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رئيس (ومن مصدر الثاىن , )مدرس اللغة العربية(من املصدر األول تالبيانات الكيفية الذى وجد
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ABSTRACT

Wamdi (2011): “The Influence of Arabic Teacher’s Competency to Students’
Result Study at Class 2 Islamic Senior High School Darel
Hikmah Pekanbaru.”

The kind of this research is Descriptive research. This research is started
from on Mei until June 2011 M/1432H.  The location of this research is Islamic
Senior High School Darel Hikmah Pekanbaru. The subjects of this research are
Arabic teacher and students of class XI AB2. While the object of this research is
the influence of Arabic teacher’s competency to students’ result study at class 2
Islamic senior High School Darel Hikmah Pekanbaru.

To know the influence of Arabic teachers’ competency to students’ result
study used 3 methods of collecting data such questioner, test and interview.
Questioner use to get data quantitative that analyzed by using formula:

100X
N

F
P 

The test also uses to get the data quantitative of students’ result study. And
interview used to get the data qualitative that had been gotten from primary data
source (Arabic Teacher) and data secondary (head master). The aim of interview
is as material of comparative questioner data.

After doing analysis of data result questioner, test and interview. The
writer gets the score of percentage 80% and the average of students’ result study
71,46. This grade show that the influence of Arabic teacher’s competency to
students’ result study at class 2 Islamic senior High school Darel Hikmah
Pekanbaru include in category 76%-100% (Good).



ABSTRAK

Wamdi (2011): “Pengaruh kompetensi guru bahasa Arab dan hasil belajar
siswa kelas dua Aliyah pondok pesantren Darel Hikmah
Pekanbaru”

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif. Penelitian ini dimulai
pada bulan Mei sampai Juni 2011 M/1432 H. lokasi penelitian ini di Madrasah
Aliyah pondok pesantren Darel Hikmah Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah
guru bahasa Arab, siswa kelas XI AB2, dan Objek penelitian ini adalah Pengaruh
kompetensi guru bahasa Arab dan hasil belajar siswa. Populasi dalam penelitian
ini adalah guru bahasa Arab kelas XI AB2, dan penelitian ini tidak mengambil
sampel.

Untuk mengetahui Pengaruh kompetensi guru bahasa Arab dan hasil
belajar siswa digunakan 3 metode pengumpulan data yaitu Angket, Tes, dan
Wawancara. Angket digunakan untuk memperoleh data kuantitatif yang dianalisa
dengan menggunakan rumus:

F
P= – x 100

N

Tes digunakan juga untuk mendapatkan data kuantitatif hasil belajar siswa.
Dan Wawancara digunakan untuk mendapatkan data kualitatif yang diperoleh dari
sumber data primer (guru bahasa Arab) dan dari sumber data scunder (Kepala
Sekolah) wawancar dilakukan tujuannya adalah sebagai bahan perbandingan
terhadap data angket.

Setelah dilakukan analisis terhadap data hasil angket, tes dan wawancara
diperoleh angka persentase 80% dan rata-rata hasil studi siswa 71,46 angka ini
menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi guru bahasa Arab dan hasil studi siswa
kelas 2 Aliyah pondok pesantren Darel Hikmah Pekanbaru adalah dalam kategori
76 %-100 % (Baik).
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الفصل األول
المقدمة

خلفية المشكلة.1
احلكومة من وزارة الرتبية الوطنية مستمرا تسعى بتغري و حتسني تنظم تربيتنا ىف سعي عن ترقية نتيجة 

عن املعلم و 2005سنة 14وضع القانون بنمرة . ومنها قد عملوا املتّصل بعامل املعلم. يةنالرتبية الوط
علمية الرتبوية و الرتقية الاجل ععن مستوى الرتبية الوطنية و ي2005سنة 19املدرس و نظام احلكومة منرة 

1.لنتيجة املعمل و املدرس منظمة مشارة و مستمرا

 ,
نس الكفاءة كما ذكر العامل من جهة أمر احلكومة و تكون معلما ولكن نتذكر عميقا عن ملء ىف كل ج

و املعلم أحد من جنس صغري مبدئ نتيجة الرببية ىف تنظيم الرتبية الوطنية تستحق . ابسيطامكافأة ليس أمر 
2.ةاملسشرتك املهم ىف عملية التدريس خاصة وىف الرتبية من جهة العام

ن ىف تنظيم و ختطيط التدريس و الفصل و اميلك األمانة ولضمدور املعلم كاملخرج و املمثل الذى 
ن له و املعىن أن دور املعلم أمسك اهر و الكفاءة ىف تنفيذ العمل و الضمااملمنمنها دور املعلم ال بّد له

.باإلنسان الساطر و املهين ىف فسمه
و ىف عملية 3فاءة املعلميجة التدريس موثرة بنتيجة مهّين و كتو من اإلخرتاع و اخلربة تشريان ن

باملتعلم تصلن عن نتيجة الرتبية ألنه يال كمستحق ضمؤ و مسامهماالتدريس أّن املعلم يستحق دور 
.رة بالبحثااملشالميذو وجود تأثري نتيجتها خاصة ىف كفاءة نتيجة تعلم املت. ةمباشر 

علم و بتقسيم هو مهارة ثرة من كفاءة املؤ من نتيجة املتعلم م76,2% من البحث ليشري أن و 
% و نظر املعلم عن املادة جيري 32,58% استيالء املادة جيري 32,43% املعلم ىف التدريس جتري

8,60.4

اللغة العربية أمر دجنى ألن ىف عملنا اليوماغريباسيا ليس أمر ينو تدريس اللغة العربية ىف بالدنا اند
خرى  امن جهة 5.ور كل مراسيم العبادة كنداء للصالة األذانواستعمال اللغة العربية ىف الدين منظ. حمتاج

.عاىل لنيل نتيجة التدريس الكاملفالتدريس اليسريكيف املعلم يرقى كفاءته حىت 
1 Undang-undang Guru dan Dosen, Jakarta: Sinar Grafika. 2008, hlm 1
2 Abdul Hadi dan Nurhayati, Menajemen Mutu Pendidikan, Bandung: Alfabeta. 2010,  hlm, 4
3 . Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran, Bandung: Alfabeta. 2010, hlm 32
4 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1995,

hlm 41
5 Juairiyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, Surabaya: Usaha Nasional. 1992,

hlm 21



ىف شارع سوبرنتاس باكنبارو كمؤسسة تقعمدرسة أهلية ىمعهد دار احلكمة هاملدرسة العالية 
مثرة طيبةولذالك أعطى. يهتم جدا باللغة و خاصة اللغة العربية كلغة القرآندرسةالرتبية اإلسالمية و هذا امل

:نجاح الطالب كما يلى ل
من قسم تدريس اللغة العربية رس الذي يتخرجدمافيه.1
املعلم يشرتك دائما الندوة عن اللغة العربية.2
.أن املعلم يستعد دائما باإلعداد قبل دخول الفصل.3
.بة و املتنوعةاالعربية استعمل املعلم الطريقة اجلذتعليم اللغة لكل حصة .4

النتيجة املكافأة و لكن عكسه و مل يرتق نتيجة تعلمهم و من مراقبة األول ميذو من حاصلها نال املتال
:وجد الباحث املشكالت كما تلى 

ينال النتيجة حتت املستوىيذماملتال\الطالب .1
ملعلممراجعة ما ألقى اعلى ال يقدر يذمالتال.2
يوميةحياته لتنفيذ عن اللغة العربية ىف على منهم ال يقدر يذمالتال.3
ال يعمل الواجبات يذمتاللابعض.4

كفاءة معلم اللغة تأثير"أراد الباحث أن يبحث حتت موضوعالّسابق ذكرهاومن املشكالت 
"دار الحكمة باكنبارومعهدبالمدرسة العاليةالصف الثانية فىيذمحاصل تعلم التالوالعربية

الدوافع فى اختيار الموضوع. 2
وهذا املوضوع ضروري للبحث ألن كفاءة املدرس مهّمة لنجاح نتيجة التعلم. 1
واملوضوع مهم ىف البحث ألنه نتيجة التعلم اشارة لنجاح عملية الرتبية. 2
ثه من طالب كلية الرتبية و التعليم و خاصة ىف و مبعرفة الباحث هذا املوضوع مل يقم أحد ببح. 3

ف قاسم اإلسالمية احلكومية رياويقسم تدريس اللغة العربية جلامعة السلطان الشار 



توضيح اإلصطالحات. 3
ت ىفدالقوة القائمة أو الناشئة عن شيء الىت ساع: تأثري.1

6.تعالقانملدأو أفعال الفر , طابع الثقةتشكيل

7مناقسة و مسابقة ليل الفائز ىف حول احلالقة: كفاءة.2

8أحد له مهنة كمعلم اللغة العربية: معلم اللغة العربية .3

9قدرة املتعلم بعد ينال خربة تعلمه: نتيجة التعلم.4

المشكلة. 4
توضيح املشكلة. 1

:يستطيع الباحث يوصحها كما يلىومن خلفية املشكلة و الظواهر املوجودة و 
يذ؟مهل توجد مشكلة كفاءة املعلم عن نتيجة تعلم التال.1

علم؟ثرة بكفاءة املؤ متالميذهل نتيجة تعلم ال.2

يذ؟مكيف سعي املعلم لرتقية نتيجة تعلم التال.3

حتديد املشكلة. 2
كفاءة معلم اللغة تأثري وذكر الباحث كثري أنواع املشكلة و لذالك حدد الباحث هذا البحث ىف

دار احلكمة عهدمباملدرسة العاليةىف(AB2)بالصف الثانية يذمتعلم التالوحاصلالعربية
باكنبارو

تكوين املشكلة. 3
الميذكفاءة معلم اللغة العربية و حاصل تعلم التتأثري كيف. 1

عهد دار احلكمة باكنبارو مبالصف الثانية ىف املدرسة العالية

6 Yandianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, MZS 2001, hlm 13
7 Ibid hlm 22
8 ت . ص) ,٢٠٠٣الریاض , المكتب الرئیس(, العربیة بین یدیك, عبدرالحمن بن ابراحیم الفوزان
9 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

2004. hlm. 22



املدرسة ىفالميذالعوامل املعضودة والعانقة لكفاءة معلم اللغة العربية و حاصل تعلم التماذا . ب
دار احلكمة باكنبارو؟عهدمبالعالية

أهداف البحث. 5
أهداف البحث. 1

عهد مبالصف الثانية ىف املدرسة العاليةالميذكفاءة معلم اللغة العربية و حاصل تعلم التتأثري ملعرفة. أ
دار احلكمة باكنبارو 

املدرسة العاليةىفيذمملعضرد و العائق املعلم اللغة العربية و حاصل تعلم التالاملعرفة العامل . ب
دار احلكمة باكنباروعهدمب

فوائد البحث. 2
يذمخلربة عن أمهية ترقية الكفاءة و املهنية ىف التعلم التالزيادة ا. أ

ىف سعي ترقية نتيجة التعلمهذا البحث مفيد للمتعلم . ب
األوىل ىف رحلةو للباحث كنمو خزانة العلوم و لكميل أحد الشروط لنيل شهادة املؤهل ىف امل. ج

قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية 
احلكومية رياو



الفصل الثانى
النظريات والمفاهيم اإلجرائية

النظريات.أ
كفاءت املدرسني.1

شهادات التعليمية الت و االكفاءو ؤهالت األكادمييةاملأن يكونجيب على املدرس 
سنة 19ىف تنطيم احلكومة رقم 1.وله قدرة لتحقيق أهداف تربية الوطنيةسميا وروحياجة حصحيوال

ل التعليم، وهذه يمدرس كوكتاالرتبويةيظهر بأن هناك أربع الكفاءعن معايريالوطنية 2005
2.كفاءة الرتبية ، كفاءة الشخصية ،كفاءة املهنية،كفاءة اإلجتماعية: الكفاءت هي 

نتائج وتقيمها،، وختطيط التعليمية، وتنفيذميذالتكفاءة الرتبية حييط على فهم ال
كفاءة الشخصية هي قدرة الفردية تصور .ختلفة هلمامللتفعيل إمكانات ميذالت،وتطوير الىالتعليم

. سوة لكل الطالب وباألخالق الكرميةأن يكون أالشخصية اجليدة،والثابتة ، واحلكمة املوثوقة 
الذي يشتمل على قدرة من املواد ةوعميقةكفاءة املهنية متكن على على قدرة من املادة الواسع

ب والطريقة العلمية، أما كفاءة اإلجتماعية هي قدرة املدرسني الدراسة ىف املدرسة وقدرة على الرتكي
ميذالتعلى التواصل والتفاعل بشكل فعال مع ال

3.فيهم

مسؤوليات املدرسني كاملرىب.2
:ف ومسؤوليات املدرسني وهيائعلى األقل هناك ثالثة الوظ

املدرس كاملعلم.1
س كاملشرفاملدر .2
املدرس كالوسيلة ىف الفصل.3

الوظيفة الثالثة هى أساس ىف مهنة املدرس كاملعلم يفضل املدرس على الواجبات ىف حتطيط 
ىف هذه واجبات املدرس ال بد أن يكون له املعارف واملهارات ىف .وتنفيذ التعليم

4. ىف حل املشاكل ميذالتويعطى املدرس خمرجا لل.التدريس

1 Daryanto, Panduan Proses Pembelajaran Kreatif dan Inovatif, Jakarta: Publisher. 2009, hlm 298
2 Undang-undang Guru dan Dosen, Loc Cit. hlm 1
3 Daryanto, Op Cit, hlm 299
4 Nana Sudjana, Op Cit.  hlm 15



، 5أن مسؤوليات املدرسني موروثة املعارف واملهارات إىل جيل الشباب :قال عمرحامليك 
.وهكذا ستكون موروثة جيدة

إلرتفاع املهارات واملهنيات ألن الوجيبات املدرسني امسؤوليات املدرسني أن يزال كذالكو 
.فيحتاج إىل حساسية للتغيري.ن يؤدى جبدّ أولكن جيب .أن يعتقد إىل األخرين

ميذالتعالقة بني املدرسني وال. 3
الفرق . وظائفة خمتلفة، العمليات املتفرقة واملنفصلةماتعليم والتعلم هلالأنجيب أن نعرف

إذا عملية تعليم والتعلم فعال ، وهذا ،بني تعليم والتعلم ليس بسبب التعلم الذي قام به املدرسني
6.ميذالتىف نفسه يوصل العالقة بني املدرسني والعملية .ميذالتيعىن تتم بناء بني املدرسني وال

كل اإلنسان يقابل املعرفة و تأثري ميذالت،أمالميذالتبعبارات أخرى، يعطى املدرس املعرفة لل
وهذا عنصر من عناصر احليوى ىف عملية تعليم .

وعالقة األخراليت وجدت فيه لتوفري التعليم املشاركة على وجود ألن كل العمليةو األنشطة . والتعلم
على أساس هذا . لقد أصبح شرحا مطقا لتنفيذ أنشطة التعليمي. كالتفاعلميذالتاملدرس وال

ويتضمن أن ميذالت
ىف أنشطة التعليمى حىت يقال ان ميذالتفيذ به إذا مل يكن املدرسني والعملية التعليمى الميكن ان تن

.يعترب الدعم الرئيسى أن تنفيذه أنشطة التعليمىميذالتاملدرسني وال
نوعان اللذان ميلك البشر ان يلعبوا دورا وظيفيا ىف أنشطة اإلطار  ميذالتاملدرسني وال

وفقا بالبناء ة دوارا خمتلفأرفان وجيب عليهم أن يلعبوا وكل املوفق الذي يوجد ىف الط.كالعامل الرتبية
.للبيئة التعليم أن يكون وعاء من األنشطهم

وفقا للموقف .بينهما القيم الذي ترتكز عليها عملية التعليم والتعلم ميذالتاملدرسني وال
منذ خطط التدريس حىت تقيم التدريس ومشلت عملية العالقة املتبادلة  بني املدرسني .الذي يلعبون

.،سواء كان بشمل مباشرأوغري مباشرلنيل أهداف أنشطة  التعليمميذالتوال
تعريف نتائج التعليمية.4

5 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, Jakarta: Bumi
Aksara. 2005, hlm 44

6 Thomas Gordon, Guru yang Efektif, Jakarta: Rajawali. 1990, hlm 3



والتعلم عملية تغيري . ية التغيري ىف سلوك الفرد من خالل التفاعل باالبيئةالتعليم عمل
ىف التغيري ىف شكل إلرتفاع املهارات ،واملعارف ميذالتالسلوك ىف شخصية اإلنسان وكشف ال

.7والسلوك والفهم والتفكري وغريها
بعد ميذالترة النتيجة التعليم قد. 8من  األشطة والقياساتميذالتوالنتيجة قيمة تعليم ال

.9ان تلقي جتربتهم ىف التعلم
: الت ا" بلوم"

املعارف والفهم : 
انية فيها تتعلق باالسلوك الذي تتكون خبمسة جوانب والدجد.والتطبيق والتحليل والرتكيب والتقييم 

.10اإلستجابة ، وتقييم اجلمعية واحلركية فيما تتعلق بنتائج التعليمية والقدرة على التصرف 
عوامل .11عوامل الداخلية واخلارجية من الطالب: نتائج التعليمية يؤثر العوامل وهي

.ىف عملية التعليميةميذالتوأما عوامل اخلارجية منها يقل قيمة الميذالتالداخلية هو قدرات ال
ويقصد باالنتيجة . 12ن حيصلوا على جتربة التعيليمهأبعد ميذالتنتائج التعليمية قدرات ال

للمواد أن حيصلوهم من التجارب الىت أجربت ميذالتهو القيمة الىت تدل  على املستوى بإتقان ال
.بعد عملية التعلم

هذا الرأي خنلص، أن النتيجة التعلم تتمثل على تغيري سلوك املرء الشخصية على من
.أساس عوامل الداخيلية و عوامل اخلارجيية

مفهوم العملى. ب
لمفهوم العم

. يدان وللمقياس البيانات هلا املشاكل أن يبحثهومفهوم العملى أن يكون املبدأ ليطبق ىف امل.البحث 
:وبنظر على هذه املؤشرات التالية 

.كفاءة الرتبويةاملعلم اللغة العربية له-.1
7 Thursan Hakim, Belajar Secara Efektif, Jakarta: Puspawara. 2002, hlm.43.
8 Dimyanti, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Diroktorat Pendidi.an. 2002, hlm.251.
9 Nana Sudjana, Op Cit. hlm.22.
10 Ibid hlm 22
11 Ibid. hlm.40.
12 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

2004. hlm. 22



.ميذالتيفهم املدرس خصائص ال-
.يصنع املدرس مفاهيم التعليمية-
.ميذالتيستطيع املدرس أن يطور قدرة ال-

كفاءة الشخصيةمعلم اللغة العربية له.2
اإلنضباط ىف التدريس-

كفاءة املهنيةمعلم اللغة العربية له. 3
ج الدراسةمناهمنيتم املدرس اللغة العربية أن ينتهى-

كفاءة اإلجتماعيةاملعلم اللغة العربية له. 4
يتبع املعلم ىف أنشطة اإلجتماعية-

الذى له دور كبري عملية التعليم، املدرس هو الشخصهياللغة العربيةمث من واجبات مدرس 
ثر ىف جناح كل ىف عملية التعليم ولو كان هناك العوامل ؤ للمساعدة على جناح الطالب، هو أحد عوامل أن ي

شكرى قال . أن يئثر ىف عملية التعليم بل املدرس أن يكون عامال املهيما على عملية التعليماألخرى
13.لطريقة ، وروح املدرس أهم من املدرس نفسهلطريقة أهم من املادة، ولكن املدرس أهم من اا: ذركشى

.         هذا التعبري يؤكد أن املدرس هو العامل الذى عليه أن حيدد  النجاح ىف عملية التعليم
املتظاهر ) ۱(ىف عملية تعليم املدرس هو . نتقال املعرفة واملواقفالواجبات األوىل على املدرس هو ا

14.واملقيم) ٤(مليسروالوسيط و ا)۳(ومدير الصفوف ) ۲(

له ) ٢(حتدد أهداف الصياغة ؛ ) ١: (ملدرس له املهارات األساسية ، وخصوصا ىف التعليم وهو ا
تقييم العملية ) ٥(معرفة املهارات األساسية للطالب ) ٤(إيصال املواد ) ٣(النحاج و األسالب التعليمة 

إتقان ) ٢(فهم اللغة ) ١: (اللغة العربية وهي ن القدرة األساسية للمدرس إ: رأى أخر .والنتائج التعليمة
أن يكون لديه إحساسا بالثقافة العربية وثقافة ) ٤(إتقان برامج تدريس اللغة العربية ) ٣(اللغة العربية وسالب

15.الطالب

13. Rusdi, Potensia:Jurnal Kependidikan Islam Volume 4, ( Pekanbaru: UIN SUSKA Riau,2005),
hlm. 199.

14.Muhammad  Uzer Usman, Menjadi Guru frofesional, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995,
hlm 9-11

15 Rusdi, Op Cit, hlm.200



قرتحة أدم وداجى ىف  امدرس اللغة العربية ىف عملية التعليم الشامل على النحو الذى دور وقدر 
خطط واملخفز املعدد و املنظم البيئة و به، كما نقل عنه حممد أوزير عثمان، مدرس هو املعلم واملشرف واملكتا

16.ومعد الصياغة

رتفاع واملستويات مهنية  املدرس اللغة العربية،املؤشرات الذى قد ذكر، ومعرفة االستند إىل ا
:  ستخدم الكاتب أربعة قئان وهي ا

% ١٠٠-% ٧٦: جيدا إذا أقام .١
%٧٥- % ٦٥: مقبول إذا قام . ٢
% ٥٥- % ٤٠: ناقص إذا قام . ٣
17%٤٠: ناقص جدا إذا قام من نقص . ٤

16Muhammad  Uzer Usman, Op Cit, hlm. 9
17.Suharsimin Arikunto,Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan , (Jakarta:Bumi Aksara, 2005), hlm.
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الفصل الثالث
طريقة البحث

الوقت وميدان البحث. 1
ىف، وميدان البحث هو2011يويل1.حىتيونيو- 1.أما الوقت ىف هذا البحث هو ىف التاريخ

.دار احلكمة باكنباروعهدمباملدرسة العالية
أفراد البحث وموضوعه. 2

كفاءة تأثري ، وأما موضوع البحث هو أ الثانيةعلم ىف الصف أفراد ىف هذا البحث املعلم الذي ي
عهد دار احلكمة مبىف املدرسة العاليةالصف الثانيةالميذمعلم اللغة العربية و حاصل تعلم املت

باكنبارو

3 .
و الطلبة أالثانيةعلم ىف الصف ي

.أن يبحثهالطلبةكل و املعلم لباحث العينة حىتقليلة وال يأخذ  ا
تهطريقة مجع البيانا. 4

:مجع الباحث البيانات كما يلى
ة أالثانيىف الصف الطلبةقدم الباحث األسئلة املكتوبة إىل : ستبيان الا- 
املقابلة هو تقدم الباحث األسئلة اىل معلم اللغةالعربية ىف معهد دار احلكمةباكنباروا - 

كفاءة معلم اللغة تأثري "ملعرفة الباحث البيا نات . ة بالثانيعلم ىف الصف يالذي
عهد دار احلكمة مبىف املدرسة العاليةة الصف الثاينالميذالعربية و حاصل تعلم الت

.باكنبارو



طريقة حتليل البيانات. ه
:لعالقة بالرمز كاآلتىطريقة حتليل البيانات أن يستخدم الباحث بطريقة كيفية باستخدام طريقة 

F
P= – x 100

N
Keterangan.   P = Pesentase Rata-rata kualitatif

F = Frekuensi
N = Number of case (Jumlah keseluruhan)



الفصل الرابع
التعريف بمكان البحث

بمعهد دار الكمةرسة العاليةدتاريخ الم. ا
. م١٩٩٤السنةقام ىف . أحد املعاهد العصرية يقع مبنطقة رياومدرسة العالية مبعهد دار الكمة 

:ألهداف من إلقامة هذا املعهد هي
تربية التلميذ والتلميذات ترقية و . ١
إلاستعداد قبل اجلامعةوالتلميذاتتربية التلميذ . 2
إثبات إلرشاد و أساسي كفأة الربية. 3
ترقية مهنية الدرس. 4
تكمل عومل الرتبية. 5
تكمل كتب الدراسية. 6
7 .

احوال التالميذ والمدرسين. ب
الجدول االول

م٢٠١٠/٢٠١١دار احلكمةعهدمبالعاليةعدد التالميذ املدرسة 
التالميذاتالتالميذالفصلالرقم
60100160االول١
4295137الثاىن٢
2787114الثالث٣

129282411جمموع
دار احلكمةعهدمبالعاليةاملكتبة الشؤون الرتبية والتعليم املدرسة : املصدر. ١



الجدول الثانى
دار احلكمةعهدمبالعاليةاملدرسةىف حالة املدرسني 

وظيفةاملتخرجإسم املدرسرقم
اجلامعة اإلسالمية احلكوميةحكمة اهللا١

سرياغغ
رئيس املدرسة العالية

اجلامعة اإلسالمية سلطان شريف يسمر٢
قاسم

مدرس

اجلامعة اإلسالمية سلطان شريف الغزاىل٣
قاسم

القسم الدينرئيس 

رئيس املدرسة العاليةنائب اجلامعة اإلسالمية احلكومية مجحرية٤
مدرسأ م و إنديازحمسري٥
مدرس اللغة /ويل الفصل الثالثرياواجلامعة حممد اًمني٦

العربية
اجلامعة اإلسالمية احلكومية إيدى فاريز٧

سلطان شريف قاسم
رئيس املدرسة العاليةنائب 

ويل الفصل فادغ اجلامعة احلكوميةأ فردوتى٨
ةمدرسرياواجلامعة أندراىن٩

ةمدرسرياواجلامعة أىن مرياىن١٠
اجلامعة اإلسالمية احلكومية جفرى هوالوا١١

سلطان شريف قاسم
مدرس 

اجلامعة اإلسالمية احلكومية إرناواتى١٢
سلطان شريف قاسم

ويل الفصل

ةمدرستربية أجيحمردية١٣
اجلامعة اإلسالمية احلكومية إندغ كرنيا١٤

سلطان شريف قاسم
ةمدرس



ويل الفصلبوغ هىتاجلامعةإرناواتى١٥
مدرس اجلامعة اإلسالمية القاهرةإمسعيل إبرهيم١٦
ةمدرسس ت م إ كحلمة السعدية١٧
اجلامعة اإلسالمية احلكومية حريان توفيق١٨

سلطان شريف قاسم
مدرس 

اجلامعة اإلسالمية احلكومية جيليا نوفيتا١٩
سلطان شريف قاسم

مدرس 

اجلامعة اإلسالمية احلكومية جون هنرى20
سلطان شريف قاسم

مدرس

اجلامعة اإلسالمية احلكومية جولس جرينىت21
سلطان شريف قاسم

ويل الفصل

اجلامعة اإلسالمية احلكومية خري الناس22
سلطان شريف قاسم

ويل الفصل

ويل الفصلرياواجلامعة مسنيىن23
اجلامعة اإلسالمية احلكومية مفتح شريف24

سلطان شريف قاسم
مدرس

القسم العاملرئيس رياواجلامعة مصدلفة25
القسم رئيس كلية الرتبيةنلياتى26
مدرسرياواجلامعة اإلسالميةرمحد وحيودين27
اجلامعة اإلسالمية احلكومية سيىت حسنة28

سلطان شريف قاسم
ةمدرس

ويل الفصلرياواجلامعة أغستنيسرى 29
اجلامعة اإلسالمية احلكومية إمام سوسى ينىت30

بوجنول
ويل الفصل

مدرسرياواجلامعة سركىن31
ويل الفصلرياواجلامعة وسرتالىن32



مدرسرياواجلامعة زلفضلى33
مدرسأكبارحندريامون34
سننن  اجلامعة اإلسالمية احلكوميةمسعود35

كونوغ جاتى
مدرس

مدرسرياواجلامعة مشس ألمرى36
اجلامعة اإلسالمية احلكومية بوىن سفرتا37

سلطان شريف قاسم
مدرس

اجلامعة اإلسالمية احلكومية رتنا ستيا نغسه38
سلطان شريف قاسم

ةمدرس

اجلامعة اإلسالمية احلكومية بكرى39
سلطان شريف قاسم

ويل الفصل

مدرسرياواجلامعة يىنسفى 40
ةمدرسرياواجلامعة حرىل يونىت41
ةمدرسرياواجلامعة سلفينا حندرى42
اجلامعة اإلسالمية احلكومية أدى أريندى43

سلطان شريف قاسم
رئيس املعمل اللغة

ةمدرسأقوب3د إسرا نفيدا44
ةمدرسرياواجلامعة دوى فرمنا45
ةمدرسرياواجلامعة رينا أريسندى46
اجلامعة اإلسالمية احلكومية أرندا سارى47

سلطان شريف قاسم
ةمدرس

مدرسرياواجلامعة خيدر رمحان48
اجلامعة اإلسالمية احلكومية خري ألنوار49

سلطان شريف قاسم
رئيس املعمل العامل
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أبنية المعهد. ج

الجدول الثالث
دار احلكمةعهدمبالعاليةاملدرسةأحول املوازم املدرسة ىف 

عدداألبنيةرقم
12الفصل١
١ديوان املركزى٢
١غرفة اإلدارة۳
١ةغرفة األساتيذ٤
١املكتبة٥
١حتفالغرفة اال٦
١املطبح العام٧
١املسجد٨
١الشركة٩
١٦ةمسكن األساتيذ١۰
9مسكن الطالب١١
١معمل الكمفيوتري١٢
4ميدان١۳
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الفصل الخامس
تقديم البيانات وتحليلها

تقدمي البيانات. أ
معلم كفاءة تأثيركما قدم الباحث ىف الفصل األول أن الغرض من هذ البحث هو ملعرفة 

وأما .دار احلكمة باكنباروعهدمباملدرسة العاليةالصف الثانية ىفيذمحاصل تعلم التالاللغة العربية
.الباحث ىف هذا الفصل تتكون من اإلستبيان واملقابةالبيانات الىت سيقدمه 

اإلستبيان. ۱
يستعمل الباحث اإلستبيان لنيل البيانات األول من مصدر االول الذى انتشر عددها  

مث قدم البينات ىف اجلدوال كما . بةأجو ٣أسئلة ولكل سؤال ١٨وكل اإلستبيان حيتوي . تبيانإس
:يايل



الجدول الرابع
لطالبالبيانات لترتيبيةةيمهرأي مدرسة اللغة العربية عن أ

ىف املائةالتكراراألجوبةإختيارات

%1۱۰۰مهم جداأ

۰%۰مهمب

۰%۰غري مهمج

%1۱۰۰جمموع

" يب فاملدرسة جت. البيانات للطالبترتيبيةاللغة العربية عن أمهية ةاجلدوال السابق عن رأي املدرس
.)%۰(" غري مهم" أم, )%۰(" مهم "ليس)%۱۰۰(" مهم جدا 

البيانات للطالبترتيبيةن إتقاللغة العربية ىف هذ الفصلالةدل أن املدرست, وبذالك
.هامهم جدا مل



الجدوال الخامس
ىف تعلم اإلستمعالوسلةمدرسة اللغة العربية تستعمل 

ىف املائةالتكراراألجوبةإختيارات

%1100تستعمل مراراأ

%۰۰قد تستعملب

%0۱۰۰مل تستعملج

%1۱۰۰جمموع

فاجلواب. تستعمل الوسلة ىف تعلم اإلستمعاللغة العربية ةاجلدول السابق يبني أن مدرس
%)۰(مل تستعملو ,%)۰(قد تستعمل,%)10۰(تستعمل مرارا

تستعمل الوسلة ىف تعلم اإلستمعالفصلاللغة العربية ىف هذةاملدرسيدل أن , وبذالك



الجدول السادس
تستعمل طريقة الرتمجة ىف تعلم اإلنشاء

ىف املائةالتكراراألجوبةإختيارات

%0۰تستعمل مراراا

%۰۰قد تستعملب

%1100مل تستعملج

%1۱۰۰جمموع

. تستعمل طريقة الرتمجة ىف تعلم اإلنشاءاللغة العربية ةمدرساجلدول السابق يبني أن 
%)10۰(مل تستعملو ,%)۰(قد تستعمل,%)۰(تستعمل مرارافاجلواب

تستعمل طريقة الرتمجة ىف تعلم مل الفصلاللغة العربية ىف هذةيدل أن املدرس, وبذالك
.اإلنشاء



الجدول السابع
تعلم احملدثةتستعمل طريقة املباشرة ىف 

ىف املائةالتكراراألجوبةإختيارات

%1100تستعمل مراراا

%۰۰قد تستعملب

%00مل تستعملج

%1۱۰۰جمموع

. تستعمل طريقة املباشرة ىف تعلم احملدثةاللغة العربية ةاجلدول السابق يبني أن مدرس
%)۰(تستعململ و ,%)۰(قد تستعمل,%)10۰(تستعمل مرارافاجلواب

.تستعمل طريقة املباشرة ىف تعلم احملدثةالفصلاللغة العربية ىف هذةيدل أن املدرس, وبذالك



الجدول الثامن
لدرس اللغة العربيةاتعلمزمن الىت 

ىف املائةالتكراراألجوبةإختيارات

%00أكثر من مخسة سنةا

%110۰سنة5-1ب

%00تتصل سنة واحدةملج

%1۱۰۰جمموع

أكثر من مخسة سنةفاجلواب. ربييةالعتعلمني اللغةعن الزمن الىتاجلدول السابق يبني 
%)۰(مل تتصل سنة واحدةو ,%)100(سنة5- 1,%)۰(

.تعلمني أكثر من سنة واحدةكانتالفصلاللغة العربية ىف هذةدل أن املدرست, وبذالك



الجدول التاسع
إستعداد املدرسة قبل التعليم

ىف املائةالتكراراألجوبةإختيارات

%1100خطة التعليميةا

%0۰ترتيب انتائج الطالبب

%00بدون اإلستعداد ج

%1۱۰۰جمموع

خطة التعليميةفاجلواب. تعلمني اللغة العربييةعن الزمن الىتاجلدول السابق يبني 
%)۰(بدون اإلستعداد و,%)۰(ترتيب انتائج الطالب,%)10۰(

.خطة التعليميةإستعداد املدرسة قبل التعليمالفصلاللغة العربية ىف هذةيدل أن املدرس, وبذالك



الجدول العاشر
ت

ىف املائةالتكراراألجوبةإختيارات

%00مراراخلصتا

%110۰ختلصقد ب

%00لصختالج

%1۱۰۰جمموع

مراراخلصتفاجلواب. اخللصة ىف آخر الدراسةتعمل اللغة العربيةةاجلدول السابق يبني أن مدرس
%)۰(ال ختلصو ,%)100(لصقد خت,%)۰(

.ىف آخر الدراسةختلص الدرسقدالفصلاللغة العربية ىف هذةدل أن املدرست, وبذالك



الجدوال إحد عشر
التقومي ىف آخر الدراسة

ىف املائةالتكراراألجوبةإختيارات

%00مراراقّومتا

%1110۰تقّومقد ب

%00تقّومالج

%1۱۰۰جمموع

قّومتفاجلواب. ىف آخر الدراسةقّومت الدرس اللغة العربيةةاجلدول السابق يبني أن مدرس
%)۰(تقّومالو ,%)100(تقّومقد ,%)۰(مرارا

.ىف آخر الدراسةقّوم الدرس تالفصل قداللغة العربية ىف هذةيدل أن املدرس, وبذالك



الجدوال إحد عشر
حضور ىف املدرسة

ىف املائةالتكراراألجوبةإختيارات

%1100السابعة متاماىف الساعة ا

%0۰ىف الساعة السابعة والنصفب

%00ىف الساعة الثامنة والنصفج

%1۱۰۰جمموع

ىف الساعة السابعة متامافاجلواب. حضور ىف املدرسةاللغة العربيةةاجلدول السابق يبني أن مدرس
%)۰(ىف الساعة الثامنة والنصفمل و ,%)0(ىف الساعة السابعة والنصف,%)10۰(

.ىف الساعة السابعة متاماحضور ىف املدرسةالفصل اللغة العربية ىف هذةدل أن املدرست, وبذالك



الجدول الثانى عشر
عمل املدرسة قبل تبدأ الدراسة

ىف املائةالتكراراألجوبةإختيارات

%1100الدعاءا

%0۰تقصص القّصةب

%00مباشرة إىل املادةج

%1۱۰۰جمموع

,%)10۰(الدعاءفاجلواب. قبل تبدأ الدراسةاللغة العربيةةمدرسالعملاجلدول السابق يبني أن
%)۰(مباشرة إىل املادةو,%)0(تقصص القّصة
.قبل تبدأ الدراسة الدعاءلفصلا اللغة العربية ىف هذةاملدرسالعملدل أنت, وبذالك



الثالث عشرالجدوال
وجدت الطالب خطاألت ىف التكلم والكتابةحينما املدرسة تفاعل

ىف املائةالتكراراألجوبةإختيارات

%1100ة و اإلرشادةنصيحالا

%0۰, ال بأسب

%00تذكره لكي ال ختطئ ىف األيتج

%1۱۰۰جمموع

الطالب خطاألت ىف التكلم حينما وجدت اللغة العربيةةمدرسالتفاعلاجلدول السابق يبني أن
و,%)0(, ال بأس,%)10۰(النصيحة و اإلرشادةفاجلواب. والكتابة

%)۰(تذكره لكي ال ختطئ ىف األيت
حينما وجدت الطالب خطاألت ىف ا لفصلاللغة العربية ىف هذةاملدرسالتفاعلدل أن ت, وبذالك

.دةالتكلم والكتابة النصيحة و اإلرشا



الجدول الرابع عشر
تفاعل املدرسة حينما وجدت الطالب غري نشيط ىف الفصل 

ىف املائةالتكراراألجوبةإختيارات

%1100تقربه وتذكرها

%0۰دعاه و تعطيه األسئلةب

%00تغاضبهج

%1۱۰۰جمموع

. حينما وجدت الطالب غري نشيط ىف الفصلاللغة العربيةةمدرسالتفاعلاجلدول السابق يبني أن
%)۰(تغاضبه,%)0(دعاه و تعطيه األسئلة,%)10۰(تقربه وتذكرهفاجلواب
حينما وجدت الطالب غري نشيط ىف ا لفصلاللغة العربية ىف هذةاملدرسالتفاعلدل أنت, وبذالك

.الفصل تقربه وتذكره



عشرالخامسالجدول 
تربية املدرسة اللغة العربية قبل اجلامعة

ىف املائةالتكراراألجوبةإختيارات

%1100معهدا

%0۰مدرسة العاليةب

%00مدرسة العالية احلكوميةج

%1۱۰۰جمموع

مدرسة ,%)10۰(معهدفاجلواب. قبل اجلامعةاللغة العربيةةمدرستربيةاجلدول السابق يبني أن
%)۰(مدرسة العالية احلكومية,%)0(العالية

.قبل اجلامعة وهي ىف املعهدا لفصلاللغة العربية ىف هذةاملدرستربيةدل أنت, وبذالك



عشرالجدول السادس
اجلامعة حينما ىفاملدرسة اللغة العربية قسم

املائةىف التكراراألجوبةإختيارات

%1100اللغة العربيةالتدريسقسما

%0۰قسم ألداب العربيةب

%00غري مهاج

%1۱۰۰جمموع

قسم التدريس اللغة فاجلواب. اجلامعةحينما ىفاللغة العربيةةمدرسقسماجلدول السابق يبني أن
%)۰(غري مها,%)0(قسم ألداب العربية,%)10۰(العربية

قسم التدريس وهي ىفحينما ىف اجلامعة ا لفصلاللغة العربية ىف هذةاملدرسقسمأندلت, وبذالك
.اللغة العربية



عشرالجدول السابع
كتب الىت لديها إلستعداد التعليم 

ىف املائةالتكراراألجوبةإختيارات

%1100كتب النحو والصرفا

%0۰كتب العرابية املتنوعةب

%00كتاب اللغة العربية لدرسج

%1۱۰۰جمموع

كتب النحو فاجلواب.لديها كتب إلستعداد التعليماللغة العربيةةدرساملاجلدول السابق يبني أن
%)۰(كتاب اللغة العربية لدرس,%)0(كتب العرابية املتنوعة,%)۰(والصرف
لديها كتب إلستعداد التعليم كتب النحو ا لفصلاللغة العربية ىف هذةاملدرسدل أنت, وبذالك
.والصرف



عشرالجدول الثامن
اللغة العربة ىف البيتالتعليم تتعلق عنكتب الىت 

ىف املائةالتكراراألجوبةإختيارات

%101100أكثر ا

%100۰-5ب

%500-1ج

%1۱۰۰جمموع

. تتعلق عن التعليم اللغة العربة ىف البيتلديها كتب اللغة العربيةةدرساملأناجلدول السابق يبني
%)۰(5- 1,%)0(10-5,%)10۰(10أكثر فاجلواب
تتعلق عن التعليم اللغة العربة ىف لديها كتب ا لفصلاللغة العربية ىف هذةاملدرسدل أنت, وبذالك

.10أكثر البيت وهي



عشرالجدول التاسع
إتبعت املدرسة ىف الرتسانة

ىف املائةالتكراراألجوبةإختيارات

%00مرات3من أكثر ا

%30۰-1ب

%1100مل تتبعج

%1۱۰۰جمموع

3من أكثرفاجلواب. إتبعت املدرسة ىف الرتسانةاللغة العربيةةدرساملاجلدول السابق يبني أن

%)10۰(مل تتبع,%)0(3- 1,%)۰(مرات
.الرتسانةمل تتبع الىتا لفصلاللغة العربية ىف هذةاملدرسدل أنت, وبذالك



ونعشر الجدول
رسالة العلمية الىت كتبتها 

ىف املائةالتكراراألجوبةإختيارات

%200أكثر من ا

%20۰-1ب

%1100مل تكتبج

%1۱۰۰جمموع

2أكثر من فاجلواب. رسالة العلميةكتبتاللغة العربيةةدرساملاجلدول السابق يبني أن

%)10۰(تكتبمل ,%)0(2- 1,%)۰(
.مل تكتب رسالة العلميةا لفصل اللغة العربية ىف هذةاملدرسدل أنت, وبذالك



ونعشر و الجدول واحد
جمموعات البيانات من اإلستبيان

ج ب ا رقم

% ف % ف %
ف

%
ف

۱۰۰% 1 ۰% ٠ ۰% ٠ ۱۰۰%
1

١

۱۰۰% 1 ۰% 0 ۰%
0

10۰%
1

٢

۱۰۰% 1 10۰%
1

۰% ٠
۰%

0
3

۱۰۰% 1 ۰% ٠ ۰% ١ 100% ١
٤

۱۰۰% 1 ۰%
0

10۰%
1

۰% ٠
٥

۱۰۰% 1 ۰% 0 ۰% ٠ 10۰%
1

٦

۱۰۰% 1 ۰% ٠ 10۰% 1 ۰%
0

٧

۱۰۰% 1 ۰% ٠ ۱۰۰% 1 ۰% ٠
٨

۱۰۰% 1 ۰%
0

۰% ٠ 10۰% 1 ٩

۱۰۰% 1 ۰% 1 ۰% 1 10۰% 1 ١٠

۱۰۰% 1 ۰% ٠ ۰%
0

10۰% ١
١١



۱۰۰% 1 ۰% 0 ۰% ٠ 10۰%
1

١٢

۱۰۰% 1 ۰% 0 ۰% ٠
10۰%

1
١٣

۱۰۰% 1 ۰% ٠ ۰% ٠ ۱۰۰% 1 ١٤

۱۰۰% 1 ۱۰۰%
1

۰% ٠ ۰% ٠
١٥

۱۰۰% 1 ۰% 0 ۰% ٠ 10۰%
1

١٦

۱۰۰% 1 10۰% 1 ۰% ٠ 10۰%
0

١٧

۱۰۰% 1
۱۰۰%

1
۰% ٠ ۰% ٠ ١٨

١٠٠% 18 22% 4 17% 3 61% ١1

ونعشر و الجدول الثانى
ىف مدرسة العالية مبعهد دار احلكمة ألخر الّسنةXIAB2نتائج اإلمتحان اللغة العربية ىف الفصل 

غير مقبول/مقبولنتائجاألسماءرقم



مقبول72عبد امللك1
مقبول82يسرون2
مقبول82أفرزال3
غري مقبول58أندى فزالن4
مقبول72حسرول فكرى5
مقبول80إبن زولكرنني6
مقبول72جوكو سسونتو7
مقبول80حممد شحرىن8
مقبول74حممد حرىف9
مقبول70مسرالدين10
مقبول88رضا كرنياوان11
غري مقبول66ريكى عبدواهللا12
مقبول82سعد الدين13
مقبول70أفنري14
غري مقبول66أنرى15
مقبول72سوسيال وريا16
غري مقبول44معملة17
غري مقبول68فيفى18
مقبول74أّمو ليالتى19
غري مقبول66تيكا نور حسنة20
غري مقبول52عائسة21
غري مقبول54نور احلداية22
غري مقبول46مطمئنة23
مقبول86موتيا24
مقبول80مرلنا25
مقبول76خري لنسأ26



مقبول82زبيدة27
مقبول72لياىنليس أسرتي28
مقبول80فرتيا29
مقبول76فرتيىن أسرى30
3071,46عدد 

:من اجلدول املوجود السابقة نالحظ أن
٣3= ١1x٣البديل ألف استجابة من 

6= 3x٢البديل باء استجابة من   



4= 4x١البديل جيم استجابة من  

18  =43

يذمحاصل تعلم التالوكفاءة معلم اللغة العربيةتأثريعن جمموع النتائج كل اإلستبيان 
الذى وجد من 54والنتائج املطلوب ,  18دار احلكمة عهدمباملدرسة العاليةالصف الثانية ىف

18x٣=54 , مث دخلت ىف املعادلة:

F
P= - x 100

N

Keterangan.   P = Pesentase Rata-rata kualitatif
F = Frekuensi
N = Number of case (Jumlah keseluruhan)

Jadi:
P = F x 100

-
N

43
X 10054

P = %80
حاصل تعلم وكفاءة معلم اللغة العربيةتأثريعن ميكن مالحظة , من احلساب السابق 

هذا هو أساس نسبة" جّيد" هو دار احلكمةعهدمباملدرسة العاليةالصف الثانية ىفيذمالتال
).جّيد(%100-%76من الكمية الىت هى ىف فئة  80%

رئيس املدرسة العاليةومدرس اللغة العربيةاملقابلة إىل: الثاىن 
رئيس املدرسة العاليةومدرس اللغة العربيةفيما يلى البيانات املقابلة مع 

المقابلة مع المدرس اللغة العربية.أ



ختلصى الدرس ىف كل التعليم؟ملاذا ال.1
ولكن الوقت قد يغطّ , قد استعددت

ملاذا ال تقّومى الدرس ىف كل التعليم؟.2
أقّومهم ىف كل التعليملذالك ال , ألّن  قد أعطيهم واجبات املنزلية

ملاذا ال تقرئني الكتب اال كتاب الدرس اللغة العرابية ىف البيت؟.3
ألنه مرشد األساسي ىف التعليم

ملاذا ىف هذا لقسط ال تتبعني ىف الرتسانة أم الندوة.4
ما وجدت اخلرب

ملاذا ىف هذا لقسط ال تكتبني الرسالة العلمية؟.5
ما ىف الوجبة

المقابلة  مع رئيس المدرسة العاليةفيما يلى البيانات.ب

بيانات الطالب؟AB2ىف الفصل ھل عند المدرسة .1
رس المدّ كلّ لواجبنات الطالبیانعم، ألّن   الب

هل تستعّد جطة التعليمية مررا؟.2
تستعّد جطة التعليمية مررا،نعم

أّي الطريقة الىت إستخدمت؟ .3
ترمجة و املناقسة, حوار

العربية؟كم سنة تعّلم اللغة.4
أكثر من سنة واحة

ال تأخرت ىف كل التعليم؟هيهل.5
قد تكون متأخرا

هل ىف هذا لقسط إتبعت الرتسانة أو الندوة؟.6
ملا، ألّن ألولويّة اىل املدرس القدمى



تحليل البيانات اإلستبيان والمقابلة. ب
مدرس اللغة العربية و املقابلة رئيس ىف هذا املكان سنجد حتليل بيانات استبيان . ١

.مدير املعهد إعانة الطالبنيو املدرسة العالية والثانوية 
من . البيانات للطالبترتيبيةةيمهمن اجلدول الرابع، وجدنا رأي مدرسة اللغة العربية عن أ

" غري مهم" أم, )%۰(" مهم "ليس)%۱۰۰(" مهم جدا "اإلجابة مدرسة اللغة العربية 
.واجب لكّل املّدرسنات الطالبالبياأنّ : قال رئيس املدرسةموافق من اجلدول السابق .)۰%(

من . من اجلدول اخلامس، وجدنا رأي مدرسة اللغة العربية عن الوسلة ىف تعلم اإلستمع
"مل تستعملو ",%)۰("قد تستعمل",%)10۰("تستعمل مرارا"اإلجابة مدرسة اللغة العربية 

.ة تستعد الوسلة التعليماملدرسأنّ : قال رئيس املدرسةموافق من اجلدول السابق %).۰(
. من اجلدول السادس، وجدنا رأي مدرسة اللغة العربية عن طريقة الرتمجة ىف تعلم اإلنشاء

مل تستعملو ,%)۰(قد تستعمل,%)۰(تستعمل مرارا"من اإلجابة مدرسة اللغة العربية 
طبعا، ألن تعلم اإلنشاء غري مطابق :قال رئيس املدرسةموافق من اجلدول السابق . %)10۰(

.بطريقة الرتمجة
من اجلدول السابع، وجدنا رأي مدرسة اللغة العربية تستعمل طريقة املباشرة ىف تعلم احملدثة

مل تستعملو ,%)۰(قد تستعمل,%)10۰(تستعمل مرارا"من اإلجابة مدرسة اللغة العربية . 
نعم، أن مدرسة اللغة العربية تستعمل طريقة :قال رئيس املدرسةموافق من اجلدول السابق . %)۰(

.املباشرة ىف تعلم احملدثة
نابق الذى وجداإذا حنلل البيانات الس

"مقبول" قة املباشرة ىف تعلم احملدثةأن مدرسة اللغة العربية تستعمل طريوجدنا من هذ اجلدول  
. من اجلدول الثامن، وجدنا رأي مدرسة اللغة العربية زمن الىت تعلم الدرس اللغة العربية

مل تتصل و ,%)100(سنة5-1,%)۰(أكثر من مخسة سنة"من اإلجابة مدرسة اللغة العربية 
أن مدرسة اللغة العربية تعّلم :املدرسةقال رئيس موافق من اجلدول السابق . %)۰("سنة واحدة

.أكثر من سنة واحدة
نابق الذى وجداإذا حنلل البيانات الس

"  مقبول"أكثر من سنة واحدةأن مدرسة اللغة العربية تعّلم وجدنا من هذ اجلدول  



من . مدرسة اللغة العربية عن إستعدادها قبل التعليممن اجلدول التاسع، وجدنا رأي 
بدون و,%)۰(ترتيب انتائج الطالب,%)10۰(خطة التعليمية"اإلجابة مدرسة اللغة العربية 

تستعّد أن مدرسة اللغة العربية :قال رئيس املدرسةموافق من اجلدول السابق ". %)۰(اإلستعداد 
.جطة التعليمية مررا
نابق الذى وجداالبيانات السإذا حنلل 

"  مقبول"تستعّد جطة التعليمية أن مدرسة اللغة العربية وجدنا من هذ اجلدول  
من . وجدنا مدرسة اللغة العربية ختلص الدرس ىف آخر الدراسةإحد عشر ،من اجلدول 

". %)۰(ال ختلصو ,%)100(قد ختلص,%)۰(خلصت مرارا"اإلجابة مدرسة اللغة العربية
من . من اجلدول التاسع، وجدنا رأي مدرسة اللغة العربية عن التقومي ىف آخر الدراسة

موافق ". %)۰(ال تقّومو ,%)100(قد تقّوم,%)۰(قّومت مرارا"اإلجابة مدرسة اللغة العربية 
.أن مدرسة اللغة العربية قد تقّوم ىف آخر الدراسة:قال رئيس املدرسةمن اجلدول السابق 

من اإلجابة . قبل تبدأ الدراسة، وجدنا عمل مدرسة اللغة العربيةالثاىن عشرمن اجلدول 
. %)۰(مباشرة إىل املادةو,%)0(تقصص القّصة,%)10۰(الدعاء

، وجدنا تفاعل املدرسة حينما وجدت الطالب خطاألت ىف الثالث عشرمن اجلدول 
, ال بأس,%)10۰(من اإلجابة النصيحة و اإلرشادة. التكلم والكتابة

%).۰(تذكره لكي ال ختطئ ىف األيتو,%)0(
، وجدنا تفاعل املدرسة حينما وجدت الطالب غري نشيط ىف الرابع عشرمن اجلدول 

.%)۰(تغاضبه,%)0(دعاه و تعطيه األسئلة,%)10۰(تقربه وتذكره. الفصل 
، وجدنا مدرسة اللغة العربية عن تربية املدرسة اللغة العربية قبل اخلامس عشرمن اجلدول 

مدرسة العالية ,%)0(مدرسة العالية,%)10۰(معهد"من اإلجابة مدرسة اللغة العربية . اجلامعة
قبل أن مدرسة اللغة العربية :قال رئيس املدرسةموافق من اجلدول السابق ".%)۰(احلكومية

.اجلامعة تتعلم ىف العهد
نابق الذى وجداإذا حنلل البيانات الس

"  مقبول"قبل اجلامعة تتعلم ىف العهدأن مدرسة اللغة العربية وجدنا من هذ اجلدول  
، وجدنا مدرسة اللغة العربية عن قسم املدرسة اللغة العربية حينما اجلدول السادس عشرمن 

قسم ألداب ,%)10۰(قسم التدريس اللغة العربية"من اإلجابة مدرسة اللغة العربية . ىف اجلامعة



أن مدرسة اللغة :قال رئيس املدرسةموافق من اجلدول السابق ".%)۰(غري مها,%)0(العربية
.العربية قسم التدريس اللغة العربية

نابق الذى وجداإذا حنلل البيانات الس
أن مدرسة اللغة العربية قسم التدريس اللغة العربية حينما ىف اجلامعةوجدنا من هذ اجلدول  

" مقبول"
كتب الىت لديها إلستعداد وجدنا مدرسة اللغة العربية عن، السابع عشراجلدول من 

كتب العرابية املتنوعة,%)۰(كتب النحو والصرف"من اإلجابة مدرسة اللغة العربية . التعليم
".%)۰(كتاب اللغة العربية لدرس,%)0(

اللغة كتب الىت تتعلق عن التعليم ، وجدنا مدرسة اللغة العربية عنالثامن عشراجلدول من 
5- 1,%)0(10-5,%)10۰(10أكثر "من اإلجابة مدرسة اللغة العربية . العربة ىف البيت

)۰(%."
من . إتبعت املدرسة ىف الرتسانة، وجدنا مدرسة اللغة العربية عنالتاسع عشراجلدول من 

موافق ".%)10۰(مل تتبع,%)0(3- 1,%)۰(مرات3أكثر من "اإلجابة مدرسة اللغة العربية 
ألّن ألولويّة اىل الرتسانةاتتبع ىفأن مدرسة اللغة العربية مل:قال رئيس املدرسةمن اجلدول السابق 

.املدرس القدمى
نابق الذى وجداإذا حنلل البيانات الس

" مقبول"الرتسانةىفاتتبعأن مدرسة اللغة العربية ملوجدنا من هذ اجلدول  
2أكثر من نرى ىف هذه اجلدول . درس اللغة العربيةعن رسالة العلمية عند معشروناجلدولمن 

أن : رئيس املدرسةقال موافق من اجلدول السابق، . %)10۰(مل تكتب,%)0(2- 1,%)۰(
.رسالة العلميةاملدرسة ملا تكتب 

ا عالقة كبرية، بق الذى وجد من احتليل البيانات الس
كتب ا تملا" ناقص"اللغة العربية وهو ةمدرسفبذالك ىف اجلدول عن رسالة العلمية عند 

الرسالة العلمية

حتليل البيانات املقابلة مدرس اللغة العربية. ٢



كفاءة تأثرياألول السابقة، احضر أنمصدر البياناتبعد حتليل بيانات اإلستبيان من 
من الكمية % 80هذا هو أساس نسبة " جّيد" وهو يذمحاصل تعلم التالومعلم اللغة العربية
حاصل وكفاءة معلم اللغة العربيةتأثريأنفلنعرف ). جّيد(%100- % 76الىت هى ىف فئة  

فالباحث رجع مرة ثانية مجع البيانات باملقابلة من املصدر البيانات " جّيد" وهو يذمتعلم التال
.دار احلكمةعهدمباملدرسة العاليةىف قابلة مدرس اللغة العربية بيانات املفيما ياىل حتليل . األول

، فالباحث خلص دار احلكمةعهدمباملدرسة العاليةىف من املقابلة مدرس اللغة العربية 
املدرسة الصف الثانية ىفيذمالتاليذمحاصل تعلم التالوكفاءة معلم اللغة العربيةثر  تؤ العوامل الىت 

"جّيد" وهو دار احلكمةعهدمبالعالية
.خلفية الرتبية املدرسة.أ

قسم اللغة العربية. 2معهد . 1: سة الىت تعّلم ىف ذالك الفصل ختّرجتكانت املدرّ 
عوامل املدرسة.ب

السابقة أن العوامل هذه املدرسة كامل، مثل املعمل واملكتبة وغري ذالكمن البيانات 
ألجرة. ج

. رة املدرس يكّفى حاجتهمىف هذه املدرسة أج



الفصل السادس
الخاتمة

الخالصة. أ
وكفاءة معلم اللغة العربيةتأثريحتليل البيانات السابقة من اإلستبيان و املقابلة، نلخصة عن 

من ألن كثريا " جّيد " وهو دار احلكمة باكنباروعهدمباملدرسة العاليةالصف الثانية ىفيذمحاصل تعلم التال
.يذمحاصل تعلم التالواملدرسةكفأة تؤثر  العامل الىت

خلفية الرتبية املدرسة،: وهوجّيديذمحاصل تعلم التالوكفاءة معلم اللغة العربيةالعوامل الىت تؤثر
عوامل املدرسة، من .قسم اللغة العربية. 2معهد . 1: كانت املدّرسة الىت تعّلم ىف ذالك الفصل ختّرجت

ألجرة. .املدرسة كامل، مثل املعمل واملكتبة وغري ذالكالبيانات السابقة أن العوامل هذه 
.. ىف هذه املدرسة أجرة املدرس يكّفى حاجتهم

اإلقتراحات. ب
يذمحاصل تعلم التالوكفاءة معلم اللغة العربيةتأثري: بعد أن نعرف النتائج هذ البحث عن 

:فالباحث قدم اإلقرتاحات فيما يلىدار احلكمة باكنباروعهدمبالعاليةاملدرسة الصف الثانية ىف
١ .
ألن مدرس  ستنفذ درس الغة العربية كفأءة املوعلى رئيس املدرسة ،أن يكون له دور كبري لرتقية  .٢

هج ىف الفصول، ومدرس خطة املواجه ىف تنفيذ املناهج، و املدرس هوأحد عوامل الرتبية املهمة جدا املنا
كفأءةولوكانت مناهج ونظام التعليم جيدا، بدون املدرس املؤهل فليس هناك نفعا مطلقا، ولذلك ترقية  

.داف الرتبيةس مهم جدا  من أجل احلصول على ألهللمدر 
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