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 الباب الرابع

 تحليل النتائج ومناقشتها

 التصوير العام عن مكان البحث وتعليم اللغة العربية فيه .أ 
الثانوية اإلسالمية بسنجاي تابوك منطقة  بادلدرسة تريخ نشأة ادلعهد نور اذلداية .1

 بنجار
الثانوية اإلسالمية أحد الربامج التعليمية فمعهد نور اذلداية اليت تقع مدرسة 

 يف القرية لوقبائنتان بسنجاي تابوك منطقة بنجار كلمنتان اجلنوبية.
فاألول امسها  1435أغوستوس  5معهد نور اذلداية تأسس يف التاريخ 

رائدة وأسسها  مدرسة اإلبتدائية نور اذلداية. مدرسة اإلبتدائية نور اذلداية كانت
احلاج زلمد أرشاد، أنانغ مهيار، احلاج أميس، احلاج عبد العزيز، وبعض شخصية 

 عامة األخرىا.
مدرسة اإلبتدائية نور اذلداية زيادة مدرسة الثانوية الوسطى  1445يف سنة 

 1441أبريل  11يف التاريخ  .ادلعهد دار السالم  مرتافوراأصبح رمسيا فرعا من 
غريت امسها إىل معهد نور اذلداية اليت افتتحها وصي العرش من ادلستوى الثاين 

معهد نور اذلداية مت التعامل  .1441مي  13بنجر، احلاج عبد ادلزيد يف التاريخ 
عدل رقم مع كاتب  معو دلؤسسة تربية اإلسالمية معهد نور اذلداية مع عقد كاتب

عدل نور األدلشاه، السرجنا. مع الرئيس العام للمؤسسة احلاج يوسدى صفياىن إيل 
44اآلن.

                                                           
33
 م 1211فرباير  13 الثانوية اإلسالمية األىلية نور اذلداية الرائيس ادلدرسة  معادلقابلة  
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 أما الرئيس العام معهد نور اذلداية وقد خدمت كما ياىل:

 معهد نور الهداية في أحوال الرئيس العام 1،4 الجدوال
 الرقم اإلسم سنة

 1 كياىي احلاج فحرالرّاجى 1214 -1435
 1 كياىي أمحد رجباين )ادلرحم( 1213 -1214

 4 كياىي احلاج أسفان اآلن - 1213
 

بزيادة افتتاح برنامج تعليمي  1221أبريل  1ادلعهد نور اذلداية يف التاريخ 
الثانوية اإلسالمية األىلية نور اذلداية باالعتماد االكادمي "ب" واالحصائيات مدرسة 

 .141114242212عدد ادلدرسة 
 رئيس ادلدرسة الثانوية اإلسالمية األىلية نور اذلداية خدم ىناك:أما 

 أحوال رئيس المدرسة الثانوية اإلسالمية نور الهداية 1،4 الجدوال
 

 سنة األسم الرقم

 1223- 1221 مجيلو 1

 1222- 1223 مهرس طومي أمل، السرجنا 1
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 1224 -1222 زلمد نور، ، السرجنا 4

 1212-1224 زلمد سفيان رجايل 3

 اآلن -1212 نور أنييو، السرجانا 5

 
 والرسلة الرؤية .1

 الرؤية (أ 
خلق مدارس دينية ذات جودة عالية تنتج طالب إميان، تقوى، اخالق 

 الكرمة، ذكّي، وماىر القادرين على قيادة اجملتمع
 الرسلة  (ب 

 تقدًن خدمات تعليمية مناسبة (1
 بناء روح التعلم يف األستاذ والطالب (1
 تعلم بأساليب متنوعة إجراء عملية (4
 مارسة العبادة بأسلوب أىل السّنة واجلماعة (3
 تقدًن التوجية للمواىب واالىتمامات يف الفنون والرياضة وادلهارات (5

 اىداف  (ج 
تشكيل شخصية اجليل الشاب اإلسالمي، حيب الوطن، والدين ويصبح 

 قدوة يف اجملتمع
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 أحوال األساتذة .4
عدد ادلدرس يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية األىلية نور اذلداية بسنجاي تبوك 

 م   1211|1211منطقة بنجر كادلنتان يف السنة الدراسة 
 بمعهد نور الهدايةالمدرسة الثانوية اإلسالمية في المدرس  1،4 الجدوال

 م  4244|4244سنجاي تبوك منطقة بنجر كالمنتان في السنة الدراسة 
 

هنةالم  الرقم اإلسم 
 1 نور أنييو، السرجانا رئيس ادلدرسة

 1 زلمد سفيان رجايل ادلدرس
 4 نور ليال ىجرايت، السرجانا نائب منهجي

 3 عبد الغفور،السرجانا   ادلدرس
 5 زلمد سلمان، السرجانا ادلدرس
 1 ألفيسو، السرجانا ادلدرسة
 2 وفرياتني، السرجانا احملاسب
 3 األدويو، السرجاناربية  ادلدرسة
 4 فحريو، السرجانا  ادلدرسة
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 12 مجأتيو، السرجانا ادلدرسة
 11 سيت نعمو مطعو، السرجانا ادلدرسة
 11 نورالويف، السرجانا ادلدرسة
 14 زلمد لطفي، السرجانا ادلدرس
 13 فهرالرجي، السرجانا ادلدرس
 15 حكمو، السرجانا ادلدرسة
 11 السرجانازلمد إفندي،  ادلدرس
 12 أمحد فوجين، السرجانا ادلدرس
 13 نورانيين، السرجانا ادلدرسة
 14 نور حسنو، السرجانا ادلدرسة

 12 مكي حرمين حرمين، السرجانا قسم اإلدارة
 11 سيت سلبية، السرجانا ادلدرسة
 11 زركين ادلدرس
 14 رضين ادلدرس
 13 يلينيت، السرجانا ادلدرسة
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 الطلبةأحوال  .3
 1211/1211عددة الطلبة بادلدرسة الثانوية اإلسالمية يف السنة الدراسية 

 فصال، لتفصيل البيان، فانظر إىل اجلدول اآلية: 12طالب ادلنفصل إىل  114م 
أحوال الطلبة بالمدرسة الثانوية اإلسالمية في السنة الدراسية  1،1 الجدول
 م 4244/4244

 
 الفصل العدد ولي الفصل

 األول للبنني 12 سلبيو، السرجانا
 األول للبنات أ 11 السرجانا مطعو، نعمو سيت

 األول للبنات ب  12 نور أنييو، السرجانا
 الثاين للبنني 15 زلمد إفندي، السرجانا

 الثاين للبنات أ 14 نورالويف، السرجانا
 الثاين للبنات ب 11 فحريو، السرجان
 للبنني أالثالث  13 مجأتيو، السرجانا
 الثالث للبنني ب 13 حكمو، السرجانا

 الثالث للبنات أ 13 سيت سلبية، السرجانا
 الثالث للبنات ب 12 ألفيسو، السرجانا

 العدد الكلي   420       
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طلبة  32 وعدد الطلبة الصف احلادي عشر عينية من ىذا البحث ىو
 لوضوح البيان علينا النظر إىل اجلدول اآلية:

 المدرسة الثانوية االسالمية فيعينية البحث  1،0 الجدول
 

 الفصل اإلسم الراقم
 احلاد عشر للبنني علي شاىبنا 1
 احلاد عشر للبنني امحد مولنا 1
 احلاد عشر للبنني زلمد رزقي زيدان سافًتا 4
 احلاد عشر للبنني امحد سفاوي 3
 احلاد عشر للبنني زلمد نوفال  5
 للبننياحلاد عشر  تررلي 1
 احلاد عشر للبنني زلمد فوزان 2
 احلاد عشر للبنني عبداهلل 3
 احلاد عشر للبنني وحيودين 4
 احلاد عشر للبنني اكليانشو 12
 احلاد عشر للبنني امحد شعراين 11
 احلاد عشر للبنني زلمد إرشد 11
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 احلاد عشر للبنني زلمد فضيلو 14
 احلاد عشر للبنني رمالن 13
 احلاد عشر للبنني رزقي سفوترازلمد  15
 احلاد عشر للبنات " أ " نور لطفو 11
 احلاد عشر للبنات " أ " خري الّنساء 12
 احلاد عشر للبنات " أ " وايف واليدا 13
 احلاد عشر للبنات " أ " نويف أملياء  14
 احلاد عشر للبنات " أ " كرتنو 12
 احلاد عشر للبنات " أ " حانيو 11
مرضيو سيت 11  احلاد عشر للبنات " أ " 
 احلاد عشر للبنات " أ " حرداسيو 14
 احلاد عشر للبنات " أ " سيت فطمو 13
 احلاد عشر للبنات " أ " نور زينو 15
 احلاد عشر للبنات " أ " حكمو 11
 احلاد عشر للبنات " أ " جامبيو 12
 احلاد عشر للبنات " أ " قمر اذلداى 13
 عشر للبنات " أ " احلاد اثناء 14
 احلاد عشر للبنات "ب" سيت فطمو 42
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 احلاد عشر للبنات "ب" سيت مولينا 41
 احلاد عشر للبنات "ب" سيت فطمو 41
 احلاد عشر للبنات "ب" نور أزكياء 44
 احلاد عشر للبنات "ب" سفرنا 43
 احلاد عشر للبنات "ب" سارمو 45
 احلاد عشر للبنات "ب" رماضنو 41
 احلاد عشر للبنات "ب" سيت امينو 42
 احلاد عشر للبنات "ب" ليسضوايت  43
 احلاد عشر للبنات "ب" نور معرفو 44
 احلاد عشر للبنات "ب" عافلو 32

 
 أحوال األجهزة .5

سنجاي تبوك  عهد نور اذلدايةمبالثانوية اإلسالمية  يف ادلدرسةاألجهزة 
مبناءا، ليتّم الفهم عن ىذا فانظر إىل منطقة بنجر كادلنتان اجلنوبية تتكون من 

 1اجلدوال اآليل:
نور بمعهد الثانوية اإلسالمية في المدرسة أحوال األجهزة  1،4 الجدوال

 الهداية سنجاي تبوك منطقة بنجر كالمنتان الجنوبية 
 

                                                           
 1211 الثانوية اإلسالمية األىلية نور اذلدايةمدرسة  التوثيق  1
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 العدد المباني الرقم
 12 الفصل 1
 1 ادلصلى 1
 1 غرفة ادلعلم 4
 1 غرفة رئيس ادلدرسة 3
 3 ادلرحاض 5
 1 غرفة قسم الصحية الطلبة 1
 1 ادلكتبة 2
 1 ادلقصف 3

 12 العدد الكلي
 
 تقديم البيانات وتحليلها . ب

 معهد نور اذلدايةفقدرة الكتابة لطلبة الصف احلادى عشر على فهم وتعيني وحتويل   .1
 الثانوية اإلسالمية بسنجاي تابوك منطقة بنجر كلمنتان اجلنوبية  بادلدرسة

عهد مب ةالثانوية اإلسالمي يف ادلدرسةعرفة قدرة الكتابة لطلبة الصف احلادي عشر دل (أ 
ل اجلمل، يحتو يف ، ينوتعييف الكلمات،  يف وضععلى تركيب اإلضافة  نور اذلداية

 يف ادلدرسةالصف احلادي عشر من تعليم اللغة العربية  ب الكلماتيترتيف و 
 سنجاي تبوك منطقة بنجر كادلنتان اجلنوية عهد نور اذلدايةمب ةالثانوية اإلسالمي
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يعطي الباحث االختبار بالكتابة ألربعني الطلبة. ونتائج اختبار الطلبة مبكننا أن 
 ننظر إيل اجلوال اآليت:

في  تركيب اإلضافة فيقدرة الكتابة  نتائج اختبار الطلبة على 1،4الجدوال 
ب الكلمات لطلبة يترتفي ل الجمل، و يتحو في ، ينهتعيفي الكلمات،  وضع

الثانوية اإلسالمية بمعهد نور الهداية سنجاي في المدرسة الصف الحادي عشر 
 تابوك منطقة بنجر كلمنتان الجنوبية

 

 الرقم
على  جعل

الكلمات 
 إضافة

تركيب  ينتعي
 ةاإلضاف

 يلتحو 
 الجمل على

تركيب 
 اإلضافة

 تيبتر 
 الكلمات

 النتيجة

1 12 52 15 15 42 
1 12 35 15 15 35 
4 12 35 15 15 35 
3 4 45 15 15 23 
5 12 32 15 15 32 
1 3 32 15 15 23 
2 2 32 15 15 22 
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3 12 32 15 15 32 
4 12 32 15 15 32 
12 12 35 15 15 35 
11 12 32 15 15 32 
11 12 45 15 15 25 
14 12 45 12 15 22 
13 12 32 15 15 32 
15 12 32 15 15 32 
11 12 15 15 12 52 
12 12 15 15 12 52 
13 12 12 15 12 55 
14 3 15 15 12 33 
12 4 15 2 5 14 
11 12 15 2 5 42 
11 12 12 15 12 55 
14 12 2 2 12 15 
13 3 42 2 12 33 
15 2 45 2 15 52 
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11 3 52 15 15 33 
12 4 55 15 15 43 
13 4 2 15 15 44 
14 4 55 15 15 43 
42 4 45 2 12 53 
41 12 55 2 15 32 
41 1 12 15 2 31 
44 2 2 2 2 2 
43 3 2 15 5 13 
45 4 55 15 15 43 
41 4 32 15 15 24 
42 3 55 2 15 23 
43 3 12 2 15 34 
44 4 35 15 15 33 
32 4 15 15 5 33 
32\443 عدد

= 3،35 
1442\32

= 44،15 
335\32 

 =11،11 
342\32

= 11،15 
1124\32

= 15،22 
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 :مكوناتإىل أربع  الصف احلادي عشر تقسيم لطالبةقدرة الكتابة 
ب يترتيف ل اجلمل، و يحتو يف ، ونييتعيف الكلمات،  يف وضعتركيب اإلضافة 

الكلمات  وضعالكلمات. علينا أن قدرة الكتابة لطالبة علي تركيب اإلضافة يف 
 ونيي%، قدرة الكتابة لطالبة علي تركيب اإلضافة يف تع 3،35 مبعدل النتائج

ل اجلمل مبعدل النتائج ي%، أن قدرة الكتابة لطالبة يف حتو  44،15 عدل النتائجمب
 11،15ب الكلمات مبعدل النتائج ي%، وقدرة الكتابة لطالبة يف ترت 11،11

%. إذان، كان معدل نتائج قدرة الكتابة لطالبة علي تركيب اإلضافة مبعدل 
 %.15،22 النتائج

قدم الباحث يف ىذا البحث التصنيف على قدرة الكتابة لطالبة على 
عهد نور مب الثانوية اإلسالمية ادلدرسةتركيب اإلضافة يف الصف احلادي عشر من 

 سنجاي تبوك منطقة بنجر كادلنتان اجلنوبية. اذلداية
 وضععلى تركيب اإلضافة يف ناحية الصف احلادى عشر قدرة الكتابة لطلبة  (ب 

 الكلمات
على تركيب اإلضافة يف الصف احلادى عشر نتائج قدرة الكتابة لطلبة 

% ميكن أن ننظر إىل  3،5مبعدل النتائج  الكلمات ادلوضوع وضعناحية 
 اجلدول األيت:

على تركيب  الصف الحادى عشرقدرة الكتابة لطلبة  1،4 الجدوال
 الكلمات وضعناحية  من اإلضافة
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ة يف جينتال الرقم
 االختبار

 ئةالنتيجة يف ادلا الطلبةعدد 

1 12-4 14 21،5 % 
1 3-2 1 15% 
4 1-5 1 1،5% 
3 3-4 1 1،5 % 
5 1-2 3 2،5 % 
 % 122 32 عدد

 

على تركيب الصف احلادى عشر من ىذا اجلدول، قدرة الكتابة لطلبة 
نتيجة %( يف 21،5طلبا ) 14ناحية جعل على الكلمات، ووجد   مناإلضافة 
 1ووجد ، 2-3نتيجة االختبار %( يف 15طلبا ) 1ووجد ، 4-12االختبار 

نتيجة %( يف 1،5طلبا ) 1 ووجد، 5-1نتيجة االختبار %( يف 1،5طلبا )
 .2-1نتيجة االختبار %( يف 2،5طلبا ) 3ووجد ، 4-3االختبار 

 ينيتع من ناحية على تركيب اإلضافةالصف احلادى عشر قدرة الكتابة لطلبة ل (ج 
 الضافةا
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 منعلى تركيب اإلضافة الصف احلادى عشر نتائج قدرة الكتابة لطلبة 
% ميكن أن ننظر إىل اجلدول  44،15مبعدل النتائج  االضافة ينيناحية تع

 األيت:
على تركيب  الصف الحادى عشرقدرة الكتابة لطلبة  1،4الجدوال 
 :ضافةن االيناحية تعي مناإلضافة 
يف  ةجينتال الرقم

 االختبار
 النتجة يف ادلائة الطلبةعدد 

1 12- 51 1 15 % 
1  52- 31 1 15 % 
4 32-41 13 45 % 
3 42-11 1 1،5 % 
5 12- 11 4 11،5 % 
1 12-2 3 12% 

 %122 32 عدد
 

على تركيب الصف احلادى عشر من ىذا اجلدول عن قدرة الكتابة لطلبة 
%( يف 15طلبا ) 1 ، علمنا من اجلدول وجدضافة االينيناحية تع من اإلضافة

-52نتيجة االختبار %( يف 15طالبا ) 1، ووجد 51-12نتيجة االختبار 
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طالبا  1، ووجد 41-32نتيجة االختبار %( يف 45طالبا ) 13، ووجد 31
نتيجة %( يف 11،5طالبا ) 4 ووجد ،11-42نتيجة االختبار %( يف 1،5)

 .2-12نتيجة االختبار %( يف 12طالبا ) 3ووجد  ،11-12االختبار 
ل يعلى تركيب اإلضافة يف ناحية حتو  الصف احلادى عشر قدرة الكتابة لطلبة (د 

 اجلمل
 منعلى تركيب اإلضافة الصف احلادى عشر نتائج قدرة الكتابة لطلبة 

 % ميكن أن ننظر إىل اجلدول األيت: 11،11ل اجلمل، مبعدل النتائج يناحية حتو 
على تركيب ى عشر الصف الحادقدرة الكتابة لطلبة  1،42 الجدوال
 ل الجمليناحية تحو  مناإلضافة 

 
النتيجة يف  الرقم

 االختبار
 النتجة يف ادلائة عدد الطلبة

1 15-11 14 21،5 % 
1 12-1 1 1،5 % 
4 5- 2   12 15 % 

 % 122 32 عدد
 

على تركيب الصف احلادى عشر من ىذا اجلدول عن قدرة الكتابة لطلبة 
 %( 21طلبا ) 14اجلمل، علمنا من اجلدول وجد ل ياإلضافة يف ناحية حتو 
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نتيجة االختبار %( يف  1،5طلب ) 1ووجد  ،11-15نتيجة االختبار يف 
 .2-5نتيجة االختبار %( يف 15طلبا ) 12، ووجد 12-1

ب يعلى تركيب اإلضافة يف ناحية ترت الصف احلادى عشر قدرة الكتابة لطلبة (ه 
 الكلمات

 منعلى تركيب اإلضافة ف احلادى عشر الصنتائج قدرة الكتابة لطلبة 
% ميكن أن ننظر إىل اجلدول  11،15ب الكلمات، مبعدل النتائج يناحية وترت

 األيت: 
على تركيب اإلضافة  الصف الحادى قدرة الكتابة لطلبة 1،44 لاالجدو 

 ب الكلماتيناحية ترت من
 

النتيجة يف  الرقم
 االختبار

 النتجة يف ادلائة عدد الطلبة

1 15-11 11 15 % 
1 12-1 3 12 % 
4 5- 2 1 15% 

 % 122 32 عدد
 

على الصف احلادى عشر من ىذا اجلدول عن قدرة الكتابة لطلبة  
طلبا  11ل اجلمل، علمنا من اجلدول وجد يناحية حتو  منتركيب اإلضافة 
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نتيجة %( يف  12طلبا ) 3، ووجد 11-15نتيجة االختبار %( يف 15)
 .2-5نتيجة االختبار %( يف 15طلبا ) 1، ووجد 1-12االختبار 

نتائج االختبار على قدرة الكتابة يف تركيب اإلضافة لطلبة الصف احلادى 
عهد نور اذلداية سنجاي تابوك منطقة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية مبعشر 

 بنجر كلمنتان اجلنوبية 
اإلضافة  نتائج االختبار على قدرة الكتابة في تركيب 1،44الجدوال 

معهد نور اإلسالمية ب في المدرسة الثانويةلطالبة الصف الحادى عشر 
 الهداية سنجاي تابوك منطقة بنجر كلمنتان الجنوبية

 
عدد  النتيجة الرقم

 الطلبة
النتيجة يف 

 ادلائة
 البيان

 ممتاز 2،5% 4 44 – 122 1
 جيد 12،5% 2 33 – 41 1
 مقبول 12،5% 11 25 – 34 4
 ضعيف 32،5% 14 > 25 3

  % 122 32 عدد
 

اعتمادا على حاصل اختبار الطلبة يف تقدًن البيانات وجدت الباحث أن 
قدرة الطلبة على قدرة الكتابة يف تركيب اإلضافة من ناحية جعل على الكلمات، 
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تعيني تركيب اإلضافة، حتويل اجلمل وترتيب الكلمات. يف التعبري ممتاز مبعدل 
طلبا، يف تعبري جيد مبعدل النتائج  4اعتربهتا مبمتاز ووجد  44 - 122النتائج 

 – 31طلبا، يف تعبري مقبول مبعدل النتائج  2اعتربهتا جبيد ووجد  34 – 41
<  25 ضعيف مبعدل النتائج طلبا، ، يف تعبري 11اعتربهتا مبقبول ووجد  25

إذن، أن قدرة الكتابة يف تركيب اإلضافة طلبا.  14اعتربهتا بضعيف ووجد 
بادلعهد نور اذلداية بسنجاي تابوك منطقة  ادلعدل لطالبة الصف احلادى عشر

ألن معدل نتائج الطلبة:  ضعيف. اعتربه بالضعيفالبنجر كلمنتان اجلنوبية 
=  > 25لضعيف ) داخلة يف التعبري ا وىذه النتجة 15،22 =32\4112

 ضعيف (.

العوامل التي تؤثر قدرة الكتابة لطلبة الصف الحادي عشر على تركيب  . ج
معهد نور الهداية سنجاي تابوك باإلضافة بالمدرسة الثانوية اإلسالمية 

 منطقة بنجر كلمنتان الجنوبية
 . العوامل الداخلية1
 الصف احلادى عشر لطلبةادلدارسية خلفية  (أ 

  ةوسطتيف تعليم اللغة العربية، لطلبة ادلدرسة ادل ؤثرت ادلدارسيةلفية اخل
  ةوسطتادلدرسة ادلطلبة احلكومية  وأهنم ال يعرفون ويعلمون اللغة العربية، أما 

اإلسالمية أهنم يعرفون ولكن اليعلمون اللغة العربية، وأما من ادلعهد أهنم يعرفون 
 ويعلمون اللغة العربية. 
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يف اللغة   الطلبة ادلدارسيةمن البيانا احملصولة بطريقة اإلستبابة عن خلفية 
 العربية، جند كما يلي: 

 الصف الحادي عشر لطلبةالمدارسية خلفية  أحوال 1144الجدوال 
نور الهداية سنجاي تابوك منطقة بنجر  بمعهد الثانوية اإلسالمية  في المدرسة

 كلمنتان الجنوبية
 
 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %12 13 من ادلعهد 1
  ةوسطتمن ادلدرسة ادل 1

 اإلسالمية
11 42% 

  ةطسو تمن ادلدرسة ادل 4
 احلكومية

3 12% 

 %122 32 العدد 
 

 الصف احلادي عشر يف ادلدرسة لطلبةادلدارسية من اجلدول عن خلفية 
نور اذلداية سنجاي تابوك منطقة بنجر كلمنتان  مبعهد الثانوية اإلسالمية

ونتيجة يف ادلائة  13اجلنوبية، علمنا أن أحوال الطلبة من ادلعهد عددىم 
%، 42ونتيجة يف ادلائة  11احلكومية  عددىم  ةوسطت%، ومن ادلدرسة ادل12

 %.12ونتيجة يف ادلائة  3احلكومية عددىم   ةوسطتوأما من ادلدرسة ادل
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 ةرغبة الطلب (ب 
ىذه العاملة من أىم العوامل اليت تؤثر على قدرة الكتابة لطلبة الصف 

نور مبعهد الثانوية اإلسالمية يف ادلدرسة احلادي عشر على تركيب اإلضافة 
اذلداية سنجاي تابوك منطقة بنجر كلمنتان اجلنوبية، ألن بدون ىذه العاملة 

لك يصعب على سوف يصعب ادلدرس تغريز مجيع مواد الدرس إىل طلبتو، وكذ
 تناول العلوم ادلهيئة.

من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن رغبة الطالب يف درس اللغة 
 العربية، كما يلي:
في المدرسة  الطلبة الصف الحادىرغبة أحوال  1،41الجدوال 

نور الهداية سنجاي تابوك منطقة بنجر كلمنتان بمعهد الثانوية اإلسالمية 
 الجنوبية
 
 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %32 41 راغب فيها جدا 1
 %12 3 راغب فيها 1
 %2 - راغب عنها 4
 %122 32 العدد 
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معهد فدرس اللغة العربية  الطلبة الصف احلادى من اجلدول عن رغبة
بسنجاي تابوك منطقة بنجر كلمنتان  الثانوية اإلسالميةبادلدرسة نور اذلداية 

% منهم 12% من الطلبة جييبون" راغب فيها جدا"، 32اجلنوبية، نعلم أن 
 % طالبا.2جييبون" راغب فيها"، وأما منهم جييبون راغب عنها" 

يف درس اللغة العربية،  الصف احلادى الرغبة ىي تؤثر على قدرة الطلبة
 فيما مرتبط على قدرة الكتابة لطلبة قي تركيب اإلضافة. وىذه احلالة رغبة

عهد نور اذلداية مب ةالثانوية اإلسالمييف ادلدرسة الطلبة الصف احلادي عشر 
سنجاي تابوك منطقة بنجر كلمنتان اجلنوبية راغب فيها جدا. يف البيانات 
اإلستبانة علمنا أن رغبة الطلبة الصف احلادي عشر ىي راغب فيها جدا يف 

 ادي عشر جيد.مادة اللغة العربية. يف التعبري رغبة الطلبة الصف احل
 ىتمام الطالب إىل شرح ادلدرسا  (ج 

ىتمام الطالب إىل شرح ادلدرس، امن البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة 
 جند كما يلي:

 لطلبة الصف الحادى عشر هتمام شرح المدرسأحوال ا 1،40الجدوال 
معهد نور الهداية سنجاي تابوك منطقة ب ةالثانوية اإلسالمي في المدرسة

 كلمنتان الجنوبيةبنجر  
 

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 %22،5 41 يهتم دائما 1
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 %11،5 5 يهتم عادة 1
 %12 3 ال يهتم 4
 %122 32 العدد 

 
عهد مف لطلبة الصف احلادى عشر ىتمام شرح ادلدرسامن اجلدول 

بسنجاي تابوك منطقة بنجر كلمنتان  ةالثانوية اإلسالميبادلدرسة نور اذلداية 
% من  115% من الطلبة جييبون " يهتم دائما"، 22،5اجلنوبية، نعلم أن 

 %.12الطلبة جييبون " يهتم عادة"، وأما من الطلبة جييبون "ال يهتم 
 دافعة الطلبة حلضور درس اللغة العربية يف الصف احلادى عشر  (د 

عن دافعة الطلبة ليحضر درس  من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة
 اللغة العربية يف الفصل، وجدت الباحث كما يلي:

أحوال دافعة الطلبة لحضور درس اللغة العربية في  1،44الجدوال 
معهد نور الهداية ب ةالثانوية اإلسالمي الصف الحادى عشر في المدرسة

 سنجاي تابوك منطقة بنجر كلمنتان الجنوبية
 

 النتيجة يف ادلائة اجلوابتكرار  العبارة الرقم
 %32 41 دائما 1
 %12 3 مرارا 1
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 %2 - نادرا 4
 %122 32 العدد 

 
من اجلدوال الطلبة حلضور درس اللغة العربية يف الصف احلادى عشر 

سنجاي تابوك منطقة بنجر   عهد نور اذلدايةة مبالثانوية اإلسالمي يف ادلدرسة
% 12الطلبة جييبون "حيضر دائما"، % من 32، نعلم أن كلمنتان اجلنوبية

 %.2منهم جييبون "حيضر مرارا"، وأما من جييب " حيضر نادرا" 
 العوامل اخلارجية .1

 عاملة ادلدرس ( أ
اإلقتصاد لقسم  معهد نور اذلداية مث اآلن كلية ىفاألستاذ رضاين متخرج  (1

ثانوية الّتجارة اإلسالمّية، وقد علم درس اللغة العربية يف ادلدرسة اإلقتصاد وال
قدر  عهد نور اذلداية سنجاي تابوك منطقة بنجر كلمنتان اجلنوبيةة مباإلسالمي
 حيت اآلن. 1212من سنة 

 اإلتصال وإذاعة اإلسالمية لقسم  نا متخرج من كليةاسنو، السرجىاألستاذة نور  (1
. 1214وعلوم اإلّتصال و دروس العاّمة اللغة اللعربية بفاري يف سنة دعوة ال

 عهد نور اذلدايةمب ةالثانوية اإلسالمي س اللغة العربية يف ادلدرسةوقد علمت در 
 حىت اآلن. 1212قدر من سنة  سنجاي تابوك منطقة بنجر كلمنتان اجلنوبية

 الطريقة ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية   (4
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من ادلقابلة الشخصية مبدرس اللغة اللغة العربية ووجد الباحث البيان أن 
اللغة العربية استخدم عدة طريق التعليم وىي طريقة القواعد  ادلدرس يف عملية

 .والًتمجة مث أسلوب االسئلة واألجوية
 عاملة األجهزة ( ب

 إمتالك كتاب درس اللغة العربية ( أ
من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن إمتالك كتاب درس اللغة 

 العربية، جند كما يايل:
لطلبة المدرسة  درس اللغة العربيةأحوال امتالك كتاب  1،44الجدوال 

سنجاي تابوك منطقة بنجر كلمنتان  معهد نور الهدايةب ةالثانوية اإلسالمي
 الجنوبية

 
 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 % 11،5 15 ممتلك 1
 % 42،5 15 غري ممتلك 1

 %122 32 العدد 
 

% الطلبة 11،5العربية، نعلم أن من اجلوال عن امتالك كتاب درس اللغة 
 % منهم جييبون "غري ممتلك" طلبا.42،5جييبون "ممتلك"، 
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 أحوال الكتب يف ادلكتبة   ( ب
من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن أحوال الكتب العربية يف 

 ادلكتبة، جند كما يايل:
 ةاإلسالميالثانوية في المدرسة  أحوال الكتب في المكتبة 1،44الجدوال 

  معهد نور الهداية سنجاي تابوك منطقة بنجر كلمنتان الجنوبيةب
 

 النتيجة يف ادلائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 % 2،5 4 سّد حاجة 1
 %42 41 كافية 1
 %1،5 1 غري كافية 4

 %122 32 العدد 
 

% من الطلبة 2،5من اجلدوال عن أحوال الكتب يف ادلكتبة، نعلم أن 
% منهم جييبون "كافية"، وأما جييب "غري كافية" 42"سّد حاجة"،  جييبون
 % طلبا.1،5


