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 الباب الثانى

 النظريات

 اهمية اللغة العربية .أ

ية مكانة خاصة بٌن لغات العامل. كما أن أمهية ىذه اللغة إن للغة العرب

تزيد يومًا بعد يوم يف عصرنا احلاضر. و ترجع أمهية اللغة العربية إىل األسباب 

 1اآلتية:

. إن اللغة العربية ى  اللغة ال ي نزل اها القرآن الكرمي. و ى  لغة القرآن الكرمي .1

بذلك اللغة ال ي حيتاجها كل مسلم ليقرأ أو يفهم القرآن الذي يستمد منو 

 ادلسلم األوامر و النواى  و األحكام الشرعية.

لغة الصالة. إن كل مسلم يريد أن يؤدي الّصالة عليو أن يؤديها بالعربية. و  .2

العربية مرتبطة بركن أساس  من أركان اإلسالم. فيصبح تعليم  لذلك فإن

 العربية بذلك واجباً غلى كل مسلم.

                                                           
1
 . 641. ص ،(6891 السعودية، العربية المملكة:  رياض)  العربية، اللغة تدريس أساليب الخولي، عالي محمد 
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لغة احلديث الشريف. إن لغة أحاديث الرسول الكرمي ى  اللغة العربية. و لذا  .3

فإن كل مسلم يريد قراءة ىذه األحاديث و استيعااها عليو أن يعرف اللغة 

 العربية.

صادية للعرب. إن العرب اآلن ينمون اقتصاديًا بشكل سريع ادلكانة االقت .4

نفطية و معدنية، شلا جيعل ذلم وزناً اقتصادياً كبًنا بفضل ما لديهم من ثروات 

و وزنًا سياسيًا موازياً. و تتواكب أمهية اللغة مع األمهية اإلقتصادية و 

 السياسية ألصحااها.

ة كلغة أوىل يف اثنتٌن و عشرين عدد متكلم  العربية. إن العربية مستخدم .5

دولة عربية و تستخدم كلغة ثانية يف كثًن من الدول اإلسالمية. و ىذا يعين 

أن سبع دول العامل تتكلم العربية لغة أوىل. كما أن كثًنًا من شعوب الدول 

يها اإلستعداد النفس ، بل و ترحب، بتعلم اللغة العربية الرتباط اإلسالمية لد

 انة ىذه الشعوب.ىذه اللغة بدي
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 مفهوم تعليم اللغة العربية .ب
أعطت الرتبية سهما واسعا يف حياة الناس. بل تقدُّم حضارة يتعلق 

العصور القددية جعلت الرتبية لتمرير قيم الثقافة من منذ  2بالرتبية ادلستمرة حاال.

اجليل إىل اجليل. ألن اللغة ى  أيضا جزاء من الثقافة، على الرغم من نقل 

ا ي من قافات األخرى، و ديكن مًنات ادلهارات اللغوية و موقف إجيثجوانب ال

إن الرتبية حاجة رئيسية يف حياة الناس ألمهية طلب العلم. 3 خالل التعليم.

فالرتبية السع  الواع  لتنمية طاقة التالميذ برنامج التعليم ك  ينمو التالميذ تنمية  

 ملة يف معارفهم و مهاراهتم و سلوكهم.كا

مشتاقة من  (Pembelajaran)فف  الرتبية تعليم، و كانت كلمة " التعليم"

معىن اذلدى الذي يعطى إىل الشخص ك  يعلمو أو يطيعو. و  (ajar)" عّلم" 

ال ي مبعىن  ”Pembelajaran“يف أخًنىا فصارت  ”an“يف أوذلا مث  ”pe“يزيدت ب 

فالصطالح التعليم اصطالح  4ة التعليم ك  يتعلم الطالب.عملية فعل، طريق

 5ستخدم إلشارة على أفعال ادلدرس و الطالب.جديد ي

                                                           
2
 Nuryani, Wawasan Keilmuan Islam Al- Ghozali, dalam Jurnal Pendidikan Islam 

Ta’allum, (Tulungagung: Jurusan Tarbiyah STAIN Tulungagung, 2005), Vol. 22, No. 1, hal. 35. 
3
 Abdul Chaer dan Leonie Agustina,  Sosiolinguistik, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 

hal. 203. 
4
 Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar Dengan Pendekatan AILKEM, 

(Jakarta: Bumi Aksara. 2011), hal. 142, lihat juga Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran, ( 

Yogyakarta: Teras, 2012), hal 3. 
5
 B. Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar….,hal. 212. 
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أن التعليم ىو النظام الذي  (Gagne dan Briggs)رأى جاجن و برجيز 

يهدف إىل مساعدة عملية تغليم التالميذ الذي حيتوي على سلسلة من أحداث 

دعم عملية تعليم التللميذ بصفة  مت تصميمها، ال ي شيدت و ذلك للتأثًن و

زلاولة لتعليم التالميذ. يف ىذا  (Degeng)و التعليم عند ديغينج  6داخلية.

التعريف ضمنيا أن يف التعليم برنامج االختيار و التقرير و تطوير الطريقة لنيل 

 7نتائج التعليم ادلرجوة.

فإن يف التعليم تعّلما، و ىو مصطلح ضروري يف كل زلاوالت الرتبية 

التعليم ىو تغًّن يف السلوك و القدرة  2حىت إذا ال يكون التعليم فال تكون الرتبية.

دائمية نسبية، و ال ي تأيت من داخل أنفس ادلتعلم، أن يرى يف ادلقام األول من 

 9آثار العوامل البيئية أو الوراثية ال ي ختتلف بٌن واحد مع اآلخر.

إن عملية التعليم ينبغ  أن تتم يف مرح و اهجة. تعليم اللغة عمل شاق، 

يكلق ادلرء جهدا يف الفهم و يف التدريب اآليل ادلكثف النتمكن من استعمال 

اللغة اجلديدة، و للتنمية ادلتواصلة دلهاراهتا ادلختلفة. و ىذا اجلهد متطلب يف كل 

نامج تعليم اللغة، و يف حاجة إىل تغذية و تدعيم عدة سنوات، حلظة طوال بر 
                                                           

6
 Ibid.,hal. 144. 

7
 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 2. 

2
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang 

Press, 2009), hal. 15. 
9
 Conny Setiawan, Belajar dan Pembelajaran Prasekolah dan Sekolah Dasar, (Indeks, 

2002), hal. 6. 
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القدرة للدارس على معاجلة اللغة يف إطارىا الكامل يف احلوارات و احملادثة لتوفًن 

فهنا ُعرف أن تعليم اللغة العربية ىو السع  إىل  10و القراءة و التعبًن ادلكتوب.

 (kognitif)توجيو التالميذ إىل اداء تغًنات سلوكية تشتمل على التغًنات ادلعرفيىة 

يف اللغة العربية حىت يقدروا على  (psikomotorik)و ادلهارات   (afektif)و ادلوافق 

 نيل أغراض التعليم وفقا مبا يراد.

 باد  ال ي جيب مراعاهتا يف تعليم اللغة العربية:ادل 51ىناك 

 . تتمحور حول التالميذ5

 . التعلم بالقدوة و التعود2

 . تطوير ادلهارات اإلجتماعية3

 . تطوير طبيعية التوحيد، و الفضول، و اخليال4

 . تطوير مهارات حل ادلشكلة5

 تطوير اإلبداع لدى التالميذ. 6

 العلم و التكنولوجيا. تطوير فهم قيمة و استخدام 7

 . تزايد التوعية كمواطنٌن صاحلٌن8

 . التعلم طول احلياة9
                                                           

10
)رٌاض: دار األلعاب اللغىٌة فً التعلٍن اللعات األجنبٍة، ناصف هصطفى عبد العزٌز، 

 . 9، ص. (1923الورٌخ، 
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 11. تكامل الكفاءة و اتعاون و التضامن.51

 
 تعليم اللغة العربية .ج

عمل مستفيق من ادلدّرس لُيعّلم طالبو ) يوّجو التفاعل تالميذ التعليم ىو 

اللغة ى  آلة  52.ىدف ادلطلوببادلصادر التعليم االخر( يف إطاٍر يبلغ 

ادلواصالت ال ي استخدمها لكل واحد االجتماع . يف بيئة جنٌس واحٌد، كل 

أّن اساس اللغة يعين آلة يستطيع دلواصالت باجلد، و ىذا احلال يدل  صالشخ

 الم.ادلواصالت بٌن شخص و بيئتو. العاّم، اللغة لو عالمة باللفظ أو الك

 فرقة اللغة الّسامّى، الذي يستطيع اّما اللغة العربية ى  اللغة الواحد يف

 يف اّول، اللغة العربية منتشر يف صغاة لفظّ . 53افرتاض كاللغة التاريخ معّيا.

وضاع ادلسلم يدرس اللغة العربية ليس معٌّن لغاهتا، و لكن ليمؤل باكالم اآلخر، أ

 حاجّيات روحّيها، و اخلاص يف العبادة شعائرّي و العبادة الصالة.

                                                           
11

 Ditjen Bagais Depag, UIN Malang da UIN Syarif Hidayatullah, Kurikulum dan Hasil 

Belajar Mata Pelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Bagais, 2003), hal. 4- 5) 
12

 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: 

DIVA Press, 2012), hal. 153. 
13

 As’aril Muhajir, Psikologi Belajar Bahasa Arab, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), hal. 

16. 



25 
 

 ىو عملية م اللغة العربيةيتعل بأنديكن اخلالصة  السابقالوصف  من

الطالب  أن اهدف للتالميذ العربية معلم  اللغة من العلم يوّصلُ و  التحضًنية

 ىا.تطوير  يستطيعوناللغة العربية و إتقان و  وافهمي

م يأن التعل ك ل أن يهتمّ جيب  ال ي م اللغة العربيةيتعل العناصر يفكان 

 ميالتعل بعض عناصرو   .طلوبحتقيق النتائج ادلو  تعمل بشكل جيد ديكن أن

 م اللغةيتعل الغرض من( 5) يعينيدبّرىا  يف مادلعلّ  قدرةال حتتاجال ي  العربية

 (4)، م اللغة العربيةيتعلطريقة ال (3) باللغة العربية، ادلواد التعليمية (2)، العربية

 54اللغة العربية. (ادلدارس6)، طالبال (5)، م اللغة العربيةيتعلمي و تقال

 تدريسبلغ ل يريدال ي  بعض األىداف عن ب أن يعرفجي، يداجل درسادل

، امام الفصل جعلو كيفية، دلعرفة  اذلدف يبلغل لتدريسو ال ي يريد، ومعرفة اللغة

اّما  و .ادلناىج الدراسية يف زلدد سلفا يف وقت اذلدف مت التوصل إىل حىت

 و مكالو   االستماع :ادلهرة لغة الطالب ىو جعل م لغةيتعل من اذلدف النهائ 

 55.الكتابة و القراءة

                                                           
14

 Fatkhur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Madani, 2015), 

hal. 27. 
15

 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kompetensi Bahasa, ( Bandung: Angkasa 

Bandung, 1990), hal 20. 
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 مفهوم الترجمة  .د

ى  األنشطة ال ي تعترب مهمة للبشرية ىذا العصر.  األنشطة ال ي  مرتمجة

ويٌن أو ادلتحمسٌن اللغة ينتم  ليس لفئة ادلرتمجٌن و ادلدرسٌن اللغة و اللغ

خصوص أولئك الذين  -األخرى، و لكن أعطت القّوة اجلاذبية للرياضيٌن

و العلماء األخرى الذي يدركون قوة اللغة   -يشاركون يف تكنولوجّ  احلاسوب

 16كوسيلة ال ي دتكن مراقبة بالسريعة التطوير العلوم و التكنولوجيا احلديثة.

على نطاق واسع، الرتمجة ديكن تعريفها بأن كل النشاط البشري يف زلّول   

 -القول على القول و سواء – (Message)من اجملموعة ادلعلومات أو الرسائل 

يف ادلعلومات  (source information) أو مصدر ادلعلومات من أصل ادلعلومات

. يف اليومية، يف فهم واحتواء أضيق، و الرتمجة  (target information) ادلستهدفة

يعرف عادة بالعملية احملّول الرسالة ال ي تتكون يف النص اللغة األوىل أو اللغة 

 target) ية أو اللغة اذلدف مبا يعادذلا يف اللغة الثان (source language) ادلصدر

language(.17  

                                                           
16

Suhendra Yusuf, Teori Terjemah: Pengantar kea rah pendekatan linguistic dan 

sosiolinguistik, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal 7. 
17

 Ibid., hal. 2. 
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ديكننا أن نستخلص إما األىم الرمجة ى  التحول الرسالة أو معىن اللغة 

و حيثما أمكن بالضبط الشكلو، و أعربت الطبيعية ادلصدر إىل اللغة اذلدف، 

 12يف التالية: (Taber) و تابر (Nida)اإلمكان، كما قيل من قبل نيدا 

بعد األخذ برأي نيدا و تابر أعاله، جتب على ادلرتمجة أن يبحث على   

العثور اللغة ادلصدر الطبيعية، سوى ادلعىن و أسلوب التعبًن. يف التصّورّي جيب 

أن مرتمجا ليستطيع إعطاء انطباع للقار  بتلك الكيفية القار  الرتمجة ال تدرك 

أنشطة  العوام، تنقسم أنشطة الرتمجة إىل قسمٌن: أهنا يقرء النص الرتمجة. يف

و ترمجة الكتابة  (live translation) الرتمجة يف الشفوية و الكتابة. ترمجة الشفهية

(written translation)  مها األنشطتان ادلختلفتان اللتان تتطلبان مهارات خاصة

يل اللغة و النطق ختتلف أيضا. يف الرتمجة الشفوية، مطلوب مرتجم دلاىرة التحو 

بادلباشرة، و بسرعة، و بدقة، دون فرصة لو فورية لصحيح عناصر اللغة و النطق 

 19اخلاطئ أو غًن الئقة الصحيحة ادلعادل ترمجتو.

 

 

 

                                                           
12

 Ibid., hal 12. 
19

 Ibid., hal. 13. 
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 ترجمةالطريقة  .ه

من  ادلستخدمة سلوباأل ى  التدريس، طريقة رمحان يف سوجانانانا  رأى

 ةطرقال، مبعىن آخر .التدريس يف أثناء الطالبمع  االتالجراء اتص ادلعلمٌن

 ادلواد التعليميةتقدمي للمعلمٌن استخدامها ل الطرق ال ي ديكن ى  التدريس

أنشطة و  ادلستخدمة، أكثر مالءمة طرق التدريس يف .تحقيق اذلدفل لطالب

هناية يف ، الطالبو  ادلعلمٌن ال ي يقوم اها التعليم والتعلم أكثر فعالية وكفاءة

من  ال ي أجريت التدريس وصلاح الطالب من التعلم صلاح وتقدمي ادلطاف دعم

األساليب  سوف تستخدم ما بالضبط اختيار جيب أن يكون ألن ادلعلمٌن .ادلعلم

، والظروف ادلراد حتقيقها األىداف التعليمية من خالل النظر يف التدريس يف

 20.الطالب منمستوى التنمية و 

 يف تعليم من ادلعلمٌن ادلستخدمة واختيار استخدام أساليب أمهية إنّ 

وى طنال ي ت العربيةينتج م و يالتعل عملية يؤثر بشكل كبًن على ألنو اللغة العربية،

 رة القراءةمها و الكالم و مهارة مهارة اإلستماع، أي اللغوية األربع ادلهارات على

 يطلبف، م اللغة العربيةيتعل يف الطرق ومن ىنا تأيت أمهية مهارة الكتابة.  و

العربية  م اللغةيتعل طريقة بٌن .العربية م اللغةيتعل طريقة إلتقان ادلعلمٌن الكثًن من
                                                           

20
 Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab….hal. 34. 
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و الطريقة ،  الطريقة ادلباشرةوالطريقة النحو و الرتمجة، و ، الرتمجة طريقةال ىو

و الطريقة اإلستجابة ، و الطريقة الصمتة، ةإذليو الطريقة ، شفهيةالسمعية و ال

على  فقط، وتركز ىذه احلالة يف. وغًنىا، و الطريقة اإلثالحيةال اجلسادية الكاملة

 .الرتمجةطريقة ى  ، ميأساليب التعل واحد من

 لرتمجة احلالية الدروس أو رتجمل طريقة  ى الرتمجة طريقة، رأى وا مونا

 25الىت ختّطط قبلها.قراءة الكتب و  اللغة اليومية إىل اللغات األجنبية اءةقر  الكتب

 عن طريق ترمجة ميأنشطة التعل ميالتعل اللغات أسلوب ىذا النوع من ويرتكز

 22.العكس اللغة متعلم  أو األجنبية إىل تالكتب باللغا

ألن تتم أنشطة  .دتاما يبلغ، فهمنا ما سوف  الطريقة الرتمجة باستخدام

ديكن  احدةمرّة و م اللغة باستخدام ىذا األسلوب مع لغة الطالب، يالتعل

اللغة األم واللغات ) لغاتٌنال ي توجد يف  اجلملةللطالب مقارنة ىياكل 

 23(.األجنبية

                                                           
21

 Wa Muna,  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasi,  (Yogyakarta: 

Teras, 2011), hal. 94. 
22

 Juwariyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, (Surabaya: AL- 

IKHLAS, 1992)hal. 113. 
23

 Ibid. 
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 األساليب القددية"." وفقا لبعض اخلرباء، وتسمى طريقة الرتمجة أيضا

م، وليس ىناك اي يم، ليست ىناك اي أنشطة التعليألنو، يف نشاط التعل

طريقة  و إن . استخدام اللغة بفعالية أو لفظيااألنشطة ال ي تؤدي إىل الكفاءة يف

الرتمجة تلقت انتقادات من اللغويٌن لتعليم اللغة على دقة بنشاط، واألسلوب ال 

 24.، وىو ال خيتلف عن أساليب أخرىالزيادة و النقصيزال لديو 

 25 :كما يل لطريقة الرتمجة،   الزيادةوىناك العديد من 

ألنو، يف تدريس  .ىذه الطريقة سهلة جدا لتنفيذ وتكلفة رخيصة .1

اللغة مع ىذا األسلوب، ال حيتاج ادلعّلم إىل إتقان لغة أجنبية 

 .بنشاط

ن تكون نشطة يف أنشطة كادلثل الطالب، الذين ال يطلب أ .2

و  .مبعىن، ال يطلب من الطالب إلتقان مهارة بنشاط .التحدث

 .لكن، فإنو يكفيو أن يقرأ ويرتجم جبيدا

                                                           
24

 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab: Media dan Metode- Metodenya, 
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ألنو من خالل اتقان لغة  .ديكن حتسٌن معرفة و دائرة حدوٍد واسعة .3

أجنبية وترمجتها بشكل جيد، فالتحول التلقائ  من ادلعرفة السهل 

 همهاامتصاصها باجلسم وف

وىم قادرون وادلهرة لرتمجة  .ديكن أن تولد قيمة مضافة للمتعلمٌن .4

 .الكتب أو ادلؤلفات باللغات األجنبية

 26كما يل :طريقة الرتمجة   من ويف الوقت نفسو، الضعف

قادرة على التحدث  لتكون طالباستخدام ىذه الطريقة ال يضمن ال. 5

 الغة أجنبية / العربية.ب

قراءة كل الكتب كثًن ليقرأ ويطلب من الطالب إلتقان ادلفردات،  . 2

والقواميس وادلذكرات وحفظ ادلصطلحات باللغة العربية أو اللغات 

 بية األخرى ال ي مشلتها الدراسة.األجن

سلوب لديو ىذا األ إنللوىلة األوىل تعترب ىذه الطريقة سهلة. ولكن . 3

لرتجم اللغة العربية أو لغة أجنبية  ألن،مستوى عال من الصعوبة. 

النحوية )قواعد اللغة(  إتقان منإلتقان ما ال يقل عن ثالثة أشياء "

 وقواعد الرتمجة، ادلفردات الغنية ولديهم ادلعرفة االجتماعية والبصًنة.
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ا ال تتطلب ، ادلعلم ليس من الصعب جدا لتعليم ألهنبالطريقة الرتمجة

 .ال جيب أن تكون مهنية باللغة العربيةأي ، .معرفة من احملادثات العربية النشطة

بشرط أن لديو القدرة على تفسًن الكلمات أو العبارات ومعرفة قواعد اللغة 

 .العربية جيدة

 الىت مرتجم رتجم تتم من خالل حتديد القراءةالطريقة ال اخلطوات تنفيذ

قواعد يف السية من القراءة ال ي ديكن تعلمها، مث ادلعلم يقدم وحتديد النقاط الرئي

ال يطلب من الطالب مباشرة إىل ترمجة، ولكن جيب أوال أن قدم إىل  .ترمجة

 .درس ليرتجم تبدأبعد إتقان الطالب مث  .ترمجة ادلعارف األساسية

 الطريقة الرتمجة: طريقتان يف ىذهكان 

مجات يف القراءة، مث رلرد ترمجة الكلمات ادلعلم قراءة مباشرة مجيع الرت  .1

 .كلمة و كلمة واجلمل

كلمة و كلمة  ادلعلم ينطوي مباشرة للطالب لرتمجة كلمة أو اجلملة .2

إذا لزم ادلعلم مع  .بينما سّجل الكلمات ال ي تعترب مهمة يف كتااهم
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مث تعيٌن واحد من الطالب لتكرار واستمع  .الطالب تكرار مرة أخرى

 27.ويصّدق الرتمجة من صاحبهم لآلخرين،

ألن تتم أنشطة  .دتاما يبلغ، فهمنا ما سوف  الطريقة الرتمجة باستخدام

ديكن  مرّة واحدةم اللغة باستخدام ىذا األسلوب مع لغة الطالب، يالتعل

اللغة األم واللغات ) لغاتٌنال ي توجد يف  اجلملةطالب مقارنة ىياكل لل

وفقا لبعض اخلرباء، وتسمى طريقة الرتمجة أيضا الطريقة القددية  (.األجنبية

م ليست يف مجيع األنشطة ال ي تؤدي إىل إتقان الطالب يف اللغة يألنشطة التعل

 .28بنشاط

 مفهوم الكفاءة .و

يف عملية التعليم، مدرس ىو الذي يعط  مسامهة كبًنة للتالميذ، ألن 

لتوزيع  ادلدرس الذي يعط  الدروس و التالميذ ىم أولئك الذين يتلقون الدروس.

ادلعرفة إىل التالميذ، يكون مطلوبا ادلعرفة و الشجاعة أو ادلهارات كادلدرس. دون 

 ات، عملية التعلم ال ديكن أن تعمل بشكل جيد.الشجاعة أو ادلهار 
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ادلدرس األصل  ىو أحد ادلكاتب، و لكن من خالل قانون ارتفع إىل ادلهنة، و 

ىذا يعين أن شخصا ما ال ديكن التعبًن كمدرس إذا كنت ال تلبية بعض 

 الشروط، و الشروط ى ، يلزم الدرسٌن لديهم:

 ادلؤىالت األكادديية .1

ية أبداىا باالشهادة ال ي تعكس القدرات ادلطلوبة ادلؤىالت األكاددي

للمدرسٌن على أداء واجباهتا كمربية على مستوى و نوعو وحدات التعليم أو 

 ادلوضوعات ال ي يتم تدريسها ادلعايًن الوطنية للتعليم ادلناسبة.

 الكفاءة .2

الكفاءة ى  رلموعة من ادلعارف و ادلهارات و السلمكية ال ي جيب 

قبل ادلعلمٌن يف تنفيذ ادلهام شللوكة، عاش، حكمت، و يتجلى من  أن تكون

 و عرض االحرتاف من خالل األداء.

 . شهادة ادلدرس3

شهادة ادلدرس احلصول عليها من خالل برنامج شهادة ادلدرس.  

برنامج شهادة ادلدرس ىو الربنامج الذي يوفر عملية التصديق ادلدرس. 

حيصل على شهادة كموظفٌن ادلهنية. و  ادلدرسٌن الذين حضرا و مرت سوف

 بشكل عام تنقسم برنامج شهادة ادلدرس إىل:
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 برنامج إلصادر الشهادات للمدرس الذي كانوا ىناك )يف خدمة ادلدرس( (1

 برنامج إلصدار الشهادات للمدرس احملتملٌن.  (2

 صحة جسديا و عقليا. 4

عد يقال ادلدرس صحة جسديا و عقليا بعد تشعر بالقلق ب  

 إجراءات اإلختبار الصحةو أعرب بشهادة من الطييب.

 القدرة على حتقيق األىداف الوطنية للتعليم  .5

و ادلهنيٌن، و يلزم ادلدرسٌن القادرين على تنفيذ الرتبية الوطنية و     

حتقيق األىداف الوطنية للتعليم و ى  تطوير إمكانات التالميذ من أجل أن 

ق الكردية، صحة، ادلعرفة، و قادرة، ، بأخالتصبح بشرا اخلوف إىل اهلل

 خالقة، مستقلة، و يصبحوا مواطنٌن يف دولة دديقراطية و مسؤولة.

الكفاءة مبعىن القدرة ادلطلقة، ادلطلوبة من ادلدرس يف أداء واجباتو. الكفاءة   

كفاءة  29.مبعىن ادلهارات و القدرات competenceمن اللغة اإلصلليزية يعين 

يعين السلطة لتحديد أو يقرر شيئا. فهم أسس الكفاءة يعين القدرة أو 
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ادلهارة. الكفاءة يعين أيضا أن السلوك العقالين لتحقيق األىداف ادلطلوبة 

الكفاءة لعثمان، ى  " الش ء الذي يصف   30ط ادلتوقع.وفقا للشرو 

 ادلؤىالت أو قدراهتم، كما كيف  أو كّم ."

، تفسًن الكفاءة كما ورد روبر حسطان  (Roestiyah N.K)أما رمستية  

(W. Robert Huston)   بأنو واجب الكايف أو حيارة ادلعرفة و ادلهارات و القدرات

أن  Ida Sahertianو   Pietال ي يتطلبها موقف معٌن. و يف الوقت نفسو، قال 

الكفاءة ى  القدرة على تنفيذ ما يتم احلصول عليها عن طريق التعليم والتدريب 

 .ال ي ى  ادلعرفية و الوجدانية، و األداء

ديكن أيضا أن تفسًن على أهنا الكقاءة ادلعرفة و ادلهارات و القدرات ال ي  

يسيطر عليها شخص الذي اصيح جزاء من لو حىت يتمكن من أداء السلوكيات 

ادلعرفية، الوجدانية، و النفس ، و كذلك شلكن. و يف ادلقت نفسو.، وفقا فنج 

(Finch) و  (Crunkilton) مة و ادلهارات و ادلواقف، الكفاءة ى  التمكن من مه

 و التقدير و ضروري لنجاح.
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ديكن أيضا أن تفسر على أهنا الكفاءة ادلعارف و ادلهارات و القيم  

األساسية و تنعكس يف العادة من التفكًن و العمل. و ىكذا، فإن الكفاءات ال ي 

 ءة تظهر نوعية الفعلية للمدرس. و يف الوقت نفسو، وفقا الكفادتتلكها كل مدرس 

Kepemendiknas  ى  رلموعة عمل ذك ، ادلسؤولية الكاملة للشخص كشرط للنظر

 31قادرة من قبل اجملتمع يف تنفيذ ادلهام يف بعض ادلهن.

بطة بالتنقيب و كفاءة يتم تعريف و ادلقصود كأداة فعالة السلوك ادلرت 

التحقيق، حتليل و التفكًن، فضال عن إيالء االىتمام، أعطى التصور أن يوجو 

شخص العثور على سبل حتقيق بعض األىداف بفعالية و كفاءة. الكفاءة ليست 

 32نقطة من جهد و لكن بدال من ذلك عملية تتطور و التعليم مدى احلياة.

أما ادلفهوم الكفاءة ادلدرس ى  رلموعة من القدرة إتقان ليكون حاضرا  

أنفسهم بشكل مناسب وفعال. كفاءة ادلدر ما يل : من أجل حتقيق أداء ادلدرس 

رد ما ىو مطلوب أوال، كفاءة الفكري، و مها سلتلف األجهزة ادلعرفة داخل الف

لدعم سلتلف جوانب األداء كمدرس القائمة. ثانيا، الكفاءة البدانية، و ى  

ثالثا،  القدرات ادلادية الالزمة لدعم تنفيذ الواجات كمدرس يف سلتلف احلاالت.
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الكفاءة الشخصية، أي السلوك ادلرتبطة قدرة الفرد يعرب عن نفسو كشخص 

واية الذاتية و فهم الذات. و يشمل مستقل لتنفيذ التحول من الذات، اذل

الكفاءة الشخصية قدراهتم يف فهم الذات و إداررة الذات، و ضبط النفس، و 

احرتام الذات. رابعا، الكفاءة اإلجتماعية، و ى  سلوكيات معينة ال ي ى  أساس 

فهم الذات باعتبارىا جزاء ال تشمل قدرات تفاعلية، و حل ادلشكالت احلياة 

امسا، الكفاءة الروح ، و ى  الفهم، و التقدير، و اخلربة من اإلجتماعية. خ

 33القواعد الدينية.

 فهم المفردات .ز

ادلفردة ى  اللفظ أو الكلمة الىت تتكون من حرفٌن فأكثر و تدل 

ة على معىن. ى  عنصور من عناصر اللغة، لذلك تعليم ادلفردة ىو عملي

 نقل العلوم من ادلدرس إىل ادلتعلم عن ادلفردات مناسبة بادلادة الدراسية.

 ومانينجسية ى  كما تل :و ادلفردات ى  كما قالت اندانج ر 

 مجع الكلمات ال ي كانت يف اللغة (1

 كثًن الكلمات عند ادلتكلم أو الكتاب (2
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 الكلمات يستخدم يف رلال العلم (3

 34البسيط و ادلنظم. ترتيب الكلمات يف ادلعجم (4

 كجزء مهم من مكونات اللغة، إما استخدام اللغة شفويا و ادلفردات

 35 .، ويعد واحدا من أسس تطوير مهارات اللغة العربيةحتريرا

 مفهوم تعليم المفردات .ح

أما و من مث يتكون تعليم ادلفردات على كلمتٌن، مها التعليم و ادلفردات. 

و ادلراد  36تعليم ىو عملية نقل ادلعلومات من الكتب أو من ادلعلم إىل ادلتعلم.

بالعملية فيو تعليم ادلادة الدراسية الذى قام بو ادلدرس التالميذ و التعليم إيصال 

اإلقتصادية  ادلعلم العلم و ادلعرفة إىل أذىان التالميذ بطريقة قومية، و ى  الطريقة

الىت توفر لكل من ادلعلم و ادلتعلم و الوقت و اجلهد يف سبيل احلصول على 

 العلم و ادلعرفة.

و من ادلعروف ليست القضية يف تعليم ادلفردات أن يتعلم التالميذ نطق  

حروفها فيحسب، أو فهم معنها مستقلة فقط، أو معرفة طريقة اإلشتقاق منها، 
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لغوي صحيح. إن معيار الكفاءة يف تغليم ادلفردات أو رلرد وصفها يف ترطيب 

ىو أن يكون التالميذ قادرا على ىذا كلو باإلضافة إىل ش ء اخر ال يقل عن 

ىذا كلو أمهية، أال و ىو قدرتو على أن يستخدم الكلمة ادلناسبة يف ادلكان 

 ادلناسب.

 و أما معيار الكفاءة يف تعليم ادلفردات فه  كما يل : 

 التالميذ نطق احلروف من ادلفرداتيستطيع  (1

 يفهم التالميذ معىن ادلفردات ادلستقلة أو يف السياق (2

 يعرف التالميذ طريقة اإلشتقاق من ادلفردات (3

 جيرد التالميذ وصف ةادلفردات يف تركيب لغوي صحيح (4

 37يقدر التالميذ استخدام الكلمة ادلناسبة يف ادلكان ادلناسب. (5

 38:العربية ى  كما يل  ادلفردات ميأىداف التعل

من خالل ادلواد القراءة والفحم إدخال مفردات جديدة لطالب، إما . 5

 ادلسموع.
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صحيح إىل إجادة  طييب و ادلفردات بشكل ليلِفظتدريب الطالب  .2

 ايضاً.صحيح طييب و التحدث والقراءة بشكل 

عند  و ،(داليل أو ادلعجم  )مستقلإما  فهم معىن ادلفردات،  .3

 (.استخدامها يف سياق مجلة معينة )معىن تلميح  والنحوية

كتب  ( ودثةيف التعبًن الشفه  )احمل ادلفردات درة على تقدير وسًنالق .4

 .صحيحسياق  ( وفقاإنشاء)

 39:األمور اذلامة يف تدريس ادلفردات ى 

 ال تقف وحدىا ادلفردات تعليم (1

ال تعليم باعتبارىا تقف وحدىا ولكنها ذات صلة بدال  رداتادلف 

  .التدريس ادلطلعة و اإلستماع و اإلنشاء واحملدثة  إىل

 حتديد ادلعىن (2

يف ىذه احلالة،أحسن من   .الكلمة ديكن أن يكون ذلا عدة معان 

تعليم ادلعىن فقط الذي وفقا لسياق احلال،لك  ال يكسر اىتهام  ادلعلمٌن

 .الذاكرةىمالطالب و 
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 ادلفردات يف السياق (3

كثًن من الكلمات ال ي ال ديكن فهمو بصحيح من دون معرفة 

جيب ان يدرس ىذا ادلفردات البد أن تعّلم يف  .استخدامو يف اجلملة

 .السياق لك  ال تعطل فهم الطالب

 .ترمجة يف تدريس ادلفردات (4

م ىو أسهل تعليم معىن الكلمات يف طريقة لرتمجتها إىل اللغة األ

وسيلة، ولكنو حيتوي على العديد من نقاط الضعف، كلمثل  ديكن أن 

نقص العفوية من الطالب عند استخدامها يف العبارة، وضعف التصاق 

السلطة يف ذاكرة الطالب، وليس كل ادلفردات يف لغة أجنبية تتكون نظًنه 

، إالّ لذلك، فمن ادلستحسن ترمجة كالطريقة أخرى .احلق يف لغتهم األم

 .لعبارة رلردة أو صعوبة عرضها

 درجة من الصعوبة (5

جيب إدراك أن مفردات اللغة العربية للطالب اإلندونيسيٌن ديكن 

تقسيمها إىل ثالثة، من حيث مستوى الشدة ؛الكلمة السهولة ألن 

القواسم ادلشرتكة مع الكلمات االندونيسية، والكلمات ال ي ليست صعبة 
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يوجد لديو ما يعادذلا يف اللغة االندونيسية، كانت  على الرغم من أنو ال

 .الكلمات الصعبة أما بسبب شكلو والنطق

 


