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 البحث خلفية أ 
 بالغا ليكون ببالغ الرجل وإرشاد اإلرشاد أثر التربية إن  
. الّنضيجة والشخصّية ةالكاملة الشخصّية یملك و. بنفسه
 آاءذلت فهى العامة الحياة في التربية من ضااألغر وأّما

 تطویر إطار وفر. الكاملة اإلنسان تطویرو المواطنين
 و اغرض لترقية البيعة الى الطالب یحتاج لةالكام اإلنسان
 الحاجة حسب و بنفسهم ینوع أن یكون حتى, الحسن قدرتهم
 األآمل الغرض إلى ولتوّصل. اإلجتماعّية الحاجة و النفسة
 الحالة هذه في و التربية في یتخصص من فيجب التربية من
 المتعلم, التعلم انشطة في ألن. المهني المعلم هو

 موصل  والمتعلم, التعليم انشطة یعلم أن علي یمّشى
 و یجيدة الدراسة المواد تطویر و, مؤثر تحليلّية عملّية ليخلق
 لكل الرغبة لترقية الطالب یؤثر أن یمكن و التعلم حالة یخلق
 .التربية أهدف لقدرة اطهارة ترقية و طالب

 عمال یعمل هو معناه حرفّي موقف هى الحرفانّية
 أو الفارغ الوقت لقضاء ليس و مهنةو رسمية آاإلعماال

 و ترآيب بتفهيم خدمات یعطى الحرفّي الرجل .هوایة
 من منظرى الحالة هذه في و. نفسه على علم و ألهلّية
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 في یلى فيما الشخصّية على تدّل التى الخصّية الوظيفة
 self)  النفس الفكر و (self konsep)النفس المقترح

idea)نفسه من الّشئ وظاهر (self reality) المقترح هو والمراد 
 .التربية وحرفانية التربّية آلّية على النفس

 الحرفاني المرّبي هو" المدرس"العقيب زین وقال
 التقویم و التدریب و رشادواإل, والتعلم, األوالد تربية يفةوظ
 یعمل ان على فيجب التربية أهداف الى ولتوصل .التقييم و

. تعلمية عملّية او القيادة في إما تنظيم وله باالجد الحرفن
 على شروطية معایير وجود هو الحرفان المدّرس وّدليل

 . المدارس
 عن   سنة  رقم الدستور وتخقيق

 سنة  رقم الحكومة دستور و المحاضر و المدرس
 لمهنة المدرس مهنة رسميا الوطنية المعایير عن 

 :اليةالت الشروط وعليهم حرفانيا عامال اخرى
 .جامعّية أهلّية یملك )

 .آفاءة یملك )
 .المربي شهادات یملك )
 .الرح و الجسم صحة )
 .الوطنّية التربية األهداف القدرة یملك )

 اإلندونسّية الجمهورّیة التربّية وزیر من الحكومة نظام
 و جامعّية أهلّية معایير عن  سنة  رقم
 عن  سنة  رقم قانون و المدرس أهلّية
  سنة  رقم قانون و الوطنّية التربّية ظامالن
 سنة  رقم الحكومة نظام و محاضر و المدرس عن
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 من مقررة الوطنّية التربّية علي معایير عن 
 جامعّية أهلّية معایير عن اإلندونسّية الجمهورّیة التربّية وزیر

 الفصل األول الباب من النظام و المدرس أهلّية معایير و
 جامعّية أهلّية معایير یؤّذى مدّرس آل علي واجب"األول
  .المدرس وآفاءة
 :هي المهنة عالمة رحي. و.رابات وعند

 .الشخصّية الخدمة من الناس خدمة أهّم .
 الوقت الى تحتاج النسبية باطریقة, الحرفّي الرجل .

 .ألهليته المبادئ و المقترحات لدراسة الطویل
 یتبع أن یستطع و المهنة ليدخل خاصة أهلية یملك .

 .الوظيفة نمو و التطور
 من العظوّیة یرّتب الذى المهني الّسلوك نظام یملك .

 .األعمل آيفية و الخلق
 .المثقفية ّنشاط إلى یختاج .
 و الخدمة معایير ترتقي أن یستطع التى المنظمة وجود .

 .العضةیة الّرفاهية و المهنة في النفس نظام
, ليس لدیهم األهلية لتعليمدونيسيا إلى أآثير من المعلمين في ان نظرا 

جودة ال مدیرّیةوقد ثبت ذلك من خالل البيانات من التحسن العام 
آما في  /التعليم والكادر التعليمي في عام 

 :الجدول التالي
 المدرس و الرئس المدرسة .7

   سنة  .8
المائة الجملة المائة األهلية
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 و ندرس التحقيق نحضر أن فنرید التربية نظام بوجود
 الكفاءة معایير و. المدرس الكفاءة معایير مسائل عن نفهم

 آانت و. الجمهوریةاإلنذونيسية التربية روزی من المدرس
 العربية للغة مدرسال آفاءةعن  رسةاد وهو سؤاال للباحثة

    .في طوبان الحكومية العالية المدرسة في
 

 البحث قضایا ب 
 و البحث خلفية في ذآرت التي الكثيرة البيانات من
 :یلي آما معينة فالقضایا الوضوع

 في لعربيةا للغة مدرسال آفاءةعن  رسةاد آيف )
 ؟ في طوبان الحكومية العالية المدرسة

 المدرس؟ آفاءة على تؤثر التى العوامل ما )
 

 البحث أهداف  ج 
 هذا في هامن الوصول رادت يتال البحث دافهأ أما
 :یلى فيماف البحث

 في العربية للغة مدرسال آفاءةعن  دارسة لمعرفة )
 في طوبان الحكومية العالية المدرسة

 المدرس آفاءة على تؤثر لتىا العوامل لمعرفة )
 البحث منافع . د 

 البحث هذا یكون أن الباحثة أرادت العلمى البحث بهذا
 :یلى فيما نافعا

 الغة لمدرس معایير مساءلة الفكر معلومات لزیادة )
 .الحكومة من العربية



 

 آفاءة ترتقية في لمدرسة التحليل ماّدة البحث اهذ ليكون )
 .العربية اللغة المدرس

 آفاءة معایير یدرس أن یرید لمن مرجع البحث هذا ليكون )
 .الحكومة من العربية اللغة لمدرس

  العملى التعریف  ه 
 الصفات إلى المسّند تعریف هو العملى تعریف
 التعریف لتباعداختالف یكتبه ان البحث على والبد. المفهومة

 والتفسير الفهم یكون لكى تفسيره و الموضوع تفهيم فى
 الموضوع هذا من عملى تعریف أما بحثال قصده بما مناسبا
 :فهوا

 الكتاب دراسة و -درسا -یدرس -درس من مصدر :  دراسة
 .یحفظ عليه قبل

 مقياس :  معایير
 الّنشاط القدرة هي آفاءة آوول یفّسر :  الكفاءة

 فعلّية بصفة الذى
 .العربية اللغة معلم أي التالميذ یعلم :  مدرس
 على لغوة وأصلها فعة وزن على لفظة هي لغة :  اللغة

 عن قوم آل بها تعبير ألفاظ وهى. فعلة وزن
 .مقاصدهم

 الجزرة تسكن التى أى. العرب من نسبة هي : العربية
 آسياو من الغربي الجنبي الطرف فى العربية
 الكلمات هي العربية فاللغة. العربية باللغة ینطقون
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 وأما. أغراضهم عن العرب بها یعبر التى
 اللغة هى البحث هذا فى اعربية اللغة من دالمرا

في  الحكومية العالية المدارس تدرس التى العربية
 .طوبان

 
 السابقة بحث و 

, المدرس آفاءة بموضوع البحث یعّلق البحث هذا في
 لمفّرق و المدرس آفاءة لمعرفة هو البحث هذا الغرض واما
 .البحث بهذا البحث موضوع على

 د:  المستفدة نيل
 في الشفهى التعبير لكفاءة المؤثرة العوامل:  الموضوع

 الصالحين منبع" الدیبية العالية المدرسة لطاالب العربية اللغة
 "آرسيك مانيار سوجى
 منبع" الدینية العالية المدرسة في العربية اللغة اما
 لنيل بعني التعليم و التعلم عملية في دورهام فلها" الصالحين

 عملية في العربية اللغة یستخدم المادة بعض ألن الدرس مواد
 في آفاءة یملكون الطالب آل على ولذالزم, التعليم و التعلم
 نشاط من النشاط احدى ألنها العربية باللغة التحدث أو التكلم
 اللغة في الشفهي التعبير وآفاءة اليومي اإلتصال أوالة اليومى
. والتعليم علمالت عملية في الطاالب لكل واهم مهمة العربية
 في الطالب لنجاح والمعبرة المؤثرة العوامل آان ذلك بجانب
, العربية اللغة في الشفهي التعبير الطالب آفاءة حصول
 .الخارجية والعوامل الداخلية العوامل هنانوعان العوامل
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 وآالهما بنفسه والتعليم التعلم عملية في متعلقتان وأنهما
 .المهمة العوامل من

 والمراد الطالب نفس من تصدر الداخلية املالعو آانت
 العوامل أن عرفنا وقد الفرد نفس ذات من یصدر ما آل هنا

 الجسمية وصحة والنفسية بالجسمية متعلقة وأنها آثيرة الداخلية
 التعلم في قوى أثر ولها المؤثرة العوامل احدى من عاملة هي
 بنفس قةالمتعل العوامل من آلها وغيرها الرغبة, الذآاء اما

 الطالب نفس خارج في تصدر الخارجية العوامل أما, الطالب
 المدرسة وبيئة االسرة بيئة وهى البيئة من مایصدر آل یعنى
 في معنة آلها المؤثرة العوامل ألن) المعهد( االجتماعية وبيئة
 فيكون فبيحا الطالب نفس تؤثر البيئة آانت اذا وأما التعلم نجاح

 .خرامتأ النجاح في الطالب
 : فيها القضایا وأما

 العربية اللغة الشفهى التعبير في الطالب آفاءة آيف  .
 مانيار سوجى" الصالحين منبع" الدینية العالية بالمدرسة
 آرسيك؟

 العربية اللغة في الشفهى التعبير آفاءة المؤثر ماالعوامل .
 الدینية؟ العالية المدرسة لطالب
 العربية اللغة تعليم في الكفاءة على المبنى الدراسي

 د: سوداریاننى
 تطبيق قبل  سنة المحصول الدراسي المنهج أن

 حتى ترآيزیا به أقام قد الكفاءة على المبني الدراسي المنهج
 و الفكرة تطور آل تحكم التربویة الشؤون وزارة تكون

 ورقة إال الیكون التلميذ أن الحالة هذه على وبنأ. تصورها
 Transfer( والمعارف العلوم من بعدد یكتب أن البدله طاهرة



 

Of Knowledge (آان الجهد في تطویر القيمة التربية . ومع ذلك
 تكون لم من المنهج الدراسي المحصول سنة 

 .إندونيسيا في المحزنة التربية القيمة ظاهرة من مبينا عالجا
 فيها األهدف وأما

 في  سنة الدراسي المنهج تعرف أن .
 العربية اللغة متعلي

 في الكفاءة على المبنى الدراسي المنهج تعرف أن .
 .العربية اللغة تعليم

 .العربية اللغة لتعليم بينهما المقارنة تعرف أن .
 هذا في أما و العام لفهم با هى آفاءة على یتعّلق مناالبحثالذي أآثر

 .)kompetensi guru( المدرس آفاءة هى البحث

 :على آفاءة بعض البحث الذي یتعّلق 
تأثر مهنية المعّلم اللغة العربية نحو آفاءة اللغة العربية  •

 للطالبات با لمدرسة العالية
 أثر طریقة القواعد نحو آفاءة اللغة العربية •
 .العالقة بين منهج تدریس اللغة العربية و آفاءة التالميذ •

 البحث محل. ز 
 توسيع و التفيسر أخطاء و تفهمه في الفهم سؤ لتبعيد

 :یلى فيما المساءلة حدود على آاتبة فحددت حثالب
 هذا لكن و, المدرس على األهلية الشروط من آثير
 في المدرس آفاءة أما و. المدرس آفاءة معایير تذّآر البحث
 التربية نظام في الحكومة من المدرس آفاءة فهوا البحث هذا
 التى  سنة  رقم, محاضر و مدرس عن
 آفاءة و, التربية آفاءة وهى ةالكفاء أربع على تحيط

 .   الشخصّية آفاءة و, المهنّية آفاءة و, اإلجتماعّية



 

 البحث هيكل  ح 
 الدّراسة آتاتة في الخاصة بطریقة تفهم ان لتستطع

 :التالية البحث الكاتبة فترتب, التحقيق
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