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ABSTRACT 
One of problems in the teaching of Arabic language in the Islamic Elementary Schools at Tasikmalaya 
is the lack of teachers competent that make the implementation of teaching and learning is less 
successful. The research is aimed at developing a product, that is a program of integrated training that 
improves pedagogic competence on the part of Arabic language teachers of Islamic Elementary 
schools in Tasikmalaya. The method used in this research is research and development method. The 
data were collected through observation, interview, questionnaires, and test. The research reveals that 
the integrated training program has some strong points:  a) based on the need assesment, b) connecting 
indoor  training activities with teaching practices at schools which are directly monitored by the 
trainers; meanwhile, the weak points of the program are as follows: involving a lot of experts and 
practitioners; if there is no synergy among them the program cannot run well;  c) the program can 
significantly improve the pedagogic competence of Arabic language teachers.  
 
Keywords: Developing Pedagogic Competence, Integrated Training, Elementary School. 

 

  العربية اللغة لمدرسى التكاملى التدريب برنامج ضوء على التربوية الكفاءة تطوير
  تاسكمااليا اإلبتدائية المدارس فى

 
 البحث ملخص

 تنفيذا العربية اللغة تدريس عملية تنفذ فلم الكفاءة، ضعيف ادلدرس كوف ىى العربية اللغة تدريس ىف هةادلواج ادلشكالت إف
 ادلدارس ىف العربية اللغة دلدرسى الًتبوية الكفاءة ترقية على يقدر الذل الربنامج على للحصوؿ البحث ىذا يهدؼ. جيدا

 كادلقابلة ادلالحظة ىي البيانات رتع كأساليب. التجريبية الطريقة ىي ادلستخدمة كالطريقة  .تاسكمااليا دبنطقة اإلبتدائية
 حتليل على الربنامج ىذا يبٌت( أ: كىى مزايا التكاملى التدريب لربنامج أف على البحث حاصل دؿ. كاالختبار كاالستبيانات

 ىذا نقائص أما. مباشرة ادلدرب هبا قاـ اإلرشاد كعملية الفصل ىف التعلم عملية بني موحدا الربنامج يعقد( ب احلاجة،
 غري الربنامج أف الظن على فيغلب بعض من بعضو يشًتؾ مل فإذا ادلتأىلني، أكثر إىل كتطبيقو تصنيفة ىف زنتاج أنو الربنامج
 اإلبتدائية ادلدارس ىف العربية اللغة دلدرسى الًتبوية الكفاءة ترقية على يقدر التكاملى التدريب برنامج كاف( 5 ناجح،

 .تاسكمااليا
التكاملى التدريب االبتدائية، ادلدرسة الًتبوية، الكفاءة تطوير: الرئيسية الكلمات  
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 المقدمة
 ألف الفصل، يف التدريس إجناح يف ىاـ دكر للمدرس. مهنيا ادلدرس كوف ىي العربية اللغة تدريس يف ىامة عناصر من

 عملية يف سلكو ما جلميع باالختبار كالقياـ التدريس بعملية علقيت ما رتيع كمنظم كادلشوؽ اخلربة كمنبئ كاجبة لو ادلدرس
 ادلنهج بتحليل القياـ من تتكوف ادلدرس هبا قاـ اليت التدريس كعملية. ادلرجوة األغراض كانت مدل أم إىل دلعرفة التدريس
 .التدريس كإعداد الدراسية ادلادة كحتليل الدراسي

. التدريس عملية حصوؿ إىل كثريا تؤثر اليت ادلؤشرات رند ىناؾ التدريس، لنظاـ التحليل على الباحث رنرب حينما
 األآلت كعامل. ركحيا أك كاف جسما خصوصيتهم مع الطالب كىي(  input) ادلدخل عامل: كىى ادلؤشرات كىذه

(instrumental )البيئ كالعامل. كغريىا التدريس كتسهيالت كادلنهج ادلدرس كىي (environmental input )بيئة كىي 
 .كغريىا كادلعاملة للتعلم كالصاحب ادلدرسة

 على يقدركف ال كأهنم ادلهنية كفاءة شنلكوف ال ادلدرسني أكثر أف( 6991) دحالف د.ـ هبا قاـ اليت الدراسة من ظهر
 اليت ميةالعل الدراسة نتائج يف يوجد" يقوؿ( Uzer Usman, 2001, p. 14) سوريادم أجي. الدراسية األغراض معاين فهم
 ضعيفا يكوف ادلدرس أف على تدؿ الدراسة من كالنتائج ادلهنية، الكفاءة على السيطرة ىف يضعف مدرسنا أكثر أف على تدؿ

  ."مهنية التدريس بعملية القياـ على يستطيع ال أنو بدع فال لذالك. التدريس مادة على السيطرة يف

 يقوموف إدنا أهنم اإلبتدائية للمدرسة  ادلدرسني إف. بواجباتو قياـال على ادلدرس قدرة عن اجملتمع من الشكاية ككثري
 عملية دتنع اليت ادلشكالت يواجو يكوف قد ادلدرس أف الواقع ىف ظهر(. Beeby, 1987, p. 15.)فحسب الراتبة بواجباهتم
 سببتها ادلشكالت ىذه واجهةم ىف كالكيفية. مواجهتو على يقدر ال من كمنهم إرنابيا يواجهو من ادلشكالت ذلذه. التدريس
 إىل تصل ال التدريس عملية يعقب ادلشكالت ىذه مواجهة على يقدر ال الذل ادلدرس ك. خارجيا أك كانت داخليا العوامل

 مرالف ميكيل يقوؿ. فعاليا يكوف ال الذم ادلدرس تسببها أف دتكن األغراض تناؿ ال اليت التدريس كعملية. ادلرجوة األغراض
 ألقي كإذا جيدا، التدريس بعملية القياـ على الطاقة جهد كرنهد  كثريا يهتم الذم ادلدرس ىو الفعاؿ ادلدرس إف( 6995)

 .للفهم سهل كاف ادلادة
. جيدة غري كالًتبوية ادلهنية الكفاءة  ذلم كانت ادلدرسة مدرسى أف على تدؿ ادلدرس كفاءة عن البحث نتائج من

 رزتة، منور.)ضعيفة الطالب دراسة حلاصل كاالختبار التدريس عملية استيعاب لكككذ ضعيفة تربوية أفكار أيضا كذلم
 يف كالعالية كالثانوية اإلبتدائية ادلدارس يف للمدرسني  الشهادة إصدار مشًتكي لكفاءة األكىل االختبار حاصلة كمن( 2162
 2162 التاريخ يف باندكنج جايت غونونج سوناف كوميةاحل اإلسالمية للجامعة كادلعلمني الًتبية كلية هبا قاـ اليت الغربية جاكل
 كمدرس 59,91 كاألخالؽ العقيدة كمدرس 11,16 كاحلديث القرآف مدرس لكفاءة ادلستول قيمة: يلي كما قيمتها كانت
 ضعيفةال القيمة ينالوف الذين كادلدرسوف. 611 الكاملة القيمة من ادلستول كقيمة 51,5 العربية اللغة كمدرس 56,45 الفقو

 الباحث بينها الىت ادلدرس كفاءة ك( 2162  العربية اللغة دلدرسى شهادية عملية) كلهم ادلدرسني عدد من ٪69 حوايل
 الكفاءة ألف مهم أمر كىذا. عالية أك كانت كادلتوسطة اإلبتدائية ادلدارس يف الًتبوية األغراض إىل احلصوؿ إىل كثريا تؤثر سابقا
 (.Donald and Crook, 2001, p. 300) الًتبوية األغراض على للحصوؿ  ىاما دكرا تدكر

 للمدرسة ادلدرسة كرئيس كادلدرس الطالب إىل االستفتاء بعرض الباحث بو قاـ الذم التمهيدل البحث على بناء
 العربية لغةال تدريس طرؽ استخداـ على كاستطاعتهم  العربية اللغة درس يف التدريس إعداد إىل ادلدرسني فهم عن اإلبتدائية

 العربية اللغة يدرسوف الذين ادلدرسني عشرة من أف( 6: كىى النتائج زنصل  العربية اللغة لتدريس االختبار على كاستطاعتهم
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 بعملية القياـ عليهم يصعبوف تربيتهم خلفية تناسب ال الذين ادلدرسوف ك احلكومة، قررتو دبا تربيتهم خلفية تناسب ال أكثرىم
 إىل ادلعركضة كاألسئلة. كالطالب ادلدرس إجابة من تعرؼ األحواؿ كىذه ضعيفة، ادلدرسني كفاءة كانت( 2 ة؛الفعال التدريس
 يسيطر أنو رنيب ادلدرسني من الواحد كاف. العربية اللغة تدريس طرؽ سيطرة على ادلدرس بقدرة يتعلق ما( أ:  ىي ادلدرسني

 إعداد صنع على االستطاعة( ب العربية؛ اللغة تدريس طرؽ على يطركفيس ال ىم مدرسني تسعة ك العربية اللغة تدريس طرؽ
 عليو؛ يستطيعوف ال كالباقوف العربية اللغة لدرس التدريس إعداد صنع على يقدركف مدرسني أربعة كانت العربية، اللغة تدريس

 على يستطيعوف ىم مدرسني ثالثة كانت العربية، اللغة لدرس التدريس عملية يف كتطبيقو االختبار صنع على االستطاعة( جػ
 .تطبيقو ككذلك االختبار صنع على يستطيعوف ال كالباقوف التدريس عملية يف كتطبيقو االختبار صنع

 التدريس بعملية يقوموف حينما ادلدرس كفاءة عن طالبا ثالثني إىل الباحث ألقاىا اليت األجوبة من النتيجة ككذلك
 يعقد) ادلقابلة من كظهر .عندىم مرزنة غري العربية اللغة تدريس عملية أف يقولوف طالبا ٪12,6 أف يعرؼ العربية اللغة لدرس

 مدرسي لكفاءة التطوير عملية أف  تاسكماليا  اإلبتدائية ادلدارس لرئساء الباحث هبا قاـ الىت( 2166 مايو 26 تاريخ ىف
. خاصة العربية اللغة دلدرسى كليست عامة ادلدرسني رتيع إىل تتجو اليت" ادلدرس رلموعة"  عملية إال موجودة غري العربية اللغة
 .الرجاء يف مازلت اإلبتدائية للمدرسة العربية اللغة دلدرسي التطوير عملية كانت إذف،

 يف يضعف الذم كادلدرس. ضعيفة العربية اللغة دلدرسي الًتبوية كفاءة أف الظن على تغلب  السابقة البحث نتائج من
 كاألغراض. بنياهنا أحسن على تناؿ ال عامة ادلرجوة الًتبوية األغراض تكوف حىت التدريسية بواجباتو القياـ ليوع يصعب كفائتو

 اإلبتدائية ادلدارس ىف العربية اللغة دلدرسى الًتبوية الكفاءة ترقية على يقدر الذل التكاملي الربنامج إرناد ىي البحث ىذا من
 . تاسكمااليا دبنطقة

 
 البحث طريقة

 ادلدارس ىف العربية اللغة دلدرسى الفردية الوحدة بأساليب التجريبية الطريقة ىي البحث ىذا يف ادلستخدمة الطريقة 
 لتقدًن تستخدـ كلكن كالنتيجة، للموقف العاـ اإلطار لوصف فقط ليست الطريقة ىذه كانت. تاسكمااليا دبنطقة اإلبتدائية

 على للحصوؿ ادلذكورة ادلعاملة أك ادلعاجلة لتعيني كادلادة كالوسائل كادلواقف ألشخاصا من رلموعة إىل ادلعاملة أك ادلعاجلة
 تدريس إعداد( أ: ب تتعلق ىي دتهيدية، دراسة( 6: كىى خطوات، ثالث من فتتكوف البحث خطوات أما. ادلعينة النتيجة

 على ادلدرس قدرة( ج العربية، اللغة تدريس طرؽ ةسيطر  على ادلدرس قدرة(  ب العربية، اللغة مدرسو قدمها الىت العربية اللغة
 لتصنيف الربنامج تصميم( 2 كالبيئة؛ ادلعدة كالتسهيالت الوسائل( ق العربية، اللغة مدرس عمل( د العربية، اللغة تدريس تقييم
 ك ادليداف؛ ىف كالواقعية باحلالة سبةادلنا اإلبتدائية ادلدارس ىف العربية اللغة دلدرسى الًتبوية الكفاءة لًتقية التدريب برنامج دنوذح

 كاالختبار كاالستبيانات كادلقابلة ادلالحظة ىي البيانات رتع كأساليب. الربنامج فعالية معرفة إىل يهدؼ الربنامج، صدؽ( 2
 .تاسكمااليا دبنطقة اإلبتدائية ادلدارس ىف العربية اللغة دلدرسى

 

 البحث
 بتاسكمااليا اإلبتدائية المدارس فى العربية اللغة درسىلم التربوية للكفاءة الموضوعية الحالة

 لتلك االمتحاف يعقد تاسكمااليا االبتدائية ادلدارسى ىف العربية اللغة دلدرسى الًتبوية للكفاءة ادلوضوعية احلالة دلعرفة
 كىى الًتبوية للكفاءة الثمانية الفرعيات من األسئلة فيو تضمنت الاسؤ  فو ذتان يعرض االمتحاف هبذا كللقياـ.  الًتبوية الكفاءة
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 عملية( 5 التعلم، عملية كتطبيق ختطيط( 6 الدراسى، ادلنهج تطوير( 2 التعلم، مشًتؾ فهم( 2الًتبية، أساس فهم( 6
 االمتحاف ذلذا كالنتيجة. التعلم مشًتؾ تطوير( 4 التعليمى، التقييم( 9 التعليمى، بالتكنولوجيا االنتفاع( 1 ادلتبادلة، التدريس
 :األكؿ اجلدكؿ يف عرضها

 6 اجلدكؿ
 العربية اللغة دلدرسى الًتبوية الكفاءة إمتحاف نتيجة

 دنرة
 

 رمز
 ادلشًتؾ

 الكفاءة فرعيات من لكل النتيجة
6 2 2 6 5 1 9 4 

 1 5 5 1 6 9 4 5 أ 6
 1 1 5 9 5 4 9 1 ب 2
 1 6 1 1 5 9 4 5 ت 2
 5 6 5 4 5 9 1 5 ث 6
 9 5 5 9 9 1 9 6 ج 5
 9 5 6 9 5 1 9 1 ح 1
 9 5 1 9 6 9 9 6 خ 9
 1 1 6 9 1 4 1 5 د 4

 1 5 9 4 5 9 4 1 ذ 9
 4 5 5 5 5 4 4 6 ر 61
 1 6 5 5 5 1 4 5 ز 66
 1 6 5 9 5 9 9 6 س 62
 9 1 6 9 1 9 1 5 ش 62
 1 6 5 9 1 1 1 6 ص 66
 1 5 5 9 5 4 4 6 ظ 65
 1 5 5 1 5 4 4 6 ط 61
 1 5 5 9 5 4 4 5 ض 69
 1 5 1 9 5 9 9 5 ع 64
 9 5 1 9 5 9 9 5 غ 69
 1 5 5 1 5 9 4 6 ؼ 21

 622 94 612 626 612 652 669 91 عدد
،9 6،4 الوسيط

25 
9،2 5،65 1،9 5،

65 
6،

95 
1،

11 

( 2 بية،الًت  أساس فهم( 6: الفرعية للكفاءة العربية اللغة دلدرسى الًتبوية الكفاءة أف يعرؼ السابق اجلدكؿ إىل انطالقا
 .ضعيفة أل منخفضة كانت التعليمى التقييم ك( 6 التعليمى، بالتكنولوجيا االنتفاع ك( 2 كتطبيقو، التعلم عملية كختطيط

 إحدل كمن. مهنية هبا يقـو أف لو كينبغى التدريس، بعملية القياـ على القدرة ملكة منو يطلب كمعلم ادلدرس كاف
 على القدرة ىى الًتبوية الكفاءة أف يذكر القومية الًتبية معيار كىف. تربوية كفاءة لو أف مهنيا مدرسا يكوف ألف االزمة الشركط



Tathwīr Al-Kafāat At-Tarbawiyyah… 

 

 Vol. 3, No. 1, June 2017 M/1438 H 83 

 مشًتؾ كتطوير التدريس، نتيجة كتقييم كتطبيقو، التدريس كختطيط التعلم، دبشًتؾ الفهم على ادلشتمل التدريس بعملية القياـ
 النو بو، االىتماـ إىل حتتاج التدريس بعملية القياـ على درسادل قدرة كانت(. Mulyasa, 2007, p. 75) إمكانو إلظهار التعلم
 مشًتؾ شنيل حىت تظهرآلية كادلدرسة الًتبوية، ناحية عن خالية أهنا كتعترب اجملتمع عند فاشلة أهنا تعترب إندكنسيا ىف الًتبية كانت
 (.Mulyasa, 2007, p. 76) اخلربة عن خاليا فردا يكوف أف التعلم

. ادلؤشرات من لكل سؤاال عشر أربعة قدـت اإلبتدائية ادلدارس ىف العربية اللغة دلدرسى الًتبوية الكفاءة ةكاقعي كدلعرفة
 الدراسى ادلنهج تطوير كدلؤشرة أسئلة، ةثالث ـقد  ت التعلم مشًتؾ فهم كدلؤشرة أسئلة، ةثالث ـقد  ت الًتبول األساس فهم دلؤشرة

 ةثالث قدـت ادلتبادؿ ادلرىب التدريس تطبيق كدلؤشرة أسئلة، ةأربع قدـت التدريس عملية ختطيط على القدرة كدلؤشرة ف،سؤاال ـيقد  
 تطوير كدلؤشرة أسئلة، ةأربع ـقد  ت الدراسى التقييم على القدرة كدلؤشرة ف،سؤاال يقدـ بتكنولوجيا اإلنتفاع كدلؤشرة أسئلة،
 .يلى فيما هاشرح يأيت ادلذكورة لألسئلة صولةاحمل كاألجوبة. أسئلة ةأربع قدـت إمكانو إلظهار التعلم مشًتؾ

 طرؽ كاستخداـ اإلنتاجية األراء كإلقاء التعلم دلشًتؾ الفرصة إعطاء" كذنا فسؤاال يقد ـ الًتبول األساس فهم كدلؤشرة
 ال رسامد ٪61ك أرائهم، إللقاء الطالب إىل الفرصة يقدموف مدرسا ٪11 كاف األكؿ كلسؤاؿ". ادلختلفة كاألساليب التدريس
 ادلختلفة كاألسالب التدريس طرؽ يستخدموف مدرسا ٪25 كاف الثاىن كلسؤاؿ. أرائهم إللقاء للطالب الفرصة يقدموف
 العربية اللغة تدريس ىف الطرؽ أنواع ستخداـ على ادلدرس قدرة أف يعرؼ األجوبة ىذه على بناء. يستخدموهنا ال كالباقوف
 .ضعيفة

 ك بو القياـ على يقدركف( ٪65) مدرسني ذتانية كاف للدراسة، كغرضا مؤشرا يكوف ةاألساسي الكفاءة تطوير كدلؤشر
 كاف التدريس، لعملية ختطيطا يكوف أف ادلخطط ادلنهج تطوير كدلؤشر. بو القياـ على يقدركف ال( ٪11) مدرسا عشر اثناف
 .بو القياـ لىع يقدركف ال( ٪55) مدرسا عشر كإحدل بو القياـ على يقدركف( ٪65) مدرسني تسعة

 الدراسى ادلنهج كتطوير مؤشرا يكوف أف األساسية الكفاءة تطوير على ادلدرس قدرة أف يعرؼ السابق، الشرح على بناء
 عمليات اشًتاؾ ىف كقلتهم ادلدرسة رئيس من مباشرة اإلرشاد قلة تسببو الضعف كىذا. ضعيفة دراسيا ختطيطا يكوف أف

 .كإمكاهنم هتمقدر  ترقية على تقدر الىت التدريب

ـ   التدريس إعداد صنع على القدرة كدلؤشرة ( 2بالتدريس، القياـ قبل التدريس إعداد صنع( 6 كىى أسئلة ةستس تقد
( 6 الطالب، بقدرة ادلناسبة ادلادة تصنيف( 2 الطالب، حبالة تناسب الىت ادلادة كتصنيف التدريس إعداد صنع على كالصعوبة

 كاف األكؿ كلسؤاؿ. الغري صنعو ما استخداـ أك ادلدرس بنفس التدريس إعداد يصنع أف( 5 ادة،بادل ادلناسبة الطريقة اختيار
 مدرسا ٪11 كاف الثاىن كلسؤاؿ. يصنعونو ال مدرسا ٪61ك بالتدريس القياـ قبل التدريس إعداد يصنعوف مدرسا 11٪

 ٪61 كاف الثالث، كللسؤاؿ. نعوص على بالصعب يشعركف ال مدرسا ٪61ك التدريس إعداد صنع على بالصعب يشعركف
 مدرسا ٪61 الرابع كللسؤاؿ. الطالب حبالة مناسبة ادلادة اليصنفوف ٪11ك الطالب حبالة مناسبة ادلادة يصنفوف مدرسا

 التدريس إعداد يصنعوف مدرسا ٪25 اخلامس كللسؤاؿ. هبا سنتاركف ال مدرسا ٪11 ك بادلادة مناسبة التدريس طريقة سنتاركف
 على ادلدرس قدرة أف يعرؼ األجوبة ىذه على بناء. غريه صنعو ما يستخدموف ٪95ك غريه مساعدة إىل جةحا غري من

 .ضعيفة العربية اللغة تدريس ىف الطرؽ أنواع استخداـ
 إعداد صنع على يصعبوف ادلدرسوف كاف. ضعيفة التدريس إعداد على ادلدرس قدرة أف يعرؼ السابقة األجوبة من

 التدريس إعداد أف الوعى ذلم كليس بتصويره التدريس إعداد من كجدكه ما يستخدموا أف إال اخلرية ذلم سلي لذالك التدريس
 .الطالب كحالة دبوقف يناسب ال فبممكن ادلصور
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 ىف جرل مما أحسن العربية اللغة تدريس عملية ختطيط على القدرة ىى العربية اللغة دلدرسى ادلطلوبة العوامل كمن
 ككذالك بادلادة ادلناسبة كالطريقة الطالب باستطاعة ادلناسبة ادلادة سنتار أف للمدرس ينبغى الدراسى التخطيط ىف ألف الواقعية،

. بالتدريس يقـو أف أراد كلما ادلدرس هبا يقـو أف بد ال العمليات كىذه. الدراسية بادلادة ادلناسب بالتقييم ادلدرس يقـو أف
 إعدادا قبل من ادلدرس يعددىا مل الىت التدريس كعملية التدريس، عملية ترقية ىف مهم أمر التدريس إعداد أف ادلعركؼ كمن

 . زلصولة غري الدراسية كاألغراض  ناجحة غري أهنا الظن على فيغلب حسنا
 عملية( 2 التدريس، عملية ىف الطالب اشًتاؾ( 6 كىى أسئلة ةثالث ـقد  ت ادلتبادؿ، ادلرىب التدريس عملية كدلؤشر

 يشاركوف مدرسا ٪51 كاف األكؿ كللسؤاؿ. أرائهم إللقاء الطالب إىل الفرصة تقدًن( 2 الدراسى، بالتخطيط مناسبة سالتدري
 ٪61 كاف الدراسى، بالتخطيط ادلناسبة التدريس بعملية القياـ كدلؤشر. يشاركوهنم ال ٪51 ك التدريس عملية ىف طالهبم
 إىل الفرصة تقدًن كدلؤشر. الدراسى التخطيط بدكف هبا يقوموف  ٪11 ك الدراسى بالتخطيط مناسبة بو يقوموف مدرسا

 بناء. الفرصة إليهم يقدموف ال ٪61ك أرائهم، إللقاء الطالب إىل الفرصة يقدموف مدرسا ٪11 كاف األراء، إللقاء الطالب
 مباشرة ادلتبادؿ ادلرىب التدريس عمليةب يقوموف اإلبتدائية ادلدارس ىف العربية اللغة مدرسى عامة أف يعرؼ السابقة األجوبة على

 .كاألراء األسئلة كتقدًن باادلناقشة
 القدرة( 2 التدريس، عملية ىف كاحلاسوب باتكنولوجيا اإلنتفاع( 6 كذنا ،فالسؤا ـيقد   بتكنولوجيا اإلنتفاع كدلؤشر

 عملية ىف كاحلاسوب تكنولوجيا فعوفينت مدرسا ٪ 61 كاف األكؿ، كللسؤاؿ. العربية اللغة تدريس ىف بوكربونيت تصنيف على
 ىف كسيلة باكربونيت يصنفوف مدرسا ٪25 كاف الثاىن، كللسؤاؿ. التكنولوجيا ينتفعوف ال مدرسا ٪11ك العربية، اللغة تدريس
 بتكنولوجيا اإلنتفاع على ادلدرس قدرة أف يعرؼ السابقة األجوبة على بناء. يصنفونو ال مدرسا ٪95ك العربية اللغة تدريس
 .ضعيفة

( 2 باألغراض، مناسبة األسئلة تصنيف على القدرة( 6 كىى أسئلة أربعة ـقد  ت الدراسى التقييم على القدرة كدلؤشر
. التدريس لعملية للتحسني العالجى التقييم( 6 كاحلاصلة، للعملية بالتقييم القياـ( 2 ادلصنوعة، األسئلة حتليل على القدرة

. عليو اليقدركف ٪61 ك الدراسية، باألغراض مناسبة األسئلة تصنيف على يقدركف مدرسا ٪11 كاف األكؿ، كللسؤاؿ
 ٪ 61 كاف الثالث، كللسؤاؿ عليو، يقدركف ال ٪11 ك األسئلة، حتليل على يقدركف مدرسا ٪61 كاف الثاىن، كللسؤاؿ

 يقوموف مدرسا ٪25 كاف لرابع،ا كللسؤاؿ. بو يقوموف ال مدرسا ٪11 ك كحاصلتها الدراسة لعملية بالتقييم يقوموف مدرسا
 القياـ على ادلدرس قدرة أف يعرؼ السابقة، األجوبة على بناء. بو اليقوموف ٪15ك الدراسة، للتحسني العالجى بالتقييم
 .  ضعيفة بالتقييم

 بالتعليم القياـ( 2 فوقمنهجى، بربنامج الدراسة تطوير( 6 كىى أسئلة ةثالث ـقد  ت التعلم مشًتؾ تطوير كدلؤشر
 يطوركف مدرسا ٪11 كاف األكؿ، كللسؤاؿ. جرا كىلم كادلسراحية باخلطابة العربية باللغة للتكلم الطالب تعويد( 2 العالجى،

 ك العالجى بالتعليم يقوموف مدرسا ٪51 كاف الثاىن، كللسؤاؿ. بو يقوموف ال مدرسا ٪61ك فوقمنهجى، بربنامج الدراسة
 لكن كادلسراحية اخلطابة بوسيلة بالعربية للتكلم طالهبم يعودكف مدرسا ٪25 افك الثالث، كللسؤاؿ. بو يقوموف ال 51٪
 .يعودكهنم ال مدرسا 95٪

 كتعويد. ضعيفة العربية باللغة للتكلم بتعويدىم الطالب تطوير على ادلدرس قدرة أف يعرؼ السابقة األجوبة على بناء
 البيئة على تتوقف إدنا التكلم على كقدرهتم اإلتصاؿ، آلة ىى للغةا ألف الدراسة ىف مهم أمر العربية باللغة للتكلم الطالب
 .ادلدرس أعدىا الىت اللغوية
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 .اإلبتدائية المدارس فى العربية اللغة لمدرسى التربوية الكفاءة واقعية عن الطالب أراء
 أرائهم تقدًن الطالب من الباحث يطلب تاسكمااليا، اإلبتدائية ادلدارس ىف العربية اللغة دلدرسى الًتبوية الكفاءة دلعرفة

 الكالـ ىف ادلدرس أداء كيفية( 6 على ادلشتملة األسئلة بإلقاء الفصل ىف العربية اللغة تدريس ىف ادلدرس أداء كيفية عن
 ًتؾمش تطوير( 2 األخرية، كالعملية األساسية، كالعملية التمهيدية، العملية على ادلشتملة التدريس بعملية القياـ( 2 كاللباس،

 . التعليمية بالوسائل اإلنتفاع( 6 التعلم،

 ىف العربية اللغة مدرسى عامة أف يعرؼ األكىل األسئلة من سبق فيما الباحث شرحها قد الىت األجوبة على بناء
 اتعملي من التمهيدية العملية ىف يستخدموهنا أنو رغم اتصالية لغة العربية اللغة يستخدموف ما كثريا اإلبتدائية ادلدارس
 الفهم يسرية خفيفة عملية من جرا كىلم يغيب كمن زنضر من دلعرفة كاحد بعد كاحدا الطالب كدعاء التفهم كعملية التدريس

 .الفصل ىف اليومية بواجباهتم قاـ ما كل ادلرتبة ادلالبس يستعملوف ادلدرسوف كاف ادلالبس، أما. الطالب لدل
 الطالب زنث أف جبانب ألنو مطلوبا، أمرا بالتدريس يقـو عندما الفصل ـأما العربية باللغة للتكلم ادلدرس تعويد كاف

 من أف( 2111: مدكور) كصاحبو مدكور أزتد على قاؿ. االستماع مهارة على الطالب زنث أيضا كىى بالعربية التكلم على
 اللغة أف ادلعلـو كمن. تماعاالس أنشطة استخداـ ىف ينوع كأف الطبيعية ادلواقف ادلدرس يوظف أف اإلستماع تعليم كيفيات
 العربية اللغة لتعليم أساسيا دكرا يلعباف كاإلستخداـ كالتكرار كالتعزيز، التكرار طريق عن تكوف كالعادات العادات، من رلموعة

(Wahab, 2015 .)ليمتع ىف ادلطلوبة ادلهارة شىت لتعليم اجليدة الطرؽ من طريقة بالعربية التكلم على ادلدرس فتعويد لذالك 
 .هبا الناطقني لغري العربية اللغة

 اخلطوات ككانت. العربية اللغة تدريس بعملية يقـو حينما ادلدرس لدل ادلأخوذة باخلطوات يتعلق ما ىو الثاىن كالسؤاؿ
 من كلكل. خادتة خطوة الثالثة كاخلطوة أساسية خطوة الثانية كاخلطوة مقدمة األكىل اخلطوة كىى خطوات ثالث على تشتمل

 عملية تطوير على يصعب ادلدرس زاؿ ما أنو إال التدريس إعداد ىف ككتبها أثبتها دبا مناسبة ادلدرس هبا قاـ قد اخلطوات ذهى
 مما أكثر العربية اللغة تعليم ىف كاألسالب التدريس طرؽ على السيطرة ادلدرس من يطلب فيها ألف ثانية خطوة ىف التدريس

 .اآلف يستخدمها
 كأسالبها، العربية اللغة تدريس طرؽ على السيطرة قليل العربية اللغة مدرسى أكثر أف الظن على غلبفي ىذا، على بناء

 ك ادلقررة األغراض تناؿ ال الطالب كمواقف بادلادة ادلناسبة كاألسالب الطريقة اختيار على تتأسس مل الىت التدريس كعملية
 الشاملة الربنامج ختطيط ىى الطريقة إف حريماكاف أجيف نقلو كما لرازؽاا عبد قالو دبا يناسب ىذا. مملة التدريس عملية تكوف

 ,Hermawan, 2012) ما مدخل باستخداـ ببعض يتعارض بعضها تكوف كال ادلنتظمة الدرس مادة إلقاء خبطوات ادلتعلقة

p. 168.) 
 على بناء. التقييم عملية ىى بيةالعر  اللغة مدرسو هبا قاـ الىت العربية اللغة تدريس عمليات من الثالثة اخلطوة كىف

 التقييم كيكوف كتابيا  أك كاف لسانيا األسئلة إلقاء سبيل على بالتقييم يقوموف ىم ادلدرسني أكثر أف يعرؼ السابقة األجوبة
 .ادلستقبل لقائهم يـو ىف كيفوضوىا بيوهتم ىف يعملوىا أف للطالب بد ال الىت ادلنزلية الواجبات بعرض أيضا

 ادلدارس ىف العربية اللغة دلدرسى الًتبوية الكفاءة كاقعية عن الطالب أراء دلعرفة الباحث ألقاه الذل لرابعا كالسؤاؿ
 كاحلاسوب الدراسى الكتاب كاستخداـ العربية اللغة تدريس ىف ادلعينة الوسائل استخداـ على بقدرهتم يتعلق ما ىو اإلبتدائية

 . العربية اللغة تعليم ىف ؤيدةادل الوسائل من ذالك كغري باكربونيت كصنع
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 بعملية يقوموف عندما الدراسى الكتاب يستخدموف زالوا ما أكثرىم أف يعرؼ ادلدرسوف، ألقاىا الىت األجوبة من
 استخداـ على ادلدرسني قدرة كانت. ذالك أشبو كما كاحلاسوب تكنولوجيا الوسائل استخداـ على يصعبوف أهنم إال التدريس
 استخداـ كيفية عن التدريب رندكف ال أهنم بسبب احلالة كىذه جدا، ضعيفة تكنولوجيا على ادلبنية ةالتعليمي الوسائل

 .الشاشة على الصورة لعرض العرض جهاز بإعداد تؤيدىا مل ادلدرسة ككذالك العربية اللغة لتعليم كسيلة احلاسوب
 كاف ذالك جبانب. العربية اللغة مفردة تعليم ىف فضال العربية اللغة تعليم ىف كثرية منافع للحاسوب أف فيو شك ال مما
 .جرا كىلم العربية كاألفالـ العربية كادلسرحية باكربونيت بعرض التعلم الشًتاؾ كتشويقهم الطالب حث على يقدر احلاسوب

 

 تطويره تم الذي التكاملى التدريب برنامج تصميم

 القياـ ىف العربية اللغة دلدرسى الًتبوية الكفاءة ترقية على يقدر الذل الربنامج ىو البحث ىذا ىف ادلصمم كالربنامج
 التدريس، طرؽ استيعاب على كالقدرة التدريس، بعملية القياـ على القدرة على تشتمل الكفاءة كىذه. العربية اللغة بتدريس
 الباحث بينها قد الىت النظريات إىل السعى ىذا كانطلق. التعليمى بالتقييم القياـ على كالقدرة التدريس، ختطيط على كالقدرة

 . الثاىن الباب ىف
 ىو التكاملى التدريب برنامج لتصميم أساسا تكوف الىت كالنظرية. التكاملى التدريب برنامج ىو ادلصمم الربنامج أما

 تقدر التدريس عملية ترجى الدراسية النظرية على بناء. التدريس عملية لوجود تبيينة تكوف  الدراسية كالنظرية. الدراسية النظرية
 .اجليدة ادلتعلم نتيجة ترقية على

 إنشائية دراسية نظرية ىى البحث ىذا ىف ادلصمم التدريب لربنامج أساسا تكوف الىت الدراسية النظرية أما
(construktivisme)، ٌتتب الىت اخلربات أك ادلعلومات إنشاء ىف الطالب تشارؾ عملية الدراسة أف إىل تنظر النظرية كىذه 

 أف بركنينغ قاؿ .بالبيئة تفاعلو أثناء كجدىا الىت اخلربات من معرفتو  ادلتعلم إنشاء النظرية ىذه عند كالتعلم. السابقة ادلعرفة على
 يبٌت التكاملى التدريب كاف التطبيق، كىف .يفهمو أك يتعلمو ما يبٌت فرد كل أف إىل تنظر ركحية نظرة ىى اإلنشائية النظرية

 .Briggs  (1977)، Dick، (2005 )Davis (2005) كيبينها إليها سنطو الذل التعليمى تصميمال عملية على
 أساسا النظرية ىذه كأصبحت اإلرشادية، طريقةال على اإلشرافية النظرية البحث ىذا ىف تاستخدم ذالك جبانب

 يقـو ميداف ىف مباشرة بادلالحظة دربادل قاـ اإلرشاد عملية كىف. الفصل ىف التدريب عملية فرغت أف بعد اإلرشاد لعملية
 جعلها مباشرة بادلالحظة يقـو حينما ادلدرب رندىا الىت كادلشكالت كادلسائل. مدرستو ىف التدريس بعملية التدريب مشًتؾ

 .كلها التدريب كعمليات كالطريقة، ادلادة، ناحية من التكاملى التدريب برنامج  لًتقية مادة الباحث
 التدريب مشًتؾ قدرة دتييز( 2 التدريب؛ غرض دتييز( 6: آتية عمليات من تتكوف التكاملى لتدريبا لربنامج اخلطوات

 بالتقييم القياـ على كالقدرة الدراسة، ختطيط كإعداد العربية، اللغة تدريس طرؽ كاستيعاب الًتبوية، النظرية استيعاب على
 اسًتاتيجيات تعيني( 5 التقييم؛ كسائل تعيني( 6 التدريب؛ ادةم تعيني( 6 كالتعليم؛ التدريب بتحليل القياـ( 2 الدراسى؛
 . اإلرشادية بالعملية القياـ( 9ك بالتقييم؛ القياـ( 1 للتدريب؛ كاألساليب كالطريقة
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 :التاىل العمود ىف تصويرىا التكاملى التدريب برنامج خطوات كلتوضيح
 تطويره تم الذي التكاملى التدريب لبرنامج الخطوات

\ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 اإلبتدائية المدارس فى العربية اللغة لمدرسى التربوية الكفاءة تطوير فى التكاملى التدريب برنامج نجاح مستوى

 اإلبتدائية ادلدارس ىف العربية اللغة دلدرسى الًتبوية الكفاءة تطوير ىف التكاملى التدريب مجبرنا جناح مستول كاف
 تصنيف ىف التكاملى التدريب عقد أف بعد كالنتيجة التكاملى التدريب يعقد أف قبل التدريب مشًتؾ نتيجة بني بادلقارنة يعرؼ

 .التعليمى التقييم تصنيف ك العرية اللغة دريست طرؽ كسيطرة التدريس عملية كتطبيق التدريس عملية ختطيط
 األساسية الكفاءات مناسبة على ادلشتمل ادلؤشرات حتقيق( 6 ىى التدريس لعملية التخطيط تصنيف ىف كادلؤشرات

 حتقيق( 2 كادلهارة، كادلعرفة السلوؾ بناحية كادلناسبة ادلقيسة، كالكفاءة العملية الكلمة استخداـ  كمناسبة اجلوىرية، كالكفاة
 التعليم غرض بني كادلناسبة ادلرجوة، التعليم كحاصلة التعليم كعملية التعلم غرض بني ادلناسبة على ادلشتمل التعليم أغراض

 خصائص ك ادلادة بني كادلناسبة التعليم، كغرض ادلادة انسجاـ على ادلشتمل التعليم مادة اختيار(  2 األساسية، كالكفاءة
 خصائص ك الدراسية كادلادة األساسية كالكفاءة  التعليم مصدر بني ادلناسبة على ادلشتمل التعليم صدرم اختيار( 6 الطالب،
 خصائص ك الدراسية ادلادة ك التعليم غرض ك الوسائل بني ادلناسبة على ادلشتملة الدراسية الوسائل اختيار( 5 الطالب،
 ادلشتمل بالتقييم كالقياـ( 9 الدراسية، ادلادة ك التعليم غرض ك طريقةال بني ادلناسبة على ادلشتمل الطريقة اختيار( 1 الطالب،

 .كاألسئلة النتيجة إثبات بني كادلناسبة كاألجوبة األسئلة بني كادلناسبة كالكفاءة كادلؤشرة اإلختبار بني ادلناسبة على
 القياـ( ب اإلفتتاح،( أ: على لةادلشتم التمهيدية للعملية التطبيق( 6:  منها  التدريس عملية تطبيق ىف كادلؤشرات

 القياـ( 2 التدريس، عملية عقدت أف بعد حصوذلا االزمة الدراسية األغراض ادلدرس يلقى أف(  ج التمهيدم، باالختبار
 أك كاف حتريريا باإلختبار القياـ( ب كالتلخيص، بالتأمل القياـ( أ على ادلشتملة اخلادتة بالعملية القياـ( 2 األساسية، بالعملية
 . تالية بعملية للقياـ اإلرشاد( ج لسانيا،

 دتييز غرض التدريب

 حتليل كفاءة مشًتؾ التدريب

 ترميز األداء العملى

 القياـ بالعملية اإلرشادية

 إختيار مادة التدريب

 القياـ بالتقييم

 تعيني الطريقة كاألسالب للتدريب

 تعيني كسائل التقييم
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 يعرضها التدريس عملية كتطبيق التدريس عملية ختطيط كتصنيف التدريب مشًتؾ دراسة من احملصولة النتائج أما
 : يلى فيما الكاتب

  كالبعدل القبلى االختبار  من التكاملى التدريب دلشًتؾ احملصولة النتيجة .1

 :الثاين اجلدكؿ ىف تصويرىا التكاملى التدريب دلشًتؾ لةاحملصو  النتيجة دلعرفة
 2 اجلدكؿ

 التكاملى التدريب دلشًتؾ التعلم نتيجة

 ادلشًتؾ ترميز
 نتيجة نتيجة

 البعدل االختبار القبلى االختبار
 46 1،5 أ

 99 1،4 ب
 99 9،6 ت
 94 9،2 ث
 4،4 1،9 ج
 9،1 9،6 ح
 9،6 9،6 خ
 4،6 5،6 د
 4،5 1،2 ذ
 9،6 1 ر
 9،2 6،1     ز
 4،4 1،2 س
 9،9 1،4 ش
 9،6 1،2 ص
 4،1 1،2 ض
 9،5 1،6 ط
 9،9 1،5 ظ
 4 9 ع
 4،4 5،1 غ
 9،9 1،1 ؼ
 4،4 9،6 ؽ
 9،9 6،1 ؾ

 4،19 1،21 الوسيط
 1،14 1،41 ادلعيارل اإلحنراؼ
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 كالفرضية.  SPSS 61.1 دبساعدة رضيةالف امتحاف سيعقد التكاملى التدريب دلشًتؾ التعلم نتيجة اختالؼ كدلعرفة
 :كىى ادلقدمة

 HO(الصفرية الفرضية : )الداللة مستول غري كبعده التدريب اشًتاؾ قبل الدراسة نتيجة ترقية. 

HA (ادلقًتحة الفرضية :)داللة تكوف كبعده االشًتاؾ قبل التعلم نتيجة ترقية. 
 :ثالثال اجلدكؿ ىف تصويرىا السابق احلساب من كالنتيجة

 2 اجلدكؿ
 ادلتزاكجة اإلحصائية عينة

 اخلطأ معيار
 الوسيط

 االحنراؼ
 ادلعيارل

 6 ادلتزاكج الوسيط ف

.69412  

.65299 

.99441  

.14666 

21 
21 

1.2151 
4.1411 

 قبلى اختبار 
 بعدل ااختبار

 لدرجة الوسيط ك 1،99 ادلعيارل باإلحنراؼ 1،21 يكوف القبلى اختبار لدرجة الوسيط أف يعرؼ السابق اجلدكؿ من
 أف بعد الدراسة حاصلة ترقية ىناؾ أف يعرؼ ادلذكورة القيم من. 1،14 ادلعيارل باإلحنراؼ 4،14 يكوف البعدل اإلختبار

 .التكاملى التدريب برنامج عقد
 :الرابع اجلدكؿ ىف كما الفرضية امتحاف يعقد ذالك كبعد

 6 اجلدكؿ
 ادلتزاكجة الفركؽ عينة

 ادلتزاكجة فركؽ 

 دؼ ت
-2) سغ

 الوسيط الطرؼ
 احنراؼ
 معيارل

 خطأ معيار
 الوسيط

 فركؽ من الثقة مدل 95٪
 ارتقاء اخنفاض

 6 ادلتزاكجة
 قبلى اختبار
 بعدل اختبار

2,26 1,994 1,696 2,19- 6,95- 
62,2

1 69 1 

. 1،111 الداللة كدرجة 62،216 التدريب يعقد أف قبل للمشًتكني الدراسة نتيجة فركؽ أف يعرؼ السابق اجلدكؿ من
 الفرضية) HO كاف ىذا على بناء. 6،92 جدكىل ت من أكرب حسابية ت ك 1،15 من أقل احملصولة الداللة كالدرجة
 تكوف التكاملى التدريب دلشًتؾ الدراسة نتيجة ترقية أف يستنتج لذالك. مقبولة( ادلقًتحة الفرضية) HAك مردكدة( الصفرية
 .التدريب قبل الدراسة من أحسن التدريب بعد الدراسة نتيجة أف رلأخ كعبارة داللة،
  التدريس عملية ختطيط تصنيف ىف التكاملى التدريب دلشًتؾ احملصولة النتيجة .2

 ختطيط تصنيف بني فيقارف التدريس عملية ختطيط تصنيف ىف التكاملى التدريب دلشًتؾ احملصولة النتيجة كدلعرفة
 : الرابع اجلدكؿ ىف تصويرىا التدريس عملية ختطيط لتصنيف التقييم من كالنتيجة. بعده كادلصنوع التدريب قبل ادلصنوع التدريس
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 6 اجلدكؿ
 كاألخري األكؿ التدريس إعداد نتيجة

 درجة درجة
 ادلشًتؾ ترميز

 األكؿ التدريس إعداد األخري التدريس إعداد

 أ 51 59

 ب 64 51

 ت 64 59

 ث 69 59

 ج 69 51

 ح 61 51

 خ 69 54

 د 64 54

 ذ 61 59

 ر 61 59

 ز 69 51

 س 65 54

 ش 61 51

 ص 64 59

 ض 64 59

 ط 52 54

 ظ 51 54

 ع 64 59

 غ 52 54

 ؼ 61 59

 الوسيط 69,95 59،15

 ادلعيارل اإلحنراؼ 6,9 6،9
 

 احلساب دبساعدة لفرضيةا امتحاف سيعقد التدريب دلشًتؾ التدريس إعداد تصنيف على القدرة اختالؼ كدلعرفة
 :ىى ادلقدمة كالفرضية. 61.1

HO (الصفرية الفرضية :)غريالداللة تكوف التدريس إعداد تصنيف على التدريب مشًتؾ قدرة ترقية. 

HA (ادلقًتحة الفرضية :)داللة تكوف التدريس إعداد تصنيف على التدريب مشًتؾ قدرة ترقية. 
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 :اخلامس اجلدكؿ يف تصويرىا السابق احلساب من كالنتيجة
 5 اجلدكؿ

 ادلتزاكجة اإلحصائية العينة

 اخلطأ معيار
 الوسيط

 االحنراؼ
 ادلعيارل

 6 ادلتزاكج الوسيط ف

1,62652 
1,61995 

6,96229 
1,95965 

21 
21 

69,95 
59,15 

 األكؿ التدريس إعداد
 األخري التدريس إعداد

 69،95 يكوف بالتدريب القياـ قبل التدريس إعداد فتصني على القدرة لدرجة الوسيط أف يعرؼ السابق اجلدكؿ من
 15 ،59 بالتدريب االتقيم بعد التدريس إعداد تصنيف على القدرة لدرجة الوسيط أما. 6،96 ادلعيارل اإلحنراؼ ك

 . بعدهك  التدريب قبل التدريس إعداد تصنيف على القدرة ترقية  ىناؾ أف يعرؼ ىاتني القيمتني من. 1،95 ادلعيارل كاإلحنراؼ
 :السادس اجلدكؿ ىف تصويرىا الفرضية امتحاف كحاصلة

 1 اجلدكؿ
 ادلتزاكجة اإلختبار عينة

 ادلتزكجة فركؽ 

 ت
د

 ؼ

 سغ
(2-

 الوسيط الطرؼ
 احنراؼ
 معيارل

 معيار
 خطأ

 الوسيط

 من الثقة مدل 95٪
 فركؽ

 ارتقاء اخنفاض
  6 ادلتزاكجة

 التدريس إعداد
 األكؿ
 التدريس إعداد

 ألخريا

9,2 6,951 1,296 
61,669

- 
4,6419- 

22,91
6 

69 1 

 كبعده التدريب قبل التدريس إعداد تصنيف على التدريب مشًتؾ قدرة بني الفرؽ أف يعرؼ السابق، اجلدكؿ من
 الداللة كقيمة. 1،111 الداللة كقيمة 22،916 ىى احملصولة حسابية ت كالقيمة. 6،95 ادلعيارل باإلحنراؼ 9،21 يكوف

 أف الباحث يستنتج إذا. مقبولة ك  مردكدة لذالك. 6،92 كىى جدكلية ت من أكرب حسابية كت 1،15 من أقل صولةاحمل
 أحسن التدريب بعد التدريس إعداد تصنيف أف أخرل كبعبارة داللة، تكوف كبعده التدريب قبل التدريس إعداد تصنيف ترقية
 .التدريب قبل التدريس إعداد من

  التدريس عملية تطبيق ىف التكاملى التدريب دلشًتؾ ولةاحملص النتيجة .3

 هبا قاـ الىت التدريس عملية تقارف التدريس، عملية تطبيق ىف التكاملى التدريب دلشًتؾ احملصولة النتيجة كدلعرفة
 ىف كما بياهناك  التكاملى، التدريب عقد أف بعد ادلشًتكوف هبا قاـ الىت التدريس كعملية التدريب يعقد أف قبل ادلشًتكوف

 :السابع اجلدكؿ
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 9 اجلدكؿ
 التدريس عملية نتيجة

 قيمة قيمة
 التدريب مشًتؾ ترميز

 األكؿ التدريس عملية تطبيق األخري التدريس عملية تطبيق

 أ 15 46

 ب 16 45

 ت 19 41

 ث 16 42

 ج 15 49

 ح 12 42

 خ 12 41

 د 12 42

 ذ 16 41

 ر 11 46

 ز 12 42

 س 11 41

 ش 11 42

 ص 12 46

 ض 11 41

 ط 16 41

 ظ 15 41

 ع 11 46

 غ 15 49

 ؼ 16 42

  الوسيط 12,15 42,65

 ادلعيارل اإلحنراؼ 2,5 2,6



Tathwīr Al-Kafāat At-Tarbawiyyah… 

 

 Vol. 3, No. 1, June 2017 M/1438 H 93 

 :ىى ادلقدمة كالفرضية. 61.1 احلساب دبساعدة الفرضية امتحاف سيعقد الفصل ىف التدريس عملية بني الفرؽ كدلعرفة
HO (الصفرية الفرضية :)غريالداللة كبعده التدريب قبل الفصل ىف التدريس ليةعم ترقية تكوف. 
HA (ادلقًتحة الفرضية :)داللة كبعده التدريب قبل الفصل ىف التدريس عملية ترقية تكوف. 

 :الثامن اجلدكؿ يف تصويها السابق احلساب من كالنتيجة
 4 اجلدكؿ

 ادلتزكجة اإلحصائية العينة

 اخلطأ معيار
 الوسيط

 االحنراؼ
 ادلعيارل

 6 ادلتزاكج الوسيط ف

1,64292 
1,52929 

2,65442 
2,66266 

21 
21 

12,15 
42,65 

 األكىل التدريس عملية
 األخرية التدريس عملية

 12،15 تكوف التدريب قبل الفصل ىف التدريس بعملية القياـ على ادلدرس قدرة قيمة أف يعرؼ السابقة اجلدكؿ من
 42،65 يكوف التدريب بعد الفصل ىف التدريس بعملية القياـ على ادلدرس قدرة ةلقيم الوسيط أما. 2،65 ادلعيارل كاإلحنراؼ
 قبل الفصل ىف التدريس بعملية القياـ على ادلدرس قدرة ترقية ىناؾ أف تعرؼ قيمتني ىاتني من. 2،66 ادلعيارل كاإلحنراؼ

 :التاسع اجلدكؿ يف كتصويره الفرضية، امتحاف يعقد ذلك كبعد. كبعده التدريب

 9 دكؿاجل
 كبعدالتدريب التدريب قبل التدريس عملية بني الفرؽ

 ادلتزكجة اإلختبار عينة

 ادلتزاكجة فركؽ 

 ت
د

 ؼ

 سغ
(2-

 الطرؼ
الوسي
 ط

 احنراؼ
 معيارل

 معيار
 خطأ

 الوسيط

 من الثقة مدل 95٪
 فركؽ

 ارتقاء اخنفاض
  6 ادلتزاكجة

 التدريس عملية
 األكىل
 التدريس عملية

 األخرية

21,5 6,26949 1,295 
26,66

14 69,4422 19,515 69 1 

 21،51 يكوف كبعده التدريب قبل الفصل ىف التدريس عملية بني الوسيط اختالؼ أف يعرؼ السابق، اجلدكؿ من
 أقل احملصولة الداللة كقيمة. 1،111 الداللة كقيمة 19،515 ىى احملصولة حسابية ت كالقيمة.  6،22 ادلعيارل باإلحنراؼ

 الفرضية) HAك  مردكدة( الصفرية الفرضية) HO لذالك. 6،95 كىى جدكلية ت من أكرب حسابية كت 1،15 من
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 عملية أف أخرل كبعبارة داللة، تكوف كبعده التدريب قبل  الفصل ىف التدريس عملية ترقية أف يستنتج إذا،. مقبولة( ادلقًتحة
 .التدريب قبل سالتدري عملية من أحسن التدريب بعد  الفصل ىف التدريس

 
 النتيجة

. التكاملى التدريب برنامج ىى اإلبتدائية ادلدارس ىف العربية اللغة دلدرسى الًتبوية الكفاءة لتطوير الربنامج تصميم كاف
 التدريب برنامج تصميم كاف. التعليمى كالتصميم اإلرشادية كالنظرية اإلنشائية النظرية على التكاملى التدريب برنامج يبٌت
 الناحيات كىذه. جيدا التدريب برنامج أغراض تناؿ كى الناحيات إىل تطبيقو ىف كيهتم احلاجة حتليل على يتأسس املىالتك
 تدريس كطرؽ الًتبول األساس على السيطرة ىف العربية اللغة دلدرسى الكفاءة درجة(  ب التدريب، مشًتؾ خصائص( أ: ىى

 الكفاءات كىذه. العربية اللغة تدريس بتقييم القياـ على كالقدرة العربية، اللغة تدريس إعداد صنع على كالقدرة العربية، اللغة
 كفاءة ترقية على يقدر الذل التكاملى التدريب برنامج لتصميم أساسا تكوف ىذه الضعيفة كالكفاءات. ضعيفة تكوف األربع

 .كاف مما أحسن ادلدرس

 تاسكمااليا، اإلبتدائية ادلدارس ىف العربية اللغة دلدرسى الًتبوية الكفاءة ترقية على يقدر التكاملى التدريب برنامج كاف
 لنتيجة  الوسيطة فالنتيجة. التكاملى التدريب بعد كالنتيجة التكاملى التدريب قبل احملصولة النتيجة بني الفرؽ من  يعرؼ كىذا

 النتيجة ك ،15 ،59 ىى التدريس مليةع إعداد  على ادلدرسني لقدرة  الوسيطة النتيجة ك  19 ،4 كىى البعدل اإلختبار
 . 61 ،42  ىى التدريس عملية لتطبيق الوسيطة

 

 المراجع 
 
Beeby, C.E., (1987). Assessment of  indonesian education. a guide in planning, Wellington: Oxford 

Univercity. (p. 15) 
Briggs, Gagne, R.M., (1997). Principle in intructional design. Fort Wort Harcourt Brace Jovanovics 

College Publisher (p. 7-8) 
Davis, Eddie, (2005). The training manager’s: a handbook, Jakarta: Gramedia, 2005 (p.16) 
Dick, at.al. (2005). The systematic design of instruction. New York: Pearson, Allyu and Bacan (p. 

184) 
Hermawan, Acep. (2012). Metodologi pembelajaran bahasa Arab, Bandung: Rosda Karya 
Madkur, Ali Ahmad dan Iman Ahmad Huraidy, (2000). Ta’līm al-lughah al-arabiyah li ghair an-

nāthiqīn bihā. Al-Qāahirah: Dār al-Fikri al-Araby 
Medley, Donald M., & Patricia R Crook, “Research in teaching competency and teaching tasks”, 

Theory into Practice (September 2001), vol 19 issue 4, 300 
Usman, Moh. Uzer, (2001). Menjadi guru profesional. Bandung: Remaja Rosda karya. (p. 9, 14) 
Mulyasa, E. (2007). Standar kompetensi dan sertifikasi guru, Bandung: Rosdakarya. 
Rahmat, Munawar, Profil guru agama MTs di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta dilihat dari latar 

belakang biografis guru, [17 Oktober 2012]. 
Wahab, Fuad. Pembelajaran interaktif melalui penggabungan cabang-cabang bahasa. Makalah yang 

disampaikan pada acara Seminar Internasional pada 29 Oktober 2015.  
 


