
 الباب الرابع

 نتائج البحث

 لمحة عن ميدان البحث وتعليم اللغة العربية فيه -أ

 بنجرماسين الفرقان 2عاليه محمدية تاريخ بناء مدرسة  .1

لذي يكون في  بنجرماسين الفرقان 2المدرسة الثانوية محمدية 

 2كلمنتان الجنوبية الذي تقع في الشارع السلطان آدم قدر بيرماي 

 بنجرماسين. 3بنجرماسين. مؤسسة تربوي مكون تحت فرع محمدية 

 الرؤية واإلتجاه  .2

 الرؤية (أ

تصبح مؤسسات التربية اإلسالمية الرابحة من شأنها أن تولد 

 والمستقلووصليهه، الذكية، المهرة  الجيل اإلسالم يانغ صليه

 اإلتجاه  (ب

 الجيل طباعة ونوبل الثقافة اإلسالمية. -1

التعليم تنظيم يدمج بين التعليم الديني والتعليم العام عن  -2

وصليهه، الذكية، المهرة  الوالدة الطالب الذين صليه

 .والمستقل

إجراء الداعية اإلسالمي الذي قادرة على مدرسة  -3

الجمعة الكينونة الفكرية فارد صالح اإلمام، خطيب 

وصالح عيد، وكذلك استظهر، بطالقة ويجيد قراءة 

 سورة القرآن.

الفرقان  2الثانوية اإلسالمية محمدية أحوال األجهزة في مدرسة  .3

 م2112-2112بنجرماسين في السنة الدراسية 

الفرقان بنجرماسين  2أحوال األجهزة الثانوية اإلسالمية محمدية  1.4الجدول 

 م2142-2142في السنة الدراسية 

 العدد المباني الرقم

 1 غرفة الرئيس المدرسة .1

 1 غرفة المدرسين .2

 2 الفصل .3



 1 المكتبة .4

 1 غرفة الصحة  2

 1 غرفة الحاسوب 2

 1 غرفة مجليس التعليم 7

 3 المقصف .8

 1 ملعب رياضي .9

 2 المرحاض .11

 

 2محمدية  أحوال المعلمين والموظفين في مدرسة الثانوية اإلسالمية .4

 م2112-2112الفرقان بنجرماسين السنة الدراسية 

الفرقان  2: أحوال المعلمين في مدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية  1.2الجدول 

 م2142-2142بنجرماسين في السنة الدراسية 

 الموظف اسم  رقم

 رئس المدرسة فريبادي فورنا، السرجانا .1

 المعلم إرما سوسنتي، السرجانا .2

 المعلم خير النجم، السرجانا .3

 المعلم مأمون، الماجستير .4

 المعلم فحرالنساء، السرجانا .2

 المعلم أوليا إرانى، السرجانا .2

 المعلم إلسا فوجينة، السرجانا .7

 المعلم مفتاح رمضان، السرجانا .8

 المعلم وينا نورهانيدا، الماجستير .9

 المعلم مليتا سارى، السرجانا .11

منجوسوتا جوليادرما،  .11

 الماجستير

 المعلم

 المعلم حسنة، السرجانا .12

 المعلم الدكتور فهمى .13



 المعلم ساعدة، السرجانا .14

 المعلم الدتورندوس أحمد رملى  .12

حرمى فوروان تارى،  .12

 السرجانا

 المعلم

 المعلم زكية، .17

الدتورندوس مرحان زهري  .18

 الماجستير

 المعلم

 المعلم فادية عدلنا، الماجستير .19

 المعلم نورالمولد، السرجانا .21

 المعلم ريزا فهلفى، السرجانا .21

 المعلم أحمد جنيدى طه، اليسانس .22

 المعلم مولد، السرجانا .23

 المعلم ميمنة، السرجانا .24

الفرقان  2طلبة في مدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية  أحوال .2

 م2112-2112بنجرماسين السنة الدراسية 

الفرقان  2في هذا مدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية  ةبعدد طل

الذي  ةبطل 22م يعنى 2112-2112بنجرماسين في السنة الدراسية 

 تنقسم إلى فصل عاشر،الحادي عشر والثانى عشر.

 
الفرقان  2في مدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية  ة: أحوال طلب 1.3الجدول 

 م2142-2142بنجرماسين في السنة الدراسية 

 الجملة البنات البنين الصف رقم

 23 2 17 األول .1

 21 12 9 الثاني .2

 22 12 11 الثالث .3

 22 31 32 العدد

في الصف الحادى عشر )الثاني( مدرسة الثانوية  ةبإما عدد طل      

 21م ،2112-2112الفرقان بنجرماسين في السنة الدراسية  2اإلسالمية محمدية 

 الحاد وعشرون لتفصيل البيان انظر إلى الجدول اآلتية 

الصف الحادى عشر )الثاني( مدرسة الثانوية  ةب: أحوال طل 1.1الجدول 

بنجرماسين في السنة الدراسية الفرقان  2اإلسالمية محمدية 

 م2142-2142

 قسم فصل اسم رقم 



 قسم العلوم اإلجتماعية الحادي عشر أحمد دفّا رضوان .1

 قسم العلوم الطبيعية الحادي عشر آنساء أوليا رحمي .2

 قسم العلوم اإلجتماعية الحادي عشر أتسيا نميرا فوترى .3

كالريتا ليفينأ  .4

 سمهون

 العلوم اإلجتماعيةقسم  الحادي عشر

 قسم العلوم اإلجتماعية الحادي عشر حرلينا .2

 قسم العلوم الطبيعية الحادي عشر إرما يونيتا .2

 قسم العلوم الطبيعية الحادي عشر خيرالنسأ هدايةالله .7

 قسم العلوم الطبيعية الحادي عشر خير أّمه .8

 قسم العلوم الطبيعية الحادي عشر ليلي .9

 قسم العلوم الطبيعية الحادي عشر علما نافعا محمد .11

 قسم العلوم اإلجتماعية الحادي عشر محمد إرفان حفظ .11

محمد رزقي ألبي  .12

 مزيد

 قسم العلوم اإلجتماعية الحادي عشر

 قسم العلوم اإلجتماعية الحادي عشر محمد فكرى أنسرى .13

 قسم العلوم اإلجتماعية الحادي عشر محمد نوفل .14

 قسم العلوم اإلجتماعية الحادي عشر محمد أفرينشه .12

 قسم العلوم الطبيعية الحادي عشر موليديا حسنة .12

 قسم العلوم الطبيعية الحادي عشر فوترى .17

 قسم العلوم الطبيعية الحادي عشر شريفة نورليال .18

 قسم العلوم اإلجتماعية الحادي عشر تدّي غونون .19

 قسم العلوم الطبيعية الحادي عشر المكرمةأمرعة  .21

 قسم العلوم اإلجتماعية الحادي عشر يندى أميل الدّين .21

 

 تقديم البيانات -ب

في مدرسة  على تمييز النكرة والمعرفة لصف الحادي عشر ةبلط قدرة .1

بنجرماسين السنة الدراسية  2الثانوية اإلسالمية محمدية الفرقان 

2142-2142 
على تمييز النكرة والمعرفة  لصف الحادي عشر طلبةقدرة لمعرفة 

تعطى  .بنجرماسين الفرقان 2المدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية  في

الباحثة اإلختبار بالمكتوب ألربعين طالبات كالعينات. وأما عدد األسئلة في 

 الجملة المفيدة اتخذت من مادة التدريس بعضا وجعلت األسئلة بعضا.



على تمييز النكرة  لصف الحادي عشر ةب: نتائج اختبار طل 1.2الجدول 

 بنجرماسي  2مدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية الفرقان في والمعرفة 

النتيجة  اسم رقم

 في

 إعراب

النتيجة 

 في جعل

النتيجة في 

 إمأل

 كل النتيجة

 71 31 21 21 أحمد دفاّ رضوان .1

 21 31 21 11 آنساء أوليا رحمي .2

أتسيا نميرا  .3

 فوترى

12 22 21 21 

كالريتا ليفينأ  .4

 سمهون

12 21 31 22 

 22 22 22 11 حرلينا .2

 22 31 12 21 إرما يونيتا .2

 71 31 21 21 خيرالنسأ حديةالله .7

 21 32 12 11 خير أّمه .8

 22 31 21 12 ليلي .9

 22 21 21 12 محمد علما نافعا .11

 21 21 22 12 محمد إرفان حفظ .11

محمد رزقي البي  .12

 مزيد

12 21 21 22 

محمد فكرى  .13

 أنصارى

21 21 31 71 

 22 31 21 12 محمد نوفل .14

 21 21 21 21 محمد أفرينشه .12

 22 21 22 21 موليديا حسنة .12

 22 22 12 12 فوترى .17

 21 22 21 12 شريفة نورليال .18

 22 31 12 21 تيدّى غونوان .19

 71 22 22 21 أمرعة المكرمة .21

 22 21 22 21 يندى أميل الدّين .21

 21\342 العدد

12,47 

431\21 

21,47 

222\21 

22,42 

1322\21 

23,12 



لصف  طلبةه أن نتائج اإلختبار على قدرة استنادا إلى الجدول المذكور أعال

المدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية  فيعلى تمييز النكرة والمعرفة  الحادي عشر

  م.2112-2112السنة الدراسية  .بنجرماسين الفرقان 2

 342عندما ينظر إليها من حيث إختبار إعراب أن حساب كل النتيجة هي 

 .12،47ومعدل النتائج هو

أن حساب كل النتيجة هي جعل المعرفة عندما ينظر إليها من حيث إختبار 

 .21،47ومعدل النتائج هو 431

أن حساب كل النتيجة هي إمأل الفراغ عندما ينظر إليها من حيث إختبار 

 . 22،42 ومعدل النتائج هو 222

 
 

 للحساب معدل النتائج من خالل حساب باستخدام الرمز األتي: 

M = 
∑𝑥

𝑁
 

∑𝑥

𝑁
 = 342+431+ 222 = 1322 

         21                    21 

M = 23،12  

 لصف الحادي عشر طلبةهذا البحث التصنيف على قدرة  قدمت الباحثة في

 الفرقان 2المدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية  فيعلى تمييز النكرة والمعرفة 

 بنجرماسين

 في إعراب  ةقدرة طلب -1

يمكن أن  12،47لبة على إعراب هي تعتبر  بمعدل النتائيج نتائج قدرة ط

 ينظر إلى الجدول األتي:

في إعراب لصف الحادي عشر على  ة: البيانات عن قدرة طلب 1.2 الجدول

  .بنجرماسين 2مدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية الفرقان 

 نتائج التصنيف الرقم
تكرار 

 الجواب
 النتيجة في المائة

 %1 - = ممتاز 31-22 .1

 %1 - = جيد 22-21 .2

 %42،8 9 = مقبول 21-12 .3

 %47،2 11 = ناقص 12-11 .4

 %9،2 2 = راسب 11-1 .2

 %111 21 العدد



 

مقبول لبة بالنتيجة ط 9على إعراب تعتبر هو  ةلجدول أن قدرة طلبمن هذ ا

طالبة  2(، ووجد %31،22) ناقصطالبة بالنتيجة  11(، ووجد 42،8%)

 وجيد.  ممتاز( وال وجد على %2،22) راسببالنتيجة 

  ة على جعل المعرفةقدرة طلب -2

 21،47هي تعتبر  بمعدل النتائيج  معرفةعلى جعل ال طالبةنتائج قدرة 

 يمكن أن ينظر إلى الجدول األتي:

في  المعرفة في جعللصف الحادي عشر  ة: البيانات عن قدرة طلب 1.4الجدول 

 بنجرماسين 2مدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية الفرقان 

 نتائج التصنيف الرقم
تكرار 

 الجواب
 النتيجة في المائة

 %1 - = ممتاز 31-22 .1

 %28،27 2 = جيد 22-21 .2

 %22،38 11 = مقبول 21-12 .3

 %19 4 = ناقص 12-11 .4

 %1 - = راسب 11-1 .2

 %111 21 العدد

 

طلبة  2تعتبر هو جعل المعرفة على  ةطلبقدرة من هذ الجدول أن 

(، %22،38)مقبول لبة بالنتيجة ط 11(، ووجد %28،27)جيد بالنتيجة 

 .راسبو( وال وجد على ممتاز %19)ناقص لبة بالنتيجة ط 4ووجد 

 

 

 إمأل الفراغ في  ةقدرة طلب -3

يمكن  22،42هي تعتبر  بمعدل النتائيج  إمأل الفراغ طالبة علىنتائج قدرة 

 أن ينظر إلى الجدول األتي:

في  إمأل الفراغ فيلصف الحادي عشر  ةطلب : البيانات عن قدرة 1.8الجدول 

 بنجرماسين  2مدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية الفرقان 

 نتائج التصنيف الرقم
تكرار 

 الجواب
 النتيجة في المائة

 % 4،7 1 = ممتاز 32-31 .1

 %42،8 9 = جيد 31-22 .2

 %19 4 = مقبول 22-21 .3



 % 33،3 7 = ناقص 21-12 .4

 %1 - = راسب 12-1 .2

 %111 21 العدد

طلبة  1تعتبر هو إمأل الفراغ على  ةطلبقدرة من هذ الجدول أن 

 4(، ووجد %42،8)جيد لبة بالنتيجة ط 9(، ووجد % 4،7)ممتازبالنتيجة 

وال  (%33،3ناقص )لبة بالنتيجةط 7ووجد  ،(%19)مقبول بة بالنتيجة لط

 .راسبووجد على 

تمييز على  ةن كل الجواب، وعلمنا أن قدرة طلبوعندما ينظر اليها م

بمعدل النتائج وتعتبر بجيد، يمكن أن ينظر إلى الجدول عرفة، النكرة والم

 األتي:  

تمييز النكرة  على لصف الحادي عشر ةبل: البيانات عن قدرة ط 1.9الجدول  

 2الثانوية اإلسالمية محمدية الفرقان  والنعرفة في مدرسة

  بنجرماسين

تكرار  نتائج التصنيف الرقم

 الجواب

 النتيجة في المائة

 %1 - = ممتاز 91 – 111 1

= جيد  81 – 89 2

 جدا

- 1% 

 %19  4 = جيد 71 – 79 3

 %21،9 13 = مقبول 21 – 29 4

 % 19 4 = ضعيف 21 – 29 2

= ضعيف  1 – 49 2

 جدا

- 3،12% 

 %111 21 العدد

في جوانب كل اختبار  لبةجدول يمكن أن ينظر إلى قدرة طمن هذ ال

 ةطلب 137(، ووجد%19)جيد بالنتيجة  ةطلب 4تعتبر جيد يعني  ةأن طلب

 (، %19)ضعيف بالنتيجة  ةطلب 4(، ووجد %21،9)مقبول بالنتيجة 

على تمييز النكرة  لصف الحادي عشر طلبةالعوامل المؤثرة على قدرة  .2

  .بنجرماسين الفرقان 2المدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية  فيوالمعرفة 

في في تعليم اللغة العربية  لصف الحادي عشر طلبة: رغبة  1.41الجدول 

 بنجرماسين  2مدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية الفرقا 

 النتيجة في المائة تكرار الجواب العبارة الرقم

 % 38،1 8 راغب .1



 %28،27 2 راغب فيه .2

 %33,3 7 أقل سعادة .3

 %111 21 العدد

في تعليم اللغة العربية  لصف الحادي عشر طلبةمن هذا الجدول عن رغبة 

بنجرماسين. علمنا أن أجابت الطلبة  2مدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية الفرقا في 

طلبة على ( تعتبر بمرتفعة جدا، وأجابت %33,33طلبة ) 7على راغب هي 

 7( وأما أجابت الطلبة على أقل سعادة وهي %33,33طلبة ) 7راغب فيه هي 

 ( %33,33طلبة )

في في تعليم اللغة العربية لصف الحادي عشر طلبة : اهتمام  1.44الجدول 

  بنجرماسين 2مدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية الفرقا 

 النتيجة في المائة تكرار الجواب العبارة الرقم

 % 91,2 19 تهتم دائما .1

 % 9,2 2 تهتم تارة .2

 %1 - ال تهتم .3

 %111 21 العدد

على تعليم اللغة العربية ة لصف الحاي عشر الجدول عن اهتمام طلبمن هذا 

بنجرماسين. علمنا أن أجابت  2ا مدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية الفرق

 2تهتم تارة هي  ة( وأجابت طلب% 91,2طلبة) 19هي تهتم دائما  ةطلب

 ال تهتم الموجودة. ةبمنخفض، وأما أجابت طلب ( تعتبر% 9,2طلبة )

في لصف الحادى عشر دورة الدراسية في اللغة العربية : ال 1.42 الجدول

  بنجرماسين 2 نمدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية الفرقا

 النتيجة في المائة تكرار الجواب العبارة الرقم

 % 14,2  3 تشترك دائما  .1

 % 81,9 17 تشترك تارة .2

 % 4,7 1 ال تشترك .3

 %111 21 العدد

في تعليم  ة لصف الحادي عشربلالجدول عن الدورة الدراسية طهذا من 

بنجرماسين.  2 ناللغة العربية مدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية الفرقا

 بة(، وأجابت طل% 14,2طلبة ) 3ما هي تشترك دائة علمنا أن أجابت طلب

  1طلبة أن ال تشترك هي( وأجابت % 81,9طلبة ) 17هي تشترك تارة 

 (.% 4,7طلبة )

في المنزل على تعليم اللغة العربية لصف الحاد عشر  ة: تدرب طلب 1.43الجدول 

 بنجرماسين  2 نمدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية الفرقا



 النتيجة في المائة تكرار الجواب العبارة الرقم

 % 33,3 7 تدرب دائما  .1

 % 22,7 14 تدرب تارة .2

 %1 - ال تدرب .3

 %111 21 العدد

 في المنزل علىلصف الحادي عشر  ةمن هذا الجدول عن نشاط تدريب طلب

 2 نتعليم اللغة العربية مدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية الفرقا

( % 33,3طلبة ) 7طلبة تدرب دائما هي بنجرماسين. علمنا أن أجابت 

ال  ة( وأما أجابت طلب% 22,7طلبة ) 14ي تدرب تارة ه ةأجابت طلبو

 تدرب هي ال موجودة. 

وجيبة المنزل على تعليم  ة لصف الحادي عشر: تعمل طلب 1.41الجدول 

 2 ناللغة العربية مدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية الفرقا

 بنجرماسين

 النتيجة في المائة تكرار الجواب العبارة الرقم

 % 22,3 11 تعمل دائما .1

  % 47,2 11 تعمل تارة .2

 %1 - تعملال  .3

 %111 21 العدد

وجيبة المنزل  ة لصف الحادي عشرمن هذا الجدول عن نشاط عمل طلب

بنجرماسين.  2 نعلى تعليم اللغة العربية مدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية الفرقا

( تعتبر بمرتفع جدّا، % 22,3طلبة ) 11تعمل دائما هي  ةعلمنا أن أجابت طلب

تعتبر بمنخفض جدا، وأما أجابت  (% 47,2طلبة ) 11تعمل تارة  ةوأجابت طلب

 ال تعمل هي ال موجودة. ةطلب

 
 
 

 

 

على تعليم اللغة العربية  ة لصف الحادي عشر: أنشطة لتسأل طلب1.42الجدول 

 بنجرماسين 2 نمدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية الفرقا

 النتيجة في المائة تكرار الجواب العبارة الرقم

 % 1  _ تسأل دائما .1



 %21,9 13 تسأل تارة .2

 % 38,1 8 ال تسأل .3

 %111 32 العدد

في تعليم اللغة لصف احادي عشر  ةبلن هذا الجدول عن النشاطة لتسأل طم

بنجرماسين. علمنا أن  أجابت  2 نالعربية مدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية الفرقا

( %21,9طلبة ) 13تسأل تارة هي  ةطلب تسأل دائما ال موجودة، وأجابت ةطلب

 (. 38,1طلبة ) 8ال تسأل هي ةتعتبر بمرتفع، وأما أجابت طلب

لصف الحادى عشر مدرسة التعليم في تعليم اللغة العربية : طرق  1.42الجدول 

 بنجرماسين 2 نالثانوية اإلسالمية محمدية الفرقا

 النتيجة في المائة تكرار الجواب العبارة الرقم

 % 91,2 19 يشرح بالقائدة واألمثلة .1

 % 9,2 2 يشرح بالقائدة فقط .2

 % 1 - ال يعمل .3

 %111 32 العدد

 

صف الحادى عشر في تعليم اللغة العربية ل من هذا الجدول عن طرق التعليم

 ةبنجرماسين. علمنا أن أجابت طلب 2 نمدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية الفرقا

 ة( تعتبر بمرتفع جدّا، وأجابت طلب%91,2طلبة ) 19يشرح قائدة واألمثلة هو 

 ال يعمل ال مودودة ةبل(وأما أجابت ط% 9,2طلبة ) 2ط هي يشرح قائدة فق

لصف الحادى عشر مدرسة ة : إمتالك كتاب درس اللغة العربي 1.44الجدول 

 بنجرماسين 2 نالثانوية اإلسالمية محمدية الفرقا

 النتيجة في المائة تكرار الجواب العبارة الرقم

 % 47,2 11 ممتلك .1

 % 42,8 9 مستعر .2

 % 9,2 2 غير ممتلك .3

 %111 21 العدد

لصف الحادى عشر إمتالك كتاب درس اللغة العربية  من هذا الجدول عن

 ةبنجرماسين. علمنا أن أجابت طلب 2 نمدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية الفرقا

على  ةطلب ( تعتبر بمرتفع جدّا، وأجابت%47,2طلبة ) 11على ممتلك هي 

على ال  ةتعتبر بمنخفض جدا، وأما أجابت طلب (%42,8طلبة ) 9مستعر هي 

 (.% 9,2)   طلبة  2ممتلك هي 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

لصف الحادى عشر مدرسة إمتالك القاموس اللغة العربية  : 1.48الجدول 

 بنجرماسين 2 نالفرقا الثانوية اإلسالمية محمدية

 النتيجة في المائة تكرار الجواب العبارة الرقم

 % 81,9 17 ممتلك .1

 % 19,1 4 مستعر .2

 % 1 - غير ممتلك .3

 %111 21 العدد

لصف الحادى عشر لعربية من هذا الجدول عن إمتالك القاموس اللغة ا

 ةبنجرماسين. علمنا أن أجابت طلب 2 نمدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية الفرقا

على  ة( تعتبر بمرتفع جدا، وأجابت طلب%81,9طلبة ) 17على ممتلك هي 

على غير  ةتعتبر بمنخفض جدا، وأما أجابت طلب (%19,1طلبة ) 4مستعر هي 

 ممتلك ال موجودة.

 

لصف الحادى عشر مدرسة الثانوية اإلسالمية : البيئة اللغوية 1.49الجدول 

 بنجرماسين 2 نالفرقامحمدية 

 النتيجة في المائة تكرار الجواب العبارة الرقم

تتكلم باللغة العربية  .1

 دائما

- 1% 

تتكلم باللغة العربية  .2

 تارة

11 47,2 % 

 % 22,3 11 ال تتكلم باللغة العربية  .3

 %111 21 العدد

الثانوية لصف الحادى عشر مدرسة ن هذا الجدول عن البيئة اللغوية م

لغة تتكلم بال ةبنجرماسين. علمنا أن أجابت طلب 2 ناإلسالمية محمدية الفرقا



 11تتكلم باللغة العربية تارة هي  ة، وأجابت الطلبةبلالعربية دائما هي الموجودة ط

 11ال تتكلم باللغة العربية هي  ةخفض، وأما أجابت طلب( تعتبر بمن%47,2طلبة )

 .( تعتبر بمرتفع%22,3طلبة )

 

صف الحادى عشر مدرسة الثانوية                                     : بيئة تعليم اللغة العربية ل 1.21الجدول 

 بنجرماسين 2 ناإلسالمية محمدية الفرقا

 النتيجة في المائة تكرار الجواب العبارة الرقم

 % 38,1 8 هادئة .1

 % 21,9 13 أقل هادئة .2

 % 1 - ال هادئة .3

 %111 21 العدد

صف الحادى عشر مدرسة ل عن بيئة تعليم اللغة العربية لمن هذا الجدو

على هادئة  ةبنجرماسين.علمنا أن أجابت طلب 2 نالثانوية اإلسالمية محمدية الفرقا

طلبة  13على أقل هادئة هو  ةبر بمتوسط، وأجابت طلب( تعت%38,1طلبة ) 8هي 

 على ال هادئة ال موجود. ةطلب( تعتبر بمتوسط، وأما أجابت 21,9%)

 تحليل البيانات .1

 طلبةقدرة من نتيجة البيانات السابقة، فوجد تصوير الواضح عن 

المدرسة الثانوية  فيعلى تمييز النكرة والمعرفة  لصف الحادي عشر

 والعوامل التي تؤثرها. .بنجرماسين الفرقان 2اإلسالمية محمدية 

 فيعلى تمييز النكرة والمعرفة  لصف الحادي عشر طلبةقدرة  -1

في  .بنجرماسين الفرقان 2المدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية 

 22,92بمعتل نتائج  2112-2112السنة الدراسية  4.4الجدول

على تمييز النكرة  لصف الحادي عشر طلبةقدرة إذن أن  %

 الفرقان 2المدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية  فيوالمعرفة 

 مقبول.تعتبر بعبارة  بنجرماسين

على  لصف الحادي عشر طلبةقدرة العوامل التي تؤثر عن  -2

المدرسة الثانوية اإلسالمية محمدية  فيتمييز النكرة والمعرفة 

 .بنجرماسين الفرقان 2

طلبة في تعليم اللغة العربية نعمل أن راغبة  4.2الجدول 

 % 38،1أي  ةطلب 8ألجوبة في " راغب" أكثر تكرار وقوع ا

 . ضعيفوتعتبر 



طلبة في تعليم اللغة العربية  عن إهتمام  4.2وفي الجدول 

 19جوية في عبارة "تهتم دائما" أن أكثر تكرار الوقوع األ

 . مرتفع جداوتعتبر  % 91،2أى  ةطلب

الدورة الدراسية في اللغة العربية أن أكثر  4.7وفي الجدول 

أى  ةلبط 18شترك تارة " بة في عبارة " تتكرار الوقوع األجو

 . مرتفع جداوتعتبر  %  81،9

طلبة في المنزل عن تدرب  4.8ا رأينا في الجدول أما إذ

وبة في عبارة " على  اللغة العربية كان تكرار الوقوع األج

 . مرتفعوتعتبر   % 22،7أى  ةطلب 14تدرب تارة " 

بة وجيبة المنزل على تعليم لعن تعمل ط 4.9في الجدول 

وبة في عبارة " تعمل دائما" اللغة العربية تكرار الوقوع األج

 . متوسطوتعتبر  % 22،3أى  ةطلب 11

لبة على تعليم عن أنشطة لتسأل ط 4.11في الجدول وكذلك 

وبة في عبارة " تسأل اللغة العربية ان أكثر تكرار الوقوع األج

 .مرتفعوتعتبر  % 21،9أى  ةطلب 13تارة " 

طرق التعليم في تعليم اللغة  4.11ي الجدول أما إذا رأينا ف 

" يشرح العربية  أن أكثر تكرار الوقوع األجوبة في عبارة 

 . مرتفع جداوتعتبر  % 91،2أى  ةطلب 19بالقائدة واألمثلة " 

وإمتالك كتاب درس اللغة العربية أن  4.12في الجدول 

 11في عبارة " ممتلك "  ةاألجوبة طلب أكثر تكرار الوقوع

 . متوسطوتعتبر  % 47،2أى  ةبطل

إمتالك القاموس اللغة العربية أن  4.13أما في الجدول 

أى  ةبلط 17ألجوبة في عبارة " ممتلك " أكثر تكرار الوقوع ا

 .مرتفع جداوتعتبر  % 81،9

ع البيئة اللغوية أن أكثر تكرار الوقو 4.14أما في الجدول 

أى  ةطلب 11ربية" ة "التتكلم باللغة العفي عبار ةبلاألجوبة ط

 وتعتبر متوسط. % 22،3

 ةأن أكثر تكرار الوقوع األجوبة طلب بيئة تعليم اللغة العربية 4.12أما في الجدول 

 .وتعتبر متوسط % 21.9أى  ةطلب 13في عبارة "أقل هادئة" 


