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 الباب الثالث
 دراسة ميدانية

 

وم  "لمحة عن مدرسة    : الفصل األول  ة اإلسالمية    " دار العل العالي
 . عابار جطيس ماجاآرطا

العالية اإلسالمية عابار " دار العلوم"لمحة عن مدرسة  -أ 
 جطيس ماجاآرطا

هي إحدى المؤسسات " دار العلوم"آانت المدرسة 
وأساسها آياهي " دار العلوم"التربية التى تلتجأ في روضة 

، أما خطة وجود الطلب في إنشار )المرحم(الحاج مهيمن 
فقد . الزمان فيناسب تصميم التربية وتنميتها بحاجة المجتمع

أسست فروع المؤسسات منها مدرسة الروضة األطفال 
والمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية والمدرسة المتوسطة 

معة، بهذه اإلسالمية والمدرسة الثانویة اإلسالمية والجا
 .المونجان" UNISLA"الجامعة فروع الجامعات یسمى 

العالية اإلسالمية هي مؤسسة التربية  "دار العلوم"مدرسة 
اإلسالمية الرسمية التى تستلم التالميذ متخرج من المدرسة 

  .اإلبتدائية والمدرسة المتوسطة اإلسالمية والحكومية
 الموقع الجغرافية -ب 

لية اإلسالمية هي إحدى العا" دار العلوم"مدرسة 
 صندوق البرید 107المدارس في شارع دیفونوآرا رقم 

هذه . جاآرطاا قریة غابار في الشمالية المدینة م61352
 5،100المدرسة قد أسست على األرض النفس واسعة 

)7km2  ( وتسكن في الوالیة الستر ایتجية مناسب التالميذ
العام ألن حولها المزرعات األحضر وقریب الشارع 

 . السهولة للتالميذ والمدرسين
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  :1اللوحة 
عابر جطيس " دار العلوم"قائمة المنظمين بمدرسة العالية اإلسالمية 
 ماجاآرطا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نائب رئيس المدرسة
URUSAN SARANA 

PRASARANA 
URUSAN PEMBINAAN 

KESISWAAN 
URUSAN 

KURIKULUMHUMAS 

ىرسال أفند الحاج نور األمنين سودیوا  حزینى 
 
 
 
 

 بصيرة وإرسالية وأهدافية  -ج 
 

لوصول أهداف التربية القومية، فقد اعلنت المدرسة 
 : آمایلى " دار العلوم"
 ) Visi(بصيرة  )1(

 )  IMA AMIL( المدرسة یملك الرمز هذهب
)IMA ( بمعنى  : Ilmu Amaliyah)علم عملية( 
)AMIL (بمعنى  :Amal Ilmiyah) عمل عملية( 

_____ : Garis komando 
-------  : Garis koordinator 

" العلومدار"لمعهد اإل سالمى ا  

) المرحم(آياهى الحاج مهيمن   

 رئيس المدرسة

 الحاج محمد شعرانى

KOMITE MADRASAH 

عباس الحسيريالحاج   

TU 

 أندرواتى

رئيس أساتيذ 
 المادة

PPKn 

رئيس أساتيذ 
 المادة

AGAMA 

رئيس أساتيذ 
مادةال  

IPA 

رئيس أساتيذ 
 المادة

IPS 

ولي 
الفصل

استاذ 
المادة

استاذ 
المادة

 معلم
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 )Misi(إرسالية  )2(
: أن یكون المؤسسة التربية ذات جودة العالية آمایلى   

أن ینبت الموقف واألخالق اإلسالمية في الحياة  -
 . اليومية

 . أن ینفذ الدراسية وإرشادیة في أآادیمية -
أن ینفذ الدراسية وإرسادیة الكافي لتسلط على اللغة  -

 .  األجنبية وآلة التصویر
ب على أن ینشر القوة التالميذ بطيب جّد مناس -

 . الّسليقتهم والرغبتهم آزواد الحياة النظام
 ) Indikator(أهدافية  )3(

: أما أهدافية أن یكون بهذه المدرسة آالتالي   
 . أن تفّوق في عملية اإلیمان والتقوى -
 . أن تفّوق في تحصيل القيمة -
  .أن تفّوق في نظام المدرسة -
أن تفّوق في مجال الریاضة ومجال الفنون ومجال  -

 .أما اللغة العربية واللغة اإلنجليزیةاللفات، 
 .  أن تفّوق في اإلنجاز المعلومات والتيكنولوجيا-

 

عابار " دار العلوم"أحوال المعلمين بمدرسة  )4(
 ماجاآرطا 

 معلما، وهم یتخرجون من 46ن آان المعلمو
المعاهد والجامعات المتنوعة في أنحاء الدائرة في 

 مختار من الذین أما معّلم اللغة العربية. إندونيسيا
یتخّرجون من المعهد أو قسم اللغة العربية في الجامعة 

 آان معلم. اإلسالمية الحكومية، تعليم اللغة العربية
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هما أستاذ عبد شخصين اللغة العربية بهذه المدرسة 
 . وأستاذة ستى حبيبةشاآر 

 

ـحثت    )5( ة، ب ائل التعليمي ن الوس ة ع د أن تبحث الباحث بع
وال ا  ن أح ة ع وظفينالباحث ين والم ان  .لمدرس وآ

ة  ة،ألن ال تربي ة المهم ان التربي د أرآ ن أح درس م الم
درس ود الم ية إال . االبوج ة الدراس مى عملي والتس

درس  ود الم دا     . بوج ا ج درس مهم ان الم ذلك آ ول
ة              ة العربي ة اللغ ذا فى تنمي ليوصل غرض التربية وهك

ة      آان أآثر   و وم "المدرسين فى المدرسة العالي " دارالعل
اب ة     ع ن الجامع ارجين م ا خ يس ماجاآرط ر جط

ن   ك م ر ذل ة و غي ة واألهلي المية الحكومي اإلس
 الجامعات في إندونسية أو غيرها

العلية اإلسالمية " دار العلوم"أحوال التالميذ بمدرسة  )6(
 . جاآرطااعابار م

 تلميذا عام 296أما عدد التالميذ بهذه المدرسة 
 من المعهد  بعض التالميذ تخرجون2008/2009الدراس 

قد . وبعضهم تخرجون من المدرسة العالية الحكومية
خرجت التالميذ المعهد فيعرفون اللغة العربية والعكس قد 
 . خرجت التالميذ ليس المعهد الیعرفون اللغة العربية آثيرا

 

: فيمایلي البيانات التالميذ بهذه المدرسة   
:2اللوحة  

 بهذه 2007/2008البيانات التالميذ عام الدراسي 
 المدرسة

ا فرقة الدراسية ل
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) ×11(الثالث  )×1(الثانى  )×(األول 
 البرنامج البرنامج

IPA IPS IPA IPS 
 د ج ب أ

 ب أ أ ب أ أ

 

39 32 39 30 30 2424302221296
 
 
 
 

 تدریس اللغة العربية فيها  )7(
دار "أن األغراض تعليم اللغة العربية بمدرسة 

اإلستماع، (هي إآساب التالميذ على مهارات أربعة " ومالعل
أما المواد التدریسية المستخدمة ). الكالم، القراءة، والكتابة

بهذه المدرسة تكون الكتابين یعنى آتب اللغة العربية في 
طبقة االولى، الثانى، والثالث، وأخذ الباحث في طبقة الثالث 

    .اوتنفيذ تدریسها یوم إثنين و ثالثة نهار
 الطریقة المتبعة في التدریس  )8(

تدریس اللغة العربية بهذه المدرسة لوصول الغرض 
فإن المعّلم . المذآور ونظر إلى الظروف المواتية للتالميذ

. یري األفضل للتتبنى الطریقة التوليفية في التدریسية
اإلستفادة من جميع  التدریسية هيإلعتقادها بأّن األفضل 
الطرائق الموجودة بدال من التعصب محاسن آل طریقة من 

. والوالء لطریقة واحدة دون اإللتفات إلى طرائق أخرى
وطرائق التدریسية المستخدمة بهذه المدرسة منها، طریقة 

 .جابى، طریقة المحاضرة، وغير ذلكاإلی
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 عرض الحقأق وتحليلها: الفصل الثاني

 الذآاءة الشخصيةالحقائق عن  .أ 
هذاالبحث تشكل المنظمة  في الحقأقالمراد بتحليل 

وترتب الحقائق إلى التصميم أو الطبقة حتى تحتصل إلى 
الموضوع وتمكن أن ترمز عن الفرضية أى تعبر نظریة 

ولمعرفة وجود عالقة بين  46.في الحقائق أوالبيانات تحمينية
 . الشخصية ذآيةو هي تعليم اللغة العربية نحو , المتغيراة

تعليم اللغة : كما یلي ف 47ویةاستخدمت الباحثة النسبة الما
 :ورمزها آما تلي. العربية

%100X
N
fp = 

  f      :   التردد
 N:   عدد المستجيبين

 P : نسبة المأویة : البيان
ة     ا الباحث تبيانات فاعطته ن االس ات م ل البيان هيل تحلي ولتس
ة      ة لنتيج ة القيم ة،وآانت رتب ين النتيج ة لتعي ة البدلي ة األجوب ثالث

 :كمایلىف إلختبرا
    تدل على أنها جيدة80قيمة  ) أ
  تدل على أنها معتدلة أى بسيطة70قيمة  ) ب
  تدل على أنها ناقصة60قيمة  ) ت

 
 
 
 
 

                                                 
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka  :یترجم من46.

Cipta, 2006), 131 

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo         ترجم من47.
Persada,2006), 43 : 
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 )3(اللوحة 
 للطالب الذآاءة الشحصيةعن  )variabel x(عن نتيجة اإلستبيانات 

عابر  العالية اإلسالمية "دار العلوم "مدرسةب فى الفصل الثانى
 اجاآرطاجاطس م

الرقم إرقام األسئلة
1 2 345 67 8 9 10

المجموع

1. 3 2 323 33 3 3 3 28 
2. 3 2 233 32 3 3 3 27 
3. 3 2 322 32 3 3 3 26 
4. 3 3 323 32 3 3 3 28 
5. 3 2 323 32 3 2 3 26 
6. 3 3 333 32 3 2 3 28 
7. 3 3 333 33 3 2 3 29 
8. 3 3 332 33 2 3 3 28 
9. 3 3 323 32 2 3 3 28 
10.3 3 322 32 3 3 2 26 
11.3 3 333 32 3 3 3 29 
12.3 2 322 32 3 3 3 26 
13.3 3 323 32 3 3 2 27 
14.3 2 323 32 3 2 3 26 
15.3 3 323 32 3 3 3 28 
16.3 3 323 32 3 2 3 27 
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17.3 3 323 32 3 3 3 28 
18.3 3 323 22 3 3 3 27 
19.3 2 332 32 2 3 3 26 
20.3 3 333 32 2 3 3 28 
21.3 3 333 32 3 2 3 28 
22.3 3 333 23 2 3 3 28 
23.2 2 333 33 3 2 3 27 
24.3 2 323 32 3 2 3 26 
25.3 3 232 33 3 2 3 27 
26.3 2 333 32 3 3 3 28 
27.2 3 333 32 3 3 3 28 
28.3 2 333 33 3 3 3 29 
29.3 2 332 32 3 3 3 27 
30.3 3 333 32 3 2 3 28 

. ة تتمكن الباحثة أن تحلل آل مادةحولاعتمد على هذه ال
وفى .  السابقةاتوهذا التحليل یقصد لفهم جميع المواد من األستبيان

 :كما یلىفت الباحثة بالنسبة المأویة هذه الصدد استتخدم
%100X

N
fp =  

واستحدمت الباحثة المعيار الذى قرره سوهرسمي أریكونطا 
 :وهو آالتالى

 جيد=  % 100-76%
 مقبول=  % 75-56%
 ناقص=  % 55-40%
 قبيح=   % 39< 

 :أما جميع النتائج فهو آالتالى
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 )4(اللوحة 
)1(هل  یملك األصدقاء  

 % Nf ألجوبيةاالرقم

1 
 نعم .أ 
  قليل .ب 
 ال .ج 

3028 
2 

93،33 
6،67 

 %3030100 المجموع
 

 یملكون من التالميذ أن %93،33هذه اللوحة تدل على 
 .من التالميذ یملكون األصدقاء قليال% 6،67 أنو األصدقاء

 
 
 
 
 
 

 )5(اللوحة 
)2(عن إنتقال بعض األعضاء إلى األخر  

 % Nf األجوبيةالرقم

2 
  حب .أ 
   الشعورعدم .ب 
 الالحب .ج 

3018 
12

60،00 
40،00 

 %3030100 المجموع
في حب من التالميذ یشعرون % 60،00عرفنا هذه اللحوة 
 شعرو عن عدممن التالميذ %40،00 نفسهم عن إنتقالهم وأن

 .إنتقالهم
 )6(اللوحة 

)3 ( المصيبة لبعض أعضاء أهل بيت األصدقاءعن معرفة  
 % Nf األجوبيةالرقم
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3 
  ةحزن .أ 
  عدم الشعور .ب 
 الشكر .ج 

3028 
2 

93،33 
6،67 

 %3030100 المجموع
 ، من التالميذ یشعرون الخزنة %93،33عرفنا هذه اللحة 

 .منهم ال یشعرون الخزنة% 6،67 و أن
 
 

 )7(حة والل
)4(عن معرفة بعض األصدقاء الجاهل أن یؤم في النقاس   

 % Nf األجوبيةالرقم

4 
  الحب .أ 
  عدم الشعور .ب 
 بالحال .ج 

3016 
14

53،33 
46،67 

 %3030100 المجموع
 وان, من التالميذ یحبونه% 53،33عرفنا هذه اللحوة 

 .في نفسهم عن ما یقع عليهمالیشعورن % 46،67
 

 )8(ة حوالل
)5(عن درجة اإلمام في المنظمات  

 % Nf األجوبيةالرقم

5 
 نعم .أ 
 أحيانا  .ب 
 ال .ج 

3023 
7 

76،67 
23،33 

 %3030100 المجموع
من التالميذ آانوا إماما في  %76،67عرفنا هذه اللحوة 

 .منهم قد یكونون إماما في المنظمات %23،33،  المنظمات
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 )9(اللوحة 
 )6(الشعور عند معاونة األصدقاء عن 

 % Nf األجوبيةالرقم

6 
  حب .أ 
  عدم الشعور .ب 
  احبال .ج 

3028 
2 

93،33 
6،63 

 %3030100 المجموع
 من التالميذ یعرفونه و %93،33عرفنا هذه اللحة 

 . قليالیعرفونه6،67%
 )10(اللوحة 

)7(عن الحال عند المختار لإلمام   
 % Nf األجوبيةالرقم

7 
 حب .أ 

  عدم الشعور .ب 
  احبال .ج 

307 
23

23،33 
76،67 

 %3030100 المجموع
 یحبون اإلمامة و من التالميذ%23،33عرفنا هذه اللوحة 

 .منهم الیشعرونها% 76،67
 

 )11(حة اللو
 )8(دعوتين أحدهما من قریب واألخر من بعيدعن 
 % Nf األجوبيةالرقم

8 
  بعيد .أ 
  قریب .ب 
 الیخضر إليهما .ج 

3026 
4 

86،67 
13،33 
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 %3030100 المجموع
من التالميذ یحضرون دعوة  %86،67عرفنا هذه  اللوحة 

 . الفریبیحضرون دعوة %13،33  والبعيد
 

 )12(اللوحة 
)9(صدیقينعن العدوة بين ال  

 % Nf األجوبيةالرقم

9 
 الفرقة بينهما  .أ 
 الرفع إلى األستاذ .ب 
 عدم المبالة .ج 

3028 
2 

63،33 
36،67 

 %3030100 المجموع
 من التالميذ یفرقونهما و %63،33عرفنا هذه اللوحة 

 . منهم یرفعون إلى األستاذ% 36،67
 

 )13(اللوحة 
)10(عن الرأي في نفسه لإلمامة   

 % Nf يةاألجوبالرقم

10 
 نعم .أ 
 ممكن .ب 
 یمكنال .ج 

3028 
2 

93،33 
6،67 

 %3030100 المجموع
من التالميذ یجيبون اإلمامة  %93،33عرفنا هذه اللوحة 

 .منهم یجيبون بإمكان اإلمامة% 6،67 في نفسه و
ة عالفة بين الذآاءوفيما یلى تلخيض من النسبة المأویة عن 

مدرسة فى القصل الثانى ب نحو إنجاز تعلم اللغة العربية الشخصية
 .دار لبعلوم عابر جاطس ماجاآرطا"العالية اإلسالمية
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 )14(اللوحة 
النسبة  بةاألجوالرقم

 المأویة
1. نعم) أ( ؟هل  یملك األصدقاء   93،33%  
2.  -عن إنتقال بعض األعضاء إلى األخر ؟ أ 

%60،00 حب  

3.  المصيبة لبعض أعضاء أهل عن معرفة 
  ؟بيت األصدقاء

  حزنة- أ
93،33%  

4. عن معرفة بعض األصدقاء الجاهل أن یؤم  
%53،33  الحب-في النقاس ؟ أ  

5. نعم - أ ؟عن درجة اإلمام في المنظمات   76،67%  
6.   - أ؟الشعور عند معاونة األصدقاء عن  

%93،33 حب  

7.  ؟لإلمام  عن الحال عند المختار 
  حب- أ

76،67%  

8.  واألخر من دعوتين أحدهما من قریبعن  
   ؟بعيد
  بعيد-أ

86،68%  

9. %63،33  الفرقة بينهما-عن العدوة بين الصدیقين ؟ أ   
10. %93،33  نعم- أ؟عن الرأي في نفسه لإلمامة    

 789،99 المجموع
 

وإذا أذخلتها % 789،99نرى أن مجموع هذه اللوحة 
 :كما یلىفالباحثة فى الرمز قيما المتوسطة 
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N
x

Mx ∑= 
789،99 = 78،99% 

    10 
وإذا عبرت الباحثة عن هذه القيمة، فوقف المعيار الذى 

وهي %. 100-%76وضعفه سوهرسمي أریكونطا فتدور حول 
 ة الشخصيةالذآاء مما تمكن الباحثة أن تقول أن ةفى درجة جيد

مبة العالية اإلسال" دار العلوم"للطالب فى الفصل الثانى بمدرسة
 .جيدة عابر جاطس ماجاآرطا

 
   اللغة العربيةمتعل الحقائق فى إنجاز.ب

 من تعلم اللغة العربية یعنى إنجاز ةحثاوفى هذا الب
 هذا المعيار تعلم اللغة العربيةالمعلم، وفى اختبار إنجاز 

 :آالتالى
 لومقب = 7   ز اممت=   10

 معتدل = 6   جيد جدا =   9
 ناقص = 5   جيد =   8
  فىطالبل لتعلم اللغة العربيةإنجاز تبر إلخأما نتيجة او
 : فى اللوحة اآلتي یلىكماف الثانىالفصل 

 )15(اللوحة 
 للطالب فى الفصل الثانى العربية تعلم اللغةالبيانات إنجاز 

 العالية اإلسالمبة عابر جاطس ماجاآرطا" دار العلوم"بمدرسة
 احاإلیض اإلختبرقيمة  األسماء الطالبالرقم

 جيد 8 حكمة االنایة .1
 جيد 8 أجك فرونتى .2
 مقبول 7 مفيدة النساء .3
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 جيد جدا 9 یليانا .4
 مقبول 7 زهرة االینية .5
 جيد جدا 8 زهرة االینية .6
 جيد 9 هنى انده .7
 جيد 8 معرفة .8
 جيد 8 نسف الليلى .9

 مقبول 7 ليليك نور خليلة .10
 جيد جدا 9 خيرالنسوة .11
 مقبول 7 ستى مناصفة .12
 مقبول 7 رحمة .13
 مقبول 7 حسنين مفرحة .14
 جيد جدا 9 ریحا بودى .15
 مقبول 7 نور هدایة االمة .16
 جيد 8 رتنا فراتوى .17
 مقبول 7 عين النظيفة .18
 مقبول 7 هریاتى 19
 جيد 8 أما لستارى .20
 جيد 8 أرما یونيتا .21
 جيد 8 ألفا .22
 مقبول 7  ف أفا .23
 مقبول 7 دودیك .24
 مقبول 7 سنتيانى .25
 جيد 8 عبداهللا .26
 جيد 8 لولوك مفعوال .27
 جيد جدا 9 ألفن ف .28
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 مقبول 7 أغوس مردارى .29
 جيد جدا 9 أفى آوماال .30
 233  

نرى أن مجموع هذه اللوحة، وإذا ذخلتها الباحثة فى الرمز 
 : كما یلىفقيما المتوسطة 

N
y

My ∑= 
233 = 7،78 

30 
 .ا عبرت الباحثة، وفق المعيار جيدوهذه القيمة، إذ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة . ج ية و    عالق ذآاءة الشخص ين ال ازب ة   تعل  انج ة العربي م اللغ
انى   ل الث ى الفص الب ف ة للط وم" بمدرس ة " دار العل العالي

 آرطا اطيس ماجااإلسالمية عابر ج
 )16(اللوحة 
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ات ع  ة  نالبيان ية و   عالق ذآاءة الشخص ين ال ازب ة   انج م اللغ تعل
انى         العربية   وم  " بمدرسة    للطالب فى الفصل الث ة  " دار العل العالي

 آرطا اطيس ماجااإلسالمية عابر ج
الر
 قم

 األسماء الطالب
x y xy x2 y2 

 64 224784 8 28 حكمة االنایة .1
 64 216729 8 27 أجك فرونتى .2
 49 182676 7 26 مفيدة النساء .3
 81 252784 9 28 یليانا .4
 49 182676 7 26 زهرة االینية .5
 64 224784 8 28 حسب اهللا صدیقى .6
 81 261841 9 29 هنى انده .7
 64 224784 8 28 معرفة .8
 64 224784 8 28 نسف الليلى .9

 49 182676 7 26 ليليك نور خليلة.10
 81 261841 9 29 خيرالنسوة.11
 49 182676 7 26 ستى مناصفة.12
 49 189729 7 27 رحمة.13
 49 182676 7 26 حسنين مفرحة.14
 81 252784 9 28 ریحا بودى.15
 49 189729 7 27 نور هدایة االمة.16
 64 224784 8 28 رتنا فراتوى.17
 49 189729 7 27 عين النظيفة.18
 49 182676 7 26 هریاتى 19
 64 224784 8 28 أما لستارى.20
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 64 224784 8 28 أرما یونيتا.21
 64 224784 8 28 ألفا.22
 49 189729 7 27 أفا ف.23
 49 182676 7 26 دودیك.24
 49 189729 7 27 سنتيانى.25
 64 224784 8 28 عبداهللا.26
 64 224784 8 28 لولوك مفعوال.27
 81 261841 9 29 ألفن ف.28
 49 189729 7 27 أغوس مردارى.29
 81 252841 9 28 أفى آوماال.30

∑ المجموع x 
=822

∑ y 
=233

∑ xy 
=6403

∑ 2x 
=22607 

∑ 2y

=1827 
 :ىفكما یل) 16(وأما الخطوات فى اللوحة 

 .y ومتغير xأدخل البيانات من آل الموضوع فى متغير  .1
∑ حاصلة من xجمع درجات متغير  .2 x =822. 
∑ حاصلة منyجمع درجات متغير  .3 y =  233. 
∑ من y والمتغير xضرب آل متغير  .4 xy = 6403. 
∑= ثم جميع القيمة () تضعيف المتغير   .5 2x = 22607. 
∑= ثم جميع الفيمة () تضعيف المتغير   .6 2y = 1827. 
 Product(بالمعيار المستوى األهمسة )تاثير/فعاليو (طلب  .7

Moment(. 
Rxy  =

∑ ∑∑∑
∑ ∑∑

−−

−
2222 )(()((

))((

yyNxxN

yxxyN  

 = 
22 )233(182730()822(2260730

233822640330
xx

xx
−

−  

 = 
)5428954810)(675684678210(

191526192090
−−

−  
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 = 
5212526

564
x

 

 = 
1316046

564  

 = 
1147
564  

 = 491,0  
df  = N-nr 

28  = 30 - 2 

5% = 0,361 

1% = 0,463 

ذلك         rxyقد عرفنا قيمة     ابقة وآ  نعرف   df من التحليل اإلخصائ الس
ة   df  فى r tabelمن اللوحة أن   0.361 ثمانية وعشرون تقع فى قيم

اك        %1رجة    من د   1.463و% 5من درجة    ذلك نعرف أن هن ، ول
ود ة  وج ذآاءة الشخصية و  عالق ين ال ازب ة   انج ة العربي م اللغ تعل

العالية اإلسالمية   " دار العلوم " بمدرسة   للطالب فى الفصل الثانى     
ا اطيس ماجاعابر ج ر من   ) r hitung) 0.491، ألن  آرط  r tabelأآب

 %.1فى ) 0.463% (5فى ) 0.361(
ة   عالولمعرفة إلى أى مدى      ذآاءة الشخصية و      ق ين ال م   انجاز ب تعل

ة  ة العربي انى  اللغ ى الفصل الث ة للطالب ف وم" بمدرس " دار العل
ابر ج   المية ع ة اإلس ااطيس ماجاالعالي ة  ، آرط تخدم الباحث تس

 : فيما یلىrxyالتفسير على قيمة المستوى األهمية 
 البيانات"rxy"قيمة 

0.0-20.00 
 

0.20-0.40 

 ولكن العالقة y ومتغير xالقة بين متغير عوجود ال
 .صغيرة جدا

 . صغيرةy ومتغير xآانت العالقة بين متغير 
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0.40-0.70 
0.70-0.90 
0.90-100 

 . بسيطةy ومتغير xآانت العالقة بين متغير 
 . قویةy ومتغير xآانت العالقة بين متغير 
 . قویة جداy ومتغير xآانت العالقة بين متغير 

 

ل اإل   rxyقيمة   ابقة    التحلي ين     0.491خصائى الس ع ب ة تق ذه القيم  وه
ة  دليل علو وجود     0.70-0.40القيمة   ر أو         عالق ر  ومتغي ين متغي  ب
ود ة  وج ذآاءة الشخصية و  عالق ين ال ازب ة   انج ة العربي م اللغ تعل

العالية اإلسالمية   " دار العلوم " بمدرسة   للطالب فى الفصل الثانى     
 .اللوحة السابقة بسيطة إلى بعالقة آرطااطيس ماجاعابر ج




