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  الباب الثانى

 النظريات

بعض النظريات اليت تستخدم كأساس للحل مشكلة حيتوي الباب الثاين على      

الطرائق أغراض تعليم اللغة العربية، مفهوم تعليم اللغة العربية،  يتضمن. البحث

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

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

 ،إجناز التعلم العوامل املؤثرة يف، مفهوم إجناز التعلم ،صعوبات التعلم املسامهة يف العوامل

إلجناز تعلم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية و العوائق عوامل الدوافع 

  .واملنهج الفكري ،احلكومية توجناجنري

  

 المبحث األول عن تعليم اللغة العربية  . أ

 مفهوم تعليم اللغة العربية .١

م حضارة الناس يتعلق بالرتبية . أعطت الرتبية سهما واسعا يف حياة الناس بل تقدُّ

علت الرتبية لتمرير قيم الثقافة من اجليل إىل منذ العصور القدمية ُج  ١.املستمرة حاال

                                                             
1Nuryani, “Wawasan Keilmuan Islam Al- Ghozali”, dalam Jurnal Pendidikan Islam 

Ta’allum, (Tulungagung: Jurusan Tarbiyah STAIN Tulungagung, 2005), Vol. 28 No. 1, h. 35   
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ألن اللغة هي أيضا جزء من الثقافة، على الرغم من نقل جوانب الثقافات . اجليل

إن الرتبية ٢ .جيايب من خالل التعليمإموقف  ميكن مرياث املهارات اللغوية و األخرى، و

فالرتبية السعي الواعي لتنمية طاقة . الناس ألمهية طلب العلمحاجة رئيسية يف حياة 

م و  تالميذبربنامج التعليم كي ينمو ال تالميذال تنميةً كاملة يف معارفهم و مهارا

  . سلوكهم

م"مشتاقة من ) Pembelajaran" (التعليم"و كانت كلمة  ،ففي الرتبية تعليم " عّل

)ajar ( ى إىل ُدى الذي يعَط علمه أويطيعهمبعىن اهل َ يف " pe"و زيدت ب. الشخص كي ي

،" Pembelajaran"يف أخريها فصارت " an"أوهلا مث  فعٍل، طريقة التعليم   اليت مبعىن عمليةٍ

ُستخدم إلشارة على أفعال  ٣.كي يتعلم الطالب فاصطالح التعليم اصطالح جديد ي

  ٤.املدرس و الطالب

التعليم هو النظام الذي يهدف إىل ن أ) Gagne dan Briggs( برجيز و جاجن رأى

الذي حيتوي على سلسلة من أحداث مت تصميمها، اليت  تالميذمساعدة عملية تعلم ال

لتعليم عند ديغيع و ا ٥.بصفة  داخلية تالميذدعم عملية تعلم ال ذلك للتأثري و شيدت و

                                                             
2Abdul Chaer dan Leonie Agustina, Sosiolinguistik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 203 
3Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar Dengan Pendekatan AILKEM, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011), h. 142, lihat juga Indah Komsiyah,  Belajar Dan Pembelajaran,  
(Yogyakarta: Teras, 2012), h. 3 

4B. Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar, h. 212 
5Ibid., h. 144 
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)Degeng (ختيار برنامج االم ين يف التعلأنيا يف هذا التعريف ضم. تالميذحماولة لتعليم ال

   ٦.تطوير الطريقة لنيل نتائج التعليم املرجوة التقرير و و

ما، و هو مصطلح ضروري يف كل حماوالت الرتبية حىت إذا ال  فإن يف التعليم تعّل

م فال تكون اليت  القدرة دائمية نسبية، و  يف السلوك والتعلم هو تغريُّ  ٧.الرتبية يكون التعّل

رى يف املقام األول من آثار العوامل البيئية أو  ، وعلمتتأيت من داخل أنفس امل ُ ميكن أن ي

٨.الوراثية اليت ختتلف بني واحد مع اآلخر
  

جة تعلم اللغة عمل شاق، يكلف املرء . إن عملية التعليم ينبغي أن تتم يف مرح و

جهدا يف الفهم و يف التدريب اآليل املكثف املتمكن من استعمال اللغة اجلديدة، و 

ا املختلفة و هذا اجلهد متطلب يف كل حلظة طوال برنامج تعليم . للتنمية املتواصلة ملهارا

اللغة، و يف حاجة إىل تغذية و تدعيم عدة سنوات، لتوفري القدرة للدارس على معاجلة 

فهنا  ٩.اللغة يف إطارها الكامل يف احلوارات و احملادثات و القراءة و التعبري املكتوب

سلوكية تغريات إىل اداء  تالميذهو السعي إىل توجيه اليم اللغة العربية رف أن تعلعُ 

يف ) psikomotor( املهارات و )afektif( املواقف و ،)kognitif( التغريات املعرفيةعلى مل تتش

  .حىت يقدروا على نيل أغراض التعليم وفقا مبا يراداللغة العربية 
                                                             

6Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 2 
7Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 

2009), h. 15  
8Conny Setiawan, Belajar dan Pembelajaran Prasekolah Dan Sekolah Dasar, (Indeks, 

2008), h. 6 
  ٩. ، ص)١٩٨٣دار املريخ، : رياض(، جنبيةلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األاألناصف مصطفى عبد العزيز،  ٩
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ا يف املبادئ اليت ١٠هناك   :تعليم اللغة العربية جيب مراعا

  التالميذ حول تتمحور .١

  التعودو  بالقدوة التعلم. ٢

  املهارات االجتماعية تطوير. ٣

  واخليال، والفضول، التوحيد طبيعة تطوير. ٤

  مهارات حل املشكلة تطوير. ٥

  اإلبداع لدى التالميذ تطوير. ٦

  والتكنولوجيااستخدام العلم و  قيمة فهم تطوير. ٧

  التوعية كمواطنني صاحلنيتزايد . ٨

  التعلم طول احلياة. ٩

 ١٠.تكامل الكفاءة والتعاون والتضامن. ١٠

  

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

Belajar Mata Pelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Bagais, 2003) h. 4-5 
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 اللغة العربية أغراض تعليم .٢

فاملراد أن برنامج التعليم هو برنامج . الرتبية و التعليم عملية واعية األغراض

كانت وظيفة أغراض التعليم   ١١.مرتبط و يؤّدى ألجل احلصول إىل األغراض املعينة

 ١٢.يف وقت معني تالميذهي لرتكيز عملية التعليم يف املادة اخلاصة اليت يدرسها ال

   ١٣.متعلق باألغراض التعليمية املخططة و املرجوة قبله تالميذفنتيجة تعلم ال

أغراض التعليم مهم جدا كي يظهر ما البد أن يفعله املدرس و  إن تعيني

فإذا ال تظهر األغراض فتصري عملية التعليم فاشلة ألن . التعليم يف عملية تالميذال

 يمن التعليم ه األغراض و. ال يعلمون ما البد أن يفعلوا فيها تالميذاملدرس و ال

  .الشيء الذي سوف يتحقق عن طريق عملية التعلم

 :فأغراض تعليم اللغة العربية عند فتحي علي يونس كما يلي

 مهاريا و فكريا و: تلميذاملواد األخرى يف تنمية ال تشرتك اللغة العربية مع  ) أ

 .االجتاهات السليمة وجدانيا، مع إكسابه القيم و

 .التعبري الكتابة و القراءة و املهارات اللغوية يف االستماع و تلميذال ابساك  ) ب

                                                             
11Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar-Mengajar , (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 

57  
12Addison Wesley Longman, Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran dan 

Asesmen, Terj. Agung Prihantoro, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 25  
13Moh Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Rosdakarya, 2011), h. 34  
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قبال على النشاط اللغوي الذي إلا القدرة على التفاعل و تلميذاكساب ال  ) ج

 .مشاكل جمتمعه اهتماماته، و يعرب من حاجاته و

استخدامها يف  متكينه من السيطرة عليها و القدرة اللغوية، و تلميذاكساب ال  ) د

االت احليوية   .بني جمتمعه بينه و -أداة اتصال -ا
ا  باملادة اللغوية و تلميذد اللغة العربية التزوّ   ) ه املفاهيم الفكرية حبيث يتمكن 

ما يطالع من ألوان  و. املواد األخرىاستيعاب ما يدرس يف  من فهم و

  .الثقافات

من اختيار الكلية املناسبة اليت حتقق هلم  تلميذيوجه تعليم اللغة العربية ال  ) و

 ١٤ .تنميتها ميوهلم و

  :فهيكما نقلته حسن اخلامتة أما أغراض تعليم اللغة العربية عند أمحد طعيمة  

ذه اللغة أو  تلميذأن ميارس ال  ) أ اللغة العربية بالطريقة اليت ميارسها الناطقون 

 .بصورة تقرب من ذلك

 ما مييزها من اللغات أصوات، و خصائص اللغة العربية و تلميذأن يعرف ال  ) ب

 .مفاهيم تراكيب، و مفردات، و

                                                             
  ٧١-٧٠. ، ص...اللغة ، تعليم يونس ١٤
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على الثقافة العربية و أن يعلم خبصائص اإلنسان العريب و  تلميذأن يتعرف ال  ) ج

تمع الذي يعمل معه البيئة اليت   ١٥.يعيش فيها ا

ائي . فمن هنا ميكن االستنباط أن تعليم اللغة العربية هلا غرض رئيسي 

على سيطرة املهارات اللغوية  تالميذفاألهم من األغراض املذكورة هي قدرة ال

 . األربع

 الطرائق المستخدمة في تعليم اللغة العربية .٣

 طريقة هي الطريقة. ق املستخدمة يف تعليم اللغة العربيةائالطر من هناك أنواع 

 هي الطريقة  ١٦.احملددة األغراض حتقيق أجل من النشاط لتسهيل تطبق اليت لعملا

  .وظيفةال عمل تسهيل إىل هاهدف بسبب إجرائية و منهجية أكثر

 الطريقة يف إطار هذه التعريفات هي اخلطة العامة املستمدة من نظريات و و

يف تقدمي املواد اللغوية  درسملاليت يتبعها ا تعلمها و افرتاضات معينة لتعليم اللغة و

يطبقها يف عملية تعلمية يف حجرة الدراسة من خالل إجراءات صفية تنطبق  و

  :و هذه بعض الطرق املستخدمة يف تعليم اللغة العربية ١٧.هاعلي

                                                             
دوريات : التدريسيف ،  "مؤسسة تربية القرآن تصميم املنهج لتعليم اللغة العربية يف"حسن اخلامتة حليمة السعدية،  ١٥

لد األول   ١٨-١٧. ، ص)٢٠١٢كلية الرتبية قسم تدريس اللغة العربية، : تولونج اجونج(، تدريس اللغة العربية، ا
16Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: 

Rosda, 2013), h. 57 
17Nashruddin Idris Jauhar, طرق تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها, dalam http://lisanarabi.net 

diakses tanggal 24 Januari 2015 pukul 10.40 

http://lisanarabi.net/349-???-?????-?????-???????-????????-??????/??????.html
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  طريقة القواعد والترجمة  ) أ

الرتمجة أقدم طرق تعليم اللغات الثانية و تعود إىل تعترب طريقة القواعد و 

عصر النهضة يف البالد األوربية حيث نقلت اللغتان اليونانية و الالتينية للرتاث 

اإلنساين إىل العامل الغريب فضال عن تزايد العالقات بني خمتلف البالد األوربية 

قبال على تعلمها و مما أشعر أهلها باحلاجة إىل تعلم هاتني اللغتني فاشتد اإل

و اتبعت يف ذلك األساليب اليت كانت شائعة يف تدريس اللغات . تعليمها

  .الثانية يف العصور الوسطى

و لقد كان املدخل يف تدريسها هو شرح قواعدها و االنطالق من هذه 

القواعد إىل تعليم مهارات اللغة األخرى اخلاصة بالقراءة و الرتمجة مث صار تعليم 

ة يف ذاته، حيث نظر إليه على أنه وسيلة لتنمية ملكات العقل و النحو غاي

و يرجع البدء يف استخدام هذه الطريقة يف أوربا إىل أواخر  ١٨.طريقة التفكري

  . فلها تاريخ بعيد يف جمال تعليم الغربية للناطقني بغريها. القرن الثامن عشر

و كانت طريقة  .التعليمهذه الطريقة تستخدم الرتمجة كالطريقة األوىل يف 

تم  تم كثريا بعلم النحو كوسيلة لتعليم اللغة األجنبية حىت  القواعد و الرتمجة 

                                                             
. ، ص)١٩٨٦جامعة أم القرى، : مكة(، اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىاملرجع يف تعليم رشدي أمحد طعيمة،  ١٨

٣٤٨  
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قلة االهتمام مبهارة الكالم و   نقصان هذه الطريقةبعض ف ١٩.بفصاحة القراءة

و تطبيق هذه الطريقة . كانت مهارة الكالم هي مهارة مهمة يف تعليم اللغة

غة األجنبية املقصودة فقليل أما الل. كالوسيلة  باستخدام اللغة األم

  ٢٠.استخدامها

  الطريقة المباشرة  ) ب

 أثناء التعليم يستخدم س يفاملدر  ألنالطريقة املباشرة بتسمى هذه الطريقة 

هذه  ظهرت ٢١.ال تستخدم اللغة األم جنبية اليت تُدرس مباشرة واللغة األ

الفرصة لتعليم مهارة أعطت  و. الرتمجة الطريقة كاالنتقاد للطريقة القواعد و

  . الرتمجة مهارة الكتابة و كثر من مهارة القراءة والكالم أ

 عن جتنب الطريقة هذه. ن اللغة هي الكالمتستند هذه الطريقة باملبدأ أ

 دائما تربط الطريقة هذه العملية، املمارسة يف. األجنبية اللغة تعليم  عند الرتمجة

مع  تعّرب  مجلة بني و تعينها، اليت الكائنات مع تدرس اليت بني الكلمات

  ٢٢ .املباشرة بالطريقة الطريقة هذه تسمى هكذا و. الوضع

                                                             
19Yayan Nurbayan, Metodologi..., h. 18  
20Ibid., h. 18 
21Ahmad Mukhlasin, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, dalam 

http://ahmadmukhlasinalkasuba.blogspot.com  diakses pada 26 Januari 2015 pukul 18.30 
22Yayan Nurbayan, Metodologi..., h. 20 

http://ahmadmukhlasinalkasuba.blogspot.com/2012/09/bahasa-arab-dan-metode-pembelajarannya .html
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 أن الطريقة هذه مؤيدو يقول و. حتليل النحوية تستخدم ال الطريقة هذه

 أسلوب تستخدم و .املتوقعة اللغوية املهارات حتقيق يف مفيدة ليست القواعد

 عن يعرفون الذين املتخرجني إنتاج إىل متيل الطريقة هذه ٢٣.احلفظ تقليد و

  ٢٤.لالتصال استخدامها على يقدرون ال لكن و اللغة

  يةالطريقة السمعية الشفو ) ج

ية، و طريقة ههلا عدة أمساء، مثل طريقة شفية شفو الطريقة السمعية ال

يستخدم هذا املصطلح،  و. يف البداية تسمى هذه الطريقة بطريقة اجليش. لغوية

هذه الطريقة للمرة األوىل مستخدمة يف تعليم اللغة للجنود األمريكيني ألن 

  .الذين سيقاتلون بعد انتهاء احلرب العاملي الثاين

حقيقة اللغة  )١:االفرتاضات املستخدمة بواسطة هذه الطريقة، منها بعض

اللغة م باد االهتملذلك ينبغي جه. ما الكتابة من تصوير الكالمأ. الكالم

ينبغي لعملية التعليم تتابع ) ٢ .لنيل مهارة الكالم وليس ملهارة أخرىجنبية األ

عملية اكتساب اللغة ) ٣ .الرتتيب املعني االستماع فالكالم فالقراءة فالكتابة

تبدأ باالستماع مث يقول الولد ما . ممتساوية بعملية اكتساب اللغة األ جنبيةاأل

اللغة  درّسيأفضل م) ٤.ةالكتاب مث يتعلم يف املدرسة لتعلم القراءة و. يسمع
                                                             

23Nurbayan, Metodologi..., h. 20 
24Iskandarwassid dan Sunendar, Strategi..., h. 43 
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ا م اللغة  أن ما حيتاج إليه الطالب) ٥ ٢٥.األجنبية هو الناطقني  هو تعّل

األجنبية و ليس التعلم عنها، و هذا يعين أنه حباجة إىل التمرن على نطقها،  

ا اللغوية   ٢٦.كما أنه ليس حباجة إىل معرفة قوانينها و حتليال

  طريقة القراءة) د

استيعاب يف فهم املقروء  تالميذالطريقة كي يكون لدى الدف هذه 

هذه الطريقة تستخدم اللغة املكتوبة كالوسيلة لتعليم  ٢٧.الذي ُحيتاج يف التعلم

ميكن . اىل شعور امللل تالميذاللغة حىت يكون التحليل بالنصوص اليت حتمل ال

م ال  تالميذتطبيق هذه الطريقة أسهل، ولكن ينقص دافع ال يف التعلم أل

فاعطى املدرس مفردات كثرية بعدم االهتمام باستطاعة . يشعرون بأمهية القراءة

 ٢٨.يف حفظها واستخدامها يف أية أشكال وأحوال تالميذال

   الطريقة االنتقائية) ه

لزيادة فعالية  األجنبية اللغة معلمي من ابتكار هو جمتمعة طريقة ظهور

أعطت هذه الطريقة حرية للمدرسني يف إبداع الطرق  و .األجنبية اللغات عليمت

إن لكل ) ١الطريقة االنتقائية هي  لظهوربعض األسس املستخدمة  .التعليمية

                                                             
25Nurbayan, Metodologi..., h. 21 

٢٦  ، ا"الغفيليّ   ٤٧٢. ، ص...سجل املؤمتر، يف "أمهيتها أنواعها تقوميها: طرائق تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
27Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi, h. 57 
28Ibid., h. 43 
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. فتُختار تلك املزايا ألداء تعليم اللغة األجنبية. طريقة تعليم اللغة األجنبية مزايا

لكن لكل طريقة ال توجد الطريقة الكاملة و ال توجد الطريقة القبيحة، و ) ٢

   ٢٩.فمزايا إحدى الطرق تغلب على نقصان الطرق األخرى. مزايا و نقصانا

و ليس  مو حاجا تالميذعلى ال الرتكيزأن املهم يف عملية التعليم هو 

من املمكن النظر إىل الطرائق السابقة على  و. لطريقة تعليمية معينة االنتصار

ا متعارضة أو أساس أن بعضها يكمل بعضا، و ليس النظر إ ليها على أساس أ

 .متكاملةفإذا مجعت الطرائق التعليمية وفقا حبال التعليم فتكون  ٣٠.متناقضة

 وسائل تعليم اللغة العربية .٤

و . فهمه منها تالميذإن كل درس حتتاج مادته إىل إيضاح ما يصعب على ال

أو رمبا تصعب على املدرس نفسه  تالميذاألشياء يف الدرس ستكون غريبة على ال

أن يشرحها هلم إال إذا استعان بأشياء حمسوسة أو معلومات سابقة يتخذها 

م و يوضح ما فيه من معلومات أو أفكار ) وسائل( ا الدرس إىل أذها يقرب 

   ٣١.معقدة

                                                             
29Hermawan, Metodologi..., h. 196 

٣٠  ، ا"الغفيليّ   ٤٧٣. ، ص...سجل املؤمتر، يف "أمهيتها أنواعها تقوميها: طرائق تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
  ٤٧. ، ص… طرق تدريسعبد العال، ٣١
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هي صيغة اجلمع للكلمة  و ٣٢،تأيت من اللغة الالتينية) Media( ةليوسكلمة 

)Medium(  املقدمة/  يطةوس" ةحرفيتعين" )perantara/pengantar .()Medoe( 

  ٣٣ .متهيدية رسالة من املرسل إىل املتلقي/ هو وسيطة 

 يةالتكنولوجية االتصال ة ويالرتبمجعية  .عديدةفالوسيلة هلا تعريفات 

(Association of Education and Communication Technology/ AECT)  يف

القنوات اليت  كجميع أشكال و" وسائل"أمرييك املتحدة، حتدد الواليات 

أن  )Gagne(جاجن رأى  .املعلومات/ن قناة الرسالة أيستخدمها األفراد لش

حتفزوا اليت متكنهم أن  تالميذخمتلفة يف بيئة لل هي أنواع من مكوناتوسيلة ال

األدوات املادية اليت مجيع  وسيلة هيأن ال )Briggs(بريغز هذا يقرب رأي  .للتعلم

  عية الرتبية الوطنيةمجأما  .حتفيز الطالب على التعلم متكن أن تقدم رسالة و

 ) (National Education Association/NEA هي  الوسيلة .لديها تعريف خمتلف

ا و بصرية و مسعية وأمن االتصاالت سواء كانت مطبوعة  كل شكالأ .  أدوا

ُسمع و ميكن أن يرى، و و ا،التالعب  وسائللينبغي ل قرأ ي ُ   .ي

هي أن  و مهما كانت التحديدات للوسائل، هناك تشابه بني التحديدات،

 املرسل إىل املتلقيمن ميكن استخدامها لتوزيع الرسالة  وسائل اإلعالم كل أشياء 
                                                             

32Syaiful Bahri Djamaroh dkk., Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 
h. 136 

33Sadiman, Media…, h. 6, lihat juga Arsyad, Bahasa Arab…, h. 74 
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يف مثل هذه  تالميذاهتمام ال رادات واإل املشاعر و حىت ميكن أن حتفز األفكار و

   ٣٤ .الطريقة حىت حتدث عملية التعلم

 املرسلعملية التعليم هي عملية التواصل أي هي عملية إيصال رسالة من 

 مصدر الرسالة، و والرسالة، . عينة للمتلقي الرسالةاملوسائل اإلعالم /قنوات ب

 هياملبلغة  رسالة ال .عملية االتصالعناصر  ياملتلقي ه وسائل اإلعالم و/قناة 

 و درسنيمصدر الرسالة ميكن أن يكون امل . املناهجيف التعليم /حمتوى التدريس

 و. منتج وسائل اإلعالم و الكتب خرين أو مؤلفاآلشخاص األ و تالميذال

من هنا ميكن  ٣٥ .العدل أو املدرس تلميذاملتلقي هو ال ة هي وسائل التعليم والقنا

إليصال رسائل  اميكن استخدامه اءأشيكل هي  الوسائل التعليمية االستنباط أن 

  .على فهم املادة هتسهيلل تلميذال إىل درساملتربوية من 

 :هي بشكل عام التعليم عمليةيف ائد من وسائل اإلعالم و فال و

 ).verbalitas(القاء املعلومات حىت ال يكون شفهيا توضيح   ) أ

  .حتصيلهاتوضيح املعلومات حىت يتمكن من تسهيل و ترقية عملية التعليم و   ) ب

                                                             
34Ibid., h. 6-7. Lihat juga Sanjaya Yasin, Pengertian Media Pembelajaran Menurut Para 

Ahli, dalam http://www.sarjanaku.com diakses pada 11 februari 2015 pukul 19.00 
35Ibid., h. 12  

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-media-pembelajaran-menurut_23.html
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كبري جدا، املوضوع  الشعور، حيث أن  الوقت و و غرفةالتغلب على ضيق ال  ) ج

و جدا،  ةاحلركة اليت هي بطيئة جدا أو سريع غري جدا، وو املوضوع الص

 .األشياء اليت هي معقدة للغاية، اخل يف املاضي، و ةقعاو الادث و احل

 .تالميذعطاء اخلربات املتساوية لدى ال  ) د
تنوعة التغلب على املوقف السليب امل ميكن استخدام وسائل اإلعالم املناسبة و )ه

تفيد الوسائل أن حتضر غرية التعلم  أي دافع  هذا احلال، يف تلميذالمن 

 ٣٦ .تالميذالتعلم لدى ال
و . استعماهلا يف عملية التعليم الشائعهناك كثري من الوسائل التعليمية و 

و هي   عربية بوجه عام على ثالثة أقساملدرس اللغة ال تنقسم الوسائل التعليمية

 و ، )Media Visual(الوسائل البصرية  ، و)Media Audio( الوسائل السمعية

   ٣٧.)Media Audio-Visual( الوسائل السمعية البصرية

فالوسائل السمعية هي الوسائل املسموعة أي هلا عنصور الصوت مثل 

و الوسائل البصرية هي الوسائل املنظورة و ال تشمل عنصور . املذياع و الشريط

                                                             
36Ibid., h. 17. Lihat juga Nuryani, "Pengelolaan Kelas Dan Penerapannya Dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab", dalam Jurnal Bahasa Lingua Scientia, Vol. 4 No. 1, (Tulungagung: 
UPB STAIN Tulungagung, Juni 2012), h. 68  

37Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 237  
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أما الوسائل السمعسة البصرية . الصوت مثل الفلم و الصورة و األشياء املطبوعة

 ٣٨.و غري ذلك فهي الوسائل اليت تشمل عنصور الصوت و البصر مثل فيديو

 الصعوبات يف عملية التعليم و ينقصن استخدام الوسائل التعليمية أفظهر 

قارن باختيار الطريقة املناسبة تالميذيزيد االهتمام لدى ال ُ   .إذا ي

   تقويم التعليم .٥

يف  كلمته املدى) اجنليزي (  Evaluationكان التقومي ميتص من الكلمة 

ح اإلندونيسي من أجل احلفاظ على الكلمة األصلية مع تعديل قليل يصبح صتالاإل

التقومي من أساسه هو يعطي النظر أو قيمة سعر  ٣٩".التقييم"ندونيسياإلالنطق 

تقومي حامسة و موضوعية من املعلومات ، للحصول مستندة على بعض املعايري

  ٤٠.الكمية و الكيفية

املادة ، نظام التعليم الوطنية الفصل األولعن  ٢٠٠٣لسنة  ٢٠ يف القانون رقم

وحتديد ، ، وأوضح أن تقييم التعليم هو مراقبة األنشطة وضمان االكتتاب٢١الفقرة  ١

                                                             
38Wina Sanjaya, Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 

2009), h. 211-212  
39. Suharsimi Arikunto Dan Cepi Saifudin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan 

Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan, cet. 2 (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 1 
40 . Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif Suatu 

Pendekatan Teoritis Psikologis, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h. 245 
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ونوع التعليم باعتباره ، ومستوى، نوعية التعليم على خمتلف مكونات التعليم يف كل مسار

 ٤١.شكال من أشكال توفري التعليم

  :منها, استعماله يف عملية التعليمالتعليم  تقوميالأنواع من هناك كثري و 

امج لرؤية بر تقومي الذي مت تطبيقه يف أثناء التعليم والتعلم  هو التقومي التكويين .١

التقومي التكويين هو التقومي سوديجانا  نسألوفقا  ٤٢.مستوى جناح عملية التعلمها

كل وحدة ، واليت تتم  مرتكب املنتصف أوعندما ميكن أن تكتمل عملية التعلم

وفقا  "شكلوا"من أجل حتديد إىل أي مدى املتعلمني . الربنامج أو الفرعي خيضع

 ٤٣.ددةاحملتعليمات ل

قد الذين  تالميذلل نتائج التعلم اليت أجريت على التقييم هو مي التلخيصيالتقو  .٢
اء أيضا أن ميكنه إذا  .السنة اية أو املرحلة واحدة يف نصف السنوى، تعليمال إ
اية الربا يتم دف دعا لتوفري احلافز و يف  العمالء احملتملني مج هو تقومي تلخيصي 

 ٤٤.امجمن الرب حول فوائد أو إفادة 

                                                             
41. Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta:Kalam Mulia, 2008), cet. ke 10, h.221   
42. Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 

1991), h. 5  
43. Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2005), h.23 
44.  Farida Yusuf Tayibinapis, Evaluasi Program, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 37 
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مواقف  وضعهم يفهتمام لال للمتعلمني الفرديةقدرات تقوميا للهو  يتقرير ال تقوميال .٣
الوسائل عدم وجود نظرا ل الصعب تنفيد ولكنه .املتعلمنيظروف وفقا لل تعليمية

  .والوقت والطاقةالتعليمية والتسهيالت 

 إما تالميذلا حتليل الوضع نتائج على تقومي إجراء التقومي التشخيصي هو يتم .٤

 األسباب يعرفون هؤالء املعلمني مع .يف عملية التعلم اجه ضعف أو صعوبة

 .وسيلة للخروج السهل العثور على، سيكون من ضعف أو صعوبة

 

 المدرس اتالكفاءعن  ثانيالمبحث ال  . ب

 مفهوم الكفاءات .١

 ألن املدرس، للتالميذكبرية  مسامهة يعطي هو الذيمدرس  ،التعليم يف عملية    

 املعرفة إىل لتوزيع. الدروس الذين يتلقون هم أولئك والتالميذ الدروس الذي يعطي

أو  لشجاعةا دون. كاملدرس أو املهارات لشجاعةا يكون مطلوبا املعرفة و ،التالميذ

  .تعمل بشكل جيد ميكن أن التعليم ال، عملية املهارات

 ،املهنة ارتفع إىل قانون ولكن من خالل أحد املكاتب، األصلي هو املدرس    
و . الشروط تلبية بعض كنت ال إذا كمدرس ميكن التعبري ال أن شخصا ما وهذا يعين

  :ديهمل املدرسني الشروط هي، يلزم
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 كادمييةاملؤهالت األ. أ
 للمدرسني املطلوبة القدرات تعكس اليت بالشهادة أبداها  األكادميية املؤهالت    

ا أداء على  يتم اليت املوضوعات أو التعليم وحدات ونوعه مستوى على كمربية واجبا

  .املناسبة للتعليم الوطنية املعايري تدريسها

  الكفاءة  . ب

جيب أن تكون السلوكيات اليت واملهارات و  جمموعة من املعارفالكفاءة هي     

من  االحرتافعرض و  يف تنفيذ املهام من قبل املعلمنييتجلى و  حكمت،، عاش، مملوكة

  .األداء خالل

  شهادة املدرس. ج

 شهادة برنامج. املدرس شهادة برنامج احلصول عليها من خاللشهادة املدرس     

املدرسني الذين حضروا  .درسللم درسامل عملية التصديق الربنامج الذي يوفر هو درسامل

وبشكل عام تنقسم  برنامج شهادة . ومرت سوف حيصل على شهادة كموظفني املهنية

  :املدرس إىل

  )املدرس خدمةيف ( الذين كانوا هناك للمدرس برنامج إلصدار الشهادات )١



٤١ 

 

 
 

  .احملتملني للمدرس برنامج إلصدار الشهادات )٢

  عقلياو  جسديا صحة. د

الصحة  إجراءات االختبار بعد تشعر بالقلق بعد  وعقليا جسديا  صحةيقال املدرس 

  .الطبيب بشهادة منأعرب و 

  الوطنية للتعليم  األهداف حتقيق القدرة على .ه

 األهدافحتقيق الرتبية الوطنية و  تنفيذ املدرسني القادرين على ويلزم، واملهنيني    

اخلوف اىل اهللا،  ابشر  من أجل أن تصبح تالميذال تطوير إمكانات الوطنية للتعليم وهي

دولة يصبحوا مواطنني يف و ، مستقلة، خالقة، وقادرة، ملعرفةبأخالق الكرمية، صحة، ا

 .ومسؤولة دميقراطية

 منالكفاءة  .أداء واجباته املدرس يف من املطلوبة ،املطلقة القدرة مبعىن الكفاءة    

 السلطة كفاءة يعين ٤٥.ملهارات والقدراتمبعىن ا competenceاللغة اإلجنليزية يعين 

 يعين أيضا أن الكفاءة .املهارة أوالقدرة  يعينأساس الكفاءة  فهم .شيئا يقرر أو لتحديد

                                                             
45 Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 2012), h. 33 
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وفقا  الكفاءة ٤٦. املتوقع للشروط املطلوبة وفقا األهداف لتحقيق السلوك العقالين

م أو املؤهالت يصفالشيء الذي " هيعثمان، ل يكما  ،  قدرا    ."كيفي أو كمّ

روبرت حسطان  رأي من كما ورد الكفاءة تفسري ،)Roestiyah N.K(  روستيةأما     

 (W.Robert Houston) اليت القدرات واملهارات و  املعرفة حيازة الكايف أوواجب  بأنه

هي  الكفاءة أن Ida Sahertian و Piet قال ويف الوقت نفسه، .موقف معني يتطلبها

املعرفية  اليت هي التعليم والتدريب عن طريقاحلصول عليها  يتم ما تنفيذ القدرة على

  .األداءو الوجدانية، و 

ا ميكن أيضا     اليت يسيطر  واملهارات والقدرات املعرفة الكفاءة أن تفسر على أ

، املعرفية السلوكيات أداء حىت يتمكن من له جزءا من الذي أصبح شخص عليها

  و  (Finch)عند فنج، وفقا ويف الوقت نفسه .النفسي، وكذلك ممكنو ، الوجدانية

(Crunkilton) ضروري و  والتقدير، واملهارات واملواقف مهمة التمكن من هي الكفاءة

 .لنجاح

ا ميكن أيضا    القيم األساسية املعارف واملهارات و  الكفاءة أن تفسر على أ

 درسكل م اليت متتلكها الكفاءات وهكذا، فإن .التفكري والعمل يف العادة من وتنعكس

                                                             
46 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 14 
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 هي  Kepmendiknasالكفاءة، وفقا ويف الوقت نفسه.درسمالفعلية لل نوعية تظهر

تمع قادرة للنظر كشرط للشخص املسؤولية الكاملة ذكي، عمل جمموعة يف  من قبل ا

   .٤٧بعض املهن املهام يف تنفيذ

املدرس، عن  ٢٠٠٥يف عام  ١٤الرقم جلمهورية إندونيسيا  (UU) قانونال     

الكفاءة هي جمموعة من املعارف واملهارات والسلوكيات اليت جيب : "أنيذكر وحماضر، 

   ٤٨.املهمّ املهين أن تكون مملوكة، وحنن نقدر ذلك، ويتقن مدرس أو حماضر يف أداء 

كفاءة عنصرا رئيسيا للمعايري املهنية باإلضافة إىل مدونة ألخالقيات تنظيم السلوك 

  .حمددة وأنظمة املهين املنصوص عليها يف إجراءات مراقبة

كفاءة يتم تعريف واملقصود كأداة فعالة السلوك املرتبطة بالتنقيب والتحقيق،   

يوجه شخص العثور على  أن التصور ىعطأحتليل والتفكري، فضال عن إيالء االهتمام، 

اية من جهد ولكن  .سبل حتقيق بعض األهداف بفعالية وكفاءة الكفاءة ليست نقطة 

  ٤٩.بدالً من ذلك عملية تتطور والتعلم مدى احلياة

 من أجل ليكون حاضرا إتقان القدرة هي جمموعة من درسامل الكفاءة فهومأما امل    

كفاءة  أوال، :ما يلي درساملكفاءة  .وفعال بشكل مناسب أنفسهم درسامل أداء حتقيق
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٤٤ 

 

 
 

 خمتلف جوانب لدعم ما هو مطلوب داخل الفرد املعرفة األجهزةخمتلف ، ومها الفكري

 تنفيذ الالزمة لدعم القدرات املادية، وهي البدنية الكفاءة ثانيا، .القائمة كمدرس األداء

 .يف خمتلف احلاالت كمدرس الواجبات

 يعرب عن نفسه قدرة الفرد املرتبطة السلوك، أي الكفاءة الشخصية، ثالثا   

الكفاءة  ويشمل .فهم الذاتو  اهلوية الذاتية الذات، من التحول لتنفيذ كشخص مستقل

م الشخصية  ،ارابع .احرتام الذاتو ، وضبط النفس، الذات وإدارة الذات يف فهم قدرا

ال  باعتبارها جزءا الذات فهم أساس اليت هي سلوكيات معينة، وهي الكفاءة االجتماعية

 الكفاءة االجتماعية .اجتماعي فعال تفاعل حتقيق فضال عن البيئة االجتماعية يتجزأ من

، الروحي الكفاءة ،اخامس .احلياة االجتماعية وحل املشكالت، تفاعلية قدرات تشمل

  ٥٠.الدينية من القواعد واخلربة، والتقدير، الفهموهي 

, والتكنولوجية ،والعلمية ،كفاءة املدرس مزيج من املهارات الشخصية    

ملهنة التدريس،  ريوالروحية وهذا النموذج القياسي الكفاح كفاءة املعاي ،واالجتماعية

الذي يشمل التمكن من املواد، فهم املتعلمني والتعلم التعليمية، والتنمية الشخصية 

  ٥١.واملهنية
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٤٥ 

 

 
 

إمكانية ) ٢(إدارة التعلم؛ ) ١: (أربعة عناصر، هي درسيشمل معيار الكفاءة امل  

 درسعموما مستوى الكفاءة امل. موقف للشخصية) ٤. (إتقان األكادميي) ٣(التطوير؛ 

تنفيذ التعليم ) ٢. (إعداد خطط الدروس) ١: (يتكون من سبعة الكفاءات، ومها

ملتابعة لتقييم إجنازات تنفيذ نتائج ا) ٤. (التالميذ تقييم إجنازات التعلم) ٣. (التفاعالت

من التمكن من ) ٧(فهم رؤى التعليمية؛ ) ٦(تنمية املهنية؛ ) ٥. (التالميذ التعلم

 .الدراسة األكادميية

والسلوك  عن التعلمديهم معرفة أوال، ل :هي درسامل من الكفاءات املطلوبة    

 .الدراسة مناحلقول املزروعة و  ،األقرانو  ،واملدرسة النفس طبيعة، لديها ثانيا .البشري

مهارات  .التدريس لديهم مهارات رابعا، .تدرسعلى جمال الدراسة اليت قادر ، اثالث

  .امهنيالعرض  األداء درسامل تظهر الكفاءات اليت عدد من هي التدريس

وجود املعرفة ) أ(يطرح أربعة كفاءات املعلمني، إال وهي؛  (Cooper)كوبر أما      

 من احلقول املزروعةالسيطرة على و  لديهم املعرفة) ب( والتعلم، بالسلوك البشري

، جماالت الدراسةاملزروعة واألقران و  عن نفسك، املدرسة احلق يف املوقف )ج( الدراسة،

  ٥٢.تعليم تقنياتاملهارات الالزمة للديهم  )د(
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 جيب أن تكون مملوكة الكفاءات اليت، وهناك عشرة الكفاءة مع اتصال      

، الثانية .املسألة املوضوع املعروض السيطرة على القدرة علىأوال،  :، ومهادرسمن قبل م

، والقدرة على ارابع .الصف إدارة، والقدرة على ثالثا .برامج التعليم إدارةوالقدرة على 

مؤسسة  إتقان القدرة على خامسا، .التعلممصادر او  وسائل اإلعالم املوارد استخدام

    .التفاعالت التعليم والتعلم إدارة، والقدرة على سادسا. تعليمية

 القدرة على معرفة ثامنا، .للتعليم تالميذالإجناز  تقييم، والقدرة على اسابع    

اإلدارة  وتنظيم القدرة على التعرف تاسعا، .الربنامج واإلرشادخدمات التوجيه وظائف و 

 ذاإ ٥٣ .التدريس لغرض ثنتائج البح وتفسري فهم املبادئ، والقدرة على عاشرا .الرتبوية

كفاءة املوجهة ل هو أكثر املذكورة أعاله الكفاءات العاشر مثانية من استعرض بعد ذلك

 .درسكامل  املدرس

 ١٠ املادة واحملاضرين املدرسني بشأن ٢٠٠٥لسنة  ١٤ رقم  (UU)وفقا للقانون 

الكفاءة الشخصية، و ، والكفاءة الرتبوية الكفاءة منها املدرسكفاءة  ويشمل ،١الفقرة 

   ٥٤.التعليم املهين املكتسبة من خاللالكفاءة املهنية و االجتماعية، 
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 Kepmendiknas الباحثة اختارت، الكفاءة مفهوم شرح اخلرباء الذين بني    

 املسؤولية الكاملة ذكي، عمل جمموعة هي أن الكفاءة يذكر ،يف هذا البحث كمرجع

تمع قادرة للنظر كشرط للشخص أما  .بعض املهين املهام يف يف تنفيذ من قبل ا

 درسامل أداء حتقيق من أجل ليكون حاضرا إتقان القدرة هي جمموعة من درسامل الكفاءة

يف  الكفاءةديها مثل هذه مدرس ليطلب من كل و  .وفعال بشكل مناسب أنفسهم

  .املهام تنفيذ

 ةالتربوي اتالكفاءعناصر  .٢

 على اإلطالق أن تكون اليت حتتاج الكفاءاتإحدى هي  الكفاءة الرتبوية

التعليم لدى  دارةإل املدرس على قدرة هي أساس الكفاءة الرتبوية .يتقن املدرسني

 املهن املدرسني على يفرقالكفاءات املتميزة، واليت سوف  هي الكفاءة الرتبوية .التالميذ

  .التالميذ التعليمو نتائج  جناح عملية مستوى ستحدداألخرى، و 

 التعلم املستمر جهود ولكن من خالل، فجأة يتم احلصول على الهذا الكفاءة  

اليت ، املواقف فضال عن )املدرس احملتملنيلتعليم ا(قبل  يف املكتب، سواء ومنهجي

كل فرد  غريها من لتدريب املدرس اإلمكانيات واالهتمامات و من املواهب تدعمها

  .متعلق



٤٨ 

 

 
 

 اقرتح أن )أ(احلبوب   )٣(الفقرة ٢٨املقالة ، وتفسري الوطنيةالرتبية  يف معايري 

، التالميذ فهم يتضمن تالميذلدى ال ميالتعل إدارة هي القدرة على الرتبوية الكفاءة

 إمكانات لتفعيل التالميذ وتطوير، نتائج التعليم، وتقييم التعليم وتنفيذوتصميم 

  ٥٥.خمتلفة

  :كما يلي  الرتبوية كفاءةعلى   اخلمسةعناصر  شرح

 تالميذالفهم : العنصر األول  . أ
 هذه احلالة يف.درسللم وجيب مملوكة الرتبوية الكفاءة بني احد من وه لتالميذا فهم

 مستوى الذكاء، أي تالميذال درس منامل جيب أن يكون مفهوما األشياء اليت هناك أربعة

  .التطور املعريفو ، اجلسدية اإلعاقة، واإلبداع

  

  

 مستوى الذكاء )١

من بني أمور  ،عامل النفسمن قبل  وقد أجريتمستوى الذكاء حماولة لعرف 

 املدىالنفسية  مع اختبار  (Cattell)جاتل من قبل ١٨٩٠عام  يف أخرى
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(mental test) . الربيت بينت ١٩٠٥ يف عام  (Alfred Binet) تطوير  وتستخدم

 لتحديد طريقة العثور على ومتكنت من، على نطاق واسع اختبارات الذكاء

قد يكون العمر العقلي أعلى، أدىن، أو نفس  .للشخص العمر العقلي

األطفال الذكية لديها من ). سن حمسوبة من الوالدة(تشرونولوجيكال العمر 

  .عمر العقلي أكرب من عمره، وهو قادر على القيام مبهام لألطفال سنها أعلى

 مضروبا يف الزمينالعمر  مقسوما على العمر العقلي هو مستوى الذكاء  

، وهو  (Simon)سيمون يدعى مع صديقه بالتعاون  (Binet)بينيه ألن .١٠٠

ا وضعتاختبار  يف  .  (Binet-Simon)سيمون بينيه اختبار املعروف باسم أ

. احلصول االختبارات على إصالح من األمريكيني لويس م ١٩١٦عام 

اختبار "ومث دعا   (Standford)يف جامعة ستانفورد  (Lewis M. Terman)تريمان

 .١٩٦٠وعام  ١٩٣٧يف عام . مع التنقيح املقبل عمله" ستانفورد بينية

، وشخصية أخرى تقرتح نظرية جديدة استناداً إىل النتائج ١٩٣٨يف عام 

وضعت اختبار   (Thrustone)احلرف ناجحة، تورسنت .اليت توصل إليها سبريمان

الذي يتضمن قدرات  (Primary Mental Abilities Test) قدرة عقلية األساسية

  ٥٦.التالية
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٥٠ 

 

 
 

القدرة على فهم األفكار اليت يتم  (Verbal comprehendion)فهم كلمة   ) أ

 .التعبري عنها بالكلمات

 .وهي القدرة على التعامل مع اآلخرين جمازية؛ ورياضيا  (number)عدد   ) ب

  .القدرة على تصور األجسام يف الفضاءهو الفضاء ) ج

  املنطق هي القدرة على حل املشاكل) د

سرعة اإلدراك القدرة على العثور على املعادالت وعدم املساواة بني ) ه

 .الكائنات بسرعة

  

  صنيف مستوى الذكاءت

-الذكاء بني األشياء األخرى املقدمة من شرح خمتصر حول حىت مع سريي

-٠(بينهما . ٥٠-٠كان أدىن مستوى له الذكاء بني  .سريينيا، تلخيص كما يلي

ا قادرة على معرفة ال  .ينتمي إليها ال يكون تعليما أو تدريبا) ٢٥أو  ٢٠ إال أ

لرعاية  ٥٠-٢٥ميكن تعليم تلك اليت تتعلق يف الذكاء بني . أكثر من سنتني

هاتني الطبقتني ببعض  .نشاط بسيط أو الروتيين العناية باحتياجات جامسانينيا

الكتاب معرباً عنها القيود العقلية، ضعيف العقل أو اإلعاقة العقلية، والبعض 

  .اآلخر أن نسميه األبله



٥١ 

 

 
 

أعلى من تلك اليت تصنف كالبلهاء وإميبيسيلي مع معدل الذكاء بني     

مطلوب خلدمة التدريب  .واملعروفة كمعتوه، أي قيود أو التخلف العقلي ٧٠-٥٠

م املشار إليها كما هو أطفال  ٩٠- ٧٠احلاصلني معدل الذكاء بني . اخلاصة 

ميكن أن يساعد جمموعة من هؤالء األطفال  .تسمية امللعب بطيء نوعا ما غيب

  .باستخدام األساليب واملواد واألدوات املناسبة، جنبا إىل جنب مع الصرب للمعلم

ا ميكن . يف املائة ٥٠-٤٥الرقم، حوايل  جزء من ١٠٠-٩٠األوسط      أ

-١١٠فوقها هو أعلى من املتوسط، الذي يتمتع الذكاء من بني  .أن تتعلم عادة

الذكاء  ١٤٠حني . فهم املصطلح ألي من املتعلمني منهم بسرعة ومتفوقة. ١٣٠

م قادرون على تعلم الكثري أسرع من غريها   ٥٧.حىت يسمى عبقرية، أ

رد القدرة على الذكاء هو يذكر أن (Kendler)كندلري   ،موجز        ،التفكري ا

  (Binet)أما بنيت. التعلم او دمج خربات اجلديدة و التكيف اىل األوضاع اجلديدة

ترمان خمتلف عن أن الذكاء هو القدرة على النظر بشكل صحيح، يذكر 

(Terman)    األفكار  التفكري يفالقدرة على  باعتبارهاأن الذكاء  حيددالذي

ردة أو اخلربة  القدرةقادة جلص الباحثة أن الدكاء هو الثالث لل الرأيو من   ٥٨.ا

  .لتفكر التعلم من جتربة
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 اإلبداع )٢

 للتالميذ لتطوير اليت تتيح التعليم عملية مع إنشاء اإلبداع وميكن تطوير  

م اإلبداعية املدرس خلق ظروف وبصفة عامة، يتوقع  ،يف عملية تعليم. قدرا

جيدة، مما يسمح لكل تالميذ وميكن تطوير إبداعه، من بني أمور أخرى مع 

موعة الصغرية، واإلحالة وترعى تنفيذ املشروع    .تقنيات عمل ا

م لتنمية اإلبداع والنشاط، من خالل جمموعة متنوعة من ييف الواقع عملية التعل

، ميكن تطوير  (Gibbs)ذكر جيبس. ، والتعلم من اخلربةلتالميذالتفاعالت بني ا

واإلشراف على أن ال تكون  ،اإلبداع بإعطاء حرية االتصال والثقة، والتوجيه

  .ضيقة جداً 

وفيما يلي بعض الوصفات اليت ميكن إجراء املدرس لتطوير القدرة اإلبداعية  

 للتالميذ، بني أمور أخرى، أي ال حتد من احلركة الكثري من التالميذ يف التعليم

وتطوير املعارف اجلديدة، وإتاحة الفرصة للتالميذ للتفكري التأملي إىل املشاكل 

اليت واجهتموها، تطوير املهام اليت ميكن أن حتفز منو اإلبداع، ووضع أنشطة مثرية 

واألغنية اليت ميكن أن حتفز القدرة على النحو الهتمام، مثل مسابقات وااللغاز، 

 ٥٩.األمثل
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 حالة بدنية )٣

املادية، من بني أمور أخرى، تتصل بالرؤية، السمع، القدرة على احلالة 

 .، وأصيب بالشلل بسبب األضرار اليت حلقت املخ)الرجل(احلديث، ويعرّج 

للتالميذ الذين لديهم املواقف الالزمة والتشوهات اجلسدية من اخلدمات املختلفة 

 ٦٠.بغية املساعدة على منوهم الشخصي
 التطور املعريفو  النمو )٤

العرض  .وميكن تصنيف النمو والتنمية على املعريف والنفسي والبدين

، يف  (Jean Piaget)  بياجيتنينمو املعريف والتنمية قد قدمها جاألكثر مشوالً لل

  ٦١.شكل نظرية مفصلة للتنمية الفكرية من امليالد إىل سن البلوغ

 

 

 التعليمتصميم : العنصر الثاني  . ب
األمر الذي ، درسامللدى جيب  اليت الرتبوية الكفاءة من وه ميلتعلا صميمت

، وصياغة حتياجاتاال حتديدالتعليم  تصميم ويشمل .ميالتعل طبيقت سيؤدي إىل

  .ميالتعلإعداد برامج  و األساسي،كفاءة 
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 حتديد االحتياجات .١

 التالميذ حبيث وحتفيز منها إلشراك أهداف من بني حتديد االحتياجات

ا ينظر إليها على أنشطة التعلم م يشعرونو  جزء من احلياة أ   .ديك أ

 حتديد الكفاءات .٢
اإلبداع  ،الذكاء العاطفي ،الذكاء مسألة تشكيل الكفاءة ينطوي على

 .التنشئة الروحية للذكاء على ينبغي أن تكون ثابتةعموما و  ،الذكاء

 تعليمية عمل برامج .٣
نتاجا بوصفها   ،RPP)( خطة التعليم تعليمية  سيؤدي إىل عمل برامج

أنشطة  اليت تشمل مكونات الربنامج ،على املدى القصري التعليمربنامج ل

  .عملية تنفيذ الربنامجالتعليم و 

 

  إجراء التعليم المهذب و االتصالي: العنصر الثالث. ج

، (pre tes)االختبار قبل: ثالثة أمور ينطوي على التعليم تنفيذ عموما  

 ،االختبار عادة تبدأ با لقبلتنفيذ التعليم . (post tes)االختبارات بعد و العملية، و 

ا عملية التعليم الستكشاف  عملية كان الغرض من مث. اليت يتعني االضطالع 
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بشكل عام و . من التالميذ الكفاءات وتكوين التعليم لتنفيذ كنشاط رئيسي

 النجاح هو أن نرى االختبار للنشر واحدة. االختبار البعدي ينتهيتنفيذ التعليم 

  .التعليم يف

 

  نتائج التعلم يمو تق: العنصر الرابع. د

كفاءة  وتشكيل يف السلوك لتحديد التغريات تفعل نتائج التعلم ميو تق

التقييم  القاعدة،اختبار قدرة الطبقة، و  تقييم ميكن القيام به مع، والذي التالميذ

يتم  ذلكوكل  ٦٢.تقييم برنامج أيضا  (benchmarking) املقارنة ،شهادةو  النهائي

العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  مدرس اللغة من قبل تطبيقها

 .توجناجنري كايل داوير تولونج أجونج

  

  التالميذ نميةت: العنصر الخامس. ه

متفعيل املدرس ل ينبغي أن يتمتع التالميذ تطوير  .تالميذال من قبل طاقا

منها من  ،وسائل خمتلفة من خالل املدرسمن قبل  التالميذ تطوير وميكن أن يتم

التوجيه اإلجراءات العالجية، فضال عن و واإلثراء  ،الالمنهجية األنشطة خالل
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اإلسالمية  مدرس اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة أما ٦٣.(BK) واإلرشاد

الوقة  خارج عن اللغة العربية مادة إضافية توفراحلكومية توجناجنري كايل داوير 

 التالميذ وتشجيع العربية، اللغة تعليم يف التالميذ لسهولة  ذلك ويتم .الدراسة

  .العربية اللغة تعليم التعليم،وخصوصا يف نشاطا أكثر تكون أن على

 

 إنجاز تعّلمعن  لثالمبحث الثا .ج

 التعلمتعريف  .١

هي  (key term) الرئيسيني هو مصطلح، والتعلم التعليمية يف أي أنشطة    

هو  التعلم .التعليم يف األساس ليست، مث من دون دراسة حىت .أمهية األكثر

، سواء كان الذين يتعلمون يف الناس بالتغيريات فيما يتعلق دائما التعلم هو .عملية

تشارك  وشيء آخر أن .ال املخطط هلا أو جيدة، أقل أفضل أو يؤدي إىلذلك 

  ٦٤.أو البيئة أشخاص آخرينمع  التفاعل اليت شكلت جتربة التعلم هو أيضا يف

، أن التعلم عملية  (Barlow)بارلو نقلت عنه  (Skiner)وفقا ذكرها سكينر    

 هو تغري، والتعلم (Witherington) وفقا ٦٥.التكيف، وتعديل السلوك وجيري تدرجييا
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 املهارات جديد يف شكل االستجابة عن أمناط، والذي يتجلى يف الشخصية

 الغراب اليت كتبها اآلراء اقرتحتتقريبا كما و  .واملعارف واملهاراتالعادات واملواقف و 

 .موقفا جديداواملعرفة و  عاداتاكتسب و تعلم و  كرو، وفقا لكرو  Hilgardوالغراب و 

 أو تغيريها طارئة سلوك العملية اليت هو  Hilgard، وفقا لتعلمويف الوقت نفسه

 ٦٦ .الوضعشيء عدم االستجابة ل بسبب

م هو العملية ذكر سالميتو  التغيري  للحصول على عملية فردية حماوالت أن التعّل

  ٦٧.والبيئة الفرد التفاعالت بني يف اخلاصة الفرد اخلرباتنتيجة ، لالشاملة اجلديد

 العملية يف احلقيقةأن التعلم هو  (Good dan Brophy)ذكر أيضا جود و برويب   

مع  ال ميكن رؤيتها العملية اليتالتعلم هو . (a purely internal event)الداخلية 

التعلم لذلك  .التعلم الذي يعاين من الشخص العملية يف وحتدث هذه، احلقيقي

العملية اليت  بل هو ،مرئية سلوك غريهو  (Good dan Brophy)عند جود و برويب 

  أساسا عالقة جديدة للحصول على جهوده يف داخل الفرد داخليا حتدث

. (new associations)  ٦٨ 
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يف  تالميذال من فعالال هو نشاط العربية اللغة تعليم و التعلم على وجه اخلصوص  

 العربية مدرس اللغة ألن .اإلسالم يف تعاليم الواردة لقيما فهم املعىن أوبناء إجياد و 

بناء يف حتديد مكان و  سلطتهاستخدام للتالميذ ال والتشجيع الفرصة حتتاج إىل توفري

  .اإلسالم قيمة تعاليم فهم املعىن أو

يف . تالميذعلى التعلم المسؤوليات واجبات و  الوعي بأن حاجة لبناء      

 ميكن استخدامها إضافة إىل الشخصية واالجتماعية مدرس اللغة العربية حني أن

مث يف مدرسا للغة  ،شخصية اإلنسان الدين قيمة كمرجعمصدر ال أو لشحصية

 العربية حمرتفا أيضا مسؤولة عن خلق الوضع والتعلم األنشطة اليت تشجع املبادرة،

  .طول احلياته على التعلم التالميذمسؤولية و ، الدافع

و اما يف ". اطلب العلم من املهدي إىل اللهدي"كما ذكر يف الشاعر       

ادلةيف سورة ، ن الكرميآالقر  الَِّذينَ  : ١١ة يف اآلي ا نُكمْ وَ نُوا مِ امَ َ ُ الَِّذينَ ء فَِع اهللا رْ َ يـ

ري وَن َخِب ُل مَ عْ َا تـَ ُ مبِ اهللا َجاٍت وَ رَ ْلمَ دَ   .أُوتُوا اْلعِ

 عناصر التعلم .٢

، يف عملية التعلم رئيسية سبعة عناصر وجود (Cronbach) كرونباخ كشفت

 :وهي
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  غراضاأل  . أ

 إذا تكون فعالة التعلمفعل و  .حاجة وتلبية حتقيق هدف إىل التعلم ويهدف

  .بالنسبة للفرد واملعىن هدف واضح توجه إىل

 استعداد  . ب

 إىل شحصال أو الطفلحيتاج  احلسناتب تعلم لتكون قادرة على

 من النضج يف شكل، واالستعداد البدين والنفسي االستعداد، سواء استعداد

  .األساسيةمهارات املعرفة و  والتمكن من، أن تفعل شيئا

  وضع .ج

 للفردعلى الرغم أن التعلم، و  الوضع التعلم عن طريق ونتائج نعومة وتتأثر

 فرد كونه املهيمن هو أكثر الوضع التعلم من شيئا الوقت بعض اجلوانب وعلى

  .أكثر تأثريا من ,جوانب أخرى ،أو وقت آخر

  ترمجة. د

بني  العالقة وهي التفسري، عقد الفرد هذه احلالة، يف جانب من جوانب

 .األهداف إمكانية حتقيقربطها العالقات و  معىن، راجع الوضع التعلم مكونات
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  استجابة. ه

اجلهد  أو،  (trial and error)التجربة واخلطأ حماولة ميكن أن يكون الرد

ا كاملة أو حساباتالتخطيط و   هذا اهلدفتحقيق جهودها ل أوقفت أ

  نتيجة .و

 على حد سواء، الفشلنجاح أو للنتيجة ، ونتيجة ألو حيقق نتائجكل جهد و 

  .التعلم أو جهود االستجابة فضال عن

  للفشل رد فعل. ز

، مزيد من الدراسة جهود والتقليل من، معنويات ميكن أن يكون الفشل  

 للتعويض متعددة روح الستحضار فشل غري ذلك، ميكن أن يكونولكن 

  .الفشلتغطية على و 

 

 التعلم العوامل المؤثرة في .٣

النادر أن عملية التعليم و التعلم غالبا يتم تشغيل  يف املشكلة،   من ليس    

وميكن بوضوح أن نلمس ذلك يف نتائج عملية التعلم يف الفصل . واملعوقات
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املعينة ليست هي نفسها كما يف النتائج اليت حتققت فصل أخرى، الرغم أن 

قد  هناك عالية، ومتوسطة، ومنخفضة،  حيت هناك .العلم هو نفس املدرس

  .تفشل 

تمّ  و املدرسني معرفة إىل حباجة و التعلم يف املشكالت على للتغلب    

  :كما يلي  التعلماملؤثرة يف  العواملأما  .التعلماملؤثرة يف  العوامل

 داخليةال العوامل  . أ

وسوف  .التعلم يف شخصيساعد ال الدافع الذي هو الداخلي العامل  

مل تتأثر التعلم و  يف عملية أقوىسيكون  الداخلي الدافع الذي لديه شخص

  .البيئة احمليطة بسهولة من قبل

كل  .التالميذ أنفسهم يأيت من هو العامل الذي داخلي عامل لذلك  

 الواردة يف العوامل الداخلية. والشخصية من حيث املهارات تنوع تالميذ لديه

اليت  والنفسية اديةاجلوانب امل من الفيزيولوجي الطابع جانبني مها تغطي التالميذ

 .الروحية
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  الفسيولوجية اجلوانب). ١

 ميكن). التوتر العضلي( ونربة البدنية العامةحالة الفسيولوجية لل اجلوانب

، الدروس يف متابعة الفرد روح يؤثر على كافية النواحي الفسيولوجية

  ٦٩.بالعكسوالعكس 

 اجلوانب النفسية). ٢

املعرفية (املواهب، واملصاحل تشمل الذكاء و ، واليت اجلانب النفسي

 .والدوافع، واملواقف، )النفسيوالوجدانية، 

 العوامل اخلارجية  . ب

عوامل ينقسم . هو عامل الذي يؤثر النجاح التعلم من اخلارج العوامل اخلارجية  

  .غري االجتماعية العوامل االجتماعية على العوامل البيئة اخلارجية

  ٧٠البيئة االجتماعية). ١

  :املقصودة هنا يعين البيئة التعليمية االجتماعية للطالب واليت تشملالبيئة 

للتعلم  أساس، وتوفري يف التعليم وقبل كل شيء أوال والبيئة البيئة العائلية  ) أ

تمع بيئة يف   .املدرسة وا
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تمع بيئة )ب  .والتعلم روح أنشطة أيضا أو األفراد تالميذال تتأثر حيث ا

تمعات سوف املؤسسات ، وهناك كافية خلفية تعليمية لديهم حيث الناس ا

تنمية التعلم و  على روح تأثري إجيايب أن يكون لديها يفمصادر التعلم التعليمية و 

 ٧١ .الشباب

، االجتماعية، والبيئة املادية البيئة املدرسيةالبيئة املدرسية، واليت تشمل و ) ج

  .األكادميية والبيئة

، وأدوات وجغرافيا املدارس بناء واليت تشمل، غري االجتماعيةالبيئة ). ٢

 أجواءمن قبل التالميذ،  تدرسالوقت الذي يقضيه و الظروف اجلوية، التعلم، و 

 أماكن الرتفيه أو حمطة أو يف مجيع أحناء السوق، والغالف اجلوي البيئة املنزلية

 كثيف حي سكين البيئة املنزلية اجلو يف  .خاصة منطقة سكنية مع املختلفة

  .تنظيمااملتناثرة و  املستوطنات على النقيض من، وأيضا تنظيما وأقل

 باإلضافة إىل .نتائج التعلمالتعلم ل تؤثر على عملية أشياء كثرية ميكن أن  

البيئية الفردية و  التعلممناذج واالسرتاتيجيات و  العوامل من داخل عوامل

  .أيضا التأثري عليه من الدعائمواالستفادة 
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 صعوبات التعلم في ؤثرةالم العوامل .٤

 ”Learningالرتمجة االجنليزية  التعلم صعوبة أوضح أن التعليمي يف املنهاج    

“Disability  مثل، خرباء التعليم وفقا لبعض ٧٢ .صعوبات التعلمواليت تعين 

Dalyono يتعلم  ال ميكن أن يسبب هو شرط أن التعلم صعوبات يوضح أن

 واضحة وعادة ما تكون الطفل التعلمصعوبات  ظاهرة .بشكل صحيح الطالب

 العامل الرئيسي الذي يؤثر يف حني أن .التعلم أو األداء األكادميي يف تراجع من

 األطفال (internal) .اخلاصة الطفل مستمد من األطفال يف صعوبات التعلم

   ٧٣.(GPPH) فرط النشاطو  نقص االنتباه كما داخليا ضعاف

   .ما يلي وهي إىل فئتني، ميكن أن تصنف التعلم صعوبات اليت تسبب العوامل

  :تشمل ما يلي )نفسهالبشر عوامل ( العوامل الداخلية. ١

  علم وظائف األعضاء العوامل. أ

  العوامل النفسية. ب

  :ما يلي )اخلارجيةالعوامل البشرية ( العوامل اخلارجية. ٢
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  االجتماعية العوامل غري. أ

 صعوبات اليت تسبب االجتماعيةغري  هناك العديد من العوامل    

هو ، واحد منها املدرسة هنا يف حني أن. املدرسة مثل العوامل التعلم،

  ٧٤: إذا، صعوبات يف التعلم من أن يكون سببا وميكن للمعلمني .املعلم

 أو األساليب املستخدمة يف اختاذ، سواء مؤهلة ليس درسامل .١

 subdisciplineعقد، ألنه هذا ميكن أن حيدث .اليت عقدت املوضوعات

أقل  أقل، لذلك هو إعداد، وخاصة إذا يتقن إىل أقل االقتضاء، أقل 

  .تالميذمن قبل ال أن يفهم، من الصعب شرح كيفية وضوحا

موقف على طبيعة و  وبدأ .أيضا هي أقل تالميذوال درسامل العالقة بني .٢

، ليست جيدة الغضب اخلام، مثل مثل طالبه، حيب الذين ال درسامل

من هذا  مواقف .وهلم جرا ظامل، األعضاء، يف أعداد خبيل، شرحيف 

 وأسفرت عن الطفل لتمنع منو، ال حتظى بشعبية تالميذال ليست القبيل

 .ليست جيدة تالميذوال درسامل العالقة بني

 .األطفال على التعلم يف قدرة املعايري يطالبون درسامل .٣
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على  .التشخيص جهد صعوبات التعلم يف مهارات ليس لديهم درسامل .٤

، األطفال واحتياجات، واملصاحل، وخصائص املواهب سبيل املثال يف

 .وهلم جرا

  .التعلم يؤدي إىل صعوبات أن مدرسميكن لل اليت التدريس طريقة .٥

  العوامل االجتماعية .ب

، ومشاكل التعليم عامل طرق مسيث وأضاف التعليم، يف قاموس  

  ٧٥ .العقليةوالفكرية و  والعاطفية االجتماعية

  

   مإنجاز التعلّ  مفهوم. ٥

 و "إجناز" مها كلمتني، تتكون من العبارة اليت إجناز التعلم هو  

يف  أو بشكل فردي إما، خلق، مت القيام به النشاط الذي نتيجة اإلجناز هو."التعلم"

الذي  نتيجة لذلك اإلجناز هو أن  WJS Poerwadarminta أيضا ويعتقد. جمموعات

  .)وهلم جرافعلت، وفعلت، ( مت حتقيقه
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القهار، اإلجناز هو ما قد ميكن أن تنشأ،  اسان عبدحيف حني ذكر مسعود   

يف حني ناسرون  .نتيجة للعمل، والنتائج إلرضاء للحصول عليها باملثابرة العمل

هارهب وأصدقائه إعطاء حدود، أن اإلجناز هو التثقيف يف جمال التنمية، وتقييم 

التقدم احملرز التالميذ فيما يتعلق بالتمكن من التعلم يف املواد اليت تقدم هلم، فضال 

  ٧٦.عن القيم اليت ترد يف املناهج الدراسية

 يف من قبل التالميذ حتقيق هو، اإلجناز Muhibbin) (من حمبني  هو رأي آخر  

 بسبب عليها احلصول مت اليت النتائج حتقيق هو اإلجناز أن أيضا وتفسر .التعلم

  ٧٧.تنفيذها مت اليت التعلم أنشطة

واما  ٧٨".إجناز هي النتيجة احملصولة للتالميذ:" عند سيف الدين ازوار    

اإلجناز النتيجة من العمل اليت قد متّ إفعاهلا وصناعها " عند سيف البحري مجارة 

كما املكتوب يف سوروسو كان  (Tu’u)ورأي لتوعو  ٧٩".سواء كان فرديا او مجاعتا

م هو  النتائج اليت حصلها التالميذ عند متابعة وتنفيد الوظيفة يف أنشطة "إجناز التعّل

م يف املدرسة م للتالميذ ". التعّل بناء لبعض اآلراء ميكن االستنتاج بأن إجناز التعّل
                                                             

76 Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, (Surabaya :Usaha 
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2007, h. 28 

78 Syaifudin Azwar, Tes Prestasi, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 13 
79 Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1994), h.25 



٦٨ 

 

 
 

ليت نقلت من نتيجة الوظيفة واألنشطة التعليمية تعطى املدرس والنتائج االذين 

  ٨٠.أبرمتها األرقام

إىل  هخلص و اآلراء عدة بني الباحثة مجعمن بعض املفاهيم طرح اخلرباء،     

يف حني أن اإلجناز  .أن اإلجناز هو نتيجة لنشاط ما، أما فرادى أو يف جمموعات

أسفر عن تغيريات يف الفرد هو النتائج اليت مت احلصول عليها يف شكل آثار التعلم 

  ٨١.التعلمنتيجة لنشاط يف 

  

  مإنجاز التعلّ  العوامل المؤثرة في .٦

سواء من  املختلفة اليت تؤثر العوامل تفاعل نتيجة حيقق إجناز تعلم واحد  

إجناز التعلم أمر بالغ  العوامل اليت تؤثر على مقدمة من. الفرد ومن خارج داخل 

  .إجناز التعلم وكذلك ممكن يف حتقيق مساعدة الطالب من أجل األمهية

اتصنف      :هي العوامل الداخلية على أ

                                                             
تأثري الذكاء العاطفي والذكاء الروحي على إجناز التالميذ يف درس اللغة العربية يف املدرسة , فرييانطا احدى جاندرا. ٢٩

, اجلامعة تولونج أجونج االسالمية احلكومية, البحث العلمي: تولونج أجونج(, ولونج أجونجباندونج ت" اهلدى"املتوسطة اإلسالمية 
  ٣٤. ص, )٢٠١١

81 Ibid., h.23 



٦٩ 

 

 
 

الفطرية على حد سواء ) علم وظائف األعضاء( العوامل املادية .١

السمع، وبنية اجلسم، الرؤية، و  مثل هذه العوامل اليت تشمل. املكتسبةو 

  .وغري ذلك

 :يتكون من وحصلاملكتسبة و  الفطرية العوامل النفسية .٢

 :الىت تشمل intelektifالعوامل   . أ

 .املوهبةالذكاء و  احملتملة اليت العوامل .١

 .اإلجنازات عقدت احلقيقية اليت املهارات العوامل .٢

مثل  معينة شخصية عناصر أي ،intelektif العوامل غري   . ب

، والعواطف، والدوافع، والعادات، واملصاحل، واالحتياجات املواقف

 .الذايتوالتكيف 

  :هي، خارجيةعوامل  تنتمي إىل. والنفسي النضج اجلسدي عوامل. ٣

  :اليت تتكون من العوامل االجتماعية .أ

  األسرة البيئة. ١

  البيئة املدرسية. ٢

تمع. ٣   البيئة ا



٧٠ 

 

 
 

موعة. ٤   البيئة ا

  .الفنالعلوم والتكنولوجيا و  ،مثل اجلمارك العوامل الثقافية. ب

 الدراسة مرافق املنزل، من وسائل الراحة مثل الفيزيائية العوامل البيئية .ج

  .واملناخ

  .الروحية واألمن البيئة العوامل. ٤

  ٨٢.يف حتقيق إجناز التعلم غري مباشر بشكل مباشر أو تتفاعل هذه العوامل

 

 

  

 المنهج الفكري   . ج

عن العالقة بني كفاءة املدرس الرتبوية  وجود لتحديدالبحث العلم هذه  وتعتزم

و إجناز تعلم التالميذ للصف الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

تعليم اللغة  على البحثتركز هذا و و . ٢٠١٤/٢٠١٥توجناجنري للعام الدراسي 

  .العربية

                                                             
82 H. Abu Ahmadi, Widodo Supriyono, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 138 
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  :البيان 

  x= كفاءة املدرس الرتبوية نتيجة  

 Y= إجناز تعلم التالميذ نتيجة 

 

 X Y 


