
 ل 

 البحث حمتو�ت

 
 أ   .................................................. املوضوع صفحة

 ب   .................................................... شرفامل تقرير

 ج   ................................................املناقشة جلنة تقرير

 د   ....................................................... إقرارالطالبة

 ه   ......................................... )العربية( البحث ملخص

 ز   .................................... )اإلندونيسية( البحث ملخص

 ح   ............................................................ شعار

 ط   ............................................................إهداء

 ي   ............................................ والتقدير الشكر كلمة

 ل   ................................................. البحث حمتو�ت

 

 مقّدمة:  األّول الباب

 ۱  .......................................... البحث خلفية  .أ 

 ٦  ...................................... البحث تركيز على  .ب 

 ٦   .......................................... البحث أسئلة  .ج 

 ٧  ........................................ البحث أهداف  .د 

 ٧  ........................................... البحث دفوائ  .ه 

 ٩   ..................................... املصطلحات حتديد  .و 

 ١٠   .........................................  البحث هيكل  .ز 



 م 

 النظري اإلطار:  الثاين الباب

 ١١   ................................... كفاءة الرتبوية للمعلم  .أ 

 ١١  ....................... العربية اللغة معايري �هيل معلم .١

 ١٥   .......................... العربية اللغة كفاءة معلمي .٢

 ١٥   ..................... العربية اللغة تعريف معلمي  )أ 

 ١٧   ................... العربية اللغة خصائص معلمي  )ب 

 ١٨   .................... لغة العربيةكفاءة الرتبوية ملعلمي ال .٣

 ١٨  ........................... تعريف كفاءة الرتبوية  )أ 

 ٢٠   .. الىت جيب أن يتمتع �ا املعلمون الرتبويةكفاءة       )ب 

 ٢١  .................... مؤشرات كفاءة معلم الرتبوية  )ج 

 ٢٢   .................................. م اللغة العربيةيتقييم تعل  .ب 

 ٢٢   ..................................... تعريف التقييم .١

 ٢٤   .............. م اللغة العربيةيو تقييم لتعل رضغالوظيفة  .٢

 ٢٧   ................................... خصائص التقييم .٣

 ٢٨   ..................................... ئ التقييممباد  .٤

 ٢٨   .......................... م اللغة العربيةيتقييم يف تعل .٥

 ٣٠   ............. ٢۰۱٣م اللغة العربية يف منهاج يتقييم تعل .٦

 ٣٢  ..................................... م مهارة الكتابةيتعل  .ج 

 ٣٢   ............................... تعريف مهارة الكتابة .١

 ٣٤   ................................. أنواع مهارة الكتابة .٢

 ٣٦   ............................... امهية مهارة الكتابة    .٣



 ن 

 ٣٧   ............................... اغراض مهارة الكتابة .٤

 ٣٨   ............................ الكتابةم مهارة يتقييم تعل .٥

 ٤٢   ........................................... السابق حبث  .د 

 ٥٢   ...........................................التفكري خطة  .ه 

 

 البحث هجامن:  الثالث الباب

 ٥٣   ........................................و مقار�ت عا نو أ  .أ 

 ٥٤   .......................................... البحث إعداد  .ب 

 ٥٤   ........................................ البحث عضو مو   .ج 

 ٥٥   ........................................ البيا�ت مصدر  .د 

 ٥٦   ..................................... البيا�ت مجع طريقة  .ه 

 ٦٠   ................................... البيا�ت حةص اختبار  .و 

 ٦٢   .................................... البيا�ت حتليل طريقة  .ز 

 

 ليلهاوالتح عرض البيا�ت:  الرابع الباب

 ٦٦   ...........................ثنظرة عامة على كائنات البح  .أ 

 ٦٦   ........ تواسطة جفارامنبذة �رخيية عن �سيس مدارس  .١

 ٦٩   ....تواسطة جفارامدارس املأوضاع املعلمني والطالب يف  .٢

 ٧١   .................................... نتائج البحث وصف  .ب 

مهارة تعليم لكفاءة الرتبوية ملعلمي اللغة العربية يف تصميم  .١

  ٧١   .......... تواسطة كاليياما�ن جفارامدارس املالكتابة يف 



 س 

تعليم لتقييم ال تنفيذ اللغة العربية يف كفاءة الرتبوية ملعلمي .٢

 ٨١   .... تواسطة كاليياما�ن جفارامدارس املمهارة الكتابة يف 

تعليم مهارة الكتابة يف لتقييم المتابعة العملية بعد إجراء  .٣

 ٨٤   ................... جفارا دارس متواسطة كاليياما�نامل

  ٨٧   .................................... البحث بيا�تحتليل   .ج 

تعليم لحتليل كفاءة الرتبوية ملعلمي اللغة العربية يف تصميم  .١

 ٨٧   .... تواسطة كاليياما�ن جفارامدارس املمهارة الكتابة يف 

تعليم ل التقييم حتليل كفاءة الرتبوية ملعلمي اللغة العربية يف .٢

 ٩١   .... فاراتواسطة كاليياما�ن جمدارس املمهارة الكتابة يف 

تعليم مهارة لتقييم الحتليل متابعة العملية بعد إجراء  .٣

 ٩٣   .......... دارس متواسطة كاليياما�ن جفارااملالكتابة يف 

 

 االختمام:  اخلامس الباب

 ٩٦   ............................................... خالصة

 ٩٧  ................................................ قرتاحا 

 

 مراجع

 مالحق


