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 الباب الرابع
 البياتات وتحليل البيانات

 
 لمحة عن ميدان البحث -أ 

 وأحوال رئيس ادلعهد حبث الباحث عن تاريخ تأسيس ي سبابيف ىذا ال
 .دبعهد الفالح للبنني بنجربارو وادلوظفني ساتيذواألادلعهد

 قريةلنداسن 23تر ميلو أمحد ياين كشارع يف معهد الفالح للبننييقع 
 74،047اجلنوبية دبساحة األرض بنجاربارو كاليمانتانأصلانجمنطقة ليانجىالوسطأولني

 .مًت مربع
رجب التاريخ السادس من شهر  رمسيا يف معهد الفالح للبننيتأسس  -1

الذي  م 1975يوليو من شهر  26تاريخ ادلوافقفيال ه 1395
 الذي ريواحملا ومبالغ وىو عامل. اينثمحد أي الشيخ احلاجمشهور قامالعادلامل

ه أصحاب دبساعدة ،  ادلسلمني يف إندونيسيا عندكنمألوفيمل 
 دحالنكورنني زلمد  مشسوريوزلمد غزايلاحلاج :الساخيني،منهمو

 واحلاج زلمد جعفر دحالن  واحلاج دارالن،واحلاجمحد الرملي، واحلاجم
 على األرض مع وضع لذلك بنيمعهد الفالح للبننيرلتبىإمساعيل وغريىم، 

 .معهد الفالح للبننيملكية األراضي اليت متلكها مؤسس 
على من الناحية القانونيةا  رمسيمعهد الفالح للبنني بىجرباروسس تأ

من شهر  19تاريخ يف 38 رقم خبتيار باصلرماسني شهادةكاتب العدلأساس 
 .1985 سنةيوليو 
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 ىو على معهد الفالح للبننيسًتاتيجيات الىداف وااأل وادلأموريةلرؤية واأما  -2
: النحو التايل

  الرؤية (أ 

 فرض عني وفرض كفاية، ومتجذرة يف اجملتمع، موجهة إىل  على علومتقني
على العيش  (Iptek)العلوم والتكنولوجيا ، و(IMTAQ)اإلؽلان والتقوى 
 .بشكل مستقل

 ادلأمورية (ب 

 :أما ادلأمورية عند معهد الفالح للبنني ىي

واجلماعة من خالل أىل السنة  العقيدة يقوم معهد الفالح للبنني باألمانة (1
 .تطوير التعليم الكمي والنوعي

 . واجلماعةأىل السنةمتكن كوادر التفكري ادلسلمني النضال  (2

 البعدين الفكري واألخالقي إماتطور القدرات البشرية يف مجيع أبعادىا،  (3
( SDM)واالقتصادية واالجتماعية والثقافية من أجل خلق ادلوارد البشرية 

 .ارتفاعية

 ف األىدا (ج 

إعداد جيل من الشباب قادر على ف معهد الفالح للبنني ىي األىداأما 
 .مواجهة ربديات ادلستقبل

 اسًتاتيجية (د 

  معهدالعدالة، أن كل شخص لديو نفس الفرصة والفرصة لتصبح طالب (1
 النظر عن اجلنس، والوضع االجتماعي واالقتصادي دون،  للبننيالفالح

 .لدوالعرق ولون اجل
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 ربسني التعليم وفقا دلتطلبات اجملتمع، سواء  أنعلية، وىي ينبغياأل (2
 .ةالظروف احلالية وادلستقبل

 أن نوعية التعليميجبأن يكون موجها على نوعية العمليات ،جودة التعليم (3
 .وادلنتجات

 دلوارد الطاقة وادلرافق وادلنزلية البنية التحتية يةالكفاءة، وىي استخدام الفعال (4
ذلا قيمة اسًتاتيجية لتعزيز مشاركة مجيع قطاعات اجملتمع والقطاع اخلاص 

 .  ادلعهد التعليميةربسنيأيضا للمشاركة والقيام بدور نشط يف تطوير و

 ينبنلل الفالح مؤسسمعهد. ي مؤسسة هينبنلل الفالح معهدأعلى قيادة يف 
وفيما يلي أمساء رئيس ادلؤسسة منذ تأسيسها وحىت . اينثمنذ إنشائها برئاسة زلمد 

 .اآلن

  معهدالسنة يفمع   قائمة أمساء من رئيس رللس إدارة مؤسسة :اجلدول
 .ينبنللالفالح 

أسماء من رئيس مجلس إدارة مؤسسة  4،1جدول

 السنة االسماء الرقم
 1986-1976 احلاج زلمد ثاين 1
 1993- 1986 احلاج زلمد 2
 2001- 1986 احلاج رلتبا امساعيل 3
 2003-2001 احلاج زلمد عمر 4
 2007- 2003 احلبيب عبد اهلل احلبشي 5
 2008- 2007 احلاج زلمد غزايل 6
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 اآلن- 2008 احلاج نور شهيد رملي 7
 

 ظلعهد ممديروكذلك رئيس ادلؤسسة، .  ىي الرعايةةسسؤالقيادة ربت امل
 الفالح معهد الرعاية ديريوفيما يلي أمساء م.  كان أيضا بعض دورانينبنللالفالح 

 .النشيئةمنذ ينبنلل

 ينبنلل الفالح لمعهدي الرعاية دبرأسماء م 4،2: جدول

 السنة االسماء الرقم
 (ستة أشهر) 1976 احلبيب عبد اهلل احلبشي 1
 1989- 1976 احلاج امحد كساسي 2
 (ستة أشهر)1989 احلاج زلمد 3
 1990-1989 احلاج زفوري زمري 4
 1991- 1990 احلاج مهال عباس 5
 2002- 1991 احلاج نور شهيد رملي 6
 2011- 2002 احلاج عبد الرمحن 7
 2014- 2011 احلاج سهيمي 8
  اآلن2014 احلاج صيف اهلل 9
 بنجاربارو  ينبنلل الفالح معهدوثائق : ادلصدر

ىم ، ينبنلل الفالح معهد الرعاية دبريوىناك تشغيل النظاملمساعدة م
، ينبنلل الفالح معهد على تسهيل رلال التعليم يف ونسقسيس شلا يساعدوؤ رأساتيذ

 : ينبنلل الفالح معهدس اجملاالت خاص وؤبعد أمساء ر
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 ينبنلل الفالح معهدأسماء رئيس المجاالت الخاص  4،3: جدول

 األستاذ أمحد مرزوقي رئيس األمن 1
 األستاذ احلاج أمحد نبوي رئيس العبادة 2
 األستاذ سيف األنوار رئيس ادلرافق 3

 األستاذ رحيين ترشيد رئيس النظافة  4
 األستاذ زلمد معيز الدين رئيس الرياضة 5
 األستاذ زين اهلل السرجانا رئيس ادلسكن 6
 األستاذ زلمد مربوي الصحةرئيس  7

 
 تقديم البيانات -ب 

 بيئة اللغة العربيةجة عن لنيتحبث الباحث يف ىذا الصف عما يتعلق باي
  الذي وجد بطريقة رة الكالممهاالذي وجد بطريقة االستبيانة والدرجة عن نتيجة

ويتها دلعرفة ؤ الباحث يف ىذا البحث، مث نسبة ما، والبيانات اليت مجعوختباراال
. طبقات الطلبة وتثبيت ادلعّدل اإلطلراف ادلعياري منها أوال

 بيئة اللغة العربيةكيف العالقة بني يف أسئلة البحث، قدمت ادلشكلة وىي 
فالح العهد  مبثاين يف ادلتوسطة الصف يف البلطالرة الكالممهاونتيجة 

 .2016/2017 يف السنة الدراسية باروبنجرللبنني
 إلجابة ادلشكلة، رة الكالممها ونتيجةبيئة اللغة العربيةعن مجعت البيانات 

: البيانات ضلو التايل
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 بيئة اللغة العربية عن بيانات -1
 بيئة اللغة  الباحث طريقة االستبيانة لتحصيل البيانات عنستخدمي

، ودلعرفة بارو بنجرفالح للبننيالعهد  مبثاين يف ادلدرسة ادلتوسطة البالصفلطالالعربية
تقدم الباحث االستبيانة اليت ي. ادلعّدل واإلضلراف ادلعياري عليهمطبقاهتم ولتثبيت 

النتيجة من . لباا، عددىم أربعون طب الطالعلى عشر بيانا مخسةن على وتتك
: سب بالرمزيح(2ادللحق ) وجد يف اجلدول احملصولة ذياالستبيانة ال

N =
skor perolehan

skor maksimal
× 100 

: ، فتحسب تلك القيمة كمثل56إذا أحد من الطلبة ػلصل قيمة 
N =

56

60
× 100 

93،3= 
ب سب أيضا القيمة اآلخر من الطالتحمث . 93 وىي االستبانةجة مننيتفال

. كما النحو السابق
 بيئة اللغة جة عننيتبناء على ما مجعو وحسبو الباحث من البيانات، فال

كما ثاينالصف البارو يف بنجرفالح للبننيالعهد  مبادلدرسة ادلتوسطة يف ب الطالالعربية
: يلياال

  بيئة اللغة العربيةجة عن نتي ال4،4جدول 
  بيئة اللغة العربيةاالسم لرقم ا
 100 ادزان مرشدي 1
 100 امحد فوزي 2
 97 الفيالنور فضيلة 3
 78 زلمد نور لطفي 4
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 93 نور حجلي 5
 95 زلمد نوفل النوار 6
 87 امحد ذوالكفل 7
 100 زلمد صويف 8
 92 ريفان ىديات 9
 82 جوىر احلسن االولني 10
 100 زلمد فؤادي 11
 90 زلمد حسيب 12
 97 امحد عطاء اهلل 13
 97 رولند طيو دلفيناتا ليمانًتا 14
 100 زلمد سبيل الرشد 15
 93 امحد فيصل 16
 87 امحد نبيل 17
 98 نور الرمحن 18
 97 رمضاين 19
 85 زلمد خليل 20
 97 أفريادي 21
 93 زلمد مسان 22
 93 امحد ريزا فهلفي 23
 90 زين العبد 24
 75 امحد ياسر 25
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 97 زلمد زكي 26
 93 زلمد سبويو 27
 100 زلمد رضى 28
 80 زلمد أمني حسين 29
 73 امحد حسيب النور 30
 85 إحياء علوم الدين 31
 75 زلمد الصديق نور 32
 65 أكرب طرباين 33
 85 زلمد رضا 34
 70 أمحد حنفي 35
 78 أمحد فضيلة 36
 72 ثاين 37
 100 زلمد فكريا  النور ديندي  38
 78 زلمد رجال 39
 98 نور الدين 40

 3565 اجملموع
 89 ادلعدل لنتيجة الطالب 

 
، فيصنع اجلدول من  بيئة اللغة العربيةمن اجلدول السابق، تعرف الدرجة عن

: النسبة ادلئوية بالطبقة كما يلي
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  بيئة اللغة العربية توزيع تكرار الدرجة عن 4،5جدول 
نسبة مؤوية التكرار القيمة الرقم 

1 90-100 %24 60 %
2 80-89 %7 17،5 %
3 70-79 %8 20 %
4 60-69 %1 2،5 %

عهد  مبثاين يف ادلدرسة ادلتوسطة الصف البذلك اجلدول يدل أن الطال
 لبا طؤثرةمليست  يف طبقة بيئة اللغة العربية الذين ذلم ملكة بارو بنجرفالح للبننيال

، (%20) طالب ية مثانكفاءة، والطالب الذين ىم يف طبقة (%2،5 )واحد
، والطالب الذين ىم (%17،5) طالب سبعةؤثرةموالطالب الذين ىم يف طبقة 

 بيئة اللغة ولذلك قيل أن %(. 60 )البا طأربعة وعشرونجداؤثرة ميف طبقة 
 .جداؤثرة م يف طبقة بارو بنجرفالح للبننيالعهد مبالعربية

 
 رة الكالممهاعن نتيجة الدرجة  -2

 مهارةالكالم لتحصيل البيانات عن نتيجة ختبار الباحث طريقة االستخدمي
تأخذ الدرجة من . باروبنجرفالح للبننيالعهد  مبثاين ادلتوسطة يف الصف البالطال

 ، عددىم باروبنجرفالح للبننيالعهد  مبثاين ادلتوسطة يف الصف الب الطالختباراال
من  وجدذي الختبارالنتيجة من اال. يدخلون يف مسكن اللغةأربعون طلبا الذين 

وتكتب . والطالقة والفهموىي النطق وادلفرداتوالقواعد، جوانب ادلهمة يف تعليم الكالم
: سب بالرمزيح(2ادللحق )يف اجلدول احملصولة 

N =
skor perolehan

skor maksimal
× 100 
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: ، فتحسب تلك القيمة كمثل24إذا أحد من الطلبة ػلصل قيمة 

N =
24

25
× 100 

96= 
كما النحو ب سب أيضا القيمة اآلخر من الطالتحمث . 96فالدرجة منو وىي

. السابق
نتيجة بناء على ما مجعو وحسبو الباحث من البيانات، فالدرجة عن 

فالح العهد  مبثاين يف ادلدرسة ادلتوسطة الصف يف البلطال اللغة العربيةمهارةالكالم
: كما التليباروبنجرللبنني

رة الكالم مها الدرجة عن 4،6جدول 
 (Y)رة الكالممهاالدرجة عن االسم لرقم ا
 96 ادزان مرشدي 1
 96 امحد فوزي 2
 92 الفيالنور فضيلة 3
 76 زلمد نور لطفي 4
 88 نور حجلي 5
 88 زلمد نوفل النوار 6
 84 امحد ذوالكفل 7
 92 زلمد صويف 8
 88 ريفان ىديات 9
 92 جوىر احلسن االولني 10
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 96 زلمد فؤادي 11
 84 زلمد حسيب 12
 84 امحد عطاء اهلل 13
 80 رولند طيو دلفيناتا ليمانًتا 14
 92 زلمد سبيل الرشد 15
 84 امحد فيصل 16
 88 امحد نبيل 17
 96 نور الرمحن 18
 92 رمضاين 19
 88 زلمد خليل 20
 84 أفريادي 21
 80 زلمد مسان 22
 96 امحد ريزا فهلفي 23
 96 زين العبد 24
 76 امحد ياسر 25
 96 زلمد زكي 26
 80 زلمد سبويو 27
 92 زلمد رضى 28
 88 زلمد أمني حسين 29
 76 امحد حسيب النور 30
 84 إحياء علوم الدين 31
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 76 زلمد الصديق نور 32
 64 أكرب طرباين 33
 84 زلمد رضا 34
 60 أمحد حنفي 35
 64 أمحد فضيلة 36
 60 ثاين 37
 92 زلمد فكريا  النور ديندي  38
 72 زلمد رجال 39
 88 نور الدين 40

  3384 اجملموع
   84،6 مهارةالكالمادلعدل لنتيجة 

، فيصنع اجلدول من مهارةالكالمننتيجة من اجلدول السابق، تعلم الدرجة ع
: النسبة ادلئوية بالطبقة كما يلي

 توزيع تكرير الدرجة عن مهارةالكالم 4،7جدول 

الطبقة نسبة مؤوية التكرار القيمة الرقم 
شلتاز % 35 %14 90-100 1
جّيد جدا % 42،5 %17 80-89 2
جّيد % 12،5 %5 70-79 3
مقبول % 10 %4 60-69 4
ناقص -  0 >59 5
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فالح العهد  مبثاين ادلتوسطةيف الصف الذلك اجلدول يدل أن الطالب 
، والطالب (%0)مهارةالكالم الطالب يف طبقة ناقص نتيجة الذين ذلم ملكة للبنني

 جيد ، والطالب الذين ىم يف طبقة(%10 ) أربعة طالبالذين ىم يف طبقة مقبول
لبا ا عشر طسبعة، والطالب الذين ىم يف طبقة جّيد جّدا (%12،5)مخسة طالب 

ولذلك قيل %(. 35)لبا ا عشر طأربعة، والطالب الذين ىم يف طبقة شلتاز (42،5%)
 . يف طبقة جّيد جدابارو بنجرفالح للبننيالعهد مبمهارةالكالمأن نتيجة 

ن  ونتيجة مهارةالكالمم بيئة اللغة العربيةحساب ادلعّدل واإلضلراف ادلعياري من  -3
 فقام الباحث  ونتيجة مهارةالكالم بيئة اللغة العربيةحاصل مجع البيانات عن 

:  اخلطوات اآلتية
.  بيئة اللغة العربيةنتيجةثبت الباحث ادلعّدل واإلضلراف ادلعياري عن ي،أوال

 بيئة اللغة قام الباحث حبساب درجة ادلعّدل واإلضلراف ادلعياري من ادلتغرّية األوىل وىي
( 4،10)اليت وجد باالستبيانة شرح يف اجلدول  بيئة اللغة العربيةالبيانات عن . العربية
 .اآلتية

، قام الباحث  بيئة اللغة العربيةكما كان ادلعّدلواإلضلراف ادلعياري منثانيا،
البيانات عن . مهارةالكالمحبساب درجة ادلعّدل و واإلضلراف ادلعياري من نتيجة 

 .اآلتية( 4،10) شرح يف اجلدول ختباراليت وجدت بالطريقة االمهارةالكالمنتيجة 
 بيئة اللغة جدول األعمال لحساب المعّدل واإلنحراف المعياري في 10،4 جدول
 مهارة الكالمنتيجة والعربية

XY 𝐘𝟐 𝐗𝟐 Y X الرقم االسم 

 1 ادزان مرشدي 100 96 10000 9216 9600
 2 امحد فوزي 100 96 10000  9216 9600
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 3 الفيالنور فضيلة 97 92 9409 8464 8924
 4 زلمد نور لطفي 78 76 6084 5776 5928
 5 نور حجلي 93 88 8649 7744 8184
 6 زلمد نوفل النوار 95 88 9025 7744 8360
 7 امحد ذوالكفل 87 84 7569 7056 7308
 8 زلمد صويف 100 92 10000 8464 9200
 9 ريفان ىديات 92 88 8464 7744 8096
 10 جوىر احلسن االولني 82 92 6724 8464 7544
 11 زلمد فؤادي 100 96 10000 9216 9600
 12 زلمد حسيب 90 84 8100 7056 7560
 13 امحد عطاء اهلل 97 84 9409 7056 8148

رولند طيو دلفيناتا  97 80 9409 6400 7760
 14 ليمانًتا

 15 زلمد سبيل الرشد 100 92 10000 8464 9200
7812  7056  16 امحد فيصل 93 84 8649 
 17 امحد نبيل 87 88 7569 7744 7656
 18 نور الرمحن 98 96 9604 9216 9408
 19 رمضاين 97 92 9409 8464 8924
 20 زلمد خليل 85 88 7225 7744 7480
 21 أفريادي 97 84 9409 7056 8148
 22 زلمد مسان 93 80 8649 6400 7440
 23 امحد ريزا فهلفي 93 96 8649 9216 8928
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 24 زين العبد 90 96 8100 9216 8640
 25 امحد ياسر 75 76 5625 5776 5700
 26 زلمد زكي 97 96 9409 9216 9312
 27 زلمد سبويو 93 80 8649 6400 7440
 28 زلمد رضى 100 92 10000 8464 9200
 29 زلمد أمني حسين 80 88 6400 7744 7040
 30 امحد حسيب النور 73 76 5329 5776 5548
 31 إحياء علوم الدين 85 84 7225 7056 7140
 32 زلمد الصديق نور 75 76 5625 5776 5700
 33 أكرب طرباين 65 64 4225 4096 4160
 34 زلمد رضا 85 84 7225 7056 7140
 35 أمحد حنفي 70 60 4900 3600 4200
 36 أمحد فضيلة 78 64 6084 4096 4992
 37 ثاين 72 60 5184 3600 4320

زلمد فكريا  النور  100 92 10000 8464 9200
 38 ديندي 

 39 زلمد رجال 78 72 6084 5184 5616
 40 نور الدين 98 88 9604 7744 8624

 𝐗𝐘 

304780 
 𝐘𝟐 

290240 
 𝐗𝟐 

321673 
 𝐘 

3384 
 𝐗 

3565 
40=n 

 
 اجملموع
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 اختبار الفرضية -4
:   أما الفرضية اليت قد رمز الباحثهي

 يف بلطال ومهارةالكالم بيئة اللغة العربيةأوال، توجد عالقة إغلابّية بني 
وادلراد بالعالقة . (Ha)باروبنجرفالح للبننيالعهد  مبثاين يف ادلدرسة ادلتوسطةالصف ال

 بمثال كلما يتعلم الطال.  تغري أحد ادلتغريتني يف اذباه جيد وإغلايباإلجابية ىي إذا 
.  اللغة العربّيةمهارةالكالمفارتفعت درجة نتيجة يف بيئة اللغة العربيةاللغة العربّية 

 يف بلطال ومهارةالكالم بيئة اللغة العربيةثانيا،مل توجد عالقة إغلابّية بني 
(.  Ho)باروبنجرفالح للبننيالعهد  مبثاين ادلتوسطةالصف ال

ثاين يف  يف الصف البلطال ومهارةالكالم بيئة اللغة العربيةدلعرفة العالقة بني 
، فوجد ٢۰١٦/٢۰١7سي ا للعام الدرباروبنجرفالح للبننيالعهد  مبادلدرسة ادلتوسطة

:  ىو Y و متغرية X الربط بني متغرية أن،10،4سابق يف جدول ال

rxy: = n. XY−( X)( Y)

 {𝑛 . X2−( X)2}{𝑛.  Y2−( Y)2}
 

= 40.304780 −(3565)(3384)

 {40.321673 − 3565)2  {40.290240−(3384)2}
 

=
12191200 −12063960

 {12866920 −12709225 } {11609600 −11451456 }
 

=
127240

  157695   {158144 }
 

=
127240

   157919.347
 

=0.805 

تفسير القيمة البسيطة  :  4،1جدول 
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إشارة  rxyقيمة 
> 1،00بني  rxy  ≤ 0،80    مرتفعة جدا
> 0،80بني  rxy  ≤ 0،70  مرتفعة
> 0،70بني  rxy  ≤ 0،40   متوسطة
>0،40بني  rxy  ≤0،20  منخفضة
> 0،20بني  rxy  ≤ 0،00 منخفضة جدا 
 

ودلعرفة كيف يؤثر اختالف من بعض ادلتغرية ادلستقلة على ادلتغرية التابعة يف 
ثاين  يف الصف البلطال ومهارة الكالم بيئة اللغة العربيةبني، أو تأثري الظاىرة ادلعقدة

 يستخدم ف، ٢۰١٦/٢۰١7سي ا للعام الدرباروبنجرفالح للبننيالعهد  مبادلتوسطة
 . ربليل االضلدارالباحث

 :يستخدم بالرمز

Y = a + bX 

a = 
 X2 .   Y − X .  XY 

 n  X2 −( X)2
 

= 
321673  .3384−3565 .  304780

40 .  321673 −(3565)2  

= 
2000732

 157695
 

= 12.687 

                                                 
1
 Rahayu Kariadinata dan Maman Abdurrahman, Dasar-dasar Statistik Pendidikan, 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.309-310 
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b = 
𝑛   XY−  X .   Y  

 n  X2 −( X)2
 

= 
40 .  304780  −3565 .  3384 

 40 .  321673 −(3565)2  

=
127240

 157695
 

=0.806 

Y = 12.687 + 0.806 X 

 بيئة اللغة من حاصل احلساب السابق يعرف بأن درجة الربط بني 
 يعرف وىي مرتفعة جدا، و𝑟𝑥𝑦 =0،8045064798وىو مهارةالكالمونتيجة العربية

 + Y = 12.687 ىييؤثر اختالف من بعض ادلتغرية ادلستقلة على ادلتغرية التابعةأن

0.806X. 
 

 (Koefisien Determinasi)حساب معامل احلتمية  -5
Koefisien Determinasi:  R= 𝑟𝑥𝑦  ∗  𝑟𝑥𝑦  

          = (0,805*0,805) 

          = 0,6480 

          = 64,80% 

مهارةالكالم % 64،80 أن R، دلت تنيجة R = 64،80% تنيجة  
الباقي، % 35،20اللغة العربية متأثرة من  بيئة اللغة العربية حسب طويل العالقة، و

 .متأثرة من عوامل األخرى
 

 النتيجة -6
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بناء على ربليل الربط وربليل االضلدار أن ىناك عالقة إغلابية ومرتفعة بني  
 ثاين يف ادلدرسة ادلتوسطةالصف البلطالبيئة اللغة العربية ومهارة الكالم اللغة العربية

مهارة الكالم اللغة إذا . ٢۰١٦/٢۰١7سي ا للعام الدرباروبنجرفالح للبننيالعهد مب
 %.64،72العربية متأثرة من  بيئة اللغة العربية حوايل 

 
 تحليل البيانات وتفسيرها - ج

  بيئة اللغة العربية  -1
ين يف ادلدرسة ادلتوسطةيف  الثالطالب الصف العربيةمعرفة بيئةاللغةمن أجل 

 :ينبنلالفالح لمعهد 

جاء الباحث إىل معهد الفالح للبنني، ودخل الباحث مساكن اللغة : أّوال
. العربية، وىي مسكن إمام ادلسلم وإمام البخاري وحسن بن علي وحسني بن علي

يف كل مساكن الطالب يتكلمون اللغة العربية إما الطالب يتكلمون اللغة العربية مع 
إما الطالب يتكلمون اللغة العربية يف أنشطة . مسكنهمرئيس أصدقائهم أم مع 

التعليمية أم يف الراحة إما الطالب يتكلمون اللغة العربية يف ادلسكن أم خارج 
ادلسكن، ولديهم اجلاسوسون الذين يتلّصصونالطالب يتكلمون اللغة العربية 

ولديهم أيضا الكتب أو القاموس . أمالطالب يتكلمون لغة أخرى سوى اللغة العربية
اليت دافعت عن أنشطة تعليم اللغة العربية، ويف كل مساكن ادلكان لتعليم اللغة 

العربيةواللوحات ادلكتوبة باللغة العربية وكتابات اللغة العربية اليت وضعت يف حيطان 
 . ادلسكن

الطالب يسكنون يف مسكن إمام ادلسلم أحواذلم مازال يف الدراسة أي 
ابتداء تعليم اللغة العربية  والطالب يسكنون يف مسكن إمام البخاري أحواذلم مازال 
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يف الدراسة أي يف أنشطة تعليم اللغة العربية وكذالك أحوااللطالب الذين يسكنون 
يف مسكنحسن بن علي، إما الطالب يسكنون يف مسكن حسني بن علي أحواذلم 

منظورا يف أحوال الطالب . يف هناية دراسة اللغة العربية وليس ذلم األنشطة التعليمية
فاختار الباحث الطالب الذين يسكنون يف مسكن إمام البخاريوحسن بن علي  يف 

 .أحوال مازال يف الدراسة أي يف أنشطة تعليم اللغة العربية

أنشطة تعليم اللغة العربية ىي أنشطة ذلا جدوال يف تعليم اللغة العربية،  أي 
فيها تعليم ادلفردات . الطالب يتعلمون اللغة العربية ربت إشراف رئيس ادلسكن

والقواعد ومهارات األربعة إما بالكتاب ادلعني أم بغري الكتاب، ادلقصود يتعلم 
الطالب اللغة العربية بغري الكتاب يعنييتعلم الطالب اللغة العربية باخلطابة واجملادلة 

 .وادلسرحية وغري ذلك من تعليم اللغة العربية

 البخاري ومسكنإمام ستهدف لطالب استبانةاليت تاستخدم الباحث : ثانيا
قّسم الباحث و.ينبنلالفالح لين ادلتوسطةيف معهد  الثاالصفسلم يف إمام امل

  وإمام ادلسلم البخاريدلسكن إمام 2016 عام  مننوفمرب28ثنني يوم اإلاالستبانة
العربية يف اإلشراف على مسكن اللغة دبساعدة من رئيس 14:00 الساعةيف

 . بيئة اللغة العربية عن متعلقة االستبانةو،الطالب

الذي صنع skala likertمجع الباحث بيانات  بيئة اللغة العربية باالستبانة 
الباحث مخسة عشر تصرػلا، فأمر الباحث ادلستجيبني أن ؼلتاروا  من ادلوافقة جدا 

 . بيئة اللغة العربيةبيانات حىت غري موافقة، فوجد الباحث من تلك االستبانة 

  اللغة العربية الكالممهارة -2
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ين ادلتوسطةيف  الثا  طالب الصف العربيةاللغةمهارة الكالم معرفةمن أجل 
مسكنإمام ستهدف لطالب الذي ي، استخدم الباحث اختبارا ينبنلالفالح لمعهد 

ويعقد .ينبنلالفالح لين يف ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد  الثاالصفسلم  إمام املالبخاري و
 دلسكن إمام 2016ديسمرب عام  من12-11الثالثاء  حىت االختبار يوم األحد

إما  20:00 -19:00استمرارا يف الساعة  16:00 -14:00 الساعةالبخاري يف
 ابتداء من الساعة 2016ديسمرب  من 13 ادلسلم يف يوم األربعاء دلسكن إمام

 دبساعدة من رئيس 20:00 -19:00استمرارا يف الساعة  16:00 -14:00
الشفوي، وىذا بويعقد االختبار  .العربية يف اإلشراف على الطالبمسكن اللغة 

 متعلقة أسئلتو . اللغة العربية لطالبالكالماالختبار ىو مفيد لقياس مدى ادلهارة
،  اللغة العربية اليت يستخدمونو كتابالكالم تعديلها مع مواد مأخوذة منعنمهارة

الذي ألفو الدكتور زلمود إمساعيل صيين ناصف "1العربية للناشئني "ربت العنوان 
ادلملكة العربية السعودية وزارة ادلعارف )مصطفى عبد العزيز سلتار الطاىر حسني 

 .(إدارة الكتب ادلدرسية

مجع الباحث بيانات مهارة تكلم اللغة العربية باالختبار، فأمر الباحث 
 مث ىم يتكلمون ،ادلستجيبني أن يتكلموا مع صديقو أوال عن التعارف والسرية الذاتية

 ذلكفوجد الباحث من ، منفردا عن القصة القصرية والسرية الذاتية وشيء يف الصورة
. مهارة تكلم اللغة العربيةختبار نتيجة اال

 
 
 
 :يليابناء على معامل الربط من حاصل احلساب فتفسر البيانات كما الو
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: بالطريقتني𝑟𝑥𝑦بناء على البحث يف الباب ادلتقدم تفسر درجة 
.   تفسري بالطريقة البسيطيةأوال،

، وىو يف الفاصلة 𝑟𝑥𝑦 =0،8045064798من احلساب السابق قد وجد 
1  –0،800 .  

 Y ومتغرّية Xبناء على توجيو يف الباب ادلقّدم فثّبت العالقة بني متغرّية 
. ولذلك قيل أن ىناك عالقة إغلابّية بني ادلتغرّيبني.  جدامرتفعة

 (Product Moment) فرودك مومان r تفسري باستخدام جدول قيمة ،ثانيا
ستخدم الباحث الطريقة الثانية يعين تفسري يولكن يف ىذا البحث، 

 :باخلطوات اآلتية (Product Moment) فرودك مومان rباستخدام جدول قيمة 

 ومتغرية X توجد عالقة إغلابّية بني متغرية :(Ha)رمزت الفرضية البدلية  (أ 
Y. 

 X مل توجد عالقة إغلابّية بني متغرية :(Ho)رمزت الفرضية الصفرية  (ب 
 .Yومتغرية 

 

إذن، توجد .  مرفوضة(Ho) مقبولة و الفرضية الصفرية (Ha)البدلية فالفرضية 
الصف بلطال اللغة العربّية مهارة الكالم ونتيجة  بيئة اللغة العربيةعالقة إغلابّية بني 

سي ا للعام الدربارو بنجرفالح للبننيالعهد  مبثاين يف ادلدرسة ادلتوسطةال
٢۰١٦/٢۰١7. 

 
 اللغة مهارةالكالم ونتيجة  بيئة اللغة العربيةنتيجة البحث يدّل على أن و

 عالقة باروبنجرفالح للبننيالعهد  مبثاين يف ادلدرسة ادلتوسطةالصف البلطالالعربّية 
. إغلابّية
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ىذا احلال .  اللغة العربّيةمهارةالكالمتتأثّر على نتيجة  بيئة اللغة العربيةطبقة 
باستخدام  (اختبار الفرضية)منظور واضح من ىذا نتيجة البحث، النتيجة التحليل 

 Analisis)وربليل االضلدار Correlation Pruduct Momentربط فرودك مومان 

Regresi Linear Sederhana ) بيئة بني  (عالقة مرتفعة)تدّل أن توجد عالقة إغلابّية 
 مرفوضة (Ho)فالفرضية الصفرية .  اللغة العربّيةمهارةالكالمونتيجة اللغة العربية

 . مقبولة(Ha)والفرضية البدلية 
 ونتيجة  بيئة اللغة العربيةمل توجد عالقة إغلابّية بني  : (Ho)الفرضية الصفرية 

فالح العهد  مبثاين يف ادلدرسة ادلتوسطةالصف البلطال اللغة العربّية مهارةالكالم
. باروبنجرللبنني

 ونتيجة  بيئة اللغة العربية توجد عالقة إغلابّية بني:(Ha)لفرضية البدلية ا
 فالح للبننيالعهد  مبثاين يف ادلدرسة ادلتوسطةالصف البلطال اللغة العربّية مهارةالكالم

 اللغة العربّية مهارةالكالمفارتفعت نتيجة  بيئة اللغة العربيةإذا ارتفع . باروبنجر
 .بارو بنجرفالح للبننيالعهد  مبثاين يف ادلدرسة ادلتوسطةالصف البلطال


