ختطيط وتنفيذ إجراء التقييم

هناك طريقتان يقوم . أهداف التقييم عامة وبعضها حمدد

  .�ما مدرسوا اللغة العربية بصياغة أهداف تقييم حمددة

 �نًيا، .يعمل �جراء التفاصيل املتعلقة بنطاق التقييم أوال

الغرض من تقييم . تفصيل العمليات العقلية اليت سيتم تقييمها

تعلم اللغة العربية هو حتديد فعالية وكفاءة نظام تعلم اللغة 

العربية، سواء فيما يتعلق �ألهداف واملواد واألساليب والوسائط 

  .ومصادر التعلم والبيئة والنظام البيئي نفسه

 عملية التدريس يف حني أن الغرض الرئيسي من التقييم يف

والتعلم هو احلصول على معلومات دقيقة حول مستوى حتصيل 

حبيث ) أهداف تعليمية(الطالب للكفاءة وفًقا ملؤشرات مصاغة 

  . ميكن متابعة

ميكن أن تكون املتابعة املشار إليها بوظيفة التقييم على 

ردود  إعطاء). ٢( ب،التنسيب يف املكان املناس). ١: (شكل



٢٦ 

). ٤(و  ب،تشخيص صعو�ت التعلم لدى الطال  ).٣( ل،الفع

  .حتديد التخرج

اختبار حتديد ). ١:(وبسبب ذلك مت إجراء اختبار مسي 

). ٣(، )اختبار تصنيف(االختبار التكويين ). ٢(املستوى 

اختبار (اختبار �ائي ). ٤( ،)اختبار ختصيل(اختبار تشخيصي 

  .)تشخيص

�إلضافة إىل (أهداف ، هناك أربعة دمحم عامل فوروانطاوعند 

  ٢٩:على األقل لتقييم التدريس) وظائف

 بعد وجناحهم وتطورهم الطالب تقدم حتديد يعرف ان  )أ 

 بعد ميكن. معينة زمنية لفرتة تعليمية أنشطة تنفيذ أو جتربة

 لتحسني عليها احلصول مت اليت التقييم نتائج استخدام ذلك

 مللء أو و )التكوينية اإلختبار(  الطالب تعلم أساليب

 الطالب كان إذا ما حتديد أيًضا يعين ما وهو تقرير، بطاقة

  .) النهائية واإلختبار(  معينة تعليمية مؤسسة من خترج قد

 يتكون .سالتدري بر�مج جناح معدل حتديد يعرف ان  )ب 

 بعضها مع مرتابطة مكو�ت عدة من كنظام التدريس

 أو دواملوا ف،األهدا إليها املشار املكو�ت تشمل .ضالبع

 وأدوات م،والتعل التدريس وأنشطة وطرق التعليمية، املواد

  .التقييم وأدوات وإجراءات م،التعل وموارد
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٢٧ 

 نتائج استخدام ميكن. واالستشارة اإلرشاد ألغراض  )ج 

 كمصدر لطال�م املعلمون أجراها اليت التقييمات

 من واإلستشارة اإلرشاد خلدمات البيا�ت أو للمعلومات

  .واإلستشارة اإلرشاد معلمي أو درسةامل مستشاري قبل

 .املتعلقة الدراسية املناهج وحتسني تطوير ألغراض  )د 

 التقييم خصائص .٣

بعد معرفة معىن التقييم هنا، سيشرح الكاتب قليًال عن 

 :خصائص التقييم هي كما يلي. خصائص التقييم

 .متقييمه يتم الذين الطالب على مباشرة غري آ�ر له  )أ 

 تقييم �جراء املعلم يقوم ل،ملثاا سبيل على ا،هذ حيدث

 من تفسريهم هو يفعلونه ما .بللطال املرئية غري للقدرات

 مثل ا،� املسموح املهمة اجلوانب من العديد خالل

 يتم الذي احلافز جتاه أفعاهلم ردود أو مهارا�م أو مظهرهم

  .خمطط بطريقة تقدميه

 شكلب إجراؤه يتم ال التقييم ألن هذا .لمكتم غري أكثر  )ب 

 ما ى،أخر  بعبارة أو .ةالظاهر  من جزء جمرد فهو ر،مستم

 .املعلم له خيطط الذي العنصر لسؤال وفًقا فقط تقييمه يتم

 التقييم نتائج أن يعين هذا .ةنسبي أمهية ذات طبيعة هلا  )ج 

 إىل �إلضافة .ماملعل يستخدمها اليت املعايري على تعتمد



٢٨ 

 القياس أدوات دقة مستوى على أيًضا التقييم يعتمد ذلك،

 ٣٠.املستخدمة

 التقييم مبادئ .٤

املبادئ ليست سوى بيا�ت حتتوي على حقيقة 

إن وجود . صحيحتها، إن مل تكن صحيحة، جلميع احلاالت

مبادئ للمعلم له معىن مهم، ألن فهم مبادئ التقييم ميكن أن 

يكون دليًال أو عقيدة لنفسه أو للمعلمني اآلخرين من أجل 

  .ريقة الصحيحةحتقيق التقييم �لط

 احملددة لألهداف العمل شبكة ضمن التقييم يظل أن جيب  )أ 

 مسبًقا

 شامل بشكل التقييم إجراء جيب  )ب 

 والطالب املعلم بني تعاونية عملية إطار يف التقييم يتم  )ج 

 مستمرة عملية يف التقييم يتم  )د 

 ٣١اجلاري القيم االعتبار يف و�خذ التقييم يهتم أن جيب  )ه 

 ربيةالع اللغة ميتعل يف تقييم .٥

م واليت ال ميكن يالتقييم هو جزء من عملية التدريس وتعل

ال يزال بعض املعلمني . فصلها من كل عن أنشطة التدريس

االفرتاضات غري املالئمة، على . لديهم افرتاضات غري دقيقة

سبيل املثال، شائعة إذا مل يكن ألنشطة التقييم غرض حمدد، 
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٢٩ 

جب الالئحة أو �ستثناء أن التقييم هو نشاط مطلوب مبو 

من قانون ) ١(الفقرة  ٥٨و يف ذلك املادة . القانون امللزم

بشأن نظام التعليم  ٢٠٠٣لعام  ٢٠مجهورية إندونيسيا رقم 

الوطين، والذي ينص على أن تقييم نتائج تعلم الطالب يتم 

تنفيذه من قبل املعلمني ملراقبة العملية والتقدم وحتسني نتائج 

يتم ذلك أيًضا يعملون كل  ٣٢.مستمرتعلم الطالب على أساس 

 .مدرس لغة عربية

 ةم اللغة العربية، بصرف النظر عن قياس القدر ييف تعل

املعرفية، يقيس املعلم أيًضا قدرة الطالب على استخدام اللغة 

كما نعلم يف كل لغة، هناك أربع مهارات جيب أن . العربية

املهارات  م اللغة العربية، هذهييتقنها الطالب وكذلك يف تعل

 ةالقراءة ومهار  ةومهار  ة الكالماالستماع ومهار  ةاألربع هي مهار 

فيما يلي بعض األمثلة على األدوات أو مناذج االختبار . الكتابة

اليت ميكن استخدامها كمرجع لقياس املهارات اللغوية األربع 

 : للطالب

 )االستماع مهارة( االستماع مهارات  )أ 

  إستماع و إستقراء )١

  ألصوات املتشا�ةتعرف على ا )٢

  االستالم والذاكرة )٣
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٣٠ 

 )الكالم مهارة( التحدث مهارات  )ب 

  ممارسة احلوار مع مرشد حسب السياق )١

  حوار مع أصدقاء آخرين كمحاورين )٢

  حتدث أو أخرب وفًقا للصورة )٣

 )اءةالقر  مهارة( القراءة مهارات  )ج 

  قرأة بصوت عايل )١

  مفهم القراءة )٢

 )بةالكتا مهارة( الكتابة مهارات  )د 

 مجل يف الكلمات رتب  )أ 

 املقدمة اإلجا�ت من األسئلة اجعل  )ب 

  ٢٠١٣  منهاج يف العربية اللغة تعلم تقومي .٦

على أن هناك ثالثة  ٢٠١٣ينص دليل تنفيذ تعلم منهج 

: ، وهي)التقييم(أنشطة جيب حتديدها فيما يتعلق مبفهوم التقييم 

 .القياس والتقومي والتقييم

 خمتلفة إن ملصطلحات القياس والتقدير والتقومي معاين

القياس هو نشاط مقارنة نتائج املالحظات . ولكن مرتبطة �ا

التقييم هو عملية مجع املعلومات أو األدلة من . مبعيار أو مقياس

التقييم . خالل قياس وتفسري ووصف وتفسري أدلة نتائج القياس

 . هو نتائج التقومي

املواقف واملعرفة  ٢٠١٣تشمل كفاءات اخلرجيني يف منهج 

، يتم إجراء التقييم من خالل ٢٠١٣وفًقا ملنهج  .اراتوامله



٣١ 

يشمل التقييم الكفاءات األساسية والكفاءات األساسية  .التقييم

 .املدرجة يف هذه الكفاءات

إىل قسمني، ومها  ٢٠١٣ينقسم التقييم يف منهج 

ميكن أن تكون . التقييمات غري الرمسية والتقييمات الرمسية

املنطوقة / شكل تعليقات املعلم املقدمة التقييمات غري الرمسية يف

عندما جييب الطالب على سؤال املعلم، . أثناء عملية التعلم

عندما يطرح طالب أو عدة طالب سؤاًال على املعلم أو 

الصديق، أو عندما يقوم الطالب بتعليق على إجابة املعلم أو 

 الصديق، فهذا يعين أن املعلم قد أجرى تقييًما غري رمسي ألداء

 .الطالب

.  واما التقييمات الرمسية هي عكس التقييمات غري الرمسية

التقييم الرمسي هو أسلوب جلمع املعلومات مصمم لتحديد 

التقييم الرمسي هو نشاط . وتسجيل معارف ومهارات الطالب

منظم ويتم تنفيذه بشكل منهجي �دف التوصل إىل استنتاج 

 ٢٠١٣ربية يف منهج يعتمد تقييم اللغة الع. حول تقدم الطالب

على العملية واملخرجات �ستخدام تقنيات االختبار وغري 

 . االختبار

هو اختبار وال يعتمد على  ٢٠١٣التقييم يف منهج 

االختبار، ويقيم العملية واملخرجات �ستخدام تقييم حقيقي، 



٣٢ 

وحتتوي بطاقات التقارير على تقييمات كمية للمعرفة واألوصاف 

   ٣٣.املهاراتالنوعية للمواقف و 

 

  مهارة الكتابة ميتعل  .ج 

 الكتابة مهارة تعريف .١

�يت كلمة كتاب من اللغة العربية وهي تشكيل من كتب، 

. يفعل-هذه الكلمة هلا النمط من فعل. ويكتب، وكتب، وكتابة

تعين هذه الكلمةايضا التصنيف واجلمع . كتابة يعين الكتابة

تعين  ، واليتكتبحنن يف األساس من كلمة   ٣٤.والتسجيل

التسجيل والوصف والتجميع، بينما من حيث املصطلحات، أي 

وصف احلروف والكتابة بوضوح، حىت يتمكن القراء من التعرف 

 ٣٥.على فهم معناها وحمتواها

تعريف الكتاب عند علماء اللغة العربية له عدة تعريفات،  

  :وهي على النحو التايل

 ومتصنف ظممن أداء أنه على  )هـ ١٤١٣ ( أوليان يعّرفنا  )أ 

 داخل املوجودة ومشاعرهم أفكارهم عن البشر فيه يعرب

 . لآلخرين املرء نظرة على دليل الكتاب هذا .مأنفسه
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٣٣ 

 وهو حركي نفسي نشاط أنه)  ١٩٧٨ ( النقاة يعرفنا  )ب 

 .واألفكار األفكار عن والتعبري للتواصل وسيلة

 كوسيلة "الكتاب" كتاب)١٩٨٧(  إبراهيم محادة يعّرف  )ج 

 مفصولة أ�ا من الرغم على وآخر شخص بني اتصال

  .واملكان �لزمان

من بعض تعريفاتنا أعاله، ميكن أن نستنتج أننا مهارة 

يعمل الكتاب  . لغوية للتعبري عن األفكار أو األفكار يف الكتابة

كوسيط اتصال مكتوب بني الكاتب والقارئ على الرغم من 

  ٣٦.أ�ما مفصوالن �لزمان واملكان

الكتابة على أ�ا السرعة والدقة واإلتقان يف  ةتعرف مهار 

العمل، فعندما يلقي أحدهم حماضرة من خالل االنتباه إىل 

واالهتمام �ماكن  وتعديل تداخل اللغة، الكلمات اجليدة،

مث يقال . االتصال واالنفصال، واستخدام صوت يعرب عما يقوله

  ٣٧.التحدث ةأن الشخص لديه مهار 

رة على وصف أو التعبري عن مهارة الكتابة هي القد

حمتو�ت العقل، بدًءا من أبسط اجلوانب، مثل كتابة الكلمات، 

 ةهار مالكتابة هي  ةمهار . إىل اجلوانب املعقدة، أي التأليف

هذه املهارة هي طريقة للتعبري عن األفكار . املطلوبة اليوم
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٣٤ 

واملشاعر واآلمال واألحالم أو كل ما يفكر فيه اإلنسان ويشعر 

   ٣٨.به

  الكتابة مهارة انواع .٢

الكتابة إىل  ةم اللغة العربية، تنقسم مهار ييف سياق تعل

فيما يلي شرح لكل . ومن بينها اخلط واإلمالء واإلنشاء.  ثالثة

 .منها

  اخلط  )أ 

 مرتبة أو منفردة سواء العربية، احلروف كتابة هو اخلط

 لألسس ومطابقة ل،ومجي جيد بشكل ن،اآلخري مع

 اخلط .طاخل فن يف اخلرباء من خرباء عهاوض اليت والقواعد

 ال كتابة فئة هو ة،الكتاب حتسني �سم أيًضا املعروف أو

 تشكيل يف احلروف وضع أو مظهر على فقط تؤكد

 ). اجلمل(  اجلمالية اجلوانب متس بل ل،اجلم أو الكلمات

 إمالء  )ب 

الكتابة هي فئة الكتابة اليت تركز على مظهر أو  ةمهار 

 ةومن مهار . شكيل الكلمات يف اجلململصق احلروف وت

إمالء،  ةيف مهار  .الكتابة، �إلضافة إىل اخلط، اإلمالء

هذه األشياء . هناك ثالث مهارات أساسية يتم تطويرها

كتابة  الثالثة تشمل دقة املالحظة واالستماع واملرونة يف
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٣٥ 

�دف إمالء يف البداية إىل تطوير مهارات . األيدي

لمات أو اجلمل أو النصوص الطالب يف مالحظة الك

بعد ذلك يتم تدريب . املكتوبة لنقلها أو نسخها يف كتبهم

 .الطالب على نقل أو نسخ نتائج السمع اخلاصة �م

 إنشاء  )ج 

هي فئة كتابة موجهة حنو التعبري عن ) التأليف(إنشاء 

األفكار الرئيسية يف شكل أفكار ورسائل ومشاعر وما إىل 

ف ليس جمرد تصور لشكل أو التألي. ذلك يف لغة مكتوبة

 ٣٩.شكل احلروف أو الكلمات أو اجلمل فقط

تنقسم أنواع الكتا�ت إىل ثالثة جوانب، وهي من 

جوانب املوضوعات واملواضيع، وجوانب األمناط، وجوانب 

يتفق مجيع اللغويني العرب تقريًبا على أن . املناهج يف التعلم

كتابة (الكتاب مقسم إىل قسمني، ومها كتاب وزيفية 

  . )كتابة إبداعية(وكتاب إبداعية ) وظيفية

كتاب الوظيفية هو حتقيق التواصل بني الناس 

ومثاهلا كتابة املراسالت والربقيات واملالحظات .  ألغراضه

وملء النماذج وكتابة املالحظات وكتابة املنشورات 

وهو إيصال املشاعر ": الكتاب اإلبدائية"وأما . والتقارير
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٣٦ 

على سبيل املثال  . لآلخرين بنمط أديب شيقوما يف القلب 

 ٤٠.كتابة السرية والتأليف والشعر والقصص األدبية

  الكتابة ةمهار  أمهية .٣

أما عن أمهية الكتابة، من بني أمور أخرى، كوسيلة 

مكتوبة لنقل األفكار يف أماكن بعيدة، وأداة الستقبال تراث 

، وجمال احلضارة والثقافة والعلوم واألدب لألجيال القادمة

املعلمني ملعرفة أوجه القصور يف الطالب يف التعامل مع األفكار، 

 ٤١.للتعبري عن الفكرة. والطرق اليت يستخدمو�ا

وروى دمحم رجب اقتباًسا عن أيب بكر الصوايل عن أمهية 

الكتابة، وذلك بكتابة القرآن كله وحفظ النصح واملعامل، وتثبيت 

الذي يسبقه، واآلالت  القسم، واحلق يف إثباته، والتاريخ

وتبقى سالمة الناس منسية، وأنزهلم هللا يف أطول قرآن . واألدوات

الكتابة أداة التواصل، ووسيلة للتعبري عما مل يتم . يف القرآن

احلصول عليه من املعلومات، وهي طريقة منظمة يف التفكري 

تتم مراجعة موهبة الطالب من .  واإلتقان وقت املالحظة

تم تصحيح طريقة التصحيح من خالل االختبارات األدبيات وي

   ٤٢.الكتابية
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٣٧ 

 الكتابة مهارة أغراض .٤

الكتابة، كما حدد�ا عدة دراسات  ةإن الغرض من مهار 

 ةأجريت يف جمال تدريس اللغة العربية كلغة أجنبية، فإن مهار 

م وفًقا ملستوى قدرة الطالب، كما يالكتابة هلا أهداف يف التعل

 : يلي

 الرتقيم لعالمات وفًقا جيد بشكل الكتابة البالط يستطيع  )أ 

 الصرف والنحوية الصرفية واجلوانبعد القوا اجلملة وبنية

 .والنحو

 وكلمات واملشاعر األفكار عن التعبري الطالب يستطيع  )ب 

  . ومجيلة مثالية مبعاين مكتوب شكل يف األغاين

 ومنهجي متماسك بشكل التفكري على الطالب اعتاد  )ج 

 شكل يف عنه التعبري على ادروق وصحيح وواضح

   ٤٣.مكتوب

 : الكتابة هي كما يلي ةم مهار ياألهداف البسيطة لتعل

أن يبلغ الكلمات اليت رآها على السبورة أو يف دفرت اخلط    )أ 

  . بسهولة 

تعرف على كيفية كتابة األجبدية �شكاهلا املختلفة . ٢   )ب 

  ). األول والوسط واألخري(ومكان الكلمة 

  .يمني إىل اليسار سهلة الكتابةالكتابة من ال   )ج 
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٣٨ 

كتابة كلمات عربية �حرف منفصلة عن طريق متييز    )د 

  أشكال احلروف

   ٤٤.وضوح اخلط واحلروف ال خيلق البلبلة يف مكانه   )ه 

الكتابة هي القدرة على الكتابة فيها، وقراءة  ةلذا فإن مهار 

الكتابة  ةالنصوص أو الكتب العربية، والغرض الرئيسي من مهار 

ة هذه هو أن يتمكن الطالب من كتابة اللغة العربية بشكل العربي

جيد خبط اليد الذي يتوافق مع نظام كتابة معني، مثل الكتابة 

 . من كتابة الرسائل، اكتب العربية من اليمني إىل اليسار وهكذا

 الكتابة مهارة ميتعل تقييم .٥

يف سياقنا، ا�االت . ما يلي هو تقييم لتعلمنا العاملي

بناًء على هذه . ة واملعرفية والنفسية احلركية متناسبةالعاطفي

تشمل املكو�ت املعنية ما . النسبة، يتم إعداد أداة تقييم مناسبة

 ٤٥: يلي

 تقييم أداة  )أ 

أداة التقييم هي أداة تقييم يف شكل أوراق االختبار 

وغري االختبار اليت تستخدم لتقييم قدرات الطالب يف 

ورقة االختبار  .والنفسية احلركية اجلوانب املعرفية والعاطفية

يف شكل أداة تقييم لقياس التمكن من املواد التعليمية، 
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٣٩ 

والتغريات يف املواقف والسلوك، واملظهر الذي يعكس القيم 

 . اإلسالمية

 التقييم إجراء  )ب 

تتضمن إجراءات التقييم املوصى �ا للمعلمني ما 

 : يلي

  االختبار األويل )١

.  ل بدء عملية التعلميتم إجراء االختبار قب

ويهدف إىل حتديد قدرات التعلم املبكر للطفل حبيث 

ميكن تعديل . ميكن للمعلمني تقدمي العالج املناسب

التقنية املستخدمة وفًقا لالحتياجات، االختبار وغري 

 . االختبار

  اختبار قيد التقدم  )٢

يهدف إىل . يتم إجراؤها أثناء عملية التعلم

لذلك، إذا لزم األمر، . البتشخيص استيعاب الط

ميكن للمعلمني تغيري طريقة التعلم، إذا أظهرت نتائج 

مت .  االختبار أن استيعاب الطالب للدرس منخفض

تصميم التقنيات املستخدمة وفًقا لالحتياجات، 

 . ولكنها على األقل تستخدم أسئلة وأجوبة شفهية

  االختبار النهائي  )٣

التعلم، ويهدف إىل يتم إجراؤه بعد انتهاء عملية 

يتم . حتديد مدى حتقيق الطالب ألهداف التعلم



٤٠ 

تعديل التقنية املستخدمة الحتياجات كل من 

 . االختبار وغري االختبار

  التقييم تقنية  )ج 

 : يف إجراء التقييم، ينبغي �ستخدام

  تقنية االختبار  )١

املقصود �الختبار هو طريقة إلجراء تقييم يف 

ن املهام اليت جيب أن يقوم شكل مهمة أو سلسلة م

�ا الطالب حبيث ميكن تكوين قيمة حول سلوك أو 

إجناز الطالب واليت ميكن مقارنتها مع الدرجات اليت 

حققها الطالب اآلخرون أو �ستخدام قيم معيارية 

 . حمددة مسبًقا

  عدم اإلختبار  )٢

املقصود بعدم االختبار هو طريقة إلجراء تقييم 

. جيب أن يقوم �ا الطالبليس يف شكل مهمة 

النوع غري االختبار فعال للغاية عند استخدامه لتقييم 

ميكن تقسيم النماذج غري . جوانب املوقف والسلوك

 : التجريبية إىل

 معينة مواقف يف السلوك مراقبة وهي ةاملالحظ  )أ (

  واحملاور احملاور بني املباشر التواصل :وهي املقابلة  )ب (

 معينة فرتة يف األفراد دراسة :وهي احلالة دراسات  )ج (

  تطورهم ملعرفة مستمر بشكل



٤١ 

 التقييم أدوات أحد هو التصنيف مقياس  )د (

 السلبية النهاية من جتميعه مت مقياس �ستخدام

 على التقييم حيتاج حبيث اإلجيابية، النهاية إىل

 . اختيار عالمة إضافة إىل فقط املقياس هذا

 تدقيق قائمة  )ه (

 مقياس الواقع يف قالتحق قائمة تشبه

 توجد ال املقياس هذا على فقط ا،تقريبً  تصنيف

 .اإلجيايب إىل السليب من املعايري لرتتيب حاجة

 طرحها سيتم اليت احملتملة اإلجا�ت مع يكفي

  .املقيَّ  من

 السؤال فيه يُطرح الذي السؤال هو اجلرد  )و (

 أو موافق أكان سواء البديلة اإلجابة الختيار

  .موافق غري

  تقييم أداة  )د 

يتم تعديل أدوات التقييم وفًقا لتقنيات التقييم 

املستخدمة، على سبيل املثال أوراق االختبار وأوراق 

 . املالحظات والتقارير

  وقت ومرحلة التقييم  )ه 

تتكون مرحلة الوقت والتقييم من التدريب وجهاً  

لوجه وامتحا�ت نصف الفصل وامتحا�ت الفصل 

  . يالدراسي النهائ



٤٢ 

 التقييم معايري  )و 

 يف األسئلة املثال سبيل على ترجيح، التقييم يسبق 

 شكل يف األسئلة من أقل وزن هلا املوضوعي النموذج

  . األوصاف

.  ميكن أن تكون معايري التقييم يف شكل أرقام ومسندات

هي ) ۱٠٠-۱٠أو  ۱٠- ١(معايري التقييم يف شكل أرقام 

عرفية للمجال الفعال أو مقيمني للجوانب أو املؤشرات امل

جيد جدا، : أما �لنسبة للتقييم مع املسندات مثل. النفسي

 حتول فهو جدا، وضعيف كاف، غري كاف، أوجيد، متوسط 

و النتيجة النهائية، خاصة يف ا�ال ه أو رقم شكل يف التقييم يف

  . العاطفي أو النفسي تقييم

يط دقيق من و�إلختصار، ميكن القول إن معلًما لديه ختط

يف تعلمنا �لطرق واالسرتاتيجيات . البداية إىل التقييم قد أعده

املختلفة املذكورة أعاله، ميكن للمعلم تثقيف الطالب من خالل 

�ج موجه حنو الطالب حبيث ميكن حتقيقهم كمواضيع يف عملية 

  .  التعلم

 

 البحث السابق  .د 

 منطقة يف العربية اللغة ملعلمي الرتبوية الكفاءة"  آ� ليك سوزينتا .١

 الكفاءة أن البحث هذا نتيجة ".جماالن بونكوكوسومو

 منطقة يف عالية مدرسة يف العربية اللغة ملعلمي البيجوجية



٤٣ 

 على حصلوا الدروس خطط وضع يف ماالنج بونكوكوسومو

  ٪٥٠،٦ درجة على التعلم تنفيذ حصل .لأق فئة يف  ٪٤٧،٥

 نتائج من .لأق فئة يف ٪٤٢،٦ التعلم وتقييم ، أقل فئة يف

 يف العربية اللغة ملعلمي الرتبوية الكفاءة أن إىل خلص الدراسة

 كانت ماالنج بونكوكوسومو منطقة أحناء مجيع يف عالية مدرسة

  . سيئة معايري يف

 مدرسة يف العربية اللغة ملعلمي الرتبوية الكفاءة" حيىي الدين حمي .٢

 :أن إىل الدراسة هذه نتائج تشري ".جماالن تزكيا عالية

 ة،املنخفض الفئة يف تقع الدروس ختطيط يف املعلمني كفاءة)۱(

 ال أنه ويبدو م،التعل أدوات يصنعون ال املعلمني غالبية ألن

 .ةوالربجم األساسية ةالكفاء بصياغة يتعلق فيما ختطيط يوجد

 إجراء مت .راألزه منهج يوفرها اليت واألدوات تدريس اداد عدا

 مشمول التعلم تطبيق) ٢. (املواد تلخيص يف الحتياجاتا حتليل

 أكمل قد املعلم يكون التعلم افتتاح يف ألنه العليا، الفئة يف

 وأسئلة الفصل ونظافة اجللوس برتتيبات الدروس فتح يف الكفاءة

 الدروس وفتح الطالب حضور قوائم وقراءة الطالب ظروف حول

 أسئلة �جراء املعلم يقوم النبوية، والصالة .دوالتحمي �لبسملة

 يفا ومباشرً  شفهًيا السابقة املواد ملراجعة أولية واختبارات إدراكية

 مباشرة وطرقًا وترمجة وقواعًدا طرقًا املعلم يستخدم التعلم عملية

 مع التعلم طريقة املعلم يستخدم التعليمية، املادة مع تتفق

Microsoft PowerPoint (PPT) لخصاتوامل املفاهيم وخرائط 



٤٤ 

 قواميس هي املستخدمة التعلم ومصادر التمرين، وأوراق والصور

 األنشطة مع املعلم ويتفاعل ة،وبسيط سهلة أخرى وكتب

 مقاطع مشاهدة و املناقشة وجمموعات األلعاب مع الطالبية

 أيًضا املعلم يقدم الدرس ختام ويف ة،القصري  واالختبارات الفيديو

 اإلعداد يف متارين أو ألسئلة وفًقا الدرس �اية يف تقييًما

 أمثلة إعطاء خالل من للطالب وتوجيه توجيه ويكمله ب،والكت

 الفئة يف التعلم تقييم )٣(.�لصالة وتنتهي االستنتاجات وتكرار

 االستماع على األساسية للقدرة تقييًما أجرى املعلم ألن ا،العلي

 داتاملفر  مبعىن الطالب معرفة مع تتوافق اليت األسئلة إىل

 التعلم لرب�مج النهائي التقييم فإن ب،الطال استجابة ومستو�ت

 يف ونشاطهم للطالب اليومية االختبارات نتائج من مأخوذة هو

 تقييمات تنقسم .تاملفردا تكرار وممارسات الدراسي الفصل

 النهائي واالختبار التمهيدي االختبار أساس على الفصل

 الطالب تعلم ومالحظات يوميةال واالختبارات اللغوية واملمارسة

 الرمسي اإلشراف وهي ،قسمي إىل تنقسم التعلم برامج وتقييم

 أفضل به يقوم الذي الرمسي غري واإلشراف املناهج قسم على

  . أنفسه واملعلمني واملديرين املعلمني

  ١ نيجري عليا مدرسة يف العربية اللغة معلمي كفاءة"مرزوان مث .٣

 الدراسة هذه نتائج تستند ".جماالن يف  ٣ نيجري عليا ومدرسة

 احلسا�ت نتائج جانب إىل والتوثيق واملقابالت املالحظات إىل

 عالية مدرسة يف العربية اللغة معلمي كفاءة حول استبيان من



٤٥ 

 حني يف :وهي ، ماالنج مدينة يف  ٣ عالية ومدرسة  ١ نيجري

 ۱ة الدول عالية مدرسة يف العربية اللغة معلمي كفاءة أن

 الكفاءة حيث من ماالنج مدينة يف الدولة ٣ عالية ومدرسة

 عالية، مبعايري  ٪٨٢،١٢ استبيان بدرجة مدعومة عالية الرتبوية

 ١ الدولة عالية  مدرسة يف العربية اللغة معلمي كفاءة أن

 الكفاءة حيث من ماالنج مدينة فإن ، ٣ الدولة عالية ومدرسة

 مبعايري  ٪٨٤،٧٩ بقيمة �ستبيان مدعومة عالية الشخصية

 عالية مدرسة يف العربية اللغة معلمي كفاءة أن حني يفو ة، عالي

 حيث من ماالنج مدينة يف  ٣ الدولة عالية ومدرسة  ١ الدولة

  ٪٨٥،٢٥ بنسبة استبيان يدعمها العالية االجتماعية الكفاءة

 عالية  مدرسة يف العربية اللغة معلمي كفاءة أن ة، وعالي مبعايري

 حيث من ماالنج مدينة  يف ٣ الدولة عالية  مدرسة و۱ة الدول 

 مبعايري  ٪٨٢،۰٣ بقيمة �ستبيان مدعومة عالية املهنية الكفاءة

  .عالية

 املدرسة يف العربية اللغة ملعلمي الرتبوية الكفاءة" عرفة مارينا د�ه .٤

 أن إىل الدراسة هذه نتائج تشري ."احلكومية عاوى  العالية

 ملؤشرات وكافية جيدة فئة يف العربية اللغة تدريس عملية

 املواد تسليم جوانب إىل تفتقر تزال ال لكنها التدريس،

املدرسة العالية   يف العربية اللغة ومعلم ت،الوق وختصيص

 الثمانية الكفاءة مؤشرات من مخسة حقق لديهاحلكومية عاوى 



٤٦ 

 م،التعل تصميم جوانب إىل تفتقر زالت ما لكنها الرتبوية -

  .التعل يف التكنولوجيا واستخدام ي،واحلوار  الرتبوي التعلم وتنفيذ

 تشري  ".الكتاب مهارات لتعليم التعليمية املواد جتميع"الفن دمحم .٥

 مت اليت التعليمية املواد استخدام أن إىل الدراسة هذه نتائج

 طالب مهارات حتسني يف فعال الباحثني قبل من جتميعها

 خالل من ذلك يتضح. ةاملوجه الكتابة يف عشر دياحلا الفصل

  البداية يف كانت واليت اإلرشادية الكتابة تصنيف قيمة

 وبعد الباحث مجعها اليت املادة اختبار بعد ،)أقل( ٪٦٠،٠٠

  ٪٧٧،٢١ إىل تصنيفهم درجة ارتفعت البعدي، االختبار إجراء

 ). جيد(

 يف الكاريكاتورية الصور وسائط استخدام فاعلية"راهايو فوجي .٦

 نتائج أن الدراسة هذه نتائج كانت ".ةالكتاب مهارات تعلم

  كانت الضابطة الفئة يف الكتابة ملهارات األويل االختبار

 و ة،منخفض درجات لديهم الطالب من  ٪٥٠،٧٩

ة، كافي درجات على حصلوا الطالب من  ٪٢٥،١٠

 . جيدة درجات على حصلوا الطالب من  ٪٢٥،١٠و

من الطالب حصلوا  ٪٤٠،٥٦يف الفصل التجرييب بينما 

من الطالب حصلوا على  ٪٢٠،٢٨و  ة،على درجات راسب

من الطالب حصلوا على  ٪٤٠،١٥و ة،درجات متوسط

ونتائج االختبار البعدي يف فئة الضبط .  درجات جيدة

حصلوا  ٪١٥،٤٦و ة،حصلوا على درجات ضعيف ٪٥٧،٠٢



٤٧ 

 ة،ى درجات جيدحصلوا عل ٪٢٨،٥١و  ة،على درجات كافي

حصلوا على درجات  ٪٦٦،٦٦بينما يف الفصل التجرييب 

اخلالصة من ذلك هو أن  .اسجل جيد جد ٪٣٣،٤٣و ة،جيد

استخدام وسائط الصور الكاريكاتورية يف مهارات الكتابة فعال 

  .٪٣٣،٢٨وتعززه نتيجة اليت تظهر مستوى كبري من

 ذوي من لعربيةا اللغة ملعلمي الرتبوية الكفاءة"الرشيد عبد .٧

 ثناوية مدرسة يف العربية اللغة تعليم يف العربية غري اخللفيات

 الكفاءة أن إىل الدراسة هذه نتائج تشري ".اماغوواهارج الدولة

 فهم) ۱( :التالية اجلوانب يف تتمثل العربية اللغة ملعلم الرتبوية

 مع تتفق ال مادة يفرض يزال ال ميالتعل عملية يف الطالب

 ميتعل أساليب.فتصني أو حتديد يوجد وال ب،لطالا قدرات

 تصميم يف جانب) ٢( .للطالب  األساسية ة اللغة العربيةومهار 

 اللغة تعلم يف لالحتياجات حتديد يوجد ال ة،العربي اللغة ميتعل

 يوجد وال ا،حتقيقه املطلوبة للكفاء حتديد يوجد وال ة،العربي

 عملية بتنفيذ يتعلق يماف )٣(.ةالعربي اللغة تعلم لربامج ترتيب

 االستماع ةمهار  تتجاهل تزال ال فإ�ا ة،العربي اللغة ميتعل

 ( العربية اللغة ميتعل نتائج تقييم جانب يف )٤(.ةوالكتاب كالموال

 الطالب لدى القراءة مهارة تقييم يتم)  التكوينية االختبارات

 ب،الطال لدى العربية اللغة إمكا�ت تطوير جمال يف )٥(.طفق

 مثل ب،الطال هؤالء إمكا�ت تنمية تدعم أنشطة توجد ال

  .ذلك إىل وما الفصل يف لغوية بيعة مثل ة،الالمنهجي األنشطة



٤٨ 

 البحث السابق اجلدول

  الرتكيز  املوضوع  الباحث  رقم

سينتا سو   .۱

  ليك أ�

الكفاءة الرتبوية ملعلمي 

اللغة العربية يف منطقة 

  بونكوكوسومو ماالنج

 ملعلمي بويةالرت  الكفاءة

 مدرسة يف العربية اللغة

 أحناء مجيع يف عالية

 بونكوكوسومو منطقة

 معايري يف كانت ماالنج

   سيئة

حمي الدين   .٢

  حيىي

 ملعلمي الرتبوية الكفاءة

 مدرسة يف العربية اللغة

  ج ماالن تزكيا عالية

 يف املعلمني كفاءة

 يف تقع الدروس ختطيط

 وتطبيق ة،املنخفض الفئة

 الفئة يف شمولم التعلم

 يف التعلم تقييم، و العليا

   ا  العلي الفئة

 اللغة معلمي كفاءة  اللو مرزوان  .٣

 عليا مدرسة يف العربية

 ومدرسة  ١ نيجري

 يف  ٣ نيجري عليا

  ج ماالن

 كفاءة أن حني يف

 يف العربية اللغة معلمي

 ۱ة الدول عالية مدرسة

 الدولة ٣ عالية ومدرسة

 من ماالنج مدينة يف

 الرتبوية الكفاءة حيث

 بدرجة مدعومة عالية



٤٩ 

  ٪٨٢،١٢ استبيان

 حيث منو ، عالية مبعايري

 عالية الشخصية الكفاءة

 بقيمة �ستبيان مدعومة

 مبعايري  ٪٨٤،٧٩

 حيث منو ة، عالي

 االجتماعية الكفاءة

 استبيان يدعمها العالية

 مبعايري  ٪٨٥،٢٥ بنسبة

 حيث منة، و عالي

 عالية املهنية الكفاءة

 بقيمة �ستبيان مةمدعو 

 مبعايري  ٪۰٣،٨٢

  .عالية

د�ه مارينا   .٤

  عرفة

 ملعلمي الرتبوية الكفاءة

 املدرسة يف العربية اللغة

  احلكومية عاوى   العالية

 إىل الدراسة هذه نتائج

 اللغة تدريس عملية أن

 جيدة فئة يف العربية

  .التدريس ةملؤشر  وكافية

 ةالتعليمي املواد جتميع  دمحم الفن  .٥

   الكتاب مهارات لتعليم

 إىل الدراسة هذه نتائج

 املواد استخدام أن

 جتميعها مت اليت التعليمية



٥٠ 

 فعال الباحثني قبل من

 مهارات حتسني يف

 احلادي الفصل طالب

  .ةاملوجه الكتابة يف عشر

فوجي   .٦

  راهايو

 وسائط استخدام فاعلية

 يف الكاريكاتورية الصور

  ة الكتاب مهارات تعلم

م وسائط الصور استخدا

الكاريكاتورية يف مهارات 

الكتابة فعال وتعززه 

نتيجة اليت تظهر مستوى  

  .٪٣٣،٢٨كبري من

 ملعلمي الرتبوية الكفاءة  عبد الرشيد  .٧

 ذوي من العربية اللغة

 يف العربية غري اخللفيات

 يف العربية اللغة تعليم

 الدولة ثناوية مدرسة

  ا ماغوواهارج

 عملية يف الطالب فهم

 يفرض يزال ال ميلتعلا

 قدرات مع تتفق ال مادة

 ب، يف جانبالطال

 اللغة ميتعل تصميم

 بتنفيذ يتعلق فيماة، العربي

 ة،العربي اللغة ميتعل عملية

 تتجاهل تزال ال فإ�ا

 كالموال االستماع ةمهار 

 تقييم جانب يفة، والكتاب

            ميتعل نتائج

 يتم التكوينية االختبارات



٥١ 

 لدى القراءة ةمهار  تقييم

 جمال يفط، فق الطالب

 اللغة إمكا�ت تطوير

 ال ب،الطال لدى العربية

 تنمية تدعم أنشطة توجد

 هؤالء إمكا�ت

  . بالطال

  

تعترب اإلشارة يف شكل نظر�ت أو نتائج من خالل نتائج 

البحث السابقة املختلفة ضرورية للغاية وميكن استخدامها كجزء من 

من البيا�ت الداعمة اليت يعتقد الباحث أ�ا جيب .  البيا�ت الداعمة

أن تكون جزًءا منفصًال هي األحباث السابقة ذات الصلة �ملشكالت 

تشابه نتائج الدراسات السابقة يف . اليت تتم مناقشتها يف هذه الدراسة

بينما االختالف يف هذه  ة،حتليل الكفاءة الرتبوية ملعلمي اللغة العربي

تركز بشكل أكرب على الكفاءة الرتبوية ملعلمي اللغة  الدراسة هو أ�ا

من املؤكد أن .  العربية يف تصميم وتنفيذ تقييم تعلم مهارة الكتاب

وجود أوجه التشابه واالختالف مع نتائج البحث السابق سيكون له 

إذا أظهرت . عواقب على نتائج البحث الذي سيتم احلصول عليه

الكفاءة الرتبوية ملعلمي اللغة العربية  نتائج البحث السابق أ�ا تناقش

فإ�ا  ة،يف هذه الدراس ط،أو البحث فقط يف مهارة كتاب فق ط،فق



٥٢ 

تركز بشكل أكرب على الكفاءة الرتبوية ملعلمي اللغة العربية يف تصميم 

 م مهارة الكتابةيوتنفيذ تقييم تعل

 

 التفكريخطة   .ه 

 
 

   


