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 الفصل الثانى

 اإلطار النظري

 المفهوم النظري . أ
 مفهوم كفاءة المدّرس (1
و القدرة اليت تتحركاها يف التفكًن، و التفعيل، و اهارة ىي ادلعرفة، و ادل كفاءةال

عند عارفٌن يف الكتاب "  . 12ستجد يف إستعاب الكونية و األفعال مباهنية كفاءةىذه  
عند  14. ادلاهنة ىي العمل الذي حيتاج إىل ماهارة معّينة.13كافيتا سيليكتا الرتبّية

مارتينس ديٌن، ادلاهنة ىي الشخص الذي ينكب على العمل يستند إىل ادلاهارة، 
وأّما  15واإلستطاعة، والقنية، وادلناهاج بناء على عقلّي أشار إىل خدمة ماهارة.
خاّصة. 16الكفاءة ىي العمل حتتاج إىل ادلاهارة. ادلتناولة من تربية خاّصة أو معانة 

وغاية، وكيفّية ادلاهارة وملك يف الرتبوّي والّتعليم  فكفاءة ادلدّرس ىي حالو وإّّتاه،
كفاءة ادلدّرس ىي  الشخص . و 17مرتبط بعمل الشخص الذي حيصل إىل ادلعاش

 بالقدرةالذي لو قدرة ماهارة يف الّتعليم حّّت يستطيع أن نعمل ادلسؤلّية وظيفتاها 
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Ke- 3 hlm. 105 
14
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2002), Cet. Ke-2, hlm. 3 
16

Namsa, M. Yunus, Kiprah Baru  Profesi Guru Indonesia Wawasan  Metodologi  Pengajaran 
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اهي الفائقة. ادلدرس ىو سيد الصف، وسيد طريقة التدريس، أما النظريات ف
 18رلرد وسائل ذىنية تثري تفكًن ادلدرس وتغنيو وتساعده على التماس.

 19فما الصفات الخاصة بمدّرس اللغة العربية (2
س الذي ، فادلدرّ  معتزأهبادلادتو  بّازليكون دلدرس اللغة العربية ىي أن  .1

اليستطيع أن ينقل ىذا احلب إىل  اللمادة اليت يدرساهحلب بااليشعر 
 تالميذه، 

، وتتدفق ادلعرفة من العلم من شديق س العربية أن يتفجرمدرّ جيب على  .2
 عينيو.

 األدء.دلدّرس اللغة العربية حسن النطق وجودة  .3
 سعة ثقافتو وغىن مصادره. يدلدّرس اللغة العربية ى .4
مرشد وموجو، فتعليم اللغة ال يتم يف الساعات س اللغة العربية دلدرّ  .5

 يف قاعات الدرس. ذلذا ادلادةادلخصصة 
ن مدّرس العربية جيب أاليكون مدّرسا عاديا مقتصرا على التدريس  أ .6

 العملي فقط، بل جيب أن يكون ذا نتاج أديب عام. 
 شروط المدّرس المهنة  (3

 الشروط اليت ّتب  على  ادلدرسي كما يلي :

الشروط اجلسمّية، يعين على  ادلدرسي الصّحة اجلسمّية واجب بداىن  . أ
 صّحة

 يعين صّح الروح ليس كابد العصاب العاىةالشروط النفسانّية،  . ب
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  38وطريق تدريسها نظرية وتطبيقا، ص.  ،العربية يوسف الصميلي، اللغة 
 44عبد المنعم سيد عبد العال, طرق تدرس اللخة العربية, )القاهرة: دار غريب للطبه(, ص. 19



 
 

 
 

11 

الشروط العقلّية، يعين لو موقف  جّيد لدى ادلاهنة الرتبية، أحّب و يعبد  . ت
 على اخلدمة

 الشروط اخللقّية، صفة خلقّية و العريف، ادلدّرس يستطيع أن حيسن معاملو  . ث
الشروط ادلفّكرة، يعين ادلعارف و ادلاهارة اخلاّصة اليت توجد من ادلؤّسسة  . ج

 الرتبوية
 كفاءة المدّرس  اتناحي (4

 20و أن كفاءة ادلدّرس تتكون من أربع نواحى تعين:
 .الكفاءة التعليمية، يستطيع ادلدّرس أن يركز ماّدة الطاّلب .1

 الكفاءة التعليمية ىي القدرة دلدّرس يف صنعة التعليم لطاّلب، مناها.               

 يفاهم عن الرتبية . أ
 يفاهم عن الطاّلب . ب
 التكنولوجيإستخدام  . ت

 الكفاءة الشخصّية .2

      ضع، و االكفاءة اإلجتماعّي شخصّي ىي ادلدّرس الذي يستحّق، صفة التو   
 ويكون هبا أسوة حسنة للطاّلب. بالغ و األخالق الكردية
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Ramayulis, proses dan etika keguruan, ( Jakarta kalam mulia,  ( ،2113 hlm94 
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 الكفاءة ادلاهنية .3

الكفاءة ادلاهنية ىي يستطيع ادلدّرس أن يستوعب ادلادة إستيعابا صحيحا.  
 ماهنيوىو.كفاءة دلدّرس 

 يستوعب عن الرتبّية . أ
 يستوعب عن ادلادة . ب
 يستوعب عن التكنولوجلي . ت
 يقدر أن يعمل مبخطط والرتتيب . ث
 يستحّق التبصًن عن إبتكار الرتبية . ج

 الكفاءة اإلجتماعية .4

الكفاءة اإلجتماعية ىي يستطيع ادلدّرس أن يواصل مع اجملتمع و الطالّبو 
 غًنه. الكفاءة اإلجتماعية  للمدّرس مناها: 

 نقل باللسان، و الكتابة . أ
 التكنولوجي ادلوصلي و ادللومة بالوظيفييستخدم  . ب
 جيتمع مع الطاّلب باحلسة . ت
 21جيتمع مع اجملتمع باحلسن اخللق . ث

) 22عند قانون اجلماهوريّة اإلندونسّي منرة ستت عشرة،  سنة ألفٌن وسبعة، 
مدّرس يف الفصل األّول و الثاىن و الثالث( فيما استحقاق الدراسّي و الكفاءة 

 البٌّن على:
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Mulyasa, Standar  Kompetensi  dan  Sertifikat Guru , ( bandung : PT RemajaRosda karya, 

2012 ), hlm135 
22
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سنة  19يف قانون اجلماهوريّة اإلندونسّي منرة  5أية،  28الوزن:  أن كذا منّفذ فقرة 
 الفٌن ومخسة حول معيار الرتبية الزم أنشأ حو ل استحقاق الدراسّي و الكفاءة مدّرس. 

بية تزّكر: قانون اجلماهوريّة اإلندونسّي منرة عشرين سنة الفٌن الثالث عّما نظام الرت 
، دتبحان دلباران قانون اجلماهوريّة 78)دلباران قانون اجلماهوريّة اإلندونسّي منرة 

 (.4301اإلندونسّي 
سنة الفٌن ومخسة عّما مدّرس)منرة 14: قانون اجلماهوريّة اإلندونسّي منرة  .1

 (.4586، دتحان منرة 157
سنة الفٌن ومخسة حول معيار  19قانون اجلماهوريّة اإلندونسّي منرة  .2

، دتبحان دلباران 41لرتبية أنشأ )دلباران قانون اجلماهوريّة اإلندونسّي منرة ا
 (.4496قانون اجلماهوريّة اإلندونسّي 

قانون اجلماهوريّة اإلندونسّي منرة تاسع سنة ألفٌن و مخسة حول ادلقام،  .3
خدمة، اصول، الرتكيب تنظيم و اإلدارة. كما مرّات ادلتغًن األخرى 

 سنة الفٌن وستة. 94اإلندونسّي منرة  بالقانون اجلماهوريّة
سنة الفٌن و أربعة فيما  187التقريرقانون  اجلماهوريّة اإلندونسّي منرة  .4

تكوين كابينيت اإلندونسّي يتوّحد. كما مرّاتادلتغًن األخرى بالقانون 
سنة الفٌن ومخسة. أنشأ قانون اجلماهوريّة  20اجلماهوريّة اإلندونسّي منرة 

سنة الفٌن ومخسة حول معيار الرتبية الزم أنشأ حول  19اإلندونسّي منرة 
 استحقاق الدراسّي و الكفاءة مدّرس.
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 1الفصل
كّل ادلدّرس واجب حيتاج ادلعيار استحقاق الدراسّي و الكفاءة  .1

 مدّرس اليت فعل جرى وطينّ 
ادلعيار استحقاق الدراسّي و الكفاءة مدّرس كما مقصود على اية  .2

 قانون اجلماهوريّة اإلندونسّي  ىذا.يرفق يف ادللحق  1
 2الفصل    

 diplomaاليقٌن فيما مدّرس عند عمل اليت دلّا حتتاج استحقاق الدراسّي 
(D-IV) ( سوف الرتتيب با لقانون اجلماهوريّة اإلندونسّي 1أو باحث واحد )
 بنفسو. 

 3الفصل   
يف جاكرتا عند يبدأ ىذا قانون اجلماهوريّة اإلندونسّي عمل يف التاريخ تأّكد 

مايو سنة الفٌن و سبعة.  عند قانون اجلماهوريّة اإلندونسّينمرة  4التاريخ   
مايو ادلعيار استحقاق الدراسّي و الكفاءة 4سنة الفٌن و سبعة التاريخ 16

 مدّرس يلى:
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 جدوال األّول
 23التعليميةمعيار كفاءة

 الكفاءة التعليمية الفصل الكفاءة التعليمية منرة
 الكفاءة التعليمية

،  يةاستوىل خاّصة طالب من ناحية بدنى  .1
 .ة، وجدانىّ ة، ثقافيّ ةاخالق، إجتماعيّ 

يتفاىم على خاّصة طالب  -
عمراليت تعّلق ناحية 

، يةاخالق،ةإجتماعيّ ة،عقليّ ةاجلسمىّ 
 ة.يواخللفية، ثقاف

يتعّرف قوة طالبفي متعّدد إطار -
 واقعة.

يعرف كفاءة األّول طالب - 
 تعّدد إطار واقعة .ديعمريف 

يعرف الصعوبة طالب عمر - 
 يف متعّدد إطار واقع.   

م اليت تعلّ يىل نظريّة يتعّلم و األصول استو   .2
 الرتبّية

م و األصول ييفاهم على نظرتعل- 
عّلق متعّدد الواقع ذيال فيلعب وق

 يف.
نفّذ متعّدد التقريب - 

استًناتيجّي، طريق، و فّن يلعب 
، كلى،حقيقيوقوف يتعّلم اليت 

                                                           
23

Pengadilan Rambe, pembelajaran bahasa arab tingkat dasar, (pekanbaru: adefagrafika, 
2115), hlm 5-4 
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و يعىن، اليت عّلق متعّدد  إطار 
 الواقع.  

تطّور مناهج الّدراسة اليت ارتبط ناظر إطار   .3
 واقعة اليت العذر.

يفاهم على أصول الواقعة  -
 مناهج الّدراسة.

 حتديداألعمال يف الرتبية. 
  حٌن تعليما حتديداألعمال

 تاما لتوصل حنو.
  عددعمل حنو تربوي إختيار

يعىن اعمال لعب حٌن 
 تعليما لتوصل حنو.

تشكل على مدي اسبوع،  -
 ايام يف اعمال حنو. 

 ناّتة.ؤّشر و متطّور  -
اإلستفادة من تطوير  - قام نشاط الواقعة اليت دّرس.  .4

ا ادلعلومات الديك تكنولوجسي
 ان تثقيف وفرحة.

تصميم ر ييتطوّ تشكل تصميم  -
نات و تطويراإلنشطة اليت مكو 

 تسعى إىل تثقيف من فضلك.
تشكل تصميم اإلنشطةالتعليمية  -

يف الفصول الدراسية، وخارج 
 الفصول الدراسية.

تطبيق نشطة اللعب كلي،  -
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اصيلة وذات مغرى خلق من 
اللعب وادلرح وشاملة 

 ودديقراطية. 
استخدم وسائل االعالم وادلوارد  -

اللعب هنج الذي تناسب مع 
 حٌن تعلم التعلم.

تطبيق مراحل لعب الطفل يف  -
انشطة التنمية يف رياض 
األطفال او يف  مرحلة الطفولة 

 ادلبكرة.
اختاذ قرار معامالت يف انشطة  -

التنمية يف رياض األطفال او يف 
مرحلة الطفولة ادلبكرة وفقا 

 التطور احلالة. 
ّي بيانات و الرسالة دلن إستغّل تكنولوج  .5

 منّفذ نشاط  الواقعة  اليت دّرس.  أجل
توفًن رلموعة متنوعة من  -

انشطةاللعب يف حٌن تعلم 
لتشجيع الطالب على تطوير 
فدار هتم اإلبداعية  احملتملٌن 

 مشلت على احلو االمثل.
ادلر فق واقعة قّوة طالب لنّشط متعّدد قّوة   .6

 اليت ملك.
تلفة على خادتفاهم إسرتاتيجي -

تعاطفا التوصل بشكل فعال 
 وماهذباد سواء شفوياو خطيا.

التواصل الفعال، تعاطفاوماهذبا  -
مع ادلتعلمٌن مع لغة متيزة يف 
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التفاعالت التعليم الذي ايقظت 
دورية : أ. اعداد احلالة النفسية 
ادلتعلمٌن، ب. اعطء سؤال او 
ماهمة على اهنا دعوة للطالب 
الرد، ج. ردود ادلتعلمٌن، د. رد 

ابة فعل ادلتعلمٌن لالستج
 ادلتعلمٌن، وىم جرا.

تلفة على خادتفاهم إسرتاتيجي - بالطالب وماهّذبتعاطف، فعال،،اخلابرمع  .7
التوصل بشكل فعال تعاطفا 

 وماهذباد سواء شفوياو خطيا.
التواصل الفعال، تعاطفاوماهذبا  -

مع ادلتعلمٌن مع لغة متيزة يف 
التفاعالت التعليم الذي ايقظت 

النفسية دورية : أ. اعداد احلالة 
ادلتعلمٌن، ب. اعطء سؤال او 
ماهمة على اهنا دعوة للطالب 
الرد، ج. ردود ادلتعلمٌن، د. رد 
فعل ادلتعلمٌن لالستجابة 

 ادلتعلمٌن، وىم جرا.
مبادئ تقدير و تقييم اهم ف - قام تقومي عوائد و نتيجة يتعّلم. .8

نتائج عملية وسلرجات التعلم 
وفقا خلصائص ادلواد االبتدائية 

 ة مادة.مخس
 ائج نتحتديد جوانب عمليةوال
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اليت تعتًن ماهمة ليتم تقييماها 
ويقييم وفقا خلصائص مخسة 

 مادة ادلدرسة اإلبتدائية.
  حتديد اجراء تقدير وتقييم

 نتائج عملية والتعلم. 
ادارة عملية التقييم ونتائج  -

التعلم بشكل مستمر 
باستخداك رلموعة متنوعة 

 الصكوك.
 التقييم ائج عملية ل نتييلحت

ونتائج التعلم جملموعة متوعة 
من األعراض. تقييم العملية 

 ونتائج التعلم.
باستخدم ادلعلومات التقدير  - دلن أجل متعّلم.نتجة تقومي استغّل  .9

 والتقييم لتحديد التعلم لإلاقان.
باستخدمتقدير واقييم -

ادلعلومات لتصميم برامج عالجية 
 وختصيب اليوما رانيون.

توصيل نتائج التقييم -   
 والتقدير اىل ادلصلحة. 

االستفادة من التعلم نتائج  -
تقدير وتقييم ادلعلومات 

 لتحسٌن نوعية التعلم.
 للتفكًن يف التعلم اليت تنفيذىا. - عمل تبّصر إلرتفاع  كيفّية. 11
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االستفادة من نتائج -   
انعكاس لتحسٌن وتطوير مخسة 

 مادة ادلدرس اإلبتدئية.
اجلوث االجراءات جراء إ -

الالومة لتحٌن نوعية التعلم 
مخسة مادة ادلدراسة اإلبتدئية  

 كفاءة الشخصّية.
 

من الشرح ما بعدمتطّور على خاّص ناحية كفاءة ادلدّرس ادلاهيّن، لبّسط مؤّلف عند عمل 
 منرة ةى إىل قانون اجلماهوريّة اإلندونسيّ مالبحث، مّث مؤّشر فيما ىذا اليت سوف حذارعند مسّ 

 س ىو:يف حٌن مؤشر كفاءة للمدرّ سنة ألفٌن و سبعة، مستعمل موجود على.16

  التعليم خطة 

دلعرفة اإلحرتاف ادلعلم يف تنفيذ وال يتو إذا كان قد قدم خطة التعلم وفقا لنا مناهج قا 
 بل للتعلبيف وديكن القول بأنو اإلحرتاف ادلعلم.

 تنفيذ التعلم 

عملية االتقان أنواع نظرية التعلم من اجل حتقيق يف ىذه التعلم الطالب من ادلعلمٌن 
 األىداف احملددة.

  تقييم التعليم 

يف عملية التعلم اليت اجريت لتحديد متسوى جناح تقييم الطفل يف تعلم اللغة 
 العربية.
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 (. مفهوم دوافع تعلم الطاّلب5

  مجس يتاكرالتحفيز و السعي إىل العمل. عند  معىن ” عزر “الدوافع من لفظ
. 24الدوافع ىو أحوال حتث ادلخلوقات إىل العمل ليصل إىل اذلداف الذي يصدر من الدوافع

وشامال حيث مل يتحدد أو عًن زلدود يف اإلنسان أو احلوانات.  وقال أخو من العلماء أن: 
فع الناس إىل عمل و الدوافع عند زلال الرتبية ىو شيئ ادانالدوافع ىو كّل شيئ الذي 

يصنعونا الطاّلب ليتحركاهم و يواضعاهم يف جاهة واحدة ادلخصوصّية، مثّ  ويتياهو الصفة:
 .25خيفظاهم ليتحّرك دائما

 (. شكل دوافع6

دوافع الداسيسة ىي اجلنس ىذا الدوافع يف الدخل نفس قائم دون كان ادلرغم  .1
 26ادلرءأخرى. بل، على أساس احلديث.

 دوافع الرتبويّ  .2

دوافع الرتبوّي ىي دوافع ىذا ينشأ بالتّايل تأّثًنمن اخلارج بنفس، ألّن عّّب أ مرظرف ، 
أو مرغم  من ادلرء أخرى حيت احلال ىكذا الطاّلب يرد عمل يتعّليم. النظريّة زلمد صّبي 

اليت ادلرجع أمثل الزخم موجده  حافز، دوافع من األّول ومّرده لفظ " 20011سوتيكو سنة 
 ، فذى اليتحّقق شيئ الغرض.لدى الشخص

 
                                                           

24
Zalyana, AU, M. AG, , psikologi Pembelajaran bahasa arab,  (pekanabaru-riau:al-mujtahid 

prees,2111), hlm.198 
25

 Jeanne, Ellis Ormrd, psikologi pendidikan membuat siswa tumbuh dan 
berkembang,(jakarta: erlangga),hlm. 58. 
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Susiba, M. Pd. I, psikologi pembelajaran, (Pekanbaru:  CV. Mutiara Pesisir Sumatera, 2114), 
hlm. 259-261 
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 اصول دوافع يتعّلم(. 7

م ىذا الشخص مسّمى دوافع. أّما أصول دوافع يف العامل اليت مؤثر احلركة يتعلّ 
 27التعّليم، يعين:

 فع حركة يتعّلم.وادوافع مثال إبتيدائّي أفضل اليت يد .1
 ع الرتبوي عند اليتعّلم.دوافيدوافع داسيسة أحسن من لدى  .2
 شكر أحسن من القانون.دوافع غازّي  .3
 دوافع الرافق حيتاج عند اليتعّلم. .4
 تفاّؤل عند اليتعّلم. .5
 دوافع اخللق عادّي عند اليتعّلم .6

 اليتعّلم دوافع في طريقةة مهمّ (8

 أّما ماهّمة الدوافع يف اليعّلم يلى
 دوافع كاليدوافع عمل دوافع .1
 دوافع كا منّشط عمل .2
  دوافع كا عمل ادلوّجو .3

 دوافع يتعّلم نحوالسعي (. 9

عّلم ادل ااربع طريق 2001، سنة decce dan grawfordالنظريّة 
 ين:عيتعّلم الطاّلب، ي ارتفاع دوافع
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Yasnel, M. Ag. Psikologi pembelajaran , ( pekanbaru: CV. Mutiata Pesisir Sumatra, 2114),  
hlm. 263-266 
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 حيفظ ولوع خصوصيّ ار الطاّلب، كا الشخص مدّرس واجب تاخ .1
 .األخر اىرلنتقل من احد م

 خيفظ لدى ليس عمليّ ، ادلدّرس أّمل عمليّ  .2
قّدر أىدى إىل الطاّلب ومالنجاح، لكى . عند اللزوم الطاّلب نظاميعطى .3

 .إىل ادلراءصل معّلم تو كى نافع تلعمل سعي  
حيتاج ألّمل لدى الطاّلب  .ماىرسلوك الطاّلب، ىي مدّرس  عرتفا .4

الذي  ذي ياهتم في الفصل. مثال الطاّلب العّلممباسرة عند تعّلم ذييال
 .جياهد

 الدوافع الطاّلب ؤشرتمال . ب
 دوافع الطاّلب يف التعلم .1
 الطاّلب جبد على ادلاهاميعمل  .2
 يفضل الطاّلب ان يعطوا الواجبات، دون احلاجة إىل إخيارىم .3
 الطاّلب احلفاظ على ارائاهم، يعىن، صحيح جّدا .4
 ال يرتك الطاّلب بساهولة ما يعتقيدون .5

دوافع في التعّلم لدى على مدّرس اللغة العربية تعليمية بين كفاءة  (. تأثّير11 
 الطاّلب

ليس الذي الطاّلب  قوية.دوافع لدى الطاّلب ليسالفإن ، روفما معك
كثر وال تعتمد على عوامل خارج نفسية. ا ىو جوىري، والقدرة على تعلم و دوافع

ىو  دوافع اليتعّلمخالفا للطالب ال، 68، 2001وفقا دلاكس دارسونو سنة 
ى خارجي، الرغبة يف التعلم يعتمد اعتمادا كبًنا على ظروف وادلراىقٌن. ولذلك، ك
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تسبب وزيادة الدوافعية للتعلم، وخاصة من قبل التعلمٌن ىو شيئ ضروري ومعقول 
 .اتًن ادلتغيللقيام 

 الغرض دوافع .11

كما عاّمة يوجد قال اّن الغرض دوافع ىي حلّرك الشخص ألنشأ محاسو و 
االرادياها. لعّل شيئ حيت يوجد ادلربح أو الغرض على يقٌن. مّث حٌن يتأكد ادلدرس 

التعالميذ أصبحوا ماهيئٌن للتلقي، أس تقدمي الدرس ادلراد إيصالو، وىذا من أن 
الغرض يتخذ أساليب متعددة كالشرح ادلباشر واالستجواب وتعدد األمثلة واحلوار 

  .28والبأس من بغض التلقٌن

 : األشكل العامة لدوافع الطاّلب التالى .12
القة بٌن يأيت ضمن الفرد نفسو مثال, للمدّرس الّت يوقظ الطفل الع .1

 التعلم الشخص وادلعرفة.
 يأيت من البيئة على بواسطة مثال, نوعية ادلكان الدراسة .2

 أّما الرابع ادلاهارة يعىن:  

ادلاهارة اإلستماع ىو التعرف على األصوات والفاهم والتحليل والتفسًن,  (1
التطبيق, النقد, التقومي للمادة ادلسموعة. مثال, اإلستماع إىل القراءة 

 ستماع إىل القراءة الطاّلب.مدّرس. اإل
ادلاهارة الكالم ىو الة االتصال بٌن ادلتكالم والة التفكًن والتعبًن والة  (2

تسجيل احلًنات والتجريبات. مثال, أجب عن السؤال ادلدّرس. أجب 
 عن السؤال الصديق, تلخيص النص الفرتة واجلًنة
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  35وطريق تدريسها نظرية وتطبيقا، ص. ،العربية يوسف الصميلي، اللغة 
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اهارة شكل من أشكال مظاهر من مظاىًن قدرات  وم ادلاهارة الكتابة ىو (3
لغوية كانت تسيطر علياها مؤخرا من قبل ادلتعّليم اللغة بعد ماهارة 
اإلستماع والتحدث والقراءة. مثال, يعطى الطاّلب الكتابة الّت أكتب 

 ادلدّرس يف السبورة.
ادلاهارة القراءة ىو القدرة عى القراءة النص العربية بالرتمجة وتكون قدرة  (4

فاهّماها جبيد وسالسة. مثال, التكالم القراءة الّت يقراءة ادلدّرس. التكالم 
 القراءة الّت أمر ادلدّرس. 

 مّدرس ىالمفهوم اإلجرائ . ت

 ىذا البحث كما يلي:يف  ّرسعن كفاءة تعليمية ادلدادلفاهوم اإلجرائى 

 برنامج تعلم اللغة العربية ان خيط ّرسادلديقدر  .1
 ت الطاّلب.اجحلاماّدة اللغة العربية مطابقة  ادلدّرسيرّتب و يقدم  . أ

 م.تعلىداف ة بأاللغة العربية مطابق ادلدّرسيقدم  . ب
 اّدةادلليقدم  إستيعاب التكنولوجية ادلدّرس . ت

 .اللغة العربيةتعلم  اّدةادل ادلدّرس يقدر .2
 شرحا واضحا. اّدةادليشرح ادلدّرس اللغة العربية  . أ

 .البصًنة واسعة اللغة العربية ادلدّرس جييب . ب
 .ةوساهول يحةبوض الطالب أسئلة ادلدّرس جييب . ت

 ّكز عملية تعلم اللغة العربية ير  .3
 ان ينظم ويبدل حالة الفصل  ادلدّرسقدر ي . أ
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 ادلختلفة عند التعليم قطر ال ادلدّرس يستخدم . ب
 م ادلختلفة تعلئل اوس ادلدّرسيستخدم  . ت
 ماهارات تعليمية جيدة. اللغة العربية ادلدّرس ىلد . ث
 جيدا. اليتعلمو لطاّلب ا ادلدّرسع فاو دي . ج

 تعليم اللغة العربيةالعملية  تقومي .4
 .ادلادةب ةمطابق ادلدّرس التمريناتيصنع  . أ

 .الطاّلببقدرة  ةمطابقنتيجة تعلم يعطى ادلدّرس  . ب
 اإلمتيحان. عند اين مل ينجحو ذادلدّرس اإلعادة إىل الطاّلب ال ينّفذ . ت

 دوافع يف التعّلم لدى الطاّلبعلى اللغة العربية  مدّرستعليمية كفاءة  تأّثًنمث 
ديكن قياس مع اإلختبارات التحصيلية. ادلتوسطة اللغة العربية يف ادلدرس 

 اإلسالمية مبعاهد دار احلكمة بكنبارو.

 السابقةج . الدراسات 

يأخذ من الطاّلب من الدراسة شخصّي األخري  ىذا الدراسات السابقة
كانت الدراسات السابقتاها وىي البحث الذي الذي يستحقة مّتصل هبذه البحث.  

مدّرس تعليمية عمال بأختيبار رسكا ماالشاري حتت ادلوضوع" العالقة بٌن كفاءة 
اللغة العربية و دافع تعلم لدى الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة باب الّسالم فكنبارو" 

مدّرس اللغة العربية و دافع تعلم لدى تعليمية فلذالك فيو العالقة بٌن كفاءة 
 الفرق من ىذا البحث وىو إّن من ىذا البحث، يبحث عن " تأثًن كفاءة الطالب.
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تعليمية مدّرس اللغة العربية على دوافع التعّلم لدى الطاّلب يف ادلدرسة ادلتوسطة  
 اإلسالمية" مبعاهد دار احلكمة بكنبارو".

 فروض البحث . د
 فياها فرضّية ىذا البحث ىي :

Ha سة ادلدر يف التعّلم لدى الطاّلب دوافع على  ةر تأثاللغة العربية م تعليمية مدّرس كفاءة
 .بكنبارو احلكمة دارادلتوسطة مباهد 

:Ho  التعّلم لدى دوافع على  ةر تأثاللغة العربية م تعليمية مدّرس ليس ىناك كفاءة
 .بكنبارو سة ادلتوسطة مباهد دار احلكمةادلدر يف الطاّلب 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


