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  باب الرابع

 نتائج البحث

، قائقاحل حتليلو  ،قائقمجع احل اتيف هذا الباب من عملي ةالباحث نبطتاست

 املتوسطة اإلسالمية احلكومية املدرسة يف ةالباحثاستخدمت اليت  ونتائج احلقائق

  .توجناجنري كايل داوير

 

  عن موضوع البحث لمحة. أ

  الحكومية تونجانجريشحصية المدرسة المتوسطة اإلسالمية . ١

  البيان  الشحصيات
  املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري  اسم املدرسة

  احلكومية  ثابتة  احلالة
  )٠٣٥٥(٥٩١٠٣٢  منرة اهلاتف
  ٦٦٢٨١  شفرة الربيد
  ١٩٦١  سنة اإلقامة

  كهفي نور الدجا املاجستري احلاج  املدرسة رئيسال إسم
  العام و القسم الدويلالقسم   برنامج املوجود

  ١٢,٤٥-٠٦,٤٥القسم العام   وقت التعلم
  ١٥,٣٠- ٠٦,٤٥  القسم الدويل
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 تولونج أجونج -كايل داوير  -توجناجنري  املدرسة عنوان
  شرقيةال جاوا  الوالية

  

  الموقع الجغرافي. ٢

ملوقع (تقع املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري يف قرية توجناجنري   

ملوقع املدرسة املتوسطة (وقرية تاجنونج ) املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الشرقية

ومنطقة كايل داوير هي من املناطق اجلنوبية من مقاطعة ). اإلسالمية احلكومية الغربية

  .تولونج أجونج

كانت املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري كايل داوير تولونج أجونج   

أن تلك  ، و كذالك،ل موقعا اسرتاتيجيا قريبا من الشارع املوجه إىل تولونج أجونجحتت

و أما حدودها فهي على النحو . القرية تقع يف اجلانب الشمايل من منطقة كايل داوير

  :التايل

 )منطقة سومربمجفول(قرية سامبيدوفالنج  ،يةالشمالاجلهة  )١

 قرية جابون ،يةاجلنوباجلهة  )٢

 قرية تاجنونج ،يةالشرقاجلهة  )٣

 قرية بيتاك ،يةالغرباجلهة  )٤
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إن موقع املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري ميكن الوصول إليها   

ا تقع قرية جدا من الشارع الجيدون  تالميذحيث كان ال ،بسهولة من قبل املتعلمني أل

وكذلك هذا املوقع سهل على املراكب العامة  .املشقة يف الوصول إىل هذه املدرسة

  .للوصول إليه سواء من جهة عونوت أو تولونج أجونج

  

  لمتوسطة اإلسالمية الحكومية تونجانجرياالمدرسة  عن تأسيستاريخ . ٣

أن التاريخ عن تأسيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري ال 

اليت تأسست  PGAPن من مراحل تطورها حيث كان امسها يف األصل ينفصل حىت اآل

و أول  ،و عبد املطلب ،)املرحوم(واليت أسسها احلاج حممد شراعي ،م١٩٦١يف عام 

كان عدد الفصول ١٩٦٨و يف تطورها حيت عام . رئيس املدرسة هو السيد سودارسو

  . جمموعات الدراسة ٣غرف مع  ٦هناك 

اىل املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية   PGAPتغريت حالة ،١٩٦٨يف عام   

ورئيس املدرسة السيد احلاج غفران زمزمي  ١٥٤/١٩٦٨توجناجنري مع رقم اإلنشاء 

وحتولت إىل املدرسة املتوسطة اإلسالمية  ١٩٧٠وانتهى هذا الوضع يف عام ) املرحوم(
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أصبح عدد التالميذ متزيدا  ،١٩٧٠يف عام . (MTs AIN) للدينية اإلسالمية احلكومية 

  .تالميذ ٩٠٠كبريا إىل ما يقرب من 

انقسمت املدرسة املتوسطة اإلسالمية للدينية اإلسالمية  م،١٩٧١ويف عام   

احلكومية اىل قسمني من املؤسسات وهي املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

مع تقسيم  ،توجناجنري" ةأهل السنة واجلماع"توجناجنري و املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

فصل للمدرسة  ٣/١فصل للمدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري و  ٢/٣

  ١.توجناجنري" أهل السنة واجلماعة"املتوسطة اإلسالمية 

ذا التقسيم   كان رئيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري ثابتا   ،و

ىل أن وصلت يف تطورها حصلت تسريعها يف ازداد إ ،و هو السيد احلاج غوفرون زمزمي

  . عدد كبري من التالميذ

نقلت رياسة املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري  ١٩٩١ويف عام   

- ١٩٩١(إىل الدكتورندوس احلاج أمحد خالد ) املرحوم(من السيد احلاج غفران زمزمي 

تالمذا وعدد  ١٠٥٠الرقي حىت يبلغ وطوال رياسته يصل عدد التالميذ إىل ). ٢٠٠١

  .غرفة ٢١الفصول أصبح 

                                                             
1 Dokumentasi, pada tanggal 15  April 2015 
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التنمية لعدد و  ،العامل الديين فرضانس يرأسها السيد أ ٢٠٠٥-٢٠٠١ويف عام  

 ٢٠٠٧- ٢٠٠٥عام يف و . غرفة ٢٧مع عدد الفصول يساوي  ١٢٨٧من تالميذ يبلغ 

د الفصول مع عد ١٢٨٧و عدد التالميذ ثابت يعين  جييو احلاج يرأسها الدكتورندوس 

  . كريام رافعي املاجستري  الدكتورندوس احلاج يرأسها ٢٠٠٩- ٢٠٠٧و يف عام . غرفة ٢٧

التنمية و  ،املاجستري كهفي نور الدجا احلاجيرأسها ن حىت اآل ٢٠٠٩و يف عام 

 .غرفة ٣٠مع عدد الفصول يساوي  ١٣٠٠ لعدد من تالميذ يبلغ

  

  اإلسالمية الحكومية تونجانجري لمتوسطةاالمدرسة  وأهداف ، والرسالة،الرأية. ٤

  .كالي داوير

  : ةؤيالر . أ

القادرة على إعداد وتطوير املوارد البشرية املؤهلة من أجل ، املتفوقة املدرسةحتقيق     

بأسس العلوم والتكنولوجيا  و باإلجناز يف العلوم واإلميان و التقوى مواصلة 

 .األخالق الكرمية
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  :عالمة الرأية 

 الدينية أعلى يف النشاط )١

 (UAN)أعلى يف إجناز اإلختبار النهائي  )٢

 أعلى يف إجناز األكادمييّ  )٣

 ابدعي يف استخدم احلاسوب )٤

 أعلى يف إجناز الرياضة  )٥

 .متلك بيئة املدرسة الطيبة لتعلم )٦

 

  :هي لمتوسطة اإلسالمية الحكومية تونجانجرياالمدرسة  الرسالة. ٥

 ّمنى منهاج التدريس )١

 ّمنى عملية التدريس )٢

 كفاءة الطالب باألخالق الكرميةأعلى   )٣

 تطوير وسيلة التعليمية )٤

 تطوير تودير املدرسة )٥

تمع يف الرتبية )٦  أعلى مشاركة ا
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 أعلى اإلجناز يف االكادمييّ  )٧

 تعظيم تكلفة الرتبية )٨

 تنفيد الرتبية الطبيعة )٩

  الهدف. ٦

 ٢٠١٥ باألسس من الرئية والرسلة السابقة مث جتعل املدرسة االهداف يف السنة الدراسي 

  :كما يلي

 ٣,٩تبلغ القيمة االختبار الوطين  )١

 التالميذ املقبول يف املدرسة الثناوية احلكومية % ٥٠يبلغ  )٢

 يستطيع ان يعمل احلاسوب من الربنامج ماكريوسوفت ايكسيل )٣

(Microsoft word) و ماكريوسوفت ورد (Microsoft Excel)   

 يستطيع ان حيفظ سورة يس واالمساء احلسىن )٤

 ان يقراء كتب الصفريستطيع  )٥

 االعتماد  (PMR)متلك الفرقة الصليب االمحر  )٦

 متلك الفرقة الكشافة االعتماد )٧

 متلك الفرقة الصلوة االعتماد )٨
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لمتوسطة االمدرسة وتقسيم الفصول في  وعدد الموظف،رس المد عدد. ٧

 ٢٠١٤/٢٠١٥العام الدراسي  اإلسالمية الحكومية تونجانجري

وهم ذو فضل عميق . املهمّ يف تنظيم الدراسة املدرس هم من بعض العناصر

ة يف ناحية . تالميذويأّثرجودة املدرس وكفائتهم كل التأثري لنتيجة الدراسة ل. ألجيال األمّ

ة إىل املدرسةاملتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري املدرسة , الدراسة بدليل , إهتمّ بدّق

س الذين تأّهل يف جماهلم   .وجود املدرّ

العام الدراسي  املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنرييف املدرسة  رسدعدد امل  . أ

 :كما يليم   ٢٠١٤/٢٠١٥

  ٤.١اجلدول 

  رسعدد المد  الرقم
  نساء  رجال

٣٣  ٢٧  ١  
  ٦٠  جملة  

  م٢٠١٤/٢٠١٥ جناجنريتو اإلسالمية احلكومية وثيقة املدرسة املتوسطة : املصدر 
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العام الدراسي  اإلسالمية احلكومية توجناجنري املتوسطةيف املدرسة  ونعدد املوظف  . ب

 :كما يليم   ٢٠١٤/٢٠١٥

  ٤.٢اجلدول 
 املوظفونعدد 

 الرقم حالة العدد الحالي  عدد معلومات
 رجال نساء

ون املسجلون املدرس ١٣ ٢٦ ٣٩ 
 باملدرسة

١.  

غري  وندرسامل ١٢ ٤ ١٦ 
سّجلنيامل  

(GTT) 

٢.  
 

ون فوظّ املاملدرسون  ١ ٤ ٥ 
ون ّ  (PNS) احلكومي

٤.  

  غري ونوظفامل ٦ ٣ ٩ 
 (PTT) سجلني امل

٥.  

بستاينال ٢ - ٢   ٦.  
اب ٢ - ٢  .٧ البوّ  
.٨ عدد ٣٦ ٣٧ ٧٣   

  م٢٠١٤/٢٠١٥ جناجنريتو اإلسالمية احلكومية وثيقة املدرسة املتوسطة : املصدر 

. املسجلنيون املسجلون باملدرسة ومدرسون غري درسم ، هناكقائمة اجلداول من

. ١٦معدودة  ون غري املسجلنياملدرسو  ٣٩معدودة  ون املسجلون باملدرسةاملدرس

 إذا مجيع أنواع األنشطة تشغيل لن تكون قادرة على املدرسة فإن وباإلضافة إىل ذلك
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 ونو موظف موظفون غري املسجلني٩معدودة منها . ساعدهاي املوظف الذي ال توجد

  .٥معدودة  سجلنيامل

  

عام لل لمتوسطة اإلسالمية الحكومية تونجانجرياالمدرسة في  لو تقسيم الفص. ٨

  م٢٠١٤/٢٠١٥الدراسي 

  ٤.٣اجلدول 

  تقسيم الفصول

  كل عدد  اسم الفصل وعدده
  فصول٣٠  قسم العام  قسم الدولي

  فصول٢٧  فصول٣
  م٢٠١٤/٢٠١٥ جناجنريتو اإلسالمية احلكومية وثيقة املدرسة املتوسطة : املصدر 

اهتمت املدرسة دراسة اللغة العربية اليت تشمل على اربعة املهارات و تزيد مدرسة 

جتد فيها معمل اللغة كوسيلة و  (Muatan Lokal)عن الدراسة اللغة كمواد الال منهجية 

املتوسطة اإلسالمية احلكومية عدد معلم اللغة العربية يف املدرسة . تعليم اللغة العربية

لهم متخرجون من اجلامعة قسم اللغة العربية اال واحد متخرج من ثالث و ك توجناجنري

 .جامعة قسم تربية االسالمية
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  و نتائج البحث تقديم الحقائق .ب

نفذت هذا البحث يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري الذي يقع 

 على البحث اهذ وقد أجريت .يف قرية تاجنونج، توجناجنري، كايل داوير،  تولونج أجونج

و موضوع هذا البحث هو تالميذ الصف الثامن و .  ٢٠١٥أبريل   ٢٨ حىت أبريل ١٥

يف  .مدرس اللغة العربية للصف الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري

صف ختبار، و اال التجاربك) ب(السابع صف البحث أخذت فصالن هو  اهذ

   .الثامن كالسيطرة

 املبحوث املتغرياتب متعلقة احلقائق هو البحث هذا يف املقصود قائقاحل تقدمي

و مقابلة  تالميذ ىلإستبانات اال بالطريق توزيعالرتبوية يعين احلقائق عن كفاءة املدرس 

و احلقائق عن عوامل الدوافع والعوائق إلجناز تعلم العربية اللغة  درسم املباشرة اىل

عن إجناز تعلم التالميذ للصف الثامن يف تعليم  قائقاحلو من مالحضة  أخذالتالميذ ي

  .دراسي الغريبالفصل يف اللغة العربية  اللغة العربية، وهي بأخذ قيمة بطاقات تقرير

إىل حد   نتائج البحث يتم ال مأجيد . يف جمال البحث مهم جدا قائقعاجلة احل

 .حتليلهاو  قائقاحل حسابتسهيل اليت مت مجعها وذلك ل قائقاحل معاجلة من خالل كبري
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قائق تحليل احللا تسهيلل شكل جدول يفتقدميها و ، مجع احلقائقبعد  رحلة التاليةم

  .كما يلي قائقاحل عرض .يتاآل

صف  ينتشرون يف الذين الرتبويةاملدرس  كفاءةعن   اتستبيانإلا نتائجتقدمي 

 الدراسيلعام لة اإلسالمية احلكومية توجناجنري املدرسة املتوسطب الثامن

ميكن  .تالميذ العينة  ١٠٠معالعينة املتصادفة الباحثة  تاستخدمو . م٢٠١٤/٢٠١٥

 يف اجلدول الرتبويةاملدرس  كفاءة حول ستباناتإلا اسم التالميذ ونتائج أن ينظر إىل

  .أدناه٤.٤

 ٤.٤ اجلدول
  كفاءة املدرس الرتبوية االستبيان نتائج

اإلستبيانتنائج  الرقم اإلسم تنائج اإلستبيان  الرقم اإلسم 
 ١ عينة ٥٩ ٥١ امحد رجال ٤٧
 ٢ امري ٦١ ٥٢ الدو ٤٦
 ٣ برلينا ٥٤ ٥٣ الفني ٦٧
 ٤ ديسي ٥٢ ٥٤ انا ٤٧
 ٥ ديوي أجنريين ٤٩ ٥٥ انيتا ٥٣
 ٦ ديوي أجنون ٥٢ ٥٦ عريكا ٥٧
 ٧ ديوي أزاة ٦١ ٥٧ عفي ٦١
 ٨ ديان ٦٠ ٥٨ فكري ٤١
 ٩ دويكي ٥١ ٥٩ فرسكا ٥١
 ١٠ عليزا ٥٦ ٦٠ هسريل ٤٧
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 ١١ علفي ٥٢ ٦١ علياس ٦٠
 ١٢ عرلسا ٥٠ ٦٢ ازاة ٥٤
 ١٣ عيسى ٥٨ ٦٣ كرمة ٥٢
 ١٤ اجيإ ٥٢ ٦٤ خليد ٤١
 ١٥ عملدا ٤٧ ٦٥ خسنية ٥٧
 ١٦ حارمسا ٥٠ ٦٦ ليليا ٦٨
 ١٧ لطفة ٥٠ ٦٧ مسلخول ٤٦
مفتح. م ٤٣  ١٨ ليو جاندرا ٥٨ ٦٨ 
مشس. م ٤٧  ١٩ ليانا ٤٧ ٦٩ 
هريو. م ٤٥  ٢٠ ليليس ٥٣ ٧٠ 
باجوس. م ٦٠  ٢١ أجنا. م ٥٢ ٧١ 
فائز. م ٥٢  ٢٢ ريزا. م ٥٠ ٧٢ 
نوفل. م ٤٨  ٢٣ هافس. م ٤٩ ٧٣ 
صايف. م ٥٠  ٢٤ مفتح. م ٥١ ٧٤ 
 ٢٥ ريان. م ٤٧ ٧٥ نديا ٦٥
 ٢٦ عنانج. م ٦١ ٧٦ سبيت ٥٩
 ٢٧ شيف. م ٤٠ ٧٧ فرتيا ٤٦
 ٢٨ فرهان. م ٥٣ ٧٨ هسوين ٤٦
 ٢٩ الفني. م ٤٢ ٧٩ مهتل ٦٢
 ٣٠ هادي. م ٥٦ ٨٠ هشام ٤١
 ٣١ نور. م ٥٠ ٨١ اثنا ٥٢
 ٣٢ عملدا ٦٥ ٨٢ لديا ٤٢
زكي. م ٤٨  ٣٣ نوفان ٤٣ ٨٣ 
حارس. م ٦٣  ٣٤ نور ٥٧ ٨٤ 
عرفانس. م ٣٨  ٣٥ فرتي ٤٠ ٨٥ 
اكرب. م ٥٠  ٣٦ قرة ٤٨ ٨٦ 
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فردوس. م ٤٠  ٣٧ رفيد ٤٥ ٨٧ 
عرفان . م ٤١  ٣٨ رمسا فرتي ٤٣ ٨٨ 
اسالم. م ٥٢  ٣٩ ريتا ٥٧ ٨٩ 
نزار. م ٤١  ٤٠ شهرل ٥١ ٩٠ 
هندي. م ٥٣  ٤١ سلما ٥٠ ٩١ 
 ٤٢ شلينا ٦٠ ٩٢ جنني ٤٣
 ٤٣ سلفيا ٤٩ ٩٣ نور ادتيا ٧٠
 ٤٤ تريسا ٥٦ ٩٤ رهايو ٤٤
 ٤٥ امي ٥٠ ٩٥ ريزا ٥٦
 ٤٦ فكي ٥٦ ٩٦ رينا ٥١
 ٤٧ يوسي ٤٩ ٩٧ ريسما ٥٩
 ٤٨ يوليا ٦٣ ٩٨ ريتا تري ٦٠
 ٤٩ زيال ٥١ ٩٩ رفية ٥٣
 ٥٠ زلفيا ٥٤ ١٠٠ سدتيل ٥٥

  من االحصائية الباحثة : إصدار

  .٥وهذا النتائج كما ورد يف امللحق 

م التالميذ من أن حني يف  فصل العربية اللغة بطاقات تقرير نتائج إجناز تعّل

 ٤.٥ اجلدول يف إليها ينظر أن ميكن التالميذ سمإ مع جنب إىل جنبا  الغريب راسيالد

  . أدناه
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 ٤.٥ اجلدول

  العربية اللغة بطاقات إجناز تعلم التالميذ يف تقرير

 قيمة اسم الرقم قيمة اسم الرقم
 ٨٠ امحد رجال .٥١ ٨٢ عينة ١
 ٧٥ الدو .٥٢ ٧٨ امري ٢
 ٨٢ الفني .٥٣ ٧٦ برليان ٣
 ٩٤ انا .٥٤ ٩٧ ديسي ٤
جنرينأديوي  ٥  ٨٨ انيتا .٥٥ ٨٢ 
 ٩١ عريكا .٥٦ ٨٣ ديوي اجنون ٦
ازاةديوي  ٧  ٨٩ عفي .٥٧ ٧٨ 
 ٨٧ فكري .٥٨ ٩٤ ديان ٨
 ٧٦ فرسكا .٥٩ ٧٩ دويكي ٩

 ٧٨ هسريل .٦٠ ٨٥ عليزا ١٠
 ٧٩ علياس .٦١ ٨٠ علفي ١١
 ٩٠ ازاة .٦٢ ٨١ عرلسا ١٢
 ٧٥ كرمة .٦٣ ٨٧ عيسي ١٣
 ٨٠ خليد .٦٤ ٧٦ إجا ١٤
 ٩٦ خسنية .٦٥ ٧٨ عملدا ١٥
 ٩٣ ليليا .٦٦ ٨٠ حارمسا ١٦
 ٧٦ مسلخول .٦٧ ٨٦ لطفة ١٧
مفتح. م .٦٨ ٧٥ ليو جاندرا ١٨  ٨٢ 
مشس. م .٦٩ ٨٤ ليانا ١٩  ٩٠ 
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هريو. م .٧٠ ٨٧ ليليس ٢٠  ٨٢ 
أجنا. م ٢١ باجوس. م .٧١ ٧٨   ٧٥ 
ريزا. م ٢٢ فائز. م .٧٢ ٧٩   ٧٨ 
هافس. م ٢٣ نوفل. م .٧٣ ٨١   ٩٠ 
مفتح. م ٢٤ صايف. م .٧٤ ٨٥   ٩٣ 
ريان. م ٢٥  ٩٣ نديا .٧٥ ٧٥ 
عنانج. م ٢٦  ٨٦ سبيت .٧٦ ٧٨ 
يف ش. م ٢٧  ٧٨ فرتيا .٧٧ ٨٣ 
فرهان. م ٢٨  ٧٥ هسوين .٧٨ ٧٧ 
الفني. م ٢٩  ٨٠ مهتل .٧٩ ٨٩ 
هادي. م ٣٠  ٧٥ هشام .٨٠ ٨٦ 
نور. م ٣١  ٧٩ اثنا .٨١ ٧٦ 
 ٨٢ لديا .٨٢ ٩٠ نوفان ٣٢
زكي. م .٨٣ ٨٨ نور ٣٣  ٧٦ 
رتيف ٣٤ حارس. م .٨٤ ٨٤   ٨٢ 
 ٧٧  سعرفان. م .٨٥ ٧٦ قرة ٣٥
اكرب. م .٨٦ ٧٨ رفيد ٣٦  ٧٨ 
يتافسفرمسا  ٣٧ فردوس. م .٨٧ ٩٢   ٨١ 
رتيفرمسا  ٣٨ عرفان . م .٨٨ ٧٥   ٧٦ 
اسالم. م .٨٩ ٨٩ ريتا ٣٩  ٧٥ 
لشهر  ٤٠ نزار. م .٩٠ ٨٠   ٨٦ 
هندي. م .٩١ ٧٨ سلما ٤١  ٨٣ 
 ٩٠ جنني .٩٢ ٩١ شلينا ٤٢
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 ٨٥ نور ادتيا .٩٣ ٧٨ سلفيا ٤٣
 ٩٦ رهيو .٩٤ ٨١ تريسا ٤٤
 ٧٥ ريزا .٩٥ ٧٦ امي ٤٥
 ٧٨ رينا .٩٦ ٧٧ بكي ٤٦
سماير  .٩٧ ٨٧ يوسي ٤٧  ٩٥ 
لياو ي ٤٨  ٨٥ ريتا تري .٩٨ ٨٤ 
 ٨٣ رفية .٩٩ ٧٨ زال ٤٩
 ٧٩ سدتيل١٠٠ ٧٩ زلفيا ٥٠

  م٢٠١٤/٢٠١٥ جناجنريتو اإلسالمية احلكومية وثيقة املدرسة املتوسطة : املصدر 

إجناز التعلم يف تعليم اللغة خنلص ان  العربية اللغة تقرير البطاقاتقيمة من نتائج : الشرح 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف  منصف الثاتالميذ العربية 

 اكتمال معايري مع قيمة  ما سبق ومجيع، ختتلف القيمة اليت معتوجناجنري 

  . (KKM) احلد األدىن

ليعرف عالقة بني   تقرير البطاقاتقيمة نتائج و  قائقحاصل احل ةجيعل الباحث

  .كفاءة املدرس الرتبوية و إجناز تعلم التالميذ يف تعليم اللغة العربية
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  إختبار الفرضية تحليل الحقائق و. ج

  وصفية الحقائق. ١

كفاءة التربوية لدى مدرس اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية  )أ

  الحكومية تونجانجري كالي داوير 

  :كما يلي  )كفاءة املدرس الرتبوية( X تغريامل قائقوصف احلأما 

 املدرسالكفاءة  حول ستبياننتائج اال(  Xقائقاحل متغري للحصول على وصف

 جمموعة من مت إنشاء .قائققيم احل يف شكل مت احلصول عليها صف الثامن من )الرتبوية

يستطيع  اجلدولو . الرتددات توزيعحقائق  ٧٠ إىل ٣٨  من اليت مت احلصول عليها القيم

 . ١١ق امللح كنت أسست يف

اإلدراك التالميذ عن كفاءة املدرس الرتبوية حتتوي فهم التالميذ، تصميم التعليم، 

 حملة عامة عن. لتالميذتنمية ا، مي نتائج التعلمو تق، إجراء التعليم املهذب و االتصايل

  :على النحو التايل االستبيان هو بناء علىاإلدراك التالميذ على كفاءة املدرس الرتبوية 
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   ٤.٦جدول 

  عرض  تردد  المعايير  فاصل

  %٥  ٥ ٦٤- ٨٠  ممتاز
  %٦٦  ٦٦ ٤٨- ٦٣  جدا جيد

  %٢٩  ٢٩ ٣٢- ٤٧  جيد 
  %٠  ٠ ١٦- ٣١  مقبول
  %٠  ٠ ٠- ١٥  ناقص

 %١٠٠  ١٠٠ عدد
  

يبني احلصول على معلومات  ٥ ميكن أن ينظر من اجلدول أعاله استنادا إىل  ا

يبني  ٢٩، و قال ممتاز هي نوع الرتبويةاملدرس  مستوى كفاءة حول  الكفاءة أن ا

 على معايري جيد هوأعلى الدرجات و . بشكل جيد املعايري تدرج يف الرتبويةاملدرس 

يبني ٦٦، أي جدا يبني خيرت مبعين  أما .ا %). ٠(معايري املقبول و الناقص هناك غري ا

  .معايري خريمع تالميذ وفقا للتصور ال الرتبويةاملدرس  كفاءة ميكن االستنتاج بأن لذلك

عوامل الدوافع و العوائق إلنجاز تعلم التالميذ في تعليم اللغة العربية للصف   ) ب

 الثامن بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية تونجانجري

للصف الثامن اللغة العربية التالميذ في تعليم عوامل الدوافع إلنجاز تعلم  .١

 المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية تونجانجريب
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إلجناز تعلم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  هناك عوامل الدوافع

  :منها ،احلكومية توجناجنري

مثل ، الكتب باللغة العربية واسعة من مع جمموعة مكتبة املدرسة البنية التحتية  . أ

 .والقرآن، املعاجم العربيةكتب الفقه، الكتب املدرسية و 

 جمموعة متنوعة من فضال عن ،بارد البيئة املدرسة ،مرحية فصول الدراسية  . ب

ا ميزة ،والبيئة املدرسة يف الفصول الدراسية الكتابة العربية  تالميذ لبناء خاصة 

 .العربيةاللعة  مع التقارب

منها قراءة سورة يس  الذي يساعد تعلم اللغة العربية، القرآن وجود برنامج قرآءة. ج

  .الدرس و قراءة الدعاء اخليار يف كل التحوالت ،لدرسأو امساء احلسىن قبل يبدأ ا

كل  مرة واحدة يف، الرتاث الذي يساعد تعلم اللغة العربية بكت دراسةوجود . د

  .شهر

تمعات. ه   .اليت تشجع تعلم اللغة العربية املدرسة حول ا

  .القدرة و الكفاءة املدرس اللغة العربيةجودة . و

 .من الوالدين الدافعيةوجود . ز
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التالميذ في تعليم اللغة العربية للصف الثامن عوامل العوائق إلنجاز تعلم  .٢

 المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية تونجانجريب

هناك عوامل العوائق إلجناز تعلم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

  :منها ،احلكومية توجناجنري

 .ال يهتمون بدراسة اللغة العربية ألوالدهم الوالدينبعض   . أ

  .معمل اللغةيوجد ال  ان يف الوسائل التعليمية يف هذه املدرسةنقصوجود ال  . ب

  .تعلم اللغة العربيةمنهم يف  التالميذ و الدوافع امليول لدى قلة. ج

  .اللغة العربية هم حنو مواد تعليمصور يسوء  فهم التالميذ و ت. د

  .لتالميذ اليت خترج فيهاات املدرستنوع . ه

  

  األدواتإختبار  .٢

  االختبار صحة  .أ

 .صحة اختبارفعل  مثصحيح أم غري صحيح هي  األدوات املستخدمة ملعرفة  

 صحة هو شكل من أشكال يف هذا البحث األسئلة املستخدمة صالحية اختبار

 أن العربيةاللغة  أساتذة بعض منها صالحية فحص اخلرباء الذين حيث .اخلرباء



١٠٨ 

 

 
 

صف  يفمدرس اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج و  يف وحدته

  .الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية الكحومية توجناجنري كايل داوير تولونج أجونج
باستخدامت مبنية  الرتبويةاملدرس اللغة العربية  كفاءة االستبيان اختبار أداة

، يف اختبار صحة االستبيان حول كفاءة املدرس ستة عشر SPSSالربجمية احلاسوبية 

يف حني أن . البيان صنعت الباحثة ٣٠من  حيحاليت غري ص قائقبوية توجد احلالرت 

، ١٨، ١٦، ١٤، ١٢، ١١، ٨، ١ احلبوب وهو، ١٠ الذي يندرجالبيان  هناك

  .التصرحيات  ٢٠يتكون من حيحص االستبيان لذلك .األرقام ٢٨،  ٢٧، ١٩

يعين صف  الدرجة أدوات االختبار طبقة تناوهلا يف الباحثة هي احملاكمة 

  :وميكن تلك املالحظة يف اجلدول التايل. ٤١التالميذ من أي عدد )ب(السابع 

  ٤.٦جدوال 
  اختبار صحة االستبيان

 المالخص r hitung rtabel سؤل المالخص r hitung rtabel سؤل

١ 

 

 غري صحيح ٠,٢٦ ٠,٢٣٦ ١٦ غري صحيح ٠,٢٦ ٠,١٨٣

 صحيح ٠,٢٦ ٠,٥٧٩ ١٧ صحيح ٠,٢٦ ٠,٢٦٦ ٢

 غري صحيح ٠,٢٦ ٠,٢٠٣ ١٨ صحيح ٠,٢٦ ٠,٥٠٨ ٣

 غري صحيح ٠,٢٦ ٠,١٢٤ ١٩ صحيح ٠,٢٦ ٠,٢٦٥ ٤

 صحيح ٠,٢٦ ٠,٤٩٢ ٢٠ صحيح ٠,٢٦ ٠,٤٩٢ ٥
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 صحيح ٠,٢٦ ٠,٣٧٧ ٢١ صحيح ٠,٢٦ ٠,٣٥٤ ٦
 صحيح ٠,٢٦ ٠,٦٨٥ ٢٢ صحيح ٠,٢٦ ٠,٣٢٤ ٧
 صحيح ٠,٢٦ ٠,٥٠٦ ٢٣ غري صحيح ٠,٢٦ ٠,١٤٥ ٨

 صحيح ٠,٢٦ ٠,٢٩٣ ٢٤ صحيح ٠,٢٦ ٠,٤٦١ ٩
 صحيح ٠,٢٦ ٠,٦٠١ ٢٥ صحيح ٠,٢٦ ٠,٥٧٤ ١٠
 صحيح ٠,٢٦ ٠,٤٣٩ ٢٦ غري صحيح ٠,٢٦ ٠,٢٢٨ ١١

 غري صحيح ٠,٢٦ ٠,٢٥٤ ٢٧ غري صحيح ٠,٢٦ ٠,٠٧٠ ١٢

 غري صحيح ٠,٢٦ ٠,١٩٦ ٢٨ صحيح ٠,٢٦ ٠,٢٨٨ ١٣

 صحيح ٠,٢٦ ٠,٣٣٦ ٢٩ غري صحيح ٠,٢٦ ٠,٠٩٦ ١٤

 صحيح ٠,٢٦ ٠,٣٣٨ ٣٠ صحيح ٠,٢٦ ٠,٣٣٠ ١٥

  من األحصائية الباحثة: اإلصدار

ستة   SPSSيف ميكن العثور عليها مزيد من التفاصيل بيانات االختبار صحة

  .٩لحق يف امل نتائج اجلدولعشر و 

  املوثوقيةاختبار  )٢

 باستخدام يف هذا البحث االستبيان كفاءة املدرس الرتبوية، وثوقيةماختبار 

 اختبار موثوقية وميكن حساب .صف الثامن يف واختبارها  (ߙ) ألفا معامل ثبات

أما . ستة عشر SPSSالربجمية احلاسوبية  باستخدام الرتبويةاملدرس  كفاءة االستبيان

  :كما يلي نتائج اجلدول
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  ٤.٧اجلدول 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.692 .735 21 

  

 r قيمة ، يف حني أن ٠,٦٩٢ من ألفا قيمة ميكن أن تكون نتائج التحليل من

 -df=n) ٢=٣٩(،  ٤١ n= مع %٥ أمهية على) اجلانبني ٢ ختبارا(احلرج 

موثوق  أداة البحث احلبوب من أن خنلص إىل أن وميكن. ٠,٢٦٠٥ على احلصول

  .ا

  إختبار شرطي للتحليل .٣

  ة الطبيعيةلإختبار الحا. أ

  كفاءة المدرس التربوية) ١

 منتج حليب اإلحصائي على املسرح هذا حتليل احلقائق، استخدمت الباحثة 

هل  فرضية الختبار وهو، ستة عشر SPSSالربجمية احلاسوبية  باستخدام االرتباط حلظة
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إجناز تعلم التالميذ يف تعليم اللغة العربية  مع الرتبويةاملدرس  كفاءة بني هناك عالقة

  . م٢٠١٤/٢٠١٥باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري العام الدراسي 

 أم الطبيعي لتوزيعبا  التحقيق عينات هل حتديد هو الطبيعية ةلااحل اختبار هدف

-كوملوجوروف اختبار باستخدامطبيعة االستبيان كفاءة املدرس الرتبوية ل اختبار .ال

 نتائج التحليل وبناء على .ستة عشر SPSSالربجمية احلاسوبية  باستخداممسرينوف 

 أمهية قيمة مت احلصول عليها ذيال ستة عشر SPSSالربجمية احلاسوبية باحلساب 

 %٥( ٠,٠٥ مع نتائج التحليل أمهية مقارنةتتم . لكفاءة املدرس الرتبوية ٠,٤٠٣

   :من أجل احلصول على )مستوى الداللة

 ٠,٠٥ >) قيمة كبرية كفاءة املدرس الرتبوية(  ٠,٤٠٣ )١

أما  .التوزيع الطبيعي ي مت احلصول عليهاذال قائقإىل أن احل وميكن أن خنلص

يستطيع أن ينظر اىل  ستة عشر SPSSالربجمية احلاسوبية اجلدول نتائج احلساب 

  .١٣امللحق 

  إنجاز تعّلم التالميذ )٢

 اختبار باستخدام اللغة العربية تقرير بطاقات من الطبيعية القيمة اختبار

 وبناء على. ستة عشر SPSSالربجمية احلاسوبية  باستخداممسرينوف -كوملوجوروف
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 أمهية قيمة اليت مت احلصول عليها ستة عشر  SPSSباحلساب  نتائج التحليل

 ٠,٠٥ مع نتائج التحليل أمهية تتم مقارنة .العربيةاللغة  تقرير بطاقات لقيمة٠,٠٦

  :من أجل احلصول على )مستوى الداللة٪ ٥(

  ٠,٠٥ >) العربيةاللغة  تقرير بطاقات كبرية من قيمة( ٠,٠٦١. ١

أما جدول  .التوزيع الطبيعي اليت مت احلصول عليها إىل أن البيانات وميكن أن خنلص

  .١٤ يستطيع أن ينظر اىل امللحق ستة عشر SPSSالربجمية احلاسوبية نتائج 

  الخطي اختبار .ب

إىل حد   أم ال عالقة خطية هلما هل املتغريات لتحديد اخلطي اختبار ويهدف

 أو االرتباط يف حتليل كشرط أساسي هذا االختبار وعادة ما يستخدم .كبري

  :هو اخلطي يف االختبارختاذ القرارات أساسا ال .االحندار اخلطي

  .اخلطية هي Y و  X بني املتغريات العالقة ، مث٠,٠٥ > احتمال إذا كانت قيمة •

ليست  Y و  X بني املتغريات العالقة ، مث٠,٠٥ <االحتمال  إذا كانت قيمة •

  .خطية
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ا يف اخلطي االختبار الربجمية احلاسوبية  ت الباحثةاستخدامو  هذه الدراسة القيام 

SPSS الربجمية احلاسوبية بالتحليل  نتائج وفيما يلي. ستة عشرSPSS ستة عشر  

  .اجلدول التايلحقائق   ٤.٨ اخلطي االختبار برنامج يعرض

  ٤.٨جدوال 
 اخلطي اختبار

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

* إجناز تعلم
كفاءة املدرس 
 الرتبوية

Between 

Groups 

(Combined) 1372.476 28 49.017 1.622 .053 

Linearity 152.254 1 152.254 5.038 .028 

Deviation from 

Linearity 
1220.222 27 45.193 1.495 .091 

Within Groups 2145.634 71 30.220   

Total 3518.110 99    

 

ميكن مقارنة و . ٠,٠٩١أمهية قيمة اليت مت احلصول عليها اخلطي، من التحليل

قيمة ( ٠,٠٩١ احلصول على وبالتايل). مستوى الداللة% ٥( ٠,٠٥ مع هذه النتائج

م املدرس الرتبوية و إجناز تعلّ بني كفاءة  خلصت أن. ٠,٠٥ >) اخلطي علىكبرية 

  .عالقة خطية التالميذ يف تعليم اللغة العربية هناك
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  إختبار إرتباط ضرب العزوم بيرسون .٤

 .يف هذا البحث البحث املقرتح فرضية الختبار فرضية اختبار تاستخدام

بني كفاءة املدرس الرتبوية وإجناز تعلم التالميذ يف تعليم  هناك عالقة :املقرتحة الفرضية

لعام لاللغة العربية  للصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري 

  .م٢٠١٤/٢٠١٥الدراسي 

التالميذ يف  متعلّ  إجناز، وأفضل كفاءة املدرس الرتبوية أفضل وهذا يعين أن 

باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري  الثامن تعليم اللغة العربية للصف

 ت الباحثةاحلقائق فرضية استخدام االختبار هذ. م٢٠١٤/٢٠١٥لعام الدراسي ل

  .)Product Moment( ارتباط ضرب العزوم أسلوب حتليل

املسائل،  أول  على تلك األسئلة أو أجوبة للحصول على قائقاحل احتساب قبل

 :على النحو التايل  (H0)فرضية العدمو   (Ha) البديلة الفرضية من اقرتح

Ha = هناك العالقة بني كفاءة املدرس الرتبوية و إجناز تعلم التالميذ يف تعليم اللغة

العربية للصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري للعام الدراسي 

  .م٢٠١٤/٢٠١٥
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H0 =الرتبوية و إجناز تعلم التالميذ يف تعليم اللغة  ليس العالقة بني كفاءة املدرس

العربية للصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري للعام الدراسي 

  .م٢٠١٤/٢٠١٥

  :، واملعايري التاليةجدول القيم الواردة يف  rtabel مع  rhitungمبقارنة أمهية اختبار ويتم

 ، rtabel لقيمة مساوية أو من أكرب عليها احلصول مت rhitung قيمة  كان إذا

كفاءة املدرس الرتبوية  حيت يكون هناك العالقة كبرية بني ،(H0) ورفضت  )Ha( قبلت

و إجناز تعلم التالميذ يف تعليم اللغة العربية للصف الثامن باملدرسة املتوسطة 

  .م٢٠١٤/٢٠١٥اإلسالمية احلكومية توجناجنري للعام الدراسي 

 (H0)و (Ha) ترفض مث يتم  rtabelالقيمة  أقل من مت احلصول عليها rhitung أما إذا

كفاءة املدرس الرتبوية و إجناز تعلم  ، هلذا السباب ليس هناك العالقة كبرية بنيةمقبول

التالميذ يف تعليم اللغة العربية للصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 .م٢٠١٤/٢٠١٥الدراسي توجناجنري للعام 

حتليل  .حتليل االرتباط يف هذا البحث هو الفرضية الختبار حتليل احلقائق إجراء

ويهدف إلثبات وجود عالقة ذات داللة  rxyاالرتباط باستخدام صيغة ارتباط 

. إحصائية بني الكفاءة املدرس الرتبوية و إجناز تعلم التالميذ يف تعليم اللغة العربية
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 للكشف عن هذا التحليل ويهدف .بني املتغريين معامل االرتباط لقياس الغرض هو

   .مع الغري العالقة بني املتغريات

اللغة العربية في تعليم العالقة بين كفاءة المدرس التربوية و إنجاز تعلم التالميذ  .أ

للصف الثامن بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية تونجانجري كالي داوير 

  م٢٠١٤/٢٠١٥الدراسي للعام 

 ميكن ستة عشر SPSSالربجمية احلاسوبية  اليت كتبها االرتباط ليلأجريت حت

 :على النحو التايل )Product Moment( ارتباط ضرب العزوم استخدام اإلخراج

 ٤.٩ جدول
 إرتباط

 كفاءة املدرس  
الرتبوية   

 إجناز تعلم
  التالميذ

 *208. 1 إرتباط بيرسون كفاءة املدرس الرتبوية

  (tailed-2) معنوية 
.038 

N 100 100 

 1 *208. إرتباط بيرسون  التالميذ إجناز تعلم

 038. (tailed-2) معنوية 
 

N 100 100 

 (tailed-2) ٠,٠٥ االرتباط وهو مستوى في معنوية*
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 منصغر أ ρ القيمة يبدو أعاله ستة عشر SPSSالربجمية احلاسوبية  على بناء

 .رفض مت )H0(صفر  فرضية  لذلك ،)٠.٠٥ أو٪ ٥( هي املستخدمة α مستوى

 أساس بالرجوع إىل االستنتاج، وسوف نفعل خرجها بناء علىذلك بالقول، 

املدرس  كفاءة بني هو معروف إخراج أعاله من .االرتباط اختبار اختاذ القرارات

 ≤ ٠,٠٣٨ أمهية قيم  (Y) إجناز تعلم التالميذ يف تعليم اللغة العربيةو   (X) الرتبوية

أكرب  rhitungأما نتائج اإلحصائية يشرح أن  .ارتباط أن هناك، وهو ما يعين  ٠,٠٥

  . ٠,١٩٥ >٠,٠٣٨ يعين  rtabelمن 

كفاءة املدرس الرتبوية و إجناز تعلم  بني عالقة وهذا ميكن استنتاج أن هناك

املتوسطة اإلسالمية احلكومية رسة التالميذ يف تعليم اللغة العربية للصف الثامن باملد

  .م٢٠١٤/٢٠١٥توجناجنري للعام الدراسي 
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  النتائج البحثالمبحث . د

دف هذا البحث ملعرفة هل هناك العالقة بني كفاءة  أو ليس العالقة هاما و

يف املدرسة م التالميذ يف تعليم اللغة العربية للصف الثامن املدرس الرتبوية و إجناز تعلّ 

 .تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية توجناجنري كايل داويراملتوسطة 

هو مجيع التالميذ الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة السكان يف هذا البحث 

وإذ . تالميذ ٣٨٥توجناجنري كايل داوير تولونج أجونج جمموعها  احلكومية اإلسالمية

يف هذا البحث  التالميذ من أخذت عينات مث، السكان احلاليني تضع يف اعتبارها

 تماستخدوا، هادفةأخذ العينات و  املتصادفة ألخذ العينات تقنية تباستخدام

إلجراء  اهلادفة أخذ العينات يف حني على االستبيان ملتصادفةا اتعينالباحثة 

، العينات البحث هذه التقنية مع .مع مدرس اللغة العربية للصف الثامن املقابالت

 التالميذ عن طريق اختيار .تالميذ ١٠٠ أن عددا منهي التالميذ الصف الثامن 

   .بشكل عشوائي ممثلة للسكان تعترب

، يف الرتبويةاملدرس  كفاءة االستبيان عشرات هو يف هذا البحث املتغري املستقل

، يف املتغريينتحديد العالقة بني ل .تعلم اللغة العربية هو إجناز املتغري التابعحني أن 

هذه صيغة، حقائق  تولكن قبل استخدام االرتباط، باستخدام صيغةهذا البحث 
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 تاستخدامو املستخدمة يف التوزيع الطبيعي،  قائقالبحث جيب أن تفي افرتاض أن احل

يتم احلصول أن احلقائق املستخدمة يف  ستة عشر SPSS الربجمية احلاسوبيةالباحثة 

 .التوزيع الطبيعي، وزيادة  اختبار االرتباط ميكن املضي قدما

اللغة  عليمالعالقات كفاءة املدرس التبوية و إجناز تعلم التالميذ يف ت مدى ملعرفة

يف هذا  .حتليل االرتباط باستخدام أمهية،  يف هذا البحث اختبار العربية حتتاج إىل

 ).مستوى الداللة٪ ٥( ٠.٠٥بنسبة  قيمة النتائج يقارن أن أمهيةالبحث 

  .ما يليك  مع مناقشةسنلخص الواردة أعاله  قائقواستنادا إىل حتليل احل

كفاءة التربوية لدى مدرس اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية  .١

 الحكومية تونجانجري كالي داوير 

الرتبوية لدى مدرس اللغة العربية يف املدرسة نتائج البحث يشري أن كفاءة هذه 

على نتائج البحث  وفقا ،تكون جيدة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري كايل داوير

، إجراء التعليم املهذب و االتصايل، تصميم التعليم، فهم التالميذعناصر، منها  ٥يعين 

كما نتائج املقابلة مع مدرس اللغة العربية خلصت . تقومي نتائج التعلم، و تنمية التالميذ

الباحثة بأن كفاءة املدرس الرتبوية لدى أستاذ خوضاري أى مدرس اللغة العربية للصف 

و . الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري كايل داوير تكون جيدة
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 وتطوير الكفاءة هوده لتحسنيو ذلك ج .ريهاغو  ،تدريبأنشطة التعليم، عززت بإتباع 

معلى  يف أداء  أما أنشطة التعليم،و تدريب الذي حيضره  بنظر نتائج ٢.كمدرس واجبا

  .الشهادة املدرس يف امللحق أو قابلةامل

عوامل الدوافع و العوائق إلنجاز تعلم التالميذ في تعليم اللغة العربية  .٢

كالي   الحكومية تونجانجريللصف الثامن بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية 

 داوير

از تعلم التالميذ يف إلجنالدوافع عوامل أن يشري من املالحضة للباحثة نتائج البحث 

: العربية للصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري منهاتعليم اللغة 

مثل الكتب ، العربيةالكتب باللغة  واسعة من مع جمموعة مكتبة املدرسة البنية التحتية

بارد البيئة  ،مرحية فصول الدراسية، والقرآن، املعاجم العربيةكتب الفقه، املدرسية و 

والبيئة  يف الفصول الدراسية الكتابة العربية جمموعة متنوعة من فضال عن ،املدرسة

ا ميزة ،املدرسة  .العربيةاللعة  مع التقارب تالميذ لبناء خاصة 

منها قراءة سورة يس أو  الذي يساعد تعلم اللغة العربية، القرآن وجود برنامج قرآءة

وجود ، الدرس و قراءة الدعاء اخليار يف كل التحوالت ،امساء احلسىن قبل يبدأ الدرس

                                                             
  ٢٠١٥أبريل  ٢٢نتائج املقابلة يف تريخ  ٢
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تمعات ،كل شهر مرة واحدة يف، الرتاث الذي يساعد تعلم اللغة العربية بكت دراسة  ا

ة املدرس اللغة القدرة و الكفاءجودة ، و اليت تشجع تعلم اللغة العربية املدرسة حول

 .من الوالدين الدافعيةوجود  ،والعربية

أما عوامل العوائق إلجناز تعلم التالميذ يف تعليم اللغة العربية للصف الثامن باملدرسة 

ال يهتمون  الوالدينبعض  :منهاكايل داوير   املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري

ال  ان يف الوسائل التعليمية يف هذه املدرسةنقصوجود ال، مث بدراسة اللغة العربية ألوالدهم

 ، مثتعلم اللغة العربيةمنهم يف  التالميذ و الدوافع امليول لدى قلة، و معمل اللغةيوجد 

ليت خترج ات ااملدرستنوع ، و العربيةاللغة  هم حنو مواد تعليمصور يسوء  فهم التالميذ و ت

  .لتالميذ فيها

عوامل وذلك موفقة بلنظريات، يعين يف كتاب أبو أمحدي و أصحابه يشري أن 

 .عوامل االجتماعيةمنها عوامل الداخلية و  مإجناز التعلّ  املؤثرة يف

اللغة في تعليم العالقة بين كفاءة المدرس التربوية و إنجاز تعلم التالميذ  .٣

المتوسطة اإلسالمية الحكومية تونجانجري  للصف الثامن بالمدرسة العربية 

 م٢٠١٤/٢٠١٥كالي داوير للعام الدراسي 
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م كفاءة املدرس الرتبوية و إجناز تعلّ  بني عالقة هناك نتائج البحث يشري أنهذه 

رسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية التالميذ يف تعليم اللغة العربية للصف الثامن باملد

وذلك نعرف من نتائج  .م٢٠١٤/٢٠١٥الدراسي  للعامكايل داوير توجناجنري  

إجناز تعلم و   (X) الرتبويةاملدرس  كفاءة بنييعين االحصائية ارتباط ضرب العزوم 

أن ، وهو ما يعين  ٠,٠٥ ≤ ٠,٠٣٨ أمهية قيم  (Y) التالميذ يف تعليم اللغة العربية

 يعين  rtabelأكرب من  rhitungو أما نتائج اإلحصائية يشرح أيضا أن  .ارتباط هناك

٠,١٩٥ >٠,٠٣٨ .  

 

 

  

  

  

  

  


