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 الباب األول

  املقدمة 

 خلفية البحث - أ

العربية اآلن من إحدى اللغة اليت ُأستخدمت كثَتة يف الدنيا، كانت اللغة 
ي لغة واللغة العربية ذلا أمهية كبَتة ابلنسبة للمسلمُت وى ٔوخباصة يف دول اإلسالم.

إبتقاهنا.  مصادر التشريع اإلسالمي، القرآن والسنة النبوية، والذبوز الصالة يف اإلسالم إال
لغة السياسية الومع انتشار اإلسالم وحضراتو ارتفعت مكانة اللغة العربية وأصبحت 

  ٕلفًتة طويلة يف األرضي اليت كانت ربت حكم ادلسلمُت.والعلوم واألدب 

ة ىي أداة اتصال كانت تستخدم ىذه األداة يف احملاداثت الدولية. ياللغة العربو 
غَت رمسي يف وقد سبت دراستها بشكل رمسي و ء العامل وىي انمية سريعة يف مجيع أضلا

اللغة العربية تعليما يف ادلدارس مثل م يويف ىذا بلدان إندونيسيا تعل ٖادلؤسسات التعليمية.
 العالية اإلسالمية ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية، وادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية، وادلدراسة
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تعليم اللغة العربية ىو  ٗ.واجلامعات وادلعاىد دة،دلدرسة العامة يف احلصة الزائوبعض ا
شكل من أشكال اجلهد جعل البشر يتنافسون يف ادلستقبل، ىذا يعٍت ادلدرس الذي مير 

دينة اإلسالم يف إندونيسيا، وىي ممن ادلتوقع أن تعليم اللغة العربية زلضر تغَت يف حياة 
 الغالب.

إلسالمية وادلدرسة الثانوية اإلسالمية ىي عند النظرية العامة أن ادلدرسة ادلتوسطة ا
ادلدرسة اإلسالمية أسست لتكوين ادلسلم الذي ميلك النهضة الفكرية اإلنسانية، والعلماء 
أبنواع العلوم النافعة منها علم اللغة العربية. إن تعليم اللغة العربية أتى ابلنتائج احلسنة إذا 

 عوامل الدافعة عليها.دفع ابل

ليم نفسو أيثر بعاملُت مها العامل الداخلي واخلارجي، بينما العامل وإن صلاح التع
الداخلي ىو الدافع واالىتمام ابلتعليم الذي ينمو من الطالب أنفسهم والعامل اخلارجي 
ىو ادلوقف الذي أييت من أطراف أخرى حبيث حيب الطالب التعليم ولديو الدافع للتعليم 

ىتمام ىو العامل الذي حيدد نشاط الطالب، فباإلضافة والرغبة يف النجاح يف التعليم. اال
إىل القدرة على تركيز شعور ابلبهجة يف التعليم. مع عدم االىتمام بتعليم اللغة العربية، 
ابلطبع ىناك حاجة إىل بذل جهد لزايدة اىتمام الطالب ابلتعليم من قبل ادلدرسُت، 

  ٘وأساليب التعليم. سًتاتيجياتوابلتحديد عن طريق االبتكار من حيث اال

يف  اليت تؤثر على ضلاح تعليم اللغة العربيةاخلارجي ىناك العديد من العوامل 
التعليم األقل ابتكارا ونشاطا  اسًتاتيجياتىي أساليب و  سلتلف مستوايت التعليم، ومنها
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وإنتاجا. تظهر احلقيقة أن تعليم اللغة العربية حىت اآلن ىو نقل للمحتوى قط. ادلدرسون 
ادلشكلة اليت ال و ىم مقدمون للمواد ادلتاحة قط حبيث ُتْصِبُح قوة التعليم أضعف وابىتة. 

تزال تظهر يف كثَت من األحيان اليوم ىي عملية أنشطة تعليم اللغة العربية اليت ربدث يف 
رتيبة مثل احملاضرات اليت غالبا  اسًتاتيجياتالفصل الدراسي ال تزال تركز على ادلدرس و 

أن اللغة  الطالبلتعليم اللغة العربية. ويعتقد بعض  اسًتاتيجيةاخليار الرئيسي ك ما تكون
العربية يعترب درسا صعبا ألن العديد من ادلدارس ذبعل اللغة العربية درسا إضافيا بدال من 
ادلوضوع الرئيسي. ولذلك ميكن القول أنو حىت اآلن ال يزال تنفي عملية تعليم اللغة 

  ٙالب، وليس موّجها دلشاركة الطالب.مدرس إىل الطالعربية رتيب من 

ابحلقيقة، ادلدرس كشخص يسهل عملية نقل ادلعرفة من مصادر التعليم إىل 
جيب عليو أن ميلك الكفاءة ادلهنية. ليس فقط قدرة ادلدرسُت على إتقان الدرس  الطالب

نية ىي واخلصائص ادله ٚوإنتاجية. اسًتاتيجيةوحده، لكن قدرات أخرى كنفسية و 
رلموعة من اخلصائص تتعلق بتمكن عضو ىيئة التعليم من مهارات زبطيط عملية التعليم 
وتنفيذىا والعناية إبعداد الدروس واستخدام طرق الًتبوية تساعد على تطوير مهارات 

التعليم إىل عدم  سًتاتيجياتيؤدي عدم استخدام ادلدرس ال ٛالتعليم الذاتية لدى طالبو.
بتعليم اللغة العربية. فلذلك، لتحفيز الطالب، جيب على ادلدرسُت إتقان اىتمام الطالب 

الكفاءات ادلختلفة وأحدىا كفاءة مهنية حىت يتمكنوا من إتقان الفصل الدراسي كبيئة 
ٜاللغة العربية. كن ربقيق أىداف تعليمتعليمية حبيث مي
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تعليم ادلعرفة إن الكفاءة ادلهنية للمدرسُت كرأي شيخ ىاشم أشعري أيكد أنو 
ضافة ذلك، جيب لرئيسي ىو إرضاء هللا تعاىل. وإبوالذكاء لصاحل ادلادة، فإن الشيء ا

على ادلدرسُت لًتقية الكفاءة ادلهنية عن طريق التعلم دائما دبجتهدين، إما من خالل 
قراءة الكتب أو ادلعلومات ذات الصلة إىل عامل التعليم. وجيب عليهم دائما التأمل 

والطروق ادلستخدمة أو ادلواد  سًتاتيجياتيف التعليم على سواء كان حول االألنفسهم 
  ٓٔادلعروضة حبيث أنو سيتم ترقية الكفاءة ادلهنية.

نقطة )ج( أن تعريف  3اآلية  28للتعليم، نفسَت الفصل  ةادلعاير الوطني تذكر و 
بشكل واسع وعميق ميكن التوجيو  يةادلادة الدراس من الكفاءة ادلهنية ىي سبكن

للمدرسُت يف أتدية معاير الكفاءة ادلثبت يف معاير التعليم الوطٍت. والشرح عن الكفاءة 
فهم على حبوث التعليم، وتطوير ادلنهج التعليم على واحدة ىي ادلهنية للمدرسُت 

ر التعليم، الدراسية، وإدارة برانمج التعليم وفصول الدراسية، واستخدام الوسائل ومصاد
واد الدراسية وأساس التعليم فهم ادلفصول الدراسية، وتسلط على الوإدارة برانمج التعليم و 

وتنفيذ إدارة ادلدرس وعلى تطوير ادلدرسُت ومفهوم التعليم الفردي، وتطوير النظرية 
 ٔٔيف التعليم. األساسية الًتبوية، وعرض ادلثايل وادلفاىيم

شكل مثايل يف تعاليم اللغة العربية. الكفاءات ربقيقها ب إن ثالث كفاءات يتم
ن ادلدرس يتقن نظام الصوت ( الكفاءة اللغوية، النقطة ادلهمة ىي أٔالثالث ادلعنية ىي: 

بشكل جيد، كيف مييز االختالف والنطق، والتعرف على بنية اللغة، واجلوانب  العريب
( كفاءة االتصال، ٕتخدامها. النحوية األساسية للنظرية والوظفية، ومعرفة ادلفردات واس
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فكار وذبربة بطالقة، ادلعٌت ميكن للمدرسُت استخدام اللغة العربية تلقائيا والتعبَت عن األ
( الكفاءة الثقافية، وتعٍت فهم ما ٖ اللغة بسهولة،ستيعاب ما مت إتقانو من وقادرة على ا

كار ادلتحدث والقيم ربتويو اللغة العربية جوانب الثقافة، القدرة على التعبَت عن أف
  ٕٔوالعادات واألخالق والفن.

يف مواجعة عصر ادلنافسة العادلية اليوم، واجلهود ادلذبولة لتحسُت اجلودة أصبحت 
من خالل التعليم واحدة من القضااي الرئيسية اليت  (Human Resources) ادلوارد البشرية

الستعداد أفضل نوعية من ادلوارد تواجو كل البلدان. دول العامل تتنافس اآلن وتقاتل جبد ل
البشرية من أجل الفوز ابدلنافسة. يف ادلنافسة العادلية، ادلعارك ادلستقبلية ووجود األمة مل 

( ولكنها تعتمد بشكل كبَت Natural Resourcesتعد ربددىا التوافر موراد طبيعية وفَتة )
جد خيار آخر سوى االستثمار على التميز ادلوارد البشرية. لذلك، للفوز ابدلسابقة، ال يو 

بكثافة يف التعليم. مع وابلتايل، كاستثمار اسًتاتيجي، فإن ربسُت جودة ادلوارد البشرية 
 ٖٔمن خالل التعليم ال يفعل ذلك رلرد حاجة ولكنما ستحدد بقاء األمة يف ادلستقبل.

 كميسرين لتحسُت ادلوارد البشرة من خالل التعليم، يبدأ من خالل زايدة كفاءة ادلدرسُت
 يف عملية التعلم.  

لًتقية الكفاءة  إجيابية للمدرس تطوير الَعْوَلَمة ضلو رؤية التعليم والتعلم ذلا أتثَتو 
ودورىا يف أنشطة التعليم ألن أحد عوامل صلاح الطالب يتم ربديده إىل حد كبَت من 
خالل الكفاءة والدور من ادلدرس كادلعلم. سيكون ادلدرسون الذين يتمتعون ابلكفاءة 
جيدا ابلتأكيد قادرة على خلق جّو تعليمي وىو أمر شلتع ومفيد وقادر على ذلك أيضا 
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ل حبيث تكون أنشطة التعليم كن نشيطا ومبتكرا وخلقا وشلتعا حبيث يؤدي كل إدارة الفص
  ٗٔجيدون جدا ويتطورون على النحو األمثل. الطالبذلك إىل نتائج التعليم 

مدرسة الطاىرية ادلتوسطة اإلسالمية ومدرسة الدعوة اإلسالمية ادلتوسطة  
من عاصمة  بعيدةالكواال ابريتو   يف ادلنطقةسالمية اإل توسطةادلدرسة ادلاإلسالمية مها 

ادلقاطعة، شلا تسبب يف نقص ادلرافق والبنية التحتية الكافية لعملية التعليم، خاصة يف 
العصر احلايل الذي أعطى األولوية لدور تكنولوجيا ادلعلومات يف عملية التعليم. ومع 

ال  م، على الرغم أهنمية عملية التعليذلك، ال يزال ادلدرسون ملزمون بتطوير كفاءاهتم لًتق
 تستند إىل تكنولوجيا ادلعلومات.

 شكلة األساسية تعٍتادل ميلكانو   عن ادلنطقة احلضرية على الرغم أهنا بعيدة 
قدرة مدرسى اللغة  لكنو  .مدرسي اللغة العربية ليسوا من جارجي قسم تعليم اللغة العربية

 الركب.يم ليست بعيدة عن التنافسية عامل التعل العربية

 لًتقية كفاءة مهنية اإلشراف برانمج يإحدى سبب ترقية قدرهتم ىمن الواقع،  
سي اللغة العربية من خالل التوجيو يف ترقية الكفاءة ادلهنية دلدر اللغة العربية. ي سدلدر 

حىت  ية كوسيلة لًتقية احًتاف ادلدرسةجودة مدرسي اللغة العرب ادلدرسة من أجل ترقية
 رؤية العلمية.الة اخلربة التدريسية و يتمكنوا من ترقي

ابختصار، إشراف مدرسي اللغة العربية ىنا ىو وسيلة التوجيو دلدسي اللغة العربية  
يف تنفيذ تصميمات تعليم اللغة العربية اليت تتوافق مع أوقات التعامل مع أنواع سلتلفة من 

على الطالب لفهم تعليم الطالب يف الفصل حبيث يكون تعليم اللغة العربية شلنعا ويسهل 
 اللغة العربية.
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اإلشراف من قبل منتدى احلرم اجلامعي. واإلشراف بشكلُت ىو ىذا ينفذ و  
يعود ذبهيز مدرسي اللغة اإلشراف،  تنفيذ من خاللبشكل مباشرة وعرب إنتَتنيت. 

التعليم.  اسًتاتيجياتارهتم يف التعليم والقدرة على العربية ليكونوا قادرين على ربسُت مه
هم  ة التعليم يف الفصل وزايدة مهنيتمع ىذا تنفيذ اإلشراف ميكن للمدرسُت ربسُت جود

  كادلعلمُت. 

منط اإلشراف " وضوعادل فلذلك تريد الباحثة أن تبحث عنالظاىرة، ناء على وب
املدرسة املتوسطة اإلسالمية ابريتو كواال يف  ة مهنية مدرسي اللغة العربيةلرتقية كفاء

 ."كاليمنتان اجلنوبية

 أسئلة البحث - ب

 إن أسئلة البحث يف ىذا البحث ىي:

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية يف  الفعال تنفيذ تعليم اللغة العربية كيف -ٔ
  ؟ابريتو كواال كاليمنتان اجلنوبية

ادلدرسة يف  اللغة العربيةمدرسي  مهنيةلًتقية كفاءة  اإلشرافمنط كيف  -ٕ
 ؟ابريتو كواال كاليمنتان اجلنوبيةادلتوسطة اإلسالمية 

اللغة العربية  مدرسيمهنية لًتقية كفاءة  اإلشراف يف تطبيق عوائقال كيف -ٖ
 .ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ابريتو كواال كاليمنتان اجلنوبيةيف 

 أهداف البحث - ج

 ىداف البحث يف ىذا البحث ىي:أ إن

ادلتوسطة اإلسالمية  ادلدرسةيف  الفعال تنفيذ تعليم اللغة العربية وصفل -ٔ
 .ابريتو كواال كاليمنتان اجلنوبية

يف  اللغة العربية مدرسيهنية ملًتقية كفاءة  اإلشراف منط تطبيق لوصف -ٕ
 .ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ابريتو كواال كاليمنتان اجلنوبية
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اللغة العربية  مدرسيهنية ملًتقية كفاءة  اإلشراف يف تطبيق عوائقالف وصل -ٖ
 .ة ادلتوسطة اإلسالمية ابريتو كواال كاليمنتان اجلنوبيةادلدرسيف 

  حتديد املصطلحات - د

 درسامل إشراف -1
درسون كادلعلمُت يف ربسُت قدرة وكفاءة جيب أن يستمر ادل

اإلشراف . يتم ىو نشاط لًتقية كفاءة ادلدرس ادلدرس إشراف. و الطالب
للمدرسُت  ات أو اإلشرافالتوجيو من خالل توفَت التعليمات أو التوجيهو 

ميكنو أكمال اذلمام أثناء ادلواد ادلقدمة بشكل صحيح و  حىت يفهم
اإلشراف  أما ٘ٔادلستقبل. التعليم . ويكون قادرا على تطبيقية يفاإلشراف

ادلواد عن  ادلشرفة عطاءبشكل ىو يف ىذا البحث للمدرسي اللغة العربية 
 مدرسي اللغة العربية ادلشرفةالتعليم ابستخدام فيديو يوتيوب وبعده تعطي 

سون يطبقون التعليم اللغة العربية القادم مث ادلدر  ادلواد التعليم تتعلق بتعليم
 يم كما تعلموا.اتيجية التعلابستخدام إسًت 

 مدرس اللغة العربية نيةكفاءة مه -2

. وكفاءة إتقاهنا ادلهنية ىي الكفاءة اليت جيب على ادلدرس الكفاءة
الكفاءة  ٙٔخطيط، والتنفيذ، والتقومي، والتنمية.تكون من كفاءة التادلهنية 

عملية التعليم ىي قدرة ادلدرسُت على نطاق  نية دلدرسي اللغة العربية يفادله
، الطالب ق موقف ميكن أن حيسن أنشطة تعليمالواسع وعميق يف خل

قادرا  التعليم ادلثلى. حيث يكون ادلدرس حبيث يتم احلصول على جودة

                                                 
15

Galih Dani Septiyan Rahayu & Dida Firmansyah. “Pengembangan Pembelajaran 

Inovatif Berbasis Pendampingan Bagi Guru Sekolah Dasar.” Jurnal Pengabdian Kepada 

Masyarakat 1, no. 1 (2018), h. 20. http://dx.doi.org/10.22460/as.v1i1p17-24.36   
16

Fajar Hariadi. “Peningkatan Kompetensi Professional Guru dalam Proses Pembelajaran 

Daring Melalui In House Training di SMA Negeri 4 Tanah Putih.” Jurnal Pendidikan Tambusai 

Vol 5 No. 3 (2021), h. 6871. https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2062  

http://dx.doi.org/10.22460/as.v1i1p17-24.36
https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2062


ٜ 
 

على تطويرىا واستخدام  تعليم اللغة العربية وقادرامواد على إتقان 
بسهولة حىت يفهمون ادلواد  الطالبالتعليم الفعالة حبيث  اسًتاتيجيات

ويركز البحث ترقية الكفاءة ادلهنية عن استخدام   ٚٔىدف التعليم.يتحقق 
 ووسيلة تعليم اللغة العربية.  اسًتاتيجية

 اإلسالمية املتوسطةاملدرسة  -3

مدرسة رمسية ربت وزارة  ادلتوسطة اإلسالمية ىي ادلدرسةأن 
 ٖالدين اإلسالمي وتتكون من الشؤون الًتبية، والتعليم  فيها عن 

يقصد حبث  درسة إبتدائية.ساسي ليتم ممستوايت يف مستوى التعليم األ
مدرسة الطاىرية ادلتوسطة اإلسالمية ومدرسة الدعوة ادلتوسطة العلمي إىل 
 كواال كاليمنتات اجلنوبية.ريتو  اإلسالمية اب

 أمهية البحث - ه

 أمهية البحث يف ىذا البحث تتكون من:أما 

 أمهية النظرية -1

يف ادلدرسة حبال  البحث أسهما لًتقية كفاءة ادلدرسُت ن ىذاأن يكو  ( أ
كوسيلة التعليم للمدرس يف ترقية  مناسب لينفع التكنولوجيا ادلوجود  

 اآلخر.كفائتو وسيلة فيديوا يوتيوب مثال وإىل 

يريد لًتقية كفاءة  إجيابيا دلدارس من اأن يكون ىذا البحث أسهام ( ب
 .يف ادلدرسة مهنية مدرسُت
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 قيأمهية التطب -2

تعليم اللغة كون ىذا البحث مساعدة يف أنشطة طلبة، أن يلل ( أ
 الطالبالعربية على وجو الًتتيب والتدرج ويكون  العربية، لفهم

بة القيمة وطبعا ذبد الطا عملية التعليم. سعيدة ومتحمسة يف
 األفضل.

حال ادلشاكل يف مدرس، أن يكون ىذا البحث مساعدة لل  ( ب
ذلم اخلربة تعليم اللغة  من ليس ليمية اليت تواجههم عند التعليمالتع

وإضافة إىل أقف ادلعرفة حول استخدام وسيلة فيديو يوتيوب    العربية
 كمصدر تعليمي. 

لًتقية كفاءة  مداخلة ومعلوماتكون ىذا البحث للمدرسة، أن ي  ( ج
ُت يف زايدة لًتبية ادلدرسدرسُت ابستخدام فيديو يوتيوب و ادلمهنية 

 حلصول صلاح التعليم. االبداعية يف تعليمو

التالية، يكون ىذا البحث مصدرا يف البحوث  للباحثُت اآلخر، أن د(
 .يف ادلدارس األخرى لًتقية كفاءة مدرس اللغة العربية

اإلندونيسية، أن يكون ىذا البحث إعالما  الشؤون الًتبيةلوزارة  ( ه
قادر على العلوم ومعلوما لنحاح ىذا التعليم يف إعداد ادلدرس ال

تعليم اللغة العربية يف وطريقة ووسيلة  اسًتاتيجية ادلتنوعة، واستخدام
ابستخدام التكنولوجييا ادلشهور يف  ربت من خالل اإلشراف وأيضا

    العامل.
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 بقةراسات الساالد - و

 يف ىذا البحث ىي:الدراسات السابقة أما 

 ,Peningkatan Kompetensi Guru IPA dalam Merancangإندري حستويت،  -ٔ

Melaksanakan, dan Menilai Pembelajaran Berpikir Kritis Melalui 

Pelatihan Berbasis Video”   م 2222سنة قد فعلت التجربة يف. 

تستطيع  التدريب أنشطة ت إندري حستويت أنحبث اليت من نتائج البحث
كفاءة ادلعلمُت يف تصميم دروس التفكَت النقدي من فئة جيدة يف خطة   زادأن ت
 ٓٛيصل إىل و لثاين والثالث.  ا الدرس ةس األول إىل فئة جيدة جًدا يف خطالدر 
من ادلعلمُت لديهم كفاءة جيدة إىل حد ما يف تنفيذ التعلم الذي يدرب على % 

مي مهارات التفكَت و كما زادت كفاءة ادلعلمُت يف تق   مهارات التفكَت النقدي.
جيدة  %ٕٓو % ٖٓ، وفئة جيدة %ٓ٘جًدا تصل إىل النقدي إىل فئة جيدة 

  جًدا.

 بحثال اهدف ىذيكتبت إندري حستويت ي  الذ ختالف البحثوأما ا
التفكَت النقدي مي تعلم و يف تصميم وتنفيذ وتق (IPA)ي درسإىل ربسُت كفاءة م
 بينما ىذا البحث كتبت و.التدريبية ادلعتمدة على الفيدي من خالل األنشطة

اللغة العربية خاصة يف  درسيفقط دلمنط اإلشراق لًتقية كفاءة مهنية الباحثة 
عليم. واإلشراف بوسيلة فيديو تم اللغة العربية يف عملية التعلي اسًتاتيجيةاستخدام 
 يوتيوب. 

 Pembinaan Kompetensi Guru di SMP“مئنة سعاد، سيت عائشة مط -ٕ

Negeri 6 Labakkang Labschool UNM Kabupaten Pangkep” قد فعلت ،
 م. 2222سنة التجربة يف 
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أنشطة تطوير   اليت حبثت سيت مطمئنة سعاد أن بحثمن نتائج ال
كانت جيدة   SMP Negeri 6 Labakkang labschool UNMكفاءات ادلعلمُت يف 

. برانمج ربسُت الكفاءة الذي عقدتو 2005لعام  14رقم  عام وفًقا للقانونل بشك
 SMP Negeri 6 Labakkangو  UNMاألطراف ذات الصلة دبا يف ذلك 

labschool UNM  نفسها زادت من الكفاءة ادلهنية للمعلمُت يف رلاالت
  .2007لعام   16 رقم Permendiknasزبصصهم واليت مت تعديلها إىل 

يعٍت كتبت سيت عائشة مطمئنة سعاد   ي البحث الذختالف وأما ا
 SMPإىل الوصف وادللف الشخصي وأنشطة تطوير ادلعلم يف البحث  اهدف ىذي

Negeri 6 Labakkang Labschool UNM وكذلك دلعرفة العقبات اليت تعيق ،
. بينما ىذا البحث كتبت الباحثة منط اإلشراق لًتقية كفاءة مهنية مدرسي التنمية

 . ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ابريتو كواال كاليمنتان اجلنوبيةيف اللغة العربية 

 Meningkatkan Kompetensi Guru PAUD dalam“ريسا نور عفيفة، -ٖ

Penerapan Project Based Learning (PjBL) Melalui Lesson Study” قد ،
 م.  2212سنة فعلت التجربة يف 

ن ربسأن ميكن أنشطة  ريسا نور عفيفة أنت  حبثالبحث اليتنتائج من 
ة يف تنفيذ التعلم القائم على ادلشروع من خالل دراس PAUDقدرة معلمي 

، يوصى بضرورة إجراء التعلم القائم على الدرس.  بناًء على نتائج البحث
 بشكل دوري. PAUDادلشروع من خالل دراسات الدروس من قبل معلمي 

 اهدف ىذي يعٍت ريسا نور عفيفةوأما اختالف البحث اليت كتبت 
التعلم القائم على ادلشاريع من خالل  PAUDإىل ربسُت كفاءة معلمي  بحثال

. بينما ىذا البحث كتبت الباحثة منط اإلشراق لًتقية كفاءة مهنية دراسة الدرس
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ابريتو كواال كاليمنتان يف مدرسي اللغة العربية 

 .WhatsAppبوسيلة فيديو يوتيوب اليت تعطيو الرفيقة الروابط إىل رلموعة  اجلنوبية



ٖٔ 
 

 Peningkatan Kompetensi Profesional Guru“ إندرايينووالن ديسي   -ٗ

Melalui Program Micro Teaching di Sekolah Dasar Islam Terpadu 

(SDIT) Nurul Islam Krembung-Sidoarjo”  سنة  قد فعلت التجربة يف
  م. 2212

تم ألنشطة تت ووالن ديسي إندرايين أن ىذه ل حبثالبحث اليتنتائج من 
أن ادلعلم يظهر حًقا احًتافيتو  وس ادلصغر ىذا ىاحلصول عليها من برانمج التدري

يف تدريس الدروس يف الفصل الدراسي وقادر على التواصل بشكل فعال مع 
يعد برانمج التدريس ادلصغر ىذا  و ادلعلمُت وأولياء أمور الطالب.الطالب وزمالئ

 .فعاالً للغاية وقد ساعد ادلعلمُت يف تطوير وربسُت كفاءاهتم ادلهنية
ىذا  هدفييعٍت  إندرايينووالن ديسي اليت كتبت  وأما اختالف البحث

الذي يتعُت ربقيقو ىو أن يكون لدى ادلعلمُت رلموعة من ادلعارف  البحث
وادلهارات والقيم وادلواقف والسلوكيات الالزمة دلهنتهم ابإلضافة إىل الكفاءة 

. بينما ىذا البحث كتبت وادلناسبة الستخدامها يف واجباهتم وأدوارىم يف ادلدرسة
للغة العربية فقط واإلشراف الباحثة منط اإلشراق لًتقية كفاءة مهنية مدرسي ا

 .واليت يكمن استخدامو دلواد تعليمية زلددةبوسيلة فيديو يوتيوب 
 Sistem Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran“ مغفَتة اذلداية، -٘

dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Dosen Fakultas 

Tarbiyah IAIN Pare-Pare” م.  2221سنة  قد فعلت التجربة يف 

تطبيق نظام مراقبة وتقييم للعلمية التعليمية من نتائج البحث الذي حبث 
مفيد للغاية ويؤدي إىل زايدة ىو من أجل ربسُت الكفاءة ادلهنية للمحاضرين 

 الكفاءة ادلهنية للمحاضرين.
ىذا البحث وصف اليت كتبت مغفَتة اذلداية يعٍت وأما اختالف البحث 

فقط لًتقية كفاءة مهنية زلاضرين. بينما ىذا البحث   م التعليمنظام مراقبة وتقيي
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كتبت الباحثة لًتقية كفاءة مهنية مدرسي اللغة العربية بتنفيذ اإلشراف ابستخدام 
 وسيلة يوتيوب.

 هيكل البحث - ز

 أبواب، كما أييت: إىل ثالثة البحث يف ىذا البحث، ينقسم ىيكل   

وأسئلة البحث، وأىداف  خلفية البحث،: ىو ادلقدمة تتكون من الباب األول
، وأمهية البحث، والدراسات السابقة، وىيكل البحث، وربديد ادلصطلحات

 البحث. 

ومدرس اللغة  يتكون من تعليم اللغة العربية،اإلطار النظري  : ىوالباب الثاين
  . اللغة العربية درسم ط إشرافالعربية، ومن

 وموضوع ،مدخل البحث ونوعومن  منهجية البحث تتكون: ىو الباب الثالث
، والبياانت ومصادرىا، وأساليب مجع البياانت، وأسلوب ربليل ذايت البحثو 

 .وربقيق نتائج البحث  ،البياانت
 هاتىو ربليل البياانت ومناقش :الباب الرابع

 البحث حاتقًت نتائج البحث ومىو اخلاسبة تتكون من  :الباب اخلامس

 

 
 
 

 

 


