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اإلهداء

فقد كان روح احلياة ... أيب إيل
فقد كانت حياة الروح... وأمي 

... ريب ارمحهما كما ربياين صغريا...
















تقديرالشكر و ال
لمنا وهادينا األول احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني مع

نبينا حممد بن عبد اهللا عليه وعلى آله أفضل الصالة والتسليم وعلى من تبعه بإحسان إىل 
:عدبيوم الدين و 

احلمد هباحلمد والثناء، فلحقاء هذا البحث، فله سبحانه أإبيوقد من اهللا عل
تقدم بالشكر أن أ–بعد محد اهللا تعاىل –ويشرفين هيم عطائظوعهعلى جزيل نعمائ

والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل 
: ومنهم. طلبت، ومل يكن حيدوهم إال العمل اجلاد املخلصءأحدهم بشي

وعملياعلمياالباحثأفادالذياألولاملشرفاهلدى،مفتاحالدكتورمساحة)١
حىتالبحثفكرةبدايةمنذالبحثهذاعدادإمراحلكليفخطواتهووجه

.والتقديرالشكرعظيمالباحثومناجلزاءخرياهللامنفلهمنه،اإلنتهاء
شكرهعنلساينيعجزفحقاالثاين،املشرفجماب،حممدالدكتورمساحة)٢

البحثهذاإعدادفرتةطوالوالتشجيعالعونكلللباحثقدمفقدوتقديره
وكانوتوجيهه،الباحثمساعدةعنيوماصدرهيضقوملهبعلميبخلفلم

الشكرخالصمينفلهالباحثنفسيفاألثرأكربالبحثهذامبناقشةلتفضله
. واجلزاءالثوابعظيماهللاومنوالتقدير

الدراساتكليةالعربيةاللغةتعليمقسمسكرتريمبارك،زلفىالدكتورمساحة)٣
.ماالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيملكماموالناجامعةالعليا

كليةالعربيةاللغةتعليمقسمرئيس،نورصاحلشهداءالدّكتورمساحة)٤
راسات .ماالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعةالعلياالّد

مالكموالناجامعةالعلياالدراساتكليةعميد،مهيمنالدكتوراألستاذمساحة)٥
.ماالنجاحلكوميةاإلسالميةراهيمإب

إبراهيممالكموالناجامعةمديرسفرايوغو،إمامالدكتوراألستاذمساحة)٦
.ماالنجاحلكوميةاإلسالمية



كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف قسم تعليم اللغة 
فلهم . براهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجالعليا جامعة موالنا مالك إالعربية كلية الدراسات

من الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم اهللا 
. عين خري اجلزاء

رئيس ،الدكرتندس سيف الدين املاجستريكما أتقدم بكل الشكر والتقدير إىل 
يطيب يل أن أتوجه بكل احلب ، كمامسارنج١اإلسالمية احلكومية املدرسة الثانوية

يف هذه املدرسة، أما أسريت وعلى رأسها والدي الكرمي الذي كان ميع املدرسوالشكر جل
له بعد اهللا تعاىل فضل إمتام هذا البحث مبا غرسه يف نفسي من حب للعلم واملعرفة 

ر خري واإلخالص يف العمل، ووالديت احلبيبة اليت يطوف فضلها عنقي وكان دعائها املستم
.معني يل يف حيايت

سهم يف إخراج هذا العمل املتواضع أزمالئي وأصدقائي وكل من ميع أسرتى و وجل
. إيل خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان

واهللا ويل التوفيق
م٢٠١١أغسطوس٢٠ماالنج،
الباحث

عبد احلكيم
٠٩٧٢٠٠٧٩: رقم السجيل



إنـدونيسـياجمـهوريـة
الـدينـيةالشـؤونوزارة

بماالنجالحكوميةاإلسـالميةإبراهيممالكموالناجامعة
العلياالدراساتكليـة
العربيـةاللغـةتعليـمقسـم

تقرير المشرفين

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبيآء 
. واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني

: بعد اإلطالع على البحث التكميلي الذي حضره الطالب
عبد احلكيم : االسم الكامل
S-2/٠٩٧٢٠٠٧٩: رقم التسجيل

دافعية الطالب وإدراكهم عن الكفاءة البيداغوجية للمدرس والعالقة :موضوع البحث
بينهما بالتحصيل الدراسى فى مادة اللغة العربية

مسارانج جاوى ١ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية إرتباطيحبث (
)الوسطى

.وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس اجلامعة

املشرف األول

مفتاح الهدىدكتور ال

املشرف الثاين

الدكتور محمد مجاب مشهودى
يعتمد،

رئيس قسم تعليم اللغة العربية

الدكتور شهداء صالح نور
١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوظيف



إنـدونيسـياجمـهوريـة
الـدينـيةالشـؤونوزارة

بماالنجالحكوميةالميةـاإلسإبراهيممالكموالناجامعة
العلياالدراساتكليـة
العربيـةاللغـةتعليـممـقس

اعتماد لجنة المناقشة
:عنوان البحث

لمدرسلالبيداغوجيةكفاءةالدافعية الطالب وإدراكهم عن 
والعالقة بينهما بالتحصيل الدراسى فى مادة اللغة العربية

)مسارانج جاوى الوسطى١ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية إرتباطيحبث (
حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية

S-2/٠٩٧٢٠٠٧٩: التسجيلرقماحلكيمعبد: الطالبإعداد

قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة املاجستري يف 
. م٢٠١١أغوسطس ٢٠تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم السبت ، 

:وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة
............:التوقيعرئيسا ومناقشاالدكتور توركيس لوبيس- ١
: ............التوقيعمناقشااألستاذ الدكتور إمام أسراري- ٢
: ............التوقيعمشرفا ومناقشاالدكتور مفتاح اهلدى- ٣
: ............التوقيعمشرفا ومناقشاالدكتور حممد جماب مشهودى- ٤

د، يعتم
عميد كلية الدراسات العليا

نمهيمالدكتورألستاذا
١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف 



إقرار الطالب 
:، وبيانايت كاآليتأنا املوقع أدناه 
عبد احلكيم: االسم الكامل
٠٩٧٢٠٠٧٩: رقم التسجيل

جفارا، جاوى الوسطى:العنوان 

درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربيةأقرر بأن هذ
: عنوانحتت موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الدراسات العليا جامعةكلية 

لمدرسالبيداغوجية لكفاءةالدافعية الطالب وإدراكهم عن 
والعالقة بينهما بالتحصيل الدراسى فى مادة اللغة العربية

)جاوى الوسطىمسارانج١ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية إرتباطيحبث (
وإذا أدعى أحد . بنفسي و اكتبتهحضرا و 

موالنا مالك الدراسات العليا جامعةولن نكون املسئوولية على املشرف أو على كلية
. اإلسالمية احلكومية ماالنجم إبراهي

.أحد على ذلك، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين هذا

م٢٠١١أغسطوس١٠، ماالنج
الباحث

عبد احلكيم
٠٩٧٢٠٠٧٩:رقم التسجيل



مستخلص البحث
والعالقة للمدرسالمهنيةالكفاءة دراكهم عن دافعية الطالب وإ، ٢٠١١عبد احلكيم، 

ىف املدرسة الثانوية إرتباطيحبث (فى مادة اللغة العربية بينهما بالتحصيل الدراسى 
، فتاح اهلدىم. د: املشرف األول. )مسارانج جاوى الوسطى١اإلسالمية احلكومية 

حممد جماب. د: املشرف الثاين
، التحصيل الدراسىللمدرساملهنيةالكفاءة إدراك، دافعية الطالب،:الكلمات األساسية 

ومـــن العوامـــل األساســـية ىف عمليـــة . إن عمليـــة التعلـــيم والـــتعلم جـــوهر العمليـــة التعليميـــة
إن املـدرس الكـفء يأخـذ أهـم املواقـف ىف كـل عمليـة . والدافعيـة)الكـفء(التعليم هـي املـدرس 

إن الدافعيــة تســاعد الطــالب ىف حــل . لـة التعلــيمالدافعيــة، هلــا دور هــام ىف عميالســيما.التعلـيم
.املشكالت والصعوبات عند التعلم، وتساعده على تكوين الثقة بالنفس وأهداف التعلم

مـــن املـــدارس ألـــامســـارانج١املدرســـة الثانويـــة اإلســـالمية احلكوميـــة واختارهـــا الباحـــث
Rancangan(الدويلاملربجمة على املستوى  Sekolah BerstandarInternasional(.

دافعيـــة الطـــالب العالقـــة بـــني ) ١:(وأهـــداف هـــذا البحـــث هـــي لوصـــف األمـــور التاليـــة 
. مســـارانج١يف املدرســة الثانويــة اإلســالمية احلكوميــة ىف تعلــم اللغــة العربيـــةالدراســىبالتحصــيل 

م اللغـة بالتحصـيل الدراسـى ىف تعلـللمـدرساملهنيـةالعالقة بني إدراك الطالب عـن الكفـاءة ) ٢(
دافعيـــة الطـــالبالعالقـــة بـــني )٣. (مســـارانج١يف املدرســـة الثانويـــة اإلســـالمية احلكوميـــة العربيـــة

يف املدرســـة بالتحصـــيل الدراســـى ىف تعلـــم اللغـــة العربيـــةللمـــدرساملهنيـــةوإدراكهـــم عـــن الكفـــاءة 
.مسارانج١الثانوية اإلسالمية احلكومية 
الســـتبانة جلمـــع بيانـــات دافعيـــة الطـــالب اســـتخدم الباحـــث ااهلـــدفللوصـــول إىل هـــذا 

للمـــدرس واســـتخدم أيضـــا الوثـــائق املكتوبـــة ملعرفـــة بيانـــات املهنيـــةوإدراك الطـــالب عـــن الكفـــاءة 
. التحصيل الدراسى ىف مادة اللغة العربية

هــذا البحــث حبثــا كميــا يــنهج الباحــث منهجــا حتليليــا إحصــائيا باســتعمال رمــوز ولكــون
Product(ارتبـاط ضـرب العـزوم Moment Correlation(ورمـوز االحنــذار)Regression(.



Random)(يف تعيـني العينـة اسـتعمل الباحـث الطريقـة العشـوائية   و  Sampling وعـدد جمتمـع
. طالب١٠٠طالب والعينة ٨٠٤هذا البحث 

وجـــود عالقـــة موجبــــة قويـــة بـــني دافعيـــة الطـــالب بالتحصــــيل ) ١: ونتيجـــة البحـــث هـــي
) ٢مسـارنج ، بالنسـبة١ة اللغـة العربيـة ىف املدرسـة الثانويـة اإلسـالمية احلكوميـة الدراسـي ىف مـاد

للمـدرس بالتحصـيل الدراسـي ىف مـادة اللغـة العربيـة املهنيـةوجود عالقة موجبة قوية بـني الكفـاءة 
وجــود عالقــة موجبــة قويــة بــني دافعيــة ) ٣مســارنج،١ىف املدرســة الثانويــة اإلســالمية احلكوميــة 

للمـدرس بالتحصـيل الدراسـي ىف مـادة اللغـة العربيـة ىف املدرسـة الثانويــة املهنيـةوالكفـاءة الطـالب
.مسارنج١اإلسالمية احلكومية 



Abstract
Abdul Hakim, 2011, Student’s Motivation and Their Perception about Teacher’s
Pedagogic Competency and the Correlation Between Both of Them With
Student’s Achievement in Arabic Lesson (Correlative Study At Madrasah Aliyah
Negeri 1  Semarang, Central Java), Counselor I: Dr. Miftahul Huda, M.Ag,
Counselor II: Dr. M. Mujab MA.

Key word: student’s motivation, perception, teacher’s pedagogic competency,
student’s achievement.

Teaching and learning activities are a fundamental concern of education. And
principal factor in the teaching and learning activities are competence teacher and
student’s motivation. The competence teacher has important rule in succesful of
teaching and learning activity. And also motivation can helps students to solve
problem and  helps them to reach a good result in their learning.

This research intent to describe a few things: 1) correlation between student’s
motivation with student’s achievement in Arabic lesson, 2) correlation between
teacher’s pedagoogic competency with student’s achievement in Arabic lesson, 3)
correlation between student’s motivation and teacher’s pedagogic competency with
student’s achievement in Arabic lesson.
To reach the goal of this research, researcher uses questionnaire to gather data
about student’s motivation and data about student perception about teacher’s
competency. And also uses documentation method to gather data about Arabic
achievement.
This research is quantitative research, so researcher uses statistical analisys method
with product moment correlation and regression. In determines sample, researcher
uses sampling random method. There is amount even this observational population
is 816 students and the sample that be taken is 100 students.
The results of this research are (1) there is a significant correlation between
student’s motivation with student’s achievement in Arabic lesson R xy: 0,45 > Rt

:0,19, (2) there is a significant correlation between student’s perception about
teacher’s pedagogic competency with student’s achievement in Arabic lesson, and
the score of R xy: 0,46 > Rt :0,19 (3) there is a significant correlation between
student’s motivation and student’s perception about teacher’s pedagogic
competency with student’s achievement in Arabic lesson, and the score of F : 25,12
> Ftabel : 2,19.



Abstraksi

Abdul Hakim, 2011, Motivasi Siswa dan Persepsi Siswa tentang Kompetensi
Pedagogik Guru dan Hubungannnya dengan Hasil Belajar Bahasa Arab (Studi
Korelatif di Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang Jawa Tengah) Pembimbing I:
Dr. Miftahul Huda, M.Ag, Pembimbing II : Dr. M. Mujab MA.

Kata kunci: motivasi siswa, persepsi, kompetensi pedagogik guru, hasil belajar

Kegiatan belajar mengajar adalah inti dari proses pengajaran. Dan faktor terpenting
dalam sebuah kegiatan belajar mengajar adalah guru yang kompeten dan motivasi
belajar. Guru yang kompeten mempunyai posisi yang penting dalam keberhasilan
kegiatan belajar mengajar. Begitu juga motivasi, motivasi dapat membantu para
siswa memecahkan masalah dan menyelesaikan kesulitan dalam belajar, dan juga
membantu mereka dalam membentuk kepercayaan diri dalam mencapai hasil
belajar yang baik.
Penelitian ini bertujuan utuk menjelaskan beberapa hal: 1)hubungan antara motivasi
siswa dengan hasil belajar bahasa arab, 2) hubungan antara kompetensi guru
dengan hasil belajar bahasa arab, 3) hubungan antara motivasi siswa dan
kompetensi guru dengan hasil belajar bahasa arab.
Guna mencapai tujuan penelitian diatas, peneliti menggunakan angket untuk
mengumpulkan data tentang motivasi siswa dan data tentang persepsi siswa tentang
kompetensi guru. Dan juga menggunakan metode dokumentasi untuk
mengumpulkan data tentang hasil belajar bahasa arab.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, maka peneliti menggunakan metode
analisis data statistik dengan menggunakan rumus korelasi product moment dan
regresi. Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan metode random
sampling. Adapun jumlah populasi penelitian ini adalah 816 siswa dan sampelnya
diambil 100 siswa.
Adapun hasil penelitian ini adalah (1) adanya hubungan yang signifikan antara
motivasi dengan hasil belajar dengan nilai Rhitung : 0,45 > Rtabel: 0,19 (2) adanya
hubungan yang signifikan antara kompetensi pedagogok guru dengan hasil belajar
dengan nilai Rhitung : 0,46 > Rtabel: 0,19  ( 3) adanya hubungan yang signifikan
antara motivasi dan kompetensi guru dengan hasil belajar dengan nilai Fhitung :
25,12 > Ftabel : 2,19.
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الفصل األول
اإلطـار العـام

المقدمة. أ
يفومـن العوامـل األساسـية . عملية التعليم والتعلم جـوهر العمليـة التعليميـةإن

ذلـك مبعـىن . البيـتيفوحيـل حمـال ثانيـا بعـد األم )الكـفء(درسعملية التعليم هـو املـ
للغــة وكــذلك تعلــيم ا.كــل عمليــة التعلــيميفيأخــذ أهــم املواقــف درس الكــفء أن املــ

، ألن العربية قـد طالبجناح اليفتعليمه أشد تأثريا يفدرسالعربية، السيما موقف امل
. عمليـة التعلـيميفهلـم حمتـاج جـدا درسفتوجيه املـطالبلدى الأجنبيةأصبحت لغة 
.تعليم اللغة األجنبية كاللغة العربيةيفدرسفهاهنا موقع امل

البـد ولـذلك،. تـدريس وتنفيـذهإن املدرس لديـه واجـب ومسـؤولية لتخطـيط ال
هـذا . املسـؤولياتتلـك وحتمـل الواجبـاتكفـاءات يف أداء ستوعبعلى املدرس أن ي

املــراد بالكفــاءة هــي املعلومــات واملهــارات .امهنيــأن يكــون جيــبمبعــىن علــى املــدرس
١.أداء الوظائف املهنيةيفواالنفعاالت الىت جيب على املدرس أن يتول به 

ملـدرس جمموعـة مـن املهـارات والكفـاءات لـدى اينبغـىاملهنـة،لذلك يف تنفيـذ
املعــارف الكافيــة وأيضــا، لــه حساســية واســتجابة للتغــريات والتطــورات يف جمــال العلــم 

. والتكنولوجيا وفقا ملتطلبات العصر
ألن املـــدرس البـــد عليـــه أن . يرهـــاجيـــب علـــى املـــدرس أن اليـــزال لرتقيـــة احرتافيتـــه وتطو 

يفالتعلم، حىت يكون الطالب نـاجحني يفتنمية دافعية الطالب وميوهلم يفيستطيع 
.   التعلم

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.



٢

ــــات الســــائدة إلدراككــــفءاملــــدرس ال الطــــالبيســــتخدم يف تدريســــه النظري
.هم للتعلمتشجيعيطور قدرات الطالب االدراكية و و . ئهموذكا

عــن نظــام ٢٠٠٣عــام ٢٠القــوانني رقــم هــيساملــدر ومبــادئ أمهيــة كفــاءة 
عــن املــدرس ٢٠٠٥عــام ١٤القــوانني رقــم و٤٢الفصــل ١٠الرتبيــة الوطنيــة البــاب 

.٨الفصل٤الباب 
ويرجــــى مــــن املــــدرس الكــــفء أن يســــتطيع لوجــــود عمليــــة التعلــــيم اإلجيـــــايب 

اب .سنومساعدة الطالب حلصول التحصيل الدراسى األحواالبتكاري الفّعال واجلّذ
حتصــيلهم تأييــد الطــالب علــى يفعمليــة التعلــيم هلــا دور هــام يفالدافعيــة إن
عميلـــــة يفأن الدافعيـــــة هلـــــا دور هـــــام Daviesكمـــــا قـــــال دافـــــيس . املمتـــــازالدراســـــى 

حـل املشـكالت والصـعوبات يفإن الدافعية تسـاعد الطـالب Gieوقال جى ٢.التعليم
٣.فس وأهداف التعلمعند التعلم، وتساعده على تكوين الثقة بالن

أعمـــقفهـــمعلـــىاملعلـــمتســـاعدالـــيتالدافعيـــةنظريـــاتمـــنالعديـــدظهـــرت
هـــيشـــهريةنظريـــاتثـــالثهنـــاك. عنـــهواضـــحتصـــوروتكـــويناإلنســـاينللســـلوك
األولتــانالنظريتــانتؤكــدحيــثاإلنســانية،والنظريــةاملعرفيــةوالنظريــةاالرتباطيــةالنظريــة

الثالثــةالنظريــةتؤكــدبينمــاالــتعلمعمليــةيفالدافعيــةدورلــىع) واملعرفيــةاالرتباطيــة(
٤.الشخصيةيفالدافعيةدورعلى) اإلنسانية(

الســـلوكيةالـــتعلمنظريـــاتضـــوءيفالدافعيـــةبتفســـرياالرتباطيـــةالنظريـــةـــتم
).االستجابةباملثريبنيارتباط(

2 Ivor K. Davies, Pengelolaan Belajar, Penterjemah Sudarsono Sudiardjo, Lily Rompas, Koyo
Kartasurya, PAU-UT Kerjasama dengan CV Rajawali Jakarta; 1981 p. 8

3 The Liang Gie, Cara Belajar yang Efisien, Jakarta: PT Gramedia, 1985, p. 9
.٢٠١١ينايري١٧مأخوة ىف التاريخ www.thanwya.com،الدافعيةحممد،محادأمحدحممد٤

www.thanwya.com
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اختـاذمـنمتكنـهبـإرادةعيتمتعاقلخملوقاإلنسانأنتفرتضاملعرفيةوالنظرية
الذاتيـةالدافعيـةمفهـومعلـىالتفسـرياتهـذهتؤكـدلـذلك،فيهـايرغباليتالقرارات
.فيهاملتأصلة

أكثــربالشخصــيةعالقتهــاحيــثمــنالدافعيــةبتفســريــتماإلنســانيةالنظريــة
ـــالتعلمعالقتهـــامـــن ـــةهـــذهمفـــاهيموترجـــعب ـــذي،ماســـلوإىلالنظري أنيفـــرتضوال

وهـــوحاجـــاتســـبعيتضـــمنهرمـــيحنـــوعلـــىتصـــنيفهاميكـــناإلنســـانيةدافعيـــةال
احــرتامحاجــات،واالنتمــاءاحلــبحاجــاتاألمــن،حاجــاتالفســيوجلية،احلاجــات

.اجلماليةاحلاجاتوالفهم،املعرفةحاجات،الذاتحتقيقحاجات،الذات
يفلفــردارغبــةإىلاحلاجــةهــذهتشــري،الــذاتاحــرتامحاجــاتاملثــال،نأخــذ

الفــرديشــعرإشــباعهاوعــدموالكفــاءةواجلــدارةوالثقــةبــالقوةاملرتبطــةاحلاجــاتإشــباع
التحصـيلعلىأقدروكفاءتهبقوتهيشعرالذيفالطالب. والدونيةوالعجزبالضعف

.والعجزالضعفشعوريالزمهالذيالطالبمن
الفهـميفاملسـتمرةالفـردرغبـةإىلاحلاجـةهذهتشري،والفهماملعرفةحاجات

دورهلـااحلاجـاتوهـذه،لـهواالستكشـافاالستطالعيالنشاطيفوتظهر،واملعرفة
.داخليةذاتيةدوافععلىتعتمدإاحيثاألكادمييالطالبسلوكيفحيوي

يعتـــرب موضـــوع الـــدوافع مـــن املوضـــوعات املهمـــة يف علـــم الـــنفس بشـــكل عـــام 
يوثق الصلة بعملية اإلدراك والتذكر والتخيل فهو،وعلم النفس الرتبوي بشكل خاص

وتكمــن إحــدى أمهيــة .والتفكــري والــتعلم وأســاس دراســة الشخصــية والصــحة النفســية
وتدفعه إىل التصرف مبـا ،فهي تساعد االنسان على زيادة معرفته بنفسه وبغريهالدوافع

: امليـادينتقتضيه الظروف واملواقف املختلفـة، وأيضـا، هـي تلعـب دورا مهمـا يف بعـض



٤

ميــدان الرتبيــة والتعلــيم والصــناعة والقــانون، فمــثال يف ميــدان الرتبيــة تســاعد علــى حفــز 
٥.دافعية التالميذ حنو التعلم املثمر

ام التحصيل الدراسـيجند أن بعض الطالب قد يتميزون ب ـدر أن ق ـم  ال رغ ـ ع
الفعليــة قــد تكــون منخفضــة، وعلــى العكــس مــن ذلــك جنــد بعــض الطــالب مــن ذوي 

التحصـــيل لـــذلك جنـــد أن .منخفضـــاً حتصـــيلهم الدراســـىلـــذكاء املرتفـــع وقـــد يكـــون ا
،التحصـيل الدراسـيارتفـاع أو اخنفـاض الدافعيـة حنـو يرجع إىل عوامل منهـا، الدراسي

.التحصيل الدراسيو يةحيث يوجد ارتباط وعالقة قوية بني الدافع
علــى ربجمــةملدرســة املمســارانج هــي ا١املدرســة الثانويــة اإلســالمية احلكوميــة إن

Rancangan(الـــدويلســـتوىامل Sekolah Berstandar Internasional(.بعـــض احلقيقـــة يف
، لذا قد أصبح ذلك املـدرس مدرسـا هينلديهم شهادة املدرس املي اللغة العربيةمدرس

ومـع ذلـك إن الطـالب .اـال التعليمـىيفمهنيا لديه الكفاءات واملهـارات واملعـارف 
ســــواء كــــان اإلدراك اإلجيــــاىب أو اإلدراك ، كفــــاءة املــــدرسعــــن  املتنــــوع دراك لــــديهم اإل

.لسلىبا
بعضــهم هــذه املدرســة يفربيــة تعلــم اللغــة العيفوأمــا مســتوى دافعيــة الطــالب 

بعضـهم مـن القريـة —والسـبب هـو تنـوع خلفيـة الطـالب.بعضهم منخفضةمرتفعة، و 
طة وبعضـــهم خرجيـــو املدرســـة وبعضـــهم مـــن املدينـــة، بعضـــهم خرجيـــو املدرســـة املتوســـ

. املتوسطة اإلسالمية
هـــذا يفالســـابق، ســـيحاول الباحـــث أن يبحـــث يفإعتمـــادا علـــى مـــا ذكرنـــا 

همـالمـدرس والعالقـة بينلاملهنيـةةكفـاءالوإدراكهـم عـن دافعيـة الطـالبالبحث عـن 

١٧مأخوة ىف التاريخ t_9998.html-http://www.ibtesama.com/vb/showthread،الدافعية،حممود املوسوي٥
.٢٠١١ينايري 

http://www.ibtesama.com/vb/showthread


٥

١يــة يف املدرســة الثانويــة اإلســالمية احلكوماللغــة العربيــةمــادةيفالتحصــيل الدراســى ب
.مسارانج

أسئلة البحث. ب
يف اللغـة العربيـةمـادةيفالدراسـى تحصـيلالدافعيـة الطـالب بالعالقة بـني ما هي.١

مسارانج ؟١املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
تحصـــيلالبلمـــدرسلاملهنيـــةكفـــاءةالإدراك الطـــالب عـــنالعالقـــة بـــنيمـــا هـــي.٢

١يـــــة اإلســـــالمية احلكوميـــــة رســـــة الثانو يف املداللغـــــة العربيـــــةمـــــادةيفالدراســـــى 
؟مسارانج

لمـــدرسلاملهنيـــةكفـــاءةالوإدراكهـــم عـــندافعيـــة الطـــالببـــنيالعالقـــةمـــا هـــي.٣
يـة اإلسـالمية احلكوميـة يف املدرسـة الثانو اللغة العربيةمادةيفالدراسى تحصيلالب

؟مسارانج١
فرضية البحث. ج

:فرضية هذا البحث هيو 
لمدرسلاملهنيةكفاءةالوإدراكهم عندافعية الطالببنيقويةد عالقةو وج

١يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اللغة العربيةمادةيفالتحصيل الدراسى ب
.مسارانج

أهداف البحث.د
يف املدرسـة اللغـة العربيـةمـادةيفدافعية الطالب بالتحصيل الدراسـى العالقة بني .١

.مسارانج١حلكومية الثانوية اإلسالمية ا
يفبالتحصــيل الدراســى لمــدرسلاملهنيــةكفــاءةالالعالقــة بــني إدراك الطــالب عــن .٢

.مسارانج١يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اللغة العربيةمادة



٦

بالتحصــيل لمــدرسلاملهنيــةكفــاءةالوإدراكهــم عــن دافعيــة الطــالبالعالقــة بــني .٣
.مسارانج١درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف املاللغة العربيةمادةيفالدراسى 

حدود البحث. هـ
وإدراكهــم دافعيــة الطــالبحــدد موضــوع هــذا البحــث ب:احلدود املوضوعية. ١

.تعلم اللغة العربيةحتصيلو لمدرسلاملهنيةكفاءةالعن 
أيـة فصـل حدد الباحـث احلـدود املكانيـة هلـذا البحـث يف:احلدود املكانية. ٢

.مسارانج١سة الثانوية اإلسالمية احلكومية املدر يف
إيليونيــــوفــــاتحالقــــام هــــذا البحــــث ملــــدة شــــهرين مــــن :احلدود الزمانية. ٣

.م٢٠١١سنةيفومن يولينيالثالث
أهمية البحث. و

:ا البحث أن يكون مفيدا ذقية، رجى من هيمن الناحية التطب
للباحث.١

كفـاءة الأمهيـة يرجو الباحث أن يستفيد من هـذا البحـث يف زيـادة معرفتـه عـن 
. التحصيل الدراسيودافعية التعلم وعالقتهما بلمدرسلاملهنية

للمدرس.٢
التعلـيم خاصـة يف يفيرجي أن يستفيد املدرس من هـذا البحـث يف ترقيـة كفاءتـه 

.تعليم اللغة العربية

ةطلبلل.٣



٧

يفدافعيــتهمترقيــة يفواتيجــة هــذا البحــث بــأن حيــاولمــن نالطــالبأن يســتفيد 
.لتحقيق نتيجة الدراسة اجليدةاللغة العربيةتعلم

تحديد المصطلحات. ز
:حدد الباحث املصطلحات يف هذا البحث مبا يلي 

: اإلدراك .١
ملعلومـــات وتنظيمهـــا وتفســـريها، وتكـــوين مفـــاهيم ومعـــاين عـــن طريـــق اســـتقبال ا

٦.خاصة

اد ا : لمدرس لاملهنيةكفاءةال.٢ املر هذا البحث يعىن امللكـة أو القـدرة الالزمـة يفو
املعارف : التعليم، وهييفلدى مدرس اللغة العربية للحصول على أحسن االداء 

.التقومييفالتعليم والكفاءة تنفيذ عمليةيفاملادة املعلمة والكفاءة يفالكافية 
هــي قــوة نفســية داخليــة حتــرك االنســان لإلتيــان بســلوك معــني لتحقيــق : الدافعيــة.٣

تعلــم اللغــة يفهــذه البحــث يعــىن دافعيــة الطــالب يفوالدافعيــة ٧.أهــداف حمــددة
.العربية

الفــرد مــن عمليــة تعلمــه يف الــيت حصــل عليهــاالنتيجــةهــو : التحصــيل الدراســى.٤
التطـــور والتغيـــري يف ســـلوكه وميكـــن تعبـــري هـــذا النتيجـــةنـــة دّل علـــى هـــذه مـــدة معي

اللغة العربيـة تعلميفالتحصيل واملراد ب.بالنتيجة يف االمتحانالتحصيل الدراسى
يفمـــادة اللغـــة العربيـــة الـــىت كتبـــت يفالتحصـــيل الدراســـى هـــذا البحـــث هـــو يف

. raportكشف الدرجات 

يويون٣مأخوة ىف التاريخ http://forum.illaftrain.co.uk/t8019وخطواتهوأمهيتهمفهومه... اإلدراك٦
٢٠١١.

منشورات املنظمة : الرياض(، رشدى أمحد طعيمة، ٧
٨٠. ص) ١٩٧٩أييسكو، —اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة

http://forum.illaftrain.co.uk/t8019


٨

السابقةالدراسات. ح
:ت السابقة حبث فيها الباحثون منهاالدراسا

٨طنطاوى.١

الربنـامج يفالكفـاءة اللغويـة والتعليميـة ملدرسـى اللغـة العربيـة : عنوان البحث
املكثــــف لتعلــــيم اللغــــة العربيــــة باجلامعــــة اإلســــالمية اإلندونيســــية الســــودانية 

.م٢٠٠٣.ماالنج
يفللمحاولـــة علـــى وصـــف كفـــاءة مدرســـى اللغـــة العربيـــة : أهـــداف البحـــث

الربنـــــامج املكثـــــف لتعلـــــيم اللغـــــة العربيـــــة باجلامعـــــة اإلســـــالمية اإلندونيســـــية 
.السودانية ماالنج كميا

هـذا البحـث هـو مـنهج البحـث يفمنهج البحث املسـتخدم :منهج البحث
هــذا البحــث املتغــريات كمــا هــي، ال يفــرتض يفوصــف الباحــث . فيالوصــ
.شيئا

الربنامج املكثـف يفاللغة العربية أن الكفاءة اللغوية ملدرسى : نتيجة البحث
حاجـة إىل ترقيـة اللغـة يفلتعليم اللغة العربية مل تصل إىل ما هو أفضل وهـم 
وأمــا الكفــاءة التعليميــة . مــن جديــد عــن طريــق الــدورات املؤيــدة هلــا وغريهــا

الربنــامج املكثــف لتعلــيم اللغــة العربيــة مــا زالــت مل يفملدرســى اللغــة العربيــة 
حاجــة إىل ترقيــة وتطــوير الطــرق يفاملطلــوب ولــذلك هــم تصــل إىل مــا هــو

.واألساليب ومعرفة النظريات عن األمور التعليمية

ج املكثـــف لتعلـــيم اللغـــة العربيـــة باجلامعـــة الربنـــاميفالكفـــاءة اللغويـــة والتعليميــة ملدرســـى اللغـــة العربيـــة طنطـــاوى، ٨
ة كليـة الدراسـات العيـا، اجلامعـ: مـاالنج(رسـالة ماجسـتري، غـري منشـورة، . اإلسالمية اإلندونيسية السودانية ماالنج

.م٢٠٠٣، )اإلسالمية احلكومية 



٩

٩مرضيات رمسة.٢

تطــوير مهــارة الكــالم يفدور إمكانيــة مــدرس اللغــة العربيــة : عنــوان البحــث
.م٢٠٠٣. لدى تلميذات املدرسة الثانوية الدينية ماالنج

عـــن أمهيـــة دور إمكانيـــة مـــدرس اللغـــة الوصـــف والتقـــومي : أهـــداف البحـــث
حماوالت رفع مهارة الكالم لـدى تلميـذات، واحملـاوالت الـىت يقـوم يفالعربية 

.تطوير مهارة الكالم لدى تلميذاتيفا مدرس اللغة العربية 
هـذا البحـث هـو مـنهج البحـث يفمنهج البحث املسـتخدم :منهج البحث

املقابلـــة غـــري مركبـــة واملالحظـــة التحليلـــى، لنيـــل البيانـــات تســـتخدمفيالوصـــ
.والتوثيق

تطـــوير مهـــارة الكـــالم يفأن إمكانيـــة مـــدرس اللغـــة العربيـــة : نتيجـــة البحـــث
حماوالت رفع يفلدى تلميذات املدرسة الثانوية الدينية ماالنج هلا دور مهم 

إمكانيـــة ختطـــيط برنـــامج يفمهـــارة الكـــالم لـــدى التلميـــذات، يظهـــر ذلـــك 
يفومي البحث وتنفيذه والتق

يفاملـؤهالت اجليـدة وكـذلك يفعموما تقع 
.احلصص اإلضافيةيفاحلصص الواجبة وإما يفرفع مهارة الكالم إما يف

١٠مرأة الصاحلة.٣

درسـة الثانويـة الدينيـة تطـوير مهـارة الكـالم لـدى تلميـذات امليفدور إمكانيـة مـدرس اللغـة العربيـة مرضيات رمسـة،٩
.م٢٠٠٣، )كلية الدراسات العيا، اجلامعة اإلسالمية احلكومية : ماالنج(رسالة ماجستري، غري منشورة، . ماالنج

رســالة . تعلــم اللغــة العربيــة بواســطة الوســائل البصــرية ذات ثالثــة أبعــاديفتنميــة دافعيــة الطــالب ،مــرأة الصــاحلة١٠
.م٢٠٠٧، )كلية الدراسات العيا، اجلامعة اإلسالمية احلكومية : النجما(ماجستري، غري منشورة، 



١٠

بواسـطة الوسـائل تعلم اللغة العربيـةيفتنمية دافعية الطالب : عنوان البحث
.م٢٠٠٧.البصرية ذات ثالثة أبعاد

يفالبصرية ذات ثالثة أبعـاد معرفة كيفية استخدام الوسائل:أهداف البحث
البصــرية ذات ثالثــة الوســائلاملدرســة الثانويــة الثالثــة مــاالنج، ومعرفــة فعاليــة

.تعلم اللغة العربيةيف" ج"تنمية دافعية الطالب الصف العاشر يفأبعاد 
ونـوع البحـث . مـنهج البحـث املسـتخدم هـو املـنهج الكيفـي:نهج البحثم

).Classroom Action Research(هو البحث  اإلجرائية الصفية
يفالبصــرية ذات ثالثــة أبعــاد الوســائلكانــت اســتخدام-١:نتيجــة البحــث

مل تكن فعالة لقلة املدرسـني الـذين اسـتخدموا املدرسة الثانوية الثالثة ماالنج
ـــة اســـتخدامها، وعـــدم الـــدورة عنـــد ـــيم وقلـــة معـــرفتهم عـــن كيفي عمليـــة التعل

بــالنظر إىل عــدد الطــالب الصــف العاشــر -٢و. التدريبيــة الــىت تبحــث فيهــا
لنتيجـــتهم الوجدانيـــة وكـــذلك نتـــائج )ممتـــازة(Aالـــذين حصـــلوا علـــى نتيجـــة 

الوسـائلكل دور فكانـت هـذه يفاالمتحان اليومى يفتعلمهم اللغة العربية 
تعلـم اللغـة يفلبصرية ذات ثالثـة أبعـاد هلـا فعاليـة لتنميـة دافعيـتهم الضـعيفة ا

.العربية
، جنــد أن البحــث األول حبــث عــن الكفــاءة اللغويــة ةث الســابقو إذا نظرنـا إىل البحــ

و الثــاين حبــث عــن الكفــاءة بــاملنهج الوصــفي التحليلــىوالتعليميــة ملدرســى اللغــة العربيــة
ـــة لرتقيـــة مهـــارة ـــاملنهج الوصـــفي التحليلـــى أيضـــاالكـــالمالتعليمي والثالـــث حبـــث عـــن .ب



١١

املـــنهج البصـــرية ذات ثالثـــة أبعـــاد لتنميـــة دافعيـــة الطـــالب ومنهجـــهاســـتخدام الوســـائل 
.التجريىب

ة كفــاءالوإدراكهــم عــن دافعيــة الطــالبوصــفوأمــا الباحــث حــاول يف حبثــه 
يف املدرسـة اللغـة العربيـةةمـاديفالتحصـيل الدراسـى بهمـالمدرس والعالقـة بينلاملهنية

.مسارانج١الثانوية اإلسالمية احلكومية 



١٢

الفصل الثانى
اإلطار النظرى
المبحث األول

الدافعية
كمـا . الدافعية هي إحدى أمر مهم  من أمور األسس النفسية للمنهج السـتة

الىت نراها أساسية للخرباء عند تصـديهم اجلوانبقال رشدى أمحد طعيمة أن بعض 
لثانيـة، أوجـه لوضع لتعلم اللغة العربية كلغة ثانية هـي أوجـه الشـبه بـني اللغـة األوىل وا

اخلالف بني اللغة األوىل والثانية، والدوافع، االجتاهـات والعوامـل الشحصـية، ودورهـا 
٨.ىف تعليم اللغة الثانية، مث خصائص الطالب الناجح ىف اللغة الثانية

وقـــد تكـــون الدافعيـــة أكثـــر املصـــطلحات انتشـــارا ىف تفســـري النجـــاح ىف عمـــل 
يـة كمـا أنـه مـن عدافإىلن نرجـع جنـاح مـن مركب أو الفصل فيه، ومـن السـهل جـدا أ

اللغـــة الثانيـــة يـــنجح حـــني تكـــون لديـــه دافعيـــة طـــالبالســـهل كـــذلك أن نقـــرر أن 
وكل ذلك ليس بعيدا عن الصواب، ألن دراسات وجتارب ال حصـر هلـا قـد . مالئمة

ولتكـــون فهمـــا جيـــدا نســـتطيع أن نعـــرف مـــن ٩.أظهـــرت ان الدافعيـــة مفتـــاح للـــتعلم
.ة اآلتيةتعريفات الدافعي

ية باملناقسة اإلسالمية الرت : ، الرياضرشدى أمحد طعيمة، ٨
٧٥: ص،١٩٨٩-ايسيكو-والعلوم والثقافة

دار النهضة : بريوت،أسس تعلم اللغة وتعليمهادجالس براوان، ترمجه عبده الراجى وعلى أمحد ثعبان، ٩
١٤٣:ص، هـ١٤١٢العربية،



١٣

تعريف الدافعية.أ
الدافعيــة معناهــا قــوة داخليــة حمركــة ىف نفــس الفــرد حتركــه ألن يفعــل األنشــطة 

رأى علماء الرتبية أنه كلما كان وراء الـدارس دافـع . املعينة لتحقيق األهداف منها
يســتحثّه، وحــافر يشــده إىل تعلــم شــيئ مــا، فكــان ذلــك أدعــى إىل إمتامــه وحتقيــق 

١٠.ة ىف أشكاله املعقدة ومهاراته املتشابكةاهلدف منه خاص

أـــا الـــدافع أو العاطفـــة أو : وقـــال دوجـــالس بـــروان ـى  ادة عـلـ ـ ـة عــ فعـيـ لدا أن ا
الرغبة القوية الداخلية الىت تدفع شخصا إىل فعل ما، أة على احلاجات الىت لـدى 
اإلنســـان الـــىت هـــي غريـــزة بـــدرجات متفاوتـــه وتتكيـــف مـــع البيئـــة لتحقيـــق اهلـــدف 

ال رشدى امحد طعيمة أن الدافعية هي قوة نفسية داخلية حترك اإلنسان وق١١.منه
١٢.لإلتيان بسلوك معني لتحقيق هدف حمدد

عرفــت الدافعيــة : أمــا أمحــد الســيد حممــود نقــال عــن فــؤاد البهــى الســيد يقــول

مـا ينتبـه الفـرد إىل مـا مييـل إليـه ومييـل إىل مـا . ن عناصـر امليـولاملعىن اهم عنصـر مـ
ينتبه له، وامليل بذلك ناحية من نواحى النشـاط الـىت جتعـل الفـرد ينتبـه ملوضـوع مـا 

١٣.ويهتم به ويرغب فيه

السـابقة وجـدنا أن الدافعيـة متصـلة بـاحلوائج اتصـاال التعريفاتوإذا الحظنا 
ولة الــتعلم إذا كــان مهتمــا بــالتعلم أو إذا  إن الشــخص ســوف يشــعر بســه. وثيقــا

سة املناق: الرياض(، طريقة تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاحممد كامل الناقة و رشدى أمحد طعيمة، ١٠
٣٧: ص) ٢٠٠٣-ايسيكو-اإلسالمية الرتبية والعلوم والثقافة

١٤٢:ص. المرجع السابقدجالس براوان، ١١
٨٠: ص. المرجع السابقرشدى أمحد طعيمة، ١٢
١٨٨:ص). منشرات جامعة دمشق: دمشق(،فى طروق تدريس اللغة العربيةامحد السيد حممود، ١٣



١٤

كانــــت لديــــه دافعيــــة الــــتعلم، وإذا كانــــت الدافعيــــة معــــدودة يكــــون الــــتعلم ممــــال، 
جيـــب لكــل مـــدرس اللغـــة العربيـــة اإلطـــالع علـــى . وســوف حيتـــاج إىل مهـــود أكـــرب

.دوافع الطالب وتأثريها على عملية التعليم
الدافعيةنظريات.ب

وتكـويناإلنسـاينللسـلوكأعمـقفهـمعلـىعلـماملتساعدالدافعيةنظريات
شـهريةنظريـاتثـالثنظـروجهـاتبإجيـازنعـرضيلـيوفيمـا. عنـهواضحتصور
النظريتــانتؤكــدحيــثاإلنســانية،والنظريــةاملعرفيــةوالنظريــةاالرتباطيــةالنظريــةهــي

تؤكـــدابينمــالــتعلمعمليــةيفالدافعيـــةدورعلــى) واملعرفيــةاالرتباطيــة( األولتــان
١٤.الشخصيةيفالدافعيةدورعلى) اإلنسانية( الثالثةالنظرية

االرتباطيةالنظرية: أوالً 

-املثري(السلوكيةالتعلمنظرياتضوءيفالدافعيةبتفسريالنظريةهذهتم
وذلكأشارواالذينالعلماءأوائلمنThorndikeثورنديككان). االستجابة

دوافعميثلاألملوجتنباإلشباععنالبحثأنفيهيرىوالذياألثرقانونيف
الطالبأنأي. معنيمثريىموقفيفمعنيةاستجاباتلتعلمكافيةتعترب

.األملوجتنباإلشباعحتقيقيفلرغبتهطبقاً يسلك

منبكلالسلوكعالقةضوءيفالدافعيةتفسريميكنأنهHullهليرىو 
:لتايلاالنحوعلىواحلافزاحلاجة

.٢٠١١ينايري ١٧مأخوة ىف التاريخ www.thanwya.com،الدافعيةحممد،محادامحدحممد١٤

www.thanwya.com


١٥

يفيؤثرمستقلمتغرياحلاجةتعتربحيث. احلاجةاختزالسلوكحافزحاجة
تصدرحيثالسلوكيفبدورهيؤثروالذيمتدخل،كمتغرياحلافزحتديد

.السلوكتعزيزإىليؤديممااحلاجةاختزالعلىتعملاستجابات

أنويرىاحلافز،مثلمتدخلةمتغرياتوجودSkinnerسكنرييستبعد
مثريإزالةكماثانية،حدوثهااحتماليةمنيزيدمااستجابةيتلوالذيالتعزيز

أساليباستخدامأنيرىأنهأياالستجابة،حدوثاحتماليةمنيزيدمؤمل
.فيهاملرغوبالسلوكبإنتاجكفيلاملختلفةالتعزيز

املعرفيةالنظرية: ثانياُ 

منمتكنهبإرادةيتمتععاقللوقخماإلنسانأنتفرتضاملعرفيةالتفسريات
الدافعيةمفهومعلىالتفسرياتهذهتؤكدلذلكفيها،يرغباليتالقراراتاختاذ

ظاهرةوتعتربالذايت،الضبطمنعاليةبدرجةيتمتعوبذلكفيه،املتأصلةالذاتية
ساسياً وأذاتياً إنسانياً دافعاً متثلواليتالذاتية،الدافعيةمننوعاالستطالعحب

ألنهالنفسية،والصحةواالبتكارالتعلميفالواضحأثرهاالستطالعحبولدافع
والغريبةاجلديدةللعناصراالستجابةعلىاألطفالوخاصةالطالبيساعد

يفواملثابرةبيئتهموعنأنفسهمعناملزيدمعرفةيفالرغبةوإبداءوالغامضة،
.التحصيللىعالقدرةلتحسنيضروريةأموروهيذلك،

:اإلنسانيةالنظرية: ثالثاً 

منأكثربالشخصيةعالقتهاحيثمنالدافعيةبتفسريالنظريةهذهتم
يفرتضوالذي،Maslowماسلوإىلالنظريةهذهمفاهيموترجعبالتعلمعالقتها

حيثحاجاتسبعيتضمنهرميحنوعلىتصنيفهاميكناإلنسانيةالدافعيةأن



١٦

يفاجلماليةاحلاجاتتقعبينماالتصنيف،قاعدةيفالفسيولوجيةاحلاجاتتقع
:التايلالنحوعلىقمته

واألكسوجنيوالشرابالطعامإىلاحلاجةمثل: الفسيوجليةاحلاجات- ١
احلاجاتلظهورالكافيةالفرصةيعطياحلاجاتهذهوإشباعاخل،..والراحة

.األعلىاملستوىذات
والطمأنينة،واألمنالسالمةيفالفردرغبةإىلوتشري: األمنحاجات- ٢

النشطالسلوكيفواضحاً ذلكويبدوواخلوفواالضطرابالقلقوجتنب
.الطبيعيةوالكوارثواألوبئةاحلروبمثلالطوارئحاالتيفلألفراد

وجدانيةعالقاتإقامةيفالفردرغبةإىلوتشري: واالنتماءاحلبحاجات- ٣
.خاصةبصفةالفردمناملقربنيومععامةصفةباآلخرينمعوعاطفية

املقربنيأووأحبائهأصدقائهغيابعندالفردمعاناةيفالشعورهذاويبدو
احلياةوأناألسوياء،األفرادلدىصحيةظاهرةذلكماسلوويعترب.لديه

.والتعاطفوالتوادواالنتماءاحلبحباجاتمدفوعةتكونللفرداالجتماعية
املرتبطةاحلاجاتإشباعيفالفردرغبةإىلوتشري: الذاترتاماححاجات- ٤

والعجزبالضعفالفرديشعرإشباعهاوعدموالكفاءةواجلدارةوالثقةبالقوة
منالتحصيلعلىأقدروكفاءتهبقوتهيشعرالذيفالطالب. والدونية
.والعجزالضعفشعوريالزمهالذيالطالب

املتنوعةإمكاناتهحتقيقيفالفردرغبةإىلوتشري: الذاتحتقيقحاجات- ٥
يفالفردميارسهااليتوالالمهنيةاملهنيةالنشاطاتيفوتبدوفعلي،حنوعلى

ماسلويقصرحيثوقدراتهوميولهرغباتهمعتتفقواليتالراشدة،حياته



١٧

حتقيقعلىاألطفالقدرةلعدمفقطالراشديناألفرادعلىاحلاجاتهذه
.ونضجهممنوهماكتمالعدمبسبباتاحلاجهذه

واملعرفة،الفهميفاملستمرةالفردرغبةإىلوتشري: والفهماملعرفةحاجات- ٦
البحثيفكذلكورغبتهله،واالستكشافاالستطالعيالنشاطيفوتظهر

وهذهاملعلومات،منقدرأكربعلىواحلصولاملعرفة،مناملزيدعن
علىتعتمدإاحيثاألكادمييالطالبلوكسيفحيويدورهلااحلاجات

.داخليةذاتيةدوافع
األفرادبعضوميلاجلماليةالقيميفالرغبةعلىوتدل: اجلماليةاحلاجات- ٧

حماولةوكذلكاملختلفةالنشاطاتيفواالتساقوالنظامالرتتيبتفضيلإىل
بصحةيتمتعالذيالفردأنماسلوويرىالتناسقوعدمالفوضىجتنب
عنالنظربصرفكقيمةويفضلهاجلمالعنالبحثإىلمييلسليمةنفسية

.ماديةمنفعةأية

أهمية الدافعية.ج
يؤكـــد املتخصصـــون يف الرتبيـــة والتعلـــيم علـــى أن الدافعيـــة جتعـــل مـــن التعلـــيم 
هــدفاً تربويــاً يف ذاتــه، فاســتثارة دافعيــة الطلبــة وتوجيههــا وتوليــد اهتمامــات معينــة 

الطلبة يقبلون على ممارسة نشاطات معرفية وعاطفيـة وحركيـة داخـل لديهم، جتعل

١٥.تحصيل واإلجناز

.السابقالمرجع، حممدمحادامحدحممد١٥



١٨

أنواع الدافعية.د
:١٦

فهـي الــيت يكــون مصـدرها الطــالب نفسـه، حيــث يُقــِدم الدافعيـة الداخليــة، : أوال 
علــى الــتعلم مــدفوعاً برغبــة داخليــة إلرضــاء ذاتــه، وســعياً وراء الشــعور مبتعــة 

واملهــارات الــيت حيبهــا ومييــل إليهــا ملــا هلــا مــن أمهيــة الــتعلم، وكســب املعــارف
أنـه جيـب مـادة القواعـد النحويـة وحيتـاج طـالب شعر ال:املثال.١٧بالنسبة له

.
الدافعيـــة اخلارجيـــة فهـــي تلـــك الـــىت تنبـــع مـــن مـــؤثرات ومتغـــريات خارجيـــة : ثانيـــا

مها له اآلخرون، أو تفرتضها قيم اجتماعية أو تتطلبها حاجات دراسية يقد
وبعبــارة أخــرى، هــي الــيت يكــون مصــدرها خارجيــاً كاملــدرس، ١٨.أو تعليميــة

فقــد يُقِبــل الطــالب . األمــور، أو حــىت األقــران أو إدارة املدرســة، أو أوليــاء
الـتعلم إرضـاًء وقد يُقِبل الطالب على . على التعلم سعياً وراء رضاء املدرس

. أو معنـوي منهمـالوالديه وكسب حبهما أو للحصول على تشـجيع مـادي
ماديـة وقـد تكـون إدارة املدرسـة مصـدراً آخـراً للدافعيـة مبـا تقدمـه مـن حـوافز

.طالبومعنوية لل
ـــة تفـــرق إىل  ـــم اللغـــة الثاني ـــىت تـــدفع الطـــالب علـــى تعل ونظـــرا إىل الـــدوافع ال

١٩:نوعني

16Tayar Yusuf، Syaiful Anwar، Metodologi Pengajaran Agama Dan Bahasa Arab، Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada، 1994. p. 95-96

مأخوة http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_25567.htmlاالدافعية، تعريفها وأساليب استثارته١٧
.٢٠١١ينايري ١٧ىف التاريخ 

٥٠-٤٩: ص. السابقالمرجعحممد كامل الناقة و رشدى أمحد طعيمة،١٨
٨١: ص. السابقالمرجعرشدى أمحد طعيمة،١٩

http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_25567.html


١٩

ن الطـــالب الـــذى حتركـــه أة أو الذرائيـــة أو االندماجيـــة وهـــي الـــدوافع الغرضـــي: أوال
دوافـــع غرضـــية لـــتعلم لغـــة ثانيـــة معينـــة اليـــتعلم هـــذه اللغـــة إال لقضـــاء حاجـــة 

إمنـا يقتصـر األمـر عنـده يةافعإن الطالب الذى توجهه هذه الد. قصرية املدى
علــى اكتســاب القــدر الــذى يلزمــه مــن هــذه اللغــة، وبالشــكل الــذى حيقــق لــه 

.ويشبع عنده حاجته، ويستوىف معه غرضههدفه
الدوافع التكاملية وهي الطالب الـذى حتركـه دوافـع تكامليـة لـتعلم لغـة ثانيـة : ثانيا

معينــة فإمنــا يتعلمهــا ال لقضــاء مطلــب عاجــل أو لتحقيــق غــرض، أو إلشــباع 
.حاجة وظيفية معينة

لــــم بــــالنظر إىل تلــــك احلالــــة نفهــــم أن الدافعيــــة أمــــر مهــــم وأساســــي ىف تع
إذا كــان الطــالب يهــتم ويســتمع إىل . الطــالب، وجيــب علــى الطــالب أن ميلكهــا

شــرح مدرســه أو أنــه يشــرتك بكــل جهــده ىف عمليــة التعلــيم، فيقــال أن ىف نفســه 
دافعيــة قويــة الــىت نســميها بالــدوافع الداخليــة ولــه دافعيــة تكامليــة الــىت تدفعــه علــى 

.تعلم اللغة العربية
ـــذى لـــيس ىف ـــة، خبـــالف الطـــالب ال ـــم اللغـــة العربي نفســـه دافعيـــة علـــى  تعل

وجيـب علـى املـدرس أن فالدافعية اخلارجية الىت تنبع من خارجيته مرجوة وحمتاجـة،
ينميهــا لتكــون لــدى الطــالب دافعيــة غرضــية أو مــن املمكــن دافعيــة داخليــة الــىت 

.ما تدفع الطالب على تعلم اللغة العربية
التعلمالعوامل التى تؤثر فى تنمية دافعية .ه

كمــا ذكــر الباحــث أن الدافعيــة أمــر مهــم ىف تعلــم الطــالب وهلــا أثــر ظــاهر 
وكبري ىف جناح عملية التعليم، من حيث أن الدافعية جزء من أجزاء عملية التعلـيم 

رأى ســـوماردى ســـريابراتى بـــأن العوامـــل الــىت تـــؤثر ىف تنميـــة دافعيـــة الـــتعلم . بذاتــه
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خلى وهو نوعان عامل البييولوجي وعامل األول العامل الدا: تنقسم إىل القسمني
الســــيكولوجي والثـــــاىن العامـــــل اخلـــــارجى وهـــــو نوعـــــان عامـــــل االجتمـــــاعى وغـــــري 

٢٠.االجتماعى

العامل الداخلى
فسيولوجيا)١

فســيولوجيا . فســيولوجيا هــو وصــف لظــروف اجلســم وحــواس الطــالب
يؤثر ىف كل أنشطة الطـالب، فيهـا نشـاط الـتعلم، ألن ظـروف اجلسـم 

ــ كمــا قــال عــارفني أن العامــل . دفع الطــالب ىف الــتعلم جبهــدالســليم ي
الفســـيولوجي الـــذى يـــؤثر ىف ترقيـــة دافعيـــة الـــتعلم هـــو ظـــروف اجلســـم 

٢١.وأهم منه احلواس

سيكولوجيا)٢
. العامــل الســيكولوجي حيتــوى علــى صــحة اجلســم والوجــدان والشــعور

وظروف النفس السليم ستدفع الطالب إىل كل األنشـطة منهـا الـتعلم 
ـــرامفتكـــ ـــيم كمـــا ُي ـــاه . ون عمليـــة التعل وأمـــا الوجـــدان املضـــطرب واالنتب

عِّب أو غـري املرتكـز، سـتؤثر دافعيـة تعلـم الطـالب أى حيملـه علـى  املَُتَش
.التكاسل أو امللل

العامل اخلارجى
:تنقسم العامل  اخلارجى إىل قسمني

العامل غري االجتماعى)١

20 Sumardi Suryasubrata، Psikologi Pendidikan، Jakarta: PT Raja Grafindo Persada، 1998، p.23
21 Arifin، Ilmu Pendidikan Agama Islam، Jakarta: Bumi Aksara،1996، p.76
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ل األشـياء املوجـودة حـول هو عامل يتعلق بالبيئة، واملراد بالبيئة هي كـ
مــن البيئــة اجلــو . الطــالب وهــي ســتؤثر علــى جنــاح الطــالب ىف الــتعلم

.وموقف البناء واألوقات والوسائل التعليمية
العامل االجتماعى)٢

.
قية الدافعيةكيفية تر .و

:٢٢طالبلزيادة دافعية السر دإرشادات للم
أن تكون كل من األسرة واملدرسة واعيتان لدورمها يف الرتبية ومدركتان )١

لألساليب اليت تدعم ثقة االبن بنفسه وتلك اليت تزعزع هذه الثقة وتؤدي إىل 
.عدم تقديره لنفسه وبالتايل إىل اخنفاض دافعيته للدراسة والتعلم

.إىل اهللا بالدعاء بأن يرزقهم اهللا الدافعية للتعلم واحلماس لهلتوجه)٢
تذكري املتعلمني الكبار دائمًا بفضل طلب العلم وباألجر املرتتب على طلبه )٣

وأن طلب العلم فرض على كل مسلم ومسلمة، وأن اهللا قد فّضل العلماء 
لنبوية على العابدين، واالستشهاد يف ذلك باآليات القرآنية واألحاديث ا

.الشريفة
باألهداف السلوكية للموضوعات الدراسية اليت يتم تناوهلا، الطالبتعريف )٤

.ومستويات التمكن املطلوب منهم الوصول إليها عقب الدراسة

، ما هي الدافعية وكيفية استثارتها لدى المتعلمابو الوليد، ٢٢
hp?t=4604http://www.ta9weer.com/vb/showthread.p أغسطوس٢٣مأخوذة ىف التاريخ

٢٠١١

http://www.ta9weer.com/vb/showthread.p
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والتأكيد على أمهية املوضوعات الطالبربط حمتوى املناهج الدراسية ببيئة )٥
دفة وظيفية يف حياة 

وعلى سبيل املثال يقال درسنا اليوم عن عملية اجلمع، وهي عملية :الطالب
مهمة يف حياتكم فلن تعرفوا عدد نقودكم ومجيع أغراضكم ، إال إذا 

وموضوع جمموعات األغذية تستفيدوا منه يف تغذية أجسامكم فهمتوها،
.لذلك انتبهوا جيداً هلذا املوضوع أثناء الدراسة.

للتعلم كأساليب الطالباستخدم أساليب تدريسية تساهم يف زيادة دافعية )٦
تفريد التعليم، والتعلم الكشفي املوجه، وتوظيف أجهزة احلاسوب يف التعليم 

إخل ، ومساعدته على التعلم من خالل العمل واللعب املنظم فذلك يثري ...
بالنشاطات اليت تؤدي اً وحيفزه على التعلم ما دام يشارك يدويالطالبدافعية 

ويرتبط هذا اإلجراء مبحاولة املعلم التعرف على أسلوب التعلم . إىل التعلم
توجد يف امليدان الرتبوي مقاييس للتعرف على هذه (املفضل لدى تالميذه 

.)األساليب
تعويد ا ملتعلمني على أن ينجزوا املهام بأنفسهم وتشجيعهم على ذلك )٧

ام باستمر  از إجن يم  تقي ار وتوفري التغذية الراجعة هلم ليتقدموا يف دراستهم و
واستخدام أساليب تقوميية ،وتعريفهم باملعيار الذي يستخدم لقياس أدائهم 

ال التخويف والتهديد، والبعد عن الطالبتؤدي إىل تصويب وتطوير أداء 
حنو الطالبأساليب الغش يف االمتحانات اليت تساهم يف نقص دافعية 

.التعلماالجتهاد و 
أن يكون املريب قدوة للمتعلمني بالصرب واجلد واإلخالص يف العمل و )٨

املطالعة اخلارجية واجللوس معهم يف املكتبة، فهذا يساهم يف تنمية امليل 
.الطالبللتعلم الذايت لدى 

التقرب للمتعلمني والتفاعل معهم واالهتمام بتعليمهم وحتبيبهم يف املعلم، )٩
.وتزداد دافعيته لتعلمها إذا أحب معلمهاحيب املادةالطالبف
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١٠(
يدرم على ذلك .و

ام وأهدافهم الطالبمراعاة الفروق الفردية بني )١١ اج لى ح رف ع تع وال

اكهم مجيعا يف النشاطات وتشجيع املبادرات اجليدة وتدعيمها ، وطلب وإشر 
.املزيد من األفكار

جعل جمموعات العمل متناسبة يف التوزيع واملهام وشرح طبيعة املهام )١٢
والنشاطات للمتعلمني وتدريبهم عليها مث متابعة أداءهم وتشجيعهم على 

.العمل بروح الفريق وحتفيزهم كفريق
افز املادية مثل الدرجات أو احللوى أو بعض األدوات املدرسية إعطاء احلو )١٣

، واملعنوية مثل املدح و الثناء أو كتابة االسم على لوحة خطاب شكرأو 
، و املدرسة أو يف حفل جمالس اآلباءالشرف أو تكليفه بإلقاء كلمة يف إذاعة

جتماعية ومستواه العقلي والبيئة االالطالبتعتمد نوعية احلوافز على عمر 
على احلافز املادي وينبغي أن الطالبواالقتصادية له، ويُفضل أال يعتاد 

حبوافز مادية أو الطالبيتعرف املعلم على إمكانات املدرسة قبل أن يعد 
.لئال يعد بشيء وال ينفذه.ومعنوية

١٤(
ام داخل  .املدرسةعالق

التأكيد على ارتباط موضوع الدرس بغريه من املوضوعات الدراسية مثل )١٥
التأكيد على أمهية فهم اجلملة الفعلية لفهم الفعل املضارع، أو فهم قواعد 

.اإلمالء حىت يكتب كتابة سليمة فيما بعد
وإشعاره بالقدرة وتشجيعه على احملاولة وبذل اجلهد ،تقبل املريب للمتعلم)١٦

من خالل إشعاره باجلدارة حىت يف ،مكن وتعويده على حتمل الفشلامل



٢٤

الطالباحلاالت اليت ال حيقق فيها النجاح وتوجيه النقد إىل العمل وليس إىل 
.نفسه

تتناسب مع قدراته و إمكاناته قال الطالبمن درسأن تكون توقعات امل)١٧
ه إجيابية وأن يهتم وأن تكون توقعاته من) ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها(تعاىل

.مبا حيققه من تقدم أيا كان مقدار هذا التعلم
استخدام أسلوب التعلم النشط وتقدمي أنشطة ممتعة بعد فرتة معينة من )١٨

.الدراسة
مساعدته على مقاومة املشتتات لتحسني مستوى تركيزه وزيادة مدى )١٩

ئج دراسية انتباهه فهذا يؤدي إىل مزيد من املثابرة وبذل اجلهد لتحقيق نتا
.أفضل وبذا تتحسن دافعيته ويرتقي مستوى إجنازه

تبني ما سيرتتب على االهتمام واحلرص على : عرض قصص هادفة )٢٠
ءا إن كانوا قادرين على الدراسة أو إمهاهلا، ا بقر يكلفهم  أن  من  نع  وال ما

.ذلك
استخدام أساليب التهيئة احلافزة عند بدء احلصة أو اخلربة كأسلوب )٢١

عصف الذهين و أنشطة كسر اجلمود والعروض العملية املثرية ومشاركة ال
.خالل تنفيذهاالطالب

زيادة مصروفه وأخذه إىل فعاليات حيبها وذلك بناء على حتسن أدائه يف )٢٢
.املدرسة

اتصال ويل األمر املباشر باملعلم ألخذ تقارير يومية وأسبوعية عن أداء )٢٣
.التلميذ
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تعلممؤشرات دافعية ال.ز
:٢٣وهي كالتايلمؤشرات، هلا ىف التعلمالطالبدافعية أن 

.وجود الغرة والرغبة للنجاح.١
.حتياج ىف التعلموجود الدافعية واال.٢
.رجاء واهلمة ىف املستقبلوجود ال.٣
.ىف التعلمapresiasiالتقديروجود.٤
.جيداناسب، حيث يكون الطالب يستطيع أن يتعلم وجود اجلو التعليمى امل.٥

23 Hamzah B. Uno، Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan، Jakarta:
Bumi Aksara، 2010.  p.23.
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المبحث الثانى
لمدرسلالبيداغوجيةكفاءةالإدراك الطالب عن 

وقف سلوكنا على كيفية إدراكنـا وانتباهنـا ملـا حيـيط بنـا مـن أشـياء وأشـخاص 
ــــة، وحنــــن نتعامــــل مــــع  املوجــــودة يف البيئــــة كمــــا نفهمهــــا املثــــرياتونظــــم اجتماعي

وب إدراكنـا لألشـياء وندركها وليس كما هي عليه يف الواقـع، وعلـى هـذا فـإن أسـل
من حولنا حيدد سلوكنا جتاه هذه األشياء وجتاه هؤالء الناس، وحواسنا هي وسيلة 
لالنتبــاه إىل املثــريات مــن حولنــا، مث تــأيت جمموعــة مــن العمليــات الذهنيــة الــيت متثــل 

مثيـــــل الـــــذهين أو العقلـــــي لتلـــــك املثـــــريات، فنقـــــوم باختيـــــار بعضـــــها، مث نقـــــوم الت
٢٤.بتنظيمها، مث نفسرها، لكي يؤدي ذلك يف النهاية إىل التصرف بشكل معني

تعريف اإلدراك.أ
عـــــرف الـــــبعض االدراك بأنـــــه العمليــــــة املعرفيـــــة االساســـــية اخلاصـــــة بتنظــــــيم 

ويقصـد بـاالدراك . ية يف وقت معـنياملعلومات اليت ترد إىل العقل من البيئة اخلارج

إلدراك هـــو ا.املعلومـــات وتنظيمهـــا وتفســـريها، وتكـــوين مفـــاهيم ومعـــاين خاصـــة
العملية اليت يقوم من خالهلـا الفـرد بتنظـيم وتفسـري إنطباعتـه احلسـية لكـي يضـيف 

يوجـــد فيهـــا، فـــاألفراد املختلفـــني قـــد ينظـــرون إىل نفـــس الشـــئ، معـــين للبيئـــة الـــيت
وبــالرغم مــن هــذا يدركونــه بطريقــة خمتلفــة، واحلقيقــة ال يوجــد أحــد منــا يــرى الواقــع  

٢٥.كما هو، ولكن ما نفعله هو تفسري ملا نراه والذي نطلق عليه الواقع

٣مأخوة ىف التاريخ http://forum.illaftrain.co.uk/t8019مفهومه وأهميته وخطواته... اإلدراك ٢٤
.٢٠١١يونيو 

نفس المرجع٢٥

http://forum.illaftrain.co.uk/t8019
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مفهوم كفاءة المدرس.ب
ومعـىن competenceاءة معنـاه عرىب أن الكفـ-ظهر ىف قاموس الرتبية، إنكليزى

ىف اللغـة اإلنكليزيـة كانـت تلـك الكلمـة  . آخر منها مقدرة، اقتـدار، إمكانيـة ومهـارة
وأقـــرب معناهـــا مـــن ٢٦.aptitudeوcapabilily ،ability،faculty: كثـــري مثيلهـــا هـــي

حيـــث تعـــىن إمكانيـــة اخللـــق والطبيعـــة ألعمـــال شـــيئ abilityالكلمـــة املـــذكورة هـــي 
٢٧.جيدا

إن الكفــاءة هــي املعلومــات و E. Mulyasaمولياســا . ج أصــان ىف إي.دم مقــ
جزء من نفسـه حـىت هـو يسـتطيع أن يعمـل تكونالفرد حيث يستوعباملهارة الىت

و Finchيــرى . العمليـات املعرفيـة والسـلوك االنفعـاىل والعمليــات احلركيـة بعمـل جيـد
Crunkilton)ىفE. Mulyasa (إىل املهمة والواجبات واملهـارة أن الكفاءة هي التمكن

٢٨.واملوقف والتذوق الىت حيتاجه الفرد إلسناد جناحه

٢٠٠٥عـام١٤رقـمملدرس اعنون اجلمهورية االندونيسيةوكما ذكر ىف قان
املــراد بالكفــاءة هــي املعلومــات واملهــارات واالنفعــاالت الــىت جيــب علــى املــدرس أن 

٢٩.يتول به ىف أداء الوظائف املهنية

احلقيقة قد جرى الكالم عن كفاءة املدرس عند العلماء واملـربني منـذ قـدمي ىف

املــدرس ىف حــد ذاتــه وبعضــهم يبحثــون عنهــا قلــيال بصــفتها مكمــال ىف الكــالم عــن 
.عملية التعليم العامة

٧٩.، ص١٩٨١دار العلم للماليني، : ، لبنان عربي–قاموس التربية انكلزي حممد علي اخلويل،٢٦
27 William Morris، The American Heritage Dictionary of the English Language، Bostan Hoston:
Miftin Company، 1981. p.3
28 E. Mulyasa، Kurikulum Berbasis Kompetensi، Bandung : PT. Remaja Rosdakarya، 2001. p. 38

29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.



٢٨

كفـــاءة املـــدرس هـــي الكفـــاءة عمـــا يتعلـــق بالرتبيـــة وقـــد ذكـــر عمـــر مهالـــك أن
والتعلــيم ويقــول مجــارة إن كفــاءة املــدرس ليســت مبجــرد ترقيــة إجنــاز الطلبــة فقــط بــل 

٣٠.لتشجيعهم ىف أن يكونوا نشيطني ومتحمسني ىف الدراسة

أهمية كفاءة المدرسمبادئ.ج
١٠اب عن نظام الرتبية الوطنية الب٢٠٠٣عام ٢٠القانون االندونيسى رقم .أ

٤٢:٣١الفصل 

سامل التعليم،حقمبستوىاملناسبوالتشهيدعامةأهليةوجب للمعلم له 
.اجلسم والروح وله مهارة لتحقيق أهداف الرتبية الوطنية

٨:٣٢الفصل٤عن املدرس الباب ٢٠٠٥عام ١٤القوانني رقم .ب

قيق له مهارة لتحواملعلموتشهيدوكفاءةأكادمييةأهليةوجب للمدرس له 
.أهداف الرتبية الوطنية

أنواع كفاءة المدرس.د
كما بينا فيما سبق أنه من املطلوب أن يكون املدرس ذا مهنية عالية و متقنا 

وذلـك يتطلـب . ت األزمـان والظـروفىف عمله إلعداد الطاقة البشرية ملواجهة تغـريا
مــد علــى هــذه الكفــاءات املطلوبــة هلــا مســات كمــا ذكرهــا حم. إىل الكفــاءات املعينــة

٣٣:فيما يلى

الكفاءة مؤيدة ومؤكدة باخللفية العلمية.

30 Oemar Hamalik، Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi، Jakarta: PT. Bumi
Aksara، 2006، Cet، Ke-4. p.

31 D. Soemarmo (Ed)، Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional، (Jakarta: CV. Mini Jaya Abadi، 2003)، hlm. 30

32  -------، Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
Tahun 2005، (Jakarta: CV. Mini Jaya Abadi، 2006)، hlm.36

33Muhammad Ali، Guru dalam Proses Belajar Mengajar Bandung : Sinar Baru Algesindo، 2002،
p. 1.



٢٩

الكفاءة تعرف من خالل املظهر الذى ميثله املدرس ىف عمله املطلوب.
تتم الكفاءة باستخدام اخلطوات واألساليب الواضحة واملعقولة.
نتائج العمل املطلوب معروفة.

هـــارة والكفـــاءة نالحـــظ مـــن الســـمات الســـابقة أن الكفـــاءة تتمثـــل وجـــود امل
وبالنســـبة آلعمـــال املـــدرس امليدانيـــة، . اخلاصـــة  الـــىت  أكـــدها النظريـــات والتصـــورات

ينبغى أن  نعرف الكفاءات املطلوبة لدى املدرس ىف أداء واجباته ووظائفـه، ويهمنـا 
ذلــك ىف فهــم وتقيــيم وإعــداد املــدرس ذى براعــة عاليــة الــذى يــتمكن لــه أن يعمــل 

بعـــض البـــاحثني . علـــيم حـــىت تصـــدر منـــه النتـــائج اجليـــدةعمـــال فعـــاال ىف عمليـــة الت
وفيمـا . يتناولون عن كفـاءات املـدرس إمجـاال والـبعض اآلخـر ينتـاولون عنهـا تفصـيال

 .
ونقـــال مـــن حممـــد عزيـــر عثمـــان أنـــه يقـــدم املواصـــفات املطلوبـــة للمـــدرس كمـــا 

٣٤:يلى

:، وهي تشتمل علىلشخصيةالكفاءة ا.١
تنمية الشخصية.أ

.أن يتقى املدرس اهللا عّز وجلّ )١
أن يدرس تعاليم الدين الذى يعتقده.
أن يطبق تعاليم الدين الذى يعتقده.
 أن يتــذوق احلــوادث الــىت تتمثــل موقــف الــرتاحم والتســامح بــني أمــة

.األديان املختلفة

34Usman، M. Uzer، Menjadi Guru Profesional، Bandung: PT. Remaja Rosda Karya، 2006، p. 16-
19.
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٢(.
 س خصائص اإلنسان الصاحل على ضوء املبادئ اخلمسةأن يدر.
أن يدرس صفات البطولة للشعب اإلندونيسى.
 أن يتأسـى ويتبـع أثـر األبطــال ىف مكافحـة ودفـاع اإلندونيسـيا مــن

.هجوم املستعمرين
أن يتعود ىف تطبيق القيم املبادئ اخلمسة ىف احلياة الواقعية.
لصناعيةأن يدرس الصلة بني البيئة الطبيعية وا.
أن يتعود نفسه ىف تقدير وحفاظ الطبيعية احليوية.

.أن يلتزم باألخالق احملمودة املطلوبة لدى املدرس)٣
أن يدرس األخالق الكرمية املطلوبة لدى املدرس.
 أن يتعـــود نفســـه ىف طبيـــق الصـــرب والتســـامح والدميوقراطيـــة والتـــأدب

.وصاحل للتجديد والتقدم
التفاعل والتعامل.ب

.ل مع زميله لرتقية الكفاءة املهنيةأن يتعام)١
أن يدرس قواعد هيكل املنظمة لوزارة شؤون التعليم القومى.
أن يدرس الصلة ىف العمل املهىن.
أن يتدرب ىف إعطاء وقبول النقد واالقرتاح.
أن يتعود نفسه ىف مشاركة التطور املهىن.

اتمع لوفاء هدف ورسالة التعليم)٢ مع  مل  ا تع .ال
ؤسسات االجتماعية الىت تتعلق بالتعليمأن يدرس امل.
أن يتدرب ىف عقد األنشطة االجتماعية الىت تؤيد جناح التعليم.



٣١

تنفيذ اإلرشادات والتوجيهات.ج
.صعبة التعلميالقونتوجيه الطالب الذين )١

أن يدرس النظريات االساسية للتوجيهات واإلرشادات.
التعلم.

.توجيه املنحرفني من الطالب)٢
 أن يتعــرف علــى خصــائص الطــالب املنحــرفني والطــالب الــذين هلــم

.موهبة خاصة
 أن يتدرب لعقد وإجراء الربنامج للطالب املنحرفني والطالب الذين

.هلم موهبة خاصة
فيذ اإلدارة المدرسيةنت.د

.أن يتعرف اإلدارة املدرسية)١
لإلدارة املدرسيةأن يدرس بعض االنواع والوسائل.
أن يدرس التعليمات للغدارة املدرسية.
تنفيذ االنشطة لإلدارة املدرسية.

إجراء البحث البسيط لحاجات التعليم.ه
.أن يدرس املفهوم األساسى للبحث العلمى)١

أن يدرس املفهوم األساسى للبحث العلمى اليسري.
أن يفهم عرض التقريرات للبحث حلاجات التعليم.

.بحث اليسريإجراء ال)٢
أن يعقد البحث اليسري حلاجات التعليم.
أن يعود ىف إجراء البحث اليسري حلاجات التعليم.
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:، وهي تشتمل علىالكفاءة المهنية.٢
االستيعاب للمبادئ التربوية.أ

.أن يتعرف على أهداف الرتبية للوصول إليها)١
أن يدرس أهداف الرتبية القومية.
ية واملتوسطةأن يدرس أهداف الرتبية االبتدائ.
 أن يبحــث الصــلة بــني أهــداف الرتبيــة للمرحلــة االبتدائيــة واملتوســطة

.وبني أهداف االرتبية القومية
٢(.

أن يدرس دور املدرسة كمركز التعليم والثقافة.
أن يدرس احلوادث الىت تتمثل ىف مركز التعليم والثقافة.
 املدرسية الىت تتمثل ىف مركز التعليم والثقافةأن يدبر األنشطة.

.أن يتعرف على املبادئ النفسية للرتبية الىت تفيد لعملية التعليم)٣
أن يدرس األنشطة للحصول على املعرفة واملهارة وتغري السلوك.
أن يدرس مبادئ التعلم ىف عملية التعليم.
أن يطبق مبادئ التعلم ىف عملية التعليم.

لمواد الدراسيةاالستيعاب ل.ب
.أن يستوعب املواد الدراسية للمرحلة االبتدائية واملتوسطة)١

أن يدرس منهج التعليم للمرحلة االبتدائية واملتوسطة.
أن يتصفح الكتب الدراسية للمرحلة االبتدائية واملتوسطة.
 أن ينفــــذ اخلطــــوات الدراســــية وفــــق الكتــــب الدراســــية والتعليمــــات

.اخلاصة
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.اإلضافيةأن يستوعب املواد )٢
أن يدرس املواد املؤيدة املناسبة للمواد الدراسية.
أن يدرس املواد املؤيدة املناسبة ملهنية املدرس.

تكوين البرنامج التعليم.ج
.أن يعد أهداف التعليم)١

أن يدرس خصائص األهداف التعليمية.
أن يقدر على تقدمي أهداف التعليم.
 ضوع واحدأن يعد أهداف التعليم حللقة واحدة أو ملو.

.أن يقوم باختيار وتطوير املواد الدراسية)٢
 ــــار املــــواد الدراســــية املناســــبة بأهــــداف التعلــــيم أن يقــــدر علــــى احتي

.املطلوبة
أن يطور املواد الدراسية املناسبة بأهداف التعليم املطلوبة.

.أن خيتار ويطور إسرتاتيجية التعليم)٣
أن يدرس بعض طرق التعليم.
م املناسبةأن خيتار طرف التعلي.
أن يصمم اخلطوات املناسبة للتعليم.

.أن خيتار ويطور الوسائل املعينة املناسبة)٤
أن يدرس بعض الوسائل املعينة املناسبة.
أن خيتار  ويطور الوسائل املعينة املناسبة.
أن يصنع الوسائل التعليمية اليسرية.
أن يقدر على تشغيل وممارسة الوسائل التعليمية.
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.ويستفيداملصادر التعليميةأن خيتار )٥
أن يدرس األنواع واملنافع للمصادر التعليمية.
أن يستفيد من املصادر  التعليمية املناسبة.

تحقيق وتنفيذ البرامج التعليمية.د
.أن يوجد اجلو التعليمي املناسب)١

أن يدرس املبادئ إلدارة الفصل الدراسى.
أن يدرس العوامل املؤثرة للجو التعليمى.
 جد اجلو التعليمى اجليدأن يو.
أن حيل املشكالت التعليمية واإلدارية.

.أن ينظم ويرتب الفصول الدراسية)٢
أن يدرس أشكال الفصل اجليد.
أن يدرس املنافع من الوسائل للفصل.
أن ينطم ويرتب الفصول الدراسية املناسبة.

.أن يدبر التعامل التعليمى)٣
ة التعليمأن يدرس أساليب املراقبة والتعقب لعملي.
أن يقدر على املراقبة والتعقب لعملية التعليم.
أن يستوعب على املهارات األساسية للتعليم.
أن يقدر على إدارة وترتيب الطالب ىف عملية التعليم.

أن يقيم نتائج وعملية التعليم.ه
.أن يقيم إجنازات الطالب حلاجات التعليم)١

أن يدرس املفهوم األساسى للتقييم.



٣٥

 بعض أساليب التقييمأن يدرس.
ن أدوات التقييم .أن يكّو
 أن يـــدرس كيفيــــة إدارة وتفســــري البيانـــات لتعيــــني مســــتوى إجنــــازات

.الطالب
أن يقدر على إجراء تقييم إجنازات الطالب.

.أن يقيم عملية التعليم)٢
أن يعقد التقييم إلصالح عملية التعليم.
مأن يستفيد من نتائج التقييم إلصالح عملية التقيي.

الـــتمكن ىف مـــادة التعلـــيم، : وقـــدم ســـردميان عشـــرة أنـــواع كفـــاءة املـــدرس هـــي
الكفاءة ىف إدارة برامج عملية التعلم والتعليم، الكفاءة ىف إدارة الفصل، الكفاءة ىف 
اســتعمال وســائل التعلــيم، الــتمكن ىف رصــيف أو أســاس الرتبــوى، الكفــاءة ىف إدارة 

تقـومي إجنـاز التالميـذ ألمهيـة التعلـيم، املعرفـة عـن اقتحام التعلم والتعلـيم، الكفـاءة ىف 
وظيفـــة بـــرامج اإلرشـــاد والتنـــوير ىف املدرســـة، املعرفـــة والتنفيـــذ إدارة املدرســـة، وأخـــريا 

٣٥.الفهم ىف مبادئ والتفسري نتيجة البحث الرتبوى ألمهية التعليم

وقــدم أيضــا غوبــل كفــاءة املــدرس ىف عــدة جمــالت هــي جيــب علــى املــدرس أن 
الكفــــاءة ىف تشــــحيص التعلــــيم، الكفــــاءة ىف اســــتجابة التقــــومي، الكفــــاءة ىف ميلــــك 

اتصال الشخص، الكفاءة ىف تطوير املنهج التعليمى والكفاءة مسؤولية االجتماعيـة 
٣٦.واإلدارة

35 A. M. Sardiman، Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar، Jakarta: Rajawali Press، 2000. p.161
36 Gable Norman، Perubahan Peran Guru، Jakarta Gunung Agung، 1993. p. 57
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قد ذكر على أمحد مذكور الكفاءة اآلخرى ملدرس اللغة ومبناسبة إىل مدرس اللغة العربية،
٣٧:ية وتفصيلها ما يلىالعربية هي الكفاءة اللغو 

أن يقدر على التخاطب والتكلم العرىب الفصيح ىف مجيع املناسبات دون أن .أ
.يشعر بصعبة

.أن يقدر على نطق األصوات واملفردات والرتاكيب العربية بوجه صحيح.ب
.أن يقدر على تعبري منظم عن فكرة باللغة العربية.ج
.تماعيةاالجأن يقدر على تبادل اآلراء ىف خمتلف الظروف.د
أن يعرف املهارات الىت تتعلق بالنظام الصوتى للغة العربية.ه
ن الكلمات العربية.و أن يعرف كيف يتعرف وحيلل ويكّو
ن اجلمل العربية.ز أن يعرف كيف يتعرف وحيلل ويكّو
أن يعرف كيف يفهم وحيلل ويفسر ظروف التعليم املختلفة.ح
أن يقدر على قراءة أي املواد العربية.ط
تابة املوضوعات املختلفة باللغة العربيةالصحيحةأن يقدر على ك.ي
أن يعرف النظام الصوتى والنحو ةالصرىف للغة العربية ويقوم مبقارنتها باللغة .ك

األم
أن يعرف تاريخ نشأة اللغة العربية.ل
أن يقدر على تطبيق العلوم اللغوية أثناء تعليمه اللغة العربية.م

٢٧. ، ص١٩٩١دار الشواف، :، القاهرة تدريس فنون اللغة العربيةعلى امحد مذكور، ٣٧



٣٧

مؤشرات كفاءة المدرس.ه
البحــث، فيقــدم الباحــث مؤشــرات كفــاءة املــدرس الــىت ألجــل تســهيل عمليــة 

:سوف يبحث به، هي كالتاىل
كفاءة ىف ختطيط برامج التعليم.١

أن يقدر على تقدمي أهداف التعليم.أ
أن يستوعب املواد الدراسية.٢

أن يقدر على شرح املواد الدراسية جيدا.أ
أن يقدر على إجابة األسئلة من الطالب.ب

تنفيذ عملية التعليم.٣
ر على تشجيع الطالبأن يقد.أ

Apersepsiأن يقدر على تقدمي اإلدراك الرتابط .ب

أن يقدر على استخدام طريقة التعليم املتنوعة.ج
أن يقدر على استخدام وسائل التعليم.د
أن يقدر على تنظيم اجلو التعليمى جيد.ه
أن يقدر على إدارة وترتيب الطالب ىف عملية التعليم.و
.أن يقدر على تنظيم الطالب.ز
الطالبعلى زيرتعالدر أن يق.ح
لطالبلاهلديةعطىأن ي.ط

التقييم على تقدم عملية  التعليم.٤
أن يقدر على صياغة االسئلة وتصحيحها.أ

أن يقدر على تقدمي نتيجة التقييم.ب



٣٨

remedialستدراكىأن يقدر على التقييم اال.ج



٣٩

المبحث الثالث
التحصيل الدراسى

التحصيل الدراسىمفهوم.أ
أكثريكونبذلكفهوواإلحرازاإلجنازلغة(هوالدراسىتحصيلالأن
٣٨.)للمتعلماملرغوبةبالنواتجاتصاال

educationalالدراسيالتحصيلمفهوم  achivement الذي يعين يف نظرتنا

.الدراسي
رباء الرتبويون أن مفهوم التحصل يشمل ثالثة مكونات أساسية وجيمع اخل

:هي
جمموع املعارف اليت يستوعبها الطالب خالل عملية التعليم، ويستطيع : أوال

وهذا يقصي جمموع املعارف . توظيفها يف جوانب خمتلفة يف احلياة اليومية
.الصماء اليت حيفظها الطالب لالختبار مث ينساها من التعريف

جمموعة القدرات واملهارات اليت أتقنها الطالب خالل العملية التعليمية، : ياثان
.ومتكن منها بنسبة مقبولة ويستطيع استخدامها يف احلياة اليومية مبهارة

جمموعة االجتاهات االجيابية والقيم االجيابية اليت تشكلت لدى الطالب :ثالثا
ومن هذه املكونات .ه يف احلياةخالل الفرتة الدراسية، وتكون مبثابة موجهات ل

ندرك أن مفهوم التحصيل الدراسي أصبح واسعا لدرجة أنه يعين جمموعة 
ت اليت تكونت لدى الطالب خالل العملية املعارف واملهارات والقيم واالجتاها

.التعليمية

٢٧. ص،١٩٩٦القاهرة،رية،العصاإلجتلومكتبة،العقليةالقدراتأبوحطب،فؤاد٣٨



٤٠

إىلبهلإلشارةخاصمبعىنيستخدمالتحصيلأنيرىطهأنحنيىف
النجاحمتطلباتعلىالقدرةإىللإلشارةهناستخدموياألكادميىالتحصيل
٣٩.معينةدراسيةملادةالنوعىأوالعاممبهناهالتحصيلسواءاملدرسى

احلصولمتالذىاملعرفةيعىنالذىاألكادميىالتحصيلاآلخر،التعريفوىف
ديدهاحتمتوالىتالدراسيةاملوادإحدىىفاكتسبتالىتاملهاراتأواملدركةعليها

٤٠.املدرسقبلمناالختباردرجاتبواسطة

حصلالىتالدرجاتهوالعربيةاللغةتعلمىفالدراسىبالتحصيلنعنيهوما
.   العربيةاللغةمادةىفالطالبعليها

. ص،١٩٩٣الكويت،الصباح،سعاددار،النفسىوالتحليلالنفسعلمموسوعةوأخرون،طهالقادرعبد٣٩
١٧١

الكويت،الثقافية،الفيصلدار،١ط،الدراسىوالتحصيلاالجتماعىالتكييفالصاحل،أمحدمصلح٤٠
.ص،١٩٩٦



٤٠

الفصل الثالث
منهجية البحث

منهج البحث.أ
هــذهابتــدأتحيـثكمــيحبــثهـوالباحــثعليــهرسـاالــذيالبحــثعنـو 
العمليــةبتنظــيمقــاممثالبحــثفرضــيةإىلللوصــولاالســتنباطيبــالتفكريالدراســة
مـــناالســـتنباطأخـــذاألخـــرييفوامليـــدانيفالفرضـــيةاختبـــارأجـــلمـــنوحتليلهـــا
.التجريبيةالبيانات

املنهج االرتباطىفهواملنهجأما نوع
عـــن العالقـــات بـــني املتغـــريات أو أكثـــر ملعرفـــة مـــدى االرتبـــاط بـــني هـــذه املتغـــريات 

ومن أغراض املـنهج االرتبـاطى هـو وصـف العالقـات ٣٦.والتعبري عنها بصورة رقمية
بــــــني املتغــــــريات، أو اســــــتخدام هــــــذه العالقــــــات يف عمــــــ

٣٧.املتغريات

هلذا فقد رأي الباحث أن املنهج االرتبـاطى هـو األنسـب لدراسـتهما وحتقيـق 
.أهدافهما بالشكل الذي يضمن الدقة واملوضوعية

وأسلوب اختيارهامجتمع البحث وعينته.ب
٣٨مجيــــع مفــــردات الظــــاهرة الــــىت يدرســــها الباحــــث،جمتمــــع البحــــث هــــو إن 

يف املدرســة الفصــل األول والثــاىن بمجيــع طــالذا البحــث هــو وجمتمــع البحــث ىف هــ

٢٥٧: ، ص١٩٨٧، دار الفكر، عمان، العلميالبحثذوقان عبيدات واألصدقاء، ٣٦
٢٣٥.، ص١٩٩٨، دار النشر للجامعات، )الطبعة األوىل(، مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبويةرجاء أبو عالم، ٣٧

١٠٩: ، صاملرجع السابقذوقان عبيدات واألصدقاء،٣٨



٤١

٢٢ينقسـم إىل طالـب٨١٦الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة مسارانج وعـددهم 
.فصول

١٥-١٠وأخذ الباحث العينـة ٣٩.هي جزء من جمتمع البحث األصلىالعينة
خدمة عينــــة البحــــث املســــتف١٠٠،٤٠ألنــــه أكثــــر مــــن البحــــثىف املائــــة مــــن جمتمــــع

يعىن يأخذ الباحث على األكثر عشوائياأخذ الباحث هذه العينةو طالب١٠٠هي
.طالب كل فصل بالقرعة٥

متغيرات البحث.ج
أوطبيعـــتهم،أواألفـــراد،مـــنجمموعـــةـــاتتميـــزالـــىتاخلصـــائصهـــواملتغـــري

:يليكماقسمنيإىلالبحثهذايفاملتغريينقسم.  اآلخرعناملتنوعةبيئتهم
املستقلتغريامل.١

نوعيـةبـأنالقـولنسـتطيع. أثـره علـى املتغـري التـابعالباحثالعامل الذي قيسهو
املتغري املستقل يف هذا البحث هو و . املستقلاملتغرينوعيةعلىتعتمدالتابعاملتغري

).X2(لمدرس لاملهنيةكفاءةالإدراك الطالب عن و ) X1(الدافعية 
التابعاملتغري.٢

هذاإىلوبالنسبة. املستقلاملتغريعنالناتجالسلوكأوفعلالنوعهو
).Y(التحصيل الدراسىهوالتابعفمتغريهالبحث،

١١٠: نفس املراجع، ص٣٩
40 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2006, p. 134.



٤٢

البحثأدوات .د
ةاالستبان: أوال 

للحصـــول علـــى معلومـــات وبيانـــات وحقـــائق مالئمـــةهـــو أدة ةاناالســـتب
جابــة بشــكل عــدد مــن األســئلة يطلــب اإلاالســتبانةمرتبــة بواقــع معــني، ويقــدم 

٤١.االستبانةعنها من قبل عدد من األفراد املعنيني مبوضع 

الوثائق:ثانيا
ات علـى صـورة الكتابـات والوثـاِئق والكتـب  هي مجع البيانات عـن املتغـريّ

ت ومـا أشـبه ذلـك اـالّ ار و ـ األخب املكتوبـة جلمــع الوثـائقسـتخدم الباحـث ا٤٢.و
ة اللغة العربيـة املكتوبـة ىف  النتيجة من ماديعىن التحصيل الدراسىالبيانات عن 

.raportكشف الدرجات 
هامصادر البيانات و .ه

.املكتوبـةالوثـائقو مـن االسـتباناتباحـثالسـجلهمـامجيـعالبيانـاتباملراد
وحتصــيلهم املهنيــةوالبيانــات احملصــولة هــي دافعيــة الطــالب وإدراكهــم عــن الكفــاءة 

.الدراسى ىف مادة اللغة العربية
٤٣البيانـات،منـهالباحـثينـالالـيتالبحـثأفـرادهياتالبيانمصادرأما

:مصادر البيانات يف هذا البحث تتكون منو 
.مسارانج١الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية .١
.كشف الدرجات.٢

١٤٩: صاملرجع السابق،ذوقان عبيدات واألصدقاء،٤١
42 Suharsimi Arikunto, Op.Cit. p. 231
43 Suharsimi Arikunto, Op.Cit. p. 107.



٤٣

أسلوب تحليل البيانات.و
تخدم ا لتحليل املعلومات أو البيانات  يس يقة  ات هو طر يل البيان وب حتل ل أس

:أما اخلطوات هي كالتاىل. كانت مفهوما لدى الناسحليث
يص البياناتختل.١

واحدا فواحد عن التكامل والصحيح ىف إجابته االستبانةيعىن  تفتيش 
.حيث كان سالمة من األخطاء

البياناتقياس .٢
.االستبانةبعد تلخيص البيانات، يقيس الباحث األسئلة الىت كانت ىف 

:بدليل التقدير كما يلىنةاالستباإجابةأما قياس كل 
١اجلدول 

لمدرسلاملهنيةكفاءةإدراك الطالب عن الدليل تقدير االستبانة عن
)- (السلىب )+(اإلجياىب 

النتيجةاإلجابةالنتيجةاإلجابة
١دائما٤دائما
٢مرارا٣مرارا
٣أحيانا٢أحيانا
٤ال مرة١ال مرة

٢اجلدول 
ة عن دافعية الطالبدليل تقدير االستبان

)-(السلىب (+)اإلجياىب 
النتيجةاإلجابةالنتيجةاإلجابة

١موافق جدا٤موافق جدا
٢موافق٣موافق



٤٤

٣غري موافق٢غري موافق
٤غري موافق جدا١غري موافق جدا

من جمموعة إجابة الطالب،meanمعدلوبعد ذلك، يقيس الباحث 
املهنيةكفاءةإدراك الطالب عن اللوصف درجة دافعية الطالب و 

مث تصنيفها  ونتيجة التحصيل الدراسى ىف الفصل الدراسى الثاىنلمدرسل
:كما يلى

٣اجلدول 
لمدرسلاملهنيةكفاءةالنسبة إدراك الطالب عن 

البيانالتصنيف
منخفضة٥٤-٢٥
متوسطة٧٥-٥٥
عالية١٠٠-٧٦

٤اجلدول 
ىف تعلم اللغة العربيةدافعية الطالبنسبة

البيانالتصنيف
منخفضة٥٤- ٢٥
متوسطة٧٥-٥٥
عالية١٠٠-٧٦

٥اجلدول 
التحصيل الدراسىنسبة 

البيانالتصنيف
منخفضة≤٦٥
متوسطة٧٤-٦٦



٤٥

عالية١٠٠-٧٥

الباحث منهجا حتليليا خدامستاسئلة البحث أعنلكشف اجلواب مث
Method(Statistical(إحصائيا  Analiticalهو كما يلى:

ملعرفة قوة أوضعف العالقة بني ) Simple Correlation(البسيطرتباط اال.١
وبني اثنني يعىن العالقة بني دافعية الطالب بالتحصيل الدراسىمتغريين

هو مبعرفة بالتحصيل الدراسى لمدرسلاملهنيةكفاءةإدراك الطالب عن ال
“r”باط أي درجة االرت)(Index Correlation.

Multiple(اإلحندار املتعدد.٢ Regression ( ملعرفة قوة أوضعف العالقة أكثر
كفاءةإدراك الطالب عن اليعىن العالقة بني دافعية الطالب ومن متغريين

. بالتحصيل الدراسىلمدرسلاملهنية
Significance Of Correlation Coefficientاختبار معنوية االرتباط .٣

درجــة احلريــة رمــزقــد اســتخدم الباحــث بــني املتغــريينمعنويــة االرتبــاطملعرفــة 
degrees of freedom:

جمموع املتغريات= nrجمموع العّينة، = Nدرجة احلرية، = df: البيان
Significance)داللةمستوىيف Level)ارتباطنتيجةكانتإذا،%٥

يفr”Product Moment“نتيجةمنربأكأوتساوي"rxy"العزومضرب
الفرضيةو مقبول(Alternative Hypothesis / H1)البديلةالفرضيةف،اجلدول
نتيجةكانتإذاذلكوخالف. مرفوض)Null Hypothesis / H0(الصفرية

"rxy"قيمةمنأصغر“r”Product Momentالبديلةالفرضيةفاجلدول،يف
.مقبولالصفريةالفرضيةو مرفوض

df = N-nr



٤٦

َد ال الباحث إىل خطوة بعدها للكشف عن مدى يستمرعالقةوإذا ُوجِ
:باملعيار اآليتعالقةال

٦اجلدول
٤٤تفصيل التفسري لنتيجة االرتباط 

التفسريr”product moment“نتيجة
العالقة بني املتغريين ضعيفة جدا ٠.٢٠-٠.٠٠
العالقة بني املتغريين ضعيفة ٠.٤٠-٠.٢١
العالقة بني املتغريين متوسطة٠.٧٠-٠.٤١
العالقة بني املتغريين قوية ٠.٩٠-٠.٧١
العالقة بني املتغريين قوية جدا١.٠٠-٠.٩١

المتغيراتعرضإطار.ز
: اآليتاجلدولالباحثاستخدماملتغرياتضعر إطاريفالبيانلتسهيل

٧اجلدول
املتغرياتعرض

التحليلادوات البحثالمصادرالبياناتأسئلة البحث
١ دافعية

الطالب 
 التحصيل

الدراسى

الطالب

الطالب

االستبانة

الوثائق

الكمى

٢ إدراك
الطالب عن 

الكمىاالستبانةالطالب

44 Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, p.193



٤٧

كفاءةال
املهنية

لمدرسل
 التحصيل

الدراسى

الوثائقالطالب

٣ دافعية
الطالب

 إدراك
الطالب عن 

املهنيةكفاءةال
رسلمدل
 التحصيل

الدراسى

الطالب

الطالب

الطالب

االستبانة

االستبانة

الوثائق

الكمى

مراحل تنفيذ البحث.ح
:وأما مراحل تنفيذ البحث هي

.توضيح املشكالت.١
.تعيني مصادر البيانات و املتغريات.٢
.تصميم واختيار أدوات البحث.٣
.verificationهايصلختمجع البيانات و .٤

.اناتمقياس البي.٥
.ومناقشتهاعرض النتائج وتفسريها.٦



٤٨

الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

تحليل البحث.أ
الـدرجات،كشـفيفالدراسـىالتحصـيلنتيجـةو االسـتباناتنتيجـةمنإعتمادا

فاحلاصـل،SPSSاإلجتماعيـةللعلـوماإلحصـاءربنـامجبجالنتـائتلكحبسابالباحثقام
:يلىكماهو

٨اجلدول 
نتيجة معدل املتغريات

معدل العينةجمموع متغريات

٦٨,٠٥ ١٠٠ دافعية الطالب

٧٢,٩١ ١٠٠ لمدرسلاملهنيةكفاءة العن إدراك الطالب

٧٢,٥٦ ١٠٠ التحصيل الدراسى
:بأنعرفقدالسابقاجلدوليف

اإلســــالميةالثانويــــةاملدرســــةىفالعربيــــةاللغــــةتعلــــمىفالطــــالبدافعيــــةمعــــدل.١
هـوم،٢٠١١/ ٢٠١٠الدراسـىعـامالىفالوسـطىجاوىمسارنج١احلكومية
دافعيــةنســبةعــنســابقاالباحــثوضــعهالــذياملعيــارإىلوبــالنظر. ٦٨,٠٥
.متوسطةدافعيتهمنسبةأنالباحثاستنبطالطالب،

املدرســــةىفالعربيــــةاللغــــةملــــدرساملهنيــــةالكفــــاءة عــــنالطــــالب إدراكمعــــدل.٢
ــــــــــة ــــــــــةاإلســــــــــالميةالثانوي العــــــــــامىفالوســــــــــطىجــــــــــاوىمســــــــــارنج١احلكومي
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وضـــــعهالــــذياملعيــــارإىلوبـــــالنظر. ٧٢،٩١هــــوم٢٠١١/ ٢٠١٠الدراســــى
اسـتنبط،للمـدرساملهنيـةإدراك الطالب عـن الكفـاءة نسبةعنسابقاالباحث
. متوسطةللمدرساملهنيةعن الكفاءة همإدراكنسبةأنالباحث

اإلســالميةالثانويــةاملدرســةىفالعربيــةاللغــةمــادةيفالدراســىالتحصــيلمعــدل.٣
هــوم٢٠١١/ ٢٠١٠الدراســىالعــامىفالوســطىجــاوىمســارنج١احلكوميــة
التحصـيلنسـبةعـنسابقاالباحثوضعهالذياملعيارإىلوبالنظر.٧٢,٥٦
.متوسطةالدراسىالتحصيلنسبةأنالباحثاستنبطالدراسى،

إلجابــةئياالحصــابتحليلهــاقــاماملتغــريات،معــدلمبعرفــةالباحــثمتكــنأنوبعــد
:االتىاجلدولىفكماهوواحلاصلالثالثة،البحثأسئلة
الدراسىبالتحصيلالطالبدافعيةبينالعالقة.١

٩اجلدول
التحصيل الدراسىبدافعية الطالببنياإلرتباطنتيجة

التحصيل الدراسى

٠,٤٥٧ دافعية الطالب
ــــااتضــــحالســــابقاجلــــدولمــــن r"product moment"نتيجــــةأنلن

r)دافعيـــةبـــنيالعالقـــةهـــواالرتبـــاطلنتيجـــةالتفســـري.٠,٤٥٧هـــي)احملســـوبية
.الضعيفةالعالقةهيالدراسىبالتحصيلالطالب
ــــاحملســـوبيةrبـــنيمبقارنـــةالباحـــثقـــام،املتغـــريينارتبـــاطقويـــةملعرفـــةمث rب

.)df(احلريةدرجةحبسابيعىن،اجلدولية
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df  =N-nr

df =٢-١٠٠
df =٩٨

يفاجلدوليـةrنتيجـةأنلنـااتضـحاحلريـةدرجـةمن٩٥الرقميف: التأويل
لنـايتبـنيالنتيجـةهـذهمـنو .٠,١٩٧رقـمعلـىتـدلمسـتوى داللـةمن% ٥
مسـتوى مـن%٥يفجلدوليـةاالrمنكربأكانت)٠,٤٥٧(يةبو ساحملrأن

. )٠,١٩٧(داللة
البديلــةفالفرضــية،حــثالباعليهــاحصــلالــيتاإلحصــاءنتيجــةعلــىبنــاء

فاســتنبط. الدراســىبالتحصــيلالطــالبفعيــةادبــنيعالقــةالتوجــدأيقبــولم
ــــة ىفالطــــالبلــــدىالعربيــــةاللغــــةتعلــــمىفدافعيــــةأنالباحــــث املدرســــة الثانوي

إىلتــؤثر٢٠١٠/٢٠١١العــامالوســطىجــاوىمســارنج١اإلســالمية احلكوميــة 
.  املدرسةهذهىفالعربيةاللغةةمادىفالطالبلدىالدراسىالتحصيل

بالتحصــــيلللمــــدرسالمهنيــــةإدراك الطــــالب عــــن الكفــــاءة بــــينالعالقــــة.٢
الدراسى

١٠اجلدول
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اإلرتباطنتيجة
التحصيل الدراسىبللمدرساملهنيةإدراك الطالب عن الكفاءة بني

للمدرساملهنيةإدراك الطالب عن الكفاءة 

٠,٤٦٨ التحصيل الدراسى

r"product"نتيجــــةأنلنــــااتضــــحالســــابقاجلــــدولمــــن moment

r)إدراك بـــنيالعالقـــةهـــواالرتبـــاطلنتيجـــةالتفســـري.٠,٤٦٨هـــي)احملســـوبية
.املتوسطةالعالقةهيالدراسىبالتحصيلللمدرساملهنيةالطالب عن الكفاءة 

ــــســـوبيةاحملrبـــنيمبقارنـــةالباحـــثقـــاماملتغـــريين،ارتبـــاطيـــةقو ملعرفـــةمث rب

.)df(احلريةدرجةحبسابيعىن،اجلدولية
df  =N-nr

df =٢-١٠٠
df =٩٨

يفاجلدوليـةrنتيجـةأنلنـااتضـحاحلريـةدرجـةمن٩٥الرقميف: التأويل
لنـايتبـنيالنتيجـةهـذهمـنو .٠,١٩٧رقـمعلـىتـدلمسـتوى داللـةمن% ٥
مســـتوى مـــن%٥يفةاجلدوليـــrمـــنكـــربأكانـــت)٠,٤٦٨(احملســـوبيةrأن

. )٠,١٩٧(داللة
البديلــةفالفرضــية،الباحــثعليهــاحصــلالــيتاإلحصــاءنتيجــةعلــىبنــاء

للمــــدرساملهنيـــةإدراك الطــــالب عـــن الكفـــاءة بـــنيعالقـــةالوجـــدتأيقبـــولم
املهنيــةإدراك الطــالب عــن الكفــاءة أنالباحــثفاســتنبط. الدراســىبالتحصــيل
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ـــيمىفللمـــدرس ـــةالاللغـــةتعل ـــدىعربي ـــة اإلســـالمية ىفالطـــالبل املدرســـة الثانوي
التحصــيلإىلتــؤثر٢٠١٠/٢٠١١العــامالوســطىجــاوىمســارنج١احلكوميــة 
.املدرسةهذهىفالعربيةاللغةمادةىفالطالبلدىالدراسى

للمـــدرسالمهنيـــةعـــن الكفـــاءة إدراكهـــموالطـــالبدافعيـــةبـــينالعالقـــة.٣
الدراسىبالتحصيل
دافعيـةبـني نتيجة االرتبـاطأنلنااتضحاحلسابمنالباحثمتأنوبعد

هــــيالدراســــىبالتحصــــيلللمــــدرساملهنيــــةعــــن الكفــــاءة إدراكهــــموالطــــالب
:كالتاىل

١٥اجلدول
بالتحصيلللمدرساملهنيةعن الكفاءة إدراكهموالطالبدافعيةبني نتيجة االرتباط

الدراسى
التحصيل الدراسى

٠,٥٨٤ إدراك الطالب عن دافعية الطالب و 
للمدرساملهنيةالكفاءة 

دافعيـــةبـــنيالعالقـــةهـــو—٠,٥٨٤يعـــىن—االرتبـــاطلنتيجـــةوالتفســـري
بالتحصــيل)واحــدوقــتيف(للمــدرساملهنيــةعــن الكفــاءة هــمإدراكو الطــالب
.املتوسطةالعالقةهيالدراسى
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FبـــــاحملســــوبيةFنيبــــمبقارنــــةالباحــــثقــــاماالرتبــــاط،قويــــةملعرفــــةأمــــا

:االتىاجلدوليفكماهوواحلاصل،اجلدولية
١٦اجلدول

االرتباطقويةاختبارنتيجة
Fاجلدولية Fاحملسوبية

٢,٧٠ ٢٥,١٢

Fأمــــا . ٢٥,١٢هــــو احملســــوبيةFىف اجلــــدول الســــابق، عرفنــــا بــــأن 

أنلنــايتبـنيالنتيجـةهــذهومـن.٢,٧٠هـو مسـتوى داللــة% ٥يف  اجلدوليـة
بنـــاء. مســـتوى داللـــةمـــن% ٥يفاجلدوليـــةFمـــنأكـــرباحملســـوبيةFنتيجـــة
أيقبولـةمالبديلـةفالفرضـية،الباحـثعليهـاحصـلاليتاإلحصاءنتيجةعلى

إدراك و الطــــالبلــــدىالعربيــــةاللغــــةتعلـــمىفدافعيــــةبــــنيقويــــةعالقــــةتوجـــد
العربيـةاللغةمادةىفالدراسىالتحصيلبللمدرساملهنيةالطالب عن الكفاءة 

العــــامالوســــطىجــــاوىمســــارنج١املدرســــة الثانويــــة اإلســــالمية احلكوميــــة ىف
.م٢٠١٠/٢٠١١

المناقشة.ب
:بناء على نتيجة حتليل البيانات إحصائيا، يستطيع تفسريها كما تلى

التحصيل بقويةعالقة لهلمدرسالفيداغوجية لكفاءةإدراكهم عن الإن .١
الفيداغوجية كفاءةإدراكهم عن الة بني موجبقة وجد عالتألن . الدراسى
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التحصيل الدراسى، فلذلك لرتقية التحصيل الدراسى إىل املستوى بلمدرسل
يف تعليم للمدرساملهنيةإدراك الطالب عن الكفاءة حتسنياألحسن ينبغي 

.اللغة العربية
بأن اإلدراك يؤثر إىل استقبال بالنظريةةمناسبنتيجة البحث لك تو 

أى إدراك .وتكوين مفاهيم ومعاين خاصةيمها وتفسريها ملعلومات وتنظا
للمدرس يؤثر إىل استجابة الطالب على املدرس ىف املهنيةالطالب عن الكفاءة 

يستطيع لوجود عملية التعليم اإلجيايب الذى املدرس الكفء حيث كان.التعليم 
اب بسهولة ىف التعلم حيث تكون الطالب يشعرون. واالبتكاري الفّعال واجلّذ

يستطيع طالب لوأخريا، ا. ألن لديهم اإلدراك اإلجياىب عن كفاءة املدرس
.صول التحصيل الدراسى األحسنحل

وجد عالقة تألن . التحصيل الدراسىبقويةدافعية الطالب ىف التعلم هلا عالقة .٢
بة بينهما، فلذلك الجل ترقية حتصيل الطالب الدراسى يينبغي أن تكون جمو 
ألن الدافعية اجليدة يستطيع أن يساعد . فعية الطالب يف التعلم جيدةدا

.الطالب لنيل التحصيل الدراسى املمتاز
وتلك نتيجة البحث مناسبة بالنظرية بأن العامل من العوامل الىت تؤثر إىل 

كما قال رشدى أمحد طعيمة أن .التحصيل الدراسى هو الدافعية ىف التعلم
راها أساسية للخرباء عند تصديهم لوضع لتعلم اللغة اجلوانب الىت نإحدى 
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وقد تكون الدافعية أكثر املصطلحات انتشارا ١.العربية كلغة ثانية هي الدوافع
ىف تفسري النجاح ىف عمل مركب أو الفصل فيه، ومن السهل جدا أن نرجع 

ية كما أنه من السهل كذلك أن نقرر أن طالب اللغة الثانية عجناح من إىل داف
وكل ذلك ليس بعيدا عن الصواب، ألن . ينجح حني تكون لديه دافعية مالئمة

٢.دراسات وجتارب ال حصر هلا قد أظهرت ان الدافعية مفتاح للتعلم

دافـع يسـتحثّه، وحـافر يشـده طالـبرأى علماء الرتبيـة أنـه كلمـا كـان وراء ال
خاصــة ىف إىل تعلــم شــيئ مــا، فكــان ذلــك أدعــى إىل إمتامــه وحتقيــق اهلــدف منــه 

إن الشــخص ســوف يشــعر بســهولة الــتعلم ٣.أشــكاله املعقــدة ومهاراتــه املتشــابكة
إذا كـــان مهتمـــا بـــالتعلم أو إذا كانـــت لديـــه دافعيـــة الـــتعلم، وإذا كانـــت الدافعيـــة 

جيــب لكــل مــدرس . معــدودة يكــون الــتعلم ممــال، وســوف حيتــاج إىل مهــود أكــرب
.ريها على عملية التعليماللغة العربية اإلطالع على دوافع الطالب وتأث

نفهم أن الدافعية أمر مهم وأساسي ىف تعلم الطالب، وجيب على الطالب 
إذا كان الطالب يهـتم ويسـتمع إىل شـرح مدرسـه أو أنـه يشـرتك بكـل . أن ميلكها

جهــده ىف عمليــة التعلــيم، فيقــال أن ىف نفســه دافعيــة قويــة الــىت تدفعــه علــى تعلــم 
الـــذى لـــيس ىف نفســـه دافعيـــة علـــى تعلـــم اللغـــة خبـــالف الطـــالب.اللغـــة العربيـــة

ية املناقسة اإلسالمية الرتب: ، الرياضتعليرشدى أمحد طعيمة، ١
٧٥: ص،١٩٨٩-ايسيكو-والعلوم والثقافة

دار النهضة : بريوت،أسس تعلم اللغة وتعليمهادجالس براوان، ترمجه عبده الراجى وعلى أمحد ثعبان، ٢
١٤٣:ص، هـ١٤١٢العربية،

املناقسة : الرياض(، طريقة تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاة و رشدى أمحد طعيمة، حممد كامل الناق٣
٣٧: ص) ٢٠٠٣-ايسيكو-اإلسالمية الرتبية والعلوم والثقافة
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وجيــب علــى العربيــة، فالدافعيــة اخلارجيــة الــىت تنبــع مــن خارجيتــه مرجــوة وحمتاجــة،
املـــدرس أن ينميهـــا لتكـــون لـــدى الطـــالب دافعيـــة غرضـــية أو مـــن املمكـــن دافعيـــة 

.



٥٥

الخامسفصلال
الخاتمـة

. قرتحاتيشمل نتائج البحث واملفصلوهذا ال
نتائج البحث.أ

نظرا من إجراء حتليل البيانات السابقة بالطريقة اإلحصائية استنبط الباحـث يف 
:آخر حبثه النتائج اآلتية

يف مــادة اللغــة بــني دافعيــة الطــالب بالتحصــيل الدراســىوجبــة قويــةعالقــة متوجــد.١
جــاوى الوســطى العــام مســارنج١املدرســة الثانويــة اإلســالمية احلكوميــة ىفالعربيــة 
rأكــرب مــن ) ٠,٤٥٧(احملسـوبيةrبــــهــذه الفرضـيةعلـى دلّ و . ٢٠١٠/٢٠١١
).  ٠,١٩٧(داللةمن مستوى % ٥يف اجلدولية

للمــــدرساملهنيــــةالكفــــاءة إدراك الطــــالب عــــنبــــنيموجبــــة قويــــةعالقــــةتوجــــد.٢
املدرسة الثانويـة اإلسـالمية احلكوميـة ىف مادة  اللغة العربية يفبالتحصيل الدراسى

rــــبهــذه الفرضــية علــىدلّ و . ٢٠١٠/٢٠١١جــاوى الوســطى العــام مســارنج١
ـــــــةrأكـــــــرب مـــــــن ) ٠,٤٦٨(احملســـــــوبية داللـــــــة مـــــــن مســـــــتوى % ٥يفاجلدولي

)٠,١٩٧ .(
املهنيـــةالكفـــاءة إدراكهـــم عـــن دافعيـــة الطـــالب و بـــني موجبـــة قويـــةعالقـــة توجـــد.٣

املدرسـة الثانويـة اإلســالمية ىفة التحصـيل الدراســى ىف مـادة اللغـة العربيــبللمـدرس
هــــذا علــــى ودل .م٢٠١٠/٢٠١١جــــاوى الوســــطى العــــام مســــارنج١احلكوميــــة 
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مــــن % ٥يف اجلدوليــــةFأكــــرب مــــن ٢٥,١٢هــــو احملســــوبيةFبــــأن  الفرضــــية 
. ٢,٧٠هو مستوى داللة

لتوصياتا.ب
:بناء على ما حصل عليه الباحث من نتائج هذا البحث يقرتح الباحث على

املدرس .١
ىف الـتعلم حيـث كـانوا قـادرون علـى الطـالب دافعيـةأن يستطيع ىف ترقية ه لينبغى 

.قيق التحصيل الدراسى األحسنحت
رئيس املدرسة.٢

يمتعلــ–يف أداء الوظيفــة األساســية اللغــة العربيــة ىدرســع مليشــجه أن لــينبغــى 
ءم املهنيةحمرتفاواأن يكون—اللغة العربية ا ام كل كف تخد اس .ب

المقترحات.ج
املهنيــةالكفــاءة ب وإدراكهــم عــن دافعيــة الطــالنظــرا هلــذا البحــث يركــز علــى

والعالقــــة بينهمــــا بالتحصــــيل الدراســــى ىف مــــادة اللغــــة العربيــــة، فينبغــــى للمــــدرس
تــــؤثر إىل تغـــريات األخـــرى الـــىت ىف املللبـــاحثني اآلخـــرين أن يطـــوروا هـــذا البحـــث

. مادة اللغة العربيةيف—وباخلصوص—التحصيل الدراسى
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٧الملحق
SPSSالورقة املطبوع عن نتيجة البحث بربنامج اإلحصاء للعلوم اإلجتماعية 

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

motivasi siswa 100 60 86 68.05 4.945

kompetensi guru 100 65 80 72.91 4.789

hasil belajar 100 67 80 72.56 3.494

Valid N (listwise) 100

االتحصيلبالطالبدافعيةبنالعالقة الدر
Correlations

motivasi siswa hasil belajar

motivasi siswa Pearson Correlation 1 .457**

Sig. (2-tailed) .000

N 100 100

hasil belajar Pearson Correlation .457** 1

Sig. (2-tailed) .000

N 100 100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ابالتحصيللمدرسليةجيداغو بالكفاءةبنالعالقة الدر
Correlations

hasil belajar kompetensi guru

hasil belajar Pearson Correlation 1 .468**

Sig. (2-tailed) .000

N 100 100

kompetensi guru Pearson Correlation .468** 1

Sig. (2-tailed) .000

N 100 100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



لمدرسليةجيداغو بالكفاءةوالطالبدافعيةبنالعالقة
االتحصيلب الدر

Model Summaryb

Mod

el R

R

Square

Adjusted

R Square

Std. Error

of the

Estimate

Change Statistics

Durbin-

Watson

R Square

Change

F

Chang

e df1 df2

Sig. F

Change

1 .584a .341 .328 2.865 .341 25.125 2 97 .000 1.573

a. Predictors: (Constant), kompetensi guru, motivasi siswa

b. Dependent Variable: hasil belajar

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 412.451 2 206.225 25.125 .000a

Residual 796.189 97 8.208

Total 1208.640 99

a. Predictors: (Constant), kompetensi guru, motivasi siswa

b. Dependent Variable: hasil belajar





السيرة الذاتية: ملحق

السيرة الذاتية

عبد احلكيم: االسم

إمام شافعي: اسم األب
عامل الصاحلة: اسم األم

١٩٨٤فرباير١٧: تارخ الوالدة

سالميةاالبتدائية اإل"مطالع الفالح"حصل على شهادة التعليم االبتدائي يف املدرسة
١٩٩٥عام جفارا 

 إلسالمية جفارااملتوسطة ا"واىل سوجنو"مدرسةاملتوسطة يف حصل على شهادة التعليم
١٩٩٨عام 

عام مسارنج ١احلكومية سالميةحصل على التعليم الثانوي يف املدرسة الثانوية اإل
٢٠٠١

 دراسة ىف كلية الرتبية  ل٢٠٠٢عاماإلسالمية احلكومية "واىل سوجنو"جامعةيف تعلم
. م٢٠٠٨عام وخترج بدرجة الليسانيس يف اللغة العربية ،تعليم اللغة العربية

 دة اللغة العربيةاملاملتوسطة اإلسالمية "فتوحية"مدرسةمدرسا يف.



٤الملحق
دافعية الطالب فى تعلم اللغة العربيةنتيجة االستبانة عن 

اموع12345678910111213141516171819202122232425االسمالرقم
1ABA HASAN FAHMI MT333333333322332232322322265
2DEWI SETYO RINI333233323333333323333323270
3KHILYA ULFA333333423333343323333333274
4MIFTAHUS SHOBAH333233322333342322333322267
5SITI HARYANTI333232322323332323323332265
6WAHYU LINDA M333233323332333323333232268
7NABIELA MAULIDA323333333222332322223222262
8EKO ERWANDA332333323222233333333222265
9ARROZAQ ROFIUN333333332333332323333332270
10AHMAD KILMI MUFTI333233332323322332332232265
11ALI AKBAR RAJSANJANI333323333233432232323333370
12FARID AZHAR333333322223233233232232365
13MILLATURROFI'AH333333333333333333333333274
14RIZKY TRI SWASTIKO333333323313233323233222265
15YULI PUTRI KUSUMA W333233422333333323333332270



16AZKIYA ADZIMATINUR333333332333333323323332270
17HARISUL HIKAM333333323223333333333333372
18KURNIA FATIMATUZ Z333333333213333333332223268
19MUHAMAD HANI

SATRIA
4443433444343344343333333

86
20SITI MARDLIATUN333333323223333333233232268
21ANINDITA SURYA P333233322333333323333233370
22DINI AZIFAH PUTRI333333333223333333333332372
23M. MIFTAHUL RIFKI333233222333233223323332265
24RAHIBUN MAULANA

HUDA
3332333222233333223332222

64
25RULLA ANNISAH

SEPTYANA
3333322222222333223232322

62
26PUJI AL QORI'AH323332322323233232333222364
27UMI WAHYUNINGSIH322333333323333323233333370
28MUHAMMAD YUSUF333333322223333333333222368
29ARIFATUL MUBAROKAH433333332323333333333333374
30DZUL QURNAIN333333333223232232323322366
31AHSAN ASYARI333333332223333333323222368
32FAISAL LATIF333233222333233223323332265



33KHUSNAWATI
KHASANAH

3333333232233333323333323

70
34MUHAMMAD RIFQI

HADI
3322323232333333333333322

60
35PUPUT

AFIDATUNNAFIAH
3333222322222232322223323

60
36UCHA AMALIA333233222333233223323332264
37ZAINUL HAKIM333322322223222322232332260
38ALI MUAKHOR332232322323232323232232362
39NURUL FITRI333333332223333333323222368
40TEGUH WARYADI333333333223333332233332370
41FIRDAUS ALIF AKBAR333333233323233223232232265
42NANDA YURIKE A L332232322323232323232232362
43IDA UDCHIYATI333333333333333332333333374
44DWI HANDAYANI233332223222222323233333262
45DWI HANDAYANI333233222333233223323332265
46NAILUN NUR INDAH S333333333333233333233222370
47RISMA UMMU

KHOLIMAH
3333222332223322332322223

62
48AHMAD ASYROFUL

ANAM
3332332223332332233233322

66



49FINA ZAKIYAH333333233323233223232232265
50KHIFDIATUL LUTFIAH333333233323333223232232367
51FATHUN NIAM333333333333333333333333375
52MUHAMMAD HADI

NURUR ROHIM
3333333433433333333333333

77
53NURUL HIDAYAH333333343343433333333333378
54SAIFUL HUDA333333332323233332233232368
55AFIFAH NISAUL

KARIMA
3333333332333333323333333

72
56INTAN MAELANI333333333323323323333322370
57ALIF CHAYATI333333333323333333233222370
58KHOIRUL IMDATIL

UMMAH
3333333323232333322332323

68
59ULFA NUR FARIDA333334433343434333333333380
60CHANDRA KURNIAWAN333333332223333333333322370
61DINDA ARYATI433333333323333333333333375
62INDARWATI333323323223232232332332366
63LAFIFATUL ALIYA333333333333333333323333374
64M. FAHRIZAL333323323223232332333333368
65QURROTA A'YUN333323323223232332333333368



66UUS ZUMRO'AH332333343333333223232332370
67RIRIN WIJAYANTI333323323223232232332332365
68M. HAUWIN AMRULLAH333333333233232333233222368
69DIMAS BAGUS PUTRA333322222322223333323222362
70ALI MAFTUHIN333333322223333332333222367
71DINAR ROBITUL

ADAWIYAH
2233233222222332223233223

60
72ANGGI ULZANA AMELIA333333323223333323333222267
73MASLAHUL HUDA333323323223232232333333367
74THOLIB KHAERUDIN333333332223333333333232370
75ANISA SEPTA DWI

CAHYATI
3333233232232322323333333

67
76LAILA AKBAR

RAMADHANY
3333322232232232232322222

60
77MUHAMMAD ASYROFI332333343333333223232332370
78MUHAMMAD IKHSAN332333333333323333233322370
79RAHMI DYAH PRATIWI443444333333333333434443485
80SITI KUNTARIATI333333322233323233332323368
81WILDAN BADRUZ

ZAMAN
3322223332333333333333333

70
82NIHAYATUL MUNA333333333333323333333223372



83M. IMAM BAIHAQI ABA333333333223333333333222370
84FANI ISMAIL333333333333333333333333375
85ATHOILAH MUBAROK333333322233222333323222365
86ANIS SAIDATUL

FADLILLAH
3333333333233333333333333

74
87DIAH UMI KULSUM333323332223323323222322364
88MUHAMMAD A'LA

ALAHSANI
2232323222233332233222223

60
89IIN ANIS SATUR

ROHMAH
3333322332233333333332323

68
90NELA KARMILA

MANDARINNAWA
3333333332333233333323333

72
91SITI KHOLIFAH333333333223223223232222263
92MAHFUD IRFAN

FIRDAUS
3333333332233333332333323

71
93EKO ARIYANTO333333243323233223232232266
94AZIZATUL ULYA333233333323233233233223267
95JAMAL LATIF223333323223323332333322366
96MUHAMMAD

NIAMILLAH
2233333232233233323333323

67
97OVY ADHI SETIANA222333323232323233323233264
98M. ARIEF DARMAWAN433333322323233233322323267



99SITI NUR ARINI333322222322223333322222260
100FAJAR ASHARI333333333333333333222323270



٥الملحق 

مدرس اللغة العربية لالبيداغوجيةكفاءةعن الإدراك الطالبنتيجة االستبانة عن

السماالرقم
األسئلةبنود

اموع12345678910111213141516171819202122232425
1ABA HASAN FAHMI

MT
3333333333333333333333333

75

2DEWI SETYO RINI443233333333332332334333375

3KHILYA ULFA443333344333334333333333380

4MIFTAHUS SHOBAH333233322333333332233333370

5SITI HARYANTI333233322333333323333333371

6WAHYU LINDA M333333333333232222333333370

7NABIELA MAULIDA443333333334332323233333375

8EKO ERWANDA333333333333321333233233370

9ARROZAQ ROFIUN343333333333332323323333373

10AHMAD KILMI
MUFTI

3333323233232232323323223
65

11ALI AKBAR
RAJSANJANI

3433333333333333333332332
74

12FARID AZHAR333332323323223232233322365

13MILLATURROFI'AH434334333333332333223333375

14RIZKY TRI
SWASTIKO

4333333333333333333333233
75



15YULI PUTRI KUSUMA
W

3332333223333333333333333
72

16AZKIYA
ADZIMATINUR

3332333223323323232323223
65

17HARISUL HIKAM434333333332333233333333375

18KURNIA FATIMATUZ
Z

3233333333333233233233332
70

19MUHAMAD HANI
SATRIA

4424333423323333333342323
75

20SITI MARDLIATUN443233233333333333333333375

21ANINDITA SURYA P433233323333333333333333374

22DINI AZIFAH PUTRI333333333333333333333333375

23M. MIFTAHUL RIFKI333233322333332323333323268

24RAHIBUN MAULANA
HUDA

3332333223333333243333322
70

25RULLA ANNISAH
SEPTYANA

3332333223323323232323223
65

26PUJI AL QORI'AH434333333332333233333333375

27UMI
WAHYUNINGSIH

4233333333233323232333332
70

28MUHAMMAD YUSUF333232332333333332333233370

29ARIFATUL
MUBAROKAH

3333333323332323322333333
70

30DZUL QURNAIN332333323233332332333333370

31AHSAN ASYARI333233322332332323232322365

32FAISAL LATIF323333333333323323323333270



33KHUSNAWATI
KHASANAH

4432332333333333333333333
75

34MUHAMMAD RIFQI
HADI

4432332333333333333333333
75

35PUPUT
AFIDATUNNAFIAH

4444333333333333333343333
80

36UCHA AMALIA333232333333333232223222265

37ZAINUL HAKIM333333222223222322233332280

38ALI MUAKHOR332232322333332323233332265

39NURUL FITRI433333333333333333333333380

40TEGUH WARYADI333333333333333333333333380

41FIRDAUS ALIF
AKBAR

3333332333232332222222222
75

42NANDA YURIKE A L333333333333333323323323275

43IDA UDCHIYATI333333343333333333333433380

44DWI HANDAYANI333333333333332323233323275

45DWI HANDAYANI433333232223222233313133375

46NAILUN NUR INDAH
S

3333332323232333322332323
70

47RISMA UMMU
KHOLIMAH

2222222222122111121221212
75

48AHMAD ASYROFUL
ANAM

4344343433343343343343343
70

49FINA ZAKIYAH333323232323232323232233375

50KHIFDIATUL
LUTFIAH

3333232323232323232322333
65



51FATHUN NIAM333333333333333333333433370

52MUHAMMAD HADI
NURUR ROHIM

3222222222222222222222222
65

53NURUL HIDAYAH434443343343434334343434374

54SAIFUL HUDA333333333333333333332333275

55AFIFAH NISAUL
KARIMA

3333322333232323332332333
75

56INTAN MAELANI333333333333333233233233365

57ALIF CHAYATI443333333333334334334333375

58KHOIRUL IMDATIL
UMMAH

2322232323232323233222233
70

59ULFA NUR FARIDA333334433434343434343434375

60CHANDRA
KURNIAWAN

3333333333333333333322323
72

61DINDA ARYATI333322232323222323232233380

62INDARWATI443334333334333333333333375

63LAFIFATUL ALIYA333334433343434333433433368

64M. FAHRIZAL333334433343434333433433368

65QURROTA A'YUN443334433333333333333333378

66UUS ZUMRO'AH443334333334333333333333375

67RIRIN WIJAYANTI433333333334333333333333370

68M. HAUWIN
AMRULLAH

2222222232323223232322322
80

69DIMAS BAGUS
PUTRA

3333333332323232323323233
75



70ALI MAFTUHIN322233333232232232323323370

71DINAR ROBITUL
ADAWIYAH

2333222332232323232322322
65

72ANGGI ULZANA
AMELIA

3333233332333323323332333
70

73MASLAHUL HUDA333223323233232332332323275

74THOLIB KHAERUDIN222222222222223222222222275

75ANISA SEPTA DWI
CAHYATI

2213232323223232322322322
80

76LAILA AKBAR
RAMADHANY

1222222322122222222212222
68

77MUHAMMAD
ASYROFI

4333332433233332332322322
80

78MUHAMMAD
IKHSAN

3333333223333232222222222
65

79RAHMI DYAH
PRATIWI

3333333333333343333433343
80

80SITI KUNTARIATI433433333333433333333333375

81WILDAN BADRUZ
ZAMAN

3333333333333333332333233
78

82NIHAYATUL MUNA333333333333333333333324380

83M. IMAM BAIHAQI
ABA

4333333333333333333333332
75

84FANI ISMAIL333233233323323223231322280

85ATHOILAH
MUBAROK

3332332333323323323333333
70

86ANIS SAIDATUL
FADLILLAH

4343333343343334333333333
80

87DIAH UMI KULSUM433333333333333333333333372



88MUHAMMAD A'LA
ALAHSANI

4333332433233332332322322
70

89IIN ANIS SATUR
ROHMAH

3333333333333343333433343
78

90NELA KARMILA
MANDARINNAWA

4333333423333233333333333
75

91SITI KHOLIFAH332333323233332333332333370

92MAHFUD IRFAN
FIRDAUS

3332333223223232323323323
65

93EKO ARIYANTO333333223232232222232233370

94AZIZATUL ULYA433333333333333333333333275

95JAMAL LATIF333333333333333333333333375

96MUHAMMAD
NIAMILLAH

4343333333343334334333333
80

97OVY ADHI SETIANA333233322323323321332332365

98M. ARIEF
DARMAWAN

4432343233334343344333333
80

99SITI NUR ARINI232323333333331133332233265

100FAJAR ASHARI443343333333333333333333378



١الملحق 
مواصفات االستبانة

دافعية الطالب فى تعلم اللغة العربية
المجموع بنود األسئلة المؤشرات الرقم

٨ ١،٤،٧،١١،١٥
١٦،١٧،٢٣

.وجود الغرة والرغبة للنجاح ١

٦ ٦،٩،١٤،١٢،١٨،١٩ وجــــــــــود الدافعيــــــــــة واالحتيــــــــــاج ىف 
.التعلم

٢

٥ ٢،٣،٥،١٣،٢١ .وجود الرجاء واهلمة ىف املستقبل ٣
٣ ٨،٢٠،٢٢ ىف apresiasiوجـــــــــــود التقـــــــــــدير

.التعلم
٤

٣ ١٠،٢٤،٢٥ وجـــــود اجلـــــو التعليمـــــى املناســـــب، 
يســتطيع أن الطالــبحيــث يكــون 

.يتعلم جيدا

٥

٢٥



مواصفات االستبانة
إدراك الطالب عن كفاءة المدرس

المجموع بنود االسئلة جزء المؤشرات المؤشرات الرقم
١ ١ دمي أن يقـــــــــــدر علـــــــــــى تقـــــــــــ.١

أهداف التعليم
كفـــــــــــــــــــــاءة ىف 
ختطـــيط بـــرامج 

التعليم

١

٣ ٢،٣،٤ أن يقــــدر علــــى شــــرح املــــواد .١
الدراسية جيدا

أن يســــــــتوعب 
املواد الدراسية

٢

١ ٥ أن يقـــــــــــدر علـــــــــــى إجابـــــــــــة .٢
األسئلة من الطالب

٢ ٩،١٩ أن يقــــــــدر علــــــــى تشــــــــجيع .١
الطالب

تنفيــــــذ عمليــــــة 
التعليم

٣

٣ ٧،١٠،٢٠ أن يقـــــــــــدر علـــــــــــى تقـــــــــــدمي .٢
اإلدراك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتابط

Apersepsi

١ ٦ أن يقــــــدر علــــــى اســــــتخدام .٣
طريقة التعليم املتنوعة

٦ ١٢،١٣،١٤
١٥،١٦،١٧

أن يقــــــدر علــــــى اســــــتخدام .٤
وسائل التعليم

١ ٨ أن يقـــدر علـــى تنظـــيم اجلـــو .٥
التعليمى جيد



١ ١٢ أن يقــدر علــى إدارة وترتيــب .٦
الطالب ىف عملية التعليم

١ ٢١ أن يقـــــــــــدر علـــــــــــى تنظـــــــــــيم .٧
.الطالب

١ ١١ علــــــــــى زيــــــــــرأن يقــــــــــدر التع.٨
الطالب

١ ١٨ أن يعطى اهلدية للطالب.٩
١ ٢٢ أن يقــــــــــدر علــــــــــى صــــــــــياغة .١

االسئلة وتصحيحها
التقيــــــــــيم علــــــــــى 
ــــــــــة   تقــــــــــدم عملي

التعليم

٤

٢ ٢٣،٢٤ أن يقـــــــدر علـــــــى تقـــــــدمي .٢
نتيجة التقييم

١ ٢٥ أن يقــــــــــدر علــــــــــى التقيــــــــــيم .٣
remedialستدراكىاال

٢٥



٤الملحق
الدراسىوالتحصيلاالستباناتنتيجة

X1X2Yأسماء الطلبةالرقم

657570.ت.أبا حسن فهمى م١

707572رىنديوى ستيا٢

748074خليا ألفا٣

677074مفتاح الصباح٤

657170سىت هريانىت٥

687072.وحي ليندا م٦

627570نبيلة مولدة٧

657070إيروانداإيكا ٨

707372الرزاق رافع٩

656570أمحد حلمى مفىت١٠

707470على أكرب رجسنجاىن١١

656572فارد أزهر١٢

747571ملة الرافعة١٣

657570رزقى ترى سواستيكا١٤

707272يوىل بوترى١٥

706570أذكياء عظيمة النور١٦

727574حريص احلكام١٧

687070كورنيا فطيمة الزهراء١٨

867576حممد هنئ سرتيا١٩

687572سىت مرضية٢٠



707473أننديتا سوريا بوترا٢١

727570ديىن أزيفة بوترى٢٢

656868حممد مفتاح الرفق٢٣

647070راهبون مولنا هدى٢٤

626570روال النساء سبتيانا٢٥

647568القارئةبوجى ٢٦

707072أمى وحي نينجسيه٢٧

687068حممد يوسف٢٨

747070عارفة املباركة٢٩

667068ذو القرنني٣٠

686570أحسن أشعرى٣١

657068فيصل لطيف٣٢

707570حسىن واتى حسنة٣٣

607570حممد رفقى هادى٣٤

608067بوبوت أفدة النافعة٣٥

646568أوشا عامليا٣٦

608070زين احلكيم٣٧

626570على مؤخر٣٨

688072نور الفطر٣٩

708070تيجوه وريادى٤٠

657570فردوش ألف أكرب٤١

627572.ل.نندا يوريكى أ٤٢

748074إيدا أودحياتى٤٣



627572ديوي هاندايان٤٤

657570مييا ألفيا٤٥

707070.نيل النور إنداه س٤٦

627570ريسما أم اخلاملة٤٧

667070أمحد أشرف األنام٤٨

657570فينا زكية٤٩

676572حفدية اللطفية٥٠

757080فتح النعم٥١

776570حممد هادى نور الرحيم٥٢

787475نور اهلداية٥٣

687575سيف اهلدى٥٤

727580نساء الكرميةعفيفة٥٥

706572إنتان ميالىن٥٦

707575ألف حياتى٥٧

687070خري اإلمدة األمة٥٨

807575ألفا نور فريدا٥٩

707280جاندرا كورنياوتى٦٠

758080ديندا أرياتى٦١

667575إيندار واتى٦٢

746880لفيفة العليا٦٣

686870حممد فحرزل٦٤

687880قرة أعني٦٥

707575أوأوس زمرأة٦٦



657070ريرين وجياينىت٦٧

ن أمر اهللا٦٨ 688080حممد هّو

627575دمياس باجوس سابوترا٦٩

677070على مفتوحني٧٠

606574دينار رابط األدوية٧١

677070أجنى ألزانا عامليا٧٢

677575مصلح اهلدى٧٣

707575طالب خري الدين٧٤

678080أنسة سيبتا ديوى جهياتى٧٥

606870ليل أكرب رمضاىن٧٦

708080حممد أشراىف٧٧

706570حممد إحسان٧٨

858078رمحى ديه براتيوى٧٩

687575سىت كونتارياتى٨٠

707874ولدان بدر الزمان٨١

٨٢728080

707575حممد إمام بيهقى أبا٨٣

758070فاىن إمساعيل٨٤

657070عطاء اهللا مبارك٨٥

748080أنس سائدة الفضيلة٨٦

647275ديه أم كلثوم٨٧

607070حممد أعلى األحسىن٨٨

٨٩Iin687874إيئن انسة الرمحة



727575نيال كرميال مندريناوا٩٠

637070خالفةسىت ٩١

716570حمفوظ عرفان فردوش٩٢

667070إيكا أرينطا٩٣

677575أمحد شافعى٩٤

667575أنسة٩٥

678076حممد نعم اهللا٩٦

646570أوىب أدى ستيانا٩٧

678075حممد عارف درموان٩٨

606570سىت نور العني٩٩

707875فجر أشهرى١٠٠

680572917256موعا



٢الملحق 
االستبانة

اللغة العربيةدافعية تعلم
:اسم 

:الفصل

 ىف ورقة االجابة مناسب برأيكم (√)اقراء العبارات األتية وضع عالمة!
أحب تعلم اللغة العربية.١

غري موافق:ج موافق جدا:   أ   
غري موافق جد:د  موافق:ب 

ةيفيدىن كل ما تعلمت من مادة اللغة العربي.٢
غري موافق:ج موافق جدا:   أ   
غري موافق جد:د  موافق:ب 

أعتقد أن يأتيىن النجاح ىف تعلم اللغة العربية.٣
غري موافق:ج موافق جدا:   أ   
غري موافق جد:د  موافق:ب 

الجتذبىن مادة اللغة العربية.٤
غري موافق:ج موافق جدا:   أ   
غري موافق جد:د  موافق:ب 

٥.
غري موافق:ج موافق جدا:   أ   
غري موافق جد:د  موافق:ب 

البد ىل أن أجد للوصول إىل النجاح ىف مادة اللغة العربية.٦



غري موافق:ج موافق جدا:   أ   
غري موافق جد:د  موافق:ب 

شحصياىف تعلم اللغة العربية، كل ما يتوقف عليأكون ناجحا أو فاشال .٧
غري موافق:ج موافق جدا:   أ   
غري موافق جد:د  موافق:ب 

تعطيىن مادة اللغة العربية القناعة.٨
غري موافق:ج موافق جدا:   أ   
غري موافق جد:د  موافق:ب 

أعمل مجيع الواجبات عمال جيدا.٩

أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 
تسرىن املناقشة بأصدقائى ىف مادة اللغة العربية.١٠

غري موافق:ج موافق جدا:   أ   
غري موافق جد:د  موافق:ب 

.ىف املنـزلتهاتعلمإىل أنىن ىف املدرسة، باالضافة اللغة العربيةتجبانب تعلم.١١
أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

إذا صعب علي تعلم اللغة العربية، فأسأهلا إىل أصدقائى واملدرس.١٢
أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

أمتىن أن أصري ماهرا ىف اللغة العربية العربية ىف الزمن األتى.١٣
أحيانا:ج دائما: أ   



ال مرة:د  مرارا:ب 
أتعلم اللغة العربية لفهم القرأن واحلديث.١٤

أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

أجيد األشياء اجلذابة واملشوقة.١٥
غري موافق:ج موافق جدا:   أ   
غري موافق جد:د  موافق:ب 

أتعلم الللغة العربية بسبب قهري.١٦
غري موافق:ج موافق جدا:   أ   
غري موافق جد:د  وافقم:ب 

جيعلىن تعلم اللغة العربية سائما.١٧
أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

أقراء الكتب املرتبطة مبادة اللغة العربية.١٨
أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

م اللغة العربية مشاركة إجيابيةأشارك ىف تعل.١٩
أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

أرى أن النتيجة والتقديرات املسلمة مناسبة .٢٠
غري موافق:ج موافق جدا:   أ   
غري موافق جد:د  موافق:ب 



فيدىن ىف املستقبلتأرى أن مادة اللغة العربية ال.٢١
غري موافق:ج موافق جدا:   أ   
جدغري موافق :د  موافق:ب 

أقتنع بالنتائج احملصولة ىف تعلم اللغة العربية.٢٢
غري موافق:ج موافق جدا:   أ   
غري موافق جد:د  موافق:ب 

املواد والواجبات ىف مادة اللغة العربية صعبة.٢٣
غري موافق:ج موافق جدا:   أ   
غري موافق جد:د  موافق:ب 

ربز باألسئلة واملشكالت املقدمة من املدرسالرغبة ىف استيعاب اللغة العربية ت.٢٤
غري موافق:ج موافق جدا:   أ   
غري موافق جد:د  موافق:ب 

أرى أن درجة الصعوبة ىف مادة اللغة العربية مطابقة، التكون أسهل وال أصعب.٢٥
غري موافق:ج موافق جدا:   أ   
غري موافق جد:د  موافق:ب 



٣الملحق 
ةاالستبان

مدرس اللغة العربيةالفيداغوجية لكفاءةالإدراك الطالب عن 
:اسم 

:الفصل
 ىف ورقة االجابة مناسب برأيكم (√)اقراء األسئلة األتية وضع عالمة!
هل مدرس اللغة العربية يسئال أحوال الطالب حينما يدخل الفصل؟.١

أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

هل مدرس اللغة العربية يسأل الطالب عن املادة املاضية ىف كل بداية التعليم؟.٢
أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

قبل شرح املادة التعليمية، هل مدرس اللغة العربية يقدم للطالب أهداف التعليم؟.٣
أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  امرار :ب 

هل مدرس اللغة العربية يشرح املادة التعليمية بالنظر إىل الكتاب املدرسى؟.٤
أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

هل مدرس اللغة العربية يشرح املادة التعليمية شرحا واضحا؟.٥
أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

ىف شرح املادة التعليمية، هل مدرس اللغة العربية يعطى األمثلة؟.٦



أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

هل مدرس اللغة العربية يستطيع أن جييب أسئلة الطالب أثناء عملية التعليم؟.٧
أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

تقدمي املادة التعليمية، هل مدرس اللغة العربية يصمم العملية التعليمية املختلفة بني ىف.٨
الطالب الذين لديهم املهارة العالية والطالب الذين لديهم املهارة األدىن ؟

أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

ية أشكال الفصل واستعادة الطالب ىف قبل بداية التعليم، هل يرتب مدرس اللغة العرب.٩
التعلم؟

أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

هل ينبه مدرس اللغة العربية إىل الطالب الذى يشوش أثناء عملية التعليم؟.١٠
أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

صاعب لتنظيم الطالب ىف الفصل ؟هل مدرس اللغة العربية يالقى امل.١١
أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

الىت تتعلق مبادة اللغة العربية؟()هل مدرس الغة العربية يستخدم الكتب اآلخر.١٢
أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 



هل يصمم مدرس اللغة العربية الوسائل التعليمية ؟.١٣
أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

هل يستخدم مدرس اللغة العربية املعمل اللغوى ىف عملية التعليم؟.١٤
أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

ليم؟هل يستخدم مدرس اللغة العربية املكتبة للتع.١٥
أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

حني جييب الطالب السوأل جوابا هديةثناء أوهل مينح مدرس اللغة العربية الطالب.١٦
صحيحا؟

أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

هل يشجع مدرس اللغة العربية الطالب أثناء التعليم ؟.١٧
أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

أثناء التعليم، هل يسأل مدرس اللغة العربية الطالب املادة الىت درسواها ىف األسبوع املاضى؟.١٨
أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

ة جيدا ؟.١٩
أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 



٢٠.
أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

يعيدها إىل مدرس الللغة العربية منح الطالب الوظيفة، هل هو يقيمها و كانحينما.٢١
الطالب ؟

أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

؟هل مدرس اللغة العربية يقيم الطالب عادال وموضوعية.٢٢
أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

تدراكىإذا كان نتيجة االختبارات منخفضة، هل قام مدرس اللغة العربية التقييم اإلس.٢٣
remedial؟

أحيانا:ج دائما: أ   
ال مرة:د  مرارا:ب 

تعلم والتعليم جذابة؟هل مدرس اللغة العربية جيعل عملية ال.٢٤
أحيانا:ج دائما: أ   .٢٥
ال مرة:د  مرارا:ب .٢٦
اللغة مدرس هايستخدمالىت الوسائل التعليمية األخرى أيسوى الكتاب املدرسى والسبورة، .٢٧

؟مراراالعربية 
اللعبة اللغويةالصورالتسجيالت الصوتية يو فيد
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