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 الباب األول

 مقدمـــة

 

 

 البحث خلفية .أ 

 يكوف الك اإلنساف حياة يف الوسائل أىمّت  من ىي اللّتغة إفّت 
 األغراض على للوصوؿ خرآلاك بينو متعاكنا كال متّتصال اإلنساف

يعرؼ أف ك  (.8-7: 1977, يونس علي فتحى. )باللّتغة إالّت 
قرآف اؿكتاب ة اإلسالمية ألف ماللغة العربية حقيقة ىي اللغة الدين

ىف عملية أساسا للمسلمُت كتاب للمسلمُت كىو أيضا أصبح ىو 
. اليومية ك العبادة

عشر قد رفعت اللغة العربية كحلظتها  ىف عصر قرف التاسع
 ك أىليةأك اجلامعة حكومية إىل  االبتدائيةرحلة املتبدأ من  ك باحلق

سف يار يوتت ) .ىاتدريسغَت الرمسية لًتقيتها ك رمسية أك دينية ك
( 188: 1987كسيف األنوار، 

من  جدا التصاؿ أنواع الغرض ةطريقة مهم تعليمىف عملية اؿ
فّت ادلدرس إ( 11: 1994)كما قاؿ كينارنو سورمحد التدريس 

غرضو، كال يستوعب أنواع مناىج على حصوؿ ؿالضعيف طريقتو ؿ
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أكىو اليدرل عن كوف تلك الطريقة فهو سيحاكؿ أف  التعليم
فهذا احلاصل بذلك . ق بطريقة غَت طبيعيأغراضعلى ػلصل 

. التالميذ، ككذلك مل يكن ناجحاادلدرس  ك دائما التعليم حازف
، كضعف غَتة التعليملة عن التنظيم، كضعف نتيجة أفتظهر مس

 .التعليمكعدـ اىتمامهم كجدىم ىف  التالميذ

من البياف السابق يعرؼ أف عملية التعليم تستطيع أف ذبرم 
يع ك يقدر على استخداـ يستط ادلدرسليم إذا كاف غرض التع إىل

تاج عملية تحك . يفهم على مادة التعليم كغَتذلكطريقة التعليم ك 
الذم يفهم مادة التعليم اليت يريدىا أف  ادلدرسإىل كفاءة التعليم 

)  الفعالةق ك يقدر على استخداـ طريقة التعليم تالميذيعلّتم إىل 
(  2007:  3. مولياسا

 افيو التالميذك ادلدرسىل إتاج تح التعليمعملية شك أف  كال   
 تعليمكذلك عملية , بغَتعلا مرستج التعليمعملية ف ال ؽلكن أل

يكوف ىناؾ شربوف  9الثانوية احلكومية  بادلدرسة اللغة العربية
كلكن بعد أف تعرؼ الباحثة من . فيها التالميذاللغة العربية ك مدرس

عرفت  ىف تلك ادلدرسةصية خقابلة الشاملالحظة ادلباشرة ك امل
 ينالعاشر حىت الثاين اللغة العربية من الفصل مدرس الباحثة أف

شربوف كلهم متخرجوف من  9الثانوية احلكومية  بادلدرسة  عشر
قسم اللغة من  مدرسأم ال يكوف ) قسم تعليم الدينية اإلسالمية  
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كلة تعليم ألف ىذا عند نظرية تعليم ىي مش( تعليم اللغة العربية 
. توكفاءـ الدرس ال يناسب بيعلّت  ادلدرس

 9كف من ادلدرسة الثانوية احلكومية ادلدرسلكن كلو كاف ك   
شربوف متخرجُت ليس من قسم التعليم اللغة العربية ىم يقولوف أف 

 ىم يقدركف على اللغة العربية كإصلازىم ىف اللغة العربية جيداتالميذ
.  العربيةاللغة  مدرسبعد أف يعلّتم 

اللغة  مدرس قوؿدبا مكمن احلالة السابقة ال تؤمن الباحثة    
إذا كاف  حةاجف عملية التعليم فكؾسوؼ ال ت قألف بتلك ادلدرسة

. ىا غَت كفاءةمدرس

تبحث ىل أف  تريد الباحثة شكلة السابقة املإىل ضافة إ 
ىف  ذالتالمي إصلاز على عربية تؤثراللغة اؿ التعليمىف  ادلدرسفاءة ؾ

اللغة يعلم اللغة اليناسب  مدرسحينما  أـ ال درس اللغة العربية
. ؟ بكفائتو

كفاءة " بادلوضوع الباحثة أف تبحث لذلك ىف ىذه الرسالة  
درس اللغة ىف  التالميذ إصلازك تأثَتىا على  دريسالت ىف ادلدرس

الثانوية  بادلدرسة العاشرالفصل  تالميذدراسة احلالة ؿ) ربيةعاؿ
( شربوف  9مية احلكو
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 البحث فروض .ب 

: مايلي اخلطوات البحث ىذا يف الباحثة قدمت
 البحث تقرير .1

 البحث ميداف .(أ 

 اللغة التعليمطريقة  ىي الرسالة ىذه يف البحث كميداف
. العربية

 البحث منهاج .(ب 

  كمػي منهاج ىو البحث ىذا يف البحث كمنهاج

 البحث  نوع .(ج 

)  ؾأمبَتم ىي الرسالة ىذه كتابة يف البحث كنوع
 ( ادليداين البحث

 
 سألةامل ربديد .2

 أخذت السّتابقة، كتقريرىا البحث خلفية على بناء
:   مايلي البحث، ىذا يف سألةامل ربدد أف الباحثة

الثانوية  بادلدرسة ريةعىف تدريس اللغة اؿ ادلدرسكفاءة  (أ 
 شربوف 9احلكومية 

 الدرس اللغة العربيةىف  الفصل العاشر تالميذاؿ إصلاز (ب 
 شربوف 9الثانوية احلكومية  ةبادلدرس
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 البحث أسئلة .3

ىف تدريس اللغة العرية  ادلدرسكفاءة  حد أم إىل (أ 
 شربوف 9الثانوية احلكومية  بادلدرسة

درس اللغة ىف  الفصل العاشر تالميذاؿ إصلاز حد أم اىل (ب 
 شربوف 9الثانوية احلكومية  بادلدرسة العربية

 إصلاز على تدريساؿىف  ادلدرسكفاءة  تأثَت حد أم إىل (ج 
الثانوية احلكومية  بادلدرسة اللغة العربيةىف الدرس  تالميذاؿ
 شربوف 9

 
 البحث أغراض .ج 

 ىذا يف البحث فأغراض السّتابقة ادلشكالت إىل إضافة
: مايلي البحث

 بادلدرسةىف تدريس اللغة العرية  ادلدرسكفاءة  عن احلقائق نيلؿ .1
 شربوف 9الثانوية احلكومية 

ىف درس اللغة الفصل العاشر  تالميذاؿ ازإنج عن احلقائق نيلؿ .2
 شربوف 9الثانوية احلكومية  بادلدرسةالعربية 

 إصلازتدريس على اؿىف  ادلدرسكفاءة  تأثَت عن احلقائق نيلؿ .3
الثانوية  بادلدرسةىف درس اللغة العربية  الفصل العاشر تالميذاؿ

 شربوف 9احلكومية 
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 التفكيرية األسس .د 

 يف الدّتراسية ادلناىج نفيذت نشاط ىو التعليم عملية
 ربقيق يف ادلتعلّتمُت على التّتأثَت أجل من يةالتعليم ادلؤسسات
ىف  ادلنشودةكلكي يصل إىل أىداؼ التعليم  .احملددة األىداؼ

 تارغلاف، جونتور ىنر ) : شرائط كجبت فيها كىي  عملية التعليم
1993 :188.) 

منهج التدريس  كجود .1
طريقة التدريس  كجود .2
تالميذ ناسبة باملدة التدريس ماكجود  .3
 تدريساؿىف  ادلدرسكفاءة  كجود .4

الباحثة أف إحدل الشركط  عرفتإضافة إىل البياف السابق  
من ذلك . ىف تدريس ادلدرسليصل إىل غرض التدريس ىي كفاءة 

ال يعرؼ منهج  ادلدرسإذا كاف  صلاحة عملية التعليمالؽلكن 
من ذلك . خداـ طريقتواستيقدر على التعليمو ك ةك ماد التدريس

.  ىف الدرس ادلدرستاج إىل كفاءة تح عملية التعليمىف 
الذم يفهم مادة التعليم اليت  ادلدرسالكفاء ىو  ادلدرس

ق ك يقدر على استخداـ طريقة التعليم تالميذيريدىا أف يعلّتم إىل 
س مكلذلك ال بد على رئ(  2007:  3. اسامويل) ىف تعلّتم 

ربية ىف مدرستو ال بد ليعلّتم اللغة الع ادلدرس رػلتاادلدرسة إذا كاف 
من قسم التعليم اللغة العربية أك ادلعاىد  ادلدرس ػلتارأف  عليو
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رج ادلتخ ادلدرسة العربية عميقا ألف دْترسُت فيها اللغتُت اإلسالمية اليت 
من قسم تعليم اللغة العربية أك ادلعاىد اإلسالمية يقدر على اللغة 

.  جيدا ةالعريب

تعليم كأما مكّتوف اؿلية التعليم فيها توجد مكّتوف عم  
كتفاعل بُت . ك مادة التعليم ك التلميذ ادلدرسالتعليم فهي 

مكوف التعليم يتعلق بالوسائل األساسية كوسائل التعليم ك طريقة 
التعليم ك أحواؿ التعليم حىت من تفاعل بُت مكوف التعليم 

زلمد ) ادلؤكدة السابق يستطيع أف يصل إىل أىداؼ التعليم 
(  2004:  4. علي

ىو أحد  ادلدرسنظرا من البياف السابق تعرؼ الباحثة أف   
إال  بُت مكوف التعليمكجود تفاعل  كال ؽلكن  تعليماؿمكّتوف من 
ىو أحد من  ادلدرسإضافة إىل ذلك تعرؼ الباحثة أف  .ادلدرسب

غَت كفاء فطبعا تفاعل بُت  ادلدرسمكوف التعليم كإذا كاف 
ؿ إىل أىداؼ كصّت كف التعليم غَت جيدة حىت ال يستطيع أف ممك

. التعليم ادلؤكدة
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 فرضية البحث .ه 

= Ha إصلازك التدريسىف  ادلدرس كجود التأثَت الداليل بُت كفاءة 
درس اللغة العربية ىف  التالميذ

= Ho   إصلاز دريس كالتىف  ادلدرسعدـ التأثَت الداليل بُت كفاءة 
غة العربية درس اللىف  التالميذ

  

 تنظيم الكتابة .و 

: بوابا تالية أ يتضمنادلبحث يف ىذه الرسالة   

تتكوف من خلفية البحث ك فركض  ( مقدمة ) الباب األول
البحث ك أغراض البحث كاألسس تفكَتية ك فرضية البحث ك 

 تنظيم الكتابة

 إصلازك التدريسىف  ادلدرسكفاءة حبث نظرم ىف )  الباب الثانى
 ادلدرسىـو كفاءة يتكوف من مف( درس اللغة العربية  ىف التالميذ

 إصلازك مفهـو  ىف التدريس ادلدرسادلبحث كفاءة يتكوف من 
ادلبحث ك  ىف الدرس التالميذ صلازيتكوف من تعريف اإل التالميذ
. ىف الدرس اللغة العربية التالميذإصلاز 

 ةكمعرؼ البحث طريقة تتكوف من ( مناىج البحث)  الباب الثالث
 ربليل كطريقة البحث كأدكات البحث كمدة ادلثاؿ كتقرير الزمرة

 البحث كخطوات احلقائق
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كصف احلقائق ك  من يتكوف ( ربليل احلقائق)   الباب الرابع
. ربليل احلقائق ك ربليل ادلناقشة

نتائج البحث ك االقًتاحات  تتكوف من(  اخلاسبة)  الباب الخامس

المراجــع 

 المالحــق
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الباب الثاني 

تدريس  الفى  مدرسنظري فى كفاءة الالبحث ال

  س اللغة العربيةفى در التالميذإنجاز و  

 

 

  تدريسالفى  مدرسكفاءة المفهوم  .أ 
لعاـ  14مهورية اإلندكنيسية رقم الًتبوم اًف القانوف ىف 

ىي  ادلعلم يذكر أف كفاءة كاحملاضرين ادلدرسُت عن 2005
أف ؽللك  ىابمكالسلوكيات اليت يج اراترلموعة من ادلعارؼ كادلو

أف  أيضا السابقالقانوف يف  ك عليم ك التعلمتىف عملية اؿ ادلعلم
:  يلي  الكفاءة تنقسم إىل أربع أقساـ ما

 ( Kompetensi Pedagogik )  الكفاءة الفيدجوجية .1
 اليت تركب منـ إدارة عملية التعلقدرة على اؿىي   

 رة على تصميم التعلم كتنفيذهقدك  ادلتعلمُت فهم علىقدرة 
تنمية ادلتعلمُت قدرة على  كقدرة على تقييم نتائج التعلم، ك

.  على تفعيل امكانات سلتلفة
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رقم احلكومة اجلمهورية اإلندكنيسية  تنظيمكأما عند   
الكفاءة الفيدجوجية ىي القدرة ـ أف  2008ىف العاـ  75

: ادلعلم على إدارة التعليم ما يايل 
ة درس على األسس الًتبوماملفهم  .1
فهم ادلدرس على الطالب  .2
ادلناىج / تطوير ادلناىج الدراسية فهم ادلدرس على  .3
 التعليم تطوير فهم ادلدرس على  .4
 فهم ادلدرس على تنفيذ نظاـ التعليم كالتعلم احلوارية .5
 تقييم نتائج التعليمعلى فهم ادلدرس  .6
تلفة فهم ادلدرس على تطوير ادلتعلمُت لتفعيل امكانات مخ .7

 ( Kompetensi Kepribadian ) الكفاءة الشخصية .2
أم قدرة الشخصية اليت ثابت كمستقر، كناضجة،   

. كاحلكمة كالكرامة، ظلوذجا ػلتذل بو للطالب، كالنبيلة
ادلادة  2008لسنة  74كذلك كرد يف تنظيم احلكومة رقم 

أف كفاءة شخصية ادلعلم على ( 5)البند  3الثانية الفصل 
مل الشخصيات الذين ىم ادلؤمنُت كالصاحلُت، األقل كتش

كالنبيل كاحلكمة كاحلصافة، دؽلقراطية كمستقرة ككرؽلة كمستقرة 
كناضجة، كصادؽ ، الركح الرياضية، كتكوف ظلوذجا ػلتذل 

بو للطالب كاجملتمع احمللي، إىل إجراء تقييم موضوعي ألدائها، 
.  كتطوير أنفسهم بشكل مستقل كعلى ضلو مستداـ
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  ( Kompetensi Sosial )لكفاءة اإلجتماعية ا  .3

ىي قدرة ادلعلمُت كجزء من اجملتمع، الذم ال يقل   
: لديهم الكفاءة إىل

القدرة على تواصل بالفم ك الكتابة ك اإلشارة  .1
القدرة على استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت  .2

كظيفيا 
 القدرة على نتاجى مع الطالب ك ادلدرسُت فعالية .3

     ( Kompetensi Profesi )كفاءة ادلهنية اؿ  .4
التعليم الواسعة  التعلم ك مادةىي قدرة ادلدرس على  

ىا ادلدرس يستطيع هبا أف يريب الطالب ؽلكن اليتك العميقة 
يف معايَت الًتبية ك . عيار الكفاءة من احلكومةمب مناسب
ربدد الكفاءة  2008يف عاـ  74 اإلندكنيسية رقم  الوطنية

نية للمعلمُت ىو القدرة على السيطرة على ادلعرفة ادلو
للمعلمُت يف رلاالت العلـو كالتكنولوجيا، ك الفنوف كالثقافة 

:  الذم يضم إتقاف على األقل
السيطرة على موضوع كاسع كعميق مع مضموف  (1

أك رلموعة / برامج كحدة التعليم كادلواد الدراسية، ك 
من ادلواضيع اليت سيتم العفو  
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ة على ادلفاىيم كاألساليب من التخصصات السيطر (2
العلمية، كالتكنولوجيات، أك فن ذات الصلة، كىو 

متماسك من الناحية ادلفاىيمية مع تلقي بظالذلا على 
أك رلموعة / برنامج أك كحدة تعليمية، ادلوضوع، ك 

.  من ادلواضيع اليت سيتم العفو عنهم
  

 درسقدرة املدبعٌت ؼىف ىذا ادلوضوع  درسكفاءة املكأما  
فهم  ىف إمافهم الدرس الذم يريده أف يعلّتم على تالميذه على 

اللغة عليم كذلك ىف ت .ة استخدـ ادلادةطريق  فهمإما ىف ادلادة ك
الذم يفهم ك يقدر ىف اللغة  درسالكفاء ىو امل درسالعربية امل

يعلمها إىل تالميذه كيستطيع أف يستخدمها  يريدىا أف العربية اليت
.  التعليم اللغة العربية طريقةب

حملًتؼ لًتقية ا درسنوعية الًتبوية ػلتاج إىل املاؿىف ترقية   
بوية احلسنة ترىداؼ اؿاألباحلقيقة ليصل إىل . عملية التعليم حسنة

كبناء ) أدكات الدرس  بل ػلتاج إىل ىا فقطدرسيتعلق مب ال
ليم رئيس ادلدرسة جيدا ك مادة التع ك ( ادلدرسة ك كرسي ك مكتب

ك غَت  أحواؿ ادلدرسةك  (أم مادة التعليم ادلناسبة بتالميذ ) 
. ( 2003:  3. إبراىيم بفادؿ. ) ذلك
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ىو إحدل  الكفاء درستلك األراء أف امل إىلإضافة  
كلكن كما البياف السابق أف الشرائط ليصل إىل أىداؼ التعليم 

ؾ درسة ك أدكات الدرس أيضا يتعلق بنجاح التعليم لذؿرئيس امل
 درسألف ال ؽلكن موجود امل, الكفاء أيضا يتعلق هبما درسامل

 سيختاررؼ كيف يعىف ادلدرسة إذا كاف رئيس ادلدرسة ال الكفاء 
أك ال ؽلكن عملية تعليم ستجرم حسنة بدكف  الكفاء درسامل

. أدكات الدرس 

تعليم كأما مكّتوف التعليم اؿعملية التعليم فيها توجد مكّتوف  
مكوف التعليم كتفاعل بُت . دة التعليم ك التلميذك ما درسفهي امل

يتعلق بالوسائل األساسية كوسائل التعليم ك طريقة التعليم ك 
يستطيع  التعليم السابقاعل بُت مكوف حىت من تفأحواؿ التعليم 

(  2004:  4. زلمد علي)  أف يصل إىل أىداؼ التعليم ادلؤكدة

 لحدإك ق درسإضافة إىل ذلك تعرؼ الباحثة أف امل 
تفاعل بُت غَت كفاء فطبعا  درسكإذا كاف املالتعليم  اتمكوف

إىل أىداؼ ؿ أف يصحىت ال يستطيع مكوف التعليم غَت جيدة 
. التعليم ادلؤكدة
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:  4. زلمد علي)  ىف عملية تعليم لو األدكار درسامل 
:  كما يلي  ( 2004

 (Planning Study)  زبطيط الدراسةِت  .1
 (Executing Study) تَتنفيذ الدراسةِت  .2
 (.Giving feed back) .يُتعيدُت غذاء .3
أف  لوال بد  مدرسالباحثة أف  تعرؼ ةمن األدكار السابق 

أىدؼ  ىفأف غلعل  درسيفهم زبطيط الدراسة ألف بو يستطيع امل
مادة التعليم ادلناسبة بتعليم مث  ؼلتارأف  درسالتعليم ك يستطيع امل

على تالميذه جيدا  لكي يستطيع أف ينفذ الدراسة درسعلى امل
التعليم إىل تالميذه سباما ك أف يصل رسالة  درسألف بو يستطيع امل

أف يعيد غذاء ألف بو يستطيع  درسجيدا ك أخَتا يستطيع امل
ػلب  التعليم جيدا حىتىف  التالميذأف غلعل تطوير  درسامل

. الدرس ك رغبتهم ىف التعليم جيدا التالميذ

اللغة أف  مدرسعلى ال بد ية ككذلك ىف تعليم اللغة العرب 
يقدر على زبطيط الدراسة ك تنفيذ الدراسة ك يعيد غذاء إىل 

تالميذه ألف ال ؽلكن عملية التعليم ستجرم إىل أىداؼ التعليم 
.  تعليم ال يستطيع ىف عملية أدكارهىف عملية اؿ درسإذا كاف امل
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عملية التعليم ىو نشاط تنفيذ ادلناىج الدّتراسية يف  
ات التعليمية من أجل التّتأثَت على ادلتعلّتمُت يف ربقيق ادلؤسس

كلكي يصل إىل أىداؼ التعليم ادلنشودة ىف . األىداؼ احملددة
ىنر جونتور تارغلاف، :  ) عملية التعليم شرائط كجبت فيها كىي 

1993 :188 .)
كجود منهج التدريس  .5
كجود طريقة التدريس  .6
كجود مادة التدريس ادلناسبة بتالميذ  .7
 ىف التدريس درسكفاءة امل كجود .8
الباحثة أف إحدل الشركط  عرفتإضافة إىل البياف السابق  

ف ذلك ـ. ىف تدريس درسليصل إىل غرض التدريس ىي كفاءة امل
ال يعرؼ منهج  درسإذا كاف امل الؽلكن عملية التدريس صلاحة

من ذلك . يقتوالتدريس ك مادة تعليمو كاليقدر على استخداـ طر
.  ىف الدرس درستاج إىل كفاءة املىف عملية التدريس يح

 
 اللغة العربية سدرفى  التالميذإنجاز  .ب 

 الدرسىف  التالميذتعريف إصلاز  .1
نساف ر من األعماؿ اليت قد قاـ هبا اإلاإلصلاز ىو أث  

كأما عند (  19:  1994مجرة ) إما شخصية أك اإلجتماعية 
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إف اإلصلاز ىو كل شيء (  21:  1994) مسعود حسن 
.  الذم ينالو االنساف من أعمالو اجتهادا

برىاف من ىف التدريس باحلقيقة ىو  التالميذإصلاز   
ىف  التالميذمن ذلك أف إصلاز . ىف التدريس التالميذاختيار 

. بعد أف يدرسوا الدرس التالميذالتدريس دبعٌت نتيجة الىت يناذلا 
تستطيع أف تنظر إىل شكل األرقاـ الدرس عادة  التالميذإصلاز 

 Student) تلميذكتاب تقريرِت إصلازِت  ىفكتب اليت تأك الكلمة 

achievement report book)  ( ،30: 1996سوريو سوراطا  .)
إصلاز التالميذ تعرؼ الباحثة أفّت من البيانات ادلذكورة   
مستول القدرة الذم كصلو التالميذ بعد أف ىو التعليم  ىف

. الدرس يتعلموا
 ىف درس اللغة العربية التالميذإصلاز   .2

ىف  التالميذاإلصلاز ىف ىذا ادلوضوع دبعٌت نتيجة   
ىف درس اللغة العربية تتعلق  التالميذنتيجة , الدرس اللغة العربية

بفهمهم الدرس إذا كانوا يفهموف الدرس جيدا طبعا نتيجتها 
.  ىف التعليم جيدا أيضا

تتعلق بقدرهتم اللغة  التالميذة رائت الباحثة أف نتيج  
أف القدرة ىى القوّتة على الشىء  اللغويوفالعربية كما قاؿ 
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كالتمكّتن من فعلو أك تركو، كأف القدرة ىى الكفاءة كادلهارة ىف 
( 1982:612لويس مألوؼ،).لتقرير الشئ تنفيذ

:  1996)كأمّتا قوؿ الشيخ الكامل زلمد عويضة   
ما  ف يقـو بو فعال، أميستطيع الشخص أفهى ما ( 182

ؽلكن إنتاجو بطريقة ملموسة بناء على التدريب كادلراف كالتعلّتم، 
أف القدرة ىى ادلعرفة ( 11:  1982)غنتور تريغاف كقد قاؿ 

. الىت ؽلتلك هبا الفرد على ادلهنة الىت غلدىا

كالقدرة ىنا صفة معرفة كاملة كراء رلموعة أساليب   
عرىف الىت ترتبط ىف شكل أك ىف معينة من أساليب النشاط امل

موضعها أك فيهما معا كتتمايز إىل حدّت ما عن اجملموعات 
.  األخرل من األساليب

إضافة إىل ذالك تلعب القدرة دكرا كبَتا ىف ربديد   
مستقبل األفراد كخباصة ىف حياهتم التعليمية إذ أف النواحى 

مث التعليم التعليمية كتقسيمها إىل التعليم اللغول كتعليم فٌت 
. بالقسم األدىب كبالقسم العلمى كما أشبو ذالك
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 التالميذكمن بياف مذكور تستنبط الباحثة أف قدرة   
على أف يقـو بو فعال،  التالميذىي الكفاءة الىت ؽلتلك هبا 

.  كىذه الكفاءة مكتسبة كليست موركثة

كلو كاف معٌت القدرة كاسعة بل ىف ىذا ادلوضوع   
على درس اللغة العربية فقط  التالميذقدرة  تبحث الباحثة ىف

ىف فهم درس اللغة العربية اليت يناذلم من  التالميذأم إصلاز 
.   استاذىم

 

 ىف درس اللغة العربية  التالميذالعوامل اليت تأثر على إصلاز  .3
ىف التدريس عامة  التالميذالعوامل اليت تأثر على إصلاز 

ىف  التالميذداخلية كنشاط العوامل اؿ: تنقسم إىل عاملُت كىي 
ىف تعليم  درسالدرس كغَت ذلك ك العوامل اخلارجية ككفاءة امل

: 1996سوريو سوراطا، ) الدرس كأحواؿ ادلدرسة كغَت ذلك 
30  .)

العوامل الداخلية ىف ىذا البحث دبعٌت العوامل الىت  
اليت جاءت منو نفسو كادلريض ك  تلميذتأثر على إصلاز اؿ
كأما العوامل اخلارجية ىف . ًن ك ما أشبو ذلككسالف ىف التعل

اليت  تلميذالىت تأثر على إصلاز اؿ دبعٌت العواملؼىذا البحث 
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غَت  مدرسك  تلميذحوىل مسكنة اؿجاءت من غَت نفسو ؾ
. كفاءة ك مكاف التعليم ما أشبو ذلك

ىف  التالميذككذلك العوامل اليت تأثر على إصلاز   
 التالميذاط عوامل الداخلية كنشعلى اؿالدرس اللغة العربية تأثر 

ال  التالميذىف تعليم اللغة العربية ألف عند الباحثة إذا كاف 
ينشطوف ىف تعليم اللغة العربية ال ؽلكن عليهم يفهموف اللغة 

ىف تدريس  درسجيدا مث العوامل اخلارجية ككفاءة امل العربية
للغة العربية ىف تدريس ا درسمن كفاءة امل ادلقصد, بيةاللغة العر

ة يقدر ك يفهم على اللغة العربية إما ىف فهم غالل مدرسىو 
ادلهمة مث العوامل  .ريقة تعليم ادلادةطادلادة أك طريقة استخداـ 

ادلدرسة  كبناءىي أحواؿ ادلدرسة اخلارجية األخرل من العوامل 
    .ك أدكات التعليم كغَت ذلك

 

 فى التالميذإنجاز فى التدريس و  مدرسالعالقة بين كفاءة ال .ج 
 اللغة العربية درس

ىف التدريس ك  درسبعد أف تبحث الباحثة ىف كفاءة امل
تستمر الباحثة أف تبحث  اللغة العربية درسىف  التالميذإصلاز 
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العالقة ىف ىذا ادلوضوع دبعٌت العالقة بُت كفاءة . العالقة بينهما
 نظرم من جهة ىف الدرس التالميذىف التدريس ك إصلاز  درسامل

 اللغوينأم من النظرية ادلكتوبة من الكتب العلمية أك من نظرية 
.  أك الًتبوية

طريقة  عملية التعليمىف كما البيانات ىف الباب األكؿ أف 
التصاؿ أنواع الغرض، كما قاؿ  التالميذمهمة جدا ألعماؿ 

فّت ادلدرس الضعيف طريقتو إ( 11: 1994)كينارنو سورمحد 
توعب أنواع مناىج التعليم أكىو اليدرل حلصوؿ غرضو، كال يس

أغراضو  على عن كوف تلك الطريقة فهو سيحاكؿ أف ػلصل
فهذا احلاصل بذلك التعليم حازف دائما ك . بطريقة غَت طبيعي

فتظهر مسئلة عن التنظيم،  التالميذعاىن، ككذلك مادلدرس س
كعدـ اىتمامهم  التالميذكضعف نتيجة التعليم، كضعف غَتة 

.  التعليمكجدىم ىف

من البياف السابق يعرؼ أف عملية التعليم تستطيع أف ذبرم 
يسطتيع ك يقدر على استخداـ  درسإىل غرض التعليم إذا كاف امل

. طريقة التعليم ك يفهم على مادة التعليم كغَتذلك
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الذم يفهم مادة التعليم اليت  درسالكفاء ىو امل درسامل 
على استخداـ طريقة التعليم  ك يقدر تالميذهيريدىا أف يعلّتم إىل 

(.  2007:  3. مولياسا) ىف تعلّتم 

إضاقة إىل ذلك تعرؼ الباحثة أف عملية التعليم ػلتاج إىل 
, فيها ألف ال ؽلكن عملية التعليم ستجرم بغَتعلا التالميذك درسامل

 التالميذك  مدرسػلتاج إىل كذلك عملية التعليم اللغة العربية 
, جرم جيدااءة ال ؽلكن عملية التعلم ستغَت كف درسكلكن لو امل

ىل عالذم ال يفهم ك ال يقدر  درسىو املغَت كفاءة  درسألف امل
. اللغة العربية ك كوف استخداـ طريقة تعليم اللغة العربية

اللغة  التالميذنتيجة أم ىف اللغة العربية  التالميذكأما إصلاز 
تعرؼ  من ذلك ,فهمهم اللغة العربيةيتعلق بؼالعربية باحلقيقة 
ىف التدريس  درسالدرس يتعلق بكفاءة امل التالميذالباحثة أف فهم 
أف يصل رسالة  درسىف التدريس يستطيع امل درسألف بكفاءة امل

مادة  التالميذالتعليم أك مادة التعليم إىل تالميذه حىت يفهم 
من . الدرس جيدا التالميذأك نتجة  التالميذإصلاز  حىتالتعليم ك 
ىف التدريس تتعلق  درسرا من النظرم العلمي أف كفاءة املذلك نظ

. الدرس التالميذبإصلاز 
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