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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

 لمحة عن ميدان البحث .أ
 خذ مجموعة من طالب الصف الثامن مناتم إجراء هذا البحث من خالل 

 المتوّسطة والمدرسة  األولى باريتو كواالالحكومية  اإلسالمية المتوّسطة المدرسة

على  طلبة 93و طلبة 101، والتي بلغت االثالثة باريتو كوالالحكومية  اإلسالمية

األولى الحكومية  اإلسالمية المتوّسطة المدرسة من طالبة 62كانت العينات .التوالي

 واال.الثالثة باريتو كالحكومية  اإلسالمية المتوّسطة المدرسة من ةطلب 62و باريتو كواال

 .ا لموق  البحثأوالً وصفً  ة، يصف الباحثلبيانات باستخدام تحليل البياناتقبل معالجة ا

 موقع البحث والأح .1
 كواال  األولى باريتوالمتوّسطة اإلسالمية الحكومية  المدرسةنبذة تاريخية عن  .أ

 ريقيق  على ط األولى باريتو كواالالحكومية  اإلسالمية المتوّسطة المدرسة
مقاطعة   ، منطقة أنجير موارا، باريتو كواال،1بارو  أنجير سيراباتترانس كاليمنتان، قرية 

 .نوبيةكاليمانتان الج
ي عام ف األولى باريتو كواالالحكومية  اإلسالمية المتوّسطة المدرسة تأسست

 المتوّسطة المدرسة تغير وضعها إلى 1930ثم في عام  ،سنوات PGA 4 باسم 1923
  المتوّسطة المدرسة وغيرت مرة أخرى إلى، 60أنجير موارا كلو متر  الحكومية اإلسالمية
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األولى ة الحكومي اإلسالمية المتوّسطة المدرسةاريتو كواال. األولى بالحكومية  اإلسالمية

 .1مترًا مربًعا في منطقة منخفضة 4392حوالي  تبلغ مساحة باريتو كواال

 يتو كواالبار  المدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية الثالثةنبذة تاريخية عن  .ب

 ى طريقق  علي الثالثة باريتو كواالالحكومية  اإلسالمية المتوّسطة المدرسة

قاطعة  م باريتو كواال، ، قرية أنجير موارا كوتا تنغاح،007رقم  62كلوا متر   أنجير سيرابات

 و كواالالثالثة باريتالحكومية  اإلسالمية المتوّسطة المدرسة تم إنشاء .كاليمانتان الجنوبية

 6.م 1،379م م  مساحة بناء حوالي  7،077على مساحة  1921في عام 

 مين والموظفينالمعل أحوال .2

 األولى باريتو كواالالمتوّسطة اإلسالمية الحكومية  المدرسة .أ

العام  في األولى باريتو كواالالحكومية  اإلسالمية المتوّسطة المدرسةتضم 

موظفين إداريين وحارس  4معلًما من خلفيات مختلفة و  72 6061/6066الدراسي 

 المدّرسة درس اللغة العربية في 6.7 الملحق انظرلمزيد من التفاصيل . مدرسة واحد

األولى باريتو كواال يعني روشيتة السارجانا. وهي الحكومية  اإلسالمية ةالمتوّسط المدرسة

                                                                   

 نتيجة الوثائق في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية األولى باريتو كواال.1 

 .رسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثالثة باريتو كواالنتيجة الوثائق في المد6 

 .نتيجة الوثائق في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية األولى باريتو كواال7 
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متخرجة من جامعة انتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين. وليست لها خبرة التربوية 

 4في المعهد.

 كواال  الثالثة باريتوالمتوّسطة اإلسالمية الحكومية  المدرسة .ب

ي العام ف الثالثة باريتو كواالالحكومية  اإلسالمية المتوّسطة المدرسةتضم 

 .معلًما من خلفيات مختلفة وموظفين إداريين وأمين مكتبة 63 6061/6066الدراسي 

 طةالمتوسّ  المدرسة المدّرسة درس اللغة العربية في 7.2 الملحق انظرلمزيد من التفاصيل 

الثة باريتو كواال يعني مستورا السارجانا. وهي متخرجة من جامعة الثالحكومية  اإلسالمية

 2انتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين. ولها خبرة التربوية في المعهد.

 بةالطل أحوال .3
 األولى باريتو كواالالمتوّسطة اإلسالمية الحكومية  المدرسة .أ

العام  في واالاألولى باريتو كالمتوّسطة اإلسالمية الحكومية  المدرسةتضم 
والتي تنقسم  طالبة. 131و طالب 121من  تكونطالًبا ي 766 6061/6066الدراسي 

 3.شخًصا 63-67فصول ويبلغ مجموع كل فصل  4إلى 
                                                                   

نتيجة المقابلة م  رشيتة، مدرسة مادة اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية األولى 4
 م.6061 أكتوبر 70باريتو كواال، السبت 

 

 نتيجة الوثائق في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثالثة باريتو كواال2 
 

 نتيجة المقابلة م  مستورا، مدرسة مادة اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثالثة2 
 .م6061نوفمبر  11 خامسباريتو كواال، ال

 سطة اإلسالمية الحكومية األولى باريتو كواالنتيجة الوثائق في المدرسة المتو 3 
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 الحكومية اإلسالمية المتوّسطة المدرسة بيانات عن حالة الطالب في .4.1لجدول ا
 6061/6066العام الدراسي  األولى باريتو كواال

 عدد الطلبة صلالف الرقم
 المجموع الطالبة الطالب

 63 17 12 الساب  أ 1
 62 17 10 الساب  ب 6
 63 12 17 الساب  ج 7
 63 13 10 الساب  د 4
 62 12 9 الثامن أ 2
 62 14 16 الثامن ب 2
 62 14 11 الثامن ج 3
 62 11 14 الثامن د 3
 63 14 14 التاس  أ 9
 63 14 14 التاس  ب 10
 63 12 17 تاس  جال 11
 63 12 16 التاس  د 16

 766 131 121 المجموع الكل
 الثالثة باريتو كواالالمتوّسطة اإلسالمية الحكومية  المدرسة .ب

ي العام ف الثالثة باريتو كواالالمتوّسطة اإلسالمية الحكومية  المدرسةتضم 
تي تنقسم وال طالبة. 124و طالب 149ن من كو طالًبا يت 707 6061/6066الدراسي 

  3.طلبة 63إلى  67كل فصل من بلغ مجموع  فصول، وي 4إلى 

                                                                   

 نتيجة الوثائق في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثالثة باريتو كواال3 
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 الحكومية اإلسالمية المتوّسطة المدرسة بيانات عن حالة الطالب في .4.6لجدول ا
 6061/6066العام الدراسي  الثالثة باريتو كواال

 عدد الطلبة الفصل الرقم
 المجموع الطالبة الطالب

 63 63  الساب  أ 1
 63 63    بالساب 6
 62  62 الساب  ج 7
 63  63 الساب  د 4
 67 67  الثامن أ 2
 67 67  الثامن ب 2
 63  63 الثامن ج 3
 67  67 الثامن د 3
 63 63  التاس  أ 9
 62 62  التاس  ب 10
 67  67 التاس  ج 11
 67  67 التاس  د 16

 707 124 149 المجموع الكل
 الدرسة حتية فيالمرافق والبنية الت أحوال .4

 األولى باريتو كواالالمتوّسطة اإلسالمية الحكومية  المدرسة .أ
لى مساحة ع األولى باريتو كواالالحكومية  اإلسالمية المتوّسطة المدرسةتم بناء 

 .، تم بناء غرف مختلفة حسب الحاجةم 4392على مساحة   .متر مرب 4392حوالي 
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فصالً  16ولى باريتو كواال لها األالحكومية  اإلسالمية المتوّسطة المدرسة

 غرفة مدير.  فصول لكل منها 4دراسًيا تتكون من الصفوف الساب  إلى التاس  م  

غرفة الصالة  1لمعلمين، غرفة ا  ،رشاديباإلضافة إلى غرفة اإل واحدة غرفة إدارية ، واحدة

س ار ،  المقصف،  مركز حواحدة صحية غرفة ،  المختبر، واحدة (، المكتبةصّلى)م

 4لموظفين، و ، ومرحاضين للمدرسين وابة، وموقف للطلللمعلم،  موقف المدرسة

 9.، وحديقة واحدةواحد ميدان، و ةللطلب مراحيض

 الثالثة باريتو كواالالمتوّسطة اإلسالمية الحكومية  المدرسة .ب

لى مساحة ع الثالثة باريتو كواالالحكومية  اإلسالمية المتوّسطة المدرسةتم بناء 

 .مترًا مربًعا 1،379مترًا مربًعا بمساحة بناء تبلغ حوالي  7،077

فصالً  16الثالثة باريتو كواال لها الحكومية  اإلسالمية المتوّسطة المدرسة

غرفة واحدة . فصول لكل منها 4دراسًيا تتكون من الصفوف الساب  إلى التاس  م  

ة واحدة فة توجيه استشاري، غرف، غرفة إدارية واحدة، غر دارية واحدةرئيس اإل، غرفة للمدير

 مختبر ،الحاسوب، معمل (، غرفة مكتبة واحدةصّلى، غرفة للصالة )ملمجلس المعلمين

، ، غرفة تعاونية واحدة OSISغرفة ،صّحية واحدة غرفة للرياضيات والعلوم الطبيعية، واحد

                                                                   

 
 .نتيجة الوثائق في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية األولى باريتو كواال9
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يض مراح 3لمدرسين وموظفين، ، مرحاضين لةبللطلواحد ، موقف لمعلمينموقف واحد ل

 10.واحد ميدان، و ةبللطل

 ىساجدول الدر ال .5
 األولى باريتو كواالالمتوّسطة اإلسالمية الحكومية  المدرسة .أ

لحكومية ا اإلسالمية المتوّسطة المدرسة قام وقت أنشطة التدريس والتعلم فيي

، يتم نفي العصر العادي الجديد مثل اآل .ثنين إلى السبتاإلكل يوم  األولى باريتو كواال

دقيقة لتعلم  40ظهرًا م  مدة  16حتى الساعة  يعني، من المعتادم في وقت أقصر التعل

مجموعتين حيث تحضر كل في الفصل إلى  بةينقسم الطل . واللغة العربية في األسبوع

 .11أيام في األسبوع 7لدراسية مجموعة ا

 الثالثة باريتو كواالالمتوّسطة اإلسالمية الحكومية  المدرسة .ب

لحكومية ا اإلسالمية المتوّسطة المدرسة التدريس والتعلم في قام وقت أنشطةي

، يتم اآلن في العصر العادي الجديد مثل. ثنين إلى السبتاإلكل يوم  الثالثة باريتو كواال

                                                                   

 .ة باريتو كواالنتيجة الوثائق في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثالث10 
 

نتيجة المقابلة م  رشيتة، مدرسة مادة اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 11 
 م.6061 أكتوبر 69األولى باريتو كواال، الجمعة 
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 دقيقة لتعلم 20ظهرًا م  مدة  16حتى الساعة  يعني، من المعتادالتعلم في وقت أقصر 

في الفصل إلى مجموعتين حيث تحضر كل  بةالطل . وينقسماللغة العربية في األسبوع

 16.أيام في األسبوع 7الدراسية مجموعة 

 تعليم اللغة العربية  .6
 المدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية األولى باريتو كواال .أ

 6017ج ه المدرسة هي منههذأما منهج تعليم اللغة العربية التي تستخدم في 

روشيته هو معمر السرجانا، و ة في الصف الساب  في جمي  الصف. وأما مدرس اللغة العربي

 17السرجانا كمدرسة اللغة العربية في فصل الثامن والتاس .

 باريتو كواال  ثالثةالمدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية ال .ب

 6017ج ه المدرسة هي منههذأما منهج تعليم اللغة العربية التي تستخدم في 

رجانا، هو محي الدىن السلعربية في الصف الساب  في جمي  الصف. وأما مدرس اللغة ا

 14ومستورا السرجانا كمدرسة اللغة العربية في فصل الثامن والتاس .

                                                                   

نتيجة المقابلة م  كيمة، الموظفة اإلدارية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثالثة باريتو  16 
 م.6061نوفمبر  11، الخامس كواال

 

نتيجة المقابلة م  رشيتة، مدرسة مادة اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية األولى 17 
 م.6061 أكتوبر 69باريتو كواال، الجمعة 

نتيجة المقابلة م  مستورا، مدرسة مادة اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 14 
 م.6061نوفمبر  11ألولى باريتو كواال، الخامس ا
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 تقديم البيانات .ب
طلبة الصف الثامن بالمدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية  لدىقدرة القراءة  .1

 ة باريتو كوااللثاألولى باريتو كواال والمدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية الثا
طلبة الصف الثامن بالمدرسة المتوّسطة اإلسالمية  لدىلمعرفة قدرة القراءة 

 اريتو كواالب الحكومية الثالثة الحكومية األولى باريتو كواال والمدرسة المتوّسطة اإلسالمية

م في هذا البحث، يعني اختبار القراءة الجهرية واختبار لفه تستخدم الباحثة اختبارين

معرفة قدرتهم ل على عينة البحث ةباحثاله تأجر  اختبارهو ة الجهرية اءالقر  اختبارمقروء. ال

 .4 الملحق في القراءة. 

 اختبار .ثعلى عينة البح ةباحثاله تا اختبار أجر هو أيضً  اختبار فهم المقروء

نة فهم عي ، ويهدف إلى تحديدالجهرية اءةالقر  اختبارمتابعة بعد  اختبارهو  وءمقر فهم ال

 2.12 الملحق .البحث

 يفطلبة الصف الثامن على القراءة الجهرية وفهم المقروء  اختبارنتائج . 4.7لجدول ا
 باريتو كواال ألولىاالمتوّسطة اإلسالمية الحكومية  المدرسة

 اختبارنتيجة  االسم الرقم
 القراءة الجهرية

 اراختبنتيجة 
 معدل النتائج فهم المقروء

 90 90 90 عيني اهالد 1
 90 90 90 مصباح 6
 30 30 30 ستيناغإيكا كيال أ 7
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 20 20 20 أولياء رحمة 4
 90 90 90 أغنا نوزيال 2
 96.2 90 92 مايا 2
 30 90 30 مريتا فتري 3
 72 20 60 ميرا أنجاني 3
 36.2 90 32 محمد سلطان العارفين 9
 32 30 90 غينا روضة الجّنة 10
 40 60 20 محمد إلياس 11
 32 30 90 عبد الغني 16
 22 20 30 فخري سفترا 17
 26.2 60 32 محمد راحل هدايات 14
 22 70 30 محمد فكري 12
 23.2 20 32 مّلي ينتي 12
 40 20 60 النساء رحمة 13
 20 20 20 فضل رزقي رمضان 13
 22 30 20 محمد ريحان 19
 22 20 30 أحمد مزكي 60
 33.2 30 32 مهدا كرتيكا ساري 61
 40 20 60 محمد موالنا رشادي 66
 62 60 70 أرلي فخندرا 67
 22 20 20 ديفا مهديانا 64
 20 20 20 محمد حتيمي 62
 40 10 30 محمد نوزول رمضانا 62
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 1223.2 1220 1322 المجموع الكل
 27.32 20 23.2 المعدل الكل

𝑀 =
Σ𝑥

𝑁
 
 

=
1657,5

26
 

= 63,75 

 

المتوّسطة  ةالمدرس في . تصنيف نتائج اختبار القراءة الجهرية وفهم المقروء4.4الجدول 
 باريتو كواال ألولىااإلسالمية الحكومية 

 النتيجة في المائة العدد الدرجة النتيجة الرقم
 12,73٪ 4 ممتاز 90-100 1
  12,73٪ 4 جيد جدا 30-39 6
 3.3٪ 6 جيد 30-39 7
 67.03٪ 2 مقبول 20-29 4
 12.73٪ 4 ضعيف 20-29 2
 67.03٪ 2 جدا ضعيف <20 2

 يفالصف الثامن على القراءة الجهرية وفهم المقروء  طلبة اختبارنتائج . 4.2لجدول ا
 الثالثة باريتو كواالالمتوّسطة اإلسالمية الحكومية  المدرسة

 االسم الرقم
 اراختبة نتيج

القراءة 
 الجهرية

 اراختبنتيجة 
 معدل النتائج فهم المقروء

 92 100 90 رينا رحمتكا 1
 32 30 30 نور ليلي رحمي 6

M: كلها  معدل النتائج  
Σ𝑥:  ءمعدل نتائج قراءة جهرية و فهم المقرو  

N: المستجبات 
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 32 30 30 نور عزيزة 7
 30 30 30 زكية 4
 23.2 30 22 منورة 2
 32 30 30 سّتا حسنة 2
 20 30 20 نيا فطريا فتري 3
 20 30 40 مرأة النساء 3
 22 20 20 ليارزقي أم 9
 30 30 20 سفينة األولياء 10
 36.2 90 32 ستي نفيسة أكمالينا 11
 30 10 20 سيدة 16
 72 20 10 ستي مزدلفة 17
 20 30 20 نيدا أولياء  14
 32 30 30 نور سوچي أمليا 12
 30 30 20 نور هداية 12
 20 90 70 رشيفة نفيسا 13
 22 20 20 ستي واحدة 13
 30 30 30 نيال مفيدة 19
 30 20 30 محمد رضا بدلي 60
 26.2 70 32 محمد شعبانا 61
 46.2 60 22 محمد حلمي 66
 70 10 2 محمد رفيعي حمدي 67
 46.2 40 22 نصرالله 64
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 20 40 20 توفيق الرحمن 62
 1203.2 1230 1272 المجموع الكل
 24.7 23.6 21.4 المعدل الكل

 

𝑀 =
Σ𝑥

𝑁
 
 

=
1607,5

25
 

= 64,3 

 
المتوّسطة  ةالمدرس في . تصنيف نتائج اختبار القراءة الجهرية وفهم المقروء4.2الجدول 

 باريتو كواال لثالثةااإلسالمية الحكومية 
 النتيجة في المائة العدد الدرجة النتيجة الرقم
 4٪ 1 ممتاز 90-100 1
 12٪ 4 جيد جدا 30-39 6
 63٪ 3 جيد 30-39 7
 60٪ 2 مقبول 20-29 4
 12٪ 4 ضعيف 20-29 2
 12٪ 4 جدا ضعيف <20 2
المية المتوّسطة اإلس الصف الثامن بالمدرسة على قدرة طلبة المؤثرة ملالعوا .2

لثالثة االحكومية األولى باريتو كواال والمدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية 
 في القراءة  باريتو كواال

 العوامل الداخلية .أ
 رغبة الطلبة .1

M: كلها  معدل النتائج  

Σ𝑥: نتائج قراءة جهرية و فهم المقروء معدل  

N: المستجبات 
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الرغبة هي شيئ أساسي أن يستحقها كل الطلبة لقبول الدرس، ألّن الدرس ولو  

كان يسرا وسهال، وما لهم في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية األولى باريتو كواال 

 فانظر إلى الجدول اآلتي:

لبة الصف الثامن المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية األولى ط. سرور 4.3ل الجدو 
 باريتو كواال على درس القراءة

 النتيجة في المائة التكرار الفصيلة الرقم
 74,21٪ 9 مسرور جدا 1
 27.32٪ 14 مسرور 6
 11.24٪ 7 غير مسرور 7

 100٪ 62 العدد
المتوسطة اإلسالمية  يعتبر أن أكثر طلبة المدرسة 4.3استنادا إلى الجدول 

 ٪ 27.32يشعرون بسرور على درس القراءة أو يقرب من  الحكومية األولى باريتو كواال

 طلبة. 

انظر ف أما لهم في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثالثة باريتو كواال

 إلى الجدول اآلتي:

 الثةثالحكومية ال طلبة الصف الثامن المدرسة المتوسطة اإلسالمية. سرور 4.3 الجدول
 باريتو كواال على درس القراءة

 النتيجة في المائة التكرار الفصيلة الرقم
 60٪ 2 مسرور جدا 1
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 22٪ 14 مسرور 6
 64٪ 2 غير مسرور 7

 100٪ 62 العدد
يعتبر أن أكثر طلبة المدرسة المتوسطة اإلسالمية  4.3استنادا إلى الجدول 

 طلبة. ٪ 22شعرون بسرور على درس القراءة أو يقرب من ي الحكومية األولى باريتو كواال

المدرسة المتوسطة اإلسالمية في طلبة الصف الثامن اشتراك . 4.9 الجدول
 مادة اللغة العربيةباريتو كواال على ولى الحكومية اال

 النتيجة في المائة التكرار الفصيلة الرقم
 32.96٪ 60 مشترك 1
 67.03٪ 2 قد مشترك 6
 - - شتركغير م 7

 100٪ 62 العدد
يعتبر أن أكثر طلبة المدرسة المتوسطة اإلسالمية  4.9استنادا إلى الجدول 

 ٪ 32,96يشتركون على مادة اللغة العربية أو يقرب من  الحكومية األولى باريتو كواال

 طلبة.

المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية في طلبة الصف الثامن اشتراك . 4.10 الجدول
 مادة اللغة العربيةباريتو كواال على ثالثة لا

 النتيجة في المائة التكرار الفصيلة الرقم
 30٪ 60 مشترك 1
 12٪ 4 قد مشترك 6
 4٪ 1 غير مشترك 7
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 100٪ 62 العدد
يعتبر أن أكثر طلبة المدرسة المتوسطة اإلسالمية  4.10استنادا إلى الجدول 

 طلبة. ٪ 30ون على مادة اللغة العربية أو يقرب من يشترك الحكومية الثالثة باريتو كواال

 االهتمام .6
طلبة الصف الثامن في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية اهتمام . 4.11 الجدول

 إلى شرح المدرسة عن درس القراءةباريتو كواال ولى األ
 النتيجة في المائة التكرار الفصيلة الرقم
 32.96٪ 60 يهتم دائما 1
 67.03٪ 2 أحيانايهتم  6
 - - ال يهتم 7

 100٪ 62 العدد
المدرسة المتوسطة اإلسالمية  أكثر طلبةيعتبر أن  4.11استنادا إلى الجدول 

و يقرب أ إلى شرح المدّرسة عن درس القراءة يهتّمون دائماباريتو كواال  ولىالحكومية األ

 طلبة. 32.96٪من  

المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  طلبة الصف الثامن فياهتمام . 4.16 الجدول
 إلى شرح المدرسة عن درس القراءةباريتو كواال ثالثة ال

 النتيجة في المائة التكرار الفصيلة الرقم
 30٪ 60 يهتم دائما 1
 12٪ 2 يهتم أحيانا 6
 - - ال يهتم 7

 100٪ 62 العدد
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 توسطة اإلسالميةالمدرسة الم أكثر طلبةيعتبر أن  4.16استنادا إلى الجدول 

و يقرب أ إلى شرح المدّرسة عن درس القراءة يهتّمون دائماالحكومية الثالثة باريتو كواال 

 طلبة. 30٪من  

طلبة الصف الثامن في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية سؤال . 4.17 الجدول
 إلى المدرسة عن درس القراءةباريتو كواال ولى األ

 النتيجة في المائة التكرار الفصيلة الرقم
 11.24٪ 7 يسأل دائما 1
 29.67٪ 13 يسأل أحيانا 6
 19.67٪ 2 ال يسال 7

 100٪ 62 العدد
المدرسة المتوسطة اإلسالمية  أكثر طلبةيعتبر أن  4.17استنادا إلى الجدول 

قرب من  أو ي إلى المدّرسة عن درس القراءة يسألون أحياناباريتو كواال  ولىالحكومية األ

 طلبة. ٪29.67

طلبة الصف الثامن في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية سؤال . 4.14 الجدول
 إلى المدرسة عن درس القراءةباريتو كواال ثالثة ال

 النتيجة في المائة التكرار الفصيلة الرقم
 4٪ 1 يسأل دائما 1
 30٪ 60 يسأل أحيانا 6
 12٪ 4 ال يسال 7

 100٪ 62 العدد
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المدرسة المتوسطة اإلسالمية  أكثر طلبةيعتبر أن  4.14إلى الجدول  استنادا

يقرب من   أو إلى المدّرسة عن درس القراءة يسألون أحياناالحكومية الثالثة باريتو كواال 

 طلبة. ٪30

 النشاطة .7
طلبة الصف الثامن في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  اشتراك. 4.12 الجدول

 اللغة العربية خارج المدرسة درس عن واال باريتو كولى األ
 النتيجة في المائة التكرار الفصيلة الرقم
 11.27٪ 7 مشترك 1
 33.43٪  67 غير مشترك 6

 100٪ 62 العدد
المدرسة المتوسطة اإلسالمية  أكثر طلبةيعتبر أن  4.12استنادا إلى الجدول 

و يقرب أ لغة العربية خارج المدرسةعن درس ا ال يشتركونباريتو كواال  ولىالحكومية األ

 طلبة. 33.43٪من  

طلبة الصف الثامن في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية اشتراك . 4.12 الجدول
 اللغة العربية خارج المدرسة درس عن باريتو كواال لثالثة ا

 النتيجة في المائة التكرار الفصيلة الرقم
 4٪ 1 يشترك 1
 32٪ 64 غير مشترك 6

 100٪ 62 العدد
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المدرسة المتوسطة اإلسالمية  أكثر طلبةيعتبر أن  4.14استنادا إلى الجدول 

و يقرب أ لغة العربية خارج المدرسةعن درس ا ال يشتركونباريتو كواال  ثالثةالحكومية ال

 طلبة. 32٪من  

 العوامل الخارجية .ب
 المدرسة .1

في المدرسة المتوسطة  ءةوضوح شرح المدرسة عند تعليم درس القرا. 4.13 الجدول
 باريتو كواال  ولىاإلسالمية الحكومية األ

 النتيجة في المائة التكرار الفصيلة الرقم
 92.12٪ 62 واضح جدا 1
 7.32٪ 1 واضح 6
 - - غير واضح 7

 100٪ 62 العدد
المدرسة المتوسطة  في أكثر طلبة يعتبر أن 4.13استنادا إلى الجدول 

يشعرون أن شرح المدرسة واضح جدا أو يقرب باريتو كواال  ولىألاإلسالمية الحكومية ا

 طلبة.  92.12٪ من

في المدرسة المتوسطة  وضوح شرح المدرسة عند تعليم درس القراءة. 4.13 الجدول
 باريتو كواال  ثالثةاإلسالمية الحكومية ال

 النتيجة في المائة التكرار الفصيلة الرقم
 34٪ 61 واضح جدا 1
 12٪ 4 واضح 6
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 - - غير واضح 7
 100٪ 62 العدد

المدرسة المتوسطة  في أكثر طلبة يعتبر أن 4.13استنادا إلى الجدول 

و يقرب أ يشعرون أن شرح المدرسة واضح جداباريتو كواال  ثالثةاإلسالمية الحكومية ال

 طلبة. 34٪من  

في  ةالقراءتنوع األساليب التي تستخدمها المدرسة عند تعليم درس . 4.19 الجدول
 باريتو كواال  ولىالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية األ

 النتيجة في المائة التكرار الفصيلة الرقم
 30.33٪ 61 متنوعة  1
 12.73٪  4 أقل تنوعا 6
 7.32٪ 1 غير متنوعة 7

 100٪ 62 العدد
المدرسة المتوسطة  في أكثر طلبة يعتبر أن 4.19استنادا إلى الجدول 

 يشعرون أن األساليب التي تستخدمها المدرسةباريتو كواال  ولىسالمية الحكومية األاإل

 طلبة. 30.33٪أو يقرب من   متنوعة

ي ف تنوع األساليب التي تستخدمها المدرسة عند تعليم درس القراءة. 4.60 الجدول
 باريتو كواال  ثالثةالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية ال

 النتيجة في المائة لتكرارا الفصيلة الرقم
 32٪ 19 متنوعة  1
 64٪  2 أقل تنوعا 6
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 - - غير متنوعة 7
 100٪ 62 العدد

المدرسة المتوسطة  في أكثر طلبة يعتبر أن 4.60استنادا إلى الجدول 

 يشعرون أن األساليب التي تستخدمها المدرسةباريتو كواال  ولىاإلسالمية الحكومية األ

 طلبة. 32٪ن  أو يقرب م متنوعة

 المادة .6
ها المدرسة عند تعليم درس القراءة في المدرسة تدرسالتي  مناسبة المدة. 4.61 الجدول

 باريتو كواال  ألولىالمتوسطة اإلسالمية الحكومية ا
 النتيجة في المائة التكرار الفصيلة الرقم
 73.42٪ 10 مناسب جدا 1
 21.24٪ 12 مناسبا 6
 - - غير مناسب 7

 100٪ 62 العدد
في المدرسة المتوسطة  أكثر طلبةيعتبر أن  4.61استنادا إلى الجدول 

 مناسبة ها المدرسدرسالتي ت لمادةاإلسالمية الحكومية األولى باريتو كواال يشعرون أن ا

 طلبة. 21.24٪أو يقرب من  

 ها المدرسة عند تعليم درس القراءة في المدرسةتدرسالتي  مناسبة المدة. 4.66 الجدول
 باريتو كواال  لثالثةالمتوسطة اإلسالمية الحكومية ا

 النتيجة في المائة التكرار الفصيلة الرقم
 63٪ 3 مناسب جدا 1
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 36٪ 13 مناسبا 6
 - - غير مناسب 7

 100٪ 62 العدد
في المدرسة المتوسطة  أكثر طلبةيعتبر أن  4.66استنادا إلى الجدول 

مناسب سة ها المدر درسالتي ت لمادةكواال يشعرون أن ا  باريتو ثالثةاإلسالمية الحكومية ال

 طلبة. 36٪ أو يقرب من

 عاملة األجهزة .7
طلبة الصف الثامن في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية امتالك . 4.67 الجدول

  بالكتب العربيةباريتو كواال ولى األ
 النتيجة في المائة التكرار الفصيلة الرقم
 92.12٪ 62 نعم، يمتلك 1
 7.32٪  1 ال يمتلك 6

 100٪ 62 العدد
المدرسة المتوسطة اإلسالمية  أكثر طلبةيعتبر أن  4.67استنادا إلى الجدول 

 طلبة 92.12٪ يمتلكون بالكتب العربية أو يقرب منباريتو كواال  ولىالحكومية األ

كومية حطلبة الصف الثامن في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الامتالك . 4.64 الجدول
  بالكتب العربيةباريتو كواال ثالثة ال

 النتيجة في المائة التكرار الفصيلة الرقم
 92٪ 64 نعم، يمتلك 1
 4٪  1 ال يمتلك 6

 100٪ 62 العدد
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المدرسة المتوسطة اإلسالمية  أكثر طلبةيعتبر أن  4.64استنادا إلى الجدول 

 طلبة 92٪ عربية أو يقرب منيمتلكون بالكتب الالحكومية الثالثة باريتو كواال 

 عاملة البيئة .4
في المدرسة المتوسطة اإلسالمية  طلبة الصف الثامن خلفية الدراسية. 4.62 الجدول

 الحكومية األولى باريتو كواال 
 النتيجة في المائة التكرار الفصيلة الرقم
 46.71٪ 11 المدرسة االبتدائية العامة الحكومية 1
 - - عامة األهليةالمدرسة االبتدائية ال 6

7 
المدرسة االبتدائية اإلسالمية 

 27.34٪ 14 الحكومية

 7.32٪ 1 المدرسة االبتدائية اإلسالمية األهلية 4
 100٪ 62 العدد
في المدرسة المتوسطة  أكثر طلبةيعتبر أن  4.62استنادا إلى الجدول 

ة الحكومية دائية اإلسالمياالبت متخرج من المدرسةاإلسالمية الحكومية األولى باريتو كواال 

 طلبة. 27.34٪ أو يقرب من

في المدرسة المتوسطة اإلسالمية  خلفية الدراسية طلبة الصف الثامن. 4.62 الجدول
 باريتو كواال  ثالثةالحكومية ال

 النتيجة في المائة التكرار الفصيلة الرقم
 22٪ 14 المدرسة االبتدائية العامة الحكومية 1
 - - دائية العامة األهليةالمدرسة االبت 6
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المدرسة االبتدائية اإلسالمية  7
 76٪ 3 الحكومية

 16٪ 7 المدرسة االبتدائية اإلسالمية األهلية 4
 100٪ 62 العدد

في المدرسة المتوسطة  أكثر طلبةيعتبر أن  4.62استنادا إلى الجدول 

حكومية أو بتدائية العامة المتخرج من المدرسة االباريتو كواال  لثالثةاإلسالمية الحكومية ا

 طلبة. 22٪ يقرب من

في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  طلبة الصف الثامن أنشطة. 4.63 الجدول
 خارج المدرسة التي تدعم على مهارة اللغة العربيةباريتو كواال ولى األ

 النتيجة في المائة التكرار الفصيلة الرقم
 3.29٪ 6 تحفيظ القرآن 1
 73.42٪  10 كان تعليم القرآنم 6
 7.32٪ 1 الدراسة عبر اإلنترنيت باستخدام "يوتوب" 7
 - - دورة اللغة العربية 4
 7.32٪ 1 غير ذلك 2
 42.12٪ 16 ال شيء 2

 100٪ 62 العدد
في المدرسة المتوسطة  أكثر طلبةيعتبر أن  4.63استنادا إلى الجدول 

تدعم   خارج المدرسة التي اليشترك أي األنشطةواال باريتو ك ألولىاإلسالمية الحكومية ا

 طلبة. 42.12٪أو يقرب من على مهارة اللغة العربية 
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في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  طلبة الصف الثامن ةأنشط. 4.63 الجدول
 خارج المدرسة التي تدعم على مهارة اللغة العربيةباريتو كواال ثالثة ال

 النتيجة في المائة كرارالت الفصيلة الرقم
 - - تحفيظ القرآن 1
 63٪ 3 مكان تعليم القرآن 6
 60٪ 2 الدراسة عبر اإلنترنيت باستخدام "يوتوب" 7
 - - دورة اللغة العربية 4
 3٪ 6 غير ذلك 2
 44٪ 11 ال شيء 2

 100٪ 62 العدد
في المدرسة المتوسطة  أكثر طلبةيعتبر أن  4.63استنادا إلى الجدول 

ي تدعم  خارج المدرسة الت اليشترك أي األنشطةباريتو كواال  لثالثةاإلسالمية الحكومية ا

 طلبة. 44٪ على مهارة اللغة العربية أو يقرب من

 تحليل البيانات وتفسيرها .ج
طلبة الصف الثامن بالمدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية  لدىقدرة القراءة  .1

 واالتوّسطة اإلسالمية الحكومية الثالثة باريتو كاألولى باريتو كواال والمدرسة الم

حاصل اختبار الطلبة في تقديم البيانات السابقة، وجدت الباحثة اعتمادا على 

ادرين قاإلسالمية الحكومية األولى باريتو كواال  المتوّسطةطلبة الصف الثامن بالمدرسة أن 

أن  7.4لى الجدول كما كتبت ع  63.35=  3315/26 على القراءة الجهرية بنتيجة
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 المتوّسطةالمدرسة أما طلبة الصف الثامن بو  12.المقبولبتقدير  2حاصل النتيجة 

 1663/25قادرين على القراءة الجهرية بنتيجة  الحكومية الثالثة باريتو كواال اإلسالمية

 13.المقبولبتقدير  2أن حاصل النتيجة  7.4كما كتبت على الجدول   64.3= 

لمتوّسطة ا المدرسة في القراءة الجهرية وفهم المقروء تصنيف نتائج اختبار

، 12.73، جيد جدا ٪12.73يعني ممتاز ٪ باريتو كواالألولى ااإلسالمية الحكومية 

. من هذا 67.03، ومنحفض جدا ٪12.73، منخفض ٪67.03، مقبول ٪3.3جيد ٪

 الطلبة له قدرة مرتفعة.  73.42التصنيف الحظت الباحثة أن ٪

نتائج التي حصل عليها طلبة الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة أما أكثر ال

. وأما أكثر المقبولبتقدير  66اإلسالمية الحكومية األولى باريتو كواال يعني المعدل 

النتيجة التي حصل عليها طلبة الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

 .الجيدبتقدير  36الثالثة باريتو كواال يعني المعدل 

المتوّسطة  المدرسة في أما تصنيف نتائج اختبار القراءة الجهرية وفهم المقروء

، 63، جيد ٪12، جيد جدا ٪4يعني ممتاز ٪ باريتو كوااللثالثة ااإلسالمية الحكومية 

                                                                   
نتيجة االختبار القراءة الجهرية وفهم المقروء في الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية 12

 م.6061أكتوبر  69الحكومية األولى باريتو كواال، الجمعة 
 

مية سة المتوسطة اإلسالنتيجة االختبار القراءة الجهرية وفهم المقروء في الصف الثامن بالمدر 13 
 .م6061نوفمبر  11الحكومية الثالثة باريتو كواال، الخامس 
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. من هذا التصنيف الحظت الباحثة 12، ومنحفض جدا ٪12، منخفض ٪60مقبول ٪

 لك نصف من عدد الطلبة تقريبا.الطلبة له قدرة مرتفعة، وذ 43أن ٪

من النتيجتين أعاله، يمكن مالحظة أن النتائج التي تم الحصول عليها أقل 

 من الحد األدنى المطلوبة.

لمتوّسطة ا الصف الثامن بالمدرسة طلبة لدىعلى قدرة القراءة  المؤثرة ملالعوا .6

ة سالمياإلسالمية الحكومية األولى باريتو كواال والمدرسة المتوّسطة اإل

 الحكومية الثالثة باريتو كواال

 العوامل الداخلية .أ
 رغبة .1

من البيانات المحصولة بطريقة اإلستبيان عن الرغبة الطلبة ينقسم إلى 
 قسمين:

 سرور الطلبة .أ
حاصل اختبار الطلبة في تقديم البيانات السابق، وجد أن سرور اعتمادا على 

رس اللغة عن د  باريتو كواال ولىية األالحكوم اإلسالمية المتوّسطةالمدرسة الطلبة في 

 27.32ومسرور عاد من النتيجة في الماءة  74.21العربية يعني النتيجة من مسرور جدا ٪

. إذان أكثر طلبة مسرور مرتفع جدا( بمعنى 4.3)انظر إلى الجدول  33.42فتكون  ٪

 عند تعليم اللغة العربية.
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  اريتو كواالب ثالثةالحكومية ال الميةاإلس المتوّسطةالمدرسة سرور الطلبة في  أما

ومسرور عاد من النتيجة في  60عن درس اللغة العربية يعني النتيجة من مسرور جدا ٪

. إذان أكثر طلبة مسرور مرتفع( بمعنى 4.3)انظر إلى الجدول  32فتكون ٪ 22الماءة 

 عند تعليم اللغة العربية.

 اشتراك الطلبة على مادة اللغة العربية .ب
كثر أالطلبة في تقديم البيانات السابق، وجد أن  اختبارحاصل دا على اعتما

اللغة ون المادة يشترك باريتو كواال ولىالمدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية األفي  طلبة

(. 4.9إلى الجدول  انظر) 32.96من النتيجة في الماءة  مرتفع بمعنى يشتركالعربية يعني 

 اللغة العربية.مادة ال يشتركون أكثر طلبةإذان 

باريتو   ةثالثالحكومية ال اإلسالمية المتوّسطةالمدرسة اشتراك الطلبة في  أما

نتيجة في الماءة من ال مرتفع جدا بمعنىيعني على مادة اللغة العربية يعني يشترك   كواال

 اللغة العربية.المادة  يشتركون أكثر طلبة(. إذان 4.10إلى الجدول  انظر) 30

حظت الباحثة أن الطلبة الذين يشتركون على المادة اللغة العربية من ذلك ال

 أحسنو في قدرة القراءة الجهرية وفي فهم المقروء من الطلبة الذين قد يشترك.

 اهتمام .6
 اهتمام الطلبة إلى شرح المدرسة .أ
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يعني  باريتو كواال ولىالحكومية األ اإلسالمية المتوّسطةالمدرسة الحاصل في 

 (.4.11إلى الجدول  انظر) 32.96من النتيجة في الماءة مرتفع بمعنى "يهتم دائما" 

 و كواالباريت ثالثةالحكومية ال اإلسالمية المتوّسطةالمدرسة أما الحاصل في 

إلى الجدول  انظر) 30من النتيجة في الماءة  مرتفع جدايعني "يهتم دائما" بمعنى 

4.16.) 

تمون إلى شرح المدرسة أحسنو من ذلك الحظت الباحثة أن الطلبة الذين يه

 في قدرة القراءة الجهرية وفي فهم المقروء من الطلبة الذين يهتم أحيانا.

 ل الطلبة إلى المدرسةسؤا .ب
يعني  باريتو كواال ولىالحكومية األ اإلسالمية المتوّسطةالمدرسة الحاصل في 

 19.67و 29.67من النتيجة في الماءة مرتفع جدا "يسأل أحيانا" و"ال يسأأل" بمعنى 

 (.4.17إلى الجدول  انظر) 33.42فتكون ٪

 و كواالباريت ثالثةالحكومية ال اإلسالمية المتوّسطةالمدرسة أما الحاصل في 

 12و 30من النتيجة في الماءة  مرتفع جداو"ال يسأأل" بمعنى  يعني "يسأل أحيانا"

 (.4.14إلى الجدول  انظر) 92فتكون ٪

لى إ ثر الطلبة يسأل احيانا م  ذلك ال يسألأكالباحثة أن  الحظت ذلكمن 

 .وذلك يؤثر إلى قدرة الطلبة على القراءةالمدرسة عن المادة اللغة العربية 
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 النشاطة .7
 يعني باريتو كواال ولىالمدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية األفي 

تيجة لنمن اجدا  مرتفع بمعنىالحاصل "ال يشترك" درس اللغة العربية خارج المدرسة 
 (.4.12)انظر إلى الجدول  33.43في الماءة 

 و كواالباريت ثالثةالمدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية الأما الحاصل في 

نتيجة في من ال جدا مرتفع بمعنى درس اللغة العربية خارج المدرسة يعني "ال يشترك"

 (.4.12إلى الجدول  انظر) 32الماءة 

ية ال يشتركون الدرس اللغة العرب أكثر طلبة الباحثة أن الحظت البياناتمن 

لدى  وءالمقر و فهم  الجهرية قدرة القراءةخارج المدرسة. وذلك يؤثر على حاصل نتائج 

 .الطلبة

 العوامل الخارجية .ب
 المدرسة .1

من البيانات المحصولة بطريقة اإلستبيان عن الرغبة الطلبة ينقسم إلى 
 قسمين:

 وضوح شرح المدرسة .أ
أكثر جد أن ، و ةالطلبة في تقديم البيانات السابق اختبارصل حااعتمادا على 

ون أن شرح عر يش  باريتو كواال ولىالمدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية األفي  طلبة

إلى  انظر) 92.12من النتيجة في الماءة مرتفع جدا  بمعنى "واضح جدا" المدرسة

 (. 4.13الجدول 
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  اريتو كواالب ثالثةة اإلسالمية الحكومية الالمدرسة المتوّسطفي  أكثر طلبة أما

 34من النتيجة في الماءة مرتفع جدا  بمعنى "واضح جدا" عرون أن شرح المدرسةيش

 (. 4.13إلى الجدول  انظر)

قدرة القراءة و وضوح شرح المدرسة يؤثر إلى الباحثة أن  الحظت ذلكمن 

 الطلبة.لدى  المقروءفهم 

 ا المدرسة تنوع األساليب التي تستخدمه .ب
يعني  باريتو كواال ولىالمدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية األالحاصل في 

 (.4.19إلى الجدول  انظر) 30.33من النتيجة في الماءة جدا  مرتفع بمعنى" متنوعة"

 و كواالباريت ثالثةالحكومية ال اإلسالمية المتوّسطةالمدرسة أما الحاصل في 

 (.4.60إلى الجدول  انظر) 32من النتيجة في الماءة  مرتفعيعني "متنوعة" بمعنى 

 األساليب التي تستخدمها المدرسةالباحثة أن  الحظت البيانات السابقةمن 

 الطلبة.لدى  المقروءقدرة القراءة و فهم متنوعة. وذلك يؤثر إلى 

 المادة .6
كثر أالطلبة في تقديم البيانات السابق، وجد أن  اختبارحاصل اعتمادا على 

المادة أن  يشعرون باريتو كواال ولىالمدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية األفي  بةطل
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إلى  انظر) 21.24من النتيجة في الماءة  متوسط بمعنى "مناسب"المدرسة  التي تدرسها

 (. 4.61الجدول 

  اريتو كواالب ثالثةالمدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية الفي  أكثر طلبة أما

الماءة  من النتيجة فيمرتفع  بمعنى "مناسب"المدرسة  ن المادة التي تدرسهاعرون أيش

 (.4.66إلى الجدول  انظر) 36

 لمدرسةا التي تدرسها من البيانات الحظت الباحثة أن الطلبة يشعرون المادة

مناسب فقط ليس مناسب جدا. والمادة يمكن مناسب بمنهج الدراسية ولكن غير 

 مباسب بقدرة الطلبة.

 ألجهزةا .7
كثر أالطلبة في تقديم البيانات السابق، وجد أن  اختبارحاصل اعتمادا على 

الكتب  كون"متلي"  باريتو كواال ولىالمدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية األفي  طلبة

 (. 4.67إلى الجدول  انظر) 92.12من النتيجة في الماءة  مرتفع جدا بمعنى العربية

  و كواالباريت ثالثةسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية الالمدر في  أكثر طلبة أما

إلى الجدول  انظر) 92من النتيجة في الماءة مرتفع جدا  بمعنى الكتب العربية متلكون"ي"

4.64.) 
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قدرة  يؤثر إلى من هذا البيانات الحظت الباحثة أن يمتلك الكتب العربية

 . الطلبةلدى  المقروءالقراءة و فهم 

 البيئة .ج
 الدراسية خلفية .1

كثر أالطلبة في تقديم البيانات السابق، وجد أن  اختبارحاصل اعتمادا على 

ون من متخّرج باريتو كواال ولىالمدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية األفي  طلبة

 (. 4.62إلى الجدول  انظر) 23.29تيجة في الماءة بن المدرسة االبتدائية اإلسالمية""

  اريتو كواالب ثالثةرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية الالمدأكثر طلبة في  أما

إلى الجدول  انظر) 22في الماءة  بنتيجة بمعنى" المدرسة االبتدائية العامةجون من "متخرّ 

4.62.) 

من هذا البيانات الحظت الباحثة أن خلفية الدراسية ال يؤثر كثيرا إلى قدرة 

دائية المدرسة االبتجون من متخرّ الطلبة  الطلبة في القراءة. ألن حاصل االختبار لدى

 اإلسالمية. المدرسة االبتدائيةجون من متخرّ الطلبة أعلى من  العامة

 خارج المدرسة التي تدعم على مهارة اللغة العربيةنشطة الطلبة أ .6
كثر أالطلبة في تقديم البيانات السابق، وجد أن  اختبارحاصل اعتمادا على 

رك أي ال يشت" باريتو كواال ولىة اإلسالمية الحكومية األالمدرسة المتوّسطفي  طلبة
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ءة من النتيجة في الماخارج المدرسة التي تدعم  على مهارة اللغة العربية  األنشطة"

 (. 4.63إلى الجدول  انظر) 42.12

  اريتو كواالب ثالثةالمدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية الأكثر طلبة في  أما

ن النتيجة مشطة" خارج المدرسة التي تدعم  على مهارة اللغة العربية ال يشترك أي األن"

 (.4.63)انظر إلى الجدول  44في الماءة 

من البيانات الحظت الباحثة أن حاصل نتائج قدرة القراءة لدى الطلبة يؤثر 

 بول.ة لذلك قدرتهم مقال يشترك أي األنشط أكثر طلبةبأنشطة الطلبة خارخ المدرسة. 

ر عن العوامل المذكورة أعاله، بناء على المقابلة م  معلمتي المادة بصرف النظ

في كل مدرسة، وجدت الباحثة عامال أخرى كان له تأثير على قدرة الطلبة الذين حصلوا 

على نتائج مقبول فقط. وهو عامل النظام التعليم عبر اإلنترنيت أيام الوباء. حيث أن طلبة 

تمر ر اإلنترنيت منذ دخولهم المدرسة المتوسطة. وهذا مسالصف الثامن التحقو بالتعليم عب

منذ ما يقرب من عامين. مما يجعل قدرة الطلبة في دروس اللغة العربية، خاصة في القراءة 

 بتقدير مقبول. 2على أن تكون قيمتها 

من جمي  البيانات السابقة الحظت الباحثة أن العامل الذي يؤثر كثيرا إلى 

ة لطلبة يعني سرور الطلبة عند تعليم مادة قراءة اللغة العربية، نشاط الطلبقدرة القراءة لدى ا

 عن تعليم اللغة العربية خارج المدرسة، وعامل النظام التعليم عبر اإلنترنيت أيام الوباء.


