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ABSTRACT 

This research discusses the application of the professional competence of the Arabic language 

teachers at the Ukhuwah Integrated Islamic Junior High School, Banjarmasin. The discussion 

in this research is carried out by suggesting the importance of the role of the teachers in the 

process of being successful in order to enhance the quality of education. Therefore, the teachers 

must pay close attention to their competencies before engaging to the learning process. The 

most important factors in the success of a learning is the teacher, it have been known that the 

teacher is the most dominant factors in the success of a learning. This study uses a descriptive 

method with a qualitative approach. The data is collected by using the observation, interviews, 

and documentation. The subjects of this research were the Arabic teachers. The results showed: 

The professional competence of the Arabic teachers in the Ukhuwah Integrated Islamic Junior 

High School Banjarmasin is meets the requirements of all aspects needed such as mastering the 

scientific substances related to the field of study, understanding teaching materials;  being able 

to design well the learning programs in accordance with what is in the school curriculum, 

understanding the structure, concepts and scientific methods that are shading or coherent with 

teaching materials, developing professionalism in a sustainable manner by taking action of 

reflection and utilizing the information and communication technology for self-development . 
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 قّدمة م
عنإن   عبارة  الكفاءة    التعليم  تنمية 

 ساليباألأمهية  هلا الطويل اليتالزمن يف البشرية 
كثري   هناكالعامل.    هذا  لبقاء احلضارة البشرية يف

الىتمن    ية التعليم  سياسات الوضعت   الدول 
دوهل  الغاليةلتنمية  سيما    ،م  قد إندونيسيا   وال 

تطور العلوم الىت تتابع    يةالتعليم  ات نظامالقررت  

 العصر  يف  هداايت أكدها    هذاوالتكنولوجيا.  
 شيًئا  التعليم  يعدأنه    واالنفتاح،  للعوملة  احلايل
 جودة  على  بلد  أي  تقدم  يعتمد.  للحياة  مهًما

 ( Hidayat, 2019)  .واملنخفضة العالية التعليم
  بشكل   التعليمية  األنشطة  دائًما  ترتبط

ال  أساسي  نياملدرس ومها    أي  طرفني،على 
هذين    شاركةامل  إن.  والطالب   الطرفنيبني 
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على . اإلنسانية  العالقات   مشاركة  مستندة 
 كل  موقف  أن  اتضح  إذا  متناغمة  العالقة  ستكون

 له  وشيء  كموضوع  موجود  وهو  ،  مهين  طرف
( Hamid Darmadi, 2010) .والتزامات   حقوق
 عملية   هو   والطالب   نياملدرس  بني   التفاعل

 (Afiyah, M, 2020) .تعلمال
  ون املدرسأن    وإسكندي    شريفة    ىرأ

 يف  للغاية  تعليمية  كموارد  اسرتاتيجًيا  دورًايلعبون  
 الذايت  التطوير  خالل  من   األمة  شخصية  تشكيل
 لتعظيم   املبذولة  اجلهود  أحد من  .  املرغوبة  والقيم 
 العمل  من  يتمكنوا  حىت  املدارس   يف  نياملدرس  دور

 الشخصي  امللف  وصف  هو  وكفاءة  بفعالية
 يتضمن.  هبا  املعمول  للوائح  وفًقا درس للم  املثايل
 الكفاءة  من    للمعلم  املثايل  الشخصي  امللف

 االجتماعية،  والكفاءة  والشخصية،  الرتبوية،
 ,Syarifah,S & Iskandi, I)  .املهنية  والكفاءة

2020 ) 
على  درسني  امل  قدرةالكفاءة املهنية هي  و 

الذي املدرس هو . و األكادميية الت إتقان املشك
يعلم العلوم واملعارف إىل الطلبة الذين يتعلمون 

هو   اصطالحااملدرس  أن  حبر الدين  عرف  و .  معه
النشاط  طريق  عن  املتعلم  يساعد  الذي  الفرد 
العقلي أو علي التغيري أو التعديل يف السلوك أو 

ن مرت به يف خرباته إاخلربة اجلديدة اليت مل يسبق  
 (  Uril Bahruddin, 2011) السابقة.

  بعد   يوًما  العربية  اللغة  ودور  أتثري  يزداد
 ولغة   الدين  لغة  فقط  ليست  العربية  اللغة.  يوم

 العلم  لغة أيًضا  هي العربية اللغة ولكن دة،يلوحا
 جماالت   خمتلف  يف  عظيمة  أعمااًل   ولدت   اليت

 يف.  وغريها  واألدب   والتاريخ  والفلسفة  املعرفة
 يف  كبري  دور  هلا  العربية   تلك   من  أكثر  ،  الواقع
. العلم  فروع  مجيع   إنقاذ  ،  العلم  خزينة  ختزين

(Priyatno, D, 2012  )  له من   املدرس كل البد 
الغالب إن مدرس صفات متيزه عن غريه. و   يف 

تفرضها  أخرى،  بصفات  يتصف  العربية  اللغة 
 ,Huda)  عليه طبيعة املادة اليت تقوم بتدريسها.

R, F, 2019  )أغوس دودنجلـ  العلمية  اجمللة   يف، 
 والتعلم   التدريس  عملية  جودة  لتحسني  أنه  كتب

 تبار،االع  يف  أخذها  جيب  عناصر  ثالثة  هناك  ،
 أو   الدراسية  واملناهج  والطالب   وناملدرس  وهي
 (Dudung, A, 2009) .التعليمية املواد

. وهو  درس أهم عناصر التعليم هو املمن  
يقابل  حيث  من  التعليم  عملية  يف  خيرب  الذي 
يهم  ولذلك  متنوعة.  فروق  هلم  الذين  الطلبة 

يف معرفة العلوم والتكنولوجيا يف إيصاهلا   املدرس 
خالل  من  خلوقيا  تربية  ويربيهم  الطلبة  أمام 

 (2017القدوة واألسوة احلسنة. )حممد زكي، 
   ٢٠٠٥للسنة  ١٤لقانون رقم وقرر ا

 يتسع  ،  والتكنولوجيا  العلم  تطويرذلك    نباجب
 ،   والعلوم  املواد  كتوصيل   فقط  ليس  ،درس امل  دور
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 حبيث  اإلنسانية  العملية   يف  مهًما  دورًا  أيًضا  ولكن
 بشكل  املرتبطة  العقلية  تغيري  نياملدرس  من  يتطلب
 املادي،  واحملتوى  التعلم،  أبهداف  أساسي

 . التعلم  وتقييم  ،  اإلعالم  ووسائل  واألساليب
(Ahmad Muradi, 2016) 

فيجب   املهنية،  الكفاءة  إىل  ابلنسبة 
يتعلق   درس امل مما  يعرف  حىت  ميلكها  أي 

يعرف ويعي مسؤوليته   درس املإذا كان    .مبسؤوليته
وجلميع  لطلبته  قدوة  ويكون  جيدا  تعليما  يعلم 

ة مدرس  ملدرس اللغة العربية يفأصدقائه. وكذلك  
ببنجرماسني   تكاملةاملاإلسالمية    أخوة املتوسطة

أن ميلك الكفاءات اجليدة واحلسنة يف ال بد له  
، كفاءته املهنيةعملية وظيفتهم. ولتعريف كيف  

 يه يف عل  ةالحظمكننا أن نعرفها من خالل املفي
 ية.املدرس وظيفته

وفقا  معان كثرية،  هلا  املدرس  لكفاءة  املصطلح 
يقرتح أن كفاءة   لربوك وستون اليت نقله ا. مولياسا

لطبيعة سلوك   نوعيا   املدرس املدرس هي وصفاً 
معىن. من  الكامل  ( E. Mulyasa, 2008)  الذي 

املهنية   ولشيف "القدرة  بعنوان  ساجاال يف كتابة 
يوحي أبن املدرس التعليم"  والعاملني يف جمال  ني 

يتم   اليت  القيام بشيء  القدرة على  الكفاءة هي 
التعل خالل  من  عليها  والتدريباحلصول  . يم 

(Syaiful Sagala, 2009  ) أن ا. مولياسا يف كتابه
"  Standar Kompetensi dan Sertifikasiبعنوان 

Guru  يقول أن الكفاءة تشري إىل القدرة لتنفيذ "
يشري   املدرس شيء املكتسبة من التعليم، وكفاءة  

إىل األداء واألفعال رشيد مواصفات معينة للوفاء 
ا عملية  االصطالع   ,E. Mulyasa)  لتعليم.يف 

2008 ) 
  هناك   ،  األخرى   الصحفية  املقاالت   يف 
 بني  ،  الكفاءة  هذه  حول  املناقشات   من  العديد
 يتعلق  فيما  مرادي  أمحد  كتبها  اليت  العلمية  اجمللة
 اللغة   معلمي  كفاءة  تطوير  يف  IMLA  بدور

 ابلكفاءة املتعلقة ابملناقشات  يتعلق فيما. العربية
 أمحد  حبث  فإن  (Ahmad Muradi, 2016)فقط،
 أقوم  بينما  التنمية  يف  الدور  حول  يدور  مرادي

 .اخلاصة  املدرس   كفاءات   تطبيق  هو  هنا  ابلبحث
  ( Profession)املهنة اصطالحا هي املهنة  

أو  خبري  شخص  يعين  املهنية  الوظائف.  يعين 
معجمي   بشكل  حني  يف    (،leksikal)خرباء. 

كلمة املهنة حتتوي علي جمموعة املعين والتعريف 
 ، وهي:

املهنة تظهر وتعرب عن الثقة ، وحىت التيقن   (أ
 علي حقيقة مصداقية الشخص. 

املهنة تظهر وتعرب عن الوظائف او املسألة  (ب 
 ( Ali Mudlofir, 2013) الشيئ.

ويف القاموس الكبري للغة االندونيسية 
ب  تعريف   ،  Profesional   اصطالحا كما

ابلرتبية ي تؤسس  الذي  العمل  هي  املهنة  لي: 
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واالخري(   ، الصدق   ، )املهارات  املهارة 
( 2( تتعلق ابملهنة ، )1وحدها. املهنية هي: )

 ، لتشغيله  املتخصصة  االستخبارات  تتطلب 
 ود مدفوعات للقيام بذلك.( يتطلب وج3و)
(Departemen Pendidikan Nasional, 2008) 

 الذي  املهنة مصطلح ذلك  يقال أخرى جملة يف
 احملرتف .  مهنة مهنة  تعين  كلمة  من  اشتقاقًيا  أييت
 معجميًا  حيث  من  بينما.  اخلبري  أو  اخلبري  يعين

 خمتلفة  ومعاين  معاين  على  مهنة   كلمة  حتتوي  ،
 عن  وتعرب  املهنة  تظهر  ،  أخرى  أمور  بني  من  ،

 وميكن .املرء  مصداقية  حبقيقة  اإلميان معتقد
 أوعمل  عنها  والتعبري  وظيفة   إظهار  أيًضا  للمهنة
 ( Maswani, M., & Susiawati, 2017) .معني

تفسري   للتعليم،  الوطين  املعاير  ذكر 
تعريف   3تية  اآل  28الفصل   أن  )ج(  نقطة 

ط املواد الدراسية بشكل يالكفاءة املهنية هي تسل
 يف أتدية لمتعلمني  للتوجيه  اكن  ميواسع وعميق  

الوطين.  التعليم  معيار  املثبت يف  الكفاءة  معيار 
شرح كما الالكفاءة املهنية للمعلمني ميكن  عن  و 

 ( Jamal Ma’mur Asmani, 2011) يلي:
 فهم املعايرالوطنية للتعليم  (أ

واحدة   (ب  على  التعليم  املنهج  تطوير 
 الدراسية

 تسلط على مواد الدراسية  (ت 
 إدارة برانمج التعليم (ث 

 إدارة فصول الدراسية  (ج
 ومصادر التعليم  وسائلالإستخدام  (ح
 تسلط على أساس التعليم (خ
 فهم وتنفيد إدارة املدرس  (د
 فهم وتنفيد على تطوير املتعلمني  (ذ
 فهم على حبوث التعليم  (ر
 عرض املثايل يف التعليم  (ز

 ة الرتبوية تطوير النظرية واملفاهيم األساسي (س 
 الفردي  فهم وتنفيد مفهوم التعليم  (ش

 
يف  األوىل  املالحظة  يف  األخوة  مدرسة 
 عن  الباحث  حصلهناك    املتكاملة  اإلسالمية

 إنشاء  بداية  يف   ،  كاليمانتان  جنوب   سكان
 جنوب   يف  املتكاملة  اإلسالمية  املدرسة

 ذلك   يف  الوحيدة  املدرسة  وكانت  كاليمانتان
  مؤسسة  تديرها  املؤسسات   إحدى  بقيادة  الوقت
 يف  فقط  SD  إنشاء  مت  ،  الوقت  ذلك   يف.  أخوة
 مرور  مع  ،   األخوة  اإلسالم  تكامل2001  عام

 مدرسة  ،  حالًيا.  حديثا  حىت  بسرعة  تنمو  الوقت
SIT Ukhuwah  تعليمي  مستوى  ابلفعل   لديها 

 و   SMPIT  و   SDIT  و  PAUDIT  من   بدءًا
SMAIT Ukhuwah الدائري  الطريق   يف  تقع  اليت 

   .ابجنارماسني جنوب  مقاطعة داخل
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أن   املبدئية،  املقابلة  نتيجة    عدد ومن 
العربية   اللغة  أخوة  يفمدرس   إسالمية   مدرسة 

 هو مدرسان. متكاملة
أن     مدرسة   يف  العربية  اللغة  ميتعلإملاما 

وهو كمادة   متكاملة  إسالمية   أخوة موجود 
املدرسة  تعد  لذلك  األخرى  املواد  مع  أجبارية 
التعليم  يكون  حىت  املتميز  العربية  اللغة  مدرس 
حيقق األهداف املرجوة. وهذا هو سبب للباحث 

الكفاءة يف اختيار هذا املوضوع يعين كيف كان   
العربية    ياملهنية لدى مدرس ة أخوة درسمباللغة 

 .ببنجرماسني املةتكاملاإلسالمية  املتوسطة
 منهجية البحث

هو  هذا  نوع     امليداىنالالبحث   بحث 
(Field Research )    يبحث كفاءة العن  الذى 
مبدرسة    يدرسملهنية  امل العربية   أخوةاللغة 
 لذلك   اإلسالمية ببنجرماسني.توسطة املتكملة  امل

الذى   مدخل هو  الباحثة  به  قامت  واملدخل 
و kualitatif)  نوعي الوصفي   دخل امل(،  النوعى 

والبياانت. املعلومات   Suharsimi)   يصورأحوال 

Arikunto, 2002 و هذا   البياانت تتكون  (  ىف 
البياانت الثانوية و   البياانت األساسية من     البحث

من   البياانت  ومصادر    )الداعمة( تتكون 
 . قئالواثو  يناملخرب و ستجيبني امل

 نقال  (Moh. Ainin, 2010)  عينني  قال  
 يشتمل  الكيفي  البحث  أن  (best)  بيست  عن

  الواقعة   األحوال  أو  املظاهر  لتصنيف  اجلهود  على
 هذا  أهداف  ومن.  وتفسريها  وحتليلها   كتابتها  و

 واحلوادث   املظاهر  وصف  الكيفي  البحث
 و   بينها  والعالقات  والصفات    والواقعات 
 . منظما ومتثيلها تصويرها

 
 نتائج البحث ومناقشتها 

  عن   ونلباحثا  شرحيس  القسم  هذا  يف
 امليدانية   األوصاف  من  بدءاً .  البحث  نتائج

 البحث  بنتائج  اخلاصة   واملعلومات   والبياانت 
 موضح هو  كما.  امليداين  البحث نتائج ومناقشة

 على  ركزت  الدراسة   هذه   فإن  السابق،  القسم  يف
مبدرسة   يف  العربية  اللغة  ملعلمي  املهنية  الكفاءة

 ،اإلسالمية ببنجرماسنيتوسطة املتكملة  امل أخوة
 النحو   على  اإلضايف  البحث  نتائج  تفسري  وميكن
 : التايل

 
 اإلسالمية  توسطةامل  أخوة  مدرسة  نشأة  اتريخ

 بنجرماسي املتكاملة 
تصر   أو  تكاملةامل  سالميةاإل  درسةامل   خيخ

 مفهوم  تطبق  مدرسة  اجلوهر   SIT  ابسم  عادةً 
 مفهوم.  والسنة  القرآن  على  اإلسالم  يقوم  التعليم

 واملرياث   احلضارة  لعملية  تراكم  هو  SIT  العمليات 
 واحلضارة  والثقافة  اإلسالمي   الدين  تعاليم   والتنمية

   .جيل إىل جيل من  اإلسالمية
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  به   يقصد  SIT  يف"  متكامل"  مصطلح
  اإلسالم   أن  هي  النقطة.  ذاهتا  حبد  لإلسالم  تعزيز

 ،  جزئية   هو  ليس  والتكامل  والشامل  الكامل
 الرئيسية   الروح  هي  هذه.  جزئية  وليست  سورية

 أهنا  على  الرتبية  جمال  يف  الوعظ  حركة  يف
 تعريف  يتم   ،  تطبيقه   يف  العلماين،  الفهم  "مقاومة"

SIT  التعليم   دمج  مع  التنفيذ   هنج  تطبق  كمدرسة 
 نسيج  واحد  يف  اإلسالمي  الديين  والتعليم  العام

 ال   وكلها  املواضيع  كل  ،  النهج  هذا  مع.  املنهج
 التعاليم   إطار  عن  املدرسية  األنشطة  فصل  ميكن
 يوجد  ال  ،  انقسام  هناكيس  ل.  اإلسالمية  والقيم
  اإلسالم   يوجد  حيث"  علمنة"  يوجد  ال  ،  فصل
 من  االستفادة  سياق  عن  النظر  بغض  تدرس 
 مثل  العامة  املواد.  أمام  واحلاضرة  احلالية  احلياة

 واللغات،  االجتماعية  والعلوم  والعلوم  الرايضيات
 على  املؤطرة  املهارات   ،   الصحة/    البدنية  الرتبية
 .اإلسالمية  واألدلة  الضوابط  ،  املساواة  قدم

(Tim Mutu JSIT Indonesia, 2017 ) 
 املتكاملة  اإلسالمية  توسطةامل  املدرسة

(SMPIT)  ببنجارماسني  مدرسة  تقع  يف   أخوة 
  مث  12كومفليك هنداايين  بومي ماس رااي   شارع
 التعليم  مكتب  من خاص وضع هلا املدرسة هذه
 ورسالة  رؤية  . نفسها  األخوة  مؤسسة  تديرها  اليت

 املتكاملة  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  وأهداف
(SMPIT)  الرؤية   مدرسة أخوة بنجارماسني  لدى 

 ختريج:  الرؤية(  1:  التالية  واألهداف  والرسالة
 ومتفوقني  عالية  أبخالق   يتمتعون  طالب 

 أن(  أ:    املهمة(  2  بيئية   رؤية  ولديهم  ومستقلني
( ب   الدكوة  على  قائمة  تعليمية   مؤسسة  تصبح 

 تصبح  أن(  ج  رائدة  تعليمية  مؤسسة  تصبح  أن
 من  اهلدف(  3  للبيئة  صديقة  تعليمية  مؤسسة
 هو   عام  بشكل  املتكاملة  اإلسالمية  املدرسة

. ومتقنة  ذكية  كائنات   ليصبحوا  الطالب  رعاية
 على  ابلنفع  تعود  اليت  املهارات   وتوفر  ،  الشخصية

 . اإلنسان
 تقدمي البياانت

موقع    ونحثاالب  وصفن  أبعد   عن 
عن ت،  ابسيطوصفا  البحث   البياانت  عرض 

العربيةملهنية  املكفاءة  ال اللغة  هذه   درسي  يف 
التعليم:  منتتكون  الىت  املدرسة    مهارة تصميم 

التعليمتطبيق  و  التقوي و   عملية  تطبيق  . مهارة 
البياانت   تلك  البيجلمع  طريقة   حثستخدم 

. والتوثيق  واملقابلة،   ونحثاالبجد  و املالحظة، 
 درسي اللغة العربيةملهنية  املكفاءة  الالبياانت عن  

 تكملةامل  اإلسالمية  املتوسطة  أخوة  درسةمب
 لى : ي حيث ببنجرماسني

 
من خالل   اللغة العربيةدرسي  مل هنية  املكفاءة  ال

 مهارة تصميم التعليم 

http://dx.doi.org/10.18592/tarbiyah.v10i2.4805


Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan 

Vol. 10 No. 2 July – December 2021 (84 – 94) 

DOI: http://dx.doi.org/10.18592/tarbiyah.v10i2.4805 

90 

 

عملية من    ونحثاالبجد  و  خالل 
املالحظة واملقابلة والتوثيق تصميم التعليم. ومن 

من كفاءة مهنية مدرسي اللغة العربية    عن  واثئقال
املدرسة النتائج    هذه  سيوضح اليت  توجد 

 لي:يا الباحثون مم
 

 تصميم التعليم
ن المن  تعليم    توثيقتيجة  تصميم  على 
العربية   املدرسة  يفاللغة  يقوم    هذه  به الذى 

  تلي: وبياهنا حيث شرحها فيتم، نو املدرس
التعليم  حيتوى   هبا  تصميم  قام  الذى 

العربية   اللغة  املدرسة     يفمدرسو   :إىلهذه 
مؤشر  التعليم،  أهداف  األساسية،  الكفاءات 
التعليم،  وسائل  التعليم،  مادة  الكفائة،  إجناز 

نتاج، مصادر التعليم، خطوات التعليم، طريقة اإل 
   تمرينات واألجوبة.ال

الباحثون   بعد يقوم  املالحظة،  إقامة 
. التعلم تصميم معينحول  نياملدرس مع قابلةابمل

ففي املقابلة وجد الباحثون أبن املدرسة أوجبت 
على املدرسني يف إعداد تصميم التعلم. ويكون 

 .لمدرسةل اإللزامية امللفات التصميم إحدى 
 الكفاءات األساسية (1

األساسية    ونيكتب  ون  املدرس على الكفاائت 
ملا   الكاملة  أساس  فيها  مجلتها  الدينية من 
 واملهارة.واالجتماعية والعلوم 

 أهداف التعليم (2
 درس يكتب األهداف التعليمية ابلوضوح امل
 ءة مؤشر إجناز الكفا (3
وصول إىل ءة لل مؤشر إجناز الكفادرس يكتب امل

 التعليم عملية  النتيجة الواضحة لتسهيل
 مادة التعليم (4

امل واضح  درس يكتب  تناسب   ةاملادة  هى  ملا 
 . ةالتعليمياحلصص بتنظيم 

 وسائل التعليم (5
الصور ومكرب حنو  درس الوسائل التعليمية  امليعد  

 الصوت واأللعاب اللغوية.  
 مصادر التعليم  (6
الواضحة التعليمية  املصادر  لديه    درس ملل

العربية،  اللغة  قاموس  العربية،  اللغة  ككتاب 
 الكتب املعينة واإلنرتنيت. 

 خطوات التعليم (7
يف تصميم  وردت  خطوات التعليم الىت  هذه هي  

 :كما تلىالتعليم  
 تبدأ الدراسة ابلسالم (أ)
 حيّضر كشف احلضور  (ب )
 يراجع الدراسة املاضية  (ج)
 يشرح أهداف التعليم (د)
 يشرح املواد الدراسية  (ه)
 يقوم بتقوي املواد املدروسة (و)
 اج نتطريقة اإل (8
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  يف تصميم التعليم   النتيجةطرائق    وندرسيكتب امل
فهم     منها النطق،  حقيقة  والشجاعة،  النشاطة 

 املادة و حتقيق  اجلواب من قبل الطلبة. 
 األجوبة و  مريناتتال (9

تصميم   يف  واألجوبة  التمرينات  املدرس  يكتب 
ابملادة اليت كتبت يف   مناسبحيث أهنما    التعليم

 يف الفصل.   اهتصميم التعليم وشرح 
 

 تطبيق عملية التعليم
تطبيق عملية   على  ملالحظةمن نتيجة ا

، املدرس به  يقوم    اليت  ةدرسللماللغة العربية    تعليم
 لي: يما فيشرحها ف

 
 تطبيق عملية التعليم للمعلم 

.  كيف اآلداء املناسب لهاملدرس  يعرف  
وسائل  حيمل  ومرتبا،  رمسيا  لباسا  يلبس  أنه 

مناسبا بتصميم   التعليم، حيمل خطوات التعليم،
ومسرور يف   الكتابة جيدة  له   التعليم.التعليم، 

ومن .  القسم  هذا  يف  املالحظات   إبداء  عند
خالل املقابلة، وجد الباحث إجابة املدرس فيما 

 عملية   حتقيق  لدعماللبس الرمسي    أرتدييلي: "
احلالة،.الفصل  يف  والتعلم  التدريس وهذه   " 
 أنيقني  دائًما  يبدون  الذين  درسونامل  سيشجع
 األنيقة   املالبس  ارتداء  على  الطالب   وجذابني
 . اجلذاب  واملظهر

 تقومي التعليم
تطبيق عملية    عنومن نتيجة املالحظة  

 به   الذى يقوم  هذه املدرسة  يف  تعليم اللغة العربية
. ومن احلاصالت فيها اليت سيوضح فيما املدرس 

 يلي:
أما عن إقامة التقوي عند املدرس، وجد  

وهياالب فيها  السبب   إجابة   املدرس   منح  حث 
 مت الذي  ابلتعلم  يتعلق  فيما  الطالب   فهم  لقياس 
 استخدام  أحياانً   املفيد  من   الواقع،   يف.  تقدميه

 . مكتوب  وبعضها الشفوية التقييمات 
 

 حتليل البياانت وتفسريها 
البياانت   تقدي  الباحث بعد  فقام 

.ب تفسريها  و  البياانت  اخلطوةتحليل   وهذه 
البياانت   البياانت للحصول على  تقدي  يف كل 

عن  وتفسريها  البياانت  حتليل  هذه  البحث. 
مهنية   العربيةملكفاءة  اللغة  هذه   يف  درسي 

 . املدرسة
  ف كفاءة مهنية مدرسي اللغة العربية   -1

أخوةدرسم اإلسالمية    توسطةامل  ة 
 ببنجرماسيتكملة امل

 أ(   تصميم التعليم
توثيق  القابلة و  املالحظة و املىل  إستندا  م

 يف، أن تصميم التعليم  السابقة  يف تقدي البياانت 
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املدرسة   وجمال  هذه  خبصائص  هنية املمناسبا 
 درس اللغة العربية. ومن تفسريها هي: مل

العربية    كان (1 اللغة  أخوة درسم  يفمدرس    ة 
امل  توسطةامل   ببنجرماسني تكملة  اإلسالمية 

يصنعه  تعليم اللغة العربية أنه  حينما يصمم  
الدراسية  حسب  مرتبا   املناهج   13ترتيب 

ومناسبا بعنصره، وفيها نقاط واضحة تكتب  
الكفاءات  تكتب  صناعته  يف  إن  عليها. 

و  ااألساسية  اإلجناز  تلأهداف  ومؤشر  عليم 
و  االكفائة  و تلمادة  اعليم  عليم  تلوسائل 

و  التومصادرالتعليم  وطريقة  خطوات  عليم 
و  واضحة متاالنتاج  وكلها  واألجوبة  رينات 

بني   اواستدامة.  مؤشر  تلأهداف  و  عليم 
و  االنتاج  وطريقة  الكفائة  رينات متاإلجناز 

وبني   واستدامة،  مناسبة  مادة  واألجوبة 
و تلا اعليم  و  تلوسائل  التعليم  عليم  خطوات 

 أيضا مناسبة واستدامة. 
 ب( تطبيق عملية التعليم

التعليم  ويف عملية  عملية   تطبيق  أن 
مناسبا خبصائص وجمال هذه املدرسة  يفالتعليم  

 مهنية مدرس اللغة العربية. ومن تفسريها هي: 
ن يف تطبيقها املدرس يلبس لباسا رمسيا  إ 

التعليم   وخطوات  التعليم  وسائل  وحيمل  ومرتبا 
مناسبا بتصميم التعليم الكتابة جيدة ومسرور يف 

يستعد مادته صل املدرس  ف مث عندما يف ال  التعليم.

وال ترتيبا طلبة  ابستعداد كامل  مرتبا  جيلسون 
أمام  املدرس  يشرح  واهتماما كبريا.  واستماعا 

 .الفصل بصوت عال
  

 )ج(  تقومي التعليم
تقوي   هناك  فطبعا  التدريس  عملية  يف 
التدريس، ألن نتيجة التقوي ملعرفة جناح الطلبة. 
هي  التعليم  عملية  وتطبيق  التعليم  تصميم  بعد 

التعليم.   ومقابلة   أتسيساتقوي  مالحظة  على 
  وتوثيق كما يف تقدي البياانت، أن تقوي التعليم 

العربية  اللغة  معلمو  به  يقوم  هذه   يف   الذي 
مدرس   رسةاملد مهنية  وجمال  خبصائص  مناسبا 

 اللغة العربية. ومن تفسريها هي: 
هذه املدرسة    يفتقوي تعليم اللغة العربية   

مناسبا . وهذا التطبيق  التمرينات طبيق  يتمثل يف ت
مبادة  ةمناسبو بتصيم التعليم و التمرينات متنوعة 

   التعليم.
 املقابالت   نتائج  من  بياانت ال  إىل  استناًدا

 املهنية   الكفاءة   بشأن  باحثال  أجراها   اليت
 االحرتاف  تطوير  يف  األخوة  مدرسة  يف  للمعلمني

 معلمي  أن  وجد  فقد  التأملي،  العمل  خالل  من
 املهنية،  جودهتم  حتسني  كثريًا  حياولون  العربية  اللغة
  من  كثري  يف هناك وناملدرس املثال، سبيل على

 

http://dx.doi.org/10.18592/tarbiyah.v10i2.4805


Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan 

Vol. 10 No. 2 July – December 2021 (84 – 94) 

DOI: http://dx.doi.org/10.18592/tarbiyah.v10i2.4805 

93 

 

 العلوم  حول  للقراءة  مواد  عن   بحثال  األحيان
 نو املدرسو .  التعليمية  ابملواد  املتعلقة  والتعليم
 هذا .والتكنولوجيا  املعلومات   بتعلم  دائًما  جمهزون

 الذي  إمساعيل  كتبها  اليت  العلمية  اجمللة  مع  يتفق
 االستفادة  على  قادر  احملرتف  املدرس   أن  كتب

 يف  جيد  وهو  التعلم  يف  املعلومات   تقنية   من
 .Ismail, M. )كمدرس   نفسه  وتطوير  التواصل

I., 2010 ) 
 أيًضا  اجملال  هذا  يف  البحث  نتائج  تظهر

 عند  للغاية  ومتحمسون  جمتهدون  نياملدرس  أن
 حضور/    الذهاب   وميكنهم  أنشطة  وجود

MGMP   والدورات   العمل  وورش  والندوات 
 أنشطة  يف  نياملدرس  مشاركة  تعترب.  التدريبية
 يف  ألنه  ،  متاًما  مثالية  أيًضا  MGMP  منتدى

MGMP  لتحسني  للمعلمني  تواصل  منتدى  هو 
 . احرتافهم

 
 اخلالصة

البحث  يف    الباحثشرحه  إىل ما  استنادا  
الكفائة البحث هي أن    اذهلاخلالصة  ف السابق،  

العربية   اللغة  ملدرسى  أخوة ىف    املهنية  مدرسة 
يطلبها ا  مناسبة مباملتوسطة اإلسالمية املتكاملة  

ندونيسيا. وهذه تتمثل يف عملية إبقانون الرتبية  
 التعليم من تصميمه وتطبيقه وتقوميه. 

 

 االقرتاحات
  من   وناملدرس  يتمكن  أن  املأمول  من

كفاءة خمصوصا كفاءهتم  حتسني  املهنية   يف 
 .ميالتعل جودة لتحسني

  ني املدرس  جودة  لزايدة   للمدارس   ابلنسبة
 معرفة  على  احلصول  للطالب   ميكن  ،  األكفاء

 . اجلودة عالية
  اجليدة   املعرفة  توفري  للمدرسني  ميكن

 كل  يف  الفهم  وسهلة   املناسبة  الوسائط  واستخدام
 فهم   من  الطالب   يتمكن  حىت  تعليمي  نشاط
 . بسهولة التعلم
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