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 الفصل الثاني
 طار النظرىاإل

 مفهوم النظرىال . أ
 كفاءة المدرس                                                                  تعريف .1

توجد ثالث مصطلحات على معٌت  13يف األساس، الكفاءة ىي قدرة أو مهارة.
 يف اللغة اإلجنيليزية:                  ما يقصد بكلمات االختصاص

1.  “Competence (n) is being competent, ability (to do the work)”. 
2. “Competent (adj.)  refers to (persons) having ability, power, authority, skill, 

knowledge (to do what is needed)”. 
3.  “Competency is rational performance which satisfactorily meets the 

objectives for a desired condition”. 

يدل التعريف األول إىل أن الكفاءة تبُت أساس القدرة على القيام بعمل ما. 
والسلطة  ويدل التعريف الثاين إىل أن الكفاءة ىي صفة من الناس الذي لديو القدرة

وادلهارة ادلعرفة ليفعل ادلطلوب، مث يدل التعريف الثالث إىل أن الكفاءة تبُت العمل الرشيد 
                               14)األداء( الذي ربقيقو األىداف ادلقنعة على الشروط الرجّية.

إن ادلقصود بالكفاءة ىي قدرة ادلدرس على القيام بعملها بادلهارة والسرعة 
لقدرة، والكفاءة عبارة عن رلموعة من ادلهارات ادلتداخلة معا حبيث تشكل القدرة على وا

القيام جبانب مهٍت زلدد، ألنو من الضروري تكامل الكفاءات ادلهنية لدى ادلدرسُت، من  
كفاءات التقومي وإدارة صفية، وكفاءة ادلادة الدراسية والتعليم الذايت وأساليب التدريس 

   15ية وذبديد معريف.وكفاءة اإلنسان

                                                           
13

 Suyanto dan Asep Jihad. Loc.Cit., hlm. 1. 
14

 Buchari Alma dkk, Guru Profesional, (Bandung: Alfabeta, 2212), hlm. 133.  
15

 .1، ص. الكفايات المهنية للمعلمخالد مطهر العداواني،   
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قال سوداروان دانيم، أن الكفاءة ىي رلموعة من ادلعارف وادلهارات والقيم 
األساسية اليت تظهر يف عادات التفكَت والعمل من ادلهٍت. وتعريفها أيضا على أهنا تعيُت 
ادلعرفة وادلهارات وموقف الشخص وتطبيقها على الوظيفة مناسبة دبعيار العمل الذي 

كما قال جيجُت مصفح أن الكفاءة ىي رلموعة من   16 اتجمتم  وعا م العمل.حيتاج إىل
معرفة وسلوكية ومهارات ادلدرس لتحقيق أىداف التعلم والتعليم. ادلدرس يكتسب 

كفاءة   17الكفاءة خالل التأديب والتدريب والتعلم بنفسو بأن ينتف  مصادر التعلم.
          18ولية ومناسبة.ادلدرس ىي قدرة ادلدرس يف تنفيذ الوجوب دبسؤ 

فإن كفاءة ادلدرس ىي أحد العوامل اليت تؤثر على ربقيق أىداف التعليمية 
والًتبية يف ادلدرسة، كفاءة ادلدرس ال تقف وحدىا، ولكنها تتأثر باخللفية الًتبية وخربة 

، ادلدرسُت التدريس ومدة التدريس. كفاءة ادلدرس مهمة كأداة منتغبة يف قَبول ادلرّشحُت
وقال رومسان أن   19وأيضا الكفاءة تكون دليال يف إطار تأسيس وتنمية شغل ادلدرس.

كفاءة ادلدرس ىي سلوك عقلي لتحقيق األىداف ادلطلوب. ومن ناحية أخرى، يفهم 
كفاءة ادلدرس ىي قدرة ادلدرس يف تنفيذ الوجوب دبسؤولية   22الكفاءة كمهارة أو قدرة.

والئقة يف نظر قابض ادلصلحة. وجيب ادلدرس أن ميلك ادلهارات ادلهنية يف رلال التعليم. 
 يستطي  ادلدرس أن يؤدي دوره كما يأيت:         

 س والتعليم.             سهولة التالميذ يف عملية التدري عدّ ي   ادلدرس .1
 على الصعوبات يف عملية التعليم. فوقتلساعد التالميذ يي ذال شرفادلادلدرس ىو  .2

                                                           
16

 Sudarwan Danim, Pengembangan Profesi Guru, (Jakarta: Kencana, 2212), hlm. 111. 
17

 Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru, (Jakarta: Kencana, 2212), hlm. 27.  
18

 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional Cetakan Keduapuluh Tujuh, (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2213), hlm. 14. 

19
 Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan, (Bandung: PT Refika Aditama, 

2212), hlm. 57.    
20

 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru Cetakan 
Keenam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2216), hlm. 72. 



 
 

9 

 ماسة.                                                                                  احلي ؤدى األنشطة التعليمية للتالميذ دى ل ةتَحدّ ادلتعليمية البيئة  جيعل ادلدرس .3
 جيدة للتالميذ على التصرف بادلعيار ادلوّفق.               أمثلة يعطى ادلدرس .4
 .                       يف الًتبية جهود احلداثة للمجتم  وخاصة للتالميذ رشين ادلدرس .5
        العلم والتكنولوجيا للتالميذ واتجمتم .      رشين ادلدرس .6
ربقيق جناح عملية التعلم د رلموعة التالميذ يف فصول الدراسية حبيث ادلدرس يقو  .7

 21والتعليم.
قد ربط بُت الكفاءة وادلهارات وادلعارف واالذباىات، بينما بعض اآلخر قد ربط 
بُت الكفاءة وادلعارف واالذباىات والقدرة على األداء ادلتوق  من ادلدرس. وميكن أن 

ت والقدرة نربطها كلها فنقول إن الكفاءة ىي رلموعة من ادلهارات وادلعارف واالذباىا
اليت تكتسبها الفرد خالل برامج التدريبية، وتظهر يف سلوكو دبستوى زلدد من اإلتقان 
حىت تصبح صاحلا وكفأ ألداء الوظائف يف رلال معُت من رلاالت احلياة، وميكن 

                                                                                    22مالحظتها وقياسها بأداة معددة لذلك الغرض.
ويرجى إىل ادلدرس أداء واجباتو مهنيا خالل وجود ىذه الكفاءات، والكفاءة 
اليت متلكها ادلدرس ىي فكري. ولذلك، ينبغي ادلدرس تعلما رلتهدا يف خالل قيام 

، وهبا يستحق ادلدرس إذا كان ادلدرس كفئيأىداف الًتبية الوطنية  حيصلأن واجباتو. و 
لذلك نعرف أن كفاءة ادلدرس ىي صورة العمل  23الراتب الالئق أو األمن اإلجتماعي.

اليت تقوم بو ادلدرس يف أداء واجباتو، إما يف النشاط والسلوك واحلاصل يف عملية التعلم 
     24والتعليم.

                  
                                                           

21
 Suyanto dan Asep Jihad. Ibid., hlm. 2. 

 .66(، ص. 2211، )ماالنق: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم، مهارات التدريس: حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل حبرالدين،   22
23

 Jejen Musfah, Loc. Cit., hlm. 32. 
24

 Suyanto dan Asep Jihad. Ibid., hlm. 39. 
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                       جتماعية                                    اإل المدرس كفاءةتعريف   .2
اإلجتماعية ىي قدرة ادلدرس على أن يفهم  ادلدرسقال خباري أدلا أن كفاءة 

نفسو كجزء اتجمتم  الذي لديو القدرة وادلهارة الواسعة، ويشًتك ادلدرس يف عملية 
اإلجتماعية للمدرس ىي قدرة  ادلدرسوقال مومون سودارما أن كفاءة  25التنمية.

 ادلدرس كجزء اتجمتم  إىل :                                           
 .                                                        او كتابي اشفوياتصاال تصل ادلدرس ي .1
                  .                ةوظيفيالالت واصادلعلومات وادل تكنولوجي ستخدم ادلدرسي .2
 وموظفي ادلدرسة وبباء أو ُتالتالميذ وزمالئو ادلدرستعامال فعاال م  عامل ادلدرس يت .3

 التالميذ.                                                 ولّ 
                                     26.اعامل ادلدرس اتجمتم  احمليط مهذبيت .4

ة ىي قدرة ادلقتضى لتنجح يف التعامل م  اآلخرين. اإلجتماعي ادلدرسكفاءة 
 ادلدرسيف كفاءة  ادلهارة يف التفاعل اإلجتماعي وأداء ادلسؤولية اإلجتماعية يتضمنان

اإلجتماعية تتعلق بقدرة التواصل م  التالميذ  ادلدرسكما أن كفاءة   27اإلجتماعية.
اإلجتماعية متلك الكفاءة  ادلدرسكفاءة   28وبيئتهم )مثل اآلباء واجلَتان واألصدقاء(.

 الفرعية م  ادلؤشرات التالية:      
ادلؤشرات األساسية ىي بفعال م  التالميذ القدر ادلدرس على التواصل والتعامل ي .1

 عامل التالميذ. ويت تصليادلدرس 

                                                           
25

 Buchari Alma dkk, Loc. Cit, hlm. 137. 
26

 Momon Sudarma, Loc. Cit., hlm. 133. 
27

 Ardiyansah dkk, Menjadi Tutor Terampil dan Profesional, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2214), 
hlm. 62. 

28
 Hamzah B. Uno, Loc. Cit., hlm. 19. 
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 وموظفي ادلدرسة م  ُتم  زمالئو ادلدرس فعالالعلى التواصل والتعامل  ادلدرس قدري .2
  وموظفي ادلدرسة. و ادلدرسُتعامل زمالئيتتصل و ي ةاألساسية ىي ادلدرس ادلؤشرات

التالميذ واتجمتم  احمليط  ولّ م  بباء أو  فعالالادلدرس على التواصل والتعامل  قدري .3
التالميذ واتجمتم   يتعامل بباء أو ولّ تصل و يم  ادلؤشرات األساسية ىي ادلدرس 

                                     29احمليط.
 ىو:              اإلجتماعية  ادلدرسى أدلا أن نطاق كفاءة قال خبار 

 هم.                                وليّ يد م  التالميذ وبباء أو اجلالتواصل  على ادلدرس يقدر .1
                     التالميذ.                                       علىادلدرس  يعطف .2
 لى رلالس الًتبية أو اللجن ادلدرسية.                                   عتعاون ادلدرس ي .3
 عامل ادلدرس إىل الزمالء وشركاء الًتبية.                                    يت .4
                                                                    32فهم ادلدرس العا م حولو.ي .5

والتفاعل بُت ادلدرس والتالميذ ىو التفاعل اإلجتماعي الذي ينسبو إىل كفاءة 
اإلجتماعية. وادلدرس الذي يقدره على التفاعل اجليد م  تالميذه ىو مدير  ادلدرس

الفصول الدراسي اجليد من خالل ربويل التعليم. ادلهارة ادلواصالت اجليدة أن ترّقى جناح 
جيب ادلدرس أن يعامل التالميذ بطبيعي ويهدف إىل  31تعلم التالميذ يف عملية التعليم.
وجيب ادلدرس أن يفهم ويطبق قواعد التعلم  32تلميذ. ربقيق القّوة األفضل يف كل

    33اإلنساين اليت يظّنو أن قدرة التالميذ تعُّت جناح التعلم.
 

                                                           
29

 Kunandar, Ibid., hlm. 77.    
30

 Buchari Alma dkk, Ibid., hlm. 138. 
31

 Sudarwan Danim, Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru, (Bandung: Alfabeta, 2213), hlm. 
24.  

32
 Barnawi, Etika dan Profesi Keguruan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2212), hlm. 171. 

33
 Hamzah B. Uno, Loc. Cit., hlm. 19. 
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  نتائج التعلم                                                                        .3
تغيَت السلوكية يف نتائج التعلم  34يف احلقيقة، أن نتائج التعلم ىي تغيَت السلوكية.

ىو التغيَت الوثيق ذلدف التدريس. ونتائج التعلم ىي تغيَت القدرات ادلعرفية والعاطفية 
نتائج التعلم كقياس دلعرفة قدرة الشخص  والنفسية معتمد من ىدف التدريس. وتستخدم

لكلمتُت اللتُت من مواد الدراسية اليت دّرسها ادلدرس. وتفسَت نتائج التعلم يفهم من ا
تشّكلهما أي النتائج والتعلم. فإن معٌت النتيجة يشَت إىل العاقبة من األنشطة أو عملية 

                 35اليت يسبِّب هبا تغيَتات ادلسامهة الوظيفية.
أن نتائج التعلم ىي تغيَت الذي يؤديو إىل تغيَت اإلنسان يف ادلوقف والسلوك. 

لتعلم إىل أىداف التدريس الذي ينشره بلوم  وسيمبسون وذلك التغيَت يشَت نتائج ا
نتائج التعلم ىي حاصلة  وىارو يتضمن وجوه ادلعرفية والعاطفية والنفسية. ومن مث فإن

من عملية تعلم التالميذ مناسب ذلدف التدريس. وىدف التدريس يكون نتائج التعلم 
                                                                          36اجليد الىت حيصل التالميذ من خالل أنشطة التعلم.

نتائج التعلم ىي إدراك ىدف الًتبية يف التالميذ الذين يتبعون عملية التعلم 
والتعليم. ويتصف ىدف نتائج التعلم بالظاىر. نتائج التعلم ىي ربقيق أىداف الًتبية، 

ًتبية. إذا تغيَت السلوكية يدل على تغيَت ونتائج التعلم ادلعُت تعتمد على ىدف ال
السلوكية النفسية الذي يشّملو اتجماالت ادلعرفية والعاطفية والنفسية فنتيجة التعلم اليت 
تظهرىا تغيَت السلوك ربيط نتائج تعلم ادلعرفية والعاطفية والنفسية. أما رلاالت نتائج 

الًتبية اليت تنقسم إليها ثالثة ىي التعلم ىي السلوك النفسية اليت تغَّتىا يف العملية 
                                                                    37اتجماالت ادلعرفية والعاطفية والنفسية.

                                                           
34

 Nana Sudjana, Ibid., hlm. 3. 
35

 Purwanto, Loc. Cit., hlm. 44. 
36

 Ibid., hlm. 45. 
37

 Ibid., hlm. 48. 
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تتضمن عملية التعلم موضوعُت مها ادلدرسون والتالميذ الذين حيصلون على تغيَت 
نتائج التعلم أو تغيَت السلوك اليت تسبب هبا  38التالميذ كنتيجة من أنشطة التعليم.

القدرة تكون النتائج الرئيسية التدريسية والنتائج اجلانبية احلاشية. والنتائج الرئيسية 
التدريسية ىي قدرة نتائج التعلم ادلخّطط لتحّقق منهج الدراسية وىدف التعليم. حيث 

طط لتحقيقها. كما يف ادلثال يكون أن النتائج اجلانبية احلاشية ىي نتائج التعلم غَت سل
  39التالميذ حيبون دروس الرياضيات بسسب طريقة تدريس ادلدرس اجليدة.

                             تعليم اللغة العربية .4
التعليم ىو بوابة اكتساب ادلهارات والقيم الضرورية لتحقيق تلك الطلعات. أن 

شوق العمل. للتعليم قدرة على تغيَت حياة التعليم اجليد ميثل أكثر من زلض مدخل إىل 
أن تعليم اللغة العربية أكرب من رلرد حشو أذىان التالميذ  42الناس وتعزيز القيم ادلشًتكة.

حيتاج تعليم اللغة العربية للفرد إىل  41دبعلومات عن ىذه اللغة، أو تزّودىم بأفكار عنها.
وأىداف العامة من تعليم  42كتايب.التواصل اجليد والصحيح م  األصدقاء وبيئتو بلفظي و 

 اللغة العربية كما يأيت:
 لفهم القربن واحلديث كمصادر احلكمي اإلسالمي. .1
 لفهم كتب الدينية والثقافية اإلسالمية ادلكتوبة باللغة العربية. .2
 التالميذ يستطيعون التحّدث واالنشاء باللغة العربية. .3
 االخرى.يستخدم اللغة العربية كآلة معّينة إىل مهارات  .4
 ربقيق أىل اللغة العربية ادلهنية.   .5

                                                           
38

 S. Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2213), hlm. 25.    

39
 Purwanto, Ibid., hlm. 49. 

  .4، ص. (2212: )نيويورك ،التعليم أوال، ادلتحدة لألمم العام األمُت مبادرة  42
 . 45(، ص. 1989، )مصر: منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة، تعليم العربية لغَت الناتقُت هبا، رشدي أمحد طعيمة  41

42
 M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Presindo), hlm. 8. 
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من ناحية أخرى، ىدف تعليم اللغة العربية ىو تعريف التالميذ عن العلوم 
اللغوي اليت تساعدىم على ترقية ادلهارات اللغوية باستخدام الكتابة ادلتنوعة. وجيب على 

ريقة وتقنية التدريس ادلدرس أن يفّكر ادلادة ادلناسبة طبقة قدرة التالميذ ويبحث يف الط
علوم اللغة ومهارات اللغة العربية ويدّرب التالميذ على مهارة االستماع والكتابة والقراءة 

 43والكالم لتحقيق أىداف التدريس اللغة العربية.
 االجتماعية ونتائج تعلم التالميذ المدرس االرتباط بين كفاءة .5

 اإلجتماعية ىي قدرة ادلدرس كجزء من اتجمتم  إىل:                                            ادلدرسأن كفاءة 
 .                                                        اوكتابي اشفوياتصاال تصل ادلدرس ي .1
 .                                 ةوظيفيالالت واصستخدم ادلدرس تكنولوجي ادلعلومات وادلي .2
التالميذ وزمالئو ادلدرسُت وموظفي ادلدرسة وبباء أو تعامال فعاال م  عامل ادلدرس ي .3

 التالميذ.                                                  ولّ 
   44.اعامل ادلدرس اتجمتم  احمليط مهذبيت .4

بية يف التالميذ الذين يتبعون عملية حيث أن نتائج التعلم ىي ربقيق أىداف الًت 
نتائج تعلم تؤثّر اإلجتماعية  ادلدرسكفاءة وقال نانا سودجانا أن   45التعلم والتعليم.

عند التدريس. ىذه الكفاءة كفعل الذي وضعو ادلدرس يف مرتبة التعيُت حىت التالميذ 
يف عملية العالقة بُت ادلدرس والتالميذ ىي عامل مهم  46ينمى موقف اإلجتماعية.

التعلم والتعليم. إذا كانت العالقة بُت ادلدرس والتالميذ عالقة غَت متناغمة فأن تؤدي إىل 
    47نتائج غَت مطلوبة فيها أما يتم إعطاء الدرس جيدا ويتم استخدام الطريقة ادلثالية.

                                                           
43

 Ibid., hlm. 9. 
44

 Momon Sudarma, Loc. Cit., hlm. 133. 
45

 Purwanto, Ibid., hlm. 46. 
46

 Nana Sudjana, Ibid., hlm. 33. 
47 Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2214), hlm. 144. 
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اإلجتماعية مفروضة  ادلدرسالباحثة أن كفاءة  نظرا إىل التعريف السابق تالحظ
اإلجتماعية ألن  ادلدرسيف عملية التعليم لتحقيق نتائج التعلم اليت تراد هبا. ربتاج كفاءة 

ادلدرس يتصل التالميذ وزمالئو ادلدرسُت وبباء أو وّل التالميذ ليبحث نتائج تعلم 
ماعية اإلجت ادلدرسالتالميذ مباشرة. إذا كانت ثالثة القصائد االتصال جيدا فكفاءة 

 مؤثرة يف نتائج تعلم التالميذ أحسن. 
   المفهوم اإلجرائى  . ب

ىذا ادلفهوم اإلجرائى ىو فكرة اليت تستخدمها الباحثة لتحديد اإلطار النظري. 
وىذه ربتاج إىل أن ال حيدث سوء الفهم لفهم ىذا البحث العلمي. ىذا البحث يتكون 

 . Xجتماعية كادلتغَت ادلستقل بشارة  اإل ادلدرسعلى متغَتين. وادلتغَت االول ىو كفاءة 
  .Yأما ادلتغَت الثاين ىو نتائج تعلم التالميذ كادلتغَت التاب  بشارة  

اإلجتماعية ىو قدرة من قدرات ادلدرسة   ادلدرسادلفهوم اإلجرائى ادلتعلق بكفاءة 
كجزء من اتجمتم  الذي لديو الكفاءة لتواصل اللفظي والكتايب باستخدام تكنولوجي 
ادلعلومات وادلواصالت الوظفية، وتتعامل ادلدرسة تعامال فعاال م  التالميذ وزمالئو 

الذباه ىذا البحث كما ىو متوقِّ  فتلّخص  48ادلدرسُت، وتتعامل ادلدرسة اتجمتم  مهّذبا.
 الباحثة ادلفهوم اإلجرائي بادلؤشرات كما يأيت:

 اإلجتماعية  ادلدرسادلؤشرات كفاءة  .1
 . اوكتابي الفظياتصاال تصل ادلدرس ( ي1

 بقدرة التالميذ.  اللغة السهلة للفهم ادلناسب ستخدم ادلدرسيأ( 
 للغة ادلهذبة إىل تدريب التالميذ.اتصل ادلدرس بيب( 
 التالميذ. م للغة الوضيحة اتصل ادلدرس بي ج(

                                                           
48

 Jamal Ma’mur Asmani, 7 Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional, (Yogyakarta: 
Powerbooks, 2229), hlm. 149. 
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 سّهل التالميذ لقراءهتا. ية يف السبورة و يعطي ادلدرس ادلعلومات الكتابيد( 
 ادلدرس على ربيات التالميذ دبسرور أو ابتسام.رد ي( ه

 . اللغة السهلة للفهمو( جييب ادلدرس أسئلة التالميذ ب
 ( يستخدم ادلدرس تكنولوجي ادلعلومات وادلواصالت الوظفية.2 

 يستخدم ادلدرس اإلنًتنيت يف التعليم. أ(
 ب( يستخدم ادلدرس احلاسوب يف التعليم.

 الدراسية يف عملية التعلم والتعليم.ج( ينتف  ادلدرس كتب 
 د( يعطي ادلدرس الشرح وادللخص إىل التالميذ.

( يتعامل ادلدرس تعامال فعاال م  التالميذ وزمالئو ادلدرسُت وموظفي ادلدرسة وبباء 3
 أو وّل التالميذ.

 أ( يتعامل ادلدرس م  التالميذ متعدال.
 ب( يتعامل ادلدرس م  رئيس ادلدرسة.

 ادلدرس م  وزمالئو ادلدرسُت. ج( يتعامل
 د( يتعامل ادلدرس م  إدارة ادلدرسة.

 ه( يتعامل ادلدرس م  بباء أو وّل التالميذ.
 ( يتعامل ادلدرس م  اتجمتم  احمليط مهّذبا.4

 أ( يتعامل ادلدرس م  اتجمتم  حول ادلدرسة.
 ب( يعّرف ادلدرس نفسو إىل اتجمتم  حول ادلدرسة.

اتجمتم  حول ادلدرسة دلعرفة ادلعلومات عن أنشطة التالميذ ج( يتصل ادلدرس 
 خارج ادلدرسة.

 د( يتفاعل ادلدرس اتجمتم  حول ادلدرسة. 
 ه( جيد ادلدرس ادلعلومات عن وقاحة التالميذ.
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ومؤشرة نتائج تعلم التالميذ )ادلتغَت التاب ( ىي القيمة اليت تصورىا طبقة توكيل  .2
 عد عملية التعليم. التالميذ على مواد الدراسية ب

 الدراسة السابقة . ج
 يف بعد ما قامت الباحثة دبالحظة وقراءة البحث التكميلية الذي كتبو طالب

شريف قاسم اإلسالمية السلطان القسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة 
دبوضوع البحث احلكومية رياو وادلتقدمون فتجد الباحثة البحث التكميلية الذي يتعلق 

 اللغة العربية ةدرسادلكفاءة بُت   عالقة ال ىوم  2215سنة اليف  االذي تقوم الباحثة ببحثه
اجرين  م يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احمليتعلالنتيجة يف استيعاب ادلادة الدراسية و 

 اأما موضوع البحث الذي تقوم الباحثة ببحثه 49.ىخَت  ببحثها أممبار  الذي قامت ك
اللغة العربية لدى تعلم  نتائجعلى اإلجتماعية  ادلدرستأثَت كفاءة فهو   دراسة ىذه اليف

  مبار.اإلسالمية ك ادلتوسطةدار القربن  مدرسةالتالميذ يف 
والبحث تقوم بو الباحثة ىي  أم خَتىىناك التساو بُت البحث الذي قامت بو 

ىناك تعلم اللغة العربية لدى التالميذ. و  نتائجيبحث ب (Yالتاب  )أهنما البحثيُت يف متغَت 
البحث والبحث تقوم بو الباحثة وىي أن  أم خَتىالفرق بُت البحث الذي قامت بو 

يف استيعاب ادلادة  اللغة العربية ةدرسكفاءة ادل أمى خَتي يتعلق بعالقةالذي قامت بو 
 .اإلجتماعية ادلدرسءة تأثَت كفا، والبحث تقوم بو الباحثة يتعلق بالدراسية

 اإلفتراضات البحث وفرضياته . د
 إفًتاضات البحث .1

 تعلم اللغة العربية لدى التالميذ.  نتائجعلى مؤثرة اإلجتماعية  ادلدرس كفاءة (1
 تعلم اللغة العربية منخفضة. نتائج (2

                                                           
49
درسة ادلتوسطة اإلسالمية احملاجرين  العالقة بُت الكفاءة ادلدرسة اللغة العربية يف استيعاب ادلادة الدراسية ونتيجة التعليم يف ادل. ى،أم خَت  

  .(2215، بكنبارو: جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو)البحث التكملي،  ،كمبار
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 الفرضيات البحث .2
تعلم اللغة العربية لدى  نتائجعلى  اإلجتماعية ادلدرستأثَت كفاءة  يوجدإذا 
 : الفرضيات البحث ىي كما يأيتالتالميذ، مث 

Haتعلم اللغة العربية لدى  نتائجعلى اإلجتماعية  ادلدرسكفاءة  تأثَت : يوجد
 . مباراإلسالمية ك ادلتوسطةدار القربن  مدرسةيف  التالميذ

H0تعلم اللغة العربية لدى  نتائجعلى اإلجتماعية  ادلدرسكفاءة  تأثَت : ال يوجد
      . مباراإلسالمية ك ادلتوسطةدار القربن  مدرسةيف  التالميذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


