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 الباب الرابع

 تحليل النتائج ومناقشتها

 

 لمحة عن ميدان البحث .أ

 األوىلبنجرماسُت(MAN)ادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةتاريخإقامة -1

األوىل(MAN)الثانويةاإلسالميةاحلكوميةادلدرسةموقع

.قريةكامفونجماليومبدينةبنجرماسُتكاليمانتانجنوبيةيفىي

ىػباسمادلدرسةاإلعداديةللجامعةاإلسالمية1978بنيتهذىادلدرسةفيالسنة

.(Sekolah Persiapan IAIN)احلكومية

أحوالرئيسادلدرسُتواللجنةاإلداريةمبدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكومية -2

(MAN)األوىلبنجرماسُت. 

األوىل(MAN)مبدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةعددادلدرسُت

ىمالتعليم،ولوكاننتمدرسا،وأحواذلممتساوقُتىفمو53بنجرماسُت

.بعضهماليزالونيستمروندراستهمىفدراسةاجلامعية
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مدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةلتوضيحالبياناتعنأحوالمدرسُت

(MAN)قدمتالباحثةقائمةأمساءادلدرسُتاألتيةاألوىلبنجرماسُت:

( MAN)المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية أحوال مدرسين :4القائمة 

  األولى بنجرماسين

رقم االسم المهنة
ال

 

 1 الدكتورندوسعبدالرمحنادلاجستَت رئيسادلدرسة

 نائبرئيسادلدرسة -

 نائبمنهجي -

 قسمنشاطرللسالتعليم -

 2 كارليانورعريفالسرجانا

 3 الدكتورندوسأنوار نائبطليب

 4 حرسافوروانتوالسرجانا نائبوسائلادلدرسة

 5 ريٍتأميٍتصليحةادلاجستَت نائبىوماس

 6 الدكتورندةنورميايت رئيسةادلكتبة

 7 إلدىرومحاالسرجانا رئيسةمعملبيولوجي

 8 حسنالدينالسرجانا رئيسةمعملفيزيا

 9 الدكتورندةاحلاجةريىتزىارى رئيسةمعملكيميا -

 امُتصندوؽعامة -

 امُتصندوؽادلصلى -
 10 زلمودةالسرجانا

 11 ىرليناالسرجانا صانعكشفالرّاتب

 12 احلاجةفاطمة قسمادلووّفيّ
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 13 فطرياينالسرجانا قسماجلهاز

 14 الدكتورندةاحلاجةراسونة مدرسةاإلشراؼواإلرشاد

 قسماللجنة -

 رئيسادلصلى -

 مشرؼالدينية -

 15 الدكتورندسشهرانسَتى

 16 إمامتوىارالدينالسرجانا ويلالصفالعاشر

 17 نزروايتالسرجانا ويلالصفالعاشر

 18 الدكتورندةميسأمربة ويلالصفالعاشر

 19 ميشرةالسرجانا ويلالصفالعاشر

 20 إيدىروساليناالسرجانا ويلالصفالعاشر

 21 فخرالنساءالسرجانا ويلالصفالعاشر

 22 أخياتنصراهللالسرجانا ويلالصفالعاشر

ويلالصفاالحدعشر
"1"طبيعيةالعلومال  23 أخياتنصراهللالسرجانا

ويلالصفاالحدعشر
 "2"طبيعيةالعلومال

 24 الدكتورندةاحلاجةنورإخسان

ويلالصفاالحدعشرالعلوم
 "3"طبيعيةال

 25 دليلةالسرجانا

ويلالصفاالحدعشرالعلوم -
 "1"اإلجتماعية

 26 فريباديفورناالسرجانا

ويلالصفاالحدعشرالعلوم
 "2"اإلجتماعية

 27 الدكتورندةاحلاجةسيتمسلياين

 28 الدكتورندةاحلاجةوسيلة ويلالصفاالحدعشرالدينية
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ويلالصفالثالثعشرةالعلوم
"1"طبيعيةال  

 29 الدكتورندةاحلاجةعينونجرية

ويلالصفالثالثعشرةالعلوم
"2"طبيعيةال  

 30 الدكتورندةاحلاجةمصلحة

ويلالصفالثالثعشرةالعلوم
"1"اإلجتماعية  

 31 ريناأريسيانيتالسرجانا

ويلالصفالثالثعشرةالعلوم
"2"اإلجتماعية  

 32 زلمدفخريالسرجانا

 33 اجلكتورندوسشهراالسرجانا ويلالصفالثالثعشرةالدينية

 34 عبدالرحيمالسرجانا مشرؼالكشافة

 35 غسيتنوردينالسرجانا مشرؼضلضةادلتعلمات

 36 ياديىريانتو مشرؼالفنّ

 37 إيللطيفة صانعةالربنامج

 38 سلليص اإلنفاؽالعام

 39 سيتنورعيشة صانعةكشفاحلضورلطلبة

 40 حليدي تنقالتالطلبة

 41 احلاجةتَتيايتالسردانا مووفةالصحة

 الدكتورندةميسأمربة (Toga)توغا
42 

 

 43 أنديريإيراوان منظف

 44 أمحدجواوي منظف

 45 رمحةاهلل البّواب

 46 عبدشريف البّواب
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(MAN)أحوالطلبةالصفالعاشرمنمدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكومية -3

 .األوىلبنجرماسُت

األوىل(MAN)الثانويةاإلسالميةاحلكوميةعددطلبةمدرسة

،وعددطلبة2013–2012طالباىفالسنةالدراسية655بنجرماسُت

:لوضوحالبيانعليناالنظرالقائمةاألتية.طالبا251الصفالعاشر

 

 

الثانوية اإلسالمية مدرسة طلبة الصف العاشر من أحوال : 5القائمة 

. األولى بنجرماسين(MAN)الحكومية 

 47 أرديانشة حارسادلدرسة

 48 احلاجحنبلي حارسالليل

 49 احلاجنوردينالسرجانا مدرسغَتمقرر

 50 روضةالفكريةالسرجانا مدرسةغَتمقررة

 51 مكمنةكمالية مدرسةغَتمقررة

 52 موالناإبرىيم مدرسغَتمقرر

 53 ياديىريانتو مدرسغَتمقرر

 54 مشسوينالسرجاناادلاجستَت مدرسغَتمقرر
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 عدد الطلبة الصف الرقم
36"أ"الصفالعاشر1
36"ب"الصفالعاشر2
38"ج"الصفالعاشر3
35"د"الصفالعاشر4
35"ي"الصفالعاشر5
36"ؼ"الصفالعاشر6
35"كػ"الصفالعاشر7

9
طبيعيةويلالصفاالحدعشرالعلومال

"1" 
37 

10
"طبيعيةويلالصفاالحدعشرالعلومال

2" 
38 

11
"طبيعيةويلالصفاالحدعشرالعلومال

3" 
38 

12
ويلالصفاالحدعشرالعلوماإلجتماعية

"1"38 

13
ويلالصفاالحدعشرالعلوماإلجتماعية

"2"37 

 37ويلالصفاالحدعشرالدينية14

15
1"طبيعيةويلالصفاالثناعشرالعلومال

" 
35 


2"طبيعيةويلالصفاالثناعشرالعلومال

"36 
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ويلالصفاالثناعشرالعلوماإلجتماعية
"1"36 

ويلالصفاالثناعشرالعلوماإلجتماعية
"2"35 

 37ويلالصفاالثناعشرالدينية
طالبا655العدد

 

األوىلبنجرماسُت(MAN)أحوالمدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكومية -4

لتصويرالعامعنأجهزةادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكومية.يتهاالوسائالألجهزو

(MAN)األوىلكمايلى: 

عن أحوال األجهزة بمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية : 6القائمة 

(MAN)األولى بنجرماسين . 

رقم
ال

 العدد نوع األجهزة 
 األحوال

 فاسد الئق البيان

-- 1 1 غرفةرئيسادلعلم1
-- 1 1 غرفةنائبرئيسادلعلم2
-- 1 1 غرفةىيئةالتدريس3
-- 1 1 غرفةالشؤوناإلدارية4
-- 18 18 غرفةالتعلم5
-- 1 1 غرفةاإلشراؼواإلرشاد6



50 

 

-- 1 1 معملاحلاسوب7
-- 1 1 معملالعلوم8
-- 1 1 معملاللغات9
-- 1 1 مكتبة10
-- 1 1 غرفةالنشاط11
-- 1 1 مكانالصحة12
-- 1 1 مصلى13
-- 1 1 مقصفادلدرسة14
-- 1 1 غرفةانًتنيت15
-- 1 1 مستودع16
-- 2 2 مرحاضللرجال17
-1 1 2 مرحاضللنساء18

 

 بيانات شخصية مؤلف كتاب اللغة العربية.ب

 البياناتالشخصية- 

 ىداياتادلاجستَت.د.األستاذالدكتوراحلاجىػ:االسمبالكامل -1

 1050050898:رقمالتوويف -2

 1944ينايَت25سوكابومي،:مكانوتاريخادليالد -3
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فيسنجنجيفوتات5رقم2فوريالرس.كومفيلك:عنوان -4

15419 

 70293381/08151692626(021):اجلوال/رقمالتلفون -5

 :روايةالدراسة -6

سوكابومي،سنة:ادلدرسةاإلبتدائيةاإلسالمية .أ

1957/1958   

 :-ادلدرسةادلتوسطةاإلسالمية .ب

،ستسنوات(PGAN)ؼغأن:ادلدرسةالثانويةاإلسالمية.ج

1963/164نوغور

قسمتعليماللغةالعربيةكليةالًتبية:درجةالسرجانا.د

جامعةاإلسالميةاحلكوميةجاكرتا

معهدخرطمالدويلللغةالعربية،:درجةادلاجستَت.ىػ

1981خرطم

بعدالسرجاناجامعةاإلسالمية:درجةالدكتور.و

1998احلكوميةجاكرتا،
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:جتربيةالتعليماللغةالعربية-7

 1976-1970جاكرتا،(PGA-MAAIN)مأأإن-ؼغأ .أ

 حىتاآلن1976جامعةاإلسالميةاحلكوميةكليةاألدب .ب

بعدالسرجاناجامعةاإلسالميةاحلكوميةجاكرتا.ج

:كتابةعلميةعن-8

 منهجالتعليماللغةالعربية .أ

 علماللغةواللغةالعربية .ب

اللغةالعربيةوالقرآن.ج

 1.ادلعرفةادلستفادةمنأجلرفاىاحلياةيفالدنياواآلخرة:شعاراحلياة-9

  تقديم البيانات. ج

األوىلMANقدرةطلبةالصفالعاشرمبدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكومية-1

الذيألفو”تعليماللغةالعربية“بنجرماسُتعلىحفظادلفرداتيفكتاب

.الدكتورىدايات

طالبةالصفالعاشرمنأنةالباحثتوجدلبة،إعتماداعلىحاصإلختبارالط

األوىلبنجرماسُتقادرينعلىحفظMANادلدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكومية
                                                           

1
http://pbauin.blogspot.com/2012/06/prof-dr-h-d-hidayat-ma.html,03/01/2013,14:29 

http://pbauin.blogspot.com/2012/06/prof-dr-h-d-hidayat-ma.html
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جيدبنتيجةالذيألفوالدكتورىدايات”تعليماللغةالعربية“ادلفرداتيفكتاب

:ديكنناأنننظرإلياجلدوالآليت،علىحفظادلفردابةلتفصياللبياناتعننتائجالطل،(71،1)

على حفظ المفردات من المدرسة الثانوية اإلسالمية نتائج اختبار الطلبة : 7القائمة 

 األولى بنجرماسين( MAN)الحكومية 

جة
لنتي

 ا

 البيان

طيئة
الخ

 

حة
صحي

ال
 

 عدد

 األسئلة
 الرقم اسم الطلبة الصف

 1 أديرمحن "ؼ"العاشر 20 13 7 مقبول 65

"ؼ"العاشر 20 15 5 جيد 75  2 أمحدسورىبيحقي 

"ؼ"العاشر 20 12 8 مقبول 60  3 أمحدزيالين 

"ؼ"العاشر 20 12 8 مقبول 65  4 ألفيناقوسىنادا 

"ؼ"العاشر 20 20 - شلتاز 100  5 عمليارمحانيىت 

"ؼ"العاشر 20 11 9 ناقص 55  6 أفريليا 

"ؼ"العاشر 20 20 - شلتاز 100  7 أوليارمحاورنيتسفطري 

"ؼ"العاشر 20 12 8 مقبول 60  8 ديسيإليزىفاراتاما 

"ؼ"العاشر 20 15 5 جيد 75  9 إيكاموليديا 
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"ؼ"العاشر 20 14 6 جيد 70  10 إينفرماتاساري 

"ؼ"العاشر 20 19 1 شلتاز 95  11 إيإيسراتنانوفيانيت 

"ؼ"العاشر 20 18 2 جيدجدا 90  12 عرفانرمحةاهلل 

"ؼ"العاشر 20 13 7 مقبول 65  13 كورنياغيفاريمعروؼ 

"ؼ"العاشر 20 15 5 جيد 75  14 ليليسافطري 

"ؼ"العاشر 20 15 5 جيد 75  15 زلمدخَت 

"ؼ"العاشر 20 4 16 راسب 20  16 زلمدرشيد 

"ؼ"العاشر 20 19 1 شلتاز 95  17 زلمدرجال 

"ؼ"العاشر 20 14 6 جيد 70  18 زلمدصاحلُت 

"ؼ"العاشر 20 14 6 جيد 70  19 مَتىسافتيانا 

"ؼ"العاشر 20 13 7 مقبول 65  20 مهيمنريناتا 

"ؼ"العاشر 20 12 8 مقبول 60  21 زلمدرضاين 

"ؼ"العاشر 20 17 3 جيدجدا 85  22 نورفطريعيٍت 

"ؼ"العاشر 20 15 5 جيد 70  23 نورلطيفةزىر 

"ؼ"العاشر 20 19 1 شلتاز 95  24 نوررزقي 
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"ؼ"العاشر 20 15 5 جيد 75  25 نوراذلدايانيت 

"ؼ"العاشر 20 19 1 شلتاز 95  26 فوتريروضةاجلنة 

"ؼ"العاشر 20 6 14 راسب 30  27 فوتريأولاألزم 

"ؼ"العاشر 20 16 4 جيدجدا 80  28 رمحيموليدا 

"ؼ"العاشر 20 16 4 جيدجدا 80  29 رزقامونادا 

"ؼ"العاشر 20 16 4 جيدجدا 80  30 سيدةرزقي 

"ؼ"العاشر 20 13 7 مقبول 65 31 سيتالنساء 

"ؼ"العاشر 20 12 8 مقبول 60 32 سيتخادجةأوتامي 

"ؼ"العاشر 20 18 2 شلتاز 90 33 سهيٍت 

"ؼ"العاشر 20 10 10 ضعيف 50 34 شريفةمرضيةالكاؼ 

"ؼ"العاشر 20 16 4 جيدجدا 80 35 أمحدرضىشهبانا 

36 ريزانابريغفاري "ب"العاشر 20 11 9 ناقص 55

"ب"العاشر 20 18 2 شلتاز 90 37 سيترومحافطريا 

"ب"العاشر 20 15 5 جيد 75 38 جزلياسوسانيت 

"ب"العاشر 20 19 1 شلتاز 95 39 روفيعات 
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"ب"العاشر 20 20 - شلتاز 100 40 نزارالدينشو 

"ب"العاشر 20 13 7 مقبول 65 41 أجيزينمسلم 

"ب"العاشر 20 16 4 جيدجدا 80 زلمدرفيٍت  42

"ب"العاشر 20 19 1 شلتاز 95 43 نوررزقاطاريقأفضال 

"ب"العاشر 20 16 4 جيدجدا 80 44 زلمدصاحلُت 

"ب"العاشر 20 13 7 مقبول 65 45 خَتالرحيمُت 

"ب"العاشر 20 14 6 جيد 70 46 ىرمياراين 

"ب"العاشر 20 13 7 مقبول 65 47 نورشفاء 

"ب"العاشر 20 13 7 مقبول 65 48 خَتالنداء 

"ب"العاشر 20 12 8 مقبول 60 49 سريرفيقا 

"ب"العاشر 20 12 8 مقبول 60 50 أنتونجحسناأليا 

"ب"العاشر 20 0 10 ناقص 50 51 داناليسوارا 

"ب"العاشر 20 11 9 راسب 45 52 قنيطةخفيظة 

"ب"العاشر 20 12 8 مقبول 60 53 نورىدايانا 

"ب"العاشر 20 16 4 جيدجدا 80 54 زلمودة 
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"ب"العاشر 20 18 2 شلتاز 90 55 ويويدمكمورية 

"ب"العاشر 20 14 6 جيد 70 56 زلدالينا 

"ب"العاشر 20 15 5 جيد 75 57 ديسيتروسيانا 

"ب"العاشر 20 17 3 جيدجدا 85 58 زلمدفردياعريف 

"ب"العاشر 20 18 2 شلتاز 90 59 ريناسفطري 

"ب"العاشر 20 15 5 جيد 75 60 زلمدغزايل 

"ب"العاشر 20 15 5 جيد 75 61 إنتانفرماتاساري 

"ب"العاشر 20 17 3 جيدجدا 85 62 أمحدحسُت 

"ب"العاشر 20 12 8 مقبول 60 63 موتياأفريانيت 

"ب"العاشر 20 12 8 مقبول 60 64 إدييلداإيندهسفطري 

"ب"العاشر 20 13 7 مقبول 65 65 زلمدأرسانزيٍت 

"ب"العاشر 20 12 8 مقبول 60 66 سيتنافسة 

"ب"العاشر 20 12 8 مقبول 60 67 أنيسديستيانافوسفيتاساري 

"ب"العاشر 20 12 8 مقبول 60 68 نضيلة 

"ب"العاشر 20 17 3 جيدجدا 85 69 أريادي 
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"ب"العاشر 20 12 8 مقبول 60 70 خَتالنساء 

"ب"العاشر 20 16 4 جيدجدا 80 71 زلمد 

"ب"العاشر 20 13 7 مقبول 65 72 موتيا 

 العددالكلى 5125

 

طلبة الصف العاشر من المدرسة الثانوية اإلسالمية نتائجإختبار:8قائمة ال

 .بنجرماسين (MAN)الحكومية األولى 

 العددفيالمائة عددالطلبة النتيجة الرقم
1 0–3922،7%
2 40–5956،9%
3 60–692433،3%
4 70–791520،8%
5 80–891216،6%
6 90–1001419،4%

 %100 72 العددالكلي




 :إذن،دلعرفةمعدلنتائجالطالباتبرموز
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P
N

F
  X ١٠٠% 

   = 100
72

5125
x 

71,1= 

(MAN)عواملاليتتؤثرطلبةالصفالعاشرمبدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكومية-2

الذيألفو”تعليماللغةالعربية“األوىلبنجرماسُتتعليمادلفرداتيفكتاب

.الدكتورىدايات

 العواملالداخلية .أ

 رغبةالطلبة (1

الرغبةىيشيءأساسيالبدأنيستحقهاكلالطلبةلقبول

الدرس،ألنالدرسولوكانيسراوسهال،وماذلمفيورغبةملفهموا

قدرةطلبةالصفالعاشرعلىتثراىذىالعاملةمنأمهالعوامالليت.الدرسجيدا

األوىلبنجرماسُتعلى(MAN)مبدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكومية

الذيألفوالدكتور"تعليماللغةالعربية"حفظادلفرداتيفكتاب

علىإلقاءادلدرسةتىذىالعاملةسوفصعبعدمألنب.ىدايات

ىذه.ادةالدرستناوملةعلىبلوكذلكصعبالط,اهتمجيعموادالدرسإلىطلب
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رغبةيفدرساللغةالعربية،إىتمامالطلبةعن:العاملةزلتوىعلى

.الدرس،ورغبةلتذاكردرسادلفرداتيفالبيت

 رغبةيفدرساللغةالعربيةأوادلفردات (أ

منالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعنرغبةالطلبةيف

 :درساللغةالعربيةأوادلفرداتوجدتالباحثةكمايلي

الصف اللغة العربية أو المفردات فى فيدرسةرغبةالطلب: 9قائمةال

العاشر من مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

(MAN)األولى بنجرماسين . 

 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم
%1622،2راغبفيهجدا 1
%5677،7راغبفيو 2
--راغبعنو 3
%72100العدد 

 

الصفىفاللغةالعربيةأوادلفرداتفيدرسةعنرغبةالطلبىذهالقائمةمن

األوىل(MAN)العاشرمنمدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكومية
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،اللغةالعربيةأوادلفرداتأكثرالطلبةراغبونيفدرسأنناعلم،بنجرماسُت

.منعددالطلبة%99وىو

لتوثيقالبيانعنرغبةالطلبةيفدرساللغةالعربيةأوادلفردات،

الباحثةبعضالطلبةعنرغبتهمفيو،فأجوبتهمملاختلفوابأجوبتهمتسأل

أن:ولذلكمنمقابلةالباحثةمبدرسةاللغةالعربيةوقالت.ىفاإلستبيان

 .البياناتصحيحنظرامنحضورىمقبلالدرسواىتمامهمإىلمادةالدرس

 رغبةالطلبةلقراءةدرسادلفردات (ب

بدئتالباحثةمبالحظةرغبةالطلبةلقراءةدرسادلفرداتعند

طلبةرغبوالقراءةدرسادلفرداتحينماأنالباحثةالئتر،فيالفصلدريسعمليةالت

ىذااحلالمطابق.لكنبعضهمرغبواجداكلدرس.سيأيتاإلمتحانفقد

.رغبةالطلبةلقراءةدرسادلفرداتببياناتاإلستبيانعن

منالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعنرغبةالطلبةلقراءةدرس

 :ادلفردات،وجدتالباحثةكمايلي
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الصف العاشر من فى رغبة الطلبة لقراءة درس المفردات:10قائمةال

 األولى (MAN)مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 .بنجرماسين

 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم
أكثرمنثالثةمراتيف)دائما 1

%2534،7(األسبوع

أقلمنثالثةمراتيف)مرارا 2
(األسبوع

3041،6%

%1723،6ماتقرأ 3
%72100العدد 



الصفالعاشرمنىفرغبةالطلبةلقراءةدرسادلفرداتمنالقائمة

األوىلبنجرماسُت،علمناأنMANمدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكومية

 .منعددالطلبة%76ةاىتمواإىلشرحادلدرسةوىوالطلبأكثر

رغبةلتحقيقىذهالبياناتقابلتالباحثةادلدرسةوسألتعن

.وأجابتادلدرسةأنبعضطلبتهارغبوالقراءةالدرسالطلبةلقراءةدرسادلفردات

 .فهذهاإلجابةمطابقةبالبياناتمنالطلبةوالبياناتالسابقة

استخدامالقاموساللغةالعربية(ج
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منالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعناستخدامالقاموساللغة

:العربية،وجدتالباحثةكمايلي

الصف العاشر من ىفاستخدام القاموس اللغة العربيةعن :11قائمة ال

 األولى (MAN)مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 .بنجرماسين

رقم
ال

 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة 

%811،1(يفكلعمليةدرساللغةالعربية)دائما 1
%5355،6(حُتجتدالوجيبةمنادلدرسة)مرارا 2
%1133،2مااستخدام 3
%72100العدد 

رغبةاستخدامالقاموساللغةعن%69علمناأنمنىذهالقائمة

(MAN)الصفالعاشرمنمدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةىفالعربية

.األوىلبنجرماسُت

لتحقيقىذهالبياناتقابلتالباحثةادلدرسةوسألتعنعوامل

الىتتؤثرأنتعلمالطلبةىفدرساللغةالعربيةوادلفرداتوأجابتادلدرسة

فهذهاإلجابةمطابقة.كانالطلبةكسالناالستخدامالقاموساللغةالعربية

 .بالبياناتمنالطلبةوالبياناتالسابقة
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األوقاتاليتحتفظفيهاالطلبة(د

األوقاتاليتحتفظفيهامنالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعن

:،وجدتالباحثةكمايليالطلبة

الصف العاشر من فى األوقات التي تحفظ فيها الطلبةعن :12قائمة ال

 األولى (MAN)مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 .بنجرماسين

رقم
ال

 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة 

%3635صباحاحىتساعةالعاشرة 1
%2534،7مساء 2
%1133،2ليالقبلالنوم 3
%72100العدد 

األوقاتاليتحتفظفيهاعن%69،7علمناأنمنىذهالقائمة

(MAN)الصفالعاشرمنمدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةىفالطلبة

.األوىلبنجرماسُت

استخدامادلفرداتيفمهاراتأخرى(ىػ

منالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعناستخدامادلفرداتيف

:مهاراتأخرىخاصةمهارةكالماليومية،وجدتالباحثةكمايلي
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الصف  فى استخدام المفردات في مهارات أخرىعن :13قائمة ال

 (MAN)العاشر من مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 .األولى بنجرماسين

رقم
ال

 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة 

--نعم 1
%2027،7(الطلبةخترجتمنمعهد)مرارا 2
%5772،2مااستخدام 3
%72100العدد 

استخدامادلفرداتيفعن%27،7علمناأنمنىذهالقائمة

الصفالعاشرمنمدرسة،ىفمهاراتأخرىخاصةمهارةكالماليومية

 .األوىلبنجرماسُت(MAN)الثانويةاإلسالميةاحلكومية

 العواملاخلارجية .ب

 عاملةادلدرسة (1

 خلفيةدراسةادلدرسة .أ

ادلقابلةإىلمدرسةاللغةالعربيةمبدرسةالثانويةاإلسالميةالبيامنن

الدكتورنداهاحلاجةمصلحةإجابةاألستاذةيعٍتاألوىل،(MAN)احلكومية
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أهناخترجتمنقسمتعليماللغةالعربيةكليةالًتبيةجامعةأنتساري

وقدعلمتدرساللغةالعربيةىفادلدرسة.اإلسالميةاحلكوميةبنجرماسُت

الثانويةاإلسالميةاحلكوميةاألوىلبنجرماسُتقدراثنانوعشرينسنةمن

 .،وماعلمتالدرسأخرىإالذلكالدرس2013–1991سنة

 الطريقةادلستخدمةىفتعليمها .ب

منمقابلةالباحثةمبدرسةاللغةالعربيةووجدتالبيانأنادلدرسة

قدمتالطريقة:ستخدمتعدةطروؽالتعليم،وقالتاىفعمليةتعليمها

اخلطبةوالقواعدوالًتمجةكثَتاىفالتعليم،وأماىفالتدريبادلفرداتفما

قرأتالنصللطلبةدائما،بلتارةامرتطلبةلقراءةالنصأوإجابة

 .األسئلةيفكتاباللغةالعربية

 تكررادلدرسةادلفرداتيفمهاراتأخرى.ج

تكررادلدرسةمنالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعن

 :،وجدتالباحثةكمايليادلفرداتيفمهاراتأخرى
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الصف تكرر المدرسة المفردات في مهارات أخرى فى :14قائمةال

مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية العاشر من 

(MAN)األولى . 

رقم
ال

 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة 

%1013،8(يفكلمهاراتأخرى)دائما 1
%5475مرارا 2
%811،1ماتكرر 3
%72100العدد 

تكررادلدرسةادلفرداتيفمهاراتعنقائمةالىذهمن

كررتادلدرسةمنمجيعالطلبةأجابواأن%88،8أنناعلمأخرى،

.مهاراتأخرىخاصةيفمهارةالكالمادلفردات

تكررادلدرسةادلفرداتيفعنلبةبعضالطباحثةالتسأل،لتحقيقالبيانات

ةالطلبةعنتكررادلدرسةادلفرداتيفمهاراتجوبأأنتووجد،مهاراتأخرى

 .أخرىمرارا

 تدريبالطلبةعنادلفرداتمنادلدرسة.ىػ

تدريبالطلبةعنمنالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعن

:،وجدتالباحثةكمايليادلفرداتمنادلدرسة
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الصف تدريب الطلبة عن المفردات من المدرسةفى :15قائمةال

 (MAN)مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية العاشر من 

 .األولى

 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم
%2230،5درهبمكثَتا 1
%4055،5درهبمتارة 2
%1013،8مادرهبم 3
%72100العدد 

تدريبالطلبةعنادلفرداتمنعنقائمةالىذهمن

بةأجابواأنادلدرسةدربتهمكثَتاعنمنالطل%86أنناعلمادلدرسة،

.ادلفردات

أهنا:لتوثيقىذهالبيانات،قابلتالباحثةمدرسةاللغةالعربيةوقالت

دربتطلبتهاادلفرداتشفويافقد،ألنادلفرداتىيعنصرمهميفاللغة

.العربية

 عاملةالبيئة (2

 الدوافعمنوالديالطلبةحينماىفالبيت -أ
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الدوافعمنوالديهممنالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعن

:،وجدتالباحثةكمايليحينماىفالبيت

الصف العاشر الدوافع من والدي الطلبة حينما فى البيتعند :16قائمةال

 .األولى (MAN)من مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

رقم
ال

 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة 
يرافقويريبأوالدىملتعلميف)دائما 1

(البيت
3244،4%

%912،5(يريبأوالدىملتعلميفالبيتفقد)مرارا 2
%2129،1ليسدافعا 3
%72100العدد 

الدوافعمنوالديالطلبةحينماىفعنقائمةالىذهمن

بةأجابواأهنموجدواالدوافعمنوالديمنالطل%56،9أنناعلمالبيت،

.الطلبةحينماىفالبيت

 ادلكانالساكنللحفظ-ب

ادلكانالساكنمنالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعن

 :الباحثةكمايليت،وجدللحفظ

الصف العاشر من مدرسة المكان الساكن للحفظ فى :17قائمةال

 .األولى (MAN)الثانوية اإلسالمية الحكومية 
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 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم
%2129،1نعم 1
%4359،7مرارا 2
%811،1ال 3
%72100العدد 

ادلكانالساكنعنقائمةالىذهمن

والحظت.بةحيبونادلكانالساكنللحفظمنالطل%88،8أنناعلمللحفظ،

الباحثةيفالفصلوجدهتاأنبعضالطلبةملحيبوااادلكانالساكنللحفظ

 .ألنبعضهمحيبونأنحيفظوامعأصحاهبمأوحيفظوابادلوسيق

عاملةمادةكتاباللغةالعربية(4

سهلةلفهممادةادلفردات.أ

سهلةلفهممادةمنالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعن

 :،وجدتالباحثةكمايليادلفردات

الصف العاشر من مدرسة  عند سهلة لفهم مادة المفردات:18قائمةال

 .األولى (MAN)الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم
%1520،8سهلة 1
%4562،5متوسطة 2
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%1216،6صعب 3
%72100العدد 

سهلةلفهممادةعنقائمةالىذهمن

.مادةادلفرداتبةأجابواأهنمسهلوالفهممنالطل%83،3أنناعلم،ادلفردات

 تنوعالتدريبات.ب

،وجدتنوعالتدريباتمنالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعن

 :الباحثةكمايلي

 

الصف العاشر من مدرسة الثانوية نوع التدريبات عند ت:19قائمةال

 .األولى (MAN)اإلسالمية الحكومية 

 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم
%2636،1متنوعة 1
%3447،2بعض 2
%1216،6غَتمتنوعة 3
%72100العدد 

بةأجابواأهنامنالطل%83،3أنناعلم،نوعالتدريباتعنقائمةالىذهمن

 .متنوعة
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 تحليل البيانات ومناقشتها.  د

(MAN)قدرةطلبةالصفالعاشرمنمدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكومية-1

الذيألفوالدكتور"تعليماللغةالعربية"األوىلعلىحفظادلفرداتيفكتاب

 ىدايات

,إعتماداعلىحاصإلختبارالطلبةفيتقدديالبياناتالسابق

(MAN)عاشرمنمدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةالصفالةأنطلبةالباحثتوجد

ىعلىحفظنعليدراؽاألوىل

= 72\5125:ألمنعدلنتائجالطلبةجبيدىانابر،اعتجيدبنتيجةادلفردات

ومعيارصلاح(.جيد = 79>70)اجليدتعبَتاليفةخلاوىذىالنتيجةد71،1

.72منعددالطلبة%70الطلبة

طالبتانو:ثالثطلبة)100أعلىالنتائجاحملصولةفياإلختبارىي

(اسمالطالب)ر.معننتيجةةالباحثناسبتمث.(طالبواحد)20وأدناىاىي(طالب

",ؼ"عاشرالؼطالبالصمبالحظتهايفادلاضي،

.،خاصةيفدرساللغةالعربيةالطالبأكثرىاضعيفةاأننتائجهذتالباحثةفاعًتؼ
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MANعواملاليتتؤثرطلبةالصفالعاشرمبدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكومية-2

الذيألفو”تعليماللغةالعربية“األوىلبنجرماسُتتعليمادلفرداتيفكتاب

.الدكتورىدايات

 العواملالداخلية .أ

 رغبةالطلبة (1

اإلستبيانعنرغبةالطلبةىفدرساللغةالعربيةمنالبياناتاحملصولةبطريقة

وادلفردات،وعلمناأنأكثرالطلبةراغبونىفدرساللغةالعربيةوادلفرداتوىو

(.7انظرإىلالقائمة)بممتازمنعددالطلبة،وفسرناىذاالبيان99%

.إذان،أكثرالطلبةراغبوندرساللغةالعربيةوادلفردات

 رغبةالطلبةلقراءةدرسادلفردات(2

منالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعنرغبةالطلبةلقراءةدرس

من%76وىولقراءةدرسادلفرداتوجدناأنأكثرالطلبةرغبوادرسادلفردات،

(8انظرإىلالقائمة).بجيدعددالطلبةوفسرناه

وذلذاالحظتالباحثةأنالطلبةالذيناىتمواالدرس،أحسنوايف

 .ألنقراءةادلفرداتتصلإىلاحلفظ.درجتهممنالطلبةالذينتقرأتارة
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 استخدامالقاموساللغةالعربية(3

منالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعناستخدامالقاموساللغة

بمقبول وفسرناهالقاموساللغةالعربيةوجدناأنأكثرالطلبةاستخدمواالعربية،

(.9انظرإىلالقائمة).منعددالطلبة%69منالنتيجةىفادلائة

استخدامالقاموسمدرسةاللغةالعربيةيفادلقابلةعنالباحثةتسألمث

وبعضهمملالقاموساللغةالعربيةالطلبةكساالنالستخدام:،وقالتاللغةالعربية

مثالحظتالباحثةوملخيتلفاحلالبالبيانات.القاموساللغةالعربيةديلكوا

 .السابقة

األوقاتاليتحتفظفيهاالطلبة(4

األوقاتاليتحتفظفيهامنالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعن

بمقبول،وجدناأنالطلبةحافظونادلفرداتيفاألوقاتسلتلفةفسرناهالطلبة

الصفالعاشرمنىفاألوقاتاليتحتفظفيهاالطلبةعن%69،7بنتيجة

.األوىلبنجرماسُت(MAN)مدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكومية

األوقاتاليتحتفظفيهاالطلبة،مثقابلتالباحثةالطلبةلتسألعن

حيبونأنحيفظوايفالصباححىتساعةالعاشرةألنيفذلكالوقت:جابوافأ
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وىذهالبياناتمناسبةبنتيجة.العقلادلنتعشويسهلالدرسداخلإىلالعقل

.الطلبةيفاإلختبار

استخدامادلفرداتيفمهاراتأخرى(5

منالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعناستخدامادلفرداتيف

منالطلبة%27،7مهاراتأخرىخاصةمهارةكالماليومية،علمناأن

استخدمواادلفرداتيفمهاراتأخرىخاصةمهارةالكالماليوميةيعٌتىم

الصفالعاشرمنمدرسة،ىفبراسبالطلبةخترخوامنمعهدفقد،فسرناه

.األوىلبنجرماسُت(MAN)الثانويةاإلسالميةاحلكومية

 العواملاخلارجية .أ

 عاملةادلدرسة (1

 خلفيةدراسةادلدرسة -أ

كليةالًتبيةمنةمتخرجمباركةالدكتورنداهاحلاجةمصلحةادلدرسة

-1991،وتعاملاللغةالعربيةخاصةمنسنةقسمتعليماللغةالعربية

ألهناقدخترجتمنقسمجيدبتعتربالدراسيةوىذىاخللفيةم2013

.اللغةالعربيةوتعاملاللغةالغربيةأيضا
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 الطريقةادلستخدمةىفتعليمها -ب

نظرامنخلفيةدراستهاوطريقةتعليمادلدرسةالذىاستخدمت

القواعدوالًتمجةواخلطبةىفتعليمها،وفصاحةسلارجكثَتاالطريقة

.حروفهاوكيفيةتعليمهاالىتتطلبنشاطالطلبةوسرورىمىفالتعلم

 بجيدمنىذهاحلالة،تعتربالنتيجة



 تكررادلدرسةادلفرداتيفمهاراتأخرى-ج

تكررادلدرسةمنالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعن

وجدناأنمجيعالطلبةأجابواتكرارا،،ادلفرداتيفمهاراتأخرى

.منعددالطلبة%88،8منالنتيجةبجيد جداوفسرناه

خلفيةدراسةادلدرسةوطريقة)ىذاالبيانمطابقببيانالسابق

 (.11انظرإىلالقائمة)،وكذلكمطابقبنتيجةالطلبة،(تعليمها

 تدريبالطلبةعنادلفرداتمنادلدرسة -د
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اإلستبيانعنتدريبالطلبةعنادلفرداتمنالبياناتاحملصولةبطريقة

منعددالطلبة،%86منادلدرسة،وجدناأنادلدرسةدربتهموىي

(13انظرإىلالقائمة).بجيد جداوفسرناه

أهنادربتطلبتهاادلفردات:ىذاالبيانمناسببقولادلدرسة

.دائماولوكانشفويافقدالصالحاألخطاء







 عاملةالبيئة -د

الدوافعمنوالديالطلبةحينماىفالبيت .أ

اإلستبيانعنالدوافعمنوالديمنالبياناتاحملصولةبطريقة

الطلبةحينماىفالبيت،وجدناأنأكثرالطلبةوجدواالدافعةللتعلم

منبراسبوفسرناىذاالبيان.منوالديهمحينمارجعواإىلالبيت

(16انظرإىلالقائمة).منعددالطلبة%56،9النتيجة



78 

 

وادلعٌتأنالطلبةحُترجعواإىلبيتهم،اعطىأكثرالوالدين

.اإلشراؼوالدوافعالدراسيةذلم

 ادلكانالساكنللحفظ.-ب

ادلكانالساكنمنالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعن

منعدد%88،8منالنتيجةبجيد جداوفسرناىذاالبيان،للحفظ

لتحقيقىذهالبيانات،الحظتالباحثةيفالفصلوجدهتاأن.الطلبة

بعضالطلبةملحيبوااادلكانالساكنللحفظألنبعضهمحيبونأن

.حيفظوامعأصحاهبمأوحيفظوابادلوسيق

عاملةمادةكتاباللغةالعربية(4

لفهممادةادلفرداتسهولة.أ

لفهممادةادلفردات،سهولةعناإلستبيانمنالبياناتاحملصولةبطريقة

لفهممادةادلفرداتيفوجدناأنأكثرالطلبةيشعرونأنيسهلون

وفسرناىذا.الذيألوالدكتورىدايات"تعليماللغةالعربية"كتاب

).منعددالطلبة%83،3منالنتيجةىفادلائةبجيد جداالبيان

(17انظرإىلالقائمة
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لفهمسهولةعنولكنمنالبياناتاحملصولةبطريقةادلالحظة

يشعرونأنيصعبونمادةادلفردات،وجدتالباحثةأنبعضالطلبة

الذيألوالدكتور"تعليماللغةالعربية"لفهممادةادلفرداتيفكتاب

.قدقّدمتالباحثةحجتهميفخلفيةالبحث.ىدايات

تنوعالتدريبات.ب

اإلستبيانعنأنواعالتدريبات،وجدنامنالبياناتاحملصولةبطريقة

منبجيد  جدا وفسرناىذاالبيان.أنأكثرالطلبةيقولونأهنامتنوعة

 (22انظرإىلالقائمة).منعددالطلبة%83،3النتيجةىفادلائة


