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 لرابع الباب ا
 عرض البياانت وحتليلها ومنقاشتها 

 

 وصف موقع البحث .أ

 ابرو اتاإلسالمية احلكومية كو  الثانويةصورة عامة يف املدرسة  .1

 نبذة عن املدرسةلا (أ

اإل  درسةامل احلكوميةسالثانوية  املدرسة  كواتابرو    المية  الثانوية  هي 

بناء املدرسة بقامت هذه  كواتابرو.     يف منطقة  وحدها  اإلسالمية احلكومية

اإلسالميةاملدارس    بعض اإلسالمية   درسةامل  مثل:األخرى    الثانوية    الثانوية 

العلوم كواتابرو   نابوالو كاراسي  العلم مدينة    سالميةاإل  ةلثانويا  واملدرسة  دار 

نبذة خمتصرة عن املدرسة   وهذه .رادار العلوم لونت  الثانوية اإلسالمية   درسةوامل

 :جدولا يف كومية كواتابرو تعين كمالثانوية اإلسالمية احل

 اإلسالمية احلكومية كواتابرو  الثانويةالنبذة عن املدرسة  : 4,1 جدول
 

احلكومية    الثانوية  ةاملدرس ةاسم املدرس 1 اإلسالمية 
 و ر كواتاب

 312637203080 رقم احصائ املدرسة  2
 30315581 رقم اساسي املدرسة الوطنية  3
 ستري  ني املاجحممد ايم رئيس املدرسة  4
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 2013املنهج  املنهج 5
 2018سنة  –أ  اإلعتماد األكادميي  6
بص عنوان املدرسة  7 حسن  احلاج  عميد   -  ريالشارع 

أواترا  بوال  -ب  يمسا الوت    -و 
اجلنوبية  لياك  -  كواتابرو مانتان 
72117 

 w.o.16-a/547/86 Tahun 1977 اإلنشائ مرسوم  8

 No. 224 / 1993 مرسوم الدويل 9

 إىل عاصمة املنتقة:  مسافة املدرسة  10
 إىل عاصمة اإلقليم

 إىل عاصمة اجلزيرة:  

 كيلومرت   3: 
 كيلومرت   5: 
كيلو    350: 

 مرت 
 م اهلاتف/قر  11

 رسالة اإللكرتونية 
 بو لموقع ا

0518 -  2611766 
manktb_plu@yahoo.co.id 

 

www.mankotabaru.sch.id 

 2020/2021و ر كواتابة  الوثيقة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومي املصدر:

 اتريخ أتسيس املدرسة (ب 

اإلسالمي  أأنش   1997فرباير  من    1  تاريخلايف   التعليم    ة معهد 

“GUPPI”  (مدرسلمعية  اجل )ة وهي املدرسة الثانوية تجديد الرتبية اإلسالمية

و ”GUPPI“  ميةاإلسال إميانسيه.  خصريين  الشيخ  يف    كان  املدرسة  رئيسا 

mailto:manktb_plu@yahoo.co.id
http://www.mankotabaru.sch.id/
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ال املدرسة و ذالك  وعنوان  الشايف  قت  سيسينر   ويف   .راجا كواتابروجامنغع 

 كواتابرو.    2ذه املدرسة إىل الشارع فيرتان كيلومرت  إنتقلت ه 1980 السنة

املدرسة    24رقم:    ية الدين  ةزير وفًقا ملرسوم و   1993أكتوبر    25مث يف  

اإلسالمية   وضع  MA GUPPIالثانوية  إىليت غريت  الثانوية   ها  املدرسة 

احلكومية كو  عام  و ابرو.  اتاإلسالمية  الثانوية   املدرسةنقلت  إ،  1997يف 

احلكإلا إىل  سالمية  البصري  ومية كواتابرو  حسن  احلاج  عميد    -الشارع 

أواترا  الو  البو   -مسايب   اجلنوبية    –  كواتابرو  -وت    72117كاليمانتان 

 115حىت اآلن.

اإلسالمية  الثانويةيف املدرسة  قائمة األمساء رئيس املدرسة   : 4,2 جدول
 رو ابكوات  ةمياحلكو 

 

 مة دمدة اخل  املدرسة إسم رئيس  الرقم 
 1980 – 1978 رمحد. م  1
 1982 – 1980 الدكتورندس أم مزفر  2
 1984 – 1982 الدكتورندس موردي سكري  3
 1995 – 2000 ب أ  ،احلاج مجهوري 4
 2003 – 2000 الدكتورندس فحر الدين جفري 5
 2007 – 2003 السرجاان  ،مكمور 6

 
 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو  يفملاجستري(  )حممد ايمني، ا سة رئيس املدر مع    ة قابلامل 115

 10.00 - 09.00ساعة ال 2021مارس  22 ،يوم االثنني
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 2018 – 2010 السرجاان  ،يسو ملاعبد  اجاحل 7
 2020 – 2018 املاجستري  ،ي روساديدأاحلاج  8
 اآلن  – 2020 املاجستري  ،حممد ايمن 9

 2020/2021واتابرو لثانوية اإلسالمية احلكومية كاملصدر: الوثيقة يف املدرسة ا

 أحوال رئيس املدرسة واملدرسني واملدرسات واملوظفني  (ج

اأما أحوال   واملوظفنيملادرسة و ملرئيس  واملدرسات  املدر   درسني   ةسيف 

تعين كما   2020/2021اإلسالمية الدكومية كواتابرو سنة دراسية    الثانوية

 :دولاجليف 

واملدرسات    يسرئأحوال   : 4,3 جدول واملدرسي   واملوظفياملدرسة 
 اإلسالمية الدكومية كواتابرو   الثانويةيف املدرسة 

 

 املهنة  اإلسم الرقم 

 رئيس املدرسة  املاجستري  ،منحممد اي 1
NIP: 19691101 200003 1 001 

 مدرس الفقه  املاجستري ،علي نور الدين 2
NIP: 19680402 199803 1 005 

 القرآن واحلديثمدرسة  نور ليلى  ورندةالدكت 3
NIP: 19660910 199703 2 002 

 مدرس اللغة العربية  املاجستري ،م. جهداري 4
NIP: 19771218 200501 1 004 

 مدرس العلوم الفيزايء رجاان س لا ،عبدر الرمحن 5
NIP: 19710302 200312 1 004 

 خالق قيدة واأل مدرسة الع السرجاان  ،احلاجة سيت روحاان 6
NIP. 19680403 199803 2 001 
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 مدرس اإلقتصادية  الدكتورندس سنديري 8
NIP. 19670514 200501 1 005 

 مدرسة الكيمياء السرجاان  ،عارفة 9
NIP. 19790309 200501 2 005 

 مدرسة الرايضية السرجاان ،احلاجة سوسن ليال ميالين 10
NIP. 19820528 200501 2 007 

 مدرس التاريخ  السرجاان  ،احلاج أمحد قصريي 11
NIP. 19741222 200604 1 008 

 ة يالعرب غةمدرس الل السرجاان  ،أنوار سادات  12
NIP. 19740713 200604 1 013 

 مدرسة الفنية والثقافة السرجاان ،وي موجي أستويتيد 13
NIP. 19820327 200710 2 003 

 مدرس التاريخ اإلسالمي  السرجاان  ،حرمادي 14
NIP. 19780517 200710 1 003 

 مدرسة التوجيح واإلرشاد السرجاان  ،ديوي سولستيان 15
NIP. 19831128 201101 2 012 

 مدرسة اللغة اإلندونسية   ان االسرج ،أتيكا فاطمة 16
NIP. 19851123 200912 2 004 

 مدرس اإلقتصادية السرجاان  ،أمحد شرواين 17
NIP. 19780206 201412 1 002 

 مدرس أصول الفقه  السرجاان  ،أمحد شفرالدين 18
NIP. 19800403 201411 1 003 

 مدرس القرآن واحلديث  السرجاان   ،ترمحلدان عبفاعر  19
NIP. 19870523 201903 1 013 

 مدرس علوم التفسري  السرجاان  ،خري احلسىن 20
NIP. 19910426 201903 1 014 

 مدرسة الرايضية السرجاان  ،مسروفة 21
NIP. 19971130 201903 2 017 

 يةضمدرسة الراي السرجاان ،مجيعة اإلنتانية 22
NIP. 19910222 201903 2 019 
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 مدرسة اللغة اإلندونسية  املاجستري  ،يمحر نور ال 23
NIP. 19850514 201903 2 010 

 اإلندونسية اللغة مدرسة  السرجاان  ،نور حليمة 24
NIP. 19920406 201903 2 023 

 مدرس اللغة العربية  السرجاان  ،نور األمنني بوديونو 25
NIP. 19940107 202012 1 010 

 رس اللغة العربيةدم السرجاان   ،نيل إمتياز 26
NIP. 19920917 202012 1 016 

 ياءمدرسة الكيم السرجاان  ،نور الفريدا إيكا براتوي 27
NIP. 19980404 202012 2 009 

 مدرس علم احلياة  السرجاان  ،خريهللا 28
NIP. 19950809 202012 1 012 

 مدرس الرتبية املدنية     رجاانس ال ،حاصو فويد ن 29
NIP. 19950807 202012 1 012 

 مدرس الرتبية املدنية  السرجاان   ،أنصاريفضلي  30
NIP. 19880331 202012 1 009 

 مدرس اجلغرافية  السرجاان  ،أنديك عيسى أنصاري 31
NIP. 19870527 202012 1 011 

 تماعيلم اإلجعمدرسة  السرجاان ،براتوي سيتيانينجسيه 32
NIP. 19860414 202012 2 006 

 مدرسة الفنية والثقافة السرجاان ،فيرتينور أوليا 33
NIP. 19951218 202012 2 016 

 مدرس الرايضة   السرجاان ،سفيق رويحممد تو  34
NIP. 19970304 202012 1 006 

 دمدرسة التوجيح واإلرشا السرجاان   ،رميا بوسبيتا 35
NIP. 19930420 202012 2 016 

 اإلجتماعيمدرس علم  مولوك رعبد اجلبا 36
 مدرسة اجلغرافية الدكتورنداه احلاجة سييت مورين 37
 مدرس األدب اإلندونسية السرجاان  ،بورونتو 38
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 مدرس علوم التفسري السرجاان ،فندييزينال ا 39
 مدرس اللغة اإلجنليزية  السرجاان  ،كوسيادي 40
   مدرسة األخالق والكالم السرجاان  ،هريوو اسل 41
 مدرس الرايضة  السرجاان  شاه،هريمان 42
 مدرس الرتبية املدنية  السرجاان   ،حممد ريزا 43
 مدرس التاريخ السرجاان  ،مامسولياين 44
 مدرسة الفنية والثقافة السرجاان  ،حممودة 45
 مدرسة علم احلياة  املاجستري ،نيدا حيايت 46
 مدرس علم اإلجتماعي السرجاان  ،كماوايتسديوي  47
 مدرسة التاريخ اإلسالمي  السرجاان   ،نور حكمة 48
 مدرس تطبيق ألعمال  املاجستري ،لقمان حكيم 49
 مدرس العلوم الفيزايء  املاجستري ،زيين هداية هللا مدحم 50
 مدرس اصول الفقه  السرجاان ،م. عليم أحي البقري 51
 مدرس الرايضة   السرجاان   نيل رمحزاإمام غ 52
 مدرس اصول الفقه  السرجاان   ،رياصحافظ أن 53
 مدرسة اللغة اإلجنلزية  السرجاان   ،نور علمية 54
 مدرسة الرايضية السرجاان  ،ربية احلجازية 55

 رئيس املوظف  جيالين  56
NIP. 19930420 202012 2 016 

   قو الصند آمني السرجاان حممد إرشاد علوي،  57
NIP. 19930420 202012 2 016 

 رئيس املكتبة   السرجاان  ،رةاو نم 58
 موظفة املكتبة السرجاان  ،فتح اجلنة 59
 ف املوظ السرجاان   ،حمد رضوان 60
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 املوظف   السرجاان  ،حممد زين الدين 61
 املوظفة   السرجاان  ،مارايتول كفتيا 62
   املوظف   السرجاان ،سياربييناديتيا عارف  63
 املدرسة  ةكرئيسة شر  السرجاان   ،نور الفريدة 64
 البواب  السرجاان   ،نوف فريزال فهمي 65
 البواب / السائق رمحة داين 66
   يةفالتنظيعاملة  سودارمي  67
   ية عاملة التنظيف نور اهلداية   68

 2020/2021الوثيقة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو  املصدر:

 2020/2021وال الطلبة يف سنة الدراسية حأ (د

من  طلبة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو متخرجني  كان  

 كواتابرو. يف منطقة  طة اإلسالميةسملتو واملدارس ا  املدارس املتوسطة  بعض

والديهم ويعيش البعض اآلخر مع عائالهتم أو يف   مع  يعيشأكثر من الطلبة  

هم يدخلون   ،ةقتصادياإل  وجهةستأجرة. من  املزل   منايفأو    بةطلال  مهاجع

الوالدين هي  من أكرب املهنة  ألن    األدىنجمموعة االقتصادية املتوسطة إىل  إىل  

الّسمك، يعملونو   ال والعمّ ،  واملزارعني  صّياد  أو    اآلخرين  املكاتب  يف 

ومندار، ،  قبيلةال  جهةمن  و الشركات.   البنجاري،  قبائل  من  بعضهم 

اليومية املستجلاوي و اغيس، و بو و  لغات  املدر ب   خدمة يفأما  اللغة  يئة  سة هي 

 .واإلندونيسيةالبنجارية 
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الثانوية اإلسالمية احلكوميأما عدد الطلبة يف   ة كواتابرو سنة  املدرسة 

يتألف من    2020/2021دراسية   الذين  و  314متلك  طالبة   450طالبا 

أقاسم:   ثالث  إىل  قسم1وتنقسم    العلوم   قسم  (2  ،ةيعيّ طبال  العلوم  ( 

  جدول فصول، كما يف    21تنقسم إىل  و   ةالديني  مو لالع  ( قسم 3،  ةاإلجتماعي

 اآليت:

املدرسة    الطلبة أحوال   : 4,4 جدول احلكومية  مية  اإلسال  الثانويةيف 
 كواتابرو 

 

 الصف  الرقم 
 اجلنس 

 النساء  الرجل  اجلملة
 38 25 13 1 ةعيىّ يالطب العلوم قسم –األول  1
 36 27 9   2 ةالطبيعيىّ  العلوم قسم –األول  2
 37 26 11   3 ةالطبيعيىّ  العلوم قسم –ول ألا 3
 36 17 19 1 ةاإلجتماعي العلوم قسم –األول  4
 36 20 16   2 ةاإلجتماعي العلوم مس ق –األول  5
 36 13 23   1 ةالديني العلوم قسم –األول  6
 36 16 20   2 ةالديني العلوم قسم –األول  7
 38 27 11 1 ةالطبيعيىّ العلوم قسم  –ثاين لا 8
 39 28 11   2 ةالطبيعيىّ العلوم قسم  –الثاين  9
 39 26 13   3 ةالطبيعيىّ العلوم قسم  –الثاين  10
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 36 20 16 1 ةاإلجتماعيالعلوم قسم  –الثاين  11
 36 19 17  2 ةاإلجتماعيالعلوم قسم  –الثاين  12
 40 20 20   1 ةينالديم لو العقسم  –الثاين  13
 40 22 18   2 ةالديني مو العلقسم  –الثاين  14
 33 26 7 1 ةالطبيعيىّ العلوم قسم  –الثالث  15
 32 23 9   2 ةىّ الطبيعيالعلوم قسم  –الثالث  16
 30 22 8   3 ةالطبيعيىّ العلوم قسم  –الثالث  17
 39 20 19 1 ةاإلجتماعيالعلوم قسم  –الثالث  18
 35 18 17  2 ةاإلجتماعيالعلوم  سمق – الثثلا 19
 36 17 19   1 ةالدينيالعلوم قسم  –ثالث لا 20
 36 18 18   2 ةالدينيالعلوم قسم  –الثالث  21

 764 450 314 اجملموع
 2020/2021الوثيقة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو  املصدر:

 التسهيالت املدرسية أحوال  (ه

بعض التسهيالت   ولثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابر ا  ةساملدر ك  متلو 

بتو  تقوم  اليت  ملمارسةاملدرسية  تسهيال  غريها  أو  احلكومة    األعمال   فريها 

اإلسالمية   .يةالتعليمعملة  و  الثانوية  املدرسة  يف  املدرسية  والتسهيالت 

 :جدولاحلكومية كواتابرو كما يف 
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املأحوال   : 4,5 جدول الثانوية  ا  يف  رسيةدالتسهيالت  ملدرسة 
 اتابرو و ك  احلكوميةاإلسالمية 

 

 العدد  أنواع التسهيالت املدرسية  الرقم 
 1 املدرسةقاعة رئيس  1
 1 قاعة الشئون اإلدارية  2
 2 قاعة املعّلم  3
 21 الفصل  4
 2 معمل اللغة / احلاسوب 5
 1 الطبيعية معمل  6
 1 معمل الدينية  7
 1 املكتبة 8
 1 لى صامل 9
 1 ية قاعة اإلجتماع 10
 4 دار املياه  11
 3 حمل اجلوالة 12
 16 املراحض  13
 1 املدرس شركة الطلبة و  14
 7 املقصف 15
 لبة: طفرقة متنية مهارات ال 16

  (OSIS)منظمة الطلبة املدرسية  (1
 الكشافىة  (2
   (UKS/PMR)فرقة الصحة املدرسية  (3
   (PKKS)فرقة اآلمن والنظام املدرسة  (4

7 
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   (PLKS)حة املدرسة ة وصئلبية اقر ف (5
 الرايضية  (6
   والفنية اإلسالمية لدينيةا فرقة (7

 2020/2021الوثيقة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو  املصدر:

 صورة عامة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية اتانه بومبو  .2

 نبذة عن املدرسة (أ

ا  درسةامل اإلسالمية  بو اتكومية  حلالثانوية  املدرسة  مبو  انه  الثانوية  هي 

قامت هذه املدرسة ببناء اتانه بومبو.     يف منطقة  وحدها  ة احلكومية يماإلسال

اإلسالميةاملدارس    بعض اإلسالمية   درسةامل  مثل:خرى  األ  الثانوية    الثانوية 

اإلسالمية  ابتو  األزهاردار   الثانوية  واملدرسة  السالم   ليسني  سنجي   هداية 

و  اإلسالميةلثا  درسةاملدانو  عن   هوهذ  ساتيونج.  لكوثرأ  انوية  خمتصرة  نبذة 

 :جدولتعين كما يف  اتانه بومبوانوية اإلسالمية احلكومية الثاملدرسة 

امل  ةالنبذ : 4,6 جدول احلكومية  عن  اإلسالمية  املتوسطة  اتانه  درسة 
 بومبو

 

احلكومية   اسم املدرسة 1 اإلسالمية  املتوسطة  املدرسة 
 بو وماتانه ب

 131163100003 م احصائ املدرسة قر  2
 30315593درسة  اسي املسارقم  3
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 الوطنية 
 احلاجة حكمة املاجيسرت   رئيس املدرسة  4
 2017ة نس –ب  اإلعتماد األكادميي  5
  -الشارع احلاج م نورنج مدينة بغااتن   عنوان املدرسة  6

حيلري  اكوس بومبو    -ن    -اتانه 
 72273كاليمانتان اجلنوبية 

 No. 558 Tahun / 1986 ……… اإلنشائ وم سمر  7

2003 

 No. 558 Tahun 2003 مرسوم الدويل 8

 إىل عاصمة املنتقة:  مسافة املدرسة  9
 إىل عاصمة اإلقليم

 اجلزيرة:  اصمة عإىل 

 كيلومرت   0,6: 
 كيلومرت   18: 
كيلو    259: 

 مرت 
 رقم اهلاتف/ 10

 رسالة اإللكرتونية 
 موقع الوب

0518 – 38286 
man1tanahbumbu@kemenag.go.ig 

 

mbu.ac.iduwww.mantanahb 

 2020/2021الوثيقة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اتانه بومبو  املصدر:

 اتريخ أتسيس املدرسة (ب 

ة "الكوثر" يميت مدرسة  الثانوية اإلسال بن   1986و  ونيين  هر مش  يف

حىت    املؤسَّسة يف ذالك الوقت  اان رئيسا املدرسة ورئيس وكان الشيخ متسيم

املدر   2002 أمحسوعنوان  الشارع  يف  حيلرية  وبعد  بغااتن  د ايين كوسان   .

mailto:man1tanahbumbu@kemenag.go.ig
http://www.mantanahbumbu.ac.id/
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ميكن أن تزرب عدد الطلبة وتطوير   التطورت هذه املدرسة حىت    وات سنال

   .ت ضيقا جداقو موقع املدرسة يف ذالك الية ألن املدرس ت تسهيالال

إنتقلت هذه املدرسة إىل املوقع اجلديد يف الشارع    2003ويف السنة  

م. بغااتن  احلاج  حيلري  نورنج  ملدرسة)  كوسان  السابق   الثانوية  املوقع 

مقفولةبغااتن و   1ية احلكومية  االقتصاد املدرسة   املوقع أصال  كان. و )كانت 

مل اتانه    رسةدليس  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  و   مبوو بالثانوية  ملدرسة  لكن 

كوسان حيلري    1كوسان حيلري. ولكن املدرسة الثانوية احلكومية   1احلكومية  

املوقع،  ت  ال هذا  أنقبل  املوقع    واعتربت  و هذا  تكون   ملصغريا  أن  تستحق 

  موقعا املدرسة.

املدرسة   558رقم:    يةينلدا  ةوزير م  وفًقا ملرسو   2003ويف هذه السنة  

اإلسال وضع  الكوثر  ة يمالثانوية  إىليتغريت  اإلسالمية    ها  الثانوية  املدرسة 

  يف بغااتن(  رئيس هنضة العلماء) بومبو وكان الشيخ أسالمحود    هاتاناحلكومية  

السنة   الوقت حىت  املدرسة يف ذالك  السرجاان    صخملوكان    .2005رئيسا 

املدر  هذه  ا   سةرئيسا يف  السرجاان مث    2011  –  2005سنة  لمن  مسفر 

وزادت    .2013  –  2011السنة    يفبدهلم   املدرسة  تسهيالت  وتطورت 
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بع من  الطلبة  السنة    .السنة  دجمموع  حكمة  نكا  2013ومنذ  احلاجة  ت 

 116ستري رئيسة يف هذه املدرسة حىت اآلن.املاج

املدرسة   : 4,7 جدول رئيس  األمساء  املدرسة  قائمة    ة الثانوييف 
 اتانه بومبو  احلكوميةية ماإلسال

 

 مدة اخلدمة  املدرسة  سإسم رئي الرقم 
 2002 – 1986 متسيمان  1
 2005 – 2002  أسالمحود  2
 2011 – 2005 لص السرجاان  خم 3
 2013 – 2011 مسفر السرجاان   4
 اآلن  - 2013 احلاجة حكمة املاجستري  5

 2020/2021اتانه بومبو  حلكومية االمية سالوثيقة يف املدرسة الثانوية اإل املصدر:

 درسني واملدرسات واملوظفني املدرسة وامل سأحوال رئي (ج

واملوظفنيأما أحوال   واملدرسات  املدرسة واملدرسني  رسة املد  يف  رئيس 

دراسية   سنة  بومبو  اتانه  احلكومية  اإلسالمية  تعين    2020/2021الثانوية 

 :جدول كما يف

 

 
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اتانه    يف)احللجة حكمة، املاجستري(    رئيسة املدرسة مع    ة قابل امل 116

 10.00 -  09.00  اعة الس  2021مارس  24 ربعاء،أليوم ا بومبو
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املأحوال   : 4,8 جدول وادرئيس  و دمل رسة  واملوظفي رسي   املدرسات 
  الدكومية اتانه بومبو توسطة اإلسالميةمليف املدرسة ا

 

 املهنة  اإلسم الرقم 

 ة رسرئيس املد املاجستري احلاجة حكمة 1
NIP: 19661028 199803 2 003 

 مدرسة العلوم الفيزايء  إثنيان سفارنج، السرجاان   2
NIP: 19730212 199603 2 001 

 مدرسة الرايضية  يت روم، السرجاان اوارمس 3
NIP: 19740212 199903 2 003 

 مدرسة الرايضية فطرية، السرجاان  4
NIP: 19800812 200501 2 007 

 احلياةمدرسة علم  السرجاان النساء, ياة رحنو  5
NIP: 19801219 200501 2 009 

 مدرس الكيمياء سفطو ولويو، السرجاان 6
NIP. 19800825 200604 1 018 

 رسة اللغة اإلندونسية دم سومادايان, السرجاان   8
NIP. 19720529 200501 1 005 

 ية مدرس الرتبية املدن سوهريمان، السرجاان   9
NIP. 19810204 200501 1 004 

 مدرس الرايضة  السرجاان  أغوس فرايان،أرضي  10
NIP. 19770804 200501 1 008 

   مدرس التاريخ اإلسالمية  السرجاان  ين،الدري خ 11
NIP. 19731231 200501 1 044 

   نزليجية اللغة اإل ةمدرس السرجاان وحيدة، 12
NIP. 19710303 200501 2 006 

 أصول الفقه  الفقة و مدرسة  السرجاان  سييت مسنية، 13
NIP. 19750917 200701 2 023 

 ربيةعة اللغال ةمدرس السرجاان أسالمية, 14
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NIP. 19790310 200710 2 002 
 احلديث واألخالق  مدرس  السرجاان  لدين،م ايلع 15

NIP. 19750812 200701 1 038 
 القرآن احلديث  رس دم مادي علي، السرجاان  16

NIP. 19770807 200604 1 023 
 العقيدة واألخالق  مدرس  السرجاان  سديري، 17

NIP. 19710106 200604 1 001 
 ياة واإلتقان حلمدرسة علم ا السرجاان  ليليس خريينا، 18

NIP. 19810123 200901 2 006 
  الفيزايء واإلتقان مدرس  السرجاان   سوهلان، 19

NIP. 19771210 201411 1 001 
 اللغة العربية مدرس  السرجاان  امحد نور الفجر، 20

NIP. 19850107 202012 1 006 
 مدرس الفيزايء السرجاان  ،افاسي ندهي 21

NIP. 19960416 202012 1 016 
 مدرس الرتبية املدنية  السرجاان  حممد عوين، 22

NIP. 19891019 202012 1 008 
 مدرس الرايضة   السرجان  أبرار، مدحم 23

NIP. 19951112 202012 1 009 
 مدرسة الرايضة  رفاان رايين، السرجاان  24

NIP. 19951220 202012 2 014 
 رسة التاريخدم  مطيعة الزهراء، السرجاان 25

NIP. 19961026 202012 2 017 
 مدرسة الرايضية    السرجااناننيك زنيسيه،  26

NIP. 19870515 202012 2 020 
 مدرسة اإلقتصادية  خليفا خريينا، السرجاان 27

NIP. 19961227 202012 2 019 
 مدرسة التوجيح واإلرشاد اناالسرج ة،مفتاح اجلن 28

NIP. 19910926 202012 2 015 
 مدرسة التوجيح واإلرشاد نيدا مسرورة، السرجاان   29

NIP. 19950614 202021 2 020 
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 مدرسة الفيزايء رزقي عمالية، السرجاان  30
NIP. 19921105 202012 2 011 

 عربيةالمدرس اللغة  أري لطفي أصاري، السرجاان  31
NIP. 19930319 202012 1 014 

 مدرس علم اإلجتماعي السرجاان ل, امحممد أك 32
NIP. 19920501 202012 1 017 

 ندونسيةلغة اإلالمدرس  رندي هرايدي، السرجاان  33
NIP. 19900320 202012 1 015 

 مدرسة اإلقتصادية   رمحة لقمان، السرجاان  34
 ةجلغرافيامدرسة  يوليا رمحى، السرجاان  35
 خ  ضة والتاريايمدرس الر  شفراينشه، السرجاان  36
 مدرسة الفنية والثقافة أسرتي انداي فطري، السرجاان  37
 مدرسة اللغة اإلندونسية  جاان سر يوليانيت فرانمساري، ال 38

 رئيسة املوظف   نور عني، السرجاان  39
NIP. 19771022 200604 2 002 

 وق  الصند آمني اان كوسيادي السرج 40
NIP. 19800303 201411 1 001 

 املوظف  حممد جفري، السرجاان  41
 املوظف  حممد شريف، السرجاان  42
 املوظف  نوردينشاه، السرجاان   43
 ة املوظف كارتيين 44
 بواب املدرسة  رجال رمحان 45

 2020/2021و الوثيقة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اتانه بومب املصدر:
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 2020/2021وال الطلبة يف سنة الدراسية حأ (د

احلكومية  كان   اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  بوبوطلبة  متخرجني    اتانه 

املتوسطة  بعضمن   اململداو   املدارس  منطقة  طة اإلسالمية س تو ارس  بغااتن   يف 

جمموعة االقتصادية هم يدخلون إىل  ،  ةقتصادياإل  وجهةمن  و  .حيلريكوسان  

إىلوساملت مهنة  ألن    األدىن  طة  أكرب  هيمن    ، الّسمك   دصّيا  :الوالدين 

الشركات.  و ال  والعمّ ،  واملزارعني أو  املكاتب  يعملون يف    جهةمن  و اآلخرين 

يومية وأما لغات ال  البنجري، وبوغيس، و مندارقبائل    منهم  من  أكثر،  قبيلةال

 .البنجريةو  املندريةاملستخدمة يف بيئة املدرسة هي اللغة 

الثانوية اإلسالمية احلكوميةيف    بةلطدد الع  أما واتابرو سنة  ك  املدرسة 

يتألف من    2020/2021دراسية   الذين  و  211متلك  طالبة   201طالبا 

أقاسم: ثالث  إىل  قسم2،  ةالطبيعيّ   العلوم  قسم  (1  وتنقسم    العلوم   ( 

 اآليت:  جدولفصول، كما يف  14وتنقسم إىل  ة( قسم الديني3، ةاإلجتماعي
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دكومية  لايف املدرسة املتوسطة اإلسالمية    الطلبةل  واحأ : 4,9 لجدو 
   اتانه بومبو

 

 الصف  الرقم 
 اجلنس 

 النساء  الرجل  اجلملة
 34 20 14   ةىّ الطبيعي  العلوم قسم –األول  1
 36 16 20 1 ةاإلجتماعي العلوم قسم –األول  2
 36 18 18   2 ةاإلجتماعيالعلوم قسم  –األول  3
 36 14 22   ةالديني لومعالقسم  –األول  4
 35 28 7 ة الطبيعيىّ م و لالعقسم  –الثاين  5
 33 19 14 1 ةاإلجتماعي العلوم قسم –الثاين  6
 33 13 20  2 ةاعيجتماإلالعلوم قسم  –الثاين  7
 35 20 15  ةالدينيالعلوم قسم  –الثاين  8
 36 13 23   ةالطبيعيىّ العلوم قسم  –الثالث  15
 33 12 21 1 ةاإلجتماعيالعلوم م س ق –لث ثاال 18
 33 13 20  2 ةاإلجتماعيالعلوم قسم  – الثالث 19
 32 15 17  1قسم الديين  –الثالث  20

 412 201 211 اجملموع
 2020/2021الوثيقة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اتانه بومبو  ر:املصد
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 التسهيالت أحوال  (ه

الو  املدرسة  اثامتلك  بومبوكومية  احل  سالميةإلنوية  بعض    اتانه 

ت  ت التسهيال اليت  ملمارسة املدرسية  تسهيال  غريها  أو  احلكومة  بتوفريها    قوم 

املدوالتسهي  .يةالتعليم  عملةو   األعمال املدرسة  الت  يف  الثانوية  رسية 

 :جدولكما يف اتانه بومبو  اإلسالمية احلكومية 

املدرسيةأحوال   : 4,10 جدول املر املد  يف  التسهيالت  توسطة سة 
  واإلسالمية الدكومية اتانه بومب

 

 د العد  نوع األجهزة  الرقم 
 1 قاعة رئيس املدرسة 1
 1 قاعة الشئون اإلدارية  2
 1 قاعة املعّلم  3
 12 صل الف 4
 1 معمل اللغة / احلاسوب 5
 1 معمل الطبيعية  6
 1 املكتبة 7
 1 املصلى  8
 1 قاعة اإلجتماعية  9
 2 اه املير دا 10
 1 حمل اجلوالة 11
 8 املراحض  12
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 3 فصقامل 13
 فرقة متنية مهارات الطلبة:  14

  (OSIS)منظمة الطلبة املدرسية  (1
 الكشافىة  (2
    (UKS/PMR) فرقة الصحة املدرسية (3

3 

 2020/2021الوثيقة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اتانه بومبو  املصدر:
 

 

 نتيجة البحث .ب

الة  فنتيج الباحبهذا  حددها  اليت  البحث  أسئلة  على  إجابة  ثالث    ثحث  وهي 

أثر اخللفية التعليمية والقدرة على قراءة القرآن وكتابته على  أسئلة. هذا البحث سيكشف  

اإلسالمية اللغ  تعلم  اجناز الثانوية  املدرسة  يف  الدينية  العلوم  قسم  طلبة  لدى  العربية  ة 

 .  سالمية احلكومية اتانه بومبوإلنوية اثاسة الاملدر و احلكومية كواتابرو 

نتائج منل ا  تضمنت  ا  بحث  متطلبات  وحتليل  البياانت    اختبار و   ختبارالوصف 

 :غ عنها على النحو التايلال بحليل واإلنتائج الت ص. يتم تلخيهاتالفرضيات ومناقش 
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 ليل الوصف حالت .1

العلوم   (أ قسم  الطلبة  لدى  التعليمية  اخللفية  يف  صورة  درسة  املالدينية 
واملدر لثانوي ا كواتابرو  احلكومية  اإلسالمية  اإلسالمية   ةسة  الثانوية 

 بو احلكومية اتانه بوم
التعليمية  ال  صورةللحصول على   العامة على اخللفية  اطلبة  لدى   لعلومقسم 

الدينية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو واملدرسة الثانوية اإلسالمية  

ات بومباناحلكومية  التعل  و ه  اخللفية  حول  إستبياان  الباحث  للطلبة  ميويستخدم  ية 

الر   15ابستعمال   البيان وهي  الرمسية   5،  4،  3،  2،  1قم:  من عنصر  لتعليمية 

والرقم  14،  13،  11  ،10،  9والرقم   األهلية  لتعليمية   ،15  ،16  ،17  ،19  ,

  : لةيابت بدجاصحوب خبمس إم  االستبيانكل بيان من    لتعليمية غري الرمسية.  20

  : الدرجة بقمة    ،بشدة  غريموافقو   فق،او غري م و   أقل موافق،و   ،وافقمو   ،وافق بشدةم

 سلبية. للعبارات ال 5 ،4 ،3 ، 2  ،1للعبارات اإلجيابية و 1 ،2  ،3 ،4 ،5

ملموسة  دقسي بياانت  الباحث  التعليمية    تصورم  الطلبة  اخللفية  قسم  لدى 

يف   الدينية  اإلسالعلوم  الثانوية  احلال املدرسة  و كومية كمية  الثانوية واتابرو  املدرسة 

 . حلكومية اتانه بومبوا اإلسالمية
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على    املدرسي  يف إرشاد وإشراف  املستجبيعن بيان    التوزيع : 4,11 جدول
 رسة املتوسطة.  يف املد كتابتهو ة القرآن قراء

 

 كواتابرويف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  
رقم 

 االستبانة
 عينةلا بدلية الإجاابت 

 التكرار
 نسبة مثوية 

MTs SMP 

1 

 بشدةفق او م

60 

4 3 11،67 ٪ 
 ٪ 60 14 22 موافق

 ٪ 23،33 11 3 أقل موافق  
 ٪ 5 2 1 غري موافق 

 ٪ 0 0 0 ة افق بشدمو  عدم
 ٪ 100 60 اجملموع

 

٪  60أجابوا موافقني بشدة،    ة٪ من الطلب 11.67أن    دولعلى اجل  استنادا

موافقني،    ٪23.33  ،افقني  مو أجابوا   أقل  م5أجابوا  غري  أجابوا  واو ٪  ٪  0فقني 

(  ةطلب  43٪ من العينة )71.67عدم املوافقة بشدة. وميكننا أن نستنتج أن  أجابوا ب

الطل الع  ةبمن  الدقسم  احلكوملوم  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  يف    ية كواتابرو ينية 

ويشرفون عليهم أثناء قراءة    ةالطلب  ونيوجه املدرسة املتوسطة ذكروا أن معلميهم يف

قسم العلوم    ة( من الطلبةطلب  17٪ من العينة )28.33نما أفاد  يبالقرآن وكتابته.  
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اإلسالالدينية   الثانوية  املدرسة  احلكوميف  ذكروا  مية  يفية كواتابرو  معلميهم   أن 

 .بتهتاأثناء قراءة القرآن وك ةمل يوجهوا أو يشرفوا على الطلب املدرسة املتوسطة

 ملدرسة الثانوية اإلسالمية اتانه بومبوا يف
 مرق

 االستبانة
 العينة إجاابت البدلية 

 التكرار
 نسبة مثوية 

MTs SMP 

1 

 موافق بشدة

30 

3 0 10 ٪ 
 ٪ 60 8 10 موافق

 ٪ 3،33 0 1 أقل موافق  
 ٪ 26،67 7 1 غري موافق 

 ٪ 0 0 0 عدم موافق بشدة 
 ٪ 100 30 اجملموع

 

الطلب10أن    دولاجل  ىعل  استنادا من  بشدة  ة ٪  موافقني  ٪  60  ،أجابوا 

  ، موافقني  موافقني،  3.33أجابوا  أقل  أجابوا  موافقني  ٪26،67  غري  أجابوا   ٪

ا0و بعدم  أجابوا  بش ٪  أن  ملوافقة  نستنتج  أن  وميكننا  )70دة.  العينة  من   ٪21  

الثانوية اإلسالمية  ( من  ةطلب املدرسة  الدينية يف  العلوم  ب  كوميةاحلقسم    ومبو اتانه 

ويشرفون عليهم أثناء قراءة    ةيوجهون الطلب طةسو املدرسة املت ميهم يفذكروا أن معل

أفاد   بينما  وكتابته.  ) 30القرآن  العينة  من  من  ةطلب  ٪9  الدينية يف  العلقسم  (  وم 
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ذكروا   بومبو  اتانه  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  يفاملدرسة  معلميهم  املدرسة   أن 

 .ابتهتكأثناء قراءة القرآن و  ةشرفوا على الطلبوا أو يهمل يوج ةاملتوسط

بيان    التوزيع : 4,12 جدول املدرسة  عن  يف  املدرسي  أن  املستجبي 
 بتهالقرآن وكتاعلى قراءة  ةحيفز الطلب مل املتوسطة

 

 يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو
رقم 

 االستبانة
 العينة إجاابت البدلية 

 تكرارلا
 نسبة مثوية 

MTs SMP 

2 

 موافق بشدة

60 

0 0 0 ٪ 
 ٪ 8،33 5 0 موافق

 ٪ 18،33 9 2 أقل موافق  
 ٪ 56،67 21 13 غري موافق 

 ٪ 16،67 7 3 عدم موافق بشدة 
 ٪ 100 60 اجملموع

 

اجل  استنادا الطلب0أن    دولعلى  من  و  ة٪  بشدة  موافقني  ٪  8.33أجابوا 

و  موافقني  أجا18.33أجابوا  أقل  ب٪  ووا  املوافق56.67موافقة  بعدم  أجابوا  ة  ٪ 

٪ من العينة  73.34ابوا بعدم املوافقة بشدة. وميكننا أن نستنتج أن  ٪ أج16.67و

نوية احلكومية اإلسالمية كواتابرو  ة يف املدرسة الثاينيلوم الد قسم العمن  (  ةطلب  44)

املتوسطةفي  مدرسينهمأن    ذكروا الطلب املدرسة  تعن  ةحيفزون  القرآن قراء  علمد  ة 
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و )26.66وكتابته.  الثانوية العل  م قس من  (  لبةط  ٪16  املدرسة  يف  الدينية  وم 

ذكروا   احلكومية كواتبرو  املتاملدرس يف  مدرسينهم أن  اإلسالمية  حيفزوا   وسطةة  مل 

 .عند تعلم قراءة القرآن وكتابته ةالطلب

 يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اتانه بومبو
م رق

 االستبانة
 العينة إجاابت البدلية 

 التكرار
 نسبة مثوية 

MTs SMP 

2 

 موافق بشدة

30 

0 0 0 ٪ 
 ٪ 0 0 0 موافق

 ٪ 3،33 0 1 أقل موافق  
 ٪ 73،34 13 9 غري موافق 

 ٪ 23،33 2 5 موافق بشدة عدم 
 ٪ 100 30 اجملموع

 

ابوا  أج  ٪ 0دة وبش أجابوا موافقني    ة٪ من الطلب0أن    دولعلى اجل  استنادا

٪  23,33ابوا بعدم املوافقة وأج  ٪73,34٪ أجابوا أقل موافقة و3,33موافقني و

( ةطلب  29) لعينة  ٪ من ا96,67أجابوا بعدم املوافقة بشدة. وميكننا أن نستنتج أن  

الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو  من   الدينية يف املدرسة  ذكروا أن  قسم العلوم 

املترساملد  يف  مدرسينهم الطلب سطةو ة  وكتابت  ةحيفزون  القرآن  قراءة  تعلم    . ه عند 

قسم العلوم الدينية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية من  (  لبةط  1٪ ) 3,33و
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عند تعلم قراءة   ةمل حيفزوا الطلب املدرسة املتوسطة يف  مدرسينهم  أنو ذكروا  اتانه بومب

 .القرآن وكتابته

ب  التوزيع : 4,13 جدول بدء  وجوب    جبي:تاملسن  ياعن  القرآن قبل  قراءة 
 ( الدرس ةيف بداي) الدرس

 

 يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو
رقم 

 االستبانة
 عينةلا إجاابت البدلية 

 رارالتك
 نسبة مثوية 

MTs SMP 

3 

 موافق بشدة

60 

2 0 3,33 ٪ 
 ٪ 30 9 9 موافق

 ٪ 26,67 1 12 أقل موافق  
 ٪ 31،67 10 9 افق مو  ريغ

 ٪ 8,33 5 0 عدم موافق بشدة 
 ٪ 100 60 عو ماجمل

 

اجل  استنادا الطلب3.33أن    دولعلى  من  و  ة ٪  بشدة  موافقني  ٪  30أجابوا 

موافق و أجابوا  و   ٪26.67ني  موافقني  بغري  املوافق31.67أجابوا  بعدم  أجابوا  ة  ٪ 

العينة  من  ٪  33.33أن  ج  ميكننا أن نستنت٪ أجابوا بعدم املوافقة بشدة. و 8.33و

اإلسالمية كواتابرو  درسة الثانوية احلكومية  ملاقسم العلوم الدينية يف  من  (  ةطلب  20)

القرآن  عن وجوب ذكروا   املتو   قراءة  املدرسة  الدرس   حكل صبا   سطةيف  بداية  . يف 
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)66.67و العينة  من  الثانوية من  (  ةطلب  ٪40  املدرسة  يف  الدينية  العلوم  قسم 

داية  ب  يف  يف املدرسة املتوسطة  قراءة القرآن  عنذكروا  ابرو  اتمية كو الاحلكومية اإلس

 . غري الوجوب  الدرس 

 ة اإلسالمية احلكومية اتانه بومبويف املدرسة الثانوي
رقم 

 االستبانة
 نسبة مثوية  التكرار العينة دلية ت البإجااب

MTs SMP 

3 

 موافق بشدة

30 

0 0 0 ٪ 
 ٪ 53,33 7 9 موافق

 ٪ 20 3 3 ق  افأقل مو 
 ٪ 26،67 5 3 غري موافق 

 ٪ 0 0 0 عدم موافق بشدة 
 ٪ 100 30 اجملموع

 

الطلب0أن    دولاجلعلى    استنادا من  و   ة٪  بشدة  موافقني    ٪ 53,33أجابوا 

٪  0٪ أجابوا بعدم املوافقة و26.67٪ أجابوا بغري موافقني و 20افقني وأجابوا مو 

( ةطلب  16العينة ) من  ٪ 53,33أن    ميكننا أن نستنتج أجابوا بعدم املوافقة بشدة. و 

الثامن   املدرسة  الدينية يف  العلوم  بومبو    يةنو قسم  اإلسالمية اتانه  ذكروا  احلكومية 

وجوب  القرآن  عن  امل  قراءة  امليف  صباح  سطةتو درسة  الدرس   كل  بداية  . يف 

)46,67و العينة  من  الثامن  (  ةطلب  ٪14  املدرسة  يف  الدينية  العلوم  نوية قسم 
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ا بومبو  اإلسالمية  اتانه  املتوسطة  القرآن  قراءة  عنذكروا  حلكومية  املدرسة  يف    يف 

 .غري الوجوب  بداية الدرس 

بيان    التوزيع : 4,14 جدول الو عن  املستجبي:  عن  املخضيق  صص  قت 
 رسة املتوسطةة القرآن يف املدلتعلم قراءة وكتاب

 

 رويف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتاب
رقم 

 االستبانة
 العينة إجاابت البدلية 

 التكرار
 بة مثوية نس

MTs SMP 

4 

 موافق بشدة

60 

0 0 0 ٪ 
 ٪ 40 14 10 موافق

 ٪ 23,33 9 5 أقل موافق  
 ٪ 33،33 7 13 غري موافق 

 ٪ 3,33 0 2 عدم موافق بشدة 
 ٪ 100 60 اجملموع

 

أجابوا    ٪40وافقني بشدة وأجابوا م  ة٪ من الطلب0أن    دولعلى اجل  استنادا

٪  3,33٪ أجابوا بعدم املوافقة و33,33موافقني و٪ أجابوا أقل  23,33موافقني و 

(  ة طلب  22نة ) لعين ام٪  36.66أجابوا بعدم املوافقة بشدة وميكننا أن نستنتج أن  

الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو  من   الدينية يف املدرسة  ذكروا أن  قسم العلوم 

ال قراءةختصيص  لتعلم  يف    وقت  وكتابة  املتوسطة  القرآن  كافياً.  كاملدرسة  ان 
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)63.33و العينة  من  الثانوية من  (  لبةط  ٪38  املدرسة  يف  الدينية  العلوم  قسم 

وكتابة يف    القرآن  أن ختصيص الوقت لتعلم قراءةوا  ذكر اتابرو  اإلسالمية احلكومية كو 

 .كان غري كافٍ املدرسة املتوسطة   

 مبواحلكومية اتانه بو انوية اإلسالمية يف املدرسة الث
رقم 

 االستبانة
 نسبة مثوية  التكرار العينة إجاابت البدلية 

MTs SMP 

4 

 موافق بشدة

30 

0 0 0 ٪ 
 ٪ 0 0 0 موافق
 ٪ 3,33 0 1 وافق  أقل م

 ٪ 73،24 13 9 غري موافق 
 ٪ 23,33 2 5 عدم موافق بشدة 

 ٪ 100 30 اجملموع
 

ا  ٪ أجابو 0أجابوا موافقني بشدة و  ةالطلب٪ من  0أن    دولجلعلى ا  استنادا

٪  23,33٪ أجابوا بعدم املوافقة و73,33٪ أجابوا أقل موافقني و 3,33موافقني و 

(  ة طلب  29ن العينة ) م٪  96.67ستنتج أن  كننا أن نأجابوا بعدم املوافقة بشدة ومي

ذكروا أن  مية اتانه بومبو  قسم العلوم الدينية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكو من  

قراءة لتعلم  الوقت  يف  الق  ختصيص  وكتابة  املتوسطة  رآن  كافياً.  املدرسة  كان 

اإلسالمية  الثانوية    قسم العلوم الدينية يف املدرسةمن  ( لبةط  1٪ من العينة ) 3.33و
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املدرسة وكتابة يف    القرآن  ختصيص الوقت لتعلم قراءة  ذكروا أناحلكومية اتانه بومبو  

 .فٍ كان غري كاوسطة   املت

بيان    التوزيع : 4,15 جدول الطلبةجبي:  املستعن  اللغة    ونتعلمي  أن 
 يف املدرسة الثانوية اإلسالمية.العربية بعد دخوهلا 

 

 احلكومية كواتابرو اإلسالمية  يف املدرسة الثانوية
رقم 

 االستبانة
 العينة إجاابت البدلية 

 التكرار
 نسبة مثوية 

MTs SMP 

5 

 افق بشدةمو 

60 

0 10 16،67 ٪ 
 ٪ 16،67 10 0 موافق
 ٪ 15 6 3 وافق  أقل م

 ٪ 41،66 4 21 غري موافق 
 ٪ 10 0 6 عدم موافق بشدة 

 ٪ 100 60 اجملموع
 

الطلب16،67أن    دولاجل  على  استنادا من  بشدة   ة٪  موافقني  أجابوا 

موافقني و16،67و أجابوا  و ٪15  موافقني  أقل  أجابوا  أجاب٪41,66  بعدم  ٪  وا 

٪ من  51،67ننا أن نستنتج أن  ميكو ٪ أجابوا بعدم املوافقة بشدة.  10و  املوافقة

احلكو من  (  ةبلط  31العينة   اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  يف  الدينية  العلوم  مية  قسم 

قبل    روكواتاب رمسي  بشكل  العربية  اللغة  درسوا  أهنم  ابملدرسة   اإللتحاقذكروا 
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الدينية يف  من  (  ةلبط  29من العينة )   ٪48،33. والثانوية اإلسالمية قسم العلوم 

ذكروا    املدرسة احلكومية كواتابرو  اإلسالمية  العربية  الثانوية  اللغة  يدرسوا  مل  أهنم 

 . ة اإلسالميةويالثان درسةابمللتحاق إلبشكل رمسي قبل ا

 يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اتانه بومبو
رقم 

 االستبانة
 نسبة مثوية  رالتكرا العينة ية إجاابت البدل

MTs SMP 

5 

 دةموافق بش 

30 

0 5 16،67 ٪ 
 ٪ 23,33 7 0 موافق

 ٪ 3،33 1 0 أقل موافق  
 ٪ 36،66 2 9 غري موافق 

 ٪ 20 0 6 ة عدم موافق بشد
 ٪ 100 30 اجملموع

 

الطلب16،67أن    على  استنادا من  و  ة٪  بشدة  موافقني  ٪  23,33أجابوا 

موافقني وأجابوا  أجابوا  3،33  و٪  موافقني  املوا36،66أقل  بعدم  أجابوا  فقة ٪ 

بشدة.  20و املوافقة  بعدم  أجابوا  أن  و ٪  نستنتج  أن  العينة  56،66ميكننا  من   ٪

العلوم  من  (  ةبلط  17) اديالقسم  الثاننية يف  احلكومية اتانه ملدرسة  اإلسالمية  وية 

قبل    بومبو  العربية بشكل رمسي  اللغة  أهنم درسوا  الثانوية    ابملدرسة  إللتحاقاذكروا 

الدينية يف املدرسة من  (  ةطلب  13ة )٪ من العين43,34. واإلسالمية قسم العلوم 
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بومبو ذكروا  الثانوية   احلكومية اتانه  ياإلسالمية  مل  اللأهنم  بشكل غدرسوا  العربية  ة 

 .ابملدرسة الثانوية اإلسالميةلتحاق إلقبل ا رمسي

طة الدينية يف البيئة عدد األنشتجبي:  املسعن بيان   التوزيع : 4,16 جدول
 . ةلطلباليت يعيش فيها ا

 

 احلكومية كواتابرويف املدرسة الثانوية اإلسالمية 
رقم 

 االستبانة
 العينة إجاابت البدلية 

 رالتكرا
 ية نسبة مثو 

MTs SMP 

9 

 موافق بشدة

60 

0 4 6,67 ٪ 
 ٪ 38,33 9 14 موافق

 ٪ 26,67 6 10 أقل موافق  
 ٪ 20 6 6 ري موافق غ

 ٪ 8,83 5 0 عدم موافق بشدة 
 ٪ 100 60 عاجملمو 

 

اجل  استنادا الطلب6.67أن    دولعلى  من  بشدة    ة٪  موافقني  أجابوا 

و38.33و موافقني  أجابوا  أ٪26.67  أجابوا  و٪  موافقني  غري  20قل  أجابوا   ٪

و  املوافقة 8.33موافق  بعدم  أجابوا  أن    ٪  نستنتج  أن  وميكننا  من  ٪    45بشدة. 

الدينية يف املدرسة امن  (  ةبطل  27العينة ) لثانوية اإلسالمية احلكومية  قسم العلوم 

٪  55ذكروا أن هناك العديد من األنشطة الدينية حول مكان إقامتهم. وابرو  كوات
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العينة   اإلسالمية  من    (ةبلط  33) من  الثانوية  املدرسة  يف  الدينية  العلوم  قسم 

 .ينية حول مكان إقامتهممن األنشطة الد  أن قليالاحلكومية كواتابرو ذكروا 

 احلكومية اتانه بومبونوية اإلسالمية يف املدرسة الثا 
رقم 

 االستبانة
 العينة إجاابت البدلية 

 التكرار
 نسبة مثوية 

MTs SMP 

9 

 موافق بشدة

30 

6 1 23,33 ٪ 
 ٪ 53,33 10 6 موافق

 ٪ 3,33 0 1 أقل موافق  
 ٪ 20 4 2 غري موافق 

 ٪ 0 0 0 دم موافق بشدة ع
 ٪ 100 30 اجملموع

 

ا  استنادا الطلب23,33أن    دولجلعلى  من  بشدة   ة٪  موافقني  أجابوا 

ا غري موافق  ٪ أجابو 20و ٪ أجابوا أقل موافقني  3,33٪ أجابوا موافقني و 53,33و

  23٪ من العينة )76,66٪ أجابوا بعدم املوافقة بشدة. وميكننا أن نستنتج أن  0و

الدينيةقس من  (  ةطلب العلوم  الثانوية اإلسالمية احلكومية  م  املدرسة  بو   يف  مبو  اتانه 

٪ من  23,33ذكروا أن هناك العديد من األنشطة الدينية حول مكان إقامتهم. و 

( احلكومية العلقسم  من  (  ةبلط  7العينة  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  يف  الدينية  وم 

 .متهمنية حول مكان إقامن األنشطة الدي أن قليالاتانه بومبو ذكروا 
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بيان    التوزيع : 4,17 جدول يف    ةالطلببي:  املستجعن  نشاطاا  شاركة  مأقل 
 . األنشطة الدينية يف منطقتهم

 

 ابروكومية كواتيف املدرسة الثانوية اإلسالمية احل 
رقم 

 االستبانة
 العينة إجاابت البدلية 

 التكرار
 نسبة مثوية 

MTs SMP 

10 

 موافق بشدة

60 

1 1 3,33 ٪ 
 ٪ 36,67 9 13 موافق

 ٪ 26,67 8 8 أقل موافق  
 ٪ 31,67 12 7 غري موافق 

 ٪ 1,67 0 1 عدم موافق بشدة 
 ٪ 100 60 اجملموع

 

اجل  استنادا من3.33أن    دولعلى  بشدة،   ةلبالط  ٪  موافقني   أجابوا 

موافقني،36.67و أجابوا  موافقني،26.67و   ٪  أقل  أجابوا  أجابوا  31.67و  ٪   ٪

و غري   أ1.67موافقني  بعدم  ٪  نستجابوا  أن  وميكننا  بشدة.  أن  املوافقة  نتج 

33.34 ( العينة  من  الثانوية  من  (  لبةط  ٪20  املدرسة  يف  الدينية  العلوم  قسم 

شاركة األنشطة الدينية  مطني يف  يأهنم كانوا نش ذكروا  كواتابرو    اإلسالمية احلكومية 

و   حول )66.66منطقتهم.  العينة  من  الدينية قس من  (  لبةط  ٪40  العلوم  يف   م 

احلكومية    املدرسة اإلسالمية  ذكرواالثانوية  يف    كواتابرو  جًدا  نشيطني  يكونوا  مل 

 منطقتهم.  حولشاركة األنشطة الدينية م
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 ية احلكومية اتانه بومبوة اإلسالميف املدرسة الثانوي
رقم 

 االستبانة
 العينة إجاابت البدلية 

 التكرار
 نسبة مثوية 

MTs SMP 

10 

 موافق بشدة

30 

0 0 0 ٪ 
 ٪ 33 6 4 موافق

 ٪ 26,67 3 5 أقل موافق  
 ٪ 26,67 4 4 غري موافق 

 ٪ 13,33 2 2 عدم موافق بشدة 
 ٪ 100 30 اجملموع

 

اجل  استنادا الطلب0أن    دولعلى  من  بشدة،  ة٪  موافقني  ٪  33و  أجابوا 

غري موافقني  ٪ أجابوا  26.67و  ٪ أجابوا أقل موافقني،26.67و  أجابوا موافقني،

أن13,33و وميكننا  بشدة.  املوافقة  بعدم  أجابوا  أن    ٪  العينة 40نستنتج  من   ٪

احلكوممن  (  لبةط  12) اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  الدينية يف  العلوم  ية اتانه قسم 

٪  60منطقتهم. و حولشاركة األنشطة الدينية مطني يف يأهنم كانوا نش بومبو ذكروا 

 ( العينة  الدينمن  (  لبةط  18من  العلوم  اإلسالمية    يةقسم  الثانوية  املدرسة  يف 

ذكروا  احلكومية بومبو  يف    اتانه  نشيطني  يكونوا  الدينية  ممل  األنشطة   حولشاركة 

 منطقتهم. 
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بيان  عالتوزي : 4,18 جدول   القرآن   قراءة  الطلبة  تعلم  املستجبي:  عن 
 التعليم الرمسي(وكتابة يف املدرسة الدينية )خارج أوقات 

 

 اإلسالمية احلكومية كواتابروالثانوية  ملدرسة يف ا
رقم 

 ةاالستبان
 العينة إجاابت البدلية 

 التكرار
 نسبة مثوية 

MTs SMP 

11 

 موافق بشدة

60 

2 0 3,33 ٪ 
 ٪ 15 6 3 موافق

 ٪ 31,67 12 7 أقل موافق  
 ٪ 43,33 9 17 غري موافق 

 ٪ 6,67 3 1 عدم موافق بشدة 
 ٪ 100 60 اجملموع

 

اجل  استنادا الطلب3.33أن    دولعلى  من  بشدة  ة ٪  موافقني  ٪  15و  أجابوا 

و  موافقني  و31.67أجابوا  موافقة  أقل  أجابوا  موافقني  ٪43.33  غري  أجابوا   ٪

٪ من العينة  18.33بشدة. وميكننا أن نستنتج أن    املوافقة  ٪ أجابوا بعدم 6.67و

ية كواتابرو  اإلسالمية احلكومقسم العلوم الدينية يف املدرسة الثانوية  من  (  لبةط  11)

القرآن  أهنم  ذكروا قراءة  يف    تعلموا  الدينيةموكتابة  أوقات    درسة  التعليم )خارج 

درسة  موكتابة يف    قرآنالقراءة    تعلموا  مل  أهنم  ذكروا(  لبةط  39٪ )81.6. والرمسي(

 . التعليم الرمسي()خارج أوقات  الدينية
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 اتانه بومبو يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية
م رق

 االستبانة
 العينة إجاابت البدلية 

 التكرار
 سبة مثوية ن

MTs SMP 

11 

 موافق بشدة

60 

0 0 0 ٪ 
 ٪ 16,67 2 3 موافق

 ٪ 36,67 4 7 أقل موافق  
 ٪ 46,66 9 5 وافق غري م

 ٪ 0 0 0 عدم موافق بشدة 
 ٪ 100 60 اجملموع

 

اجل  استنادا الطلب0أن    دولعلى  من  ب  ة٪  موافقني  و أجابوا  ٪  16,67شدة 

و  موافقني  أق36.67أجابوا  أجابوا  و٪  موافقة  موافقني  46.66ل  غري  أجابوا   ٪

  5) لعينة  ٪ من ا16.67٪ أجابوا بعدم املوافقة بشدة. وميكننا أن نستنتج أن  0و

بومبو  من  (  لبةط الثانوية اإلسالمية احلكومية اتانه  املدرسة  الدينية يف  العلوم  قسم 

اأهن  ذكروا قراءة  تعلموا  يف    لقرآنم  الدينيةموكتابة  أوقات    درسة  تعليم ال)خارج 

والرمسي(  .83,33( القرآن  مل  أهنم  ذكروا(  لبةط  ٪25  قراءة  يف    تعلموا  وكتابة 

 .التعليم الرمسي(قات )خارج أو  درسة الدينيةم
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املستجبي:   : 4,19 جدول بيان  عن  يف    الطلبة  تعلمالتوزيع  العربية  اللغة 
 أوقات التعليم الرمسي(ة الدينية )خارج  املدرس

 

 اإلسالمية احلكومية كواتابرويف املدرسة الثانوية  
رقم 

 االستبانة
 العينة إجاابت البدلية 

 التكرار
 نسبة مثوية 

MTs SMP 

13 

 موافق بشدة

60 

6 1 11,67 ٪ 
 ٪ 41,67 15 10 موافق

 ٪ 25 9 6 أقل موافق  
 ٪ 20 4 8 غري موافق 

 ٪ 1,67 1 0 موافق بشدة  عدم
 ٪ 100 60 اجملموع

 

اجل  استنادا الطل11.67أن    دولعلى  من  بشدة   بة٪  موافقني  أجابوا 

بوا بعدم املوافقة  ٪ أجا20و ٪ أجابوا بعدم املوافقة25٪ أجابوا موافقني و 41.67و

٪ من العينة  53.34ميكن أن نستنتج أن  و ٪ أجابوا بعدم املوافقة بشدة.  1.67و

كواتابرو    لدينية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةقسم العلوم امن    ( لبةط  32)

يف    أهنم  ذكروا العربية  اللغة  الرمسي(.  مدرسوا  التعليم  أوقات  )خارج  الدينية  درسة 

من  46.66و  ٪( الثانوية من  (  طلبة  28العينة  املدرسة  يف  الدينية  العلوم  قسم 

احلكومية كواتابرو ذكروا اللغة  مل    أهنم  اإلسالمية  الدينية  درسوا  املدرسة  العربية يف 

 م الرمسي( )خارج أوقات التعلي
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 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اتانه بومبويف 
رقم 

 االستبانة
 العينة ة إجاابت البدلي

 التكرار
 نسبة مثوية 

MTs SMP 

13 

 موافق بشدة

30 

3 1 13,33 ٪ 
 ٪ 43,34 8 5 موافق

 ٪ 10 2 1 أقل موافق  
 ٪ 33,33 4 6 ق غري مواف

 ٪ 0 0 0 عدم موافق بشدة 
 ٪ 100 30 وعاجملم

 

اجل  استنادا الطلب13,33أن    دولعلى  من  بشدة   ة٪  موافقني  أجابوا 

أجابوا م43,34و و ٪  املوافقة و10وافقني  بعدم  أجابوا  بعدم  ٪33,33  أجابوا   ٪

و بشدة.  0املوافقة  املوافقة  بعدم  أجابوا  نستنو ٪  أن  أن  ميكن  من  56,67تج   ٪

الدينية يف  من  (  لبةط  17العينة ) الثانوية اإلسالمية احلكومية املدقسم العلوم  رسة 

أوقات التعليم    نية )خارجدرسة الديمأهنم درسوا اللغة العربية يف    اتانه بومبو ذكروا

) 43,33ومسي(.  الر  العينة  من  املدرسة من  (  طلبة  ٪13  يف  الدينية  العلوم  قسم 

يف املدرسة  بية  درسوا اللغة العر مل  أهنم    اتانه بومبو ذكروا سالمية احلكومية  الثانوية اإل

 الدينية )خارج أوقات التعليم الرمسي( 
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املستجبي:   : 4,20 جدول بيان  عن  الطأي  ملالتوزيع  أو    ةلبخذ  ا  دروسا
 . دورات يف اللغة العربية

 

 يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو
رقم 

 االستبانة
 العينة دلية إجاابت الب

 التكرار
 نسبة مثوية 

MTs SMP 

14 

 موافق بشدة

60 

0 2 3,33 ٪ 
 ٪ 41,67 3 12 موافق

 ٪ 33,33 10 10 أقل موافق  
 ٪ 18,34 4 7 غري موافق 

 ٪ 3,33 1 1 عدم موافق بشدة 
 ٪ 100 60 اجملموع

 

اجل  استنادا الطلب3.33أن    دولعلى  من  موا  ة٪  بشدة  أجابوا  فقني 

٪ أجابوا غري  18.34٪ أجابوا أقل موافقة و33.33٪ أجابوا موافقني و41.67و

٪ من  21.67ميكن أن نستنتج أن  و ٪ أجابوا بعدم املوافقة بشدة.  3.33موافقني و 

الثانوية اإلسالمية احلكومية  من  (  لبةط  13لعينة )ا الدينية يف املدرسة  قسم العلوم 

٪ من العينة  78.33و اللغة العربية.  ًسا أو دورات يف  تلقوا درو   أهنم   كواتابرو ذكروا

سم العلوم الدينية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو  قمن  (  لبةط  47)

 .دورات يف اللغة العربية دروًسا أوأهنم مل يتلقوا  ذكروا
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 يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اتانه بومبو
رقم 

 االستبانة
 العينة البدلية  إجاابت

 التكرار
 نسبة مثوية 

MTs SMP 

14 

 موافق بشدة

30 

0 1 3,33 ٪ 
 ٪ 46,67 6 8 موافق

 ٪ 16,67 4 1 أقل موافق  
 ٪ 26,67 3 5 غري موافق 

 ٪ 6,67 1 1 دة افق بش مو  عدم
 ٪ 100 30 اجملموع

 

اجل  استنادا الطلب3.33أن    دولعلى  من  بشدة    ة٪  موافقني  أجابوا 

٪ أجابوا غري  26,67٪ أجابوا أقل موافقة و16,67 و٪ أجابوا موافقني 46.67و

٪ من  33,34ميكن أن نستنتج أن  و ٪ أجابوا بعدم املوافقة بشدة.  6,67وافقني وم

الثانوية اإلسالمية    لعلومقسم امن    (لبةط  10العينة ) احلكومية الدينية يف املدرسة 

ذكروا بومبو  دورات   أهنم  اتانه  أو  دروًسا  العربي  تلقوا  اللغة  من  66,66وة.  يف   ٪

الثانوية اإلسالمية احلكومية قسم العلوم الدمن  (  لبةط  20العينة ) ينية يف املدرسة 

 . اللغة العربية دورات يف أهنم مل يتلقوا دروًسا أو اتانه بومبو ذكروا
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املستجبي:   : 4,21 جدول بيان  عن  الطلبة  التوزيع  يعلمان  الوالدين  أن 
 .تابة يف املنزلالقرآن وك قراءة

 

 ويف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابر 
رقم 

 االستبانة
 العينة إجاابت البدلية 

 التكرار
 نسبة مثوية 

MTs SMP 

15 

 موافق بشدة

60 

4 3 11,67 ٪ 
 ٪ 46,67 12 16 موافق

 ٪ 30 9 9 أقل موافق  
 ٪ 10 5 1 غري موافق 

 ٪ 1,67 1 0 عدم موافق بشدة 
 ٪ 100 60 اجملموع

 

اجل  استنادا الطلب11.67أن    دولعلى  من  بشدة أجابو   ة٪  موافقني  ا 

قة ٪ أجابوا بعدم املواف10٪ أجابوا أقل موافقني و30٪ أجابوا موافقني و46.67و

٪ من العينة  58.34أجابوا بعدم املوافقة بشدة. وميكننا أن نستنتج أن  ٪  1.67و

نوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو  يف املدرسة الثا  قسم العلوم الدينية من  (  طلبة  35)

أن   قراءةعلّ   الديهمو ذكروا  املنزل.    موهم  يف  وكتابة  العينة  41.66والقرآن  من   ٪

احلكومية كواتابرو    درسة الثانوية اإلسالمية ينية يف املقسم العلوم الد من  (  طلبة  25)

 .نزلالقرآن وكتابة يف امل قراءة ايعلمو   مل والديهمذكروا أن 
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 بومبوالثانوية اإلسالمية احلكومية اتانه  يف املدرسة
رقم 

 ستبانةاال
 العينة إجاابت البدلية 

 التكرار
 نسبة مثوية 

MTs SMP 

15 

 موافق بشدة

30 

4 4 26,67 ٪ 
 ٪ 50 7 9 فقموا

 ٪ 6,67 1 1 أقل موافق  
 ٪ 13,33 3 1 غري موافق 

 ٪ 0 0 0 عدم موافق بشدة 
 ٪ 100 30 اجملموع

 

٪  50ة وأجابوا موافقني بشد  ة٪ من الطلب 26.67أن    دولعلى اجل  استنادا

و موافقني  و6,67أجابوا  موافقني  أقل  أجابوا  املوافقة  ٪13,33  بعدم  أجابوا   ٪

  24٪ من العينة )76,67ميكننا أن نستنتج أن  ملوافقة بشدة. و عدم ابوا ب٪ أجا0و

امن  (  طلبة املدرسة  الدينية يف  العلوم  بومبو  لثانوية اإلسالميقسم  ة احلكومية اتانه 

  6٪ من العينة ) 23,33والقرآن وكتابة يف املنزل.    اءةموهم قر علّ والديهم    ذكروا أن

املمن  (  طلبة الدينية يف  العلوم  الثانقسم  بومبو  درسة  وية اإلسالمية احلكومية اتانه 

 .القرآن وكتابة يف املنزل قراءة ايعلمو   مل والديهمذكروا أن 

 

 



141 

 

املستجبي:  التوزي : 4,22 دولج بيان  عن  بتذكري ع  األسرة  أفراد  اهتمام 
 .القرآن وكتابة يف املنزل بتعلم قراءة ةطلبال

 

 واتابرويف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ك
م قر 

 االستبانة
 العينة إجاابت البدلية 

 التكرار
 نسبة مثوية 

MTs SMP 

16 

 موافق بشدة

60 

3 1 6,67 ٪ 
 ٪ 53,33 12 20 موافق

 ٪ 23,33 10 4 أقل موافق  
 ٪ 15 6 3 غري موافق 

 ٪ 1,67 1 0 عدم موافق بشدة 
 ٪ 100 60 اجملموع

 

اجل  استنادا الط6.67أن    دولعلى  من  بشدة  موافقني  أجابوا  ةلب٪   

و53.33و موافقني  أجابوا  و٪23.33  موافقني  أقل  أجابوا  غري  ٪15  أجابوا   ٪

٪ من العينة  60ة بشدة. وميكننا أن نستنتج أن بوا بعدم املوافق٪ أجا1.67موافق و

  قسم العلوم الدينية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو من  (  طلبة  36)

بتعلم قراءة القرآن وكتابته يف املنزل.    ةينتبهون ويذكرون الطلب   راد األسرةذكروا أن أف

املدرسة الثانوية اإلسالمية  علوم الدينية يف  قسم المن  (  لبةط  24٪ من العينة ) 40و

أفر   احلكومية كواتابرو األسرة  أن  القرآن    ةالطلب  اويذكرو   اينتبهو ام  اد  قراءة  بتعلم 

 .لوكتابته يف املنز 
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 ية اتانه بومبوة اإلسالمية احلكومويسة الثانيف املدر 
رقم 

 االستبانة
 العينة إجاابت البدلية 

 التكرار
 نسبة مثوية 

MTs SMP 

16 

 بشدةموافق 

30 

3 1 13,33 ٪ 
 ٪ 46,67 7 7 موافق

 ٪ 16,67 2 3 أقل موافق  
 ٪ 23,33 5 2 غري موافق 

 ٪ 0 0 0 عدم موافق بشدة 
 ٪ 100 30 اجملموع

 

الطلب13,33أن    دولاجلعلى    استنادا من  بشدة   ة٪  موافقني  أجابوا 

غري    ٪ أجابوا23,33 و٪ أجابوا أقل موافقني16,67٪ أجابوا موافقني و 46,67و

و أن0موافق  وميكننا  بشدة.  املوافقة  بعدم  أجابوا  أن    ٪  العينة  60نستنتج  من   ٪

العلوم  من  (  طلبة  18) اإلسالقسم  الثانوية  املدرسة  احلكو الدينية يف  مية اتانه مية 

بتعلم قراءة القرآن وكتابته يف   ةذكروا أن أفراد األسرة ينتبهون ويذكرون الطلب  بومبو

العين40ول.  املنز  )٪ من  الثانويمن  (  لبةط  12ة  املدرسة  الدينية يف  العلوم  ة قسم 

راءة بتعلم ق  ةالطلب  اويذكرو   اينتبهو مل  أن أفراد األسرة    اإلسالمية احلكومية اتانه بومبو

 .لن وكتابته يف املنز رآالق
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املستجبي: : 4,23 جدول بيان  الطلب  التوزيع عن  القرآن   ةُُيرب  على قراءة 
 .راف والديهمنزل ألهنم حتت إشيف امل

 

 ة كواتابرويف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومي
رقم 

 االستبانة
 العينة إجاابت البدلية 

 التكرار
 نسبة مثوية 

MTs SMP 

17 

 دةموافق بش 

60 

0 0 0 ٪ 
 ٪ 13,33 3 5 موافق

 ٪ 30 13 5 أقل موافق  
 ٪ 55 14 19 غري موافق 

 ٪ 1,67 0 1 عدم موافق بشدة 
 ٪ 100 60 موعاجمل

 

٪  13.33بوا موافقني بشدة، وأجا  لبة٪ من الط0أن    دولعلى اجل  استنادا

٪  1.67ة ودم املوافق٪ أجابوا بع55٪ أجابوا أقل موافقني، و30أجابوا موافقني، و

(  طلبة  34٪ من العينة )56.67كننا أن نستنتج أن  وميأجابوا بعدم املوافقة بشدة.  

هنم  ذكروا أدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو  م الدينية يف املقسم العلو من  

املنزل.  يف  والديهم  إشراف  ألهنم كانوا حتت  إكراه  حالة  ليسوا يف  القرآن  يقرؤون 

ال  43.33و الثانوية من  (  لبةط  26)  عينةمن  املدرسة  يف  الدينية  العلوم  قسم 

احلكومية   القر اإلسالمية  قرأوا  أهنم  قسريةكواتابرو  حالة  يف  حتت    آن  ألهنم كانوا 

 .إشراف والديهم يف املنزل
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 الثانوية اإلسالمية احلكومية اتانه بومبورسة يف املد
رقم 

 االستبانة
 العينة إجاابت البدلية 

 رارالتك
 ثوية نسبة م

MTs SMP 

17 

 موافق بشدة

30 

0 0 0 ٪ 
 ٪ 20 6 0 موافق

 ٪ 16,67 1 4 أقل موافق  
 ٪ 36,66 8 3 غري موافق 

 ٪ 26,67 0 8 دم موافق بشدة ع
 ٪ 100 30 اجملموع

 

اجل  استنادا الط0أن    دولعلى  من  و  لبة٪  بشدة،  موافقني  ٪  20أجابوا 

٪ أجابوا بعدم املوافقة  36,67افقني، و قل مو بوا أ٪ أجا16,67أجابوا موافقني، و 

٪ من العينة  63,44كننا أن نستنتج أن  ومي٪ أجابوا بعدم املوافقة بشدة.  26.67و

الثانمن  (  طلبة  19) املدرسة  الدينية يف  العلوم  اإلسالقسم  احلكومية اتانه وية  مية 

ألهنم كانبومبو   إكراه  حالة  يف  ليسوا  القرآن  يقرؤون  أهنم  إشر ذكروا  حتت  اف  وا 

املنزل.   يف  ال  36,56ووالديهم  )من  يف  من  (  لبةط  11عينة  الدينية  العلوم  قسم 

اإلسال الثانوية  احلكومية  املدرسة  بومبواتمية  قسرية   انه  حالة  القرآن يف  قرأوا  أهنم 

 .حتت إشراف والديهم يف املنزلم كانوا ألهن
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املستجبي: : 4,24 جدول بيان  عن  األسرة   التوزيع  لبة الط  ن يدعو   أفراد 
 منطقة الطلبة حول حلضور األنشطة الدينية 

 

 يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو
م رق

 االستبانة
 العينة ت البدلية إجااب

 التكرار
 نسبة مثوية 

MTs SMP 

19 

 موافق بشدة

60 

2 0 3,33 ٪ 
 ٪ 51,67 15 16 موافق

 ٪ 18,34 7 4 أقل موافق  
 ٪ 23,33 7 7 فق غري موا

 ٪ 3,33 1 1 عدم موافقة بشدة 
 ٪ 100 60 اجملموع

 

أن  على    استنادا الطلب3.33اجلدول  من  بشدة، أجابو   ة٪  موافقني  ا 

و   واأجاب  ٪ 51.67و و   واأجاب  ٪18.34موافقون،  موافًقا،  أجاب 23.33أقل   وا ٪ 

٪ من  55بشدة. وميكننا أن نستنتج أن    املوافقة  أجابوا بعدم٪  3,33غري موافق، و

الثانوية اإلسالمية احلكومية من  (  طلبة  33نة )العي الدينية يف املدرسة    قسم العلوم 

منطقة حول  حلضور األنشطة الدينية  لطلبة  يدعون اد األسرة  ذكروا أن أفراكواتابرو  

والطلبة الثانوية  من  (  طلبة  27العينة )٪ من  45.  املدرسة  الدينية يف  العلوم  قسم 

حلضور األنشطة  الطلبة  ايدعو  مل أن أفراد األسرةوا ذكر ابرو اتكو   اإلسالمية احلكومية

 . منطقة الطلبةحول الدينية 
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 ة اتانه بومبوإلسالمية احلكوميسة الثانوية ايف املدر 
رقم 

 االستبانة
 العينة إجاابت البدلية 

 كرارالت
 نسبة مثوية 

MTs SMP 

19 

 موافق بشدة

30 

0 0 0 ٪ 
 ٪ 43,33 8 5 موافق
 ٪ 36,67 5 6 ق  موافأقل 

 ٪ 20 2 4 غري موافق 
 ٪ 0 0 0 عدم موافقة بشدة 

 ٪ 100 30 اجملموع
 

  ٪ 43,33ابوا موافقني بشدة، وأج  ة٪ من الطلب0  اجلدول أنعلى    استنادا

٪  0غري موافق، و  وا٪ أجاب 20أقل موافًقا، و  وابأجا  ٪36,67موافقون، و   واأجاب

( طلبة  13٪ من العينة ) 43,33ن  ن نستنتج أبشدة. وميكننا أ املوافقة  أجابوا بعدم

ذكروا أن  بومبو  اتانه    الثانوية اإلسالمية احلكوميةقسم العلوم الدينية يف املدرسة  من  

األسرة  أ الطلبة  فراد  الدينية  يدعون  األنشطة  الطلبةمنط حول  حلضور  .  قة 

)56,67و العينة  من  الثانويةمن  (  طلبة  ٪17  املدرسة  يف  الدينية  العلوم   قسم 

بومبو    احلكومية  اإلسالمية األسرةاتانه  أفراد  أن  ضور حلالطلبة    ايدعو   مل  ذكروا 

 . بةمنطقة الطلحول  األنشطة الدينية 
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املستجبي: : 4,25 جدول بيان  عن  الطلبأن    التوزيع  تقوم   ةعائالت  ما 
مواد  بت على  حيتوي  الذي  الصوت/الفيديو  فنية الشغيل 

 .يف املنزل سالميةاإل
 

 ابروإلسالمية احلكومية كواتالثانوية ايف املدرسة 
رقم 

 االستبانة
 العينة البدلية إجاابت 

 التكرار
 نسبة مثوية 

MTs SMP 

20 

 موافق بشدة

60 

0 0 0 ٪ 
 ٪ 18,33 4 7 موافق

 ٪ 13,33 6 2 أقل موافق  
 ٪ 60 17 19 غري موافق 

 ٪ 8,34 3 2 عدم موافقة بشدة 
 ٪ 100 60 اجملموع

 

اجلع  استنادا الطلب0أن    دوللى  من  و  ة٪  موافقني بشدة  ٪  18.33أجابوا 

و  موافقني  و 13.33أجابوا  موافقة  أقل  أجابوا  أجابو ٪60  املوافقة  ٪  بعدم  ا 

٪ من العينة  68.34ميكننا أن نستنتج أن  و ٪ أجابوا بعدم املوافقة بشدة.  8.34و

اتابرو  و ك  احلكوميةقسم العلوم الدينية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  من  (  طلبة  41)

مقاطع   بتشغيل  تقوم  املنزل  عائالهتم يف  أن  على الفيديو/الذكروا  حتتوي  صوتيات 

قسم العلوم من  (  لبةط  19٪ من العينة )31.66و  .سالمية يف املنزلاإلفنية  المواد  

  ذكروا أن عائالهتم يف املنزلكواتابرو    املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةالدينية يف  
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بتتقو   مل مم  مواد  اليديو/فالقاطع  شغيل  على  حتتوي  يف  اإلفنية  الصوتيات  سالمية 

 املنزل.

 مبوحلكومية اتانه بو يف املدرسة الثانوية اإلسالمية ا
رقم 

 االستبانة
 العينة إجاابت البدلية 

 التكرار
 ثوية نسبة م

MTs SMP 

20 

 موافق بشدة

30 

0 0 0 ٪ 
 ٪ 3,33 0 1 موافق

 ٪ 26,67 3 5 أقل موافق  
 ٪ 60 10 8 موافق غري 

 ٪ 10 2 1 عدم موافقة بشدة 
 ٪ 100 30 اجملموع

 

اجل  استنادا ا0أن    دولعلى  من  موا  ةلطلب٪  وأجابوا  بشدة  ٪  3.33فقني 

٪  10٪ أجابوا بعدم املوافقة و60ة و٪ أجابوا أقل موافق26,67أجابوا موافقني و 

من  (  طلبة  21ة )العين٪ من  70أن  ميكننا أن نستنتج  و أجابوا بعدم املوافقة بشدة.  

احلكومية اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  يف  الدينية  العلوم  بومبو    قسم  أن ذكروا  اتانه 

فنية  الصوتيات حتتوي على مواد  الفيديو/الملنزل تقوم بتشغيل مقاطع  عائالهتم يف ا

ملدرسة علوم الدينية يف اقسم المن ( لبةط 9٪ من العينة )30و سالمية يف املنزل.اإل
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تقوم بتشغيل    مل   ذكروا أن عائالهتم يف املنزلاتانه بومبو    انوية اإلسالمية احلكوميةالث

 سالمية يف املنزل. اإلفنية المواد  صوتيات حتتوي علىالفيديو/المقاطع 

بياانت  استنادا عرض  التعليمية االستبيان  على  اخللفية  حالة  معرفة  ميكننا   ،

الدينية العلوم  قسم  الطلبة  الثانوية    لدى  املدرسة  احلكومية كواتابرو  يف  اإلسالمية 

 الصيغة التالية: ابستخدام  واملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اتانه بومبو

 

M   = املتوسط(mean)  إلمجايل  عنه البحث مت الذي 

 اجملموع   = 
N  = )عدد احلاالت )عدد الدرجات نفسها 

 

املئويةاباحلساب  نتائج    معايري : 4,26 جدول التعليمية   لنسب  اخللفية  عن 
الثانوية   املدرسة  يف  الدينية  العلوم  قسم  الطلبة  لدى 

 ابرو واتانه بومبو مية اجلكومية كةاتاإلسال
 

 املعيار  البيان نسب املئوية 
اج=  ٪ 75 -٪  100  يد جدا

 = جيد  ٪ 50  -٪ 74
 جيدحسب  =  ٪ 25  -٪ 49
 غري جيد =  ٪  0  -٪  24
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بياانت    استنادا تفسري  نتائج  التعليمية    االستبيانعلى  اخللفية  لدى  حول 

 النتائج هي:ف، ية كواتابروالثانوية اإلسالمالطلبة قسم العلوم الدينية يف املدرسة 

 

لدى الطلبة قسم    التعليمية   اخللفيةأن متوسط  من هذه احلساابت ميكن مالحظة  

الثانويةالعلوم   املدرسة  يف  بنسبة    الدينية  احلكومية كواتابرو  .  49,01اإلسالمية 

املدرسة يف  الدينية  العلوم  قسم  الطلبة  لدى  التعليمية  اخللفية  الثانوية   فكانت 

 مية احلكومية كواتابرو مبعيار حسب جيد.اإلسال

نتائ  استناداو   بياانت  على  تفسري  التعليمية    االستبيانج  اخللفية  لدى  حول 

 النتائج هي:ف،  املدرسة الثانوية اإلسالمية اتانه بومبوالطلبة قسم العلوم الدينية يف

 

بة قسم  لدى الطل  تعليمية ال  اخللفيةمن هذه احلساابت ميكن مالحظة أن متوسط  

احلك اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  يف  الدينية  بنسبة  العلوم  .  51,36ومية كواتابرو 

الدين العلوم  قسم  الطلبة  لدى  التعليمية  اخللفية  الثانوية فكانت  املدرسة  يف  ية 

 اإلسالمية احلكومية اتانه بومبو مبعيار جيد. 
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 صورة القدرة على قراءة القرآن وكتابته  (ب

على (1 القدرة  وكتابته  قراءة  صورة  العلوم    القرآن  قسم  طلبة  لدى 
 .اإلسالمية احلكومية كواتابرورسة الثانوية  الدينية يف املد

ليقدم حملة    تهوكتاب  القرآن  اءةعلى قر   ةنتائج قدرة الطلب  الباحثيعرض  

عن  ال الطلب  تهوكتابالقرآن  ءة  اقر   قدرةعامة  الدينيةلدى  علوم  قسم  يف    ة 

الشفوية ات  ختبار بعد إجراء اال  احلكومية كواتابرو  ةاإلسالميلثانوية  ا  درسةامل

 . شخصا 60وعددهم ية والكتاب

البياانت : 4,27 دولاجل  تكراري   على  قدرةال  مؤشرات عن  توزيع 
الطلب  القرآنءة  ار ق قسم  لدى  الدينيةالة  يف   علوم 

 احلكومية كواتابرو اإلسالميةالثانوية  درسةامل
 

 مّدى القيمة 
 علم التجويد نطق احلروف طالقة يف القراءة ال

 املعيار
 التكرار

نسبة  
 كرارالت مائوية

نسبة  
 التكرار مائوية

نسبة  
 مائوية

 جيد جدا  ٪ 30 18 ٪ 42 25 ٪ 45 27 100 – 80
 جيد ٪ 53 32 ٪ 46 28 ٪ 52 31 79 – 66
 حسب جيد ٪ 17 10 ٪ 12 7 ٪ 3 2   56 – 65
 انقص ٪ 0 0 ٪ 0 0 ٪ 0 0   40 – 55
 انقص جدا ٪ 0 0 ٪ 0 0 ٪ 0 0 39 – 30

  ٪100 60 ٪100 60 ٪100 60 اجملموع
  75,52 77,47 81،35 ةاملعدلقيمة 
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 :الشرح أن ، ميكن 4،27على اجلدول  ادااستن

٪( لديهم  45)  ة طلب  27  يوجدقراءة القرآن،    ىعلمؤشر الطالقة  يف   (أ)

و جًدا،  جيدة  جيدة،  لديهم    ٪(  52)  ة طلب  31قدرات  قدرات 

( ومل  ج  حسب  قدرات   ديهمل٪(  3وطالبان  لديهم    ةطلبال  يوجديدة 

انقسة   يف  قيمةمث    جدا.  وانقسةقدرات   طالقة  على  ؤشرامل  املعدلة 

 علىطالقة  ال  قدرة الطلبة يف  أن  يدل، وهذا  81.35ءة القرآن هو  قرا

نطاق   يف  ألهنا  جًدا  جيدة  فئة  يف  القرآن  -.  80  من  قيمالقراءة 

100.  

احلروف،م  يف (ب ) نطق  يف  الدقة  لديهم  42)  طلبة  25  يوجد  ؤشر   )٪

و جًدا،  جيدة  لديهم  46)  لبةط  28قدرات  وجيد  قدرات ٪(    7ة، 

قدرات  12)  ةطلب لديهم  جيدة ٪(  لديهم    ةالطلبيوجد  ومل    حسب 

وانقس  انقسة  مث  ةجداقدرات  امل  املعدلة  قيمة.  يف    على  ؤشريف  الدقة 

  على   دقةيف ال  قدرة الطلبة  أن  يدل، وهذا  77.47نطق احلروف هو  

  .79-66جيدة ألهنا يف نطاق القيم من ئة يف ف احلروفق نط

القراءة  يف   (ج) التجويدبمؤشر دقة    لديهم ٪(  30)  لبةط  18  يوجد،  علم 

  10جيدة، و  درات ق٪( لديهم  53)   لبةط  32قدرات جيدة جًدا، و 
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قدرات 17)  ةطلب لديهم  طلبة  جيدة   حسب  ٪(  يوجد  لديهم    وال 

قة القراءة  د  على  ؤشريف امل  املعدلة  قيمةمث    .قدرات انقسة وانقسةجدا

بعلم   دقة القراءة  قدرة الطلبة يف  أن  يدل، وهذا  75.52  بعلم التجويد

  .79-66يف نطاق القيمة  ايف فئة جيدة ألهن التجويد

البياانت : 4,28 دولاجل  تكراري    على  قدرةال  مؤشرات عن  توزيع 
الطلب  القرآن  كتابة قسم  لدى  الدينيةال ة  يف   علوم 

 كومية كواتابرواحل  اإلسالميةوية الثان درسةامل
 

 مّدى القيمة 
 ج يف الكتابةالدب ربط احلروف كتابة احلروف

 املعيار
نسبة   التكرار

 مائوية
نسبة   التكرار

 مائوية
نسبة   التكرار

 مائوية
 جيد جدا  ٪ 33 20 ٪ 50 30 ٪ 67 40 100 – 80
 جيد ٪ 55 33 ٪ 45 27 ٪ 33 20 79 – 66
 حسب جيد ٪ 12 7 ٪ 5 3 ٪ 0 0   56 – 65
 انقص ٪ 0 0 ٪ 0 0 ٪ 0 0   40 – 55
 انقص جدا ٪ 0 0 ٪ 0 0 ٪ 0 0 39 – 30

  ٪100 60 ٪100 60 ٪100 60 جملموعا
  76،92 79،75 83،60 قيمة املعدل

 

 :الشرح أن ، ميكن 4،28ى اجلدول عل استنادا

لديهم  67)  ة طلب  40  يوجد  كتابة احلروف،  على  الدقةمؤشر  يف   (أ)  )٪

وقدرات   جًدا،  ومل  يهم  لد  ٪(  33)  ةطلب  20جيدة  جيدة،  قدرات 
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وانقس   ةطلبال  يوجد جيدة  حسب  قدرات  جدا.لديهم  وانقسة  مث    ة 

املعدلة يف احلروف  دقة  على  ؤشرامل  قيمة  وهذا  83.60هو    كتابة   ،

الطلبة يف  أن  يدل فئة جيدة جًدا  كتابة احلروف    على  الدقة  قدرة  يف 

  .100-. 80 من  قيمالألهنا يف نطاق 

الم  يف (ب ) يف  ؤشر  لديهم  50)  طلبة  30  يوجدف،  احلرو   ربطدقة   )٪

و جًدا،  جيدة  لديهم  ٪45)  لبةط  27قدرات  و  قدرات (    7جيدة، 

قدرات  5)  ةطلب لديهم  جيدة٪(  لديهم    ةالطلبيوجد  ومل    حسب 

وانقسةجدا انقسة  مث  قدرات  يف    على  ؤشرامليف    املعدلة  قيمة.  الدقة 

هو    كتابة وهذا  79،75احلروف  الط   أن  يدل،  يفقدرة  الدقة    لىب 

  .79-66يف فئة جيدة ألهنا يف نطاق القيم من  احلروف كتابة  على

قدرات    لديهم٪(  33)  لبةط  20  يوجد،  على دبج الكتابةؤشر  امل  يف (ج)

و جًدا،  لديهم  55)  لبةط  33جيدة  و  قدرات ٪(    ة طلب  7جيدة، 

قدرات ٪(  12) طلبة  جيدة  حسب  لديهم  يوجد  قدرات   وال  لديهم 

وانقسةجدا الكتابة   على  ؤشرامل   يف  املعدلة  قيمةمث    .انقسة    دبج 

يف فئة جيدة   دبج الكتابة  قدرة الطلبة على  أن  يدل، وهذا  76،92

  .79-66يف نطاق القيمة  األهن
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إحص  : 4,29 دولاجل  لدى    تهوكتابالقرآن  ءة  اقر   قدرةعن  اء  وصفي 
الدينيةالطلب علوم  قسم  الثانوية    درسةامليف    ة 

 ومية احلكومية كواتابر اإلسال
 

 ة اإلحصاء نتيج اإلحصاء
 60 العينة

 65 أدىن النتيجة 
 97 أعلى النتيجة

 79،103 عدل امل
 
 

اجل النتيجة    4،27  دولمن  أعلى  أن  يشري  وأدىن   97،00السابق 

النتيجة    65،00جة  النتي املعدل  79،103ومعدل  قيمة  بنسبة  ولذالك   .

القدرة على  79،103 نستنتج أن  لدى   تهوكتابن  القرآءة  اقر   فنستطيع أن 

الدينيةالقسم  طلبة  ال اإلسال  درسةامليف    علوم  احلكومالثانوية    ية كواتابرو مية 

 .  79 –  66 بني نطاق القيمة ألنعلى املعيار جيد 

 تهوكتابالقرآن  ءة  اقر   اري إحصاء البياانت عن قدرةتكر   جدولمث رتب  

الطلب الدينيةلدى  علوم  قسم  احلكومية    اإلسالميةالثانوية    درسة امليف    ة 

 و، فيما اييل:كواتابر 
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البياانت : 4,30 دولاجل  تكراري  القرآن  ءة  اقر   قدرةعن    توزيع 
الطلب  تهوكتاب الدينيةلدى  علوم  قسم    درسة امليف    ة 

 احلكومية كواتابرو يةماإلسالالثانوية 
 

 املعيار  نسبة مائوية  التكرار ى القيمة مدّ 
 جيد جدا  ٪ 53،3 32 100 – 80

 جيد  ٪ 45 27 79 – 66
 حسب جيد ٪ 1،7 1   56 – 65
 انقص 0 0   40 – 55
 انقص جدا 0 0 39 – 30

  ٪ 100 60 عاجملمو 
 

اجل  استنادا أو    32فينتج    4،28  دولعلى    معيار يف    ٪53،3طلبة 

طلبة أو    1جيد، و   معيار القدرة، يف  ٪45طلبة أو    27، ودرة جيد جداقال

القدرة  يف  1،7٪ جيد  معيار  توجد،  حسب  القديف    بةالطل  وال    رة معيار 

م الدينية لدى الطلبة قسم العلو   آن وكتابتهقراءة القر   علىانقص وانقص جدا  

 يف املدرسة الثانوية اإلسالمية اتناله كواتابرو. 

عل (2 القدرة  و قراءة    ىصورة  العلوم    كتابتهالقرآن  قسم  طلبة  لدى 
 اتانه بومبو. الدينية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

الطلبنتا  الباحثيعرض    مث قراءة  ةئج قدرة  ليقدم    تهوكتاب  القرآن  على 

الدينيةلدى الطلب  تهوكتابالقرآن  ءة  آقر   ةقدر عامة عن  الحملة   يف   ة قسم علوم 
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بومبو  اإلسالمية  الثانوية  درسةامل اتانه  اال  احلكومية  إجراء  ات ختبار بعد 

 . شخصا 30عددهم الشفوية والكتابية و 

البياانتوز  : 4,31 دولاجل  تكراري   على  قدرةال  مؤشرات عن  تيع 
الطلب  القرآنءة  اقر  قسم  لدى  الدينيةالة  يف   علوم 
 اتانه بومبواحلكومية  اإلسالميةالثانوية  درسةامل

 

 مّدى القيمة 
 علم التجويد نطق احلروف القة يف القراءة طال

 املعيار
 التكرار

نسبة  
 التكرار مائوية

نسبة  
 التكرار مائوية

نسبة  
 ويةمائ

 جدا جيد  ٪ 30 9 ٪ 47 14 ٪ 67 20 100 – 80
 جيد ٪ 60 18 ٪ 43 13 ٪ 33 10 79 – 66
 حسب جيد ٪ 10 3 ٪ 10 3 ٪ 0 0   56 – 65
 انقص ٪ 0 0 ٪ 0 0 ٪ 0 0   40 – 55
 انقص جدا ٪ 0 0 ٪ 0 0 ٪ 0 0 39 – 30

  ٪100 60 ٪100 60 ٪100 60 اجملموع
  77،00 80,03 84،20 ةقيمة املعدل

 

 :شرح أن ال، ميكن 4،27ول على اجلد استنادا

  ٪( لديهم 67)  ة طلب  20  يوجدقراءة القرآن،    علىمؤشر الطالقة  يف   (أ)

و جًدا،  جيدة  ومل  لديهم    ٪(  33)  ةطلب  10قدرات  جيدة،  قدرات 

قدرات ل   ةطلبال  يوجد و   ديهم  جيدة  جدا.حسب  وانقسة  مث    انقسة 

املعدلة يف القرآن هو  قرا  طالقة  على   ؤشرامل   قيمة  ، وهذا  81.35ءة 
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قراءة القرآن يف فئة جيدة جًدا   علىطالقة  ال  يف  قدرة الطلبة  أن  ليد

  .100-. 80 من  قيمالألهنا يف نطاق 

احلروف،  م  يف (ب ) نطق  يف  الدقة  لديهم  47)  طلبة  14  يوجدؤشر   )٪

وق جًدا،  جيدة  لديهم  43)  لبةط  13درات  و  قدرات ٪(    3جيدة، 

قدرات  10)  ةطلب لديهم  جيدة ٪(    لديهم   ةالطلبيوجد  ومل    حسب 

انقسة   مث  قسةجداوانقدرات  امل  املعدلة  قيمة.  يف    على  ؤشريف  الدقة 

  على   دقةيف ال  قدرة الطلبة  أن  يدل، وهذا  80،03نطق احلروف هو  

  .79-66هنا يف نطاق القيم من أل جدا يف فئة جيدة احلروفنطق 

القراءة  يف   (ج) دقة  التجويدمؤشر    لديهم ٪(  30)  لبةط  9  يوجد،  بعلم 

و جًدا،  جيدة  لد60)  لبةط  18قدرات  و  قدرات يهم  ٪(    3جيدة، 

قدرات 10)  ةطلب لديهم  طلبة  جيدة   حسب  ٪(  يوجد  ديهم  ل  وال 

ة  ء دقة القرا  على  ؤشريف امل  املعدلة  قيمةمث    .قدرات انقسة وانقسةجدا

التجويد وهذا  70،00  بعلم  يف  أن  يدل،  الطلبة  القراءة   قدرة    دقة 

  .79-66ة يف نطاق القيم ايف فئة جيدة ألهن بعلم التجويد
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البياانت : 4,32 دولاجل  تكراري    على  قدرةال  مؤشرات عن  توزيع 
الطلبلد   القرآن  كتابة قسم  ى  الدينيةال ة  يف   علوم 

 انه بومبوات احلكومية اإلسالميةالثانوية  درسةامل
 

 مّدى القيمة 
 الدبج يف الكتابة ربط احلروف كتابة احلروف

 املعيار
نسبة   التكرار

سبة  ن التكرار مائوية
نسبة   ارالتكر  مائوية

 مائوية
 جيد جدا  ٪ 30 9 ٪ 43 13 ٪ 76 23 100 – 80
 جيد ٪ 60 18 ٪ 50 15 ٪ 17 5 79 – 66
 حسب جيد ٪ 10 3 ٪ 7 2 ٪ 7 2   56 – 65
 انقص ٪ 0 0 ٪ 0 0 ٪ 0 0   40 – 55
 انقص جدا ٪ 0 0 ٪ 0 0 ٪ 0 0 39 – 30

  ٪100 60 ٪100 60 ٪100 60 اجملموع
  75،83 79،80 85،43 قيمة املعدل

 

 :الشرح أن ، ميكن 4،28على اجلدول  استنادا

لديهم  76)  ة طلب  23  يوجد  كتابة احلروف،  على  الدقةمؤشر  يف   (أ)  )٪

  وطلبتان   جيدة،  ات قدر لديهم    ٪(  17)  ة طلب  5قدرات جيدة جًدا، و

جيد  (7٪) حسب  قدرات  قدرات   ةطلبال  يوجدومل    لديهم   لديهم 

  كتابة احلروف   دقة  على  ؤشر امل  قيمة املعدلة يف مث    انقسة وانقسة جدا.

حلروف كتابة ا  على  الدقة  قدرة الطلبة يف  أن  يدل ، وهذا  85.43هو  

  .100-. 80 من قيماليف فئة جيدة جًدا ألهنا يف نطاق 
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الم  يف (ب ) يف  دقؤشر  لديهم  43)  طلبة  13  يوجداحلروف،    ربطة   )٪

جيدة   وقدرات  لديهم  50)   لبةط  15جًدا،  جيدة،    قدرات ٪( 

قدرات    ٪(7)  طلبتانو  لديهم    ةالطلبيوجد  ومل    جيدة   حسبلديهم 

وانقسةجدا انقسة  مث  قدرات  امل  املعدلة  قيمة.  يف    على  ؤشريف  الدقة 

  على الدقة  يف  ةلبقدرة الط أن يدل، وهذا 79،80احلروف هو  كتابة

  .79-66يف فئة جيدة ألهنا يف نطاق القيم من   احلروف كتابة

امل (ج) الكتابةؤشر  يف  دبج  قدرات   ملديه٪(  30)  لبةط  9  يوجد،  على 

و جًدا،  لديهم  60)  لبةط  18جيدة  و  قدرات ٪(    ة طلب  7جيدة، 

ل10) قدرات ٪(  طلبة  جيدة  حسب  ديهم  يوجد  قدرات   وال  لديهم 

وانقسةجدا امل   املعدلة  مةقيمث    .انقسة  الكتابة   على  ؤشريف    دبج 

يف فئة جيدة   دبج الكتابة  قدرة الطلبة على  أن  يدل، وهذا  75،83

  .79-66نطاق القيمة  يف األهن
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إحصاء   : 4,33 دولاجل  لدى    تهوكتابالقرآن  ءة  اقر   قدرةعن  وصفي 
الدينيةطلبال علوم  قسم  الثانوية    درسةامليف    ة 

 ومبو ب اتانهمية احلكومية اإلسال
 

 نتيجة اإلحصاء  اإلحصاء
 30 العينة

 69 أدىن النتيجة 
 93 أعلى النتيجة

 80،38 املعدل 
 
 

اجل أ  4،27  دولمن  يشري  النتيجة  السابق  أعلى  وأدىن   93،00ن 

النتيجة    69،00النتيجة   ولذالك  80،39ومعدل  املعدل.  قيمة    ةبنسبة 

على  80،38 القدرة  أن  نستنتج  أن  لدى   تهوكتابآن  قر الءة  اقر   فنستطيع 

  اتانه بومبو مية احلكومية  الثانوية اإلسال  درسة امليف    علوم الدينيةالقسم  الطلبة  

 .  100 – 80  بني  القيمة نطاق ألن جدا جيدعلى املعيار 

  تهوكتابالقرآن  ة  ءآقر   تكراري إحصاء البياانت عن قدرة  جدولمث رتب  

الدينيةلدى الطلب اتانه  احلكومية    إلسالميةا  الثانوية  درسةامليف    ة قسم علوم 

 ، فيما اييل:بومبو
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البياانت : 4,34 دولاجل  تكراري  القرآن  ءة  اقر   قدرةعن    توزيع 
الطلب  تهبوكتا قلدى  الدينيةة  علوم    درسة امليف    سم 

 اتانه بومبواحلكومية  اإلسالميةالثانوية 
 

 املعيار  نسبة مائوية  التكرار ى القيمة مدّ 
 جيد جدا  ٪ 63 19 100 – 80

 جيد  ٪ 37 11 79 – 66
 حسب جيد ٪ 0 0   56 – 65
 انقص ٪ 0 0   40 – 55
 انقص جدا ٪ 0 0 39 – 30

  ٪ 100 30 اجملموع
 

يف معيار    ( ٪63) طلبة أو    19  أن  فينتج  4،28  دولعلى اجل  استنادا

ال يوجدا  ، يف معيار القدرة جيد، و ٪45طلبة أو    11القدرة جيد جدا، و 

القدرة حسبالط معيار  القدرة انقص وانقص جدا ج  لبة يف  معيار  يد ويف 

انوية  لدى الطلبة قسم العلوم الدينية يف املدرسة الث  على قراءة القرآن وكتابته

 ه بومبو. اتاناإلسالمية 
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 لعربية  تعلم اللغة ا  اجناز (ج

العربية   اجناز نتائج   اللغة  ال  تعلم  الدينيةطلبلدى  العلوم  قسم  املدرسة    يف  ة 

 كشف الدرجات عينات مأخوذة من  ال من   ابرو واتانه بومبوواتالثانوية اإلسالمية ك

 :2020/ 2019 سنة دراسية 1الدراسي من الفصل 

املمدرسة  ى الطلبة قسم علوم الدينية يف  اللغة العربية لد تعلم    اجناز (1
 الثانوية اإلسالمية كواتابرو

إحصاء   : 4,35 دولاجل  العربية  اجناز عن  وصفي  اللغة    تعلم 
الطلب قسم  لدى  الدينيةعلة   درسةامليف    وم 

 كواتابرومية احلكومية  الثانوية اإلسال
 

 نتيجة اإلحصاء  اإلحصاء
 60 العينة

 74 يجة أدىن النت
 95 تيجةأعلى الن

 82،08 املعدل 
 
 

دىن النتيجة  وأ  95السابق يشري أن أعلى النتيجة    4،27  دولمن اجل

النتيجة    74 املعدل82،08ومعدل  قيمة  بنسبة  ولذالك    82،08ة  . 

أن   نستنتج  أن  العربية  اجنازفنستطيع  اللغة  الطلبة    تعلم  علوم  القسم  لدى 
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اإل  درسةامليف    الدينية احلكوميةسالالثانوية  جيد  كواتابرو  مية  املعيار    على 

 .  100 – 80 بني  نطاق القيمة ألنجدا 

رتب   عن  ت  جدولمث  البياانت  إحصاء  العربية اجناز كراري  اللغة    تعلم 

الطلب الدينيةالم  قس ة  لدى  احلكومية    اإلسالميةالثانوية    درسةامليف    علوم 

 ، فيما اييل:كواتابرو

تكراري   : 4,36 دولاجل  اللغة    اجناز عن    البياانتتوزيع    العربية تعلم 
الطلب قسم  لدى  الدينيةالة  الثانوية    درسةامليف    علوم 

 كواتابرومية احلكومية  اإلسال
 

 عيار ملا نسبة مائوية  التكرار مّدى القيمة 
 جيد جدا  ٪ 65 39 100 – 80

 جيد  ٪ 35 21 79 – 66
 حسب جيد ٪ 0 0   56 – 65
 انقص ٪ 0 0   40 – 55
 انقص جدا ٪ 0 0 39 – 30

  ٪ 100 60 موعاجمل
 

( يف معيار  ٪65طلبة أو )   39فينتج أن    4،28  دولعلى اجل  استنادا

يوجدا    جيد، وال  جنازاال ، يف معيار  ٪35طلبة أو    21جيد جدا، و  جنازالا

انقص وانقص جدا    جنازاالحسب جيد ويف معيار    جنازااللبة يف معيار  الط
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العربيةعلى   اللغة  الطلبة  تعلم  الدي  لدى  العلوم  الثانوية  قسم  املدرسة  يف  نية 

 كواتابر.اإلسالمية  

ة قسم علوم الدينية يف املمدرسة  تعلم اللغة العربية لدى الطلب  اجناز (2
 بوومالثانوية اإلسالمية اتانه ب

إحصاء   : 4,37 دولاجل  العربية  اجناز عن  وصفي  اللغة    تعلم 
الطلب الدينيةلدى  علوم  قسم   درسةامليف    ة 

 اتانه بومبوية مية احلكوماإلسالالثانوية 
 

 نتيجة اإلحصاء  اإلحصاء
 30 العينة

 70 أدىن النتيجة 
 96 جةأعلى النتي
 80،97 املعدل 

 
 

وأدىن النتيجة    96النتيجة    لىالسابق يشري أن أع  4،27  دولمن اجل

النتيجة    70 املعدلة  80،97ومعدل  قيمة  بنسبة  ولذالك   .80،97  

أن   نستنتج  أن  اللغة    اجنازفنستطيع  الطلبة  تعلم  لدى  علوم  القسم  العربية 

انه بومبو على املعيار جيد  اتمية احلكومية  الثانوية اإلسال  درسةامليف    الدينية

 .  100 – 80 بني  نطاق القيمة ألنجدا 



166 

 

رتب   عن    جدولمث  البياانت  إحصاء  العربية اجناز تكراري  اللغة    تعلم 

احلكومية اتانه   الميةاإلسالثانوية    سةدر امليف    ة قسم العلوم الدينيةلدى الطلب

 بومبو، فيما اييل:

تكراري   : 4,38 دولاجل  العربية   از اجنعن    البياانتتوزيع  اللغة    تعلم 
الطلب قسم  لدى  الدينيةالة  الثانوية    درسةامل  يف  علوم 

 اتانه بومبو مية احلكومية اإلسال
 

 املعيار  نسبة مائوية  التكرار مّدى القيمة 
 جيد جدا  ٪ 73,3 22 100 – 80

 جيد  ٪ 26,7 8 79 – 66
 حسب جيد ٪ 0 0   56 – 65
 انقص ٪ 0 0   40 – 55
 داانقص ج ٪ 0 0 39 – 30

  ٪ 100 30 اجملموع
 

اجل  استنادا )  22ن  أ  فينتج  4،28  دولعلى  أو  يف  ٪73،3طلبة   )

جيد، وال    جناز، يف معيار اال٪26،7طلبة أو    8جيد جدا، و  جنازمعيار اال 

انقص وانقص    جنازاال حسب جيد ويف معيار    جنازااليف معيار  لبة  يوجدا الط

على   الجدا  قسم  الطلبة  لدى  العربية  اللغة  املدرسة  تعلم  يف  الدينية  علوم 

 . بواتانه بوم الثانوية اإلسالمية 
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 (instrument test)األدوات / اجلهاز  اختبار .2

جيب   اجليدة،  البياانت  على  وم  اختبارللحصول  صاحلة  لتكون  مع  األداة  وثوقة 

 . ات الصاحلة يف مجع بياانت البحثاجلهاز. ميكن استخدام األدو  اختبار

 (Validitas test)ات الصالحية اختبار   (أ

العنا  اختباريستخدم   جدوى  لتحديد  قائمة   صرالصالحية  يف  املوجودة 

إجراء   مت  متغري.  حتديد  يف  األسئلة  اختباراألسئلة  عنصر  على كل    .الصالحية 

  hitungr  اذا كانت قمة )Validitas tes (ات الصالحية ختبار ابقرار  الذ  اختايف  ساس  واأل

)Total Correlation-Corrected Item(  <    من قمة tabelr    فسيتم إعالن    %5بنسبة

 .صحيحة االستبيانأن عنصر 

شخصا: من املدرسة الثانوية اإلسالمية    90 ابستخدام عدد من املستجيبني

. ومن املدرسة الثانوية  شخًصا  60  يصل إىل  الدينية   احلكومية كواتابرو لقسم علوم

الدينية  العلوم  لقسم  بومبو  اتانه  احلكومية  إىل    اإلسالمية  فإن   شخًصا  30يصل 

كما   Pearson Product Moment r  (2070.   .)  إىل جدول  استنادا   tabler قيمة

 :يف اجلدول التايل
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  جدول القيمة r Product Moment : 4,39 جدول
 

ر املعنويةدو   
5% 

عينةال  
(N) 

 دور املعنوية 
5% 

 العينة
(N) 

 دور املعنوية 
5% 

 العينة
(N) 

202،0  95  214،0  58   ....... ... 
....... ...  207،0  90  220،0  80 

 التايل:الصالحية يف اجلدول  اختبارنتائج  من خرجات املحتليل  أن نرى كنمي

من   : 4,40 جدول خلفية   االستبانةمن  حية  الصال  اختبارنتائج  امللخص 
املدرسة   يف  الدينية  علوم  قسم  الطلبة  لدى  التعليمية 

احلكومي اإلسالمية  الثانوية  و   ة كواتابروالثانوية  املدرسة  يف 
 انه بومبوا اتاإلسالمية احلكومية 

 

 التقرير  tabelr tunghir املتغريات 
 صحيح 0،695 0،207 1السؤال 
 صحيح 0،641 0،207 2السؤال 

 صحيح 0،709 0،207 3ؤال الس
 صحيح 0،638 0،207 4السؤال 
 صحيح 0،732 0،207 5السؤال 
 صحيح 0،707 0،207 6السؤال 
 صحيح 0،644 0،207 7السؤال 
 صحيح 0،491 0،207 8السؤال 
 صحيح 0،514 0،207 9السؤال 
 صحيح 0،506 0،207 10السؤال 
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 صحيح 0،512 0،207 11السؤال 
 صحيح 0،573 0،207 12السؤال 

 صحيح 0،574 0،207 13سؤال ال
 صحيح 0،606 0،207 14السؤال 
 صحيح 0،682 0،207 15السؤال 

 صحيح 0،770 0،207 16لسؤال ا 
 يحصح 0،689 0،207 17السؤال 
 صحيح 0،596 0،207 18السؤال 
 صحيح 0،628 0،207 19السؤال 
 صحيح 0،773 0،207 20السؤال 
 صحيح 0،540 0،207 21السؤال 
 صحيح 0،296 0،207 22 السؤال

 غري صحيح 0،140 0،207 23السؤال 
 غري صحيح 0،65 0،207 24السؤال 
 صحيح 0،543 0،207 25السؤال 
 حيحص 0،568 0،207 26السؤال 
 صحيح 0،638 0،207 27السؤال 
 غري صحيح 0،125 0،207 28السؤال 
 غري صحيح 0،59 0،207 29السؤال 
 يحصح 0،636 0،207 30السؤال 
 صحيح 0،588 0،207 31السؤال 
 صحيح 0،642 0،207 32السؤال 
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 حيحص 0،639 0،207 33السؤال 
 غري صحيح 0،96 0،207 34السؤال 
 صحيح 0،700 0،207 35السؤال 
 صحيح 0،654 0،207 36السؤال 
 صحيح 0،671 0،207 37السؤال 
 صحيح 0،642 0،207 38السؤال 
 حصحي 0،742 0،207 39السؤال 
 غري صحيح 0،140 0،207 40السؤال 
 صحيح 0،699 0،207 41السؤال 
 صحيح 0،698 0،207 42السؤال 
 صحيح 0،613 0،207 43السؤال 
 غري صحيح 0،140 0،207 44السؤال 
 غري صحيح 0،065 0،207 45السؤال 
 صحيح 0،620 0،207 46السؤال 
 صحيح 0،515 0،207 47السؤال 

 صحيح 0،683 0،207 48لسؤال ا 
 غري صحيح 0،140 0،207 49السؤال 
 غري صحيح 0،065 0،207 50السؤال 

 

، االستبيانالصالحية على كل عناصر    اختبارنتائج  من  عرض  العلى    استنادا

,  40,  34,  29،  28،  24،  23السؤال على الرقم:    ميكننا أن نستنتج أن قيمة

إل  50و   49,  45,  44 يكن صحيحا  القيمة  مل  من   tabelr < nghitur ن  أدىن  أو 
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الباحث  و .  0،207 يستخدم  لن  الصحيح  االستبيانعنصر  لذلك،  يف   ةغري 

و  التالية  البياانت  معاجلة  بياانت  سعملية  واملناسبة  ال  االستبيانيستخدم  صحيحة 

 .ستخدامها كمصدر للبياانت ال

 (Realibitas test)املوثوقية  اختبار (ب 

لدى    االستبانة  من  املوثوقية  اختبارنتائج   : 4,41 جدول التعليمية  خلفية 
الدينية   علوم  قسم  اإلسالمية الطلبة  الثانوية  املدرسة    يف 
 احلكومية كواتابرو واتانه بومو

 

 Cronbach’s Alpha  قيمة البالغة  قيمة
> 0,60 0,770 

0,770 > 0,60 = reliabel 

 

أن  إىل    استنادا ميكن  السابقات،  البياانت  قيمة إخراج  أن   نالحظ 

Cronbach’s Alpha 0.770    لذلك ميكننا أن نستنتج  0.60أكرب من قيمة البالغة ،

 .ثوقة أو جدير ابلثقةمو  ياناالستبأن عناصر 

   (Preconditions test) شرط املسبق اختبار .3

املسبق  اختبار قبل    اختبارهو    الشرط  إجراؤه  يتكون    اختباريتم    اختبار الفرضية. 

 التعديدة   اختبارو   (normality test)احلالة الطبيعية  اختبار  :ذا التحليل منهل  الشرط املسبق
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املتجانسة   اختبارو  (Multicollinearity Test) اخلطية  Heteroscedasticity) التغايرية غري 

test) . 

 

الطبيعية  اختبار (أ اإلسالمية   بياانت   (normality test)  احلالة  الثانوية  املدرسة 
 اتانه بومبو.  الثانوية اإلسالمية احلكومية املدرسة بياانت و  احلكومية كواتابرو

 

يتم توزيعها توزيع بي  ليعرفاحلالة الطبيعية    اختباريهدف   اانت البحث اليت 

طبيعي   طبي بشكل  غري  اإلحصائية  عيأو  األساليب  من  استخدام  ميكن  حبيث   ،

ابرامرتية غري  أو  ابرامرتية  إحصائيات  ابستخدام  احلالة   اختباراستخدم  .  سواء 

 تحليلالبتقنية    IBM SPSS Statistics 21ربانمج  بمساعدة    ا البحثية يف هذالطبيع

Kolmogorov-Smirnov.    كانيف  ساس  األو إذا  هو  املستخدم  القرار    اختاذ 

Asymp.Sig (2-tailed) > 0.05  اختبار ، فسيتم التوزيع طبيعًيا. ميكن أن تظهر نتائج 

 :يف اجلدول التايل ا البحثاحلالة الطبيعية يف هذ

من   : 4,42 جدول الطبيعية  اختبارنتائج  امللخص  املدرسة   لبياانت  احلالة 
  ية احلكومية كواتابروالثانوية اإلسالم

 

 Asymp.Sig املتغريات  الرقم 
(2- tailed) اخلالصة درجة األمهية 

 طبيعيّ  >  x  0،714 0،005)1 (خلفية التعليمية 1

القرآن  2 قراءة  على    القدرة 
 طبيعيّ  >  0،618 0،005 ( 2x)وكتابته 

 طبيعيّ  >  0،463 0،005 ( y)التعلم  اجناز 3
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من   : 4,43 جدول الطبيعية  اختبارئج  نتا امللخص  املدرسة   لبياانت  احلالة 
 اتانه بومبواإلسالمية احلكومية ة الثانوي 

 

 Asymp.Sig املتغريات  الرقم 
(2- tailed) اخلالصة درجة األمهية 

 طبيعيّ  >  x  0،904 0،005)1 (عليميةخلفية الت 1

القرآن   2 قراءة  على  القدرة 
 طبيعيّ  >  0،818 0،005 ( 2x) وكتابته

 طبيعيّ  >  0،533 0،005 ( y) التعلم ازاجن 3
 

  على بياانت البحث يف املدرستني   احلالة الطبيعية  اختبار ائج  نتعلى    استنادا

لذلك   0،005  أكرب منAsymp.sig (2-tailed)   قيمةالأن  ظهر    ، فقدنيالسابق

 .استوفت بياانت التوزيع الطبيعيّ ستنتاج أن بياانت البحث قد إلميكن ا

ثانوية  الاملدرسة    بياانت   (Multicollinearity Test)  اخلطية  ةالتعديد  اختبار (ب 
احلكومية كواتابرو احلكومية   بياانت و   اإلسالمية  اإلسالمية  الثانوية    املدرسة 

 اتانه بومبو. 
 

اخليطةالتع  اختبار بياانت  فرتاض  إلا  اختبارهو    ديدة  ة املستخدمليحّلل 

متغري   اأتثري   وليحدد أو عدم  ال  كتشافإل .  ةستقلامل  ات بني كل   عن  وجودالوجود 

عكسها  و  tolerance )أ( قيمة ابلنظر إىل، االحنداروذج من يف التعديدة اخلطيةعالقة 

  toleranceاسني إىل قيمة  يشري كال املقي .Variance Inflation Factor  (VIF)  )ب(

تساوي   لنموذج    فالدليل  .VIF    =1  toleranceإلن    عالية، VIF قيمةبمنخفضة 
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  وهلا قيمة   10  من   دىنأ   VIFأن تكون قيمة  التعديدة اخليطة ملستقل عن  ا  االحندار

tolerance    من اخليطة   اختبار من      نتائجال يتم   (. 0،1)   ٪10أعلى    التعديدة 

 :دول التايلاجليف  ااختصار  IBM SPSS Statistics 21 ابستخدام برانمج

من   : 4,44 جدول اخليطة   اختبارنتائج  امللخص  ملدرسة  ا  لبياانت  التعديدة 
  الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو

 

 اخلالصة Collinearity Statistics تغريات ملا
Tolerance VIF 

 ديدة اخليطة تعليس فيه    0،837 1،195 ( 1x)   التعليميةاخللفية 
درة على قراءة القرآن  الق

 ( 2x)  وكتابته
 تعديدة اخليطة ليس فيه   1،195 0،837

 

اخليطة   اختبارنتائج    4،36ل  على جدو   استنادا ة رساملد  لبياانت   التعديدة 

احلكومية كواتابرو  اإلسالمية    X)1(ية  تعليماللفية  اخليف   VIF جماحلأن    الثانوية 

القرآن  و  قراءة  على  من    195،1  هو   X)2(وكتابته  القدرة  احلجم  و   10أدىن 

tolerance    التعليم اخليف قراء  X)1(ية  تعليم ال  ية  لفية  على  و والقدرة  القرآن  كتابته ة 

)2(X  حيدث   الستنتاج  إلهذه النتائج ميكن ا  نوم.  0,10أعلى من    837،0  هو

 . املتغريين مع  التعديدة اخليطة
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من   : 4,45 جدول املدرسة   بياانتل  لتعديدة اخليطةا  اختبارنتائج  امللخص 
 اتانه بومبو  الثانوية اإلسالمية احلكومية

 

 Tolerance VIF اخلالصة Collinearity Statistics املتغريات 

 تعديدة اخليطة ليس فيه    0،793 1،261 ( 1x) ةاخللفية التعليمي
القرآن   قراءة  على  القدرة 

 ( 2x)  وكتابته
 ة اخليطة تعديدليس فيه   1،261 0،793

 

املدرسة   لبياانت   التعديدة اخليطة  اختبارنتائج    4،37  جدولعلى    استناداو 

احلكومي اإلسالمية  بومبو ة  الثانوية    X)1(ية  تعليماللفية  اخليف   VIF جماحلأن    اتانه 

وكتابته  و  القرآن  قراءة  على  من    261،1  هو   X)2(القدرة  احلجم  و   10أدىن 

tolerance  1(ية تعليم الية لفية التعليماخليف(X  قدرة على قراءة القرآن وكتابته وال)2(X  

من    0،793  هو ومن0,10أعلى  ا  .  ميكن  النتائج  حيدث   الستنتاج  إلهذه 

 . املتغريين مع  التعديدة اخليطة

املتجانسة    اختبار (ج غري  املدرسة    ياانت ب   (Heteroscedasticity test)التغايرية 
و  احلكومية كواتابرو  اإلسالمية  الثا  انت بياالثانوية  اإلسالمية املدرسة  نوية 

 اتانه بومبو.  احلكومية
املتجانسة  اختباريهدف   غري  التعاليخترب    التغايرية  منعدم  يف    دل  التباين 

 اختبارخرى. استخدم  األالحظة  املإىل    الواحدة  حظةالامل  قيةمن ب  االحندارمنوذج  
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   IBM SPSS Statistics 21مبساعدة برانمج    البحث  ايف هذالتغايرية غري املتجانسة  

  .Scaterplots تحليلال أسلوب مع 

القرار املستخدميف  ساس  واأل أعل:  اختاذ  البياانت  نقاط  أو تنتشر  ى وأسفل 

يشكل   الجيب أ.  لبياانت أعلى أو أسفلتتجمع نقاط ا  ال   .)صفر(  0  حول الرقم

أخرى مرة  يتسع  مث  يضيق  مث  يتسع  متموًجا  منطًا  البياانت  نقاط  ر  انتشا  .انتشار 

البياانت   منطنقاط  املتجانسة  اختبارمن  نتائج  الميكن  و   .بال  غري  يف   التغايرية 

 التايل:  الصورة

املتجانسة  اختبارمن  نتائج  ال : 4,1 الصورة غري    ت لبياان  التغايرية 
  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو
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املتجانسةالتغايري  اختبار  من  نتائجال : 4,2 الصورة غري    لبياانت   ة 
 اتانه بومبو املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 

 

 

 

 

 

 

ا  استنادا  نتائج  البياانت  السابق  تبارخالعلى  نقاط  انتشار  أن  يجظهر    ال، 

ايشكل منطً  لذلك ميكن  مرة أخرى.  ويتسع  ويتسع مث يضيق  متموًجا،  ستنتاج  إلا 

ا متطلبات  استوفت  قد  البحث  بياانت  غري    فيه  حيدث   الو   لبياانت أن  التغايرية 

 . املتجانسة

 الفرضية  اختبار .4

سي  اختبارحيتوي   اليت  املتغريات  على  البحثية،    ربختالفرضية  هذا  فرضياهتا  يف 

تعلم اللغة    اجنازعلى    )1𝑋(اخللفية التعليمية    أثروهي    :فرضيات ال  ثالث   ختربسيالبحث  

اللغة العربية  اجناز  على  X)2(وكتابته    القرآن  القدرة على قراءة  أثرو ،  (y)  العربية  (y)  تعلم 
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التعليمية    ألثروا اخللفية  قراءةاو   )1𝑋(بني  على  على    X)2(وكتابته    القرآن  لقدرة   اجنازمًعا 

 :يتم وصفها كما يليوس (y) بيةتعلم اللغة العر 

  لدى طلبة قسم   اللغة العربيةتعلم اللغة العربية    اجنازأثر اخللفية التعليمية على   (أ
 واتانه بومبو   اإلسالمية احلكومية كواتابرويف املدرسة الثانوية العلوم الدينية 

الثانوية    يف   y –, 1(X(  بسيطال  االحندارنتائج   : 4،46جدول  املدرسة 
 كواتابرواحلكومية   اإلسالمية

 

 معامل اإلرتباط  املتغري 
(R) 

 معامل التحديد 
)2(R 

 البيان املعنوية 
   )1𝑋(اخللفية التعليمية 

 (y) لغة العربيةتعلم ال اجناز
 فيه أثر 0،00 0,280 0،529

 

السا البسيط  إخندار  نتائج  على  ابإستناد  فمعامل  وجد  ق،  الذي  إلرتباط 

 اجنازوسطة بني اخللفية التعليمية على  يه علقة متمتوسطة. إذن ففيه فئة    0،529

  ب معامل التحديد، تعلم اللغة العربية. ميكن حتليل اإلرتباط متابعته عن طريق حسا

مع مستوى    0،280معامل التحديد هو  من خالل تربيع املعامالت املوجودة. و 

 ضعيف. التأثري 

أن على    فتنتج  التعليمية  الع  اجنازاخللفية  اللغة  اتعلم  لدى  قسم  ربية  لطلبة 

  ٪ 52،9هلا إرتباط    يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابروالعلوم الدينية  

 اجنازاخللفية التعليمية على  فيه أثر بني    0،000نوية =  بقيمة املع  ٪28،0أثر  و 
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العربية اللغة  نسبة  و   تعلم  تتأثر  مبتغريات  72بينما  املتبقية  يتم   اليت  أخرى٪  مل 

 .دراسةيف هذه ال فحصها

حتصل    استنادا اإلدارة  نتيجة  على  هي=    SPSS 21على  املعنوية  قيم  إن 

اخل  ختبارفاال  0،000 التعليمية  الفرضية  لدى    اجنازعلى  لفية  العربية  اللغة  تعلم 

الدينية   العلوم  احلالطلبة قسم  الثانوية اإلسالمية  املدرسة    ال مقبو   كواتابروكومية  يف 

فيه أثر بني اخللفية التعليمية على    0،05من    أصغر  0،000ألن قيمة املعنوية =  

 تعلم اللغة العربية.  اجناز

الثانوية    يف  y –, 1(X(  لبسيطا  االحندارنتائج   : 4،47جدول  املدرسة 
 اتانه بوبو اإلسالمية احلكومية

 

 معامل اإلرتباط  املتغري 
(R) 

 التحديد معامل 
)2(R  البيان املعنوية 

   )1𝑋(اخللفية التعليمية 
 (y) تعلم اللغة العربية اجناز

 فيه أثر 0،00 0،309 0،556

 

فمعامل اإلرت السايق،  البسيط  نتائج إخندار  الذي وجد  ومن    0،556باط 

تعلم اللغة    اجنازفيه فئة متوسطة. إذن فيه علقة متوسطة بني اخللفية التعليمية على  

مي معالعربية.  حساب  طريق  عن  متابعته  اإلرتباط  حتليل  التحدكن  من  امل  يد، 
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مع مستوى التأثري   0،309معامل التحديد هو خالل تربيع املعامالت املوجودة. و 

  .ضعيف

ا أن  التعليميةفتنتج  قسم    اجنازعلى    خللفية  الطلبة  لدى  العربية  اللغة  تعلم 

الدينية   احلالعلوم  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  إرتباط كومية  يف  هلا  بومبو  اتانه 

اخللفية التعليمية  فيه أثر بني    0،000ة املعنوية =  بقيم  ٪30،9وأثر    55،6٪

  اليت   تغريات أخرى ٪ املتبقية مب69,1أثر نسبة  بينما تتو   تعلم اللغة العربية  اجنازعلى  

 .مل يتم فحصها يف هذه الدراسة

حتصل    استنادا اإلدارة  نتيجة  على  ق  SPSS 21على  هي=  إن  املعنوية  يم 

التخلالفرضية    ختبار فاال  0،000 على  لفية  لدى    اجنازعليمية  العربية  اللغة  تعلم 

  ال مبو مقبو اتانه بو حلكومية  يف املدرسة الثانوية اإلسالمية االطلبة قسم العلوم الدينية  

فيه أثر بني اخللفية التعليمية على    0،05أصغر من    0،000ألن قيمة املعنوية =  

 م اللغة العربية. تعل اجناز
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 اللغة العربيةم اللغة العربية  تعل  اجنازته على  لقرآن وكتابأثر القدرة على قراءة ا (ب 
ا الثانوية  املدرسة  يف  الدينية  العلوم  قسم  طلبة  احلكوميلدى  ة  إلسالمية 

 واتانه بومبو   كواتابرو

الثانوية    يف  y –, 2(X(  البسيط  االحندارنتائج   : 4،48جدول  املدرسة 
 كواتابرومية احلكومية  اإلسال

 

 رتباط معامل اإل املتغري 
(R) 

 التحديد معامل 
)2(R  البيان املعنوية 

وكتابته القرآن  قراءة   القدرة 
)2x(  

 (y) تعلم اللغة العربية اجناز

 فيه أثر 0،00 0,440 0،663

 

وجد   الذي  اإلرتباط  فمعامل  السايق،  البسيط  إخندار  نتائج  على  إستناد 

 ن وكتابته القرآقراءة  القدرة على  . إذن فيه علقة متوسطة بني  قويةفيه فئة    0،663

حساب    اجنازعلى   طريق  عن  متابعته  اإلرتباط  حتليل  ميكن  العربية.  اللغة  تعلم 

التحديد، ا  معامل  تربيع  خالل  و من  املوجودة.  هو ملعامالت  التحديد  معامل 

 متوسط.مع مستوى التأثري   0،440

بية لدى تعلم اللغة العر   اجنازعلى    القرآن وكتابتهالقدرة على قراءة  فتنتج أن  

الدينية  الط العلوم  قسم  احلكومية كواتابرولبة  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  هلا   يف 

القدرة على فيه أثر بني    0،000ية =  بقيمة املعنو  ٪44,0وأثر   ٪66،3إرتباط  
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املتبقية    ٪56أثر نسبة  بينما تت. و تعلم اللغة العربية  اجنازعلى    وكتابته  قراءة القرآن

 .ها يف هذه الدراسةمل يتم فحص اليت مبتغريات أخرى

  0،000إن قيم املعنوية هي =    SPSS 21على نتيجة اإلدارة حتصل    استنادا

عالفرضية    ختبارفاال وكتابتهالقدرة  القرآن  قراءة  العربية    اجنازعلى    لى  اللغة  تعلم 

الدينية   العلوم  قسم  الطلبة  املدرسة  لدى  احلكومية كواتابرو يف  اإلسالمية    الثانوية 

القدرة على فيه أثر بني    0،05أصغر من    0،000ة املعنوية =  ألن قيم  الو مقب

 .تعلم اللغة العربية اجناز يف  قراءة القرآن

الثانوية    يف  y –, 2(X(  البسيط  االحندار ئج  نتا : 4،49جدول  املدرسة 
 اتانه بوبو اإلسالمية احلكومية

 

 اإلرتباط  معامل املتغري 
(R) 

 معامل التحديد 
)2(R البيان ة املعنوي 

  )2x( القدرة قراءة القرآن وكتابته
 (y) تعلم اللغة العربية اجناز

 فيه أثر 0،00 0،371 0،609

 

نت البسيومن  الذي وجد  ائج إخندار  فمعامل اإلرتباط  السايق،    0،609ط 

  اجناز على  ة القرآن وكتابتهالقدرة على قراء. إذن فيه علقة متوسطة بني قويةفيه فئة 

كن حتليل اإلرتباط متابعته عن طريق حساب معامل التحديد،  عربية. ميتعلم اللغة ال
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مع مستوى    0،371لتحديد هو  عامل اممن خالل تربيع املعامالت املوجودة. و 

 ضعيف. التأثري 

 تعلم اللغة العربية لدى  زاجناعلى    القدرة على قاءة القرآن وكتابتهفتنتج أن  

الدينية   العلوم  قسم  االطلبة  املدرسة  احلكومية  لثانوية  يف  هلا اإلسالمية  بومبو  اتانه 

=    ٪ 37،1وأثر    ٪60،9  إرتباط املعنوية  بني    0،000بقيمة  أثر  رة  القدفيه 

  ٪ 62،9بينما تتأثر نسبة  و   تعلم اللغة العربية  اجنازعلى    رآن وكتابتهعلى قراءة الق

 .يتم فحصها يف هذه الدراسة مل اليت املتبقية مبتغريات أخرى

  0،000إن قيم املعنوية هي =    SPSS 21دارة حتصل  نتيجة اإلعلى    استنادا

وكتابتهالفرضية    ختبارفاال القرآن  قراءة  على  الل  اجنازى  عل  القدرة  العربية  تعلم  غة 

اتانه بومبو  يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  لدى الطلبة قسم العلوم الدينية  

=    الو مقب املعنوية  قيمة  من    0،000ألن  اخللفية  فيه    0،05أصغر  بني  أثر 

 تعلم اللغة العربية.  اجنازالتعليمية على 

 

 



184 

 

التعليمية والقدرة على قراءة   (ت  اللغة    اجنازلى  القرآن وكتابته عأثر اخللفية  تعلم 
لدى طلبة قسم العلوم الدينية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية    العربية

 واتانه بومبو.  كواتابرو
 

إجراء   حتليل  الفرضيات    اختبارمت  معاجلة    االحندارابستخدام  تتم  املتعدد. 

مبساعدة   1𝑋 املتعدد:حندار  إنتائج  من    صوامللخ.  SPSS 21  الربانمج  البياانت 

تعلم اللغة    اجناز)  yعلى  (  على قراءة القرآن وكتابتهقدرة  ال)  2xو  (اخللفية التعليمية)

 يل: جدول التا يف  املتعدد االحندارمن نتائج  صوامللخ العربية(.

املدرسة   لبياانت  y – 2, X1(X(  املتعدد  االحندارنتائج   : 4،50جدول 
 واتابرو  كالثانوية اإلسالمية احلكومية  

 

 معامل اإلرتباط  غري املت
(R) 

 معامل التحديد 
)2(R  البيان املعنوية 

   )1x( اخللفية التعليمية
ا قراءة   وكتابتهلقرآن  القدرة 

)2x(  
 (y) العربيةتعلم اللغة  اجناز

 فيه أثر 0،00 0،521 0،722

 

وجد   من  استنادا الذي  اإلرتباط  فمعامل  السابق،  املتعدد  إخندار  نتائج 

. إذن فيه علقة قوية بني اخللفية التعليمية والقدرة على قراءة  فيه فئة قوية  0،722

ن طريق لعربية. ميكن حتليل اإلرتباط متابعته عتعلم اللغة ا  اجناز القرآن وكتابته على  
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و حسا املوجودة.  املعامالت  تربيع  التحديد، من خالل  معامل  التحديد  ب  معامل 

 سط.متو مع مستوى التأثري   0،521هو 

تعلم    اجنازلفية التعليمية والقدرة على قراءة القرآن وكتابته على  فتنتج أن اخل

ة  ية احلكومييف املدرسة الثانوية اإلسالمالدينية    اللغة العربية لدى الطلبة قسم العلوم

إرتباط   هلا  املعنوية =    ٪ 52،1أثر  و   ٪72,2كواتابرو  أثر   0،000بقيمة  فيه 

 تعلم اللغة العربية  اجناز لقرآن وكتابته على  على قراءة ا  قدرةالبني اخللفية التعليمية و 

نسبة  و  تتأثر  أخرى  ٪47,9بينما  مبتغريات  ي  اليت  املتبقية  هذه  مل  يف  فحصها  تم 

 .الدراسة

نتيع  استنادا  على  حتصل  لى  اإلدارة  هي=    SPSS 21جة  املعنوية  قيم  إن 

عل  ختبارفاال  0،000 والقدرة  التعليمية  اخللفية  و الفرضية  القرآن  قراءة  كتابته ى 

الدينية    اجنازعلى   العلوم  قسم  الطلبة  لدى  العربية  اللغة  الثانوية  تعلم  املدرسة  يف 

احل املعكومية  اإلسالمية  قيمة  ألن  مقبوال  =  كواتابرو  من    0،000نوية  أصغر 

التعليمية وال  0،05   اجنازقدرة على قراءة القرآن وكتابته على  فيه أثر بني اخللفية 

 لغة العربية. تعلم ال
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املدرسة   لبياانت  y – 2, X1(X(  املتعدد  االحندارنتائج   : 4،51ول جد
 و اتانه بومبالثانوية اإلسالمية احلكومية 

 

 معامل اإلرتباط  املتغري 
(R) 

 مل التحديد معا
)2(R  البيان املعنوية 

   )1x( اخللفية التعليمية
  )2x( القدرة قراءة القرآن وكتابته

 (y) ة العربيةتعلم اللغ اجناز
 فيه أثر 0،00 0،469 0،685

 

وجد   استنادا الذي  اإلرتباط  فمعامل  السابق،  املتعدد  إخندار  نتائج  من 

يمية والقدرة على قراءة  لفية التعلفئة قوية. إذن فيه علقة قوية بني اخل  فيه  0،685

عن طريق   تعلم اللغة العربية. ميكن حتليل اإلرتباط متابعته  اجناز القرآن وكتابته على  

مع التحديد  حساب  ومعامل  املوجودة.  املعامالت  تربيع  التحديد، من خالل  امل 

 متوسط.مع مستوى التأثري   0،469هو 

تعلم    اجنازن وكتابته على  قراءة القرآج أن اخللفية التعليمية والقدرة على  تنتف

مية احلكومية يف املدرسة الثانوية اإلسالاللغة العربية لدى الطلبة قسم العلوم الدينية  

فيه أثر    0،000بقيمة املعنوية =    ٪46,9أثر  و   ٪68،5  ه بومبو هلا إرتباطاتان

 العربيةتعلم اللغة    اجناز لى قراءة القرآن وكتابته على  رة عالقدبني اخللفية التعليمية و 

نسبة  و  تتأثر  أخرى  ٪53,1بينما  مبتغريات  هذه    اليت  املتبقية  يف  فحصها  يتم  مل 

 .الدراسة



187 

 

نتيجة    استنادا على  حتصل  على  هي=    SPSS 21اإلدارة  املعنوية  قيم  إن 

قراءة   ختبارفاال  0،000 على  والقدرة  التعليمية  اخللفية  وكتابته   الفرضية  القرآن 

الل  اجنازعلى   العربية  تعلم  الدينية  غة  العلوم  قسم  الطلبة  الثانوية  لدى  املدرسة  يف 

احلكومية   قيماإلسالمية  مقبوال ألن  بومبو  =  اتانه  املعنوية  من    0،000ة  أصغر 

التعليمية    0،05   اجنازوالقدرة على قراءة القرآن وكتابته على  فيه أثر بني اخللفية 

 العربية. تعلم اللغة 

 
 مبحث التحليل .ج

التعليمية و أ  ليحدد   بحثال  اهدف هذي على قراءة القرآن وكتابته    ةقدر الثر اخللفية 

ت أتخذ أن بشكل عام اخللفية  يجة حتليل البياانة. بناء على نتتعلم اللغة العربي  اجنازعلى  

سب جيد احلار عيامل وقعت على يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو التعليمية

الثانوية   املدرسة  اويف  بومبوحلكومية  اإلسالمية  امل  اتانه  على  والقدرة   يد.اجلعيار  وقعت 

وكتابته   القرآن  قراءة  الثانويعلى  املدرسة  احلكيف  اإلسالمية  على  ة  وقعت  ومية كواتابرو 

عيار اجليد ويف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اتانه بومبو وقعت على املاملعيار اجليد  

و اجد اللغة  اجناز.  واتانه   يف  العربية  تعلم  احلكومية كواتابرو  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة 

  يل:على نتيجة التحل عيار اجليد. فهذا البياناملوقعت على  بومبو 



188 

 

على   .1 التعليمية  اخللفية  العربية    اجنازأثر  اللغة  العلوم  تعلم  قسم  طلبة  لدى 
 . اتانه بومبووية اإلسالمية احلكومية كواتابرو و يف املدرسة الثان  الدينية

 

  يف   قوانني وأنظمة الوزير، سواء كانتالالوطنية يف    عليميةت التنظيم  رتب  قد تج 

يف الدينية    التعليميةالعامة أو    عليميةالتتجرتبت  ية.  الدين  التعليمية  العامة أو  التعليمية

عدل  يتال  ةالوطني  التعليمية   أنظمة  نيقانون نظام  ويف  مرات.    عدة ب  تقد  قانون 

رمسي التعليم  التكون من  ت   التعليميةأن مسار    2003سنة   20رقم    ةلوطنيا  التعليمية

  ل منهما اآلخر.يكمل ويثري كأن  ميكنو رمسي الغري التعليم و  والتعليم األهلي

تعلم اللغة العربية لدى الطلبة   اجنازاخللفية التعليمية على    البحث عن أثريف  

العلوم   اإلسالقسم  الثانوية  املدرسة  يف  احلكوم الدينية  و مية  املدرسة ية كواتابرو 

هي: ثالث مؤشرات للخلفية التعليمية، و اتانه بومبو،  الثانوية اإلسالمية احلكومية  

األهليي  رمسالتعليم  ال التعليمية رمسيالغري  التعليم  و   والتعليم  مسارات  تشغيل  مت   .

 .يةيف عملية التعليم ةإمكاانت الطلب الثالثة وفًقا لبنود كل منها يف تطوير

يف  لدى الطلبة قسم العلوم الدينية  ي حملة عامة عن اخللفية التعليمية  فيما يل

 درستني:امل
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 التعليم الرمسي (أ

التعلت مؤسسات  الرمسي  يميةقوم  خمطط    التعليم  بشكل  التعليم  مرحلة  يف 

الطلب إمكاانهتم.  ةومنهجي من أجل مساعدة  تطوير  الطلباجت  قد  على  قسم    ةاز 

الدينية عملامليف    العلوم  مواصلة درستني  عند  حًقا  حيتاجوهنا  اليت  التعليمية  ية 

، شارك  لطلبةاليت درسها ا  ميةإىل دراسة مواد الرتبية اإلسال  . إضافةاآلنتعليمهم  

  يف   الذي كانت تتطلبه  تهوكتاب  القرآن   قراءة ب  قسم العلوم الدينية يف املدرستني  ةالطلب

ا قراءة  نّفذت .  ات لسابقاملدارس    املدرسني   شرافإ  على  تهوكتاب  نالقرآ  أنشطة 

ة،  اللغة العربي  درس يتعلق بوما    .األنشطةهناية    كل  دائًما يف  ةالطلب  ونحيفز و   امباشر 

بعض درسها  الدينية  ةالطلب  فقد  العلوم  ل  الرمسي  التعليميف    قسم    ة طلبلخاصة 

اإلسالمية   من  املتخرجون املتوسطة  املدرسة   املتخرجوم  ةالطلب  بينمااملدرسة  من 

 . الرمسي التعليماللغة العربية مطلًقا يف  درسوا أهنم مل توسطةامل

 التعليم األهلي  (ب 

اليت   ةالديني  يةتعليمك،  يالرمسعات التعليم  خارج سايف    األهلي التعليم    جرى

أو    ،تعليم الدينية يف جمالس التعليم، أو  تعاليم يف قراءة الكتب الدينيةتتكون من ال 

،  2007سنة    55احلكومية رقم    قرارفًقا ل ، و سة الدينيةاملدر أو    ،القرآن  قراءة  تعليم 

الدينية يف أنشطة لدينية قسم العلوم ا ة. يف هذه احلالة، ذكر الطلب1فقرة  21املادة 
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أنامليف   حول    توجد  درستني  الدينية  األنشطة  من  مل  مسكنهمالعديد  لكنهم   ،

ة  الطلب  بعضألن    .تهابوكت  القرآن  قراءةب   يتعلقينية مبا  يشاركوا يف هذه األنشطة الد

يف املدرستني    سونالذين يدر   أو املدرسة املتوسطة اإلسالمية   املدرسة املتوسطة  من

العربية ا  يتعلمون التعليمية    ءً مسا  للغة  مؤسسات  الدينية،  املك  األهلية يف  درسة 

 صيا. اللغة العربية خصو  مع مدرس  اللغة العربية يدرسونبعضهم و 

 التعليم غري الرمسي (ج

التعل الرمسييف  غري  مهمكان  ،  يم  الوالدين  للطلب  ادور  ألن  ةجًدا    عملية. 

 التوجيه من  حتاجون دائًما إىلحياهتم سي  طولو   ةمنذ والدة الطلب  حدثت  يةالتعليم

املدرستني أن والديهم  قسم العلوم الدينية    ةذكر الطلبقد  والديهم. يف هذه احلالة،  

الهتم يذكروهنم دائًما بتعلم  حىت أفراد عائاملنزل.  ئًما يف قراءة القرآن يف  يرشدوهنم دا

القرآن وكتابته جيدً  اإل ا. قامت  قراءة  كراه.  هذه األنشطة دون عنصر من عناصر 

يتعلقو  الطلب  ما  مساكن  حول  الدينية  دائًما    قام،  ةأبنشطة  األسرة  وأفراد  اآلابء 

التعل لغرس  الديين.  بدعوهتم حلضور هذه األنشطة  ابية  قيمة إجي، ستكون  وطبعايم 

ال قسم  ةبطللدى  يف  الرمسي  تعليمهم  يواصلون  تلقوا   ةالديني  العلوم  عندما  ألهنم 

 .دعًما غري مباشر من عائالهتم
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ميكن القول أن اخللفية التعليمية الداعمة ستسهل عملية  من هذا الوصف،  

  وغري الرمسية ميكن أن   األهليةية و الرمس  ية التعلم التالية. وهذا يعين أن قنوات التعليم

ق وتثري  الطلبتكمل  و   ةدرات  العربية  اللغة  تعلم  على    طبعايف    تعلم   اجنازستؤثر 

ز  آخر، كلما  مبعىن  العربية.  اليتاللغة  املعرفة  ومطابقة    ادت  عناصر  على  حتتوي 

 .تعلم اللغة العربيةيف لغة العربية، أصبح من األسهل على أي شخص ابل

  ةية، ألن الطلبة اللغة العربتقدمي ماد  ا يفأتكيدن  املدرسو   هسلسيهذا احلال  

خلفية   لديهم  الذين  التعليمية  الالذين  أو  العربيةقد  دينية  اللغة  مرحلة    درسوا  يف 

يتأقل  لسابقةا وخيتلف هذا التايل.    املرحلةيف    اللغة العربية  ادو مبمون بسهولة  سوف 

مل يدرسوا  التعليمية غري الدينية أو الذين    اخللفيات   الذين لديهم  بةلطلاب  متاًمااحلال  

 ا ستؤثر أتكيدو  ، سيواجهون مشكالت خمتلفةةالسابقاملرحلة غة العربية مطلًقا يف الل

 117اللغة العربية. متعل اجنازعلى  على 

تعلم اللغة العربية   اجنازتؤثر    خللفية التعليميةاأن    االحندارنتائج حتليل    تظهر

ال العلوم  قسم  الطلبة  )مستوى  28.0:  بنسبة  دينيةلدى  يف تأث ال٪  ضعيف(   ري 

 تأثري ضعيف(ال٪ )مستوى  30.1و ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كواتابرو ا

ايف الثانوية  املدرسة  احلكومي  بومبوإلسالمية  اتانه  حتليل   استنادا،  ة  نتائج  على 
 

117 Agung Setiawan, Problematika Keragaman Latar Belakang Pendidikan 

Mahasiswa dan Kebijakan Program Pembelajaran Bahasa Arab, (Arabiyat: Jurnal Pendidikan 

Bahasa Arab dan Kebahasaaraban Vol. 5 No. 2 2018): h. 203-205. 
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على    االحندار إجيايب  أتثري  له  التعليمية  اخللفية  الل  اجنازأن  العربية  تعلم  لدى  غة 

 املدرستني. م الدينية يف الطلبة قسم العلو 

ابلبيان   يتعلق  التعليمية  السابقفيما  اخللفية  ستحدد  مبعىن لبةالط  اجناز،   .

التعليمية آخر، ستعطي   اخللفية    خلفيات  فإن  ذلك،  ومع  خمتلفة.  نتائج  املختلفة 

لدى الطلبة  العربية    للغة  تعلم   اجنازعليمية ليست العامل الوحيد الذي يؤثر على  الت

العلوم   املقسم  يف  بعض .  درستنيالدينية  ال  ألن  األخرى  العوامل  من  يت  الالعديد 

تعلم    اجنازعلى  ا  ستؤثر أيضً طبعا  و   ةعلى تعلم الطلب  ةغري مباشر أو    ةمباشر   نستؤثر 

العوامل  الطلبة مثل:  واإل،  واملواهب،  والدافع،  )الذكاء،  هتمامات( الداخلية 

 118تمعية(. وبيئة اجمل  ،واملدرسة ،ية )األسرةوالعوامل اخلارج

وكتابته    أثر .2 القرآن  قراءة  على  العربية    اجنازعلى  القدرة  اللغة  طلبة  تعلم  لدى 
الدينية العلوم  الثانويةيف    قسم  واتانه    املدرسة  احلكومية كواتابرو  اإلسالمية 

 بومبو.
 

ة العربية هو  . تعلم اللغبعضاوجهان ال يفصل أحدمها  كالقرآن واللغة العربية  

تعلم اللغة العربية.    يف   بدايةالودراسة القرآن هو  وفهم القرآن    مطلب إلزامي إلتقان

أن جيدة  وطبعا  وكتابته  القرآن  قراءة  على  تساعد  القدرة  أن  ميكن  يف    ةالطلب، 

 
118 Husnaati, Rafiatul Aila, Perbedaan Prestasi Belajar Mahasiswa Lulusan Madrasah 

Aliyah dan Sekolah Menengah Umum Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab, (Fitra: Vol. 3 No. 1 

2017), h. 41. 
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نظام الصوت واملفردات يف عملية التعلم انجتة   :التغلب على مشكالت اللغوية مثل

 .بية نفسها كلغة أجنبية عن خصائص اللغة العر 

بشكل غري مباشر على   ة، اعتاد الطلبتهوكتاب القرآن ءةملية تعلم قراألن يف ع

يتعلم الطلبها. مبعىن آخر، قنطق األصوات واملفردات العربية وكيفية كتابت   ة بل أن 

لغوية يف شكل كالم وحمفز على لغة ال اللغة العربية، حيصلون أوالً على مدخالت  

لذل  والقدرة  القرآن.  التعلم  ميكن أن    تهوكتاب  رآنالق   على قراءةك من خالل جتربة 

 119.تعلم اللغة العربية يف واداملعلى هضم وفهم  ةيساعد الطلب

يلي   قراءةلا  حملةفيما  على  نتائج    استنادا  تهوكتاب  لقرآنا  قدرة    ختبار االعلى 

 :يف املدرستني الشفوي والكتايب

الدينية يفقراءة القرآن وكتابته    على  قدرةال (أ  املدرسة لدى الطلبة قسم العلوم 
 سالمية احلكومية كواتابرو اإل

قراءة على  القدرة  إن  عام،  العلوم    تهوكتاب  القرآن  بشكل  قسم  الطلبة  لدى 

املدرسا ب  ة اإلسالمية احلكومية كواتابرولدينية يف  فئة جيدة  يف    79.10  نسبةيف 

 ة أهنمالطلب  لدى  راءة القرآن. يف جانب القدرة على ق79إىل   66 بنينطاق القيم  

رف  األحبطالقة جدا وقادرون على نطق  و   القرآن بشكل جيد  رون على قراءةقاد

 
119 Ahmad Muradi, Pemerolehan Bahasa dalam Prespektif Psikolinguistik dan Al-

Qur’an, (Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. 7 No. 2 Juli -Desember 2018), h. 145 

– 162. 
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التجويد  اجيد  هاخارجمب علم  تطبيق  على  يف  اجيد  وقادر  بينما  القدرة  .  جانب 

القرآن،   جيد  األحرفعلى كتابة    قادرين  ةالطلب  كانعلى كتابة    جدا   بشكل 

ادرون على  بشكل جيد وق  يف الكلمات أو اجلمل  فاألحر وقادرون على ترتيب  

 تابة بدقة اتمة.الك

املدرسة   (ب  يف  الدينية  العلوم  قسم  الطلبة  لدى  وكتابته  القرآن  قراءة  قدرة 
 و احلكومية كواتابر اإلسالمية 

قراءة على  القدرة  إن  عام،  العلوم    تهوكتاب  القرآن  بشكل  قسم  الطلبة  لدى 

احلكو  اإلسالمية  املدرسة  يف  بومبوالدينية  اتانه  جيدة    مية  فئة   نسبة ب  جدايف 

  . يف جانب القدرة على قراءة القرآن 100إىل    80  بنييف نطاق القيم    80،38

أهنمالطلب  لدى قراء   ة  على  جيقادرون  بشكل  القرآن  وقادرون و   دة  جدا  بطالقة 

.  ا على تطبيق علم التجويد جيد  ونوقادر   جدا  جيد   هاخارجمبرف  األحعلى نطق  

 األحرفعلى كتابة  قادرين    ةلطلبا  كانالقدرة على كتابة القرآن،    بينما يف جانب

ترتيب    جدا  بشكل جيد على  اجلمل  فاألحر وقادرون  أو  الكلمات  بشكل    يف 

 دقة اتمة.ون على الكتابة بوقادر  جدا جيد

 اجناز   يؤثر  القدرة على قراءة القرآن وكتابته  تبني أن  االحندارمن نتائج حتليل  

اللغة العربية تأثري  المستوى  ٪ ) 44.0بنسبة  لدى الطلبة قسم العلوم الدينية    تعلم 
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احلكومية كواتابرو  متوسط(   اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  )مستوى 37.1ويف   ٪

ومبو. هذا يدل أن لثانوية اإلسالمية احلكومية اتانه باملدرسة ا  يف( يفتأثري ضعال

لدى    تعلم اللغة العربية  اجنازأتثري إجيايب على  القدرة على قرءة القرآن وكتابته هلا  

 .درستنيامليف وم الدينية طلبة قسم العلال

أن   القول  الوصف، ميكن   اجليدة   تهوكتاب  القرآن  قراءة  القدرة علىمن هذا 

اللغة العربية. حبيث يتم    يف درس   تعلمالهلهم يف متابعة عملية  وتس   ةتساعد الطلبس

ة  الدينية أو الذين مل يدرسوا اللغاخللفيات التعليمية غري    من  ةالطلب  لدى  مساعدة

من   و العربية  وكتابته  القرآن  قراءة  على  قدرهتم  خالل  من  بشكل كبري    طبعاقبل 

الع  اجنازسيؤثر على   اللغة  تعلم  القدرة على  ختالفاال  ربية. مبعىن آخر،يف  ات يف 

يف  م تعليالميكن أن تعرقل عملية    ة قسم العلوم الدينيةبني الطلب  تهوكتاب  القرآن  قراءة

 .120تلفة خم اعطي نتائجست  طبعتعلم اللغة العربية و 

 

 

 

 
الثانوية اإلسالمية احلكومية    يف)حممد جهداري، املاجستري(  العربية    مدرسقابالت مع  امل 120 املدرسة 

سة الثانوية  در امل يف)أسالمية، السرجان(  و  12.00  -  11.00الساعة    2021مارس    22  ،ثننيإليوم ا كواتابرو
 . 12.00 - 11.00الساعة  2021مارس   24 ،يوم األربعاء حلكومية اتانه بومبوإلسالمية اا
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و   أثر .3 التعليمية  و اخللفية  القرآن  قراءة  على  اللغة    اجنازعلى  كتابته  القدرة  تعلم 
اة  العربي قسم  طلبة  الدينيةلدى  احلكومية    لعلوم  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  يف 

 اتانه بومبو. كواتابرو و 
 

لم  برانمج التعالشخص اليت مت احلصول عليها من  اخللفية التعليمية هي جتربة  

واقف املعرفة أو  املوغري الرمسي. ميكن أن تكون التجربة يف شكل  األهلي  الرمسي و 

التة. ميكن أن تؤدي  عيناملأو سلوكيات   عليمية املختلفة إىل طرق خمتلفة اخللفيات 

و  والتفكري.  سللتعلم  املختلفة  التعليمية  اخللفيات  أن  القول  تطوير ميكن  إىل  تؤدي 

حيدث ختلفامل عرفة  امل حيث  احلصول   ة  مت  اليت  التعلم  خلربات  وفًقا  املعرفة  تطوير 

 121. التايل لةاملرحستؤثر على نتائج التعلم يف أتكيدا عليها و

فإن  لذلو  اك،  يف  تعلموها  اليت  الدروس  واستدعاء  التكرار  ملرحلة  معاجلة 

ة إذا  للعملية قيمة إجيابي  املعاجلة  كونت السابق ميكن أن تكون إجيابية أو سلبية. س

املستقبل.  كان   التعلم يف  السابق ميكن أن يسهل عملية  التعلم  التكرار واستدعاء 

قيمة سل  معلجة  كونتمن انحية أخرى، س إذاللعملية  التكرار واستدعاء   بية  كان 

أو يعقد عملية التعلم يف املستقبل. ميكن أن حتدث هذه   االتعلم السابق يتداخل مع

 ة: التالي عوامل بعضالعملية بسبب 

 
121 Siti Rahmi, Pengaruh Pendekatan Perilaku Kognitif Terhadap Tingkat Penyesuaian 

Diri Siswa di Kelas VII SMP Negeri 29 Makassar, Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling. 

Vol. 1 No. ISSN: 2443-2202, (2015); h. 28-29 
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 لتدريس والتعلم  عملية ا (أ

 نتائج الدراسات السابقات (ب 

 واملوقف املطلوبمواد وحمتوي جمال الدراسة املتبعة  (ج

  الطلبة الذاتية من جانب العوامل (د

 122موقف وجهد املدرس. (ه

يعزز   من    مدرس تصرحيات  الومما  قليالً  عدًدا  أن  املدرستني،  العربية يف  اللغة 

يف  ةالطلب العربية  اللغة  درسوا  ويتقنون    ةالسابق  املرحلة  الذين  اللغة    مواديفهمون 

 متقدمة، جيب على  لذلك عند تعلم اللغة العربية مبواد و .  ةالسابق  املرحلةالعربية يف  

بواسطة   املدرس  أيًضا  ذلك  يتم  السابقة.  املرحلة  يف  املادة  شرح  إبعادة  يبدأ  أن 

 123ة. السابق رحلةيف امليدرسوا اللغة العربية مطلًقا  الذين مل ةملساعدة الطلب املدرس 

الطلب يتمتع   ، عام  يف  ةبشكل  الدينية  العلوم  جيدة    قسم  بقدرة  املدرستني 

نوا من نطق أصوات احلروف جيًدا، وميكنهم  . حىت يتمكتهكتابو   القرآن  على قراءة

ا. ألن  جيدً   ةالعربي  وصبطالقة، وميكنهم كتابة احلروف ونص  ةالعربي  وصقراءة نص

 
122 Rifqiyatush Sholihah Al-Mahiroh, Kontribusi Teori Kognitif Robert M. Gagne dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Qalamuna: Jurnal Pendidikan Sosial dan Agama Vol. 12 

No. 02 2020), h. 121. 

ة  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومي يفمد جهداري، املاجستري(  )حمالعربية  مدرسبالت مع قاامل 123
املدرسة الثانوية   يف)أسالمية، السرجان( و 12.00 -  11.00الساعة  2021مارس  22 ،ثننيإليوم ا كواتابرو

 . 12.00 - 11.00الساعة  2021مارس   24 ،يوم األربعاء اإلسالمية احلكومية اتانه بومبو
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يف  تعلم املهرة    ا علىأتكيدة  الطلبيسهل  س  تهكتابو   القرآن  ةالقدرة اجليدة على قراء

  يف   تعلماللية  سيؤثر على عم  بعاط، و ةوالكتاب  القراءةبية، وخاصة يف مهارة  للغة العر ا

 . سيؤثر على حتقيق تعلم اللغة العربية النهاية يفتعليم اللغة العربية و 

املسار   تتماشى مع  ارة أن اخللفية التعليمية اليتمن هذا الوصف، ميكن اإلش

ويسهلهم يف    ةسيساعد الطلب  ،اجليدة  كتابته  القرآن  قراءةالقدرة على  و   احالي  ةالتعليمي

التعلم متابعة   العربية.    يف  ةخاص  عملية  اللغة  فإن    على  استنادادروس  القدرة ذلك، 

الطلب  تهوكتاب  القرآن  قراءة  على ستساعد  اللغة    اأتكيدة  اجليدة  تعلم  عليهم  وتسهل 

لفيات اخللديهم  الذين    ةظر عن خلفيتهم التعليمية. مبعىن آخر، الطلبية بغض النالعرب

مل  ال الذين  أو  دينية  غري  العتعليمية  اللغة  يف  يدرسوا  مطلًقا   ةالسابق  املرحلةربية 

القرآن  قراءة  على  قدرهتم  من خالل  العربية  اللغة  تعلم  بشكل كبري يف  سيساعدون 

 .124م اللغة العربيةيف تعل ايدأتكهم اجناز كتابته وسيؤثر على و 

حتليل  يظهر   نتائج  و أن    املتعدد  االحندارمن  التعليمية  على اخللفية    القدرة 

يؤثوكتاب  قرآنال  قراءة العربية  تعلم  اجنازر  ته  الدينية   اللغة  العلوم  قسم  الطلبة    لدى 

)مستوى  52.1بنسبة   يفال٪  متوسط(  الث  تأثري  احلكومية  املدرسة  اإلسالمية  انوية 

 
الثانوية اإلس  يف)حممد جهداري، املاجستري(  العربية    رسمدبالت مع  قاامل 124 المية احلكومية  املدرسة 

املدرسة الثانوية   يف)أسالمية، السرجان(  و  12.00  -  11.00الساعة    2021مارس    22  ،ثننيإليوم ا واتابروك
 . 12.00 - 11.00ة ساعال 2021مارس   24 ،يوم األربعاء اإلسالمية احلكومية اتانه بومبو



199 

 

ية اإلسالمية احلكومية املدرسة الثانو   يف تأثري متوسط(ال٪ )مستوى  46.9ابرو وكوات

فية التعليمية والقدرة على قراءة القرآن  جيابياً بني اخلل، أي أن هناك أتثرياً إاتانه بومبو

ه النسبة، يتأثر على هذ  استناداتعلم اللغة العربية يف املدرستني. و   اجنازوكتابته على  

بعوامل مل    أيضا  تنياملدرسلدى الطلبة قسم العلوم الدينية يف    ةلغة العربيلتعلم ا  اجناز

وهي   الدراسة،  هذه  يف  مالحظتها  ال  يف٪  47.9يتم  اإلسالمية  املدرسة  ثانوية 

بومبو.   يف  53.1و   احلكومية كواتابرو اتانه  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة 


