
٦٦ 

 الّرابع بابال

 لهايلِ والّتحعرض البيا�ت 

 

 البحث كائنات لىع نظرة عامة  .أ 

 بيا�ت او وجد مارس،  ٤ يف بدأ حبثًا الباحث أجرى أن بعد

 حيصل .اجفار  كاليياما�ن تواسطةم درسةمل العام الوصف حول

القة ع الباحث قدم يلي فيما .ةمقابل شكل يف البيا�ت على الباحث

   .�ملقابلة

 جفارا كاليياما�نارس متواسطة  دامل �سيس عن �رخيية نبذة .١

 اإلسالم نور املتواسطة درسةم  )أ 

 التعليم، جمال يف املسلمني لعاتتطجل تلبية أ من

 من املسلمني، من ومعظمهم كاليياما�ن حول وخاصة

 الرمسي التعليم يدير منتدى هناك يكون أن الضروري

 كان .حرجة حالة يف الديين التعليم ألن احرتايف، بشكل

 للتأثري املتزايد االنتشار عن �ًجتا الظروف من نوعال هذا

 سبقت اليت الفرتة لخال خاصة الناس، حياة يف الشيوعي

 إنشاء فكرة نشأتيف مثل هذه احلالة، . G-30/S ةانتفاض

 فتح مظفر احلاج الكياهي �لطليعي تعليمية مؤسسة

 جفارا يف ومقيم َالِسيمْ  يف ولد الدين يف عامل هو ن،الرمح

 . ِكرَِ�نَ  قرية يف التحديد وجه على



٦٧ 

 يف ا�تمع وقادة العلماء بدعم الفكرة هذه حظيت

 بفضل .عام كاليياما�ن وجمتمع خاصة كر�ن ريةق

 كر�ن قرية وأهايل ا�تمع وقادة للعلماء اجلماعي التصميم

  ١٧ الثال�ء يوم للغاية، بسيطة مدرسة إنشاء مت وحميطها،

 مع هـ  ١٣٨٥ الثاين ربيع ١٩ / م  ١٩٦٥ أغسطس

 .العلماء �ضةت املعلما – املعلمني مدرسة االسم

 - املعلمني مدرسة تغري ت ، ۱٩٦٥ امع �اية يف و

 تواسطةم مدرسة لتأسيس سابقة أصبحت اليت املعلمات

 ،املعلمات �ضة العلماء- مدرسة املعلمني إىلم اإلسال نور

املعلمات -مدرسة املعلمني إىل تغريت  ۱٩٧٢ عام يف مث

 تقسيم مت ۱٩٧٧ عام منذ .تسنوا  ٦ ملدة نور اإلسالم 

املعلمات -مدرسة املعلمني ومها قسمني إىل اإلسالم نور

مدرسة و  والسادسة واخلامسة الرابعة الفئة نور اإلسالم

 كان .ةوالثالث والثانية األوىل الفئة املتواسطة نور اإلسالم

 منهج يف والتغيريات التحسينات بسبب التقسيم هذا

 يف عليه منصوص هو كما ،املعلمات-مدرسة املعلمني

  ۱۰ بتاريخ املعلمات-علمنيمدرسة امل منهج تنفيذ قواعد

 ملدرسة الرمسية الوالدة هو هذا كان حيث ۱٩٧٧ أكتوبر

 ٥٩. كر�ن اإلسالم نور تواسطةم
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٦٨ 

 العلوم دار املتواسطة مدرسة  )ب 

 دار مؤسسة رعاية حتت العلوم دار املتواسطة مدرسة

 الدينية مدرسة إدارة من بدأت اليت اإلسالمية للرتبية العلوم

 املسلمة اجلالية قبل من  ۱٩٣٩ عام �سست اليت ىلاألو 

 .بوروغوندو يف

 مدرسة إنشاء كانت ۱٩٧٢ يناير  ۱ يف التالية الفرتة

 والسيد ، "بشرى" احلاج السيد بدأها املتواسطة األوىل 

 إعتصام" ملدرسة رئيًسا وبصفته .دوالسي ، "سخاوى

 .بكالوريوس ، "صلحان

  يف الفين التدريس يف واضح غري منهج من اخلروج

 جديد منهج نظام إصدار مع ،وىلمدرسة املتواسطة األ

 يف الدين وزارة من املتوازن والديين العام احملتوى بني جيمع

 األوىل املتواسطة املدرسة ملستوى إندونيسيا مجهورية

 مدرسة ولدت ۱٩٧٤ يناير  ۱۰ يف ،) املتواسطة مدرسة(

 دار" ملؤسسة �بعة ورواغوندوف "العلوم دار" املتواسطة

 مدرسة أول" وهي اإلسالمية للرتبية وروغوندوف "العلوم

 ٦٠.."جفارا يف املتواسطة
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٦٩ 

 الفالح ةاملتواسط  مدرسة  )ج 

 املدرسة كانت مركا�صا قرية يف ۱٩٨٣ عام يف 

 يف يوم كل مدين دخلت أن منذ).  فقط مدين( الدينية

 مث غا،فار  الصباح يف الفصول كان بينما ر،الظه بعد مساء

 علىمركا�صا  الدينية مدرسة جلان وافقت  ۱٩٨٤ عام يف

".  الفالح" املتواسطة مدرسة �سم املتواسطة مدرسة إنشاء

 املبىن موقع مع  ۱٩٨٤ يوليو  ٨ يف التحديد وجه على

 يف كان والذي ا،مركا�ص  الفالح مسجد من الشمال إىل

 مث .اجفار  ةالفرعيان كاجنبي منطقة من جزًءا الوقت ذلك

 منطقة إىل املدرسة مبىن موقع نقل مت  ۱٩٩٦ عام يف

 ٢ كاومان شارع وهي مركا�صا نسكا من �لقرب سكنية

 ٦١.اآلن حىت جفارا كاليياما�ن مركا�صا 

 كاليياما�ن تواسطةم رسادامل يف والطالب املعلمني أوضاع .٢

 جفارا

 هو املعلم نأل جدا مهمة التعلم عملية يف املعلم مكانة

 املتطلبات املعلم يستويف أن جيب .بالطال جناح حمددات أحد

 جماله حسب سيدرسها اليت املواد يف وخاصة التعليم، ذلك يف مبا

 .بالطال جتاه ومسؤولياته بواجباته القيام للمعلم ميكن مث وقدرته
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٧٠ 

التدريس  ليست تنفيذها يتم اليت املهمة فإن احلالة، هذه يف

 .التعليم يًضاأ ولكن ،فقط

 مدرسة يف املعلمني عددة مجالياإل ،ةاملالحظ على بناءً 

 تعليمية خلفيات من معلًما ٢٦ كانوا اإلسالم نور املتواسطة

 وهو أال واحد العربية اللغة مدرسي عدد أن حني يف  .خمتلفة

 اإلسالمية احلكومية جامعة خريج الديين بكالوريوس سعيدة نور

 اإلسالم نور املتواسطة مدرسة يف طالبال عدد إمجايل .سدو بق

 .طالًبا ٢۱٦ هم

 تواسطةم درسةامل يف املعلمني عدد إمجايل يبلغك، ذل وبعد

 يف العربية لغةال معلمني أربعة هناك .امعلمً  ٥٤ كانوا العلوم دار

 بكالوريوس تصريفان احلاج وهم م،العلو  دار املتواسطة مدرسة

 .املاجستري زهري  والديين بكالوريوس بوايفو  فطاين و الرتبوي

 من املزيد انظر  وطالبة طالب  ٧٢۰ للطالب اإلمجايل العدد

 .املرفق يف التفاصيل

 الفالح املتواسطة مدرسة يف املعلمني عدد إمجايل بلغ مث

 فخر ومها العربية للغة معلمان هناك بل و .امعلمً  ٢٧ كانوا

 .الديين بكالوريوس عمرة سيت و اجلتماعي بكالوريوس الدين

 .وطالبة طالب ٣۰۰  للطالب اإلمجايل العدد

 

 

 



٧١ 

 البحث نتائج وصف  .ب 

 من بيا�ت هو امليدان من عليها حصل اليت للبيا�ت التعرض

 العربية اللغة ملعلمي الرتبوية الكفاءة يتعلق .قوالتوثي ةواملالحظ ةاملقابل

 تواسطةم درسةامل يف الكتابة مهارة ميعللت هوتنفيذ م التقييمتصمي يف

 من قدر أكرب على احلصول إىل يسعى لذلك، .اجفار  كاليياما�ن

 البيا�ت على للحصول مباشرة مبحوث إىل يدخل الذي البيا�ت

 :تشمل عليها حصل اليت البيا�ت .ةالفعلي

 مهارة عليمت تصميم يف العربية اللغة ملعلمي الرتبوية الكفاءة .١

 .جفارا �نكاليياما تواسطةم رسادامل يف الكتابة

 مهارة ميتعل تقييمتنفيذ ال يف العربية اللغة ملعلمي الرتبوية لكفاءة .٢

 .جفارا كاليياما�ن تواسطةم رسادامل يف الكتابة

 رسادامل يف الكتابة مهارة ميتعل تقييمال إجراء بعد العملية متابعة .٣

 . جفارا كاليياما�ن تواسطةم

 احلصول مت اليت لبحثا  نتائج على للبيا�ت التعرض سيكون

 اليت النتائج على البحث بيا�ت وحيتوي البحث برتكيز حمدوًدا عليها

 الدراسة يف البيا�ت تعرض .لا�ا هذا خالل الباحث عليها حصل

 :التايل النحو على

 مهارة تعليمل تصميم يف العربية اللغة ملعلمي الرتبوية الكفاءة .١

 .جفارا ياما�نكالي تواسطةم رسادامل يف الكتابة

 أبريل  ٤ إىل مارس  ٤ يف ةاملقابل ونتائج البحث نتائج من

 جفارا كاليياما�ن تواسطةم  رسامد مديرون مع  ٢۰٢۱



٧٢ 

 .احفار  كاليياما�ن تواسطةم رسادامل يف العربية اللغة ومعلمي

 التخطيط عملية أن يُظهر البحث، موضوعات أصبحوا الذين

 يسري .اجفار  كاليياما�ن تواسطةم درسامل يف العربية اللغة ميلتعل

 �ا قام اليت الطريقة خالل من ذلك مالحظة وميكن دجي بشكل

 ألنشطة التعلُّم أدوات وإعداد بتجميع العربية اللغة معلمون

احلد  وحتديدى الدراس الفصل برامج تشمل اليت والتعلُّم التدريس

 للغة معلم كل ميالتعل تنفيذ ةوخط األدىن من معايري االكتمال

 مدير من أيًضا هذا نقل يتم ذلك، �عداد ملزًما هو العربية

 �لنسبة أنه تفيد مقابلة جفارا كاليياما�ن يف متواسطة رسامد

 جيب .ال أم العربية للغة معلمني كانوا سواء املعلمني، جلميع

 فصل من لكل والتعليم التدريس ألنشطة ختطيط إعداد عليهم

 .واحد راسيد عام ملدة و الدراسي

 اللغة يعلم الذي الدين فخر األستاذ مع ملقابلة كنتيجة

 وأوضح .اجفار  كالياما�ن الفالح تواسطةم درسةامل يف العربية

 قدرة على يعتمد األمر فإن س،الدرو  خطط وضع عند أنه

 عليه، الدرس فهم تسريع ميكن ال بعضه كان وأحيا�ً  الطالب

 ٦٢.�لصرب حاجة املعلم كان لذلك
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٧٣ 

 مدرسة علمنيم أحد عمرة سييت السيدة ذلك، عدوب

  :قال جفارا كاليياما�ن الفالح تواسطةم

  التعلم تنفيذ خطة لوضع تقريًبا شهرًا األمر استغرق لقد"

  .الكفاءة وحتديد املوحد �دف املدرسة حددته الذي �لتكوين

 ويتبادلون يناقشون العربية اللغة وخاصة املواد معلمون وكانوا

 ٦٣." الدرس خطة إعداد يف واخلربات القرتاحاتا

 عند مراعا�ا جيب اليت األمور فإن البحث، أسئلة على بناءً 

 :يلي كما هي الدروس خطط إعداد

 مؤشر  )أ 

 مدى لتحديد للغاية ضرورية املؤشرات صياغة تعد

 علي السيد صرح كما .ةاألساسي الكفاءات حتقيق جناح

 :أن العلوم دار العلوم دار املتواسطة ملدرسة كرئيس أكرم

 جتانس  هنا املعلمون وضعها اليت الدروس خطط" 

 �درًا و .افيه والصيغة التكوين حيث من تقريًبا نفسها يف

 أهداف مثل منفصلة أقسام يف املؤشرات وضع يتم ما

 الدراسي املنهج يف �لفعل موجودة املؤشرات ألن .مالتعلي

".٦٤ 
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٧٤ 

 العربية لغة معلمة هي ةسعيد السيدة قالت والتايل،

 :اإلسالم نور تواسطةم درسةامل يف

 لذا ى،الدراس املنهج يف �لفعل موجودة املؤشرات" 

 مؤشرات بوضع أقم التعليميةمل العمل خطة إعداد أثناء

 ٦٥."التقييم عمود يف مجعتها لكنين منفصلة،

 يف العربية للغة معلم هو الدين فخر السيد صرح كما 

 : الفالح ةتواسطم درسةامل

  التقييم إجراء يف كمرجع هي املؤشر وجود وظيفة" 

 معيار أعين على بتعديلها أقوم ما عادةً  املؤشرات، لصياغة

 ٦٦ ".الكفاءة

 وفًقا بتعديله أقوما، وغريه األساسية ةالكفاء  

 عادة املؤشرات تستخدم لذلك، .بالطال ةوقدر  لشخصية

 .للقياس قابلة عملية أفعال

 اللغة معلمي أن االستنتاج ميكن ت،لبيا�ا هذه وأنَّ 

 يضعون جفارا كاليياما�ن ةتواسطم درسةامل يف العربية

 .الكفاءة إجناز ةمؤشر  صياغة إلجراء وفًقاة مؤشر 
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٧٥ 

 ميالتعل أهداف  )ب 

 على جيب ما لعرض التعليم أهداف إىل حاجة هناك 

 .التعليم عملية �اية بعد حتقيقه الطالب

 لغةال معلمة هو عمرة سييت دةالسي مع أقابل كما 

 :قالت الفالح املتواسطة مدرسة يف العربية

 التعليم هدف مع ألنه جًدا مهم هذا التعليم هدف" 

 ٦٧."التعليم عملية حدوث بعد سنحققه ما معرفة ميكننا

 تواسطةم درسةامل يف العربية لغةال معلم بوايف السيد و

 :أيًضا أوضح العلوم دار

 التدريس أنشطة بدء قبل جديد دراسي عام كل يف" 

 وفًقا الدراسية خطة عربية لغة مدرس كل يضع والتعليم،

 حتقيق �دف فصل كل واحتياجات احلالة أو لظروف

 ٦٨." والتدريس التعليم ألنشطة الرئيسية األهداف

 مىمعل �نوبذلك اإلستنتاج أن معلم اللغة العربية 

 قد جفارا، ا�نكالييام تواسطةم رسادامل يف العربية اللغة

 قسم يف الدروس خطط يف وضمها تعليمية أهدافًا صاغ

 هناك ألن مثايل غري يزال ال فإنه ذلك، ومع .لمنفص

 ال التعليمية أهداف أن وهي القصور أوجه من العديد
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٧٦ 

 مع املؤشرات تتطابق أن جيب .ةاحلالي املؤشرات مع تتوافق

 .التعليمية أهداف

 التعليم طرق  )ج 

 تعليم بر�مج تنفيذ مت ،ةاملقابل نتائج على بناءً  و

 مع جفارا كاليياما�ن متواسطة رسادامل يف الكتابة مهارة

 قبل املواد �عداد معلم كل يقوم حيث العربية اللغة معلمي

 احملاَضرة طريقة هي املستخدمة والطريقة الفصل دخول

 :الدين فخر ذكر كما واملناقشة،

 ما عادة ة،الكتاب ملهارة تعليمية طريقة لتحديد" 

 ربط هي الوظيفة هذه .ةواملناقش احملاضرة أسلوب أستخدم

 احلياة يف حتدث اليت �حلقائق تدريسها يتم اليت املواد

 تدريسها يتم اليت املواد الطالب سيفهم ،و�لتايل .ةاليومي

 ٦٩."أكرب بسهولة

 يف العربية لغةال معلم هي سعيدة السيدة قالت كما

 :كر�ن اإلسالم نور تواسطةم درسةامل

 هي الطريقة أستعيد أن كنت ل،الفص دخول قبل" 

 الطريقة وهذه .ةوأجوب أسئلة وتتخللها احملاضرة طريقة
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٧٧ 

 يف بنشاط املشاركة من الطالب أمكن أن �دف

 ٧٠."الدروس

 يف العربية للغة معلم هرو بوايف السيد قالك، ذل وبعد

 :العلوم دار تواسطةم درسةامل

 احملاضرة، طريقة أستخدم ، الكتابة هارةم  تعليم يف" 

 لن وحدها واحدة طريقة أن أيًضا نتذكر أن جيب ولكن

 إضافة جيب ب،السب هلذا .مالتعلي أنشطة يف فعالة تكون

  ٧١."والتخصيصات واجلواب السؤال مثل أخرى طرق

 مدرسة يف العربية اللغة معلم فإن املراقبة، على بناءً  

 يف خمتلفة طرًقا يستخدم راجفا كاليياما�ن تواسطةم

 جيد بفعل الطالب يتفاعل كتعزيز .بللطال املواد توصيل

 .التعليم على الطالب حتفيز ز�دة من يتمكن حىت حًقا

 أن االستنتاج ميكن، أعال ةواملالحظ ةاملقابل نتائج من

  لتجنبوا التعليم إجراء يف خمتلفة طرًقا يستخدمون املعلمني

 استخدامه يتم .مالتعل عملية يف منه شبع على الطالب

 حىت التعليم أثناء للتفاعل وسيلة �ملواد الطالب لتعريف

ا فهمه يتم مل اليت املواد طلب يف الرغبة الطالب لدى كان
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٧٨ 

 الذي الدرس متابعة يف الرغبة الطالب لدى يكون حبيث

 .التعليمية اإلعالم وسائل ٤. دراسته تتم

 تبليغ يف ملعلما مساعدة يف مهمة اإلعالم وسائل 

 ةاملناسب  اإلعالم الوسائل �ستخدام ألنه ذكر الذي املواد

 املعلم مساعدة على ويكونوا بسرعة املواد الطالب سيفهم

 . بسهولة املواد تبليغ يف

 العربية غةالل معلم سعيدة السيدة مع مقابلة كشفت 

 :أن اإلسالم نور تواسطةم درسةامل يف

 اليت والكتب السبورة خدمأست  التعليمية عملية يف" 

 ٧٢."التعليمية الكتابة مهارة مادة تدعم

 :أن بوايف السيد كشف وكذلك

 تقييًدا يعد، التعليمية اإلعالم لوسائل �لنسبة" 

 أستخدم ما �درًا لذلك املدرسة، هذه يف املوجودة للمرافق

 كتا�ً  أستخدم فقط أ� لذلك  .الدروسي يف الوسائل

 ٧٣. "وسبورة

 السبورة املعلمون يستخدمة، املالحظ على بناءً  و

 املواد تبليغ يكون حبيث .ةالتعليمي عملية يف فقط والكتاب

 .�مللل يشعرون الطالب جيعل مما إبداًعا أقل
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٧٩ 

 توضيح ميكن ، أعاله ةواملالحظلة املقاب نتائج ومن 

 كاليياما�ن متواسطة رسادامل يف العربية اللغة معلمي أن

 وسائل على فقط والكتاب لسبورةا يستخدمون جفارا

 جاذبية أقل فإنه ذلك، ومع .ةالتعليمي عملية يف إعالم

 يعكس وهذا جبدية الدراسة يتعلم مل كان حىت للطالب

 .٢۰۱٣التعليم ملنهج وفًقا التعليم

 التعليم مصادر  )د 

 التعليمية املواد تعترب ، الكتابة مهارة تعليم القيام عند 

 ميكن ال مادة بدون ألنه عليميةالت عملية دعم يف مهمة

 املواد العربية اللغة معلمي يوفر .اأيضً  التعليمية عملية تنفيذ

 و املدرسية الكتب من عليها احلصول يتم اليت التعليمية

 .الطالب عمل أوراق

 يف العربية اللغة معلمة هو عمره سيت السيدة قالت 

 :ركا�صا الفالمح املتواسطة مدرسة

 عمل أوراق و املدرسية الكتب من اللمواد آخذ"٧٤ 

 "الطالب

 دائًما يوفر املعلم أن على العثور كانت قبله، ذكر مما

 أهداف وحتقيق التعليمية عملية لتسهيل تعليمية ملواد

 .التعليم

                                                             
74  Siti Umrah, Guru Bahasa Arab di MTs Al-Falah Margoyoso 

Kalinyamatan Jepara, Wawancara Pribadi, pada tanggal 10 Maret 2021.  



٨٠ 

 تقييم .٦

 يف الطالب إجناز كيفية ملعرفة مهمة أداة هو التقييم 

 .حتديدها مت اليت األهداف إتقان

 معلمة عمرة سييت السيدة مع مقابلة نتائج على بناءً 

 :أن ذكرت ، الفالح املتواسطة مدرسة يف العربية اللغة

 كتابًيا اختبارًا أستخدم ما عادةً  التقييم، حتديد عند" 

 ."الطالب عمل أورق �ب أخر يف

 يف العربية للغةا معلم هو فطاين السيد قال مث  

 :العلوم دار املتواسطة مدرسة

 أقوم اإللتقاء كل يف الطالب فهم ىمستو  ملعرفة" 

 أن الطالب من أطلب مث ط،فق شفوي اختبار �جراء عادةً 

 ٧٥." الكراسة أو السبورة على إجا��م جياوب

 يف العربية اللغة معلمي أن نستنتج أن ميكن ولذلك

 صياغة يف جيد جفارا كاليياما�ن ةمتواسط رسادامل

 .لاألمث غري اليز  ال تنفيذه فإن ذلك، ومع .تالتقييما

 .املتضمن التقييم أسلوب مع يتوافق ال ألنه

 على بناءً  جتميعه مت الذي املنهج تنسيق يتضمن 

 ةاألولي ةالكفاء :الباحث عليها حصل اليت البيا�ت
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٨١ 

 ةالتعليم وأنشطة دواملوا مالتعلية ومؤشر  ةاألساسية والكفاء

 . التعليم ومصادر تالوق وتقسيم ةوالتقييمي

 يف العربية اللغة معلمي اشتمل التعليم تنفيذ خطة افأم

 :ب حييط الذي  جفارا كاليياما�ن متواسطة رسادامل

 رةومؤش فواألهدا ةاألساسية والكفاءة األولي ةالكفاء

 والوسائل التعليمية وأنشطة مالتعلي وطرق دواملوام التعلي

 . والتقييم التعليم ومصادر واألدوات اإلعالم

 ميكن ا،وصفه مت اليت البيا�ت مجيع على ذكر مبا

 يف العربية اللغة ملعلمي الرتبوية الكفاءة أن االستنتاج

 تزال ال ولكنها جيدة جفارا كاليياما�ن تواسطةم رسادامل

 مناسبة، غري مكو�ت عدة هناك تزال ال ألنه .ةكامل غري

 مؤشرات مع تتوافق ال اليت التعليم أهداف ذلك يف مبا

ط التخطي مع يناسب ال الذي تقييمال وتنفيذ اإلجناز

  .التاىل الالحق يف الشكل رؤية ميكن الو�ئق، من البيا�ت

 لتعليم تقييم تنفيذ يف العربية اللغة ملعلمي الرتبوية الكفاءة .٢

 جفارا كاليياما�ن متواسطة رسادامل يف الكتابة مهارة

 الذين العربية اللغة معلمي مع املقابالت نتائج أظهرت

 ت،تقييما أجروا العربية اللغة معلمي أن الدراسة موضوع واكان

 خالل من التقييمية عملية رؤية ميكنة، املالحظ نتائج على وبناءً 

 آخذوا التعليمية عملية أثناء الطالب تعليم لتقدم املعلم مراقبة

 يف العربية اللغة معلمي كان ما ليعرف .بالطال اىل األسئلة



٨٢ 

 تعليم على تقييًما جيرون جفارا ا�نكالييام تواسطةم رسادامل

 .الشرح يلي فيما الكتابة، مهارة

 قال حتريري، اختبار إجراء خالل من مادة لكل ميالتعل بعد

 تواسطةم درسةامل يف العربية اللغة معلم الدين فخر السيد

 : الفالح

 مرة، كل فيها واحدا مادة خيتم الذي الطالب كان إذا " 

 التدريس أنشطة لنتائج تقييم وذلك ريالتحري اإلمتحان فيؤخذ

 للمواد الطالب فهم مدى حتديد إىل ليعرف اليت والتعليم

 ٧٦."املقدمة

 يف العربية للغةا معلمة عمرة سيت السيدة كشفت مث

 :أن الفالح متواسطة درسةامل

 عن الطالب سؤال إىل الطالب أدعوم، التقيي إجراء عند" 

 عن يسألون الذين الطالب بعض وهناكا، فهمه يتم مل اليت املواد

 خالل من تقييم �جراء قمت ذلك بعد .افهمه يتم مل مادة

 وأجاب تقدميها مت اليت املواد حول بللطال أسئلة إعادة

 إجراء الطالب من طلبت مث .مأيديه يرفعون وهم الطالب

 واندفع الكتاب أو السبورة على إما طرحتها اليت األسئلة

 ٧٧." لةاألسئ على للعمل الطالب
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٨٣ 

 نور تواسطةم درسةامل يف ،ةاملالحظ إىل واستناداً  ذلك بعد 

 اليت الكتابة مهارة ميتعل بتقييم سعيدة السيدة قامت اإلسالم،

 الطالب وشجاعة الطالب واستقاللية الطالب نشيطة حتتوى

 ذلك إىل �إلضافة .مالتقيي ورقة يف للطالب الر�ضية والروح

 الطالب قدرات لقياس طالب للك أسئلة أيًضا املعلم يعطي

 يقوم التعليم، نتائج لتقييم مث .امناقشته تتم اليت للمادة وفهمهم

 . التعليمية �اية يف الطالب على أسئلة بطرح املعلم

 عملية أثناء املالحظات مع التقييم عملية تكون ما عادة" 

 .ةاملناقش يف والتعاون الر�ضية والروح الطالب والنشيطة التعليمية

 ٧٨."يومية ة�ختبار  التعليم نتائج تقييم يتم بينما

 العلوم، دار تواسطةم درسةامل يف ةاملالحظ نتائج على بناءً 

 سواء األسئلة �ستخدام التعليم بتقييم أيًضا بوايف يدسال قام

 وفًقا التقييم وقت حتديد يتم ذلك، ومع .حترير� أو شفو�ً 

 :التعليم تنفيذ خطة يف احملدد للجدول

 كل وعادة  التعليم تنفيذ خطة يف التقييم وقت حتديد يتم" 

 النظر بوجه آخر التقييم مناذج كان ذلك وإما أسابيع،٦ إىل ٤

 من مثل تعليم نشاط يف املشاركة يف الطالب نشاط الكتابة، عن

 ٧٩." املعلم �ا كلف واليت إليهم املوكلة الواجيبة تنفيذ خالل
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٨٤ 

 تقييم أن االستنتاج ميكن ة،واملقابل ةاملالحظ نتائج من

 كان جفارا كاليياما�ن تواسطةم رسادامل يف الكتابة مهارة تعليم

 ليس ولكن .ةالكتاب مهارة تعليم تقييم إجراء يف جيدة قدرة له

 �ستخدام املعلم جيب وبل فقط الكتايب التقييم خالل من

 تنفيذ و .افيه فهما طال� ليعرف والتطبيقة الشفوية ةاالختبار 

 تنفيذ مع يتماشى األساسية ة�لكفاء يوافق لتقييما

 .٢۰۱٣منهاج

 يفة كتابال مهارة ميلتعل تقييم إجراء بعد العملية متابعة .٣

 جفارا كاليياما�ن تواسطةم رسادامل

 نتائج وكذلك متابعة هناك يكون أن جيب نشاط أي يف 

 لتحسني استخدامها ميكن ألنه مهمة املتابعة هذه .مالتقيي

 السؤال يف واخللل الضعف على ليعرف و التعليمية اتيجياتاسرت 

 يف العربية اللغة معلمي يقوم حبيث .ملتقيي استخدامه يتم الذي

  التقييم نتائج تتابع .اجفار  كاليياما�ن تواسطةم رسادامل

 املتوقعة القيمة معايري يستوفون ال الذين للطالب ملحق �متحان

 على املعلم �ا قام اليت املتابعة رفةملع شرح يلي فيما .مالتقيي من

 .إجراؤه مت الذي التقييم

 الفالح تواسطةم درسةامل يف املقابلة نتائج على يذكر و

 للطالب ملحق يف إجراؤه مت الذي التقييم الدين فخر السيد �بع

 حققوا للطالب والتقسيم الكامل التعليم تنفيذ بعد حيققوا مل

 .التعليم إتقان



٨٥ 

 معيار خالل من يُعرف أن التقييم عملية ةمتابع ستتم" 

 التعليم عملية جناح مدى حتديد ميكن حبيث الطالب درجات

 درجات على حيصلوا مل الذين الطالب وسنعطي والتدريس

 إعطاء خالل من امللحق يتم وأحيا� .قملح فرًصا مرضية

 ٨٠." مفتوحة الواجيبة

 ورن تواسطةم درسةامل يف ةاملالحظ على حصل ذلك مث 

 إجراؤوه مت الذي التقييم سعيدة السيدة �بعت .ماإلسال

 بعد أوالً  الطالب طرح خالل من األسئلة صعوبة على التحليلية

 .مالتعلي إكمال حيققوا مل الذين هلم إصالح إجراء مث االختبار،

 :قالت سعيدة السيدة مهثع مقابلة حبسب وهذا

 مثل أسئلة عن الطالب أسألر، االختبا بعد عادةً " 

 ملحقات إجراء يتم ،التايل األسبوع يف مث .ةالصعب األسئلة

 ٨١. "عليه أكملوا للطالب واإلقسامية يكملوا مل الذين ألولئك

 درسةامل يف العربية اللغة معلم هو متابعة زهري السيد  مت

 واستيعابية حتليلية يف لتقييم متابعة جيرى .مالعلو  دار تواسطةم

 امللحق تنفيذ فإن ذلك، ومع .ةوتقسيمي ملحقية يةوتقييم

 .طرقها يف املعلمون  هلا خيتلف واإلقسامية
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٨٦ 

 ةاالختبار  من االنتهاء بعد واإلقسامية امللحق إجراء يتم" 

 طالب هناك يزال ال ولكن التصحيح إجراء مت إذا مث .ةاليومي

 على �لعمل املكملني غري الطالب تكليف فسيتم مكملني، غري

 ٨٢."آخر األسئلة

 و إجراؤه مت الذي التقييم أيًضا فطاين السيد �بع ،وكذلك

 الضعف نقاط ومعرفة الطالب تعلم نتائج لتحديد استخدامه مت

 امللحقية األنشطة إجراء إىل �إلضافة طرحها مت اليت األسئلة يف

 التعلم تقييم" .املقابلة يف شرحه مت ملا مشابه وهذا٨٣.ةواإلقسامي

 أي ملعرفة اإلمتحان بتحليل قمت مث .تاإلمتحا� �ستخدام

 مل الذين  امللحقية الطالب كان مث .ةضعيف كانت أسئليت من

 ." أكملوا الذين واإلقسامية ينتهوا

 السيد قال الطالب، على التقييم نتائج �ثري كان بينما

 :بوايف

 أو لديهم التعليم روح على للحفاظ حتفيزا الطالب سيتم" 

 الطالب، تقييم نتائج خالل من للمعلمني يفيد وهذا حتسينها

 ٨٤."�م اخلاصة التدريس أساليب حتسني للمعلمني وميكن
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٨٧ 

 يف التقييم بعد العملية متابعة أن أعال، املقابلة نتائج ومن

 جفارا كاليياما�ن يف تواسطةم رسادامل يف الكتابة مهارة تعليم

 هذا .مالتقيي إجراء بعد العملية متابعة على جيدة قدرة لديه كان

 واإلقسامية ملحقية برامج وتصميم التعلم إتقان تحديدل

 .التعليم جودة حتسني أجل من تقييما وُتستخَدم

 

 البحث بيا�ت حتليل   .ج 

 البيا�ت بتحليل الباحث يقوم أعال، البحث بيا�ت وصف من

 البيا�ت خبصوص التفاصيل من شرح وأما .ةاملوجود للنظر�ت وفًقا

 :التايل النحو ىعل ةواملقابل ةاملالحظ من

 ميتعلل تصميم يف العربية اللغة ملعلمي الرتبوية الكفاءة حتليل  .١

  .جفارا كاليياما�ن تواسطةم رسادامل يف كتابةال مهارة

 وإدارة الطالب بفهم املتعلقة القدرة هي الرتبوية الكفاءة

 الكفاءة هذه تشمل جوهري وبشكل .يواحلوار  الرتبوي التعليم

 نتائج لتعليم هوتنفيذ التقييم وتصميم الطالب مفه على القدرة

 الكفاءة .ةاملختلف إمكا��م لتحقيق الطالب وتطوير التعليم

 يتم حبيث املعلمون ميتلكها أن جيب اليت الرئيسية اي األولية

 أن جيب. ةالرتبوي الكفاءة هي ومتحرك مؤثر بشكل التعليم

 يف الرتبوية الكفاءة هذه إلتقان األعلى حد املعلمون يدرس

  والتقدم التغيريات ستربز بداية سيكون بذلك .قوالتطبي النظرية

 .ومثمرا سريعا



٨٨ 

 ألن للتعليم التخطيط على �لقدرة املعلم ميلك أن جيب

 .ةبسهول املرجوة األهداف وسيتم عناية هلا املخطط األنشطة

 مسبًقا التخطيط جيعل أن التدريس قبل املعلم على جيب و�لتايل

 تقدميها سيتم اليت للدروس االستعدادات وإجراء التعليم مجلرب�

 .التعليم تنفيذ خطة �سم املعروفة أو

 كدليل إعداده يتم ختطيط بر�مج هي التعلم تنفيذ خطة

 تطوير مت .ةالتعليمي عملية أنشطة من نشاط لكل تعليمي تنفيذ

 على يف يوجد .ىالدراس املنهج على بناءً  التعليم تنفيذ خطة

 التعليم أهداف مكو�ت وهي رئيسية مكو�ت  ٥ عن قلاأل

 واملصادر اإلعالم والوسائل التعليم وطرق التعليمية واملواد

 ٨٥.والتقييم

 الرتبوية الكفاءة حول ةواملقابل ةاملالحظ نتائج على بناءً  و

 رسادامل يف الكتابة مهارة تعليم تصميم يف العربية اللغة ملعلمي

 تعليمية خطة بتجميع قامواا جفار  كاليياما�ن تواسطةم

 مت اليت لألهداف وفًقا التعليم تنفيذ يف كمرجع واستخدامها

 على القدرة وكذلك ق،متالح بطريقة التعليم وتنفيذ .احتقيقه

 .له املخطط الوقت لتقسيم وفًقا التعلم تنفيذ

 إلجراء األساسية للكفاءة الفرعية الكفاءة إحدى تتمثل

 التعليم وسائل استخدام يف التعليمية ةالكتاب مهارة تعليم

                                                             
85 Rahmi Inayah Damopoli dan Zohra Yasin, Kompetensi Pedagogik 
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٨٩ 

 يتم اليت واملواد الطالب خبصائص الصلة ذات التعليم ومصادر

 .الكاملة التعليم أهداف لتحقيق تدريسها

 ودراسة ةواملقابل ةاملالحظ نتائج على بناءً  ذكر ذلك مث

 مبوحد املتعلقة التعليم تنفيذ وخطط الدراسي املنهج أي التوثيق،

 معلمون كانوا لكن م،التعلي وسائل أو التعليم ادرمص واستخدام

 مع التعليم وسائل استخدام :تشمل اليت املؤشرات يستوفون ال

 وامتالك ،الطالب انتباه ز�دة على يساعد مماة، املقدم املواد

 استخدام يف الطالب وإشراك م،التعلي وسائل استخدام يفة مهار 

 تكنولوجيا استخدام يف ت�ملهارا مقيد ألنه هذا .مالتعلي وسائل

 .املدارس يف توجد مل احملدودة واملرافق واالتصاالت املعلومات

 يضع املعلم أن التعليم تنفيذ وخطة الدراسي املنهج يوضح

 أنشطة يف البدء قبل تعليم تنفيذ خطة وضع يتبعه تعليمًيا منهًجا

 إرشادات إىل حاجة هي التعليمية خطة وضع عند .سالتدري

 الذي للموضوع داعمة مراجع الذي التعليم تنفيذ خطة لوضع

 إىل يشري التدريسي التخطيط جعل يف تسليمه سيتم

 . ٢۰۱٣منهج

 تعليمية بيئة بتوفري يلتزم للتدريس مصدر هو املعلم  

 على جيب اليت األنشطة من الطالب تعليم ألنشطة إبداعية

 يف اختيارها سيتم اليت الطريقة وحتديد اختيار هو �ا القيام املعلم

 .التعلم أهداف حتقيق



٩٠ 

 اليت والنصوص واألدوات املعلومات هي التعلم مصادر

 ٨٦.التعلم تنفيذ يطبق اليت ودراسة لتخطيط املعلمون حيتاجها

 يف املتواسطة مدرسة يف الكتابية مهارة التعليم ختطيط 

 إسرتاتيجية خططًا العربية اللغة معلمون يضع جفارا، كاليياما�ن

 الوسائل واختيار األسلوب �ج اختيار سيحصل يالذ مبا

 ا،جيدً  املقدمة املواد يفهم أن الطالب كان حيث  املستخدمة

 التعليم أدوات وإعداد التقييم خطة ووضع التعليم مصادر وإعداد

 .التعليم أنشطة يف مراجع وذلك

 هي الكتابة مهارة ميتعل لتحقيق الداعمة العوامل أن وإمنا

 لتعليم الداعمة تشمل .ةللغاي املناسبة ألدوات املدرسة مرافق

 الكريستال شاشات توافر مثل اإلعالم وسائل الكتابة مهارة

 اللغة كتب توافر مع واملكتبة املرحية الدراسية والفصول لالسائ

 .الكافية العربية

 بقدرة يتمتعون املعلمني أن إىل الدراسة هذه نتائج تشري

 ممتعة تعليمية عملية إجراء أي ويالرتب التعلم تنظيم على  جيدة

 ومصادر التعليم وسائل واستخدام التعليم تنفيذ خطة مع تتوافق

 اللغة معلمي وأكثر .بالطال خلصائص وفًقا الصلة ذات التعليم

 توافروا الذين جفارا كاليياما�ن تواسطةم رسادامل يف العربية

  . التقييمة مؤشر  بعض

                                                             
86 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, 

(Jakarta:Kencana, 2011), 59-60.  



٩١ 

 ميلتعل تقييم  يف العربية اللغة لميملع الرتبوية الكفاءة حتليل .٢

 جفارا كاليياما�ن تواسطةم رسادامل يف الكتابة مهارة

 ومنوهم الطالب تقدم تقييم عملية هو ميالتعل تقييم 

  ٨٧.التعليمية األهداف حتقيق أجل من وتطورهم

 مناهج حتديد على القدرة املعلم لدى يكون أن جيب 

 تقييم .مالتقيي نتائج وإدارة قييمالت أدوات وجتميع التقييم وأساليب

 ما معرفة إىل �دف طريقة أو نشاط هو ميوالتعل التدريس نتائج

 .ال أم حتققت قد التعلم وعمليات ميالتعل أهداف كانت إذا

 الذي التقييم أسلوب فإن الدراسة، نتائج على حيصل وأما

 كاليياما�ن ةمتواسط رسادامل يف العربية اللغة معلمي استخدمه

 التقييم .ىواخلتام التكويين التقييم تقنيات استخدم جفارا

 يهدف الذي النهائي والتقييم املراقبة على يعمل الذي التكويين

 مت اليت التعلم ألهداف وفًقا الطالب تكوين مدى معرفة إىل

 ٨٨.الزمين اإلطار ضمن التعلم عملية يف مشاركتهم بعد حتديدها

 الطالب خصائص يف التعلم تقومي أنشطة تنفيذ يظهر

 أنشطة نطاق يف هي اخلصائص هذه .ةمعين معايري �ستخدام

 والتقييم التعلم أنشطة تشري أن جيب .موالتقيي والتعلم التدريس

 (والفكرية املعرفة املعرفية أي التعلم خمرجات جماالت إىل أيًضا

 من تقييمها يتم .لواألفعا املهارات) واحلركية (املواقف) والعاطفية

                                                             
87  Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2011), 6.  
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٩٢ 

 أن وجيب .ةواملالحظ واملكتوبة والشفوية واحملفظة األداء حيث

 وضعها اليت اإلجناز مبؤشرات التقييم تقنيات استخدام يسرتشد

 للمدرس ميكنة، املؤشر  هذه �ستخدام .ياملاد واملنهج املعلم

 الرتكيز يف منهجي االستمرار مع  وحترير� شفو� األسئلة صياغة

 ٨٩.املوجودة املؤشرات على

 والتقييم التقييم إجراء يف األساسية ةالكفاء تقييم ةر مؤش

 املعلمون يقوم اليت التقييمة أدو  هي ونتائجها التعلم ةلعملي

 هو كما معينة ةكفاء لتحقيق التعلم ألهداف وفًقا بتجميعها

 التقييم �جراء املعلمون ويقوم التعليم تنفيذ خطة يف مكتوب

 التقييم إىل �إلضافة، لتقييما من خمتلفة وأنواع تقنيات �ستخدام

 حول الطالب على النتائج وإعالن ساملدار  جتريها اليت الرمسية

 يقوم دراستها، وستتم دراستها مت اليت التعليمية املواد فهم مستوى

 الصعبة املوضوعات لتحديد والتقومي التقييم نتائج بتحليل املعلم

 لقوةا نقاط على التعرف يتم حبيث األساسية ةالكفاء /

   . واإلقسام امللحق ألغراض طالب لكل والضعف

 يقومم، التعل عملية أثناء ،البحث نتائج على بناءً  وبذلك

 مراقبة خالل من التعلم تقييم رؤية ميكن .يمالتعل بتقييم املعلم

 طرح خالل من التعلم عملية أثناء الطالب تعلم لتقدم املعلم

 التعلم تقييم يشمل ك،ذل إىل �إلضافة .بالطال على األسئلة

 واستقالل الطالب وشخصية الطاليب والنشاط الطالب مشاركة

                                                             
89 Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, 91.  



٩٣ 

 ومع .بالطال لدى الر�ضية والروح الطالب وشجاعة الطالب

 عملية تقييم فقط املعلمني بعض سجل املالحظة وقت يف ذلك،

 على أسئلة بطرح املعلم يقوم التعلم نتائج لتقييم مث .التعلم

 يف وكذلك املواد تقدمي �اية يف التعلم طةأنش �اية يف الطالب

 .الدراسي الفصل �اية

 ،البحث أدوات على املعلم يشتمل ،التعليم تنفيذ خطو يف

 التقييم وإجراء التقييم ةوإرشاد التقييم وتقنيات التقييم وأشكال

 أيًضا املعلم يدير مث .مللتقيي املهمة والنتائج التعلم عملية وجوانب

 حيلل كما القيمة / الكتاب قائمة يف والنتائج تعلمال عملية تقييم

 . التعلم ونتائج التقييم عملية نتائج

 اللغة ملعلمي الرتبوية الكفاءة أن التقييم نتائج من يتضح

 املتواسطة مدرسة يف الكتابة مهارة ميتعلل يميتق يف العربية

 التقييم أدوات تطوير على جيدة قدرة لديها جفارا كاليياما�ن

 وتقييم تقييم نتائج وحتليل، التقييم وإجراء التقييم إجراء ديدوحت

 .التقييم ةمؤشر  مجيع املعلم حقق .اونتائجه ميالتعل ةعملي

ة كتابال مهارة ميلتعل تقييمال إجراء بعد العملية تابعةم حتليل .٣

 جفارا كاليياما�ن تواسطةم رسادامل يف

 .بالطال تعلم إتقان �جناز سُيعرف م،يالتعل تقييم بعد 

 والتقومي التقييم نتائج من املعلم استفاد البحث، نتائج على وبناءً 

 أظهرت كما .مالتقيي نتائج متابعة خالل من أي التعلم لصاحل

 يف العربية للغةا معلم الدين فخر األستاذ مع مقابلة نتائج



٩٤ 

 �ا يقوم اليت التقييم نتائج متابعة أن الفالح تواسطةم درسةامل

  وإقسام اكتمال حيقق مل ملن ملحقية تكون ما غالبا وناملعلم

 .االكتمال حققوا الذين

 يعانون الذين للطالب املساعدة لتقدمي حماولة هو امللحق

 أو أفضل تعليمية نتائج على للحصول التعلم يف صعو�ت من

 ٩٠.  التعلم إتقان حتقيق

 اوفقً  االختبار بعد التايل األسبوع يف امللحق يتم ما عادة

 �جراء يقوموا ان معلمون كانك،  ذل ومع .سالدرو  جلدول

 يتم مث تصحيحه مث االختبار بعد أي اليوم نفس يف عالجات

 إذا ذلك ومع .لاالكتما حيققوا مل حىت الفور على العالج إجراء

 يقوم بعده الكامل التعلم حيقق مل ولكن ملحقي إجراء اختاذ مت

 يف املشكالت حل لىع للعمل للطالب مهام �عطاء املعلم

 خالل ليس ملحق �جراء يقوموا ان معلمون وكانوا .لاملنز 

 النتائج مجع ويتم املنزل يف إجراؤها يتم ولكن الدراسة، ساعات

 . WhatsApp إىل عرب امللحقية

 ذكاء مستو�ت لديهم كانوا الطالب يتم اإلقسام إمنا و

 من لذلك غالفرا  وقت من الكثري لديهم ألن املتوسط من أعلى

 اخلاصة الدراسة مهام يكملوا مل الذين أصدقائهم إزعاج املمكن
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٩٥ 

 أو الضعف نقاط ملعرفة التقييم متابعة استخدام مت، ولذلك .م�

 .االختبار نتائج حتليل خالل من األسئلة جدوى

 الرتبوية الكفاءة أن يظهر أعال، التقييم نتائج من وأما

 دراسة تقييم إجراء بعد عمليةال متابعة يف العربية اللغة ملعلمي

 جفارا كاليياما�ن واسطةمت رسادامل يف التعليمية الكتابة مهارة

 إىل التقييم نتائج من املعلومات استخدام على جيدة قدرة لديها

 نتائج من االستفادة وكذلك واإلقسام، وامللحق االكتمال حتديد

 .التعلم جودة لتحسني التقييم

  

  

  

  

 


