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 الباب األوال

 المقدمة

 ﴿ أ ﴾. خلفية البحث 

 مكانة خاصة بين لغات العالم، كما أن أهمية لها اللغة العربية

وترجع أهمية  اللغة العربية إلى ،هذه اللغة تزيد فى عصرنا الحاضر

القرآن و إنّها لغة الصالة و إنها لغة الحديث  اسباب االتية: إنّها لغة

. اللغة العربية هي إحدى 1الشريف و المكانة اإلقتصادية للعرب

اللغات األجنبية، و لذلك تعلّم اللغة العربية هي عمل صعب و قد 

 يجعل الناس محبطين فى بعض األحيان.

كانت اللغة العربية إحدى اللغات في العالم وتستخدم رسمية 

دين اإلسالم. في عصر ألنها لغة القرآن و،لدا تقريباعشرين بفي 

من يرغب  و للغة العربية عن المعلمينعدد كانت هناكالحديث

ليس فى بالد العراب فقط تعلم اللغة العربية  أنعلى دليلهذا و،فيها

السيمافي جامعة  ،ايضا األمريقية وصلت الى الجامعات ولكن 

سودان  مصرو،غة العربية في بالد لبيا. في أفريقية تستخدم اللدهرفا

 2وغيرها.

أما اللغة العربية هى لغة العرب و اإلسالم، وهى أعظم مقّومات 

األمة اإلسالمية منذ أن يبعث هللا رسوله العربّى إلى أن يرث هللا 

األرض ومن عليها. وهى لغة التعليم و التعلّم فى جميع المدارس 

والمعاهد اإلسالمية، ولغة التفاهم بين جميع الشعوب العربية 

حت إحدى اللغات الرسمية فى هيئة األمم واإلسالمية، بل أصب

 3المتّحدة.

                                                           
 6( 1998، )أوجونج فاندانج: مطبعة األحكام ،  مدخل إلى طرق تعليم اللغة األجنبيةأزهر أرشد،  1
 21. أزهار أرشد, .............., 2

(، 1998) أوجونج فاندانج : األحكام، مدخل إلى طرق تعليم اللغة األجنبية . أزهر أرشد، 3

4 



3 
 

 
 

تتركب الجملة "تعليم اللغة العربية" من كلمتين وهما "التعليم" 

و "اللغةةة العربيةةة" لتسةةهيل فةةي فهةةم تعريةةف الكلمتةةين السةةابقين فتبةةين 

الباحةةث واحةةدا فواحةةدا وهمةةا: أن التعلةةيم لغةةة اسةةم مصةةدر مةةن الفعةةل 

تعليمةا( منعنةى "تلقةين الةدرس وإلقةا   -يعلةم  –الماضى "علم" )علةم 

 .4المعرفة والتدريس الطالبات انواع المعارف والعلوم والفنون"

التعلم جز  ال يفرق من التعلم ، ألن التعلم هو عملية ، و  نتائج

 نتائج هى محصول لعملية التعلم. وينبغى فى فهم تعريف نتائجال

خبرا  اآلرا  مختلفة التعلم  ينطلق من تعريف التعلم. فلذلك تعبر ال

وفقا لآلرا  التي اعتمدواها. ولكن من اآلرا  المختلفة يمكن أن نجد 

 نتائجالتعلم، يفسر فوروانطا ال نتائجنقطة واحدة مشتركة. فيما يتعلق 

"النتائج التي يحققها شخص في محاولة التعلم كما يبين في بطاقات 

 التقرير".

األمر نسنخرجه من النتائج جمع من نتيجة وهى القضية أو 

إما  6النتائج محصول األعمال مئسس على مقياس خاص. 5مقد ماته.

نتائج التعلم قد يفسر بتحقيق النتائج التي تحصل من أنشطة التعلم 

التي تم القيام به. لكن الكثير من الناس يظن أن المقصود من التعلم 

ب .وكان من يفسر أن التعلم هو استيعاطلبهو البحث عن العلم و

المعارف. التعلم هو تغيير في السلوك البشري. و لن تحدث تلك 

 عملية اذا لم يكن شيئ الذى يشجع الفرد إليها. 

من المعدات  تشير إلى مجموع غويلعمل المالالهد

االلكترونيةالصوت والفيديو التي تتكونمن وحدة التحكم مدرب 

باعتباره المحرك الرئيسي،مجهزة آلة تعلم اللغة مكرر 

                                                           
 526-527(ص 1986, )بيروت: دارالمشرق: المنجد في اللغة واالعالملويس مألوف،  4
 788( 2003,)دار المشرقش.م.م, بيروتالمنجدلويس مألوف ,  5
 564(, 2005)جوكجاكارتا: أبصالوت,,Serapanالقاموس علمية  أكا كمال الزمان& محمد داحالن البارى,  6



4 
 

 
 

يتم وضع العب، وشاشات الفيديو، سماعات (DVD)لمسجالت،وا

والمقصود هنا هي  7والطالب في كشك واحدغرفة عازلة للصوت.

اللغة مختبر غرفة عازلة للصوتوالذي يستخدم لتدريب الطالب 

لالستماع والتحدباللغةاألجانب باستخدام مجموعة من األجهزة 

 اإللكترونية الصوت والفيديووقد تم إعداد هذه المادة في وقت مبكر.

كان فيه تالميذ متخرجون فى  ،رشالعاكما قد حدث فى الفصل 

نتائجهم فى تعلم اللغة العربية جيد.  فلذلك  الية العامة والعالمدرسة 

يريد الباحث أن يبحث نتائج تعلم اللغة العربية فىالفصل األول فى هذه 

المدرسة. يختار الباحث هذه المدرسة فى بحثه ألن هذه المدرسة 

حث اتالميذها. ويرجى أن يكون هذاالبحث نافعا  للبرةثكاشتهرت ب

دراسة مقارنة عن نتائج  وموضوع هذا البحث "للمدرسة وللمدرس. 

تدريس اللغة العربية بوسيلة المعمل اللغوي وبدونه لطالب الصف 

-2016ميّة المكرم السنة الدراّسية العاشر بالمدرسة العالية االسال

2017" 

 

 ﴿ب﴾. تحديد البحث

وتحديد البحث فيما يلى: نتائج كسف  ،بأسس خلفية البحث السابقة

طالبا  68ب الصف العاشر بالمدرسة العالية المكرم  الدرجة لطال

 عمل.مله البوسي

 

 ﴿ج﴾. أسئلة البحث

                                                           
 , استعمال تعلم اللعة عامية غويلعمل المال“ .هر ينطا 77

”, http://re-searchengines.com/0205haryanto.html, akses,14.30 WIB30Desember 2014 
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. كيف نتائج تدريس اللغة العربية بوسيلة المعمل اللغوي لطالب الصف ١

-2016العاشر بالمدرسة العالية االسالميّة المكرم السنة الدراّسية 

 ؟ 2017

. كيف نتائج تدريس اللغة العربية بدون وسيلة المعمل اللغوي لطالب ٢

الصف العاشر بالمدرسة  العالية االسالميّة المكرم السنة الدراّسية 

 ؟ 2016-2017

تدريس اللغة العربية بوسئله المعمل اللغوي عن  وجدت المقارنةهل  .3

المكرم السنة  وبدونه لطالب الصف العاشر بالمدرسة العالية االسالميّة

 ؟ 2017-2016الدراّسية 

 

 ﴿ذ﴾. أهداف البحث 

لمعرفة نتائج تدريس اللغة العربية بوسيلة المعمل اللغوي لطالب  .1

الصف العاشر بالمدرسة العالية االسالميّة المكرم السنة الدراّسية 

2016-2017 

لمعرفة نتائج تدريس اللغة العربية بدون وسيلة المعمل اللغوي  .2

لطالب الصف العاشر بالمدرسة العالية االسالميّة المكرم السنة 

 2017-2016الدراّسية 

تدريس اللغة العربية بوسئله العمل اللغوي عند  لمعرفة المقارنة .3

وبدونه لطالب صف العاشر بالمدرسة العالية االسالميّة المكرم 

 2017-2016لسنة الدراّسية ا

 ﴿ه﴾. فوائد البحث 

 الفوائد النظرية .1

عند  نتائج هذا البحث وجد او ما وجد المقارنة،الرئي من النظرية

تدريس اللغة العربية بوسيله المعمل اللغوي وبدونه لطالب صف 

 العاشر بالمدرسة العالية االسالميّة المكرم 
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 من الفوائد العملية  .2

 للمدرس (أ)

، افضله من المدرسين لرقىتحقيقتعلم اللغة العربيةفيمحاولة 

يستطيع ايستعمل الوسايل المتناوعة باستعمال المعمل اللغوي 

 في تدريس الغة العربية.

 للطالب  (ب)

 المعمل اللغويتدريس اللغة العربية بئج اتترقية نل

 للباحث (ج)

المعارف العلمية الجديدة المعلقة بوسايل التعلم خصتان  لزيادة

 المعمل اللغوي في
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 ﴿و﴾. تنظيم البحث

طروحة الباباألول: مقدمةباعتبارهانعكاسا للمحتوىالعام لأل

أسئلة  ،تحديد البحث ،خلفية البحث:التيمقدمةتشمل ما يلي

تنظيم كتابة تقرير  ،فوائد البحث ،أهداف البحث ،البحث

 البحث

النظريالذي في هذا الفصلوصفالوصف اطار النظرى : الفصل الثاني

، التعلمنتائجعة عربيةو للاالذرسي  يتكون منالتفاهم

المعمل  ،وفهم  ،تؤثر على نتائجالتعلموالعوامل التي 

ويهدفهذا البابكتعريف المصطلحات  .اللغوي

 جرا  البحوث.مرجعييستخدم إل

المجتمع و  ،خطة البحثالبحث.هذا الفصل كمثل :منهج الثالثالفصل 

 و أساليب جمع البيانات.، أدوات البحث ،العينة

الفصل الرابع: يشتمل على عرض البينات وتحليلها. وهذا الباب على 

المكان البحث ورسم البيانات وتحليل البيانات. وغيره 

ذلك على تحليل البيانات عن نتائج تدريس اللغة العربية 

بوسيله المعمل اللغوي وبدونه لطالب الصف العاشر 

 ميّة المكرم.بالمدرسة العالية االسال

االختـتام الذى يشتمل على نتائج البحث : الفصل الخمس

 واالقتراحات.
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 الباب الثاىن

وهيكل  والبحوث السابقة عمل اللغويامل س ويدر تة و نتائج التدريس اللغمفهوم 
 وفروض البحث التفكري

 ة العربيةتدريس اللغمفهوم  .أ﴾﴿

 . تعريف تعليم اللغة العربية١

التعلم هو إعطاء الدرس كماقال ترباىن سوسان ان التعليم هو احملاولة ىف 
الكالم عن التعليم 1إعطاء التهيج و اشراف و يدفع التلميذ حىت تقععملية التعليم. 

الخيّلو من تعريف التعليم. فتعريف التعليم هو عملية شاملة تقع على كل انسان ىف 
 2ل و اجلسم و األخالق. حياته, حىت حيدث التغبري من انحية عق

من التعاريف السابقة تظهر أن لكل انسان يقع ىف نفسه التغري بعد التعلم 
على شكل األخالق و املعارف و التدريب. منها ميكن اإلستنباط ان تعليم اللغة 
العربية هو عملية التعليم ىف ايصال املعلومات ىف اللغة العربية على سبيل الوئي و 

 املوّجه.

 اهداف تعليم اللغة العربية .٢    

ان اللغة العربية لغة القرآن. إذا تعلم احد لغة القرآن, فهو يتعلم اللغة العربية. 
جبانب أداة احلصال بني األفراد أن اللغة العربية من أداة اإلتصال مع هللا. على 

                                                           
), 1994 1, (Bandung: Remaja Rosda Karya Pendekatan dalam Proses Belajar MengajarTabroni Susan, 

8 
2, 1Media Pembelajaran , Asnawir 
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الشكل األدعياء و الصالة و غري ذلك. يهداف التعليم اللغة العربية الوصول اىل 
األهداف العامة. ألن اهلداف العام صعوبة الوصول اليه من غري البيان من اهلداف 

 ان اهداف التعليم اللغة العربية العامة هى :  3اخلاص. 

 قدرة التلميذ على فهم القرآن و احلدث كما السدر األحكام اإلسالمية. .أ

 ة ابللغة العربية.قدرة التلميذ على فهم الكتب الالتينية و ثقافة اإلسالمية املكتوب  .ب

 قدرة التلميذ على الكالم و الكتابة ىف اللغة العربية.  .ت
 قدرة التلميذ على استخدامها كاملساعدة للمهارة األخرى.   .ث
 لتدريب هتليل اللغة العربية حىت يكون اهالهبا.  .ج

ان األهداف السابقة اليزال عامه. فتحتاج اىل بيان األهداف اخلاصة. 
ات اللغة العربية يعىن. و من األهداف اخلاصة من التعليم للحصول على اربع مهار 

  4اللغة العربية هى : 

 لكى يعرف التالميذ صوت اللغة. .أ
 لكى مييز التالميذ صوت اللغة.  .ب

 لكى يفهم التالميذ اللغة العربية وغري ذلك.  .ت

 
 ىف تعليم اللغة العربية . القواعد العامة٣

                                                           
 3 (Jakarta: PT Raja Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa ArabSyaiful Anwar, -Yusuf Toyar

Grafindo Persada, 1995), 189 

 4  Pedoman Pengajaran Bahasa Arab di PTAIN IAINPenyusun Buku Pedoman Bahasa Arab,  Team

(Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Agama Depag RI, 1976), 89 
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لتكون اللغة العربية سهلة فتعليمها ان يهتم ابلقوواعد العامة ىف تعليم اللغة. 
  5و هذه الفوائد هى : 

ان يبداء تعليم اللغة العربية مبحادثة البسيطة املفهومة عند التلميذ و القواعد   .أ
ميكن تعلمها لتعليم احملادثة. ىف تعليم اللغة العربية ان يستخدم املدرس وسائل 
اإليضاح ليكون تعليم جمتدب و مفرحا و ميكن ان يفهمه التلميذ اإلهتمام 

 بكلمة ذات معىن. 

غة العربية مجيع حواس التلميذ مثل ان يدرب اللسان ابلكلم ان يشمل التعليم الل  .ب
 و العني و مساع ابلقراءة و اليد ابلكتابة. 

 ان جيذب التعليم التلميذ و يناسبه بتطّور و قدرة التلميذ.    .ت
 املدرس التلميذ ابلكالم ابلكتابة و القراءة.  ان يدرب  .ث

 
 مفهوم نتائج تدريس.ب﴾﴿

  نتائج تدريس تعريف .أ
. تدريسو  نتائج: هي العبارة اليت تتكون من كلمتني نتائج تدريس     

تعريف نتائج تراجع اىل حتصيل على عاقبة تُعمل العملية الىت آل تغري 
وتدريس تُعمل لتسعي موجود التغيري العمل يف الناحية  .التدخيل ابلوظيفي

 والناحية النفسحركية  (afektif)والناحية الوجدانية  (kognitif)املعرفية
(psikomotoris)  على الشخص التعليم. التغيري العمل ستكون حتصيل اىل
ليتحصل على نتائج تدريس يف الشكل التغيري فالواجب  6نتائج تدريس.

                                                           
5 191-), 190Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa ArabTayar Yusuf, ( 

 .44-45(، 2011يوغياكارات: فوستاكا فالجار، ) Evaluasi Hasil belajar، فوروانطا 6
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ال  بيمر العملية املعينة الىت تؤثَر العامل الداخلي والعامل اخلارجي. عمليتها
. ولذلك العملية  (psikologis)يستطيع أن ينظر ألن موصوف ابلنفس

 7التعليمية الىت وقع يف النفس يستطيع أن يستخلص من حاصله فقط.
 إختلف آراء من اخلبري الرتبوي خاصا يف تعريف نتائج التدريس، ومنهم:

 يتاملهدارات الد يهد تددريس نتائجأن  "( janadNana Su) رأى انانسوجاان  (2
 .8"تعلمهمعلى جتربة  يتسلمنيلك الطالب بعد مت

" أن  ديددي كوسدتاوان نقال عدن  )mar HamalikeO( عند أومار هامايل (3
تعلددم سدديكون تغيددري العمددل. املثددل ال يعددرف يصددري  ي إذاهدد تدددريس نتددائج

 9"يعرف وال يفهم يصري يفهم.
أن " )Abdul Haris(احلداريس  عبددو  )Asep Jihad( جيهدادعندد أسديف   (4

ظداهرة بعدد يُعمدل العمليدة ي تغيري عمل الطدالب بصدورة ه تدريس نتائج
 10التعلمية املناسب أبهداف التعليم."

"أن نتائج تدريس هي  )Agus Siuprijono (عند أغوس سوفرجيونو (5
 11تصميمات العمل والقيم واملعارف واملوقف والتقدير واملهارة."

"أن نتائج  )Purwanto(نقال عن فوروانطا  )Winkel(رأى وينكيل  (6
 12تغري الناس يف املوقف والعمل." تدريس هي التغيري الىت آل

                                                           
 .141(، 2002جاكرات: فت رينيكا جيفتا، ) Psikologi Belajar امارة،شيف البخر ج 7

 .22 (،2009: رمياجا روسداكاراي، )ابندونج rHasil Proses Belajar Mengaja Penilaian، جااندانان سو   8

 .15 (،2013 ،)جاكرات: فت. لوكيما ميرتو ميدييا Analisis Hasil Belajar كوستاوان،  ديدي 9

  .15(، 2008)جوغجاكرت: مولىت فريسيندو،  Evaluasi Pembelajaran ريس،احل أسيف جيهاد و عبد 10

فالجدار، )جوغجداكرات: فوسدتاكا   Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM، أغدوس سدوفرجيونو 11
2012)  ،5. 

 .54،  (1201)جوغجاكرات: فوستاكا فالجار،  Evaluasi Hasil belajar ،فوروانطا 12
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تدريس هي  نتائجأن  السابقة تستخلص البحث املعارفمن بضع    
)kognitif( الناحية املعرفية  العملية التعليمية اليت حصلها الطالب من

 .  (psikomotoris)والنفسحركية  (afektif)والوجدانية
 تدريسال نتائج تصنيف .ب

 تصنيفالصياغة أهداف الرتبية يف النظامة الرتبية القومية  استخدمت 
( يف الثالث النحيات Benyamin Bloomتدريس من بييامني بلوم ) نتائج
والناحية   (afektif)والناحية الوجدانية  (kognitif)الناحية املعرفيةهم: 

 ومنهم: psikomotoris(.13(  النفسحركية
 14فيهددا العمدل الدذي يضددغط النحيدة املثقفددة.: )kognitif(ة يدحيدة املعرفاالن  (1

  التحليددلو  (aplikasi) اإلسددتعمالو  والفهددم احيددة املعرفددة حتدديط املعرفددةالن
)analisis( الصناعيو )sintesis(  .15والتقدير 

ة ي: فيها العمل الذي يضغط النحية الشعور  (afektif)يةحية الوجداناالن  (2
معلق عطاء اإلجابة الىت تصنع الطالب و  منها القبول 16ة.يوالعاطف
الطبيع و  واملنظموالتقدير  17يصري مشرتك وإجنذب ابلتعليم.و  ابلعملي

 18الذي يصنعون القيم املنِظم اجلزء من يف العمل كل يوم.

                                                           
 .Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar، 22، انان سودجاان 13

 .Analisis Hasil Belajar ،15 ديدي كوستاوان، 14

 .65-66(، 2009بومي أكسارا، )جاكرات، فت.   Kurikulum dan Pengajaran، س. انسوطيون 15
  .جعنفس املر  16

 .36(، 2009)ابندونج: فت رمياجا روسداكراي،  Menjadi Guru Profesional، حممد أوزير عثمان 17

 .Evaluasi Hasil belajar  ،52، فوروانطا 18
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: فيها العمل الذي يضغط النحية   (psikomotoris)الناحية النفسحركية  (3
 وبدقة )manipulasi( منها بوى وإختالس 19املهارة احلركية.

 )keseksamaan(  واملفصل)artikulasi(  وطبيعي)iaturalisan.(
20 

النحيات الثالثة الىت تسبب من العملية التعليمية  تغيريصول من احل
تسمي نتائج تدريس. حسنها وسوءها تستطيع أن تنظر من نتائج املقياس بصفة 
ل على  التقدير. كلما حسن العملية التعليمية، فكانت نتائج تدريس الىت حتصِّ

 21الطالب مرتفعا مناسب أبهداف اليت تعني قبله.
هناك . اخلَّدى طاّلب له دىنكيف تعيني جناح أَ   املعلم حباجة إىل معرفةو 

العديد من التدابري البديلة لنجاح الطالب قواعد املستوى بعد اتباع عملية التعليم 
  22والتعلم، بني أمور أخرى:

 2.1اجلدول 
 األرقام واحلروف منمقارنة النتائج 

 طبقةال واحلروف األرقامرموز نتائج 
 احلرف األرقام

8 – 10  =80 – 100  =3،1 – 4 A جيد جدا 
7 -7،7  =70 – 79  =2،1 -3 B جيد 
6 – 6،9  =60 – 69  =1،1 – 2 C متوسط 
5 – 5،9  =50 – 59  =1 D انقص 

                                                           
 .Analisis Hasil Belajar ،41 ديدي كوستاوان، 19

 .PembelajaranEvaluasi ، 18-19 ريس،احلأسيف جيهاد و عبدل  20

   .جعنفس املر  21

 .153 ،(2008ابندونج: رمياجا روسداكراي، ) Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru ،حمّبني شياه 22 
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0 – 4،9  =50 – 59  =0 E مردود 
 

  تدريسال نتائجى اليت تؤثر عل العوامل .ج
نتائج تدريس هى نتائج التفاعل من العوامل، العامل الذي يؤثر    

الطريقة ونتائج تدريس منه: املاّدة الدرسية والبيئة وعامل اآللة 
(instrumental) عوامل الداخليةوحالة الطالب. يُقسم عواملها ابل(internal)  

 eksternal(.23( اخلارجيةل العوامو 
  (eksternal)   اخلارجيةل العوام (1

 العوامل اإلجتماعية (أ
بيئدددة العائلدددة: العائلدددة هدددي بيئدددة األول وأفضدددل يف الرتبيدددة الدددىت  (1)

 تعطى أساس اللعملية التعليمية يف بيئة املدرسة واجملتمع.
بيئددددة املدرسددددة: املدرسددددة متسددددك الدددددورة األ يددددة لنمددددّو التعلدددديم  (2)

املدرسدددة مثدددل وسدددائل التعلددديم  فيدددزايءطدددالب. وهدددي ئددديط بيئدددة 
م. وبيئدددددددة اإلجتمددددددداعي هدددددددي صدددددددلة الطالدددددددب واملصدددددددادر التعلدددددددي

 ابلصحبه وصلة املدرس ابملواضف املدرسة.
بيئددة اجملتمددع: هددي مددؤثر إىل لدداس الطالددب ونشدداطة تعليمدده.  (3)

بيئدددة اجملتمدددع الدددىت متلدددك خلفيدددة الرتبيدددة الكفايدددة سدددتعطى األ ر 
 24إجيايب إىل احلماس والنمو التعليم.

 املعرفة وتكنولوجية والفن.عامل الثقافة: مثل العادة املرعية وعلم   (ب

                                                           
 .187(، 2010ابندونج: ألفابيتا جف، )  Kemampuan Dasar Mengajar، يد دارماديل 23

(، 2005: فت رمياجا روسداكاراي، ج)ابندون  Psikologi Proses PendidikanLandasanانان شاوديه سوكماديناات،  24
163-165. 
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: مثل سهولة البيت وسهولة التعليم واملناخ وغدري عامل بيئة الفيزايء (ج
 ذلك.

 25عامل الروحي أو بيئة دينية. (د
: مثل مادة الدراسية الطويلة الدىت تسدبب صدعوبة للتعليمعامل مثري  (ه

الشددخص يف تعليمدده. الدرجددة صددعوبة مددادة الدراسددية  ثددر السددرعة 
تقددددّرر مفهددددوم مددددن املددددادة الددددىت تددددتعل م اآلن. الثِّقددددل  التعلددديم. التجربددددة

واخلفيددف وجيبددة تواصددل ابلطبقددة قدددرة الشددخص، الوجيبددة اخلفيفددة 
سددددددتنقص التحدددددددِّى التعلدددددديم، علددددددى أّن الواجيبددددددة الثقلددددددة سددددددتتوِّب 
الشدددددخص لتعلددددديم. حالدددددة بيئدددددة اخلارجيدددددة: مثدددددل الطقدددددس والوقدددددت 

واجللدددب واهلددددء  واملكدددان و وضدددع املدرسدددة وتنظددديم الفيدددزايء الفصدددل
 واإلانرة وغري ذلك.

عامدددل طريقدددة التعلددديم: الطريقدددة ُيسدددتعل املددددرس سددديربز اإلخدددتالف  (و
املفهدددوم اللعمليدددة التعليميدددة ألن طريقدددة املددددرس  ثدددر طريقدددة تعلددديم 

 26الطالب.
عامددل املدددرس: العمليددة التعليميددة خصوصددا يف الفصددل علددى أو يف  (ز

 ر:األغلب يقرَّر املدرس. دور املدرس املسيط
: املددددددددرس ينبغدددددددي أن (demonstrator)املددددددددرس كمظددددددداِهر  (1)

يتوىّل مادة الدراسدية ويفدتم مهارتده يف فدّن العلدم ملكده ألن 
 سيقّرر نتائج تدريس الطالب. 

                                                           
)جاكرات: فت. راجاغرافيندو فرسادا،  Pembelajaran Kurikulum &، منهاج والتعليم MKDPجامع التنمية  25

2012 ،)15.   
 .139-140(، 2008)جاكرات: فت أسدى ماها ساتيا،  Psikologi Belajar أب ألدى و ويدودو سوفريونو،  26
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(: املدرس ينبغدي pengelola kelasاملدرس كمدير الفصل ) (2)
دده  بيئددة الفيددزايءأن حيدداف   فصددله لكددى أفددرح  يف تعلدديم ويوجِّ

ويرشدددد العمليدددة املكثفدددة وإجتمددداعى واإلنفعدددايل واألخدددالق 
 والروحي يف الفصل ويفتم الكفاءة وعادة تعليم طالاب.

(: املددددرس ينبغدددي أن يسدددعى fasilitatorاملددددرس كوسددديلة ) (3)
ليعطدددى السدددهولة التعلددديم طدددالاب لكدددى يصدددنع كفددداءة ويبلددد  

 األهداف بألحسن.
(: لدددددددديس املدددددددددرس واصددددددددل mediatorكوسدددددددديطة )املدددددددددرس   (4)

اإلعددددالم يف التعلدددديم فقددددط، لكددددن الوسدددديط يف العالقددددة بددددني 
 الناس والطالب.

(: املددددرس يسدددتطيع أن يقددددِّر evaluatorاملددددرس كمقدددّرر ) (5)
  27العملية ونتائج تدريس الطالب.

عامدددددل ردسدددددة مددددددير املدرسدددددة: ميلدددددك مددددددير املدرسدددددة دور األ يدددددة  (ح
ك التنفيددذة الرتبيددة يف املدرسددة. ولددذلك ميلددك لريتِّددب، خيددّط و ميسدد

مددددير املدرسدددة العهددددة األكدددرب ليخلدددق ظدددروف العمدددل يف املدرسدددة  
 28كّلّية.

 (internal) عوامل الداخليةال (2
(: حالدددددة جسدددددمار الشدددددخص  ثدددددر fisiologisعامدددددل اجلسدددددمانّية ) (أ

نتدددائج تددددريس طدددالاب. الشدددخص الدددذي عدددذب جسدددمانيه متغدددايرة 
 التعب.التعليمه من الشخص 

                                                           
  .188-189 ،( 2010ابندونج: ألفابيتا جف، ) Kemampuan Dasar Mengajar، يد دارماديل  27

  .عنفس املرج 28
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(: كددددل احلالددددة و وظيفددددة النفسددددي  ثددددر psikologisعامدددل نفسددددي )  (ب
 العملية ونتائج تدريس الطالب. منها:

الرغبدددة: هدددى شدددعور ابلفدددرح وشدددعور ابإلجندددذب إىل احلدددال أو  (1)
النشدداطة، بددال اآلمددر. رغبددة التعلدديم الكبددري ينددتج نتددائج املرتفددع 

 ورغبة التعليم الناقص ينتج نتائج الواطئ.
لشددخص الددذي ميلددك الددذكاء احلسددن علددى العمددوم الددذكاء: ا (2)

سدهل التعلديم ونتائجده مائدل احلسدن. والشدخص الدذي ميلددك 
الددذكاء الددواطئ جيددرِّب صددعوبة التعلدديم وفكددر البطدديء وفنتددائج 

 تدريسه انقصا.
امللكدددددة: هدددددو العامدددددل الدددددذي كبدددددري أثدددددره إىل العمليدددددة ونتدددددائج  (3)

 تدريس الطالب.
فسى الذي يددفع الشدخص الّدافع: دافع التعليم هو حالة الن (4)

لتعلدددديم. إكتشدددداف البحددددث يدددددّل إىل يرتفددددع نتددددائج تدددددريس  
 على العموم إذا يزيد دافع التعليم.

(: هدددددو املهدددددارة الدددددىت مطالدددددب اىل kognitifاملعرفيدددددة )املهدددددارة   (5)
الطدددددددالب دائمدددددددا. ألن مهارهتدددددددا تسدددددددري أسددددددداس إىل توكيدددددددل 

 29العلم.
تدددريس لدديس قددام  نتددائجحددث أن السددابقة تسددتخلص الب املعددارفمددن   

و دا  اخلارجيل مامل الداخلي والعاعوحده، ولكن هناك عوامل أخرى.  ا ال
 أو غري مباشر لتبل  إىل نتائج تعليم. مباشرايتأثران 

                                                           
  .Psikologi Belajar، 167شايفول ابهري جاماراه،  29
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 معمل اللغلوى .ج﴾﴿
 املعمل اللغوي عن ريفعلتأ .أ

وى أدوات تعليمية مثل وسائط التعلم األخرى، إذا ليست س املعمل اللغوي
صحيم ستساعد على حتقيق أهداف التعلم، ولكن إذا مل ما استخدمت بشكل 

وهذا  (.2: 2003يكن ذلك مناسبا، سيكون االستخدام زائدا )سيتيابراانات، 
(، أن النجاح يف تنفيذ برانمج 21: 1992يتفق أيضا مع ما ذكره ساابرييت )

تعليمي ال يعتمد فقط على الربانمج نفسه أو توفري مرافق أخرى ولكن أيضا على  
 كيفية استخدام املرافق القائمة على النحو األمثل.

الذي حيتوي  بشكل تقليدي ، يكون املعمل اللغوي  عموًما عبارة عن غرفة
ومراقبة  اكتمال مع كل شيء العب شريط جمهز مع كشك على مكتب أو

لديه  ات العب لو تعلم اللغة. وتستخدم ل املعلم أو املراقب بوث
ميكن للمتدربني التدرب على  . وتسجيل  ، األمام إىل ، الرتجيع ، للعب مرافق

وميكن  واتباع أنشطة تعلم اللغة بشكل فردي أو مجاعي ، استخدام مواد التسجيل
 . مساعة الرأس للمدرس االستماع إىل كل متعلم من خالل

يف الوقت احلاضر ، خمتربات اللغة التقليدية يف العديد من املؤسسات 
مع شبكة الكمبيوتر  رب الوسائط املتعددة يف شكل غرف جمهزةاستبداهلا مبخت لديها

الربامج املناسبة ، وغريها من املعدات املصممة  املتصلة بشبكة اإلنرتنت ، اجلهاز
يتعلم الطالب اللغة بشكل جيد مع توجيه املعلم وبدون توجيه  ملساعدة املشاركني

جودة يف خمتربات خمتربات الوسائط املتعددة تليب الوظائف املو  املعلم.
 30التقليدية. اللغة

                                                           
 3, املعمل اللغوي  االستخدام واإلدارة املبادئ التوجيهية 30
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 البحوث الّسابقة .د﴾﴿
 خذ البحث السابقة تسهيال ىف تصنيع هذا البحث. وليدل علىى حبث 

األول ل"ليلى مسكاوتى" ظا لبة اجلمعة  ةليس متساواي من هذا البحث, البحث
ابملوضوع : " اثر استحدام الوسائل املتنوعة  2011اإلسالمية احلكومية فونوروغو 

على نتائج تعليم اللغة العربّية لطاّلب الصّف الثامن املتفوقني ابملدرسة الثانوية 
". 2011 – 2010االسالمية احلكومية سيووالن داكاعان ماديون السنة الدراسية 

 ونتائج من هذا البحث وهى كما يلى :
الستخدام الوسائل املتنوعة ىف تعلم اللغة العربيتة لطالب الصّف الثامن  .1

املتفوقني ابملدرسة الثانوية االسالمية احلكومية سيووالن داكاعان ماديون, 
( هو x. واملعدل هدا املتغري )12, وادانها 27ألن اعلى القيمة هى 

20. 
اللغة العربّية لطاّلب الصّف الثامن املتفوقني ابملدرسة الثانوية  نتائج تعليم .2

هى جيدة, ألن اعلى  االسالمية احلكومية سيووالن داكاعان ماديون
الثامن ملدرسة الثانوية  القيمة لتنائج دراسة اللغة العربية للطالب الصف

( y) . فاملعّدل هذا املتغرّي 70وادانها  85االسالمية احلكومية سيووالن 
 .77,8هو 

ال يوجد اثر ذو مغىن استخدام الوسائل املتنوعة على نتائج تغليم اللغة  .3
الثامن ملدرسة الثانوية االسالمية احلكومية  العربية للطالب الصف

 .rxy<rt, 0,313<0,449سيووالن ماديون ألن حساب 
الثاىن ل " نيا فتماليا " طالبة اجلامعة األسالميةاحلكومية  ةوالبحث

ىف  (multimedia)ابملوضوع : " استخدام الوسائل املتنوعة  2012وروغو فون
تعليم اللغة العربية لطالبات الصف العاشر األسالمية املعارف للبنات 



20 
 

". ونتائجمن البحث وهى كما 2013 – 2012فونوروغو العام الدراسي 
 يلى :

ت الصف الوسائل املتنوعة ىف تعليم اللغة العربية لطالبا اهداف استخدام .1
العاشر األسالمية املعارف للبنات فونوروغو هى:لتفدمي املعلومات او 
املواد التعليمية ىف شكل مفرح وجّذاب وسهل وواضم ىف الفهم. وأل رة 
احلوس احلمس, مثل البصر والسمع و الصوت. وان يقدرن الطالبات 

 على استعاب املواد املقدمة.
ائل املتنوعة ىف تعليم اللغة الوس املشكلت وطريقة حلها ىف استخدام .2

العربية لطالبات الصف العاشر األسالمية املعارف للبنات فونوروغو هى: 
(. التعليم ابستحدام الوسائلراملتنوعة مييل كثري اىل التعليم الفردي. 1

وطريقة حلها هى ينبغي على املدرسة ان تطبق التعلم التعاور ىف تعليم 
ة اللغة العربية ابملدرسة األسالمية املعارف الوسائل املتنوعة. لكن مد رسّ 

للبنات فونوروغو مل تطبق تلك الطريقة احلل املشكة. ب(. اجهزة 
الوسائل املتنوعة حمدودة وغالية. وطريقة حلها هى كانت املدرسة ال بّد 
ان تستطيع على استحدام الوسائلراملتنوعة ىف تعليم اللغة العربية بتلك 

الوسائل املتنوعة غالية. ومن ذلك ميكن ملدّرسة ان  األجهزة احملدودة ألن
تطور الوسائل املتنوعة البسيطة الىت توجد ىف املدرسة.ج(. نقصان كفا ئة 
املدّرسة ىف استخدام الوسائل املتنوعة. وطريقة حلها هى طلبت مدّرسة 
املساعدة اىل مدّرس آحر ليسا عدها. فكانت املشكالت توافق النظريية 

طرائق حلها غري مناسبة ابلنظرية فهى عدم تطبيق التعليم ولكن إحدى 
 التعاور.



21 
 

دراسة معائة عن نتائج تدريس اللغة واما هذا البحث سيبحت عن 
العربية بوسيله املعمل اللغوي وبدونه لطالب الصف العاشر ابملدرسة العالية 

 2017- 2016السالمّية املكرم السنة الدراّسية 
 هيكل التفكري .ه﴾﴿

التفكري هو فكرة وصيغة عن العالقة بني النظرية والعوامل اليت هيكل 
يف هذا البحث فيما يلي:الوصف  هيكل التفكري 31. تعرف ابملسألة املهمة

 (Deskripsi Teori)النظرى 
 نتائج تدريس اللغة العربية بوسيله املعمل اللغوي  .أ

 وبدونهنتائج تدريس اللغة العربية وبدونه بوسيله املعمل اللغوي  .ب
نتائج تدريس اللغة العربية بوسئله العمل  يف هذا البحث هو : وهيكل التفكري

 الغوي وبدونه لطالب صف العاشر ابملدرسة العالية .
 فروض البحث .1

فروض البحث هو اجلواب من مسئلة البحث اليت مل يتحقق إال 
 : كانت فروض البحث ىف هذا البحث نوعان  32.ابلبياانت

دلت الفروض ان فيها املقارنة بني متغري  (Ha):أ. الفروض االختيارية 
( والفروض اإلختريية variabel Y( ومتغري غري مستقل )variabel Xمستقل )

نتائج تدريس اللغة العربية بوسيله  املقارنة بني هلذا البحث هي : وجدت
املعمل اللغوي وبدونه لطالب صف العاشر ابملدرسة العالية السالمّية املكرم  

 .2017 -2016كومن سومورات السنة الدراّسية 

                                                           
  )اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو فريس، Buku Pedoman Penulisan Skripsi.24 ،)2013جامع الكتاب ,  31
 ، )جاكرات: رينيكا جيفتا، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik71،)2006سوهارمسى أريكونطا،  32
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 variabelدلت الفروض اهنا ليست املقارنة بني متغري مستقل )(Ho): ب. الفروض الالغية 

X( ومتغري غري مستقل )variabel Y والفروض الالغية هلذا البحث وهى : ما وجدت )
املقارنة بني نتائج تدريس اللغة العربية بوسيله املعمل اللغوي وبدونه لطالب صف العاشر 

 .2017 – 2016 ابملدرسة العالية السالمّية املكرم كومن سومورات السنة الدراّسية
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 الثالث الباب
 البحث منهج

 

 البحث تصميم ﴾أ﴿
 البحث نوع.1

يستنتج منها النتائج فيه البياانت من العدد مث  هذا البحث العلمى يستخدم
البحث  البحثابلطريقة اإلحصائية من الرمز اإلحصائي. ولذلك تستخدم  املأخوذة

مناسب امسه يطلب  (Suharsimi Arikunto)الكمى. وقالت سوهارمسى اريكونتو 
إبستعمال العدد ومنذ من مجع البياانت وتفسري تلك   (Kuantitatif)البحث الكمى 

  1البياانت وتقدم حاصلها.
هناك أنواع متعددة من التصميمات التجريبية تتفاوت يف مزاايها ونواحى 

أخرى يف قوهتا وضعفها من حيث كفاية ضبط املتغريات املؤثرة يف قصورها، وبعبارة 
التغيري التابع. وفيما يلى أنواع هذه التصميمات استخداما يف جمال البحوث الرتبوية 

 2والنفسية.
هي  (Eksperimen) ةبلتحليل البياانت يف هذا البحث التجر  البحثتستخدم 

حالة ري العالج املعني على االخر يف بحث عن أتثمنهج البحث الذي ُيستعمل ل
هذا  ،(Sugiyono)من سوغييونو  (Eksperimen)وعلى أشكال التجربة  3املضبوطة.

                                                           
 .Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi ،12 سوهارمسى أريكونتو، 1
)مطبعة دار التأليف،  مناهج البحث يف الرتبية و علم النفساحلميد جابر وأمحد خريى كاظم،  جابرعبد 2
1978 ،)208. 

،  Dan R&D Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, KualitatifMetodeسوغيونو،  3

 .107(، 2006)ابندونج: الفا بيتا، 
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أن تراقب مجيع  البحثألن فيها تستطيع  (True Eksperimental)البحث مبا يف 
  4املتغريات اخلارجية اليت تؤثرها.

فيها . Posttest-Only Controlهذا البحث هو  (True Eksperimental)يم متص
عطى العالج  تاجملموعة األوىل Design Random     اجملموعتان اللتان خترتان ابلطريقة

 و عالجاتعطي ال ىوجمموعة االخر  (Eksperimen)موعة التجربة ابجملوهي تسمى 
مع  أتثري العالج وحتليلها احلقيقي يف البحث 5(.Kontrol)موعة املراقبة ابجملتسمى 
 test-t.6 إحصاءات، وارتداء خمتلفة اختبار

 ىب نورد فيما يلى أمهها:متعددة للبحث التجر  تعاريف 
حظة نة ومالىب تغيري متعمد ومضبوط للشروط احملددة لواقعة معيالبحث التجر  .(أ

 التغريات الناجتة يف هذه الواقعة ذاهتا وتفسريها.
 ؤثرة يفساسية املحماولة لضبط كل العوامل األ على ىب يتضمنالبحث التجر  .(ب

 البحثيه فيتحكم  التغيري أو املتغريات التابعة يف التجربة ما عدا عامال واحدا
 .ات التابعةاملتغري  ويغريه على حنو معني بقصد حتديد وقياس أتثريه على املتغري أو

ن شف مالقى تك  أسلوب التجربة العلمية ىب يقوم أساسا علىالبحث التجر  .(ج
دث يف حت الذىى القو  معتتفاعل  الذىالعالقات السببية بني املتغريات املختلفة 

 املوقف التجريىب.
نوع من البحوث الذى يستخدم التجربة يف اختيار فرض البحث التجرىب هو  .(د

معني يقرر عالقة بني عاملني أو متغريين وذلك عن طريق الدراسة للمواقف 
                                                           

 .112نفس املرجع،  4
 نفس املرجع. 5
)ابندوع:  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methode) ،سوغييونو6

  .114(، 2013ألفبتا، 



25 
 

 

ت ما عدا املتغري الذى يهتم الباحث بدراسة ضبطت كل املتغريا الذىاملتقابلة 
  7أتثري.

ة لتجربثة صفوف ستحدد صفا واحدا كالصف افاملستجيب الذين من ثال
(Eksperimen) صف الو  بيةلغة العر م الالطريقة القياسية يف تعليستعمل و هو الذي ي

 الطريقة االستقرائية. ستعملهو ي (Kontrol)ملراقبة االخر كالصف ا
 ومصادرها البياانت .2

  البياانت (أ

أما  8العدد. حاصل املكتوبة البحث احلقيقة أو يالبياانت ه  
 هلذا البحث هى البياانت عن: حثاالبإحتاج إليها  الذىالبياانت 

 شرصف العااللغة العربية بوسيلة املعمل اللغوي لطالب النتائج تدريس  (1
ب الصف لطالاللغة العربية بدون وسيلة املعمل اللغوي نتائج تدريس   (2

 العاشر
 مصادر البياانت .(ب

 حصلت ينأ من(Subjek)  البحث موضوع يه البياانت مصادر
 دمتستخ البحث هذا ىف البياانت على وللحصول. البياانت على البحث
 :يه البياانت ساسأ البحث

  (ب) العاشرالصف  الطالبو  (أ  ) العاشرالصف  الطالب هو اإلنسان (1
 .املكرمالعالية االسالمّية  ةسابملدر 

 .وغريها كتبو  البحث هبذا املتعلق الواثئق هو اإلنسان غري (2
                                                           

 .201-200 .... مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفسو أمحد خريى كاظم،  جابر دمياحلد جابر عب 7
، DR& Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan سووووغيونو، 8

 .(2006: الفابيتا، نج)ابندو 
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 والعينة سكانال ﴾ب﴿

 السكان .1

لطالب الصف العاشر ا مجيع وهو 9.البحث من املوضوع كل  هو السكان .أ
  يعين 2015 – 2014السنة الدراّسية  "املكرم"ابملدرسة العالية االسالمّية 

 .طالبة 161و  طالبا 130
 3.1اجلدول 

 السكان عدد 

موعاجمل  
 عدد الطالب

 الرقم الفصل
 الطالب الطالبة

33 17 16 X A 1 
33 18 15 X B 2 
34 19 15 X C 3 
34 18 16 XI IPA 1 4 
34 19 15 XI IPA 2 5 
33 17 16 XI IPS  6 
31 18 13 XII IPA 1 7 
27 16 11 XII IPS 1 8 
30 16 14 XII IPS 2 9 

 موعاجمل 289
 

                                                           
 .Edisi RevisiProsedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek  ،27 ،توسوهارسيمي أريكون 9
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 العينة .2

. فقط العينة عناصرتبحث مجع البياانت إذا طريقة هي  ةأخذ العين
ليس كل عناصر  لذلكقيقية. فليس البياانت احلالتقديرات و  لبياانتا تهاونتيج

متييز أو  ذلكو  .(parameter) دات املعلمةخمتلفة بالتقديرات  مبحوث. فالبياانت
 10.امش اخلطأهبيسمى  اختالف

إذا كان عدد جمتمع  11بعض األفراد من جمتمع البحث. يعينة البحث ه
، فاألحسن أخذ مجيع جمتمع البحث، و كان البحث هو ١٠٠البحث قليل من 

 % ه١-١٠، فيؤخذ ١٠٠حبث اجملتمع. و أما إذا كان جمتمع البحث أكثر من 
العشوائية. العينات  البحثو أما يف هذا البحث استعملت  12.%ه ٢-٢٠أو 

العشوائية )العينة العشوائية( وتسمى أيضا أخذ العينات االحتمالية )أخذ العينات 
العينات االحتمالية( هو أخذ العينات حيث عناصر العينة املختارة أو حتديدها بناء 

 .13على احتمال وتتم االنتخاابت بشكل عشوائي
، و البسيطة العشوائية العينات :وهي خمتلفة ميم عينات )معاينة(تص 

 .العينة املنتظمةجمموعة العشوائية و العينات و ، الطبقية العشوائية العينات
 هي جمموعة من العينة عناصر حيث العشوائية، تصميم العينات هنا البحثو 

العشوائية  أخذ العينات عشوائيا كما اختيار العينة ويتم جمموعات() العناصر
  14.الفرديةالعناصر  من ة ليسجمموعة خمرت  عناصر ولكن هنا .البسيطة

                                                           
 09( ،2007)جاكارات: رينكا جيفتا، Teknik Sampling untuk Survey dan Eksperimenسوفرانتو،   10

  .131(، 1996)جاكارات: رينكا جفتا،  Prosedur Penelitian سوهارمسي أريكونتا،   11
 .134-130نفس املرجع،   12
 .Eksperimen Teknik Sampling untuk Survey dan ........ ،55ج. سوفرانتو،  13
 .73-72نفس املرجع،  14
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س تدرييقة طر مقارنة و أما القصد اخلاص منه ألداء عملية التجريبة عن   (3
" أ و ب"    اللغة العربية بوسيلة املعمل اللغوي لطالب الصف العاشر

 طالاب. 289م ونوروغو وعددهف كومن سومورطا"   املكرم "ابملدرسة العالية 
 

 أدوات مجع البياانت ﴾ج﴿
أدوات البحث هي أداة اليت تستعمل هبا قياس الظواهر الطبيعية واالجتماعية 

األداة  15تغريات البحث.مباملالحظة. وحتديدا كل الظواهر املالحظة تسمى 
ابلطريقة  املستخدمة هي اختبار الكتابة عن املهنة اليت تنفيذ بعد أنشطة التعلم

 املهمة يف هذا البحث:. وهي البياانت القياسية والطريقة االستقرائية
لصف الطالب  "ياللغة العربية بوسيلة املعمل اللغو "تدريس البياانت عن نتائج  .أ

 .2017 – 2016العاشر ابملدرسة العالية االسالمّية املكرم السنة الدراّسية 
لطالب  "بدون وسيلة املعمل اللغوياللغة العربية تدريس "البياانت عن نتائج  .ب

 – 2016السنة الدراّسية  "املكرم"الصف العاشر ابملدرسة العالية االسالمّية 

2017.  
وات على أد هذا البحث قد تسري بعملية طويلة, كان يف هذا البحث اإلختبار

دوات كانت أ  مجع البياانت هو اإلختبار على الصدق وعلى الثبات. يف هذا البحث
 شروط هو الصدق والثبات. مجع البياانت جيدا إذا كان ميلك

 
 
 3.2اجلدول 

 أدوات البحث
                                                           

 .Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif Atau R&D ،148 سوغييونو, 15
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 الطريقة املؤشرات املتغريات وضوع البحثم
دراسة مقارنة عن نتائج 
تدريس اللغة العربية بوسيلة 
املعمل اللغوي وبدونه 
لطالب الصف العاشر 
ابملدرسة العالية االسالمّية 
املكرم السنة الدراّسية 

“2016- 2017” 

نتائج تدريس اللغة 
العربية بوسيلة 
املعمل اللغوي 
لطالب الصف 

)متغري العاشر 
 variable)ل مستق

x)) 

يكتب اجلملة  .1
واضحا العربية 

 وصحيحا.

 اإلختبار

يكتب  .2
الكلمات أو 

اجلملة اليت قرأها 
 املدرس.

نتائج تدريس اللغة 
العربية بدون وسيلة 
املعمل اللغوي 
لطالب الصف 

متغري التابع )العاشر 
(variable y))  

 

يرّتب الكلمة  .3
اليت تصري 

اجلملة برتكيب 
 صحيح.

يرّتب اجلملة  .4
السابقة اليت 
 تصري القراءة.

األمثلة يصنع  .5
البسيطة املناسبة 

 ابملوضوع.
 

 مجع البياانت طريقة ﴾د﴿
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 . طريقةاملرتبة املادة الذي يستطيع أن جيعلبيان عن الشيء  هي كل تاناالبي
 البحثجتّرب  هناو  16.البياانتمع جل البحث تستخدم الذى األلة هي البياانت مجع

تدريس اللغة العربية بوسئله العمل اللغوي وبدونه لطالب صف العاشر ابملدرسة 
طريقة   البحثو قد استعملت . وونوروغف " كومن سوماراطاملكرم"العالية االسالمّية 

 كثرية موافقة لنيل البياانت، و هي:
 (Observasi)طريقة املالحظة  (أ

املكتوب ابملالحظة  جلمع البياانت و البحثخدم هبا طريقة اليت تست
أحوال  مباشرة أو غري مباشرة عن البحثو هبذه الطريقة تالحظ  17احلسّية.

العالية درسة ملاب اللغة العربيةتدريس يف  العاشرالفصل  و أنشطة طالب
 ونوروغو.ف" كومن سوماراط املكرم"االسالمّية 

  (Interview)طريقة املقابلة  (ب

البحث بطريقة األسئلة و اإلجابة  هي عملية نيل البياانت لقصد
حبيث يتقابل الشخصان أو أكثر. و كلما استخدام هذه الطريقة تشتمل 

هذه  البحثاستعملت  18و املستجبني و مادة البحث. لنيئالساعلى 
فصل يف طالب الالفهم لرتقية  عربيةتدريس ال الطريقة لنيل البياانت عن

قد ونوروغو. و ف" كومن سوماراط املكرم"العالية االسالمّية درسة ملاب العاشر
 فصللطالب  لغة العربيهالطريقة املقابلة مع مدرس  البحث استخدمت

                                                           
 Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktik dengan أنديتا ديسي ووالن ساري،  16

Menggunakan SPSS ( 2012 احلكومية فونوروغو فريش،فونوروغو: جامعة اإلسالمية) ،64. 
 .Metodologi Penelitian Kuantitatif  ،134،  حممد برهان بوعني 17
 .126نفس املرجع ،  18
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و بعض   امي هنيأه ةذو األستا نورين ىت خشيةس ة األستاذ او مه عاسرال
 الطالب يف ذلك الفصل.

 (Dokumentasi)يقة الوثطريقة   (ت
طريقة مجع البياانت ومصدرها مكتوبة من الكتب واجملالت واجلرائد  
 ات املتعلقةهذه الطريقة للحصول على املعلوم البحثاستخدمت  19وغريها.

 .و حالة الوسائل و أبنية املدرسة تاريخ أتسيس املدرسة وحالة املعلم واملتعلمب
 (Tes)طريقة اإلختبار  (ث

املقدمة يف أداء عملّية املقدار، و فيها كثري من األسئلة، هي الطريقة 
استخدمت  20ها.ا، و الوظائف و جيب على الطالب أن جييبو ةو اإلجياب
البياانت عن  و اللغهدرس تهذه الطريقة ملعرفة كفاءة الطالب يف  البحث
عليه لدرسة املاب عاسرالفصل اللطالب النحو لرتقية تعليم  النحوعملية أتثري 

 .ونوروغوف "املكرم"كومن سوماراط
رطان، شكانت األدوات جلمع البياانت يف هذا البحث جيدا. وفيها 

 الصدق والثبات. مها
 (Validity) الصدق على اإلختبار .1

إذا كان حتصيل  يسمى الصدق يف اللغة اإلندونسية صحيحا.
ن ميلك الصدق، يف معىن أن أبحسابه مناسبا بشروط فيسمى اإلختبار 

ميلك املستوية بني حتصيل اإلختبار وشروط. استخدام األسلوب ملعرفة 

                                                           

 .158(، 2006)جاكارات: رينكا جيفتا،  Prosedur Penelitian، سوهارمسي اريكونتو 19 

 .118(، 2013كاراي، )ابندوع: رمياجا روشدا   Evaluasi Pembelajaran زاينال عارفني،  20
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 ايضا يسّمى اليت 21. (Product Moment Correlation) هو املستوية
  22.(Pearson) فريصان عالقة بطريقة
 

     
  






2222 )()( yynxxn

yxxyN
rxy  

 البياانت:
  𝑟𝑥𝑦  = السّجل من عدد Korelasi Product Moment 

= ∑ 𝑥  مجلة مثنx 

∑ 𝑦  =  مجلة مثنy 

∑ 𝑥𝑦 =  مجلة حصل الضرب بني مثنx  و مثنy 

 n    =ةظعدد البياانت احمل 
 

 :كما يلي  واخلطوات هي
 (SPSS) ورقة عمل إعداد  (1
يف  تإدخال البياان يف يف وقت الحق متغري م(االس) تعريف جعل (2

 .العمود
 متغري عرض انقر على مث  (3
 يف أعاله إدخاهلا البياانت اليت مت حفظ مث  (4
 ألفا حدد املوثوقية حتليل، واحلجم، حتليل اضغط مث  (5
 الرئيسية اإلحصائية اضغط على مث  (6

                                                           
 .69،  املرجع نفس 21
 .Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi Revisi-Dasar.......، 69 ،توكوناري سوهارسيمي 22
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  23(.SPSS) مع الصدق والثبات نتائج تفسري (7

واملعيار الصدق إذا  .tabelr  األدين حلديقارن اب xyrاحلسايب  كل
24.)األدين احلد( xyr < tabelrاحلسايب 

)product  tabelr %5 احلد األدين و 

)tmomen   مستجيب الذي يورَّط يفد عدال 25 0,349 هو 32 من 
 (SPSS)  احلساب آبلية   ومن  .ابالط 32هو  الصدق على اإلختبار

أسئلة  7وجد ت يف اإلختبار األوىل أسئلة 20الصدق من  اإلختبار على
غري الصدق  أسئلة 13( ويوجد ،10، 9، 8، 7، 6، 5، 4) الصدق

(1، 2، 3 ،11 ،13 ، 14، 15، 16 ،17 ،18 ،19 ،20 
 أسئلة 10من  يف اإلختبار على الصدق الثاىن البحثمث عملت  .(12،

( ويوجد 10، 9، 8، 7، 6، 4،5، 3، 1) أسئلة الصدق 9توجد 
  26(.2أسئلة غري الصدق ) 1

 

 (Relialibility) الثبات على اإلختبار .2

 فيسمى اثبتة النتيجة كانت  إذا. التصديق مبشكلة الثبات تتعّلق
 نتيجة بثبات اإلختبار ثبات معرفة فيعلقّ . عال صدق له اإلختبار

                                                           
 Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur dalam Penelitianسامباس علي مهدين و مامان عبد الرمحن،  23

 . 47-42(، 2009)ابندوع: فوستاكا ستيا، 
 Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktik dengan أنوووديتا ديسوووي ووالن سووواري،  24

Menggunakan SPSS ،24. 

25
  من هذا البحث. 12يف امللحق  nilai r Product Moment-Nilai  نظر إىل جدول عنا  

 . من هذا البحث 6يف امللحق     sValiditaTabulasi Penghitungan Ujiنظر إىل جدول عن ا  26
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يعىن  ، internal consistency الثابت يف هذا البحث ةفعر مل 27.اإلختبار
خترب السؤال واحدة فقط مث حتليلها بطريقة معينة. واستحدام حاصلها 

  28لتنبؤ السؤال.
بنظر إىل األسئلة Koefisisen Alpha األسلوب  البحث تستخدم 

 .3-0ر ولكن القيمة يف هذا اإلختبا 0أو  1تستخدم بقيمة  ال الذى
 Koefisien Alpha :29   الرمز  

𝑟11  =  {
𝑘

𝑘 − 1
} {1 −

∑ 𝑠𝑏
2

𝑠𝑡
2 } 

 :تالبياان
      𝑟11   الثبات على= املعامل (Koefisien Relialibility) 

𝑘         السؤال= اجلملة حّبة 
∑ 𝑠𝑏

  (varians butir)= مجلة تفاوت احلّبة     2
  =         𝑠𝑡

 (varians total) موع اجمل تفاوت 2
 :Koefisisen Alphaخطوات احملاسة 

  اجلدوليرّتب  (1
 لرمز:اب (varians butir)تفاوت احلّبة حيسب  (2

                                                           
 Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktik dengan أنديتا ديسي ووالن ساري، 27

Menggunakan SPSS.........86 

 .Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D ، 135، سوغيونو 28

  Pendidikan Pengembangan dan PemanfaatanInstrumen Penelitian Sosial dan فوروانطا، 29
 .181 ،(2007)جوغجاكرات: فوستاكا فيالجار، 
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𝑠𝑏
2

=  

∑ 𝑥
2

−
(∑ 𝑥)

2

𝑛

𝑛
 

 :تالبياان
  n    =املستجيب مجلة 

 = ∑ 𝑥  𝑥 اجملموع   
   ∑ 𝑥2 = اجملموع 𝑥 الذي مربّع 

 معروف أن نتائج (SPSS)آبلية من نتائج االختبار على الثبات 
. r” 0,439“ونتائج يف جدول  0,785 (Koefisien Alpha) احلساب
. 0,349>0,785أكرب من نتائج اجلدول  (alpha)نتائج احلساب فلذلك 

 30البياانت.و يستطيع املتغري اإلختبار جلمع 
 

 طريقة حتليل البياانت ﴾ه﴿
جامعا  البياانت جتمع بعد  .يف البحث خطوات هامة هي حتليل البياانت

ل حتلي .لكمياالتحليل  أو النوعية البياانت ابستخدام التحليل فينبغي ألن حتليل
 ة.األساسي الوحدةوالفئات و  يف أمناطفرز البياانت عملية تنظيم و  هو البياانت

تحليل ال أدوات التحليل ابستخدام وهي الكمي، حتليل هذه الدراسة استخدمت
 نتائج حاصل عن، الشخصيات التحليل اإلحصائي سوف تتحقق .الكمي

 املقرتحة ةالفرضي لتحديد فرضية اختبار البحوث يستخدم .االختبارات اإلحصائية
 .مردود أو قبول

 مشاكل منن بيا) الوصفيةالبياانت و  هذا البحث البياانت يف نوعان من هناك
 (.3 املشكلة)البياانت املقارنة ( و 2و  1

                                                           
. من هذا البحث 7يف امللحق    ReliabilitasTabulasi Penghitungan Uji  نظر إىل جدول عنا  30
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 (2و  1 مشاكل منبيان ) الوصفيةحتليل البياانت  .(أ
 ابلرموز:  2Xو  1Xمن متغري  (meanحسب املعدل ) (1

𝑀1 =

∑ 𝑓𝑋1

𝑁1
                     𝑀2 =

∑ 𝑓𝑋2

𝑁2
 

 ابلرموز:  2Xو  1Xمن متغري  حسب املعيار اإلحنرايف من متغري (2

𝑆𝐷1 = √
∑ 𝑓𝑥1

′ 2

𝑁1
− (

∑ 𝑓𝑥1
′

𝑁1
)

2

      𝑆𝐷2 = √
∑ 𝑓𝑥2

′ 2

𝑁2
− (

∑ 𝑓𝑥2
′

𝑁2
)

2

 

تعمل سافلة و  Mx-1.SDx تعمل عالية و Mx+1.SDx تصنع اجلمع ابلرموز (3
 .31ةتعمل املتوسط  xMx+1.SD - 1.SDx-Mx بني

  (Prosentase)ئويةااملرمز  (4

    ويةائالنسبة امل
تكراراألجوبة 

   X %100   عدداملستجيبني 

    P  =  
𝑓

𝑁
   X  100% 

P ويةئا:النسبة امل 
F  تكرار األجوبة: 
N عدد املستجيبني: 
 

 (3 املشكلة)البياانت املقارنة تعليل  .(ب
 عادة البينة و متجانسة البينة (1

                                                           
 .751،( 2006)جاكارات: راجا غرافيندو فرسادا،  Pengantar Statistik Pendidikanأانس سوجاان،  31
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اضات االفرت  حباجة إىل معرفة حنن اإلحصائية الصيغ قبل استخدام
يف  ساسيةاالفرتاضات األ من خالل معرفة .الصيغة يف استخدام املستخدمة
 تخداماس يف صحيحا ميكن أن يكون، فإننا يف وقت الحق الصيغة استخدام
حبيث  نةعادة البينة و متجانسة البي الفرضيات اختبارستخدم ي .احلساب
 شرط ثبوت. حتيد عن ال حتصلالنتائج اليت و  صيغة استخدام
 اراختب البحثت استخدم ،طبيعية البياانت عريف هل، لتالبحث يف هذ

(Kolmogorov-Smirnov) البينة تجانسةمل البياانتعرفة أما ابلنسبة مل 
 .(Barlett) اختبارا البحث تاستخدم

  (”test “t )رمز املقارنة  (2
حصائية املستخدمة الختبار هي واحدة من االختبارات اإل "t"اختبار 
العينان الذي املعدالن بني  على أن قالت الذي وضالفر  فائاحلقيق أو الز 

ذا االختبار، هل  32داللة إحصائية. اختالفاال توجد و  استوى من السكان يؤخذ
 أو منفصلة.  تغرياتامل بنيعالقة ال توجد ال

 ريس اللغةتدنتائج هذا الرمز لنيل املعرفة عن مقارنة  البحثتستخدم 
 وروغو.فون كومن سوماراط"  كرمامل" درسة العاليهملاب العاشرفصل لطالب 

)test -t(و أما رمز املقارنة 
33: 

    𝑡𝑜= 𝑀1− 𝑀2

𝑆𝐸𝑀1−𝑀2

 
𝑡0   :  املقارنة 

                                                           
( 2009)فونوروغو: اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو،  Statistik edisi Revisiريتنوا ودييا نيعروم،  32

155. 

 .Pengantar Statistik Pendidikan ....... 314  أانس سودجيونو، 33
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𝑀1 :  املتوسط(Mean)  من التغيري(Variabel X) X 
𝑀2 :  املتوسط(Mean) من التغيري(Variabel Y) Y 

 SE  : معيار اخلطاء (Standart Error) من قيمة املتوسط (Mean) 
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 باب الرابعال

 عرض البيانات وتحليلها وتفسيرها

 

 عرض البيانات﴿أ﴾ 

 عرض البيانات العامة .1

كومن " المكرماإلسالمية " العاليةتاريخ تأسيس المدرسة  .أ

 فونوروغوماراطسو

 بنيت معهد التربية اإلسالمية اسمه  1969في عام  

(PGA) أو التعليم المعلم الدينية بناء على مبادرة من قادة نهضة

العلماء في "كومان". تقوم هذه المؤسسة بعملية التدريس والتعلم 

في مبنى المدرسة دينية كومان على وجه التحديد جنوب مسجد 

 جامع "كومان"

هو السيد سوكيني مو رضوان  وكان أول رئيس للجمعية  

(Sukeni Moh Ridwan)  ألنه 1974إلى  1969مع فترة القيادة من .

تم تعيين السيد سوكيني مو رضوان رائد التربية  1974في عام 

اإلسالمية في منطقة سوكوريجو، وبالتالي تم قام استبدال منصب 

رئيس بغا من قبل السيد الحاج داروينى عمر، بكالوريوس. 

تقل إن  1978. في عام 1978إلى  1974وتنتهي مدة واليته من 

السيد الحاج دارويني عمر إلى المدرسة الثانوية كارانغريجو. في 

إلى المدرسة  (PGA 4)هذا الوقت كان هناك انتقال اإلسم من 

الثانوية المكرم لوجود القانون الحكومية لنسخ التعليم المعلم الدينية 

 الخاصة وأن تتركز في التعليم المعلم الدينية الحكومية.

المدرسة العالية المكّرم على مبادرة  تأسست 1972في عام 

رئيس المدرسة الثانوية المكرم مع مدراء المدارس.  كان أول 

رئيس المدرسة العالية المكّرم هو السيد واهيدي، بكالوريوس.وفي 

السيد واهيدي كان رئيسا في المدرسة الثانوية جونيور  1988عام 

سيد شمس الهادي، ، لذلك بدله لرئيس المدرسة العالية المكّرم ال1

إنتقل السيد شمس الهادي ،  1992بكالوريوس. ومع ذلك، في عام 
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البكالوريوس ألن يكون رئيسا في المدرسة الثانوية الحكومية 

كيدونغاالر، عاوي. وفي ذلك الوقت تم نقل السيد واهيدي إلى 

كومان إلى أن أعيد تعيين رئيس  4المدرسة الثانوية المعاريف 

كان  2007ة المكّرم إلى السيد واهيدي. في عام المدرسة العالي

هناك تغيير في اسم المؤسسة، واسمه في األصل المدرسة العالية 

المكّرم ، سميت بعد ذلك المدرسة العالية المعارف المكّرم وفقا 

لميثاق مؤسسة التعليمية المعارف نهضة العلماء فونوروغو رقم 

085  /SK-4  /LPM/2007 2007ى من يناير بتاريخ األول في .

أندوس  انتخاب مدير المدرسة والسيد الدكتور 2006في عام 

أغوس يحيى حصلت على الثقة لقيادة المدرسة. في قيادته، تغيرت 

المدرسة العالية المعارف المكّرم تغييرا كبيرا جدا وتطورت أكثر 

، اكتسبت مؤسسة معاريف المكروم ثقة 2009من ذلك. في عام 

لبناء صالة  (MEDP)ل الحصول على مساعدة الحكومة من خال

انتخاب رئيس المدرسة  2009في عام . (IPA) ألعاب رياضية

س أغوس يحيى على الثقة مرة أخرى لقيادة المدرسة وأند الدكتور

،  نالت المدرسة العالية 2010العالية المعارف المكّرم. وفي عام 

للغة والحاسوب. المعارف المكّرم المساعدة الحكومية لبناء مباني ا

، انتهت مدة رئاسة المدرسة العالية 2013سبتمبر  30في 

، أجرى جميع 2013المعارف المكّرم. وفي األول من أكتوبر 

المدرسين والمدرسين في المدارس انتخابات رئاسية للمدرسة. 

وفي االنتخابات، ترأست مؤسسة المدرسة العالية المعارف المكّرم 

. وفقا لمرسوم فرع 2017 - 2013تفاني الدكتور منصور، فترة ال

 / SK-2 / LPM  /XI / 103المعاريف نهضة العلماء فونوروغو رقم 

ديسمبر  1، والذي يبدأ من 2013نوفمبر  28بتاريخ  2013

 .2017نوفمبر  30، حتى 2013

كومن سو " المكرماإلسالمية " العاليةسة الموقع الجغرافى للمد  .ب

 فونوروغوماراط
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تقع في  م"رك"الممعاريف العالية الالمدرسة وتقع    

فونوركو قرية كومان منطقة كومان  11رقم  فتاحشارع رادين 

. هذه المدرسة لها موقع جغرافي استراتيجي، ألنه جاوى الشرقي

إلىسولو. حتى  من  فونوركوالذي يتم تمريره  شارعيقع على ال

من السفر إلى هذه المدرسة  حولها في قرى تالميذيتمكن ال

 .بسهولة

في  الواسعة نشر المدرسةالو الوسائل السهلة دعم النقلب  

حول  طلبا للعلم  المدرسةفدخلوا التالميذ هذه  المجتمع المحيط بها،

من المدرسة. وجود ظروف ها عشر كلومتر دائرة نصف قطر

لمتزايد. في تراتيجية بما فيه الكفاية إلثارة االهتمام ااإلسجغرافيةال

جاء هؤالء المتحمسين من مجتمع  2004/2005السنة الدراسية 

، km.5قرية بولوساري منطقة جامبون مع دائرة نصف قطرها 

دائرة منالتصل  التالميذ دايزت 2010/2011وفي العام الدراسي 

، خاصة من أهل عشر كلومترقطرها  حول المدرسة

 .كارانغان،سامبونغو  القريةجلينغانغ

في التحليل المستقبلي القائم على الموقع الجغرافي لهذه   

المدرسة سوف يكون في الطلب من عدة مناطق، وخاصة من 

جامبون وباديجان خاصة جنبا إلى كومان، سوكوريجو، سامبونغ، 

جنب مع التطورات الجغرافية والديموغرافية التي ستتطور 

 1.مثاليا جدا بسرعة في الفترة القادمة، ثم هذه المنطقة يصبح

 

اإلسالمية  العالية، واالهداف للمدرسة الرؤية، والرسالة .ج

 فونوروغوكومن سو ماراط" المكرم"

 الرؤية (1

 كومن سو ماراط" المكرماإلسالمية " العاليةرؤية المدرسة 

 ".، والتكنولوجيةعليم،قؤمن، متم:"

 الرسالة (2
                                                           

 .هذا البحثV-22/D/20/7201نسخة الوثيقية الرقم:  إلى نظرا1
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 كومن سو ماراط المكرماإلسالمية  العاليةرسالة المدرسة 

 واعتمدا على تلك الرؤية، فالرسالة في هذه المدرسة منها :

تنفيذ التعلم والتوجيه بشكل فعال، بحيث يمكن لكل طالب  .(أ

 األمثل، وفقا لإلمكانات اللعة العرابيهلى تطوير ع

تزايد التقدير للتعليم وتعاليم اإلسالم بحيث يصبح  .(ب

 مصدرا للحكمة في العمل.

األمثل  العرابيهاللعة تنامي روح التميز على  .(ج

 لجميع المواطنين المدارس

تشجيع ومساعدة الطالب على التعرف على إمكاناتهم،   .(د

 األمثل اللعة العرابيهبحيث يمكن تطويره على 

تنفيذ اإلدارة التشاركية من خالل إشراك جميع لجان  .(ه

 المدارس والمدارس 

تشجيع وتوجيه الطالب ألداء العبادة بطريقة  .(و

الكريمة وتطبيق الشريعة اإلسالمية أهل منظمة، األخالق 

 .السنة والجامة

 كومن سو ماراط" المكرماإلسالمية " العاليةأهداف المدرسة  (3

الرؤية والرسالة، تضع المدرسة األهداف  ألداء استراجية

 العاليةتحقّقها المدرسة  الذىالتفصيلة في األهداف التعليمية 

 .كومن سو ماراط" المكرماإلسالمية "

 تشكيل المتعلمين لديهم إمتاك، شخصية نبيلة، وأخالق جيدة. .(أ

تجهيز الطالب مع إتقان العلوم والتكنولوجيا واالجتماعية  .(ب

 والثقافة والفن لتخزين المستقبل.

تطوير مهارات المتعلمين في التفكير المنطقي واإلبداعي  .(ج

 واالبتكاري والمستقل.

واالستعداد للعمل تزويد الطالب مع البصيرة ريادة األعمال  .(د

 بجد لتطوير أنفسهم في المستقبل.

إعطاء األولوية للخدمات التعليمية للطالب من أجل تقليل  .(ه

 عدد المتسربين.
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فهي تعتمد  العاليةلمدرسة عام لو ال ساسيوأما األهداف األ

عن المعيار الوطنى  2005سنة  19الحكومة الرقم  املى نظع

التعليمى وهو وضع المبداء والذكاء والمعرفة والشخصية و 

األخالق الكريمة والمهارة لحياة مستقبلة واشتراك التعلم 

 2األعلى.

كومن سو " المكرماإلسالمية " العاليةتركيب منظمة المدرسة  .د

 فونوروغوماراط

كومن " المكرممية "اإلسال ةالعاليتركيب منظمة المدرسة 

مجلس ، رئيس المدرسة، المؤسسة: يوجد هناكسو ماراط

قسم شؤون ، قسم التوجيه واالرشاد، قسم شؤون االدارية، المدرسة

، المدرسون، قسم المنهج الدراسى، قسم شؤون الطالب، الوسائل

 3الطالب.

كومن " المكرماإلسالمية " العاليةأحوال المدرسين بالمدرسة  .ه

 فونوروغوماراطسو 

المدرس له دور مهّم في مؤسسة التعليم ألنه يدخل مباشرة 

اإلسالمية  العاليةفي التعلم والتعليم. وعدد المدرسين في المدرسة 

مدرس و  17التي تتكون منمدرسا 30كومن سو ماراط" المكرم"

 مدرسة. 13

 4.1الجدول 

ومن سو ك" المكرماإلسالمية " العاليةأحوال المدرسين بالمدرسة 

 ماراط

 العدد مدرسة /مدرس 

 17 مدرس

 13 مدرسة

 30 المجموع
                                                           

 هذا البحث.V-22/D/30/2017نسخة الوثيقية الرقم: إلى نظرا2

 هذا البحث. V-22/D/40/7201نسخة الوثيقية الرقم:  إلى نظرا3
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كومن " المكرماإلسالمية " العاليةأحوال الطالب بالمدرسة  .و

 فونوروغوماراطسو

 كومن سو ماراط" المكرمة "اإلسالمي العاليةنقسم المدرسة ت

 العاليةعدد الطالب لكّل فصل بالمدرسة  منفصول  3الى 

 :هيماراطكومن سو" المكرماإلسالمية "

 54طالب و  41طالبا الذي يتكون من  95للصف العاشر  .(أ

 طالبة، 

طالب  47طالبا الذي يتكون من  102 شرعللصف احادى  .(ب

 طالبة،  55و 

طالب و  51طالبا الذي يتكون من  105 شرع ثانالللصف  .(ج

 شرع ثانالإلى فصل  العاشرطالبة. وعددهم من فصل  54

 163طالب و  139طالبا الذي يتكون من  304جميعهم 

 4طالبة.

" المكرماإلسالمية " العاليةوهذه هي عدد الطالب بالمدرسة 

 تفصيليا كما كتب في  الجدول التالي:كومن سوماراط فونوروغو 

 

 4.2الجدول 

 موعجالم الطالبة الطالب الصف

 95 54 41 العاشر

احادى 

 شرع

47 55 102 

 105 54 51 شرع ثانال

 304 163 139 مجموعال

 

 عرض البيانات الخاصة .2
                                                           

 هذا البحث. V-22/D/05/7201نسخة الوثيقية الرقم:  إلى نظرا4
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 "أ و ب" العاشرفي الفصل  المالحظة نتيجة البحثبيّنت

ثالثة طول ماراطكومن سو" المكرماإلسالمية " العاليةبالمدرسة 

المقارنة عند تدريس اللغة العربية بتجرب  البحث. تدرس عأساب

عند تدريس .فأحوال الطالب منهما بوسيله المعمل اللغوي وبدونه

يسألون بما لم يعرفوا عن هم متتابعون بالجد، يسمعون و لغه ال

حتى حصلوا  .ةوسوى ذلك هم يفعلون وظيفة من المدرس. المادة

 5.اجيدهاللغنتائج تدريس 

في  لعة العرابيهال ةالمقابلة مع بعض الطالب و مدرسما نتيجة 

 هاللغفي تدريس  بوسيله المعمل اللغويمن  النتائج  العاشرالفصل 

 كما يلي:

 نتائج: أن  6"أفصل " بوسيله المعمل اللغويمقابلة ال

" مختلفة حسب خلفية مدارسهم. ألن أ" العاشرالطالب في الفصل 

. لذلك هميسكنوا في بيتهد و بعض منهم المع يسكنوافيبعض منهم 

أما  بعض من الطالب ينال نتيجة عالية و بعض أدنى منهم.

اللعة نتائج تدريس اختبار و بتطبيقكثيرة،  طريقة مستخدمة

لتكون نتيجة أحسن مما قبله،  اللعة العرابيهيرجى مدرس  العرابيه

 بالجد. اللعة العرابيههموا تفو تستطيع أن 

استخدمت : 7""ب وسيله المعمل اللغويدون بمقابلة ال

و  كثيرة كالطريقة الخطابة و القائية وغيرها.المدرسةطريقة 

 بالشفهي والتحريرى.نستطيع  لغهنتائج تدريس الاختبار بتطبيق

بينت طريقة سهلة اذا : أن  8األول طالبمقابلة بالال

عرفوا معنى اضحا. والمشكلة للطالب اذا اليوالمدرسة لطيفا و

                                                           
 .3ملحق الفى مالحظةنسخة ال إلى نظرا5
في  05/50/7201في التاريخ  امي صالحة الهانئهحاصل المقابلة مع األستاذة  6

 .2في الملحق  الديوان
في  05/50/7201في التاريخ  امي صالحة الهانئهحاصل المقابلة مع األستاذة  7

 .2الديوان في الملحق 
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 طريقة التجربةبتطبيق  .المفردات واعراب في اللغة عرابيه

 .للطالب اللعة العرابيهترقية مشكلة نستطيع أن 

اذا تعلموا ويهتموا الطالب بالجد : 9الثاني طالبمقابلة بالال

. و لكن بعد بالخير ونيل النتجية عالية السؤال فيستطيع أن توجب

أنه يستطيع أن يتعلم قواعد العربية  اللعة العرابيهاختبار تطبيق 

 قليال فقليال بجعل جملة بسيطة.

عمل مله اليبوسلغة عربيهالالبيانات عن نتائج تدريس  .أ

اإلسالمية  العاليةبالمدرسة " أ" عشرالالصف لطالب اللغوي

 – 2016السنة الدراسية كومن سوماراط فونوروغو "المكرم"

2017. 

العاشربوسيله المعمل " لفصل أفصل " حثاالب استخدم

 32ئج والبيانات من نتا طالب. 95طالب من المجموع  32اللغوي

 : طالب كتب في الجدول التالي

 4.3الجدول 

 "أ"شربوسيله المعمل اللغويعلغه لفصل تدريس نتائج اإلختبار

كومن سو " مكرم"ال العاليةمدرسة الب (eksperimen)التجربة الصف

 10فونوروغوماراط

 النتائج أسماء التالميذ رقمال

1 A 76 

2 B 73 

3 C 93 

4 D 96 

5 E 80 

                                                                                                                                                       
 .2في الملحق  في الفصل 09/50/7201حاصل المقابلة مع بنتى عاملية في التاريخ  8
 .2في الملحق  في الفصل 09/50/7201حاصل المقابلة مع دونى مولىى في التاريخ  9

 Tabulasi Perolehan Skor Penilaian Tes Bahasa Arab Kelasنظررر إلررى جرردول عررنا10

Eksperimenمن هذا البحث. 8 في الملحق 
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6 F 73 

7 G 93 

8 H 80 

9 I 76 

10 J 83 

11 K 93 

12 L 73 

13 M 76 

14 N 90 

15 O 70 

16 P 66 

17 Q 63 

18 R 86 

19 S 86 

20 T 83 

21 U 90 

22 V 90 

23 W 40 

24 X 96 

25 Y 90 

26 Z 90 

27 AA 96 

28 BB 83 

29 CC 83 

30 DD 66 

31 EE 80 

32 FF 86 
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المعمل  ةوسيلبدون تدريس اللعة العربية نتائجالبيانات عن  .ب

اإلسالمية  العاليةبالمدرسة " ب" شراعالالصف لطالب اللغوي

-2016السنة الدراسية كومن سوماراط فونوروغو "المكرم"

2017. 

 وسيلبدون " لفصل المقربة بفصل " استخدمت الباحث

طالب. والبيانات من  95طالب من المجموع  33المعمل اللغوي

 طالب كتب في الجدول التالي: 33نتائج 

 4.4الجدول 

 المعمل اللغوي ةوسيلتدريس اللعة العربيةبدون نتائج اإلختبار

مدرسة الب(kontrol)مراقبةالصف ال" ب" عاشرلطالب الصف ال

 11فونوروغوكومن سو ماراط" المكرم" العالية

 النتائج أسماء التالميذ النمرة

1 AB 80 

2 BB 60 

3 CB 43 

4 DB 43 

5 EB 53 

6 FB 73 

7 GB 43 

8 HB 46 

9 IB 46 

10 JB 83 

11 KB 56 

12 LB 73 

13 MB 40 
                                                           

فري Kontrol Tabulasi Perolehan Skor Penilaian Tes Bahasa Arab Kelasنظر إلى جدول عرن ا11

 من هذا البحث.8الملحق 
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14 NB 53 

15 OB 66 

16 PB 93 

17 QB 80 

18 RB 73 

19 SB 70 

20 TB 70 

21 UB 66 

22 VB 56 

23 WB 73 

24 XB 66 

25 YB 73 

26 ZB 96 

27 AC 56 

28 BC 86 

29 CC 73 

30 DC 90 

31 EC 80 

32 FC 66 

33 GC 83 
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 تحليل البيانات  ﴿ب﴾
بوسيلة المعمل لغةال تدريس نتائجلتحليل البيانات عن مقارنة 

طريقة التحليل البحثت ستخدماوسيلة المعمل اللغويدونه بو  اللغوي

أكبر المقرنة بينهما لمعرفة قدر (Analysis Comparation)بالمقارنة 

 (Mean)واما مراحل الحسب قبله هو بحسب المعدل ”test “tبالرموز 

من  (Standar Deviasi)نحرافياالالمعيار من متغير األول والثانى وبحسب

 (Standar Eror Mean)المعيار الخطإ المعدلمتغير األول والثانى وبحسب

من  (Standar Eror)المعيار الخطإ من متغير األول والثانى وبحسب

ثم تأويل   ”test “tمقارنة المعدل متغير األول والثانى و بحسب قيمة 

(Interpretasi). 

 بوسيلة المعمل اللغوياللغة تدريس لاالختبار نتائجالبيانات عن 

 كما يلي: عاشرلطالب الصف الثوسيلة المعمل اللغويدونه بو 

 4.5الجدول 

وسيلة المعمل دونبنتائج   (x)بوسيلة المعمل اللغوينتائج 

 (y) اللغوي

76 80 

73 60 

93 43 

96 43 

80 53 

73 73 

93 43 

80 46 

76 46 

83 83 

93 56 

73 73 

76 40 
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90 53 

70 66 

66 93 

63 80 

86 73 

86 70 

83 70 

90 66 

90 56 

40 73 

96 66 

90 73 

90 96 

96 56 

83 86 

83 73 

66 90 

80 80 

86 66 

 

اللغة العربية بوسيلة المعمل البيانات عن نتائج تدريس تحليل  (1

" المكرماإلسالمية "العاليةبالمدرسةلطالب الصف العاشراللغوي 

 (.Variable xل المستق)متغير  ماراطكومن سو

من الفرقتين  نتائج تدريس اللغة عرابيهلنسبة المئوية  معرفةل

. من البيانات المجتمع اللغة عرابيهنتائج تدريس ةدرج تحتاج إلى
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المعيار اإلنحرافي و(Mean)المعدل ل هذه الدرجة تأّسس على استعما

(Standar Deviasi)12. 13بالرمز:الفرقة  يصنعثم 

 "عالية"يسمى  Mx+1.SD>النتيجة  تإذا كان .(أ

 "متوسطة"يسمى M+1.SDى ال Mx-1.SDالنتيجة تإذا كان .(ب

 "سافلة"يسمى  Mx – 1.SD<النتيجة  تإذا كان .(ج
غة اللتأسيس من البيانات قيمة على نتائج تدريس 

بوسيلة المعمل اللغوي لطالب الصف العاشربالمدرسة عرابيه

كما كتب في الجدول ماراطكومن سو" المكرم"العاليةاإلسالمية 

 التالي:

 4.6جدول ال

بوسيلة المعمل اللغوي غة عرابيهاللب العدد عن نتائج تدريس حس

كومن سو " المكرماإلسالمية "العاليةبالمدرسة لطالب الصف العاشر

 (.variable xالمستقبل)متغير  ماراط
 

Interval F Fkb x x’ fx’ (𝑥′)2 f(𝑥′)2 

96-100 

88-95 

80-87 

72-29 

64-71 

56-63 

48-55 

40-47 

3 

8 

11 

5 

3 

1 

0 

1 

32 

29 

21 

10 

5 

2 

1 

1 

100 

92 

84 

76 

68 

60 

52 

44 

+3 

+2 

+1 

0 

-1 

-2 

-3 

-4 

+9 

+16 

+11 

0 

-3 

-2 

0 

-4 

9 

4 

1 

0 

1 

4 

9 

16 

27 

32 

11 

0 

3 

4 

0 

16 

 32 - - - +27 - 93 
 

 (Mean)بأن تبحث عن المعدل البحثعمل الحساب تستمرّ بعد

 Standar)المعدل المعيار الخطإو(Standar Deviasi)المعيار اإلنحرافي و

Eror Mean):بخطوات كمايلي 
                                                           

 .Pengantar Evaluasi Pendidikan......... 448.اناس سوديجونو،12
 .Pengantar Statistik Pendidikan.......،176،اناس سوديجونو13
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ستعمال با(Variable x)من تغير األول  (Mean)ب المعدل بحس (1

 الرموز:
𝑀𝑥= M’ + i ∑ 𝑓𝑥′ 

= 76 + 8. 
27

32
 

= 76 + 8 * 0,84375 
= 76 + 6,75 
= 82,75 

من تغير األول (Standar Deviasi)المعيار اإلنحرافي بحسب  (2

(Variable x ):باستعمال الرموز 

𝑆𝐷𝑥 = i√∑
𝑓(𝑥′)

𝑛

2

 - [
∑ 𝑓𝑥

𝑛
]

2

 

= 8 √
93

32
−  [

27

32
]

2
 

= 8√2,90625 −  (0,84375)2 

= 8√2,90625 − 0,711914062 

= 8 √2,194335938 
= 8 * 1,481329112 
= 11,8506329  

 (Variable x)من تغير األول (Standar Eror)المعيار الخطإ بحسب  (3

 باستعمال الرموز:

 

𝑆𝐸𝑀𝑥= 
𝑆𝐷𝑥

√𝑛−1
 

= 
11,8506329

√32−1
 

= 
11,8506329

5,567764363
 

= 2,128436501 

بوسيلة غة عرابيهاللتدريس نتائج يعرف أّن  سب السابقومن ح

اإلسالمية العاليةبالمدرسة  المعمل اللغوي لطالب الصف العاشر



54 
 

( بقيمة المعدل Variable xل)متغير المستق ماراطكومن سو" المكرم"

(Mean) المعيار اإلنحرافي و بقيمة 82،75هو(Standar Deviasi ) هو

لمعرفة  .2،128هو (Standar Eror)المعيار الخطإ و بقيمة  11،850

اللغوي لطالب الصف بوسيلة المعمل غة عرابيهاللتدريس نتائجدرجة 

عالية  كومن سو ماراط" المكرماإلسالمية "العاليةبالمدرسة  العاشر

 أو متوسطة أو سافلة تستخدم الرموز كما يلي:
Mx1 + 1. SDx1 

Mx1 – 1. SDx1 

= 

= 

بوسيلة المعمل تخدمالفرقة التي تس

عاليةاللغوي  

بوسيلة المعمل خدمالفرقة التي تست

سافلةاللغوي  

بوسيلة غة عرابيهاللتدريس نتائجبينهما مضمون درجةعلى أّن 

 بها كما يلي:. أّما حسالمعمل اللغوي
Mx1 + 1∙ SDx1 = 82,75 + 632911,850∙1  

= 82,75 + 11,8506329 

= 94,60063229 

= 94 (dibulatkan) 

Mx1− 1∙ SDx1 = 82,75-11,8506329∙1   

= 82,75-11,8506329  

= 70.8993671 

= 70 (dibulatkan) 

نتائج من درجة العليا  إلى 94أّن نتائج بلذلك معروف ف

نتائج من درجة  دنىإلى األ 69نتائج أما عالية و الاللغةالعرابية

نتائج من درجة  93-70نتائج بين السافلة، واللغةالعرابية

 .المتوسطةاللغةالعرابية

 4.7 الجدول

بوسيلة المعمل اللغةالعرابيةفي االختبار تفصيل النتائج

 ئويةامن ناحية التقدير بنسبة الم"ب"  لطالب الصف العاشراللغوي



55 
 

النسبة  عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم

 يةوئاالم

 %9,375 4 عالية ≤94 1

2 70–93  %75 24 متوسطة 

 %15,625 5 سافلة ≥69 3

 %100 33 مجموعال

 

الجدول المذكور في السابق، معروف بأن عدد الطالب لهم  من

وللطالب . %9,375طالب أي  4أو اكثر(  94)بنسبة درجة عالية 

للطالب درجة أما . %75طالبا أي  24( 93-70درجة متوسطة )

 .%15,625طالب أي  5وأقل منه( 69سافلة )

 

المعمل تدريس اللغة العربية بدون وسيلة نتائج عن تحليل البيانات  (2

" المكرماإلسالمية "العاليةبالمدرسة  اللغوي لطالب الصف العاشر

 (.Variable yالتابع)متغير  كومن سو ماراط

من الفرقتين  اللغة العربيةنتائج تدريس للمعرفة نسبة المئوية 

ل استعممن البيانات المجتمع. ا لغةريس الدرجة النتائج تد إلىتحتاج 

 Standar)المعيار اإلنحرافي و(Mean)المعدل هذه الدرجة تأّسس على 

Deviasi)14. 15بالرمز:الفرقة  يصنعثم 

 "عالية"يسمى  My+1.SD>النتيجة  تإذا كان .(أ

 "متوسطة"يسمى M+1.SDى ال My-1.SDالنتيجة تإذا كان .(ب

 "سافلة"يسمى  My – 1.SD<النتيجة  تإذا كان .(ج
بدون اللغة العربية ج تدريس نتائ تأسيس من البيانات قيمة عن

بالمدرسة  وسيلة المعمل اللغوي لطالب الصف العاشر

                                                           
 .Pengantar Evaluasi Pendidikan......... 448.سوديجونو، اناس14

 .Pengantar Statistik Pendidikan.......،176، اناس سوديجونو15
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كما كتب في الجدول كومن سو ماراط" المكرماإلسالمية "العالية

 :التالي

 4.8جدول ال

اللغة العربية بدون وسيلة المعمل ب العدد عن نتائج تدريس حس

" المكرماإلسالمية "العاليةبالمدرسة  عاسرلطالب الصف الاللغوي

 (Variable y)متغير التابع ماراطكومن سو 
Interval f Fkb Y y’ fy’ (𝑦′)2 f(𝑦′)2 

96-103 

88-95 

80-87 

72-29 

64-71 

56-63 

48-55 

40-47 

1 

2 

6 

6 

6 

4 

2 

6 

33 

32 

30 

24 

18 

12 

8 

6 

100 

92 

84 

76 

68 

60 

52 

44 

+4 

+3 

+2 

+1 

0 

-1 

-2 

-3 

+4 

+6 

+12 

+6 

0 

-4 

-4 

-18 

16 

9 

4 

1 

0 

1 

4 

9 

16 

18 

24 

6 

0 

4 

8 

54 

 33 - - - +2 - 130 

 و (Mean)بأن تبحث عن المعدلالبحثعمل الحساب تستمّر بعد 

 Standar)المعدل المعيار الخطإو(Standar Deviasi)المعيار اإلنحرافي 

Eror Mean):بخطوات كمايلي 

باستعمال  (Variable y)من تغير األول  (Mean)بحسب المعدل  (1

 الرموز:
𝑀𝑦   = M’ + i ∑ 𝑓𝑦′ 

= 68 + 8. 
2

33
 

= 68 + 8 x 0,06060606 
= 68 + 0,48484848 
= 68,48484848 

= 68,49 
 variable)من تغير األول (standar deviasi)المعيار اإلنحرافي بحسب (2

y ):باستعمال الرموز 
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𝑆𝐷𝑦= i√∑
𝑓(𝑦′)

𝑛

2

 - [
∑ 𝑓𝑦

𝑛
]

2

 

= 8 √
130

33
−  [

2

33
]

2
  

= 8√3,939393939 −  (0,06060606)2 

= 8√3,939393939 − 0,003673094 

= 8 √3,935720845 
= 8 x 1,983865128 
= 15,87092102 

 (Variable y)من تغير األول (Standar Eror)المعيار الخطإ بحسب (3

 باستعمال الرموز:

𝑆𝐸𝑀𝑦 = 
𝑆𝐷𝑦

√𝑛−1
 

= 
15,87092102

√33−1
 

= 
15,8702102

5,656854249
 

= 2,805608969   

اللغة العربية بدون نتائج تدريس يعرف أّن  سب السابقومن ح

اإلسالمية العاليةبالمدرسة  عاشرلطالب الصف الوسيلة المعمل اللغوي

( بقيمة المعدل Variable y)متغير التابع كومن سو ماراط" المكرم"

(Mean)   و بقيمة  68،48هو(Standar Deviasi ) و بقيمة 15،870هو

(Standar Eror)  اللغة العربية تدريس نتائج درجة  لمعرفة .2،805هو

بالمدرسة  عاشرلطالب الصف البدون وسيلة المعمل اللغوي

عالية أو متوسطة أو  كومن سو ماراط" المكرماإلسالمية "العالية

 سافلة تستخدم الرموز كما يلي:
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My1 + 1. SDy1 

My1 – 1. SDy1 

= 

= 

طريقة االستقرائية تخدمالفرقة التي تس

 عالية

طريقة االستقرائية خدمالفرقة التي تست

 سافلة

 

اللغة العربية تدريس نتائج على أّن بينهما مضمون درجة 

 . أّما حسابها كما يلي:بدون وسيلة المعمل اللغوي
My1 + 1∙ Sdy1 

 

 

 

 

 

= 68,48484848 + ∙ 1  15,87092102  

= 68,48484848 +   15,87092102  

= 84,3557695 

= 48  (dibulatkan) 

My1− 1∙ SDy1 = 68,48484848-∙ 1  15,87092102  

= 68,48484848-  15,87092102  

= 52,61392746 

= 52 (dibulatkan) 

لغة إلى العليا من درجة نتائج ال 84فلذلك معروف بأّن نتائج 

اللغة إلى األدنى من درجة نتائج  51العالية و أما نتائج  العربيه

 اللغة العربيهمن درجة نتائج  83-52السافلة، ونتائج بين  العربيه

 المتوسطة.

 4.9 الجدول

اللغة العربية بدون وسيلة المعمل تفصيل النتائج في االختبار 

 ئويةامن ناحية التقدير بنسبة الم" لطالب الصف العاشر "باللغوي

النسبة  عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم

 يةوئاالم
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 %12,12 4 عالية ≤84 1

2 52 –83  %69,7 23 متوسطة 

 %18,18 6 سافلة ≥51 3

 %100 33 مجموعال

 

من الجدول المذكور في السابق، معروف بأن عدد الطالب لهم 

وللطالب . %12,12طالب أي  4أو اكثر(  84درجة عالية )بنسبة 

أما للطالب درجة . %69,7طالبا أي  24( 83-52درجة متوسطة )

 .%18,18طالب أي  5وأقل منه(  51سافلة )

 

" اللغة العربية نتائج تدريس "تحليل البيانات عن المقارنة بين  (3

بالمدرسة بوسيلة المعمل اللغوي وبدونه لطالب الصف العاشر

السنة كومن سوماراط فونوروغو " المكرماإلسالمية "العالية

 2017 -2016الدراسية  

" اللغة العربية نتائج تدريس مقارنة بينلتحليل البيانات عن  

بالمدرسة  بوسيلة المعمل اللغوي وبدونهعاشرلطالب الصف ال"

السنة كومن سوماراط فونوروغو " المكرماإلسالمية "العالية

طريقة التحليل عن  البحثتستخدمإ.2017 -2016الدراسية  

-t "بالرمز .أكبر المقارنةلمعرفة قدر  (Analysis Comparation)بالمقارنة 

test " فقبل تحسبt-test  البحثفتحسبuji normalitas ألنهstatistik 

parametris ّكل المتغير الذي يحلِّّل البد أن  الذييعمل من اإلفتراض أن

ليعرف البيانت أو ujihomogenitasالبحثو إستعملت  16يوّزع السويا.

 17تأخدها من التفاوت المتجانسة أو غير المتجانسة. الذىالعينة 

 (Uji normalitas)البينة عادة .(أ

                                                           
 .Statistik untuk Penelitian ، 69ينو،دوب16
اإلسالمية الحكومية : الجامعة فونوروغو)Statistik Edisi Revisi، ريتنو ويديانيعروم17

 .203(، 2014، فونوروغو فريس
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عرفة البيانت لم (Uji normalitas)عادة البينة البحثدمت إستخ

 البحثسويّة. في هذا البحث تستخدممسويّة أو غير المبالحالية ال

نتائج  (Kolmogorov-Smirnov)بالرموز  (Uji normalitas)عادة البينة 

 اإلختبار منها:

 4.10الجدول

 نتائج اإلختبار

86 73 93 96 80 73 93 80 76 83 93 73 76 90 

66 63 86 86 83 90 90 40 96 90 90 96 83 83 

80 86 80 60 43 53 73 43 46 46 83 56 73 40 

66 93 80 73 70 70 66 56 73 66 73 96 56 86 

90 80 66 83 43 70 66 53 73 

 

 :(Uji normalitas)عادة البينةالخطوات 

 صياغة الفرضية  (1

 : العينة من السكانبالحالة السويّةHaاإلختياريالفرض 

 السويّة غير العينة من السكانبالحالة: Hoالفرض الالغي 

 Deviasiو المعيار االنحرافي ) Mean)يحسب المعدّل)  (2

Standartل أوال( بصناعة الجدو 

 )كل التواتر تقديم بعدد البيانات( f/n و fkbيحسب نتيجة (3

 بالرموز Zيحسب نتيجة  (4

𝑍 =
𝑋 − 𝜇

𝜎
 

 Z≤P.18يحسب   (5

 .1aو  2aيحسب نتيجة  (6

،  Smirnov-Kolmogorovل بالجدو 1a مقارنة العدد األعلى من (7

 0,202ل هو من الجدو  D (0,01,65)يوجد 

 تطبيق الفريضة  (8

                                                           
 من هذا البحث. 13في الماحق  Distribusi NormalTabel Nilaiل عنانظر إلى الجدو18
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Ho على األقصى مقبول اذا كان𝐷جدول ≥1a 0,202هو 

Ha على األقصى مردود اذا كان𝐷جدول ≤ 1a 0,202هو 

من أصغر  وهي1a240,1األقصى حصل علىتنتائج ألنّ 

توزيع دل على البيانات . فهي تمقبول Hoالجدول فلذلك 

 .طبيعية

 

 Uji Homogenitasمتجانسة البينة  إختبارات .(ب
أو غير عرفة هل البيانت المتجانسةلمنتائجاإلختبار

كما  بالخطوات( Barlett)تطبيق البحثدمت المتجانسة، إستخ

 يلى :
 صياغة الفرضية  (1

Hoت المتجانسةا: البيان 

Haت غير متجانسةا: البيان 

 (Distribusi Frekuensiل التوزيع تكرار )تصنع الجدو  (2

 (Deviasi Standartسب معيار اإلنحرفي )ح (3

 :( بالرموزVarian Gabunganحسب تفاوت اإلئتالف ) (4
 

𝑺𝒑
𝟐 =

∑(𝒏 − 𝟏)𝑺𝑫𝟐

𝑵 − 𝒌
 

 :بالرموزb(Barlett)دد تحسب الع (5

𝒃 =
{(∑ 𝑺𝑫𝟐)𝒏−𝟏}

𝟏
𝑵−𝒌⁄

𝑺𝒑
𝟐

 

) = ;α)مع 19الجدوال، 2B(0,05,32,33)( الحسابhitungBمقارنة ) (6

)33,32;(0,05=2)yn,xn )kdb= من 5درجة ذات معنى  عند %

ل يعني و من الجدو 0,102810672ب يعني االحس

0,9449 

 تطبيق الفرض (7

(Ho)  مقبول اذا كانtabel< Bhitung B 
                                                           

 من هذا البحث. 12حق في الملBarlett Tabel نظر إلى الجدوال عنا19
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(Ho)  مردود اذا كانtabel> Bhitung B.20 

 Hoمن الجدول. فلذلك  وهي أصغر hitungB 0,1029نتائج 

 المتجانسة.  يعني مقبول، وأن البيانات

" لطالب اللغة العربيهنتائج تدريس "وبعد الحساب عن قيمة 

كومن سو " المكرماإلسالمية "العاليةبالمدرسة  عاشرالصف ال

وسيل المعمل ببدون و( Variable x)وسيل المعمل الغوىبماراط

 (Variable xمن تغير األول )(Standar Eror)فيعرف أّن  (Variable y)الغوى

 Variable)من تغير الثانى(Standar Eror)و  2,128436501هو 

y)2,805608969هو. 

" لطالب الصف اللغة العربيه"نتائج تدريسلمعرفة مقارنة بين 

اإلسالمية العاليةبالمدرسة  وسيل المعمل الغوىوبدونهبعاشرال

 -2016السنة الدراسية  كومن سوماراط فونوروغو " المكرم"

 فمراحل الحسب:  2017

من مقارنة بينهما باستعمال  (Standar Eror)المعيار الخطإ  بحسب  .أ

 الرموز كما يلى:

𝑆𝐸𝑀𝑥−𝑀𝑦 =  √𝑆𝐸𝑀𝑥
2 + 𝑆𝐸𝑀𝑦

2 

= √2,1284365012 +2,8056089692 

= √4,530241939 + 7,87144169 

= √12,40168363 
= 3,521602423 

 باستعمال الرموز:𝑡𝑜بحسب من قيمة  .ب

𝑡𝑜    =  
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

𝑆𝐸𝑀𝑥−𝑀𝑦
 

= 
82,75−68,48484848

3,521602423
 

                                                           
 .Statistik Edisi Revisi ...... 212-221، ريتنو ويديانيعروم20
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= 
14,26515152

3,521602423
 

= 4,050755823 
=4,050 

4,050𝐭𝟎الحسابفلذلك نتائج اآلخر من  =  . 

 

 التفسير .(ج

الفرقة (mean)حسب المعدلنتائج في تحليل البيانات معروف أّن 

حسب نتائج من أعلى  82,75وسيل المعمل الغوىببة التجر

فهذه . 68,49دون وسيل المعمل الغوىبالفرقة المراقبة(mean)المعدل

تدريس أحسن من نتائج  وسيل المعمل الغوىب نتائج تدريس اللغة

 .دون وسيل المعمل الغوىباللغه

 (taraf signifikan) مستوى كبير اذاكان في"𝑡𝑡يتعلق بالنتيجة " 

الفروض  مردود و(Ho)فالفروغ الالغى 𝑡𝑡أكبر من قيمة 𝑡o% قيمة 5

 taraf) مستوى كبيرفي  مقبول وخالف ذلك اذاكان (Ha)ارياالختي

signifikan) 1 قيمة %𝑡o  اصغر من قيمة𝑡𝑡  فالفروض الالغى(Ho) 

 مردود. (Ha)اري يمقبول  و الفروض االخت

 البحث: هذافي ( Hipotesa)فروض الوأما 

مقارنة بين نتائج تدريس "اللغة الوجدت :(Ha)الفروض االختيارية .1

بدونهلطالب وبوسيل المعمل الغوى" العربيه

اإلسالمية العاليةبالمدرسة الصف العاشر

السنة سوماراطفونوروغوكومن " المكرم"

 2017 -2016الدراسية  

" "اللغة العربيهالمقارنة بين نتائج ماوجدت :  (Ho)الفروض الالغية  .2

بدونهلطالب الصف و بوسيل المعمل الغوى

" المكرماإلسالمية "العاليةبالمدرسة العاشر

السنة الدراسية  كومن سوماراط فونوروغو 

2016- 2017. 
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db = 𝑛1الرمز علىdbمطلبة ”uji“tمن  أماو  + 𝑛2 − 2(32 +

33 − 2 = من درجة  db63و“tabelt”( ثم يشفق مع جدول القيمة 63

 .𝑡tabel   =2،00%، 5الخطأ 

قبوألو الفرض م(Ho)يةفرض الالغالف 𝑡tabelt<hitungإذا  -

 .دودمر(Ha)يةاالختيار

أو دودمر( Ho)يةالالغفرضالف 𝑡tabelt>hitungإذا  -

 قبول.م(Ha)يةاالختيارالفرض

 هذا البحث العلمي كمايلى: نتيجةهذه العبارة تعرف  ومن

. 𝑡hitung=4،050و  𝑡tabel  =2،00،%5فى درجة ذات معنى 

أو الفرض مردود(Ho)يةفرض الالغالف 𝑡tabelt>hitungفلذلك

و   𝑡tabel  =2،65،%1فى درجة ذات معنى و  قبول.م(Ha)ياالختيار

𝑡hitung= 4،050 فلذلك .𝑡tabelt>hitung يفرض الالغالف(Ho)أو مردود

 قبول.م(Ha)ياالختيارالفرض 
مقارنة بين نتائج تدريس  وجدتالباحث من نتائج التي قد حصل

وبدونه لطالب الصف العاشر  وسيل المعمل الغوىب"اللغة العربيه" 

كومن سوماراط فونوروغو " المكرماإلسالمية " العاليةبالمدرسة 

 .2017-2016السنة الدراسية  
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 الباب اخلامس
 اإلختتام

 البحث ائج﴿ أ ﴾ نت
 نتائج الباحث فاستنبط يف األبواب املاضية، انت وحتليلبناء على عرض البيا

 لي:البحث فيما ي
بوسيلة املعمل اللغوي لطالب الصف العاشر  بيهاللغة العر تدريس نتائج  .1

 يف درجة  2017-2016ابملدرسة العالية االسالمّية املكرم السنة الدراّسية 
 .%75املتوسطة بنسبة املئوية 

بدون وسيلة املعمل اللغوي لطالب الصف العاشر  بيهاللغة العر تدريس نتائج  .2
 يف درجة 2017-2016ة ابملدرسة  العالية االسالمّية املكرم السنة الدراّسي

 .%69,7املتوسطة بنسبة املئوية 

بوسيلة املعمل  اللغة العربيه نتائج تدريسمعىن بني  اتذ مقارنة توجد .3
وبدونه لطالب الصف العاشر ابملدرسة العالية االسالمّية املكرم السنة  اللغوي

 يف 𝑡tabelt > hitungحيصل   test-tب من احلس .2017-2016الدراّسية 
و يف درجة  𝑡hitung = 4،050و   𝑡tabel  =2،00 ،%5درجة ذات معىن 

 . 𝑡hitung = 4،050و   𝑡tabel  =2،65%، 1ذات معىن 

 

 االقرتاحات﴾ ﴿ب
 األمور األتية : حثاالب اقرتحفالبحث املاضية،  نتائجبناء على 

 للمدرسة .1

 املناسبةزايدة مراجع التعلم نبغى على املدرسة يم، فيألن املدرسة مكان التعل
 .بيهاللغة العر يف املكتبة، خاصة للمراجع  حباجة الطالب
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 للمدرس .2

. بيهاللغة العر تدريس يف   املعمل اللغوي يستخدمأن س املدر  ينبغى على  .أ
  .ادمهدرس الذى مل ينتفعها فيمكن أن يستخللمو 

 .بيهاللغة العر  يف تدريساملناسبة   طريقةال أن يستخدم ى املدرسينبغى عل  .ب

 للطالب .3
 اللغة العربية ابجلد والنشاط. واعّلميتأن  باللطعلى ا نبغيي .أ

 .عن نتائج التدريس اجليد وايدافع لطالب أنينبغي على ا .ب
 طالب أن يستطيعوا و يريدوا أن يعملوا علمهم يف حياهتم.ينبغي على ال .ج

 لباحث اآلخرل  .4
من انحية  بيهالعر اللغة أن يبحث تدريس  ينبغى على الباحث اآلخر

 خرى.األ
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