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  األول الباب

  مقدمة

البحث، و أغراض  ،مسائل البحثو توى على خلفية البحث، هذا الباب حي

البحوث  و املصطلحات، توضيحو  ،فوائد البحث و اإلفرتاضيات، وو حتديد البحث، 

  .ترتيب البحثو  ،السابقة

 

 البحث خلفية  .أ 

أصبحت عروة وثقى جتمع بني الشعوب العربية والشعوب  اللغة العربيةإّن   

ا  اللغة العربيةألن . اإلسالمية اليت شاركت يف ازدهار الثقافة العربية اإلسالمية يفهم 

ومن هنا تبدو األمهية . املسلمون معجزة القرآن الكرمي و الثقافات العربية اإلسالمية

ا من الكربى لتدعيم مكانة البالغة والعمل على نشر  ها وتعليمها حىت لغري الناطقني 

ألّن يف ذلك محاية لألمن الثقايف احلضاري لألمة اإلسالمية يف أحناء . الشعوب اإلسالمية

 ١.العامل

                                               
، IAIN Press: ونجتولونج أج( األوىل، الطبعة تعليم اللغة العربية و تقوميه يف املستوى اجلامعي، أمحد نور خالص١
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التحديات الدولية، حنو  اللغة العربيةتعليم كفاءات املدرس الرتبوية عند   واجهتو 

واإلقليمية، واحمللية، هذه التحديات تفرض علينا أن نتحرك بسرعة وفاعلية لنلحق بركب 

العامل، فالذي يفقد يف هذا السباق العلمي مكانته لن يفقد فحسب صدارته وإمنا 

كفاءات  بتنميةسيفقد قبل ذلك إرادته، وطبيعة هذا التحرك تشري إىل ضرورة االهتمام 

مبشاركة مجعيات املدرسني للغة أضحى خياراً اسرتاتيجيًا لدى املدرسني الرتبوية املدرس 

   ٢.العربية

التالميذ  لغة يف احلياة اليومية، فذلك ألن تطبيقه صعوبات يفال شعرت تالميذ

بدال من ، ندونيسياإلالتالميذ اللغة  استخداميوميا  يف تواصل. االندونيسيلغة  هو

 االستخدام اللغة للتالميذ الذين، فإنه من الصعب وبالتايل .اللغة العربية استخدام

 يف باإلضافة إىل ذلك، .اللغة العربية ينبغي إلستخدام و بعد ذلك االندونيسية اليومية

نقاط الضعف و  عيوبالن فيه جتد  ،جدا جمال واسع وهإلندونيسيا تعليم اللغة العربية 

 .وهلم جرا، ووسائل اإلعالم، التعليم وأساليب يف نظرية

 الثرثرة، االمتحان الوطين يف ال وجود هلا اللغة العربية مهمة، اللغة العربية ليست  

 املدرجة يف دروس اللغة العربية .يف جمال التعليم العقم شكل من أشكال مثل هذا مؤملة

من قبل  مسع ذلكبعد  مثل هذا احلكم إذا كان هناك الدينية وزارة املناهج الدراسية يف
                                               

  ١٨٢. ص) م٢٠٠٢ دار الكتب املصرية، : القاهرة(، الطبعة الثالثة الرتبية وثقافة التكنولوجيا، أمحد علي مدكور٢
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 اإلسالمية املدرسة الثناوية ،املتوسطة اإلسالميةسة املدر  ،من املدرسة اإلبتدائية التالميذ

  .املوارد البشرية حتسني نوعية من أجل مييف عملية التعل مشكلة جديدة يصبح

اللغة  ميهو تعل نوعية املوارد البشرية لتحسني ميمن عملية التعل الواقع واحدة   

املنهج املدرسة املتوسطة  بنية املدرجة يف املوضوعات كواحدة من اللغة العربية .العربية

 األخرىموضوعات ذات األولوية لل املوضوعات اإلسالمية احلكومية توجناجنري وتدرج يف

يف  كان يدرس املوضوع الرئيسي أصبح أن تدريس اللغة العربية  ، مبعىناليت يتم تدريسها

  .اإلسالمية احلكومية توجناجنري كايل داوير تولونج أجونجاملدرسة املتوسطة 

وهذه العملية  .والتالميذ بني املدرس عملية التفاعل هي يف األساس عملية التعليم  

 الدروس ميكن أن تتلقى إذا كان التالميذ النتائج املرجوة وحتقيق األفضل تتطور إىل سوف

التوقعات  القدرة على حتقيق املدرس جيب أن يكون التعليم يف .من قبل املدرس تعطى

املزيد من ديهم املدرس ل، يطلب من لذلك .التعليم بشكل عام لتنفيذ تطمح اليت

 خصوصا الرتبوية الكفاءة الضروري، ولذلك فمن عملية التعليم يف تنظيم املهارات

  .يف العلم القدرة مؤشرات عدة التمكن من

 اقرتح أن ، الرتبية الوطنية يف معايري ،)أ(احلبوب   )٣(الفقرة ٢٨املقالة تفسري   

، التالميذ فهم يتضمن تالميذلدى ال ميالتعل إدارة هي القدرة على الرتبوية الكفاءة
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٣.خمتلفة إمكانات لتفعيل التالميذ وتطوير، نتائج التعليم، وتقييم التعليم وتنفيذوتصميم 

 .يف عملية التعليم نيدرسامل قبلتكون مملوكة من  من املهم جدا أن املدرس الكفاءة عامل

 فعالة،بالطبع و  اليت هي متعة متعلالبيئة  تكون قادرة على خلق األكفاء املدرس سوف

ميكن أن يتعلم و  يشعرون بالراحة حىت يتمكن التالميذ الصف، إدارة وأكثر قدرة على

   .النحو األمثل

 جيب أن يكونوالذي  ٢٠٠٥عام لل ١٩رقم  األنظمة احلكومية كما هو احلال يف  

الكفاءة  و ،املهنيةالكفاءة  ، والرتبوية الكفاءة تشمل املطلوبة الكفاءات أربعة املدرس

م ميكن للمدرس لكفاءاتا وذلك مع .جتماعيةاإلالكفاءة  و ،الشخصية  القيام بواجبا

  .كما هو متوقع تعلم التالميذ نتائجسوف حيقق و  بشكل صحيح،

م هي احد كفاءة املدرس    ولذلك، فإن .التالميذ العوامل اليت تؤثر على إجناز تعّل

 إجناز نوعية عدم وجود وهذا يعين .يف التعليم التفاعالت دورا هاما املدرس الكفاءة نوعية

 نوعية .األخرى العوامل من حمدد آخر غري أيضا حتديددرس امل والكفاءة ,التالميذ تعلم

م  يتضح من درسامل كفاءةال   .التالميذإجناز تعّل

                                               
3E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan sertifikasi Guru, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 75 
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 من خالل عملية بعد الذهاب التعلم الذي مت حتقيقه هو نتيجة متعلّ إجناز    

م أظهرت ميكن. ميالتعل االت اعدد  منمدرس قبل  القيمة املعطاة من خالل إجناز تعّل

 نتوقع جيب أن ميأنشطة التعل وسيكون لكل .لتالميذا من قبل اليت مت دراستها الدراسة

 بسبب عوامل التحصيل الدراسي ويتأثر، اإلجناز يف عملية .ميالتعل أقصى تولد دائما

  .خمتلفة

 يضم القياسية عملية ميكن فصلها عن ال تالميذال عالية من قبل التعلم حتقيق  

كل  لتحليل من ضرورة ال مفر منه كانتالميذ  ذا اإلجناز هل .اجلودة خدمات التعليم

ميكن أن  املكونات اليت العديد من .ميعملية التعل والتأثري على تشكل ميكن أن عنصر

، واملناهج الدراسية، وأساليب، وامليزانية، تالميذ، والدرسمثل امل نوعية التعليم، تؤثر على

   .وهلم جراواملرافق، والتقييم، 

وقت  عن طريق حتسني كل مكونبه من جودة  و  حماولة لتحسني يكون هناك قد  

 حتديد مقدار من الصعب هو أيضا الوجود، املتناثرة املكونات إىل باإلضافةهذا  .واحد

درجة عالية  التأثري على مت النظر فيها، واليت املكونات الكثرية من بني .متأثراملكون كل

  .درسامل العناصر املكونة للتعليم هي العملية من
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م  إنشاء أجلمن  ةمطلوب يه الرتبوية ، كفاءةاملشكلةتلك  املغادرين من   إجناز تعّل

م مدرس .الرائعة تالميذلل من بني أمور ، احلد األدىن من املتطلبات مع عدد من ا

مع  التواصل اجليد لديهم مهارات، للحقل الكفاءة العلمية على ميارس هلدي :أخرى

 وإجراء املهنة، وااللتزام أخالقيات العمل اإلنتاجية، لديهو  احلياة اإلبداعية ، لديهتالميذال

، واإلنرتنت، والكتب، واحللقات الدراسية، املنظمات املهنية من خالل التطوير املستمر

  .وما شابه ذلك

املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  يف املالحظات األولية نتائج ميكن أن يقال  

من مبا  ،غري املواتية بسبب العوامل تالميذلل أقل جاذبية تعلم أن اللغة العربيةتوجناجنري 

وجود النقصان على  و صعبة، كانت أن اللغة العربية بالفعل، ويعتقدون تالميذنفس ال

وسائل النقصان يف وجود  ، ودرسامل العوامل األخرى هي ، والعواملللتعلمها احلماسة

 يف شكالتبعض امل كان أنه إذا .تنوعا طريقة غريوال، ميتعلالعندما  تستخدم اإلعالم

  .املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري يف العربيةم اللغة يتعل

 بحثال وضوعكمدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري  امل ةالباحث تاختار   

احد هي مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري  ،الوّ أ: منها سباباأل مع
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 اإلجنازات منجمموعة متنوعة  تشتهراليت  نج أجونجتولو ، وخاصة يف املدارس املتوسطة

  .اإلجنازغري األكادميية األكادميية و ، سواء الرائعة

اللغة لتعليم ، وخاصة للتعليمعوامل الدوافع  هيحول املدرسة الدينية  البيئة ثانيا   

دوافع  هي أيضا اللغة العربية هم من خرجيي الذين درسنيامل ،اثالث .املدرسة يف العربية

 الذي يقع املبىن موقع خامسا، .عال انضباط اليت لديها املدارس ا،رابع .متعلييف  جدا

 ةياملباين املدرسإثنا  هالدي سادسا،. السوق وعلى مقربة من، كايل داوير عر شاعلى ال

  .كثريا  تالميذعدد من ال هلا ا،عساب .الغربيف الشرق و املباين و 

خاصة يف قسم  حبث السابقة أييكن هناك مل ،أوال ،كانت أمهية هذا املوضوع  

تعليم اللغة  أنّ  الباحثة شرحت كما ،ثانيا .هذا املوضوع يتحدث عن أن اللغة العربية

تعليم اللغة العربية يف النظام  ،العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري

الذي يأيت من خرجيي اللغة العربية، ولكن يف الواقع  درسالتجاري املتعدد األطراف مع م

  .عملية التدريس والتعلم إجنازات التعلم ال تزال أظهرت اخنفاض الضخمة

ذا املوضوع اهلامّ     و . فلذلك كانت للباحثة إرادة إلجراء البحث فيما يتعلق 

م التالميذ يف " هو س الرتبوية و إجناز تعّل تعليم اللغة العربية للصف العالقة بني كفاءة املدرّ
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للعام الدراسي  املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري كايل داويربالثامن 

  .م ٢٠١٤/٢٠١٥

 

  مسائل البحث. ب

فإنه حّددت هذا  ،إعتمادا على خلفية البحث اليت شرحتها الباحثة فيما سبق

  :البحث كما يلي

س اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  اتكيف كفاء .١ الرتبوية لدى مدرّ

 احلكومية توجناجنري كايل داوير؟

م التالميذ يف تعليم اللغة العربية للصف الثامن ما العوائق و الداوافع إلجناز تعلّ  .٢

املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري كايل داوير للعام الدراسي ب

 م؟ ٢٠١٤/٢٠١٥

م التالميذ يف تعليم  اتهل توجد العالقة بني كفاء .٣ س الرتبوية و إجناز تعّل املدرّ

املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري كايل باللغة العربية للصف الثامن 

 م؟ ٢٠١٤/٢٠١٥داوير للعام الدراسي 
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 أغراض البحث. ج

مسائل معينة منطلقة من  غراضأ الديه ةليكون هذا البحث مفيدا فالباحث

  :هذا البحث على األمور اآلتيةو أغراض البحث، 

س اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  اتكفاءملعرفة   .١ الرتبوية لدى مدرّ

 .احلكومية توجناجنري كايل داوير

 العوائق و الداوافع إلجناز تعلم التالميذ يف تعليم اللغة العربية للصف الثامنملعرفة  .٢

املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري كايل داوير للعام الدراسي ب

 .م ٢٠١٤/٢٠١٥

 م التالميذ يف تعليماملدرس الرتبوية و إجناز تعلّ  اتملعرفة وجود عالقة بني كفاء .٣

كايل  سطة اإلسالمية احلكومية توجناجنرياملدرسة املتو بصف الثامن لاللغة العربية ل

 .م٢٠١٤/٢٠١٥ للعام الدراسي داوير

 

  تحديد البحث .د

 :هامن عدة عوامل، بسبب البحثحتّد مشكلة  ةالباحث هذا البحث، يف مناقشة  

 اهذ املشكلة يف عامل يف اشارة اىل. واملوظفني حمدودة مرافق) ٢( ،لضيق الوقت) ١(
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س الرتبوية و "موضوع  ةالباحث استغرق ،بحثال م العالقة بني كفاءة املدرّ إجناز تعّل

التالميذ يف تعليم اللغة العربية للصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

  ".م ٢٠١٤/٢٠١٥توجناجنري كايل داوير للعام الدراسي 

 :مع املؤشر ،املتغري احلري  (X) الرتبويةكفاءة املدرس   . أ

 لتالميذفهم ا )١

 تصميم التعليم )٢

 إجراء التعليم املهذب و االتصايل )٣

 مي نتائج التعلمو تق )٤

  لتالميذتنمية ا )٥

م التالميذ   املتغري املقيد )Y(إجناز تعّل
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ة. ه  االفتراضيّ

 بسبب أن تكون مؤقتة وقال  .البحثمسائل صياغة مؤقتة ل إجابة هي الفرضية

  ٤.احلقائق وعدم استخدام، نظرية تستند إىل نظرا إجابات جديدة

 هناك عالقة :و، وها البحثمن هذ فرضية جعل باحثة، ميكن للأعاله مع الشرح

صف الثامن لاللغة العربية ل عليمت م التالميذ يفو إجناز تعلّ  س الرتبويةملدرّ ا كفاءة بني

 يللعام الدراس ي كايل داويرسطة االسالمية احلكومية توجناجنر املدرسة املتو ب

   .م٢٠١٤/٢٠١٥

 :التالية الفرضيةميكن تقدمي و 

 .يبني العالقة بني املتغرياتوهو فرض ) Ha(فرض البديل  .١

 .وهو فرض يبني عدم العالقة بني املتغريات) Ho(فرض الصفر  .٢

  :لذالك تقرتح الباحثة الفرض املناسب مبوضوع البحث التايل

 م س الرتبوية و إجناز تعلّ أن تكون له العالقة بني كفاءة املدرّ : فرض بديل .١

سالمية املتوسطة اإل درسةاملبصف الثامن لاللغة العربية ل التالميذ يف تعليم

   .م٢٠١٤/٢٠١٥ يللعام الدراس ي كايل داويراحلكومية توجناجنر 
                                               

4 Sugiyono, Statistik Nonparametris, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 5 
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  م س الرتبوية و إجناز تعلّ كفاءة املدرّ ليست له عالقة بني  : فرض الصفر .٢

سطة االسالمية املتو  املدرسةبصف الثامن لاللغة العربية ل التالميذ يف تعليم

  .م٢٠١٤/٢٠١٥ يللعام الدراس ي كايل داويراحلكومية توجناجنر 

  

  فوائد البحث. و

  الفائدة النظرية . ١

ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث مفيدا لتنمية املعلومات و للمراجع والوثائق 

  .يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج

  الفائدة التطبيقية .٢

سالمية املتوسطة اإلفصارت نتائج هذا البحث مفيدة ملسؤويل التدريس باملدرسة 

م التالميذ للصف لتحسني  ياحلكومية توجناجنر  س الرتبوية و إجناز تعّل عن كفاءة املدرّ

  .الثامن ألن فيها عالقة بينهما

 الوزارة الشؤوذ الدينيةبالنسبة  .٣

 .تويل مزيدا من االهتمام لسياسات يف التعليملكي ترجو الباحثة  
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 رسةللمد .٤
هذا البحث مفيداً من أجل توفري املدخالت، معلومات  ترجو الباحثة أن تكون

لتعلم اللغة العربية ومقومات وعائقا أمام اإجناز و  درسحول العالقة بني كفاءة امل

  .م اللغة العربيةيحتقيق لتعل

  للمدرسني .٥

من املأمول هذا البحث ميكن أن توفر مدخالت حىت أن املزيد من تعزيز   

  .الذين يؤدون برباعة تالميذإنتاج ال، مرة أخرى كفاءات الرتبوية

 املدرس البحث كان مفيداً معرفة املزيد عن العالقة بني الكفاءةهذا ، ةللباحث .٦

  .إجناز تعلم اللغة العربيةو الرتبوية 

  للبحوث القادمة. ٧

ترجو الباحثة أن تكون هذا البحث مفيدا للتوجيه والدليل واملواد املرجعية يف 

  .يبحث مبثل هذا املوضوع ذوصلة أو نتائج من هذا البحثالوقت القادم ملن 
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  المصطلحات توضيح. ز

الجل االجتنابات واالبتعاد عن سوء الفهم ىف فهم املوضوع هذا البحث، فينبغى   

  :على الباحثة توضيح املصطلحات التالية

 التوضيح النظري .١

 ٥.العالقة املتبادلة او السببية:   العالقة. أ

فان العالقة داخال القصد من خطة البحث هو عالقة متبادلة , ما سبق  من 

  .اللغة العربية عليمم التالميذ يف تبني كفاءة املدرس الرتبوية و إجناز تعلّ 

 أداء حتقيق من أجل ليكون حاضرا إتقان القدرة جمموعة من :كفاءة املدرس. ب

  .وفعال بشكل مناسب أنفسهم درسامل

و  ٦.التعليم لدى التالميذ دارةإل املدرس على قدرة أساس: كفاءة الرتبوية  . ج

، وتصميم تالميذال فهمعناصر كفاءة املدرس الرتبوية يف هذا البحث يعين 

 .خمتلفة إمكانات لتفعيل تالميذال وتطوير، نتائج التعلم، وتقييم ميالتعل وتنفيذ

م. د سواء  للتعلم، أجرى التغيري بعد أن يتحقق من قبل شخص نتيجة: إجناز تعّل

  ٧. خارج املدرسةاملدرسة و  يف
                                               

5Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1998), h. 526 

6E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan sertifikasi Guru, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2007), hlm. 75 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-prestasi-belajar/
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  التوضيح التطبيقى  .٢

العالقة بني كفاءة "  بنسبة توضيح االصطالحات كما سبق أن املراد باملوضوع    

م التالميذ يف تعليم اللغة العربية للصف الثامن  س الّرتبوية و إجناز تعّل املدرسة باملدرّ

للعام الدراسي  كايل داويرتوجناجنري   املتوسطة اإلسالمية احلكومية

  .م٢٠١٤/٢٠١٥

  

  البحوث السابقة. ح

م اللغة العربية   و جيد الباحثة حبثا شامال عن, كان علماء اللغة بالبحث عن تعّل

  .كفاءة املدرس

  إنداه فطرياين .١

لمدرسة ل نياملدرستربية من كلية الرتبية قسم  ةلطالبلحبث العلمي 

العالقة بني  " اجلامعة اإلسالمية احلكومية ساالتيجا بالعنوان  (PGMI)اإلبتدائية 

                                                                                                                                                                       
7Haryanto, http://belajarpsikologi.com/pengertian-prestasi-belajar/, diakses tanggal 01  

Maret 2015 pukul 08:30 
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تعلم التالميذ يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  نتائجو كفاءة املدرس الرتبوية 

  . م٢٠١٢/٢٠١٣نورول اسالم تنجاران مسارانج للعام الدراسي  املتكاملة 

 تصورات بني عالقة إجيابيةال  توجديشري إىل أن هناك مل البحث وهذا

تعلم التالميذ يف املدرسة اإلبتدائية  نتائجو   التالميذ عن كفاءة املدرس الرتبوية

سالم تنجاران مسارانج للعام الدراسي اإل نور اإلسالمية املتكاملة 

 .م٢٠١٢/٢٠١٣

التالميذ عن   تصورات بني إجيابيةإذا حبث العلمي هلا إنداه يعين العالقة 

و أما حبث العلمي للباحثة يعين  تعلم التالميذ نتائجو   كفاءة املدرس الرتبوية

 .العالقة بني كفاءة املدرس الرتبوية و إجناز تعلم التالميذ

 دية احلسىن .٢

 (PAI) تربية الدين اإلسالم من كلية الرتبية قسم ةلطالبحبث العلمي ل

" بالعنوان  ٢٠١١اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج للعام الدراسي 

كفاءة املدرس الرتبية الدين اإلسالم الرتبوية لرتقية إجناز تعلم التالميذ للصف 

  ".الثامن يف املدرسة املتوسطة احلكومية سومربمجفول تولونج أجونج
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 اكتمال إعطاءهناك كفاءة املدرس الرتبوية قد وهذا البحث يشري إىل أن 

الكثريون  حىت، ٧٥القيمة مع  القيمة القياسية إتقان مع حتقيق، ثبت .هلذه املادة

  .قيم أعلى لديهم ممن

كفاءة املدرس الرتبية الدين اإلسالم تبحث عن   ديةإذا حبث العلمي هلا 

العالقة بني  تبحث عن و أما حبث العلمي للباحثة  ،الرتبوية لرتقية إجناز تعلم

 .يف تعليم اللغة العربية كفاءة املدرس الرتبوية و إجناز تعلم التالميذ

 كورمش ريا .٣

اجلامعة  (PAI)تربية الدين اإلسالم  لطالب من كلية الرتبية قسمحبث العلمي ل

كفاءة  "بالعنوان  ٢٠١٣ة تولونج أجونج للعام الدراسي اإلسالمية احلكومي

 ٣التعليم والتعلم يف املدرسة املتوسطة احلكومية  يف املدرس الرتبية الدين اإلسالم

 .ليتاراسرعات ب

الرتبية الدين كفاءة الرتبوية لدى املدرس  إىل أن هناك وهذا البحث يشري

، و كفاءة كاف جدا سرعات باليتار ٣يف املدرسة املتوسطة احلكومية  اإلسالم

 للتالميذ،  أما كفاءة  التدريبعملية اليت تستخدم ل لديهم إجراءاتاملهنية 



١٨ 

 

 
 

املبذولة لتحسني  و اجلهود . من عملية التعلم املثال شخصية يعين تعطي دائماال

  .الفصول الدراسية كفاءة املدرس باإلشراف

 كفاءة املدرس الرتبية الدين اإلسالمتبحث عن  ريا إذا حبث العلمي هلا 

و أما حبث  ،سرعات باليتار ٣التعليم والتعلم يف املدرسة املتوسطة احلكومية  يف

إجناز تعلم العلمي للباحثة تبحث عن العالقة بني كفاءة املدرس الرتبوية و 

  .التالميذ يف تعليم اللغة العربية

 أنيس إرنوايت .٤

 (PAI) تربية الدين اإلسالم من كلية الرتبية قسم ةلطالبحبث العلمي ل

  "بالعنوان  ٢٠١٣ة تولونج أجونج للعام الدراسي اجلامعة اإلسالمية احلكومي

املدرسة الثانوية ن واحلديث يف آكفاءة املدرس يف تطوير اختبار النتائج التعلم القر 

  ."سالمية احلكومية األوىل تولونج أجونجاإل

 فهم إذا أكفاء املدرس يقال يف حال التقييم،وهذا البحث يشري إىل أن 

 اختبار تطوير من متكنت التعلم نتائج تقييم عن فضال واإلجراءات التقنيات

 هو التعلم النتائج اختبار تطوير يف املدرس للكفاءة املرجعي  بالنسبة أما. جيد

  متوسطة أكفاء من واحلديث القرآن املدرس تصنيف ميكن اليت املرجعية
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 و القرآن املدرس أن االستنتاج ميكن البحث هذا ويف. الكفاية فيه مبا ومنخفضة

  .التعلم النتائج اختبار تطوير يف كافية كفاءات لديها  احلديث

تطوير اختبار تبحث عن كفاءة املدرس يف أنيس إذا حبث العلمي هلا 

و أما حبث العلمي للباحثة تبحث عن العالقة  ن واحلديث،آالنتائج التعلم القر 

 .بني كفاءة املدرس الرتبوية و إجناز تعلم التالميذ يف تعليم اللغة العربية

 بنيت رشيدة .٥

 (PAI) تربية الدين اإلسالم من كلية الرتبية قسم ةلطالبحبث العلمي ل

زيادة  "بالعنوان  ٢٠١٣ة تولونج أجونج للعام الدراسي احلكومياجلامعة اإلسالمية 

كفاءة املدرس الشخصية يف املدرسة املتوسطة احلكومية سومربمجفول الثاين 

  ."٢٠١٢/٢٠١٣تولونج أجونج للعام الدراسي 

ميكن  شخصيةاملدرس ال الكفاءة لزيادة تدابري نوهذا البحث يشري إىل أ

 موقع علم الكتب اليت تتحدث عن قراءةمن خالل  بشكل فردي تنفيذها

املدرسة يف  درسنياملاحلكومة و  ما يف حوزة بشكل مشرتك وميكن تنفيذها، مفتوح

  .املشاركة يف التدريب إىل درسنيامل، وإرسال اإلشراف اجتماعات من خالل
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تبحث عن زيادة كفاءة املدرس الشخصية يف بنيت إذا حبث العلمي هلا 

و أما حبث العلمي للباحثة تبحث عن العالقة بني   احلكومية،املدرسة املتوسطة 

  .كفاءة املدرس الرتبوية و إجناز تعلم التالميذ يف تعليم اللغة العربية

  

  ترتيب البحث . ط

بناء على . عن املؤلفات العلميةكانت الكيفية شرطا للحصول على الفهم 

  :كما يلي  كميةالكاتبة اللك، للسهولة على الفهم عن هذا البحث العلمي فتضع ذ

و ، ومسائل البحث، خلفية البحث ;املقدمة حيث فيها: حيتوي  ولالباب األ

توضيح  و ،فوائد البحث و، وإفرتاضيات بحث،د اليدو حت ،أغراض البحث

  .ترتيب البحث و  ،و البحوث السابقة ،املصطلحات

مفهوم تعليم اللغة العربية، أغراض تعليم اللغة العربية،  :حيتوي  الثاينالباب 

 تقومي التعليم،وسائل تعليم اللغة العربية،  تعليم اللغة العربية، الطرائق املستخدمة يف

 العوامل املؤثرة يف ،عناصر التعلم ،مفهوم التعلم ،كفاءة الرتبويةعناصر   ،مفهوم الكفاءة

إجناز  العوامل املؤثرة يف، مفهوم إجناز التعلم، التعلم صعوبات املسامهة يف العوامل ،التعلم
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إلجناز تعلم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية و العوائق عوامل الدوافع  ،التعلم

  .، واملنهج الفكرياحلكومية توجناجنري

 البحث مدخل: البحث حيث تتكون فيها  منهج: حيتوي الباب الثالث

نةالسكان  ،وتصميمه ّ نة والعي ّ طريقة مجع  ،احلقائقومصادر متغّريات البحث  ،واملعاي

ا احلقائق و  .يقرر الفروض البحث ،تطبيق احلقائق يف الرمز ،حتليل احلقائقطريقة  ،أدوا

ن من موجز عن: حيتوي الباب الرابع  خلفية تقدمي نتائج البحث الذى يتكوّ

  .موضوع البحث وتقدمي احلقائق وحتليلها

ن من اخل اليتاخلامتة : حيتوي اخلامسالباب   .توصياتال و الصةتتكوّ


