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 الباب الرابع

 حتليل البياانت ومناقشتها
 

 حملة عن ميدان البحث وتعليم اللغة العربية فيه -أ 
 التاريخ عن قسم تعليم اللغة العربية -1

، يدل على  عليها ىي برامج الدراسية كثًن الرغبة برامج دراسية تعليم اللغة العربية
 اللغة العربية.كل ذلك يعين من كثًن الرغبة الذي يدرس الطلبة يف قسم تعليم 

اليت فتحت يف  برامج دراسية تعليم اللغة العربية ىي إحدى من برامج الدراسية  
 32كلية الرتبية والتعليم يف جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن يف التاريخ 

إسالم  Bimas( Dirjen)ادلدير العام . (sk)مع الرسالة القرار  4791ديسمرب 
No.Kep./D.VI/218/74   مع درجة "ب" يف العام 4790ويقام رمسيا يف أغوسطس ،

3557. 

فضل أن خيلق ادلتخرجٌن قسم تعليم الغة العربية قسم تعليم اللغة العربية ىي  ةرؤي
اخلالقٌن وادلنفعلٌن على التطوير يف انحية الرتبية، والبحوث وتنمية تعليم اللغة العربية مع 

 ا.ديلك أخلقا عظيم

 مهمة قسم تعليم للغة العربية ىي: 

يقوم الرتبية وتعليم اللغة العربية الذي يتجو على مسفقل الطلبة يف تطوير  -أ 
 قوهتم.
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يقوم البحث لًنفع ملكة اساس البحث ومهارات يف انحية تعليم اللغة  -ب 
 .العربية

يقوم العبادة إىل مؤسسات الرتبية واجملتمع اليت يشكل بتطبيق العلوم  -ج 
 يف انحية تعليم اللغة العربية ومهارات

 ستعد الطلبة أن يقابل مطالبات وحتد التشغيل.تتطورت كفاءة احلياة ل -د 
 Inserviceينتشر نتيجة ُنوث العلم يف انحية تعليم اللغة العربية بربامج  -ه 

Training     .و برامج جتريبية سديدة 

 قسم تعليم اللغة العربية ىي : أىداف

 ندىم مهارة الرتبوية، واحملرتف والذاتية واشرتاكيةحيصل ادلتخرجٌن الذين ع -أ 
ختلق رائعة البحوث مصور على فهم األساسي العلمية على األساس لفض  -ب 

 ادلسألة يف رلالت تعليم اللغة العربية. 
يستعمل نتيجة الرتبية والتعليم مع البحوث يف رلالت تعليم اللغة العربية إىل  -ج 

 مؤسسات الرتبية أو اجملتمع.
 كفاءة احلياة اليت تربط مع زليط العمالة.حيصل ادلتخرجٌن الذين عندىم   -د 
تعليم اللغة العربية واللغات إىل معلمي اللغة العربية  ينتشر األفكار ونظرايت  -ه 

 واجملتمع.
جبامعة أنتساري اإلسالمية األحوال عن قسم تعليم اللغة العربية  -2

 احلكومية بنجرماسني
م اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية عن قسم تعلي جهزةأحوال األ (1

 احلكومية بنجرماسني
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العربية َنامعة أنتساري اإلسالمية لتصوير العام عن أجهزة قسم تعليم اللغة 
 كما يلي:  احلكومية بنجرماسٌن

عن أجهزة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية  1. 4اجلدول 
 احلكومية بنجرماسني

 عدد األجهزةنوع  رقم
 األحوال

 فاسد الئق
  √ 4 رةاداإل 4
  √ 6 غرفة الفصل 3
  √ 4 غرفة ادلعمل 2
  √ 4 غرفة ادلكتبة 1
  √ 3 غرفة احلاسوب 0
  √ 3 غرفة اإلنرتنت 6
  √ 4 ادلسجد 9
  √ 4 الدكان 8
  √ 4 معمل التعليم 7

  √ 3 احلمام 45
  √ 3 موقف 44
  √ 3 السكىن 43
  √ 6 الطلبة سكىن 42
  √ 3 ميدان كرة الريشة 41
  √ 4 ميدان الكرة 40
  √ 4 مجعية الطلبة 46
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  √ 4 قاعة األدوية 49
  √ 3 غرفة احملاضر 48
  √ 312  الكتب 47
صحافة الوطين  35

 الوافق
2 √  

  √ 45 صحافة الوطين 34
33 Prosiding 2 √  
  √ 289 البحث العلمي 32
  √ 2 العلميالبحث  31

 

يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  ادلواد (2
 بنجرماسني

يف قسم تعليم اللغة العربية َنامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية عدد ادلواد 
تقام على مواد األساسية ومواد الثانوية ومواد اإلختيار، وكلها جتمع  مادة 89 بنجرماسٌن

 :يف ادلالحق معامل. لوضوح البيان علينا النظر اجلدول اآلتية 405على 

جبامعة أنتساري اإلسالمية  أحوال الطلبة يف قسم تعليم اللغة العبية -3
 احلكومية بنجرماسني

يف السنة  طالبا 60للغة العربية يف قسم تعليم ا ما زالت الدراسة عدد الطلبة
 08ىي  3540-3541وعدد الطلبة يف السنة الدراسية ، 3546-3540الدراسية 

، وعدد الطلبة يف طالبا 68ىي  3541-3542نة الدراسية ، وعدد الطلبة يف السطالبا
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، وعدد الطلبة يف السنة الدراسية البط 75ىي  3543-3542السنة الدراسية 
ىي  3545-3544، وعدد الطلبة يف السنة الدراسية الباط 47ىي  3543-3544

ة يف ىي طالبان، وعدد الطلب 3557-3545طلبة، وعدد الطلبة يف السنة الدراسية  0
لوضوح البيان علينا  .طالبا 242طلبة، وعدد كلها يعين  6 ىي 3558-3557السنة 

 النظر اجلدول اآلتية:

اللغة العبية جبامعة أنتساري اإلسالمية أحوال الطلبة يف قسم تعليم  4.2اجلدول 
 احلكومية بنجرماسني

 عدد الطلبة ادلرأة الرجل السنة الدراسية الرقم
4 3540-3546 38 29 60 
3 3541-3540 36 23 08 
2 3542-3541 39 14 68 
1 3543-3542 13 18 75 
0 3544-3543 40 1 47 
6 3545-3544 1 4 0 
9 3557-3545 3 - 3 
8 3558-3557 2 2 6 

أحوال رئيس القسم ومعلميها يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة  -4
 أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

من قسم تعليم اللغة العربية  َنامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية عدد ادلعلمٌن 
معلما. لتوضيح البياانت عن أحوال ادلعلمٌن وادلعلمات من قسم تعليم  38بنجرماسٌن 
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، قدمت الباحثة جدول اللغة العربية َنامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن
 أمساء ادلعلمٌن والبياانت منهم:

أحوال رئيس القسم ومعلميها يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة  4.3اجلدول 
 أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

 رقم احملاضر اسم التعليم اجلامعي  جماالت اخلربة
 اللغة العربية 

 والتفسًن
جامعة شريف ىداية 

 هللا جاكرات
األستاذ الدكتور احلاج أمحد 

 فهمي عارف
4 

اللغة و اللغة العربية 
 ةاإلندونسي

جامعة احلكمية 
 مالنج

األستادة الدكتورة احلاجة جويرية 
 ادلاجسرت

3 

 تفسًناللغة العربية وال
جامعة شهيد 

 جاكرات
األستاذ الدكتور احلاج زلي 

 الدين برين ادلاجستًن
2 

و  الرتبية اإلسالمية
 الدراسة اإلسالمية

جامعة سنن أمفل 
 سورااباي

الدكتورندوس أبو قاسم 
 ادلاجستًن

1 

لغة العربية وعلم ال
 وفالتص

جامعة أنتسارى 
 بنجرماسٌن

 أمحد الدكتورندوس احلاج
 ادلاجستًن ح أ حسيين

0 

وتقوًن  اللغة العربية
 التعليم

جامعة سنن كاىل 
 يوجياكاراتجاغا 

 6 نور ليلى ادلاجسيت

األدب العربية 
 تفسًنوال

جامعة سنن كاىل 
 جاغا

 9 حامدي إذلامي ادلاجستًن
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وفلسفة  اللغة العربية
 التعليم

جامعة أنتسارى 
 بنجرماسٌن

 8 ادلاجسرت الدكتورنداه مارايين

 7 توفيق الرمحن ادلاجستًن جامعة ماليزاي اللغة العربية
وعلم  اللغة العربية

التسوف وتعليم اللغة 
 العربية

جامعة احلكمية 
 مالنج

 45 أمحد مرادي ادلاجستًنالدكتور 

طرق الدراسات 
 اإلسالمية

جامعة احلكمية 
 يوجياكارات

 44 عاشقٌن نور ادلاجستًن

 اللغة العربية
الدراسات و 

 اإلسالمية
 43 إان مطمئنة ادلاجستًنالدكتورة  جامعة ماليزاي

 اللغة العربية
جامعة أنتسارى 

 بنجرماسٌن
 42 الدكتورندوس أمحد ديرايب

األدب العربية ومنهج 
 التعليم

جامعة أنتسارى 
 بنجرماسٌن

 41 ادلاجسرترمحات صادقٌن 

اللغة العربية وفلسفة 
 حكم اإلسالم

جامعة أنتسارى 
 بنجرماسٌن

 40 حسب هللا ادلاجستًن

األدب العربية وتربية 
 اإلسالمية 

جامعة فليندر 
 أوسرتاليا

 46 سيت مفلحة ادلاجسرت

األدب العربية وعلوم  جامعة شهريف  فتح هللا منادي السرجاان  49 
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 ادلاجستًن ىداية هللا جاكرات القرآن
وتعليم  اللغة العربية

 اللغة العربية
مية و جامعة احلك
 مالنج

احلاج دمحم مشس الدين نور 
 ادلاجستًن

48 

الشريعة والبالغة 
 اللغة العربيةوتربية 

جامعة كواالدلبور 
 ماليزاي

احلاج فيصل مبارك الدكتور 
 اليسنس ادلاجستًن

47 

وتعليم  لغة العربيةلا
 اللغة العربية

جامعة أنتسارى 
 بنجرماسٌن

 35 رضى درماوايت ادلاجستًن

األدب العربية 
 والدراسة اللغة العربية

جامعة علوالدين 
 مكسار

 34 دمحم اندر ادلاجستًن

األدب اللغة العربية 
اللغة و الدراسة 
 العربية

مية و جامعة احلك
 مالنج

 33 عارف الرمحن حكيم  ادلاجستًن

 تعليم اللغة العربية اللغة العربية
احلاج كامل رما أونشار 

 ادلاجستًن
32 

األدب العربية واللغة 
 العربية

األدب العربية وتعليم 
 اللغة العربية

 31 سللص أنصاري ادلاجستًن

اللغة العربية 
 وتكنولوجي التعليم

لغة العربية لتعليم ا
 وتعليم التكنولوجي

 30 دمحم إقبال شوقي ادلاجستًن

اللغة العربية 
 وتكنولوجي التعليم

تعليم اللغة العربية 
 وتعليم التكنولوجي

 36 احلاج أمحد حفين ادلاجستًن
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 اللغة العربية
جامعة احلكومية 

 مالنج
 39 أدي دسرتي دفياان ادلاجستًن

اللغة العربية و 
 األدب العربية

 38 الدكتور مفتاح الرمحن ادلاجستًن جامعة األزىار قاىرة

 

 تقدمي البياانت -ب 

تقدًن ىذه البياانت ىي حاصل البحث يف ادليدان ابستعمال أساليب البياانت 
 ة واإلستبانة واإلختبار والتوثيق.يعين: ادلالحظة وادلقابل

( لدى 1قدرة الطلبة على قراءة النص العريب يف حماضرة مهارة القراءة ) -1
 حلكومية بنجرماسني.قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية ا

( لدى قسم 4دلعرفة قدرة الطلبة على قراءة النص العريب يف زلاضرة مهارة القراءة )
تعليم اللغة العربية َنامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن تعطي الباحثة اإلختبار 

لتقاس قرائتهم ابىتمام الفصاحة  سبعة ومخسٌن طالباعلى  الشفهي واإلختبار ادلكتوب
جتهز الباحثة نصوص القراءة واألسئلة اليت أيخذ . والقواعد والرتمجة وفهم مضمون النص

( لدى قسم تعليم اللغة العربية 4يف زلاضرة مهارة القراءة ) من تدريس القراءة اللغة العربية
 . 3540\3541سية َنامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن يف السنة الدرا
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( 1نتائج إختبار الطلبة على قراءة النص العريب يف حماضرة مهارة القراءة ) اجلدول :
لدى قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسني.

 نتيجة اإلختبار على القراءة للفصل "أ" 4.4اجلدول 

 قيمة
 نتيجة اإلختبار

 رقم اسم الطلبة
 الفصاحة القواعد الرتمجة فهم النص

 4 أرميايت 43 31 5 8 11
 3 أولياء 44 48 2 5 23

98 34 41 38 40 
إيك جحيا 

 فوتراين
2 

 1 إرما سفتياان 41 30 45 43 64
 0 ة الصلحةاحي 43 32 6 40 06
 6 لينا ميمونة 42 32 1 45 05
 9 مراي نور حسنة 43 32 3 3 27
 8 رمحةنور  42 31 9 45 01
 7 نور عزة احلسنة 7 46 5 5 30
 45 نور أزكية 44 30 6 8 05
 44 نور حسنة 41 32 3 43 14
 43 رسنا رشيدة 43 31 2 40 01
 42 اييو لسرتي 40 24 8 34 90

03 34 6 43 42 
أدي أرفان نور 

 41 رزقٌن
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02 40 45 46 43 
أغوس بنتانج  

 40 كورنياون

 46 أمحد موردي 41 35 45 40 07
 49 أمحد رانلدي 41 21 41 37 74
 48 دحلين يوسف 40 21 40 33 86
 47 ىارايدي 41 22 45 35 99

 رلموع 310 280 425 306 4592

 نتيجة اإلختبار على القراءة للفصل "ب" 4.5اجلدول

 قيمة
 نتيجة اإلختبار

 رقم اسم الطلبة
 الفصاحة القواعد الرتمجة فهم النص

 4 أولياء رمحي 44 47 44 24 93
 3 نورلياان 44 48 9 30 65
 2 نور ميالة سري 43 33 43 38 91

97 22 44 32 43 
كيكي فرانما 

 1 دوي

 0 أولياء عزيزا 43 31 44 20 83

81 20 42 31 43 
رزقي موليا 

 6 أنكريين

 9 رمحي أرلياين 43 48 45 32 62
 8 رمحو 42 31 43 20 81
 7 لياسري 42 35 43 20 85
 45 دمحم رجاين 44 43 43 0 15
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 44 موليدة احلسنة 43 40 45 37 66
 43 سلفيا 44 46 44 24 67
 42 رحيانة 42 33 43 24 98
 41 نوررليدين 43 31 42 38 99
 40 واحدة 43 30 43 24 85
 46 أمحد زيين 41 36 44 22 81
 49 دمحم صلم الدين 43 34 43 30 95
 48 مرشانور  44 35 43 7 03
 47 فيصل 44 45 44 37 64

 رلموع  339 282 340 024 4219

 نتيجة اإلختبار على القراءة للفصل "ج" 4.6اجلدول 

 قيمة
 نتيجة اإلختبار

 رقم اسم الطلبة
 الفصاحة القواعد الرتمجة فهم النص

 4 أمحد سوجروو 42 37 43 24 80
 3 أمحد راينشو 43 31 45 33 68
 2 عبد هللا 44 42 7 25 62
 1 أدي كرنياوان 43 48 44 22 91
 0 دمحم شحبان 42 39 44 24 93
 6 اينأمحد مرض 43 36 44 30 91
 9 دمحم زين األزىاري 43 30 43 38 99
 8 دمحم شريف 43 38 43 20 89
 7 كياءدمحم أذ  42 31 44 23 84
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 45 حسٌن السكاف 42 31 43 32 63
 44 مرية األلفة 44 40 44 25 69
 43 عدانين كملة 42 30 44 22 83

75 22 43 24 41 
فخر الرازي 

 42 الرامحي

 41 مشسية 43 40 45 33 07
 40 خيضر علي 43 35 5 49 17
 46 ابو بكر خالد 43 40 5 1 24
 49 دمحم ريب فهم 44 7 7 30 01
 48 دمحم سربين 42 39 45 30 90

69 49 43 30 42 
حلمي أنواري 

 علي
47 

 رلموع 319 148 488 176 4255

 
إىل اجلدول ادلذكور نتائج اإلختبار على قدرة الطلبة على قراءة النص استنادا  

( لدى قسم تعليم اللغة العربية َنامعة أنتساري 4العريب يف زلاضرة مهارة القراءة )
 عندما يُنظر إليها. 3540\3541اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن يف السنة الدراسية 

حلساب  الفصاحة والقواعد والرتمجة وفهم مضمون النص القراءة ىيحيث إختبار من 
 األيت: ابستخدام الرمز حساب من خالل معدل النتائيج ىذا 
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M =    ∑      

 N 
   319+   339+  310=  من انحية الفصاحة  -4

     09 
        =43،64 

 106+  282+  106من انحية القواعد   =  -3

     09 
       =33،50 

 488+  340+  425من انحية الرتمجة    =  -2

       =7،20 
 176+  024+  306من انحية فهم مضموم النص =  -1

         =33،05 
 ورلوع نتائج قدرة الطلبة على القراءة : 

M = 4255+4219 + 4592 

                  09 

M = 2935 
 09 

             M =  65،26  
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يف حماضرة  2115\2114ادلؤثرة على قدرة الطلبة يف مرحلة  العوامل -2
جبامعة أنتساري قسم تعليم اللغة العربية  لدى (1مهارة القراءة )

 .اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

العوامل ادلؤثرة على قدرة الطلبة، تعطي الباحثة اإلستبيان  على سبعة  دلعرفة
 دلالظة حٌن عملية التعليم.ومخسٌن طلبة وادلقابلة على احملاضران وا

 العوامل الداخلية  ( أ
 انحية احلواسي - أ

 مسع بيان احملاضرحال عضو مسع الطلبة عند  (4

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %37،8 49 واضح جدا 4
 %95،3 15 واضح 3
 - - انقص الواضح 2
 - - واضحالغًن  1

 %455 09 العدد
يف  مسع بيان احملاضرحال عضو مسع الطلبة عند عن  بقمن اجلدول السا  

 عضو مسع أن ، علمنامن قسم تعليم اللغة العربية  3540\3541مرحلة 
وعلى ، %(37،8طالبا ) 49لى واضح جدا ىو ع إجابة الطلبةمن  الطلبة

، وعلى انقص الواضح وغًن الواضح ىو ال %(95،3طالبا ) 15واضح ىو 
 15أن أكثر أجابوا الطلبة واضح ، وىو  موجود. من ىذه البياانت علمنا

 %(.95،3طالبا )
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 حال عضو بصر الطلبة (3

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %19،2 39 جداواضح  4
 %28،6 33 واضح 3
 %41،4 8 انقص الواضح 2
 - - غًن الواضح 1

 %455 09 العدد
يف مرحلة الطلبة  بصرحال عضو عن  بقمن اجلدول السا

الطلبة بصر  ، علمنا أن عضومن قسم تعليم اللغة العربية  3540\3541
، وعلى واضح %(19،2طالبا ) 39من إجابة الطلبة على واضح جدا ىو 

 %(41،4طالبا ) 8ىو  ، وعلى انقص الواضح(%28،6طالبا ) 33ىو 
ة وغًن الواضح ىو ال موجود. من ىذه البياانت علمنا أن أكثر أجابوا الطلب

 .%(19،2طالبا ) 39، وىو جدا واضح 

 حال عضو كالم الطلبة (2

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %06،4 23 جيد جدا 4
 %22،2 47 جيد 3
 %45،9 6 انقص اجليد 2
 - - غًن جيد 1

 %455 09 العدد
  3540\3541يف مرحلة الطلبة  كالمحال  من اجلدول السابق عن 

، علمنا أن عضو كالم الطلبة من إجابة الطلبة ةمن قسم تعليم اللغة العربي
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طالبا  47ىو  جيد، وعلى %(06،4طالبا ) 23على جيد جدا ىو 
ىو  يدوغًن اجل%(، 45،9طالبا ) 6ىو  يد، وعلى انقص اجل%(22،2)

جدا ، وىو  جيدال موجود. من ىذه البياانت علمنا أن أكثر أجابوا الطلبة 
 .%(06،4لبا )طا 23

، لذلك علمنا أن السابقة ياناالستب إىل األجوبة تقدًن النتائج مث
الذين  و، األعضاء جيد جدا ىوطالبا  34الطلبة الذين حيصلون ىو 

طالبا  2الذين حيصلون ىو أما ، و األعضاء جيد ىو طالبا 22حيصلون ىو 
مرحلة يف الطلبة  أعضاءعن   تكرار النتائج .األعضاء غًن جيدوىو 

ديكن أن ينظر إىل اجلدول  من قسم تعليم الغة العربية 3540\3541
 األيت:

يف مرحلة اجلواب عن عضو الطلبة  تكرار 4.7 اجلدول
 من قسم تعليم اللغة العربية  2115\2114

 الرقم العبارة تكرار اجلواب

 .4 األعضاء جيد جدا:  9-7 34

 .3 : األعضاء جيد 1-6 22

  .4 غًن جيد: األعضاء  5-2 2

 العدد 09

 انحية النفسي  - ب
الطلبة يدخلون قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم  أسباب (4

 َنامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن.
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 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %09،8 22 اختيار النفس  4
 %34،4 43 اختيار الوالدين  3
 %34،4 43 األخرى  2

 %455 09 العدد
 الطلبة يدخلون قسم تعليم اللغة العربية أسبابمن اجلدول السابق عن 

 22ىو اختيار النفس من إجابة الطلبة على  الطلبة أسباب، علمنا أن 
، وعلى %(34،4طالبا ) 43ىو  اختيار الوالدين، وعلى %(09،8طالبا )

. من ىذه البياانت علمنا أن أكثر أجابوا %(34،4طالبا ) 43األخرى ىو 
 %(.09،8طالبا ) 22ىو و  ،اختيار النفسالطلبة 

 ضايفاإلع الطلبة على تعليم ا تبإ (3

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %36،2 40 يتبع  4
 %92،9 13 ال يتبع  3

 %455 09 العدد
، علمنا أن  ضايفاإلع الطلبة على تعليم ا تبمن اجلدول السابق عن إ

، وعلى %(36،2طالبا ) 40ىو  "يتبعمن إجابة الطلبة على "ع الطلبة ا تبإ
%(. من ىذه البياانت علمنا أن أكثر 92،9طالبا ) 13ىو  "ال يتبع"

 .%(92،9طالبا ) 13ىو و  ،"ال يتبع"أجابوا الطلبة 

 رغبة الطلبة على مادة القراءة (2

 يف ادلائة النتيجة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %24،0 48 اراغب جد 4
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 %01،2 24 راغب  3
 %41،3 8 أقل راغب 2
 _ - غًن راغب 1

 %455 09 العدد
رغبة ، علمنا أن  رغبة الطلبة على مادة القراءةمن اجلدول السابق عن 

، وعلى %(24،0طالبا ) 48ا ىو راغب جدمن إجابة الطلبة على الطلبة 
طالبا  8ىو  أقل راغب، وعلى %(01،2طالبا ) 24ىو راغب 

%(. وعلى غًن راغب ىو ال موجود. من ىذه البياانت علمنا أن 41،3)
 %(.01،2طالبا ) 24وىو  ،راغبأكثر أجابوا الطلبة 

 حب الطلبة على مادة القراءة (1

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %33،8 42 حّب جدا 4
 %17،3 38 حبّ  3
 %38،5 46 أقل حبّ  2
 - - غًن حبّ  1

 %455 09 العدد
حب ، علمنا أن حب الطلبة على مادة القراءةمن اجلدول السابق عن 

، وعلى %(33،8طالبا ) 42ىو  حّب جدامن إجابة الطلبة على الطلبة 
طالبا  46ىو  حبأقل ، وعلى %(17،3طالبا ) 38ىو  حبّ 

%(. وعلى غًن حب ىو ال موجود. من ىذه البياانت علمنا أن 38،5)
 %(.17،3طالبا ) 38وىو  ،حبّ أكثر أجابوا الطلبة وعلى 

 إىتمام الطلبة عند تعليم مادة القراءة (0
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 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %38،4 46 إىتمام دائما 4
 %19،2 39 إىتمام 3
 %31،6 41 أقل إىتمام 2
 - - غًن إىتمام 1

 %455 09 العدد
، علمنا إىتمام الطلبة عند تعليم مادة القراءةمن اجلدول السابق عن 

طالبا  46ىو  إىتمام دائمامن إجابة الطلبة على إىتمام الطلبة أن 
 أقل إىتمام، وعلى %(19،2طالبا ) 39ىو  إىتمام، وعلى %(38،4)

ىو ال موجود. من ىذه  إىتمامغًن %(. وعلى 31،6طالبا ) 41ىو 
طالبا  39ىو  و ، إىتمامالبياانت علمنا أن أكثر أجابوا الطلبة وعلى 

(19،2)%. 

م الطلبة عند تعليم مادة القراءة يعين ومن حصيلة ادلالحظة أن إىتما
، ولكن أخًنا نقصت الطلبة عند إنتظار تناوب القراءة وادلناظرة أكثرإىتمت 

    .عملية التعليم إىتمام بعض الطلبة يف

 إتباع الطلبة يف تعليم مادة القراءة (6

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %95،3 15 اتباع دائما 4
 %34،4 43 اتباع 3
 %8،9 0 اتباع اترة 2
 - - غًن اتباع  1

 %455 09 العدد
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من اجلدول السابق عن إتباع الطلبة يف تعليم مادة القراءة، علمنا أن 
، %(95،3طالبا ) 15ىو  اتباع دائماإتباع الطلبة من إجابة الطلبة على 

طالبا  0اتباع اترة ىو ، وعلى %(34،4با )طال 43ىو  اتباعوعلى 
ىو ال موجود. من ىذه البياانت علمنا أن أكثر  غًن اتباع%(. وعلى 8،9)

 %(.95،3طالبا ) 15وىو  اتباع دائما،أجابوا الطلبة وعلى 

ومن حصيلة ادلالحظة أن إتباع الطلبة يف تعليم مادة القراءة ما كاد 
 % إتباعا يف التعليم. 75ومن ادلقابلة إىل احملاضر ىي مجيع الطلبة إتباعا 

 دخل الفصلقبل ت إعداد الطلبة على ادلادة (9

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %43،2 9 اعداد دائما 4
 %49،0 45 اعداد  3
 %01،2 24 اعداد اترة 2
 %40،9 7 غًن اعداد 1

 %455 09 العدد
من اجلدول السابق عن إعداد الطلبة على ادلادة قبل تدخل الفصل، 

طالبا  9ىو  اعداد دائماعلمنا أن إعداد الطلبة من إجابة الطلبة على 
ىو  اعداد اترة، وعلى %(49،0طالبا ) 45ىو  اعداد، وعلى %(43،2)

. من ىذه (40،9طالبا ) 7 ىو غًن اعداد%(. وعلى 01،2طالبا ) 24
طالبا  24ىو  اعداد اترةوعلى نا أن أكثر أجابوا الطلبة البياانت علم

(01،2)%. 

 عمل الطلبة واجب ادلنزيل (8
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 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %09،7 22 يعمل دائما 4
 %40،9 7 يعمل 3
 %32،1 40 يعمل اترة 2
 - - ال يعمل 1

 %455 09 العدد
ل اعما، علمنا أن  واجب ادلنزيلل الطلبة اعمامن اجلدول السابق عن 

، وعلى %(09،7طالبا ) 22ىو يعمل دائمامن إجابة الطلبة على الطلبة 
طالبا  40ىو  يعمل اترة، وعلى %(40،9طالبا ) 7ىو  يعمل

ت علمنا أن . من ىذه البياانال موجود ىو ال يعمل%(. وعلى 32،1)
 .%(09،7طالبا ) 22ىوو  ،يعمل دائماعلى أكثر أجابوا الطلبة 

، لذلك علمنا أن السابقة ياناالستب إىل األجوبة تقدًن النتائج مث
 21الذين حيصلون ىو  و، مرتفعىو طالبا  35الطلبة الذين حيصلون ىو 

تكرار  .انقصطالبا وىو  2الذين حيصلون ىو أما ، و متوسط ىو طالبا
ديكن أن ينظر إىل اجلدول  قراءة النص العريبعلى الطلبة  نفسيعن   النتائج
 األيت:

يف مرحلة الطلبة  نفسياجلواب عن  تكرار 4.8اجلدول 
 من قسم تعليم اللغة العربية  2115\2114

 الرقم العبارة تكرار اجلواب

 .4 : مرتفع 46-32 35

 .3 : متوسط 7-40 21
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 .2 : انقص 5-8 2

 العدد 09

 
 العوامل اخلارجية  ( ب

 ةاإلجتماعي البيئة - أ
 الدوافع إىل الطلبة القراءة أعطى زلاضر (4

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %37،8 49 يعطي دائما 4
 %20،4 35 يعطي 3
 %20،4 35 يعطي اترة 2
 - - ال يعطي 1

 %455 09 العدد
، زلاضر القراءة يعطي الدوافع إىل الطلبةمن اجلدول السابق عن 

 49ىو دائما يعطيمن إجابة الطلبة على  الدوافعيعطى احملاضر علمنا أن 
يعطي ، وعلى %(20،4طالبا ) 35ىو  يعطي، وعلى %(37،8طالبا )

. من ىذه ال موجود ىو طيال يع%(. وعلى 20،4طالبا ) 35ىو  اترة
 35ىو و  ،طي ويعطي اترةيععلى ت علمنا أن أكثر أجابوا الطلبة البياان

 .%(20،4طالبا )

 الدوافع إىل الطلبة زلاضر القراءة أعطىومن حصيلة ادلالحظة أن 
يعطي اترة يف إفتتاح التعليم أو حٌن عملية التعليم أو إختتام التعليم ومن 

 يف التعليم. يعطي احملاضر الدوافعادلقابلة إىل احملاضر ىي 

 طريقة زلاضر عند تعليم القراءة (3
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 ادلائةالنتيجة يف  تكرار اجلواب العبارة الرقم
 - - قراءة فقط 4
 - - قراءة و ترمجة 3
 %22،2 47 قراءة وترمجة وبيان 2
 %66،9 28 اآلخر 1

 %455 09 العدد
، علمنا أن طريقة زلاضر عند تعليم القراءةمن اجلدول السابق عن 

ال  ىو قراءة و ترمجة و قراءة فقطمن إجابة الطلبة على طريقة احملاضر 
 اآلخروعلى ، %(22،2طالبا ) 47ىو  وترمجة وبيانقراءة وعلى  موجود، 

ت علمنا أن أكثر أجابوا الطلبة . من ىذه البياان%(66،9طالبا) 28 ىو
 %(.66،9طالبا) 28 ىو اآلخرعلى 

ومن حصيلة ادلالحظة أن طريقة زلاضر عند تعليم القراءة يعين 
يستخدم  "+ جيستخدم فصل "أ" ابحملاضرة والسؤال واجلواب وفصل "ب

يستعمل ابحملاضرة وادلظاىرة  يعينومن ادلقابلة إىل احملاضر  ابدلناقشة اجملموعة
 .والسؤال واجلواب ويعطي الواجب ادلنزيل

 استعمال احملاضر اآللة (2

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %26،9 34 استعمال دائما 4
 %41 8 استعمال 3
 %33،8 42 استعمال اترة 2
 %36،2 40 غًن استعمال 1

 %455 09 العدد
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استعمال ، علمنا أن استعمال احملاضر اآللةمن اجلدول السابق عن 
، %(26،9طالبا ) 34ىو استعمال دائمامن إجابة الطلبة على احملاضر 
طالبا  42ىو  استعمال اترة، وعلى %(41طالبا ) 8ىو  استعمالوعلى 

. من ىذه %(36،2طالبا ) 40 ىو غًن استعمال%(. وعلى 33،8)
طالبا  34ىوو  ،استعمال دائماعلى ت علمنا أن أكثر أجابوا الطلبة البياان

(26،9)%. 

ومن حصيلة ادلالحظة أن استعمال احملاضر اآللة عند تعليم القراءة 
يعين استعمال الكتاب القراءة يف فصل "أ" وال يستعمل آلة األخرى وفصل 

  تعمل آلة األخرى أيضا.وال يس "ب+ ج" استعمال الرسالة

 ادلادة اليت يعطي احملاضر إىل الطلبة (1

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %36،2 40 صعب 4
 %07،6 21 كاف السهل 3
 %41،4 8 سهل 2
 - - سهل جدا 1

 %455 09 العدد
، علمنا أن ادلادة اليت يعطي احملاضر إىل الطلبةمن اجلدول السابق عن 

كاف ، وعلى  %(36،2طالبا ) 40ىو صعبمن إجابة الطلبة على  ادلادة
%(. 41،4طالبا ) 8ىو  سهل، وعلى %(07،6طالبا ) 21ىو  السهل
ت علمنا أن أكثر أجابوا . من ىذه البياانال موجود ىو سهل جداوعلى 
 .%(07،6طالبا ) 21ىو و  ،كاف السهلعلى  الطلبة 

 القراءة بيان احملاضر عند تعليم (0
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 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %49،0 45 صعب 4
 %12،8 30 كاف السهل 3
 %28،0 33 سهل 2
 - - سهل جدا 1

 %455 09 العدد
بيان ، علمنا أن بيان احملاضر عند تعليم القراءةمن اجلدول السابق عن 

، وعلى  %(49،0طالبا ) 45 ىو صعبمن إجابة الطلبة على  احملاضر
طالبا  33ىو  سهل، وعلى %(12،8طالبا ) 30ىو  كاف السهل

ت علمنا أن . من ىذه البياانال موجود ىو سهل جدا%(. وعلى 28،0)
 %(.12،8طالبا ) 30ىو و  ،كاف السهلعلى  أكثر أجابوا الطلبة 

 اشراف والدي الطلبة يف التعلم (6

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %33،8 42 دائما 4
 %15،1 32 اترة 3
 %26،8 34 مل يشرف 2

 %455 09 العدد
، علمنا أن اشراف والدي الطلبة يف التعلممن اجلدول السابق عن 

، %(33،8طالبا ) 42 ىو دائمامن إجابة الطلبة على اشراف والدي 
طالبا  34ىو  مل يشرف، وعلى %(15،1طالبا ) 32ىو  اترةوعلى 

ىو و  ،اترةعلى ت علمنا أن أكثر أجابوا الطلبة %(. من ىذه البياان26،8)
 .%(15،1طالبا ) 32
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 استعمال بيئة اجلامعة ابللغة العربية (9

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 - - دائما 4
 %66،9 28 اترة 3
 %22،2 47 غًن استعمال 2

 %455 09 العدد
، علمنا أن ابللغة العربيةاستعمال بيئة اجلامعة من اجلدول السابق عن 

 28ىو  اترةوعلى ال موجود،  ىو دائمامن إجابة الطلبة على  بيان احملاضر
%(. من 22،2طالبا ) 47ىو  غًن استعمال، وعلى %(66،9طالبا )

طالبا  28ىو اترة، و على ت علمنا أن أكثر أجابوا الطلبة ىذه البياان
(66،9)%. 

اجلامعة ابللغة العربية يعين  ومن حصيلة ادلالحظة أن استعمال بيئة
 استعمال بعض الطلبة اللغة العربية وذلك اترة.

، لذلك علمنا أن السابقة ياناالستب إىل األجوبة تقدًن النتائج مث
 15الذين حيصلون ىو  و، ىو مرتفعطالبا  8الطلبة الذين حيصلون ىو 

تكرار  .انقصطالبا وىو  7الذين حيصلون ىو أما ، و متوسط ىو طالبا
ديكن أن ينظر إىل  قراءة النص العريب على الطلبة  بيئة إجتماعيعن   النتائج

 اجلدول األيت:
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يف مرحلة الطلبة  ةبيئة إجتماعياجلواب عن  تكرار 4.9 اجلدول
 من قسم تعليم اللغة العربية  2115\2114

 الرقم العبارة تكرار اجلواب

 .4 : مرتفع 41-35 8

 .3 : متوسط 9-42 15
7 5-6 2. 

 العدد 09

 ةالبيئة عدم اإلجتماعي - ب
 أحوال بيئة تعليم الطلبة يف اجلامعة (4

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %49،0 45 ىادئ 4
 %01،1 24 كاف اذلادئ 3
 %38،4 46 نقص اذلادئ 2
 - - غًن اذلادئ 1

 %455 09 العدد
، علمنا أن الطلبة يف اجلامعة أحوال بيئة تعليممن اجلدول السابق عن 

، %(49،0طالبا ) 45 ىو ىادئمن إجابة الطلبة على أحوال بيئة تعليم 
 46ىو  نقص اذلادئ، وعلى %(01،1طالبا ) 24ىو  كاف اذلادئوعلى  

ت . من ىذه البياان، وعلى غًن اذلادئ ىو ال موجود%(38،4طالبا )
طالبا  24ىو ، و كاف اذلادئعلى  علمنا أن أكثر أجابوا الطلبة 

(01،1)%. 
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يعين  أحوال بيئة تعليم الطلبة يف اجلامعةومن حصيلة ادلالحظة أن 
 ىادئ اترة.

 أحوال بيئة تعليم الطلبة يف ادلنزل (3

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %24،6 48 ىادئ 4
 %28،0 33 كاف اذلادئ 3
 %34،4 43 نقص اذلادئ 2
 %8،8 0 غًن اذلادئ 1

 %455 09 العدد
، علمنا أن  أحوال بيئة تعليم الطلبة يف ادلنزلمن اجلدول السابق عن 

%( ، 24،6طالبا ) 48 ىو ىادئمن إجابة الطلبة على أحوال بيئة تعليم 
 43ىو  نقص اذلادئ، وعلى %(28،0طالبا ) 33ىو  كاف اذلادئوعلى  

من ىذه  %(8،8طالبا) 0، وعلى غًن اذلادئ ىو %(34،4طالبا )
طالبا  33ىو ، و كاف اذلادئعلى  ت علمنا أن أكثر أجابوا الطلبة البياان

(28،0.)% 

 إمتالك الطلبة قاموس اللغة العربية (2

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %66،9 28 شلتلك  4
 %47،3 44 مستعر  3
 %41،4 8 غًن شلتلك  2

 %455 09 العدد
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، علمنا أن إمتالك الطلبة قاموس اللغة العربيةمن اجلدول السابق عن 
، %(66،9طالبا ) 28 ىو شلتلكمن إجابة الطلبة على  إمتالك الطلبة

طالبا  48ىو غًن شلتلك ، وعلى %(47،3طالبا ) 44ىو  مستعروعلى 
 ،شلتلكعلى ت علمنا أن أكثر أجابوا الطلبة من ىذه البياان، %(41،4)
 .%(66،9طالبا ) 28 ىوو 

 مادة القراءةإمتالك الطلبة على الكتاب ابللغة العربية على  (1

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %24،6 48 شلتلك  4
 %49،0 45 مستعر  3
 %05،7 37 غًن شلتلك  2

 %455 09 العدد
إمتالك الطلبة على الكتاب ابللغة العربية على من اجلدول السابق عن 

 48 ىو شلتلكمن إجابة الطلبة على إمتالك الطلبة ، علمنا أن  مادة القراءة
غًن ، وعلى %(49،0طالبا ) 45ىو  مستعروعلى ، %(24،6طالبا )
ت علمنا أن أكثر أجابوا من ىذه البياان، %(05،7طالبا ) 37ىو شلتلك 
 .%(05،7طالبا ) 37ىو و  ،غًن شلتلكعلى الطلبة 

 اللغة العربية على الكتابإمتالك الطلبة ومن حصيلة ادلالحظة أن 
 % إمتالك.25يعين 

 إمتالك الطلبة على الكتاب ابللغة العربية لغًن مادة القراءة (0

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %81،3 18 شلتلك 4
 %40،8 7 غًن شلتلك  3
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 %455 09 العدد
إمتالك الطلبة على الكتاب ابللغة العربية لغًن من اجلدول السابق عن 

 18 ىو شلتلكمن إجابة الطلبة على إمتالك الطلبة ، علمنا أن مادة القراءة
من ىذه ، %(40،8طالبا ) 7ىو غًن شلتلك وعلى ، %(81،3طالبا )

طالبا  18 ىوو  ،شلتلكعلى ت علمنا أن أكثر أجابوا الطلبة البياان
(81،3)%. 

 امتالك وأحوال الكتب يف مكتبة قسم اللغة العربية (6

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %49،0 45 كثًنة وأحوالو جيد 4
 %49،0 45 كثًنة وأحوالو غًن جيد 3
 %13،3 31 كاف وأحوالو جيد 2
 %33،8 42 انقص وأحوالو جيد 1

 %455 09 العدد
امتالك وأحوال الكتب يف مكتبة قسم اللغة من اجلدول السابق عن 

كثًنة وأحوالو من إجابة الطلبة على  امتالك وأحوال الكتب ، علمنا أن العربية
 45ىو  كثًنة وأحوالو غًن جيدوعلى  ، %(49،0طالبا ) 45 ىو جيد
، %(13،3طالبا ) 31ىو  كاف وأحوالو جيد ، وعلى%(49،0ا )طالب

ت من ىذه البياان، %(33،8طالبا) 42ىو  وأحوالو جيدانقص وعلى 
طالبا  31ىو و  ،كاف وأحوالو جيدعلى  علمنا أن أكثر أجابوا الطلبة 

(13،3)%. 
امتالك وأحوال الكتب يف مكتبة قسم اللغة ومن حصيلة ادلالحظة أن 

 كاف وأحوالو جيد اليت تضع يف إدارة قسم اللغة العربية. العربية
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، لذلك علمنا أن السابقة ياناالستب إىل األجوبة النتائجتقدًن  مث
 22الذين حيصلون ىو  و، ىو مرتفعطالبا  31الطلبة الذين حيصلون ىو 

  تكرار النتائج .انقص ىو ال موجودالذين حيصلون أما ، و متوسط ىو طالبا
ديكن أن ينظر إىل  قراءة النص العريبعلى الطلبة  بيئة عدم إجتماعيعن 

 اجلدول األيت:

يف الطلبة  ةبيئة عدم إجتماعياجلواب عن  تكرار 4.11 اجلدول 
 من قسم تعليم اللغة العربية  2115\2114مرحلة 

 الرقم العبارة تكرار اجلواب

 .4 : مرتفع 45-40 31

 .3 : متوسط 1-7 22

 .2 : انقص 5-1 -
 العدد 09

 
 اببيةاجل ( ج

 جاببية العايل -أ 
 اكتساب الطلبة العلوم األخرى عن القراءة عند التوجد يف الفصل (4

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %9 1 اكتساب دائما 4
 %36،2 40 اكتساب 3
 %05،8 37 اكتساب اترة 2
 40،9% 7 غًن اكتساب  1

 %455 09 العدد
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عن القراءة اكتساب الطلبة العلوم األخرى من اجلدول السابق عن 
من إجابة الطلبة امتالك وأحوال الكتب ، علمنا أن عند التوجد يف الفصل

طالبا  40ىو  اكتسابوعلى ، %(9طالبا ) 1 ىو اكتساب دائماعلى 
غًن ، وعلى %(05،8طالبا ) 37ىو  اكتساب اترة ، وعلى%(36،2)

ت علمنا أن أكثر أجابوا من ىذه البياان%(، 40،9) طالبا 7ىو اكتساب 
 .%(05،8طالبا ) 37ىو  اكتساب اترةعلى الطلبة 

 الطابة عن مادة القراءة يف البيت ةطالعم (3

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %47،2 44 يطالع دائما 4
 %45،0 6 يطالع 3
 %17،4 38 يطالع اترة 2
 %33،8 42 ال يطالع 1

 %455 09 العدد
، مطالعة الطابة عن مادة القراءة يف البيتمن اجلدول السابق عن 

طالبا  44ىو  يطالع دائمامن إجابة الطلبة مطالعة الطابة علمنا أن 
ىو  يطالع اترة ، وعلى%(45،0طالبا ) 6ىو يطالع وعلى ، %(47،2)

من  .%(33،8طالبا ) 42ىو  ال يطالع، وعلى %(17،4طالبا ) 38
طالبا  38ىو و  ،يطالع اترةت علمنا أن أكثر أجابوا الطلبة ىذه البياان

(17،4)%. 

 جاببية الوسطى -ب 
 ل الطلبة إىل احملاضر عند تعليم القراءةسؤا (4

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
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 - - يسأل دائما 4
 %43،3 9 يسأل 3
 %62،3 26 يسأل اترة 2
 %31،6 41 ال يسأل 1

 %455 09 العدد
، سؤال الطلبة إىل احملاضر عند تعليم القراءةمن اجلدول السابق عن 

وعلى ، ال موجودىو  يسأل دائمامن إجابة الطلبة سؤال الطلبة علمنا أن 
طالبا  26ىو  اترة يسأل ، وعلى%(43،3طالبا ) 9ىو  يسأل

ت من ىذه البياان%(. 31،6طالبا ) 41ىو  يسألال ، وعلى %(62،3)
 .%(62،3طالبا ) 26ىو و  ،اترة يسأل أجابوا الطلبةعلمنا أن أكثر 

 إسأل الطلبة إىل احملاضر عند تعليم القراءة ومن حصيلة ادلالحظة أن
 يعين ىم سألوا عند ادلناقشة واليسأل عند حال األخرى.

 ر الطلبة عند توجد نتيجة األدىن يف مادة القراءةو شع (3

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %28،0 33 حزان جدا 4
 %15،1 32 حزان 3
 %41 8 كاف احلزن  2
 %9،4 1 غًن احلزن 1

 %455 09 العدد
شعور الطلبة عند توجد نتيجة األدىن يف مادة من اجلدول السابق عن 

 طالبا 33ىو  حزان جدامن إجابة الطلبة شعور الطلبة ، علمنا أن  القراءة
ىو كاف احلزن  ، وعلى%(15،1طالبا ) 32ىو حزن وعلى ، %(28،0)
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من ىذه %(. 9،4طالبا ) 1ىو  غًن احلزن، وعلى %(41طالبا ) 8
طالبا  32ىو حزن، و  على ت علمنا أن أكثر أجابوا الطلبةالبياان

(15،1)%. 
 جاببية األدىن - ج

 الطلبة اإلختصار بعد التعلم ةعاصن (4

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 - - يصنع دائما 4
 %43،3 9 يصنع 3
 %05،7 37 يصنع اترة 2
 %26،7 34 ال يصنع 1

 %455 09 العدد
، علمنا أن صناعة الطلبة اإلختصار بعد التعلممن اجلدول السابق عن 

وعلى ىو ال موجود،  جدا يصنع دائما على من إجابة الطلبةصناعة الطلبة 
طالبا  37ىو  يصنع اترة ، وعلى%(43،3طالبا ) 9ىو يصنع 

ت من ىذه البياان. %(26،7طالبا ) 34ىو  ال يصنع، وعلى %(05،7)
  .%(05،7طالبا ) 37ىو  ،يصنع اترة علمنا أن أكثر أجابوا الطلبة على

 حب الطلبة التمرين يف القراءة (3

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %41 8 حب جدا 4
 %12،7 30 حب 3
 %13،4 31 كاف احلب 2
 - - غًن احلب 1
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 %455 09 العدد
، علمنا أن حب الطلبة التمرين يف القراءةمن اجلدول السابق عن 

وعلى ، %(41طالبا ) 8 ىو حب جدا على من إجابة الطلبةالطلبة  حب
طالبا  31ىو  كاف احلب ، وعلى%(12،7طالبا ) 30ىو  حب

علمنا أن ت من ىذه البياان. ال موجودىو  غًن احلب، وعلى %(13،4)
 .%(12،7طالبا ) 30ىو  ،حب أكثر أجابوا الطلبة على

، لذلك علمنا أن السابقة ياناالستب إىل األجوبة تقدًن النتائج مث
 طالبا 15الذين حيصلون ىو  و، مرتفع ىو ال موجودالطلبة الذين حيصلون 

  تكرار النتائج .انقصطالبا وىو  49الذين حيصلون ىو أما ، و متوسط ىو
 ديكن أن ينظر إىل اجلدول األيت: قراءة النص العريبعلى الطلبة  جاذبيةعن 

يف مرحلة الطلبة  جاببيةاجلواب عن  تكرار 4.11اجلدول 
 من قسم تعليم اللغة العربية  2115\2114

 الرقم العبارة تكرار اجلواب

 .4 : مرتفع 42-48 -

 .3 : متوسط 9-43 15

 .2 : انقص 5-6 49
 العدد 09
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 انت وتفسريهاالبيا حتليل -ج 
َنامعة من قسم تعليم اللغة العربية  3540\3541يف مرحلة   طلبةالقدرة  -4

 .على قراءة النص العريبأنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن 

، وجدت ةاعتمادا على حاصل إختبار الطلبة يف تقدًن البياانت السابق
نتائج إختبار  عندما يُنظر إىل النص العريب أن قدرة الطلبة على قراءة الباحثة

، متوسطالفصاحة والقواعد والرتمجة وفهم مضمون النص بنتيجة  من حيث
  طالبا. 09من عدد  60،36 ألن معدل نتائج الطلبة ىي مبتوسط اعتربانىا

من قسم تعليم  3540\3541ادلؤثرة على قدرة الطلبة يف مرحلة  العوامل -3
على قراءة النص َنامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن اللغة العربية 

 .العريب
 
 العوامل الداخلية -أ 

 انحية احلواسي (4

أعضاء الطلبة يف زلاضرة مهارة القراءة  من البياانت السابقة علمنا أن
لدى قسم تعليم اللغة العربية َنامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن 

عضو مسع الطلبة أن أكثر أجابوا  من حيثنتائج االستبيان  عندما يُنظر إىل
عضو بصر الطلبة أن أكثر  ومن حيث %(.95،3طالبا ) 15واضح ىو 

عضو كالم  ومن حيث %(.19،2طالبا ) 39أجابوا الطلبة واضح جدا ىو 
%(. 06،4) طالبا 23الطلبة أن أكثر أجابوا الطلبة جيد جدا ىو 

واصطلحت الباحثة أن أعضاء الطلبة لدي قسم تعليم الغة العربية يف مرحلة 
 بنتيجة إختبار الطلبة يف تعبًن تعترب َنيد وىذه مناسبة 3540\3541
 متوسط.
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 انحية النفسي  (3
الطلبة يف زلاضرة مهارة القراءة  نفسيمن البياانت السابقة علمنا أن 

امعة أنتساري اإلسالمية احلكومية لدى قسم تعليم اللغة العربية َن
اسباب إختيار من حيث نتائج االستبيان  بنجرماسٌن عندما يُنظر إىل

، (09،8طالبا ) 22ختيار النفسي ىو أن أكثر أجابوا الطلبة االطلبة 
إتباع الطلبة على تعليم اإلضايف أن أكثر أجابوا الطلبة ال يتبع ومن حيث 

رغبة الطلبة على مادة القراءة أن  ومن حيث .%(92،9طالبا ) 13ىو 
. ومن حيث الطلبة %(01،2طالبا ) 24أكثر أجابوا الطلبة راغب ىو 

على حب الطلبة على مادة القراءة أن أكثر أجابوا الطلبة على حب ىو 
%(. ومن حيث إىتمام الطلبة أن أكثر أجابوا الطلبة 17،3طالبا ) 38

يعين أكثر الطلبة الحظة مناسبة ابدل %(19،2طالبا ) 39إىتمام ىو 
. ومن حيث إتباع الطلبة يف التعليم أن أكثر إىتمام عند تعليم القراءة

مناسبة ابدلالحظة  %(95،3طالبا ) 15أجابوا الطلبة إتباع دائما ىو 
. ومن حيث إعداد وادلقابلة يعين ما كاد مجيع الطلبة اتباعا يف التعليم

طالبا  24إعداد اترة ىو بة الطلبة على ادلادة أن أكثر أجابوا الطل
%(. ومن حيث تعمل الطلبة على واجب ادلنزيل أن أكثر أجابوا 01،2)

%(. واصطلحت الباحثة أن 09،7طالبا ) 22الطلبة يعمل دائما ىو 
 3540\3541نفسي الطلبة لدي قسم تعليم الغة العربية يف مرحلة 

   متوسط.   بنتيجة إختبار الطلبة يف تعبًن تعترب مبتوسط وىذه مناسبة
 

 العوامل اخلارجية  -ب 
 ةالبيئة اإلجتماعي (4
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الطلبة يف زلاضرة مهارة  ةبيئة إجتماعيمن البياانت السابقة علمنا أن 
القراءة لدى قسم تعليم اللغة العربية َنامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

يعطي احملاضر من حيث نتائج االستبيان  بنجرماسٌن عندما يُنظر إىل
طالبا  35أن أكثر أجابوا الطلبة يعطي ويعطي اترة  ىو الدوافع 

ومن حيث . مناسبة ابدلالحظة يعطي احملاضر الدوافع اترة %(20،4)
 28طريقة احملاضر عند تعليم القراءة أن أكثر أجابوا الطلبة اآلخر ىو 

ومن  .مناسبة ابدلالحظة وادلقابلة يعين ادلظاىرة كثًنة %(66،9طالبا )
حملاضر اآللة أن أكثر أجابوا الطلبة استعمال دائما ىو ا استعمال حيث
مناسبة ابدلالحظة يعين استعمال احملاضر كتاب  %(26،9طالبا ) 34

. ومن حيث ادلادة اليت يعطي احملاضر أن أكثر أجابوا القراءة والرسالة
%(. ومن حيث بيان احملاضر 07،6طالبا ) 21الطلبة كاف السهل ىو 

%(. ومن 12،8طالبا ) 30بة كاف السهل ىو أن أكثر أجابوا الطل
طالبا  32حيث اشراف الطلبة أن أكثر أجابوا الطلبة على اترة ىو 

. ومن حيث استعمال بيئة اجلامعة ابللغة العربية أن أكثر %(15،1)
مناسبة ابدلالحظة يعين  %(66،9طالبا ) 28أجابوا الطلبة اترة ىو 

. واصطلحت بيئة قسم اللغة العربيةتتكلم الطلبة اترة ابللغة العربية يف 
الباحثة أن بيئة إجتماعي الطلبة لدي قسم تعليم الغة العربية يف مرحلة 

بنتيجة إختبار الطلبة يف  تعترب مبتوسط وىذه مناسبة 3540\3541
 متوسط.    تعبًن

 ةاإلجتماعيالبيئة عدم  (3
إجتماعي الطلبة يف زلاضرة  عدم من البياانت السابقة علمنا أن بيئة

مهارة القراءة لدى قسم تعليم اللغة العربية َنامعة أنتساري اإلسالمية 
أحوال من حيث نتائج االستبيان  احلكومية بنجرماسٌن عندما يُنظر إىل
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 24أن أكثر أجابوا الطلبة كاف اذلادئ ىو الطلبة يف اجلامعة تعليم بيئة 
. بيئة تعليم الطلبة ىادئ اترة يعين مناسبة ابدلالحظة  %(01،1طالبا )

 28أن أكثر أجابوا الطلبة شلتلك ىو ومن حيث امتالك الطلبة القاموس 
امتالك الطلبة على كتاب مادة القراءة أن ومن حيث  %(.66،9طالبا )

مناسبة  %(05،7طالبا ) 37أكثر أجابوا الطلبة غًن شلتلك ىو 
 ومن حيث . %25لقراءة ابدلالحظة يعين امتالك الطلبة على كتاب ا

امتالك الطلبة على كتاب لغٍن مادة القراءة أن أكثر أجابوا الطلبة شلتلك 
%(. ومن حيث امتالك وأحوال الكتب يف 81،3طالبا ) 18ىو 

كاف وأحوالو جيد مكتبة قسم تعليم اللغة العربية أن أكثر أجابوا الطلبة  
الكتب  أحوالو كاف مناسبة ابدلالحظة يعين   %(31،3)طالبا  31ىو 
. واصطلحت الباحثة أن بيئة عدم إجتماعي الطلبة لدي قسم تعليم جيد

 تعترب مبتوسط وىذه مناسبة 3540\3541الغة العربية يف مرحلة 
 متوسط. بنتيجة إختبار الطلبة يف تعبًن

 جاذبية   - ج
 جاذبية العايل  (4

 الطلبة يف زلاضرة مهارةجاذبية عايل من البياانت السابقة علمنا أن 
القراءة لدى قسم تعليم اللغة العربية َنامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

اكتساب الطلبة من حيث نتائج االستبيان  بنجرماسٌن عندما يُنظر إىل
طالبا  37أن أكثر أجابوا الطلبة اكتساب اترة ىو العلوم األخرى 

مطالعة الطلبة عن مادة أن أكثر أجابوا الطلبة ومن حيث  %(.05،8)
 %(.17،4طالبا ) 38طالع اترة ىو ي

 جاذبية الوسطى  (3
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الطلبة يف زلاضرة مهارة جاذبية وسطى من البياانت السابقة علمنا أن 
القراءة لدى قسم تعليم اللغة العربية َنامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

يسأل الطلبة عند من حيث نتائج االستبيان  بنجرماسٌن عندما يُنظر إىل
مناسبة  %(62،3طالبا ) 26ة يسأل اترة ىو أكثر أجابوا الطلبأن تعليم 

يشعر ومن حيث ، عند تعليم القراءة ابدلالحظة وادلقابلة يعين يسأل اترة
طالبا  32الطلبة عند توجد نتيجة األدىن أن أكثر أجابوا الطلبة حزن ىو 

(15،1)%. 

 جاذبية األدىن (2

الطلبة يف زلاضرة مهارة جاذبية أدىن من البياانت السابقة علمنا أن 
القراءة لدى قسم تعليم اللغة العربية َنامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

صناعة الطلبة من حيث نتائج االستبيان  بنجرماسٌن عندما يُنظر إىل
ومن  %(.05،7طالبا ) 37أن أكثر أجابوا الطلبة يصنع اترة ىو اإلختصار 

طالبا  30بوا الطلبة حب ىو حب الطلبة على دترين أن أكثر أجاحيث 
%(. واصطلحت الباحثة أن جاذبية الطلبة لدي قسم تعليم الغة 12،7)

بنتيجة إختبار  تعترب مبتوسط وىذه مناسبة 3540\3541العربية يف مرحلة 
 متوسط. الطلبة يف تعبًن


