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باب الرابع ال

نتائج البيانات و مناقشاتها 

 موقع البحث عام الريصوت .أ 

  (MA) الثانوية اإلسالمية األزىر دارعن ادلدرسة  .1

 ىي مدرسة األىلّية قام يف (MA) الثانوية اإلسالمية األزىر دارمدرسة 

 داراألزىر الثانوية اإلسالميةقيم ينتشر يف بيئة مدرسة .  حبالة ادلسجلة2005السنة 

: دلعّلمُت مايأيت

حيّب وظيفتو كادلرّّب . (1

يوّصف عادل إىل كّل الطلبة . (2

وجد أن تعاون باجملتمع . (3

إحًتم العلم اّلذي ال مقبضو . (4

 الصابر و الساكن يفعل (.5

زلّبة إىل الطلبة . (6
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مالءمة و بسيط . (7

يوّصف اإلنسانية  (8

حيّب اإلجتهاد . (9

لطيف .(10

تواضع . (11

سلطان . (12

فرح و . (14

 .عادل. (15

يسّلم، "(MA) الثانوية اإلسالمية األزىر دار بصَتة ينتشر مبدرسة أما

: أما ادلؤشره كمايلي". ينتشر، و حيتال فطرة اإلنسان

عند عقيدة اإلسالم ادلتُت، يستطيع  أن ينفيذ طاعة يف عبادة بالسالمة :  يسّلم فطرة (1

 .و صّحة و ميلك أخالق الكرمية

ميلك علم كافية مثل أساس إلستمَت التهذيب إىل مستوى أعلى و : فطرة ينتشر  (2

 .ميلك كفاءة و مهارة قدرة
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 .عند قدرة احلياة لوجد اإلشًتك يف اجملتميع احملّلي إما رلمل: فطرة قوي (3

: و بصَتة اليت يفعل ينطوي على بعض احلال، يعٌت

 يرتفع إجناز األكادمّية و ال األكادمّية (1

 (العلم و العمل)يذّر القيم الّدينّية  (2

 يوم الدراسي (3

 يسعى برنامج فصل اخلصوص (4

 يشّكل ادلعلمون و الطلبون أن جيعل ادلتدين الذي عّلم و فكرة الواسع (5

إستعد علوم لتابع التهذيب يف كلية عالية  (6

  جيّرب تطّور يكفي(MA) الثانوية اإلسالمية األزىر داراآلن مدرسة 

 حول البيئة و خارجها، ألن تطوير و االجناز الذي وجد أن  العامةرلتمعالسريع من 

 قد (MA) الثانوية اإلسالمية األزىر دارمدرسة  بل اآلن يف السنوات األخَتة،حتقيق 

.  وسيلة ادلدرستها وابسبب إجنازاتو (أ)معطرف 
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 ىويّة ادلدرسة .2

 : ىويّة التاليةهلدي، (MA) الثانوية اإلسالمية األزىر دارمدرسة 

 (MA)مدرسة دار األزىر الثانوية اإلسالمية 
  تانة بومبو شُتمفات باتو يلأمفانج يس

 إسم ادلدرسة.أ :

 : عنوان ادلدرسة  
باتو بانوى   : يف الشارع 

مفات  أمفانج يس  : مركر 
:  شُتباتو يل مدينة 

كاليمنتان اجلنوبية   : مقاطعة 
082148855551  : رقم اذلاتف 

:  (أ) معًتف حالة ادلدرسة . ج
زلمد رفيعا، ماجسًت يف اإلدارة . درس  : إسم رئيس ادلدرسة . د

 

  ادلعلمون و الطلبةبيانات .3

 2012/2013 يف سنة عدد ادلعلمُت . أ

 أخصاص ادلوظف 12  ادلوظف ادلدين ،2  مع حالةاصصأخ 21كان 

.  من الشريفّ 6 شخص ادلوظف عامة، و 1اخلصوص، 
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سنة الّدراسية (MA) مدرسة دار األزىر الثانوية اإلسالمية  حال ادلعلمُت. 1جدول 

2012/2013. 

رلموع عدد حالة موظّفّي رقم 
ادلرأة الّرجل 

 2  2 موظف ادلدين. 1
 12 4 8 موظف اخلصوص. 2
 1 1- موظف عامة . 3
 6 4 2شريّف . 4

 21 9 12عدد 
 

 2012/2013عدد قوي الًّتبية سنة  . ب

 أخصاص 5ادلوظف اخلصوص،  أخصاص 3 أخصاص باحلالة 8بقدر 

. الشريفّ 
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سنة الّدراسية (MA)   مدرسة دار األزىر الثانوية اإلسالمية عدد قوي الًّتبية. 2جدول 

2012/2013 .

 حال ادلوظّفيّ واجبة إسم رقم 

أمحد ألف الدين، بكالوريس يف  .1
 . احلاسب اآلىل

 موظف اخلصوص منسق اإلدارة

موظف اخلصوص العاملة اإلدارة إيك إندرياين  . 2

الشريّف العاملة اإلدارة كيكي يوليسنتا . 3

الشريّف مكتابة إسيت النور محّية . 4

الشريّف الّتعاون  روسدانية ڠناين. 5

موظف اخلصوص الّنظافة زلّمد شيف الّدين . 6

الشريّف الّنظافة درسوين . 7

الشريّف النظافة ماروس غنندى . 8
 

 2012/2013عدد الطلبة يف السنة  . ج

عدد الطلبة فيما .  أخصاص262السنة الّدراسية كّلو عدد عدد الطلبة 

 ىناك ثالثة رلموعات الدراسة، فصل 10بُت الفصول ال بالتساوي، الطلبة يف الفصل 
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 12ىناك رلموعتان الدراسة قسم العلوم الطبيعية، العلوم اإلجتماعية و الفصل 11

 .2 و 1ىناك ثالثة رلموعات الدراسة قسم العلوم الطبيعية، العلوم اإلجتماعية 

سنة الّدراسية  (MA)  مدرسة دار األزىر الثانوية اإلسالمية  عدد الطلبة. 3جدول 

2012/2013. 

عدد عدد الطلبة الفصل رقم 
ادلرأة  الّرجل

 39 23 16أ - 10. 1
 39 19 20 ب – 10. 2
 39 19 20 ج – 10. 3
 20 14 6 قسم العلوم الطبيعية – 11. 4
 36 23 13 العلوم اإلجتماعية قسم - 11. 5
 30 21 9 قسم العلوم الطبيعية - 12. 6
 28 12 16 1العلوم اإلجتماعية  قسم - 12. 7
 31 19 12 2العلوم اإلجتماعية  قسم - 12. 8

15 112عدد 
0 

26
2 
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 خالصة احلال الطلبة يف العام الدراسي .د

  الطلبة 135 : 2008-2007سنة الّدراسية  (1

  الطلبة303 : 2009-2008سنة الّدراسية  (2

  الطلبة382 : 2010-2009سنة الّدراسية  (3

  الطلبة411 : 2011-2010سنة الّدراسية  (4

  الطلبة274 : 2012-2011سنة الّدراسية  (5

  الطلبة262 : 2013-2012سنة الّدراسية  (6
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رسم بياين نسبة مئوية ختريج اإلمتحان الوطٍت 

يف العام الدراسي 

 (MA)   مدرسة دار األزىر الثانوية اإلسالمية

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

قسم العلوم

طبيعية ال

قسم العلوم

اإلجتماعية

لغة ال

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

 

 

: بيان  

% 44.44= العلوم اإلجتماعية  قسم : 2007-2006سنة الّدراسية  (1

% 82،93= العلوم اإلجتماعية  قسم : 2008-2007سنة الّدراسية  (2

قسم  برنامج (MA) الثانوية اإلسالميةالقيمة األعلى الواحدة و الثانية مستوى )

(.  بومبوهتانالعلوم اإلجتماعية  مديريّة  قسم/العلوم الطبيعية

% 92،31= قسم العلوم الطبيعية  : 2009-2008سنة الّدراسية  (3
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% 96،88= العلوم اإلجتماعية  قسم  : 

 برنامج (MA) الثانوية اإلسالميةالقيمة األعلى الواحدة و الثالثة مستوى مدرسة )

 (. بومبوهتانالعلوم اإلجتماعية  مديريّة  قسم/قسم العلوم الطبيعية

% 88،96= قسم العلوم الطبيعية  : 2010-2009سنة الّدراسية  (4

% 31،92= العلوم اإلجتماعية  قسم  : 

 (MA)   الثانوية اإلسالميةالقيمة األعلى الواحدة، الثانية و الثالثة مستوى مدرسة )

 (. بومبوهتانالعلوم اإلجتماعية  مديريّة  قسم/قسم العلوم الطبيعيةبرنامج 

% 100= قسم العلوم الطبيعية  : 2011-2010سنة الّدراسية  (5

% 100=  العلوم اإلجتماعية  قسم  : 

% 100= قسم اللغة   : 

 قسم/قسم العلوم الطبيعيةالقيمة األعلى الواحدة مستوى مدرسة العلية برنامج )

(.  بومبوهتانالعلوم اإلجتماعية و قسم اللغة مديريّة 

% 97،44= قسم العلوم الطبيعية  : 2012-2011سنة الّدراسية  (6

% 98،95=  العلوم اإلجتماعية  قسم  : 

 (MA)   الثانوية اإلسالميةالقيمة األعلى الواحدة، الثانية و الثالثة مستوى مدرسة )

(.  بومبوهتانالعلوم اإلجتماعية  مديريّة  قسم/قسم العلوم الطبيعيةبرنامج 
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  البياناتتقديم .ب

 ادلالحظة، بيانات ادلقدمة ىي نتيجة البحث يف رلال يتم تقنيات

البيانات اجملموع يف شكل وصفي، فّرق الباحثة ادلناسب . اإلستبانة، ادلقابلة، والثائقة

. بادلسألة اليت موجودة

 (MA)تعليم الًتكيب لطلبة الصف الثاين عشر مبدرسة دار األزىر الثانوية اإلسالمية  (1

 تعليم الًتكيب لطلبة الصف ليعّرف كيف . تانة بومبوشُتمفات باتو يلأمفانج يس

 :يستخدم مؤشرات (MA) الثاين عشر مبدرسة دار األزىر الثانوية اإلسالمية

شرّح أىداف تعليم الًتكيب .(أ

بيانات مجعت الباحثة من نتيجة مقابلة و مالحظة بادلعّلم اللغة العربية، 

. وجد أن يعرف أن ادلعّلم اللغة العربية أحيانا شرّح أىداف التعليم

الثاين عشر  الصفطلبة لليّعرف ىل شرّح أىداف تعليم الًتكيب أو ال 

: ، أنظر إىل ىذا جدول اآلتية(MA) مبدرسة  دار األزىر الثانوية اإلسالمية
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. توجيع تكرار الطلبة عّرف أىداف التعليم الًتكيب اّلذي قد عّلم ادلعّلم. 4جدول 

نسبة ادلئوية التكرار الفئة رقم 

% 36،36 24دائما . 1

% 59،09 39أحيانا . 2

% 4،54 3ال عرّف أىداف التعليم الًتكيب . 3

% 100 66عدد 

 

بناء على البيانات وجد يف اآلعلى وجد أن ذكر بعض الطلبة اعلن 

و اعلن ادلعّلم شرّح % 36،36ادلعّلم شرّح أىداف التعليم الًتكيب دائما بقدر ما 

و اّلذي اعلن ادلعّلم ال شرّح % 59،09أىداف التعليم الًتكيب أحيانا بقدر ما 

%. 4،54أىداف التعليم الًتكيب بقدر ما 

ثّبت مادة التعليم الًتكيب . (ب

بيانات مجعت الباحثة من نتيجة مقابلة و مالحظة بادلعّلم اللغة العربية، 

يف التعليم الًتكيب ادلعّلم يطلب أن إستعداد ادلادة التعليم مسبقا لكي أنشطة التعليم 

. أما ادلعّلم ثّبت مادة التعليم الًتكيب دائما. تعمل بسالمة
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الثاين عشر الصف طلبة لليّعرف أن ثّبت مادة التعليم الًتكيب أو ال 

 :، أنظر إىل ىذا جدول اآلتية(MA) مبدرسة  دار األزىر الثانوية اإلسالمية

. توجيع تكرار الطلبة عرف أن ثّبت مادة التعليم الًتكيب اّلذي يعّلم ادلعّلم. 5جدول 

نسبة مئوية التكرار الفئة رقم 

% 60،61 40دائما . 1

% 39،39 26أحيانا . 2

% 0 0ال ثّبت مادة التعليم الًتكيب . 3

% 100 66عدد 
 

بناء على البيانات وجد يف اآلعلى وجد أن ذكر بعض الطلبة اّلذي 

و اعلن ادلّعلم ثّبت % 60،61اعلن ادلّعلم ثّبت مادة التعليم الًتكيب دائما بقدر ما 

و الذي  اعلن ادلّعلم  ال ثّبت مادة % 39،39مادة التعليم الًتكيب أحيانا بقدر ما 

%. 0التعليم الًتكيب بقدر ما 

طريقة تعليم الًتكيب . (ج

بيانات مجعت الباحثة من نتيجة مقابلة و مالحظة بادلعّلم اللغة العربية، 

.    يف التعليم الًتكيب ادلعّلم إستخدام طريقة  دئما
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 أنشطة تعّلم الطلبة يف تعليم الًتكيب .(د

بيانات مجعت الباحثة من نتيجة مقابلة و مالحظة بادلعّلم اللغة العربية، 

. فعلييف التعليم الًتكيب الطلبة يكفي ال

طلبة ل أو ال يف التعليم الًتكيب فعليأنشطة التعليم، الطلبة الليّعرف 

، أنظر إىل ىذا جدول (MA) الثاين عشر مبدرسة  دار األزىر الثانوية اإلسالميةالصف 

 :اآلتية

. يف التعليم الًتكيب  أو الفعليالطلبة التوجيع تكرار الطلبة عرف أن . 6جدول 

نسبة مئوية التكرار الفئة رقم 

% 3،03 2 فعلي دئما يف التعليم الًتكيب. 1

% 74،24 49أحيانا فعلي يف التعليم الًتكيب . 2

% 22،73 15 يف التعليم الًتكيب فعليال . 3

% 100 66عدد 
 

بناء على البيانات وجد يف اآلعلى وجد أن ذكر بعض الطلبة اّلذي 

يف  الطلبة فعليو اعلن % 3،03 دائما بقدر ما يف التعليم الًتكيب الطلبة فعلياعلن 
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يف التعليم  ال فعليو الذي  اعلن ادلّعلم % 74،24 أحيانا بقدر ما التعليم الًتكيب

%. 22،73 بقدر ما الًتكيب

وسيلة .ى

بيانات مجعت الباحثة من نتيجة مقابلة و مالحظة بادلعّلم اللغة العربية، 

يف تعليم الًتكيب ادلعّلم اللغة العربية قثط اإلستخدام الوسلة كتاب األساس، قاموس و 

. مكتاب فقط، و لوسيلة إلكًتونية ادلعّلم مل يستخدميها

الصف طلبة لليعّرف يف التعليم الًتكيب، الطلبة إستخدام الوسيلة أو ال 

 :، أنظر إىل ىذا جدول اآلتية(MA) الثاين عشر مبدرسة  دار األزىر الثانوية اإلسالمية

. يف التعليم الًتكيب  أو الالوسيلةتوجيع تكرار الطلبة عرف أن إستخدام . 7جدول 

نسبة مئوية التكرار الفئة رقم 

% 4،55 3إستخدام الوسلة  يف تعليم الًتكيب دائما . 1

% 15،15 10أحيانا إستخدام الوسلة  يف تعليم الًتكيب . 2

% 80،30 53ال إستخدام الوسلة  يف تعليم الًتكيب . 3

% 100 66عدد 
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بناء على البيانات وجد يف اآلعلى وجد أن ذكر بعض الطلبة اّلذي 

و % 4،55 دائما بقدر ما يف التعليم الًتكيب الوسيلة اعلن ادلّعلم إستخدام الطلبة

و % 15،15 أحيانا بقدر ما يف التعليم الًتكيب الوسيلة اعلن ادلعّلم إستخدام الطلبة

%. 80،30 بقدر ما يف التعليم الًتكيب الوسيلةاّلذي  اعلن أن ادلعّلم ال إستخدام 

تثمُت يف تعليم الًتكيب .و

بيانات مجعب الباحثة من نتيجة مقابلة و مالحظة بادلعّلم اللغة العربية، 

بعد شرّح عن الًتكيب إنتهى، ادلعّلم يعطي تثمُت إىل طلبة دائما، ليعّرف إىل أي مدى 

. الطلبة ألتوكيل مادة اّلذي  قد بلغ

مبدرسة  دار األزىر  عشر الثاينالصف طلبة لليعّرف يف التعليم الًتكيب، 

: ، يعطي التثمُت أو ال، أنظر إىل ىذا جدول اآلتية(MA) الثانوية اإلسالمية
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بعد اإلنتهى التعليم  أو التوجيع تكرار الطلبة عّرف أن يعطي التثمُت . 8جدول 

. الًتكيب

نسبة مئوية التكرار الفئة رقم 

% 87،88 58 يعطي التثمُت دائما . 1

% 12،12 8أحيانا يعطي التثمُت . 2

% 0 0ال يعطي التثمُت . 3

% 100 66عدد 
 

بناء على البيانات وجد يف اآلعلى وجد أن ذكر بعض الطلبة اّلذي 

و اعلن يعطي % 87،88 دائما بقدر ما بعد التعليم الًتكيبيعطي التثمُت الطلبة اعلن 

و اّلذي  اعلن  ال يعطي % 12،12 أحيانا بقدر ما  بعد التعليم الًتكيبالتثمُت

%. 0 بقدر ما  التعليم الًتكيبالتثمُت بعد

. عوامل اّلذي يؤثر تعليم الًتكيب .2

 عوامل ادلعّلم . أ

 خلفية الًتبية ادلعّلم. (1
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 البيانات مجعت الباحثة من نتيجة مقابلة بادلعّلم اللغة العربية بناء على

: أن خلفية الًتبية ادلعّلم 

  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية (1)

 ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  (2)

 (2006).كسرمالوالدين جامعة أ كلية الًتبية قسم تعليم اللغة العربية (3)

خربة يعّلم ادلعلم . (2

 بيانات مجعت الباحثة من النتيجة مقابلة بادلعّلم اللغة العربية بناء على

عّلم اللغة العربية منذ يف  (بكالوريس يف الًتبية اإلسالمية. أندي درماونسة)أن ادلعّلم 

سنة، مثّ يف ادلدرسة دار األزىر الثانوية اإلسالمية  1 زلمدية حىت 1ادلدرسة الثانوية العامة 

(MA)  سنة حىت اآلن4مادام . 

عوامل طلبة  . ب

: رغبة

من نتائج مقابلة بادلعّلم اللغة العربية أن عنده يف التعليم الًتكيب طلبة 

. يكفي الرغبة
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بناء على نتائج األجوبة الطلبة يف إستبانة من الباحثة عن رغبة الطلبة إىل 

: تعليم الًتكيب وجد أن يرى يف جدول اآلتية

.  تعليم الًتكيبتوجيع تكرار الطلبة لعّرف أن الطلبة رغبة أو ال يف. 9جدول 

نسبة مئوية التكرار الفئة رقم 

% 0 0ال رغبة . 1

75،76 50يكفي الرغبة . 2
 %

24،24 16رغبة جدا . 3
 %

% 100 66عدد 

    

بناء على البيانات يف اآلعلى وجد أن يعلن أن بغض الطلبة اّلذي اعلن 

و اّلذي اعلن يكفي الرغبة إىل التعليم الًتكيب % 0ال رغبة إىل التعليم الًتكيب بقدر ما 

%.  24،24و اّلذي اعلن رغبة جّدا يف تعليم الًتكيب بقدر ما % 75،76بقدر ما 

حضور يف تعليم الًتكيب . (1

البيانات من نتائج مقابلة و توثيق بادلعّلم اللغة العربية أن الطلبة حاضر 

. يف تعليم الًتكيب دائما
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بناء على نتائج األجوبة الطلبة يف إستبانة من الباحثة عن احلضور الطلبة 

. إىل تعليم الًتكيب وجد أن يرى يف جدول اآلتية

.  تعليم الًتكيبتوجيع تكرار الطلبة عّرف حضور الطلبة يف. 10جدول 

نسبة مئوية التكرار الفئة رقم 

% 96،97 64 دائما حاضر يف تعليم الًتكيب. 1

% 3،03 2 حاضر يف تعليم الًتكيبأحيانا . 2

% 0 0 حاضر يف تعليم الًتكيبال . 3

% 100 66عدد 

 

 وجد أن يعلن الطلبة اعلن حاضر يف عملية بناء على بيانات اآلعلى

و اّلذي اعلن حاضر يف عملية التعليم % 96،97التعليم الًتكيب دائما بقدر ما 

و اعلن ال حاضر يف عملية التعليم الًتكيب بقدر ما % 3،03الًتكيب أحيانا بقدر ما 

0 .%

يكّرر مدة التعليم الًتكيب يف البيت .(2

بيانات من نتائج مقابلة بادلعّلم اللغة العربية أن الطلبة أحيانا يكّرر مادة 

. التعليم الًتكيب يف البيت
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بناء على نتائج األجوبة الطلبة يف إستبانة من الباحثة عن تكرير ادلادة 

: الًتكيب الطلبة يف البيت وجد أن يرى يف جدول اآلتية

 التعليم  أو ال يف ادلدة التعليمالطلبةيكرر توجيع تكرار الطلبة عّرف أن . 11جدول 

. الًتكيب يف البيت

نسبة مئوية التكرار الفئة رقم 

% 4،55 3 دائما يكرر ادلدة التعليم. 1

78،79 52 أحيانا  يكرر ادلدة التعليم. 2
 %

16،66 11 يكّرر ادلدة التعليمال . 3
 %

% 100 66عدد 

 

 بيانات اليت وجد يف اآلعلى يعلن أن بعض الطلبة اّلذي اعلن بناء على

و اعلن يكّرر ادلادة % 4،55يكّرر ادلادة التعليم الًتكيب يف البيت دائما بقدر ما 

و اّلذي اعلن ال يكّرر ادلادة % 78،79التعليم الًتكيب يف البيت أحيانا بقدر ما 

%. 16،66التعليم الًتكيب يف البيت بقدر ما 
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يعمل واجبة ادلنزلية مادة الًتكيب  (3

. من نتائج مقابلة بادلعّلم اللغة العربية أن الطلبة يعمل واجبة ادلنزلية دئما

بناء على نتائج األجوبة الطلبة يف إستبانة من الباحثة عن يعمل واجبة ادلنزلية مادة 

. الًتكيب إىل الطلبة وجد أن يرى يف جدول اآلتية

 أو يعمل واجبة ادلنزلية مادة الًتكيب يف البيتتوجيع تكرار الطلبة عّرف أن . 12جدول 

. ال

نسبة مئوية التكرار الفئة رقم 

% 67،70 46 دائما يعمل واجبة ادلنزلية. 1

% 30،30 20 أحيانا  يعمل واجبة ادلنزلية. 2

% 0 0 يعمل واجبة ادلنزليةال . 3

% 100 66عدد 

 

بناء على بيانات اليت وجد يف اآلعلى وجد أن يعلن بعض الطلبة اّلذي 

و اعلن يعمل واجبة % 67،70اعلن يعمل واجبة ادلنزلية مادة الًتكيب دائما بقدر ما 
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و اعلن  ال يعمل واجبة ادلنزلية  مادة % 30،30ادلنزلية  مادة الًتكيب أحيانا بقدر ما 

%. 0الًتكيب بقدر ما 

عند كتاب عن الًتكيب . (4

بيانات من نتائج مقابلة بادلعّلم اللغة العربية أن بعض الطلبة لديهم 

، ماتن زرمية: كتوب جيعل كتاب الدليل ادلعّلم ليعّلم يعٍت. الكتاب عن التعليم الًتكيب

 من علي جارم و مصطفى علم النحو من منانل عزيز أسون يّوان و ماىر اللغة العربية

. آمُت

بناء على نتائج األجوبة الطلبة يف إستبانة من الباحثة عن عند الكتاب 

  .الطلبة عن التعليم الًتكيب، وجد أن يرى يف جدول اآلتية

. توجيع تكرار الطلبة عّرف أن الطلبة عند الكتاب عن الًتكيب. 13جدول 

نسبة مئوية التكرار الفئة رقم 

% 51،51 34 عند كتاب الًتكيب. 1

% 48،49 32  ما عند كتاب الًتكيب. 2

% 100 66عدد 
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 بيانات آعلى وجد أن يعلن بعض اّلذي اعلن عند كتاب مادة بناء على

و اعلن ما عند كتاب ادلادة التعليم الًتكيب بقدر ما % 51،51عن الًتكيب بقدر ما 

48،49 .%

 

مناسب لتعليم مادة الًتكيب .ج

بيانات من نتائج مقابلة بادلعّلم أن وقت اّلذي حيتاج لتعّلم ادلادة 

 وقت لتعليم مادة ةساع 6الًتكيب حىت إنتهى ادلادة، مناسب بالوقت ادلوجودة يعٍت 

  .الًتكيب يف األسبوع

 

تحليل البيانات و تفسرها .ج

 تعليم الًتكيب لطلبة الصف الثاين عشر مبدرسة دار األزىر الثانوية اإلسالمية  .1

(MA)يتكون من تانة بومبوشُتمفات باتو يلأمفانج يس ،: 

  الًتكيبأىداف تعليمشرّح  .أ 
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أىداف يف تعليم الًتكيب ىو مراحل األول اّلذي البد ثّبت يف تعليم 

الًتكيب، ألنو ادلعّلم واجب يرمز أي يعرّب أىداف تعليم الًتكيب بالوضح لكي يرفع 

. كفاءة الطلبة

بناء على نتائج البحث اّلذي عملت الباحثة من نتائج مقابلة و 

 دار األزىر الثانوية اإلسالميةمالحظة، وجد أن يعّرف أن ادلعّلم اللغة العربية مدرسة 

(MA)الًتكيب أىداف تعليم أحيانا شرّح . 

 طلبة 24 تبُت أن 4بناء على بيانات اّلذي وجد يف جدول 

.  الًتكيب دائما و ىذا دخل فئة الدعم أىداف تعليماعلن أن ادلعّلم شرّح (36،36%)

 الًتكيب أحيانا و ىذا  أىداف تعليمأن ادلعّلم شرّحاعلن  (%59،09) طلبة 39و 

  أىداف تعليماعلن أن ادلعّلم ال شرّح (%4،54) طلبة 3، و فئة قليل الدعمدخل 

.  الدعمفئة الالًتكيب و ىذا دخل 

أىداف شرّح يبُت  حييط  اليتيرمز أي يعرّب أىداف تعليم الًتكيبوىكذا 

تعليم  يف فئة قليل الدعم الًتكيب و معرفة الطلبة عن أىداف تعليم الًتكيب التعليم

مفانج يس(MA) الًتكيب لطلبة الصف الثاين عشر مبدرسة دار األزىر الثانوية اإلسالمية 
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 اعلن أن ادلعّلم شرّح (%36،36)ألن  قثط موجد طلبة .  تانة بومبوشُتمفات باتو يلأ

 . الًتكيب دائماأىداف تعليم

  ثّبت مادة التعليم الًتكيب.ب

بناء على نتائج البحث اّلذي يعمل الباحثة من مقابلة، مالحظة و 

. إستبانة وجد أن يعرف أن معّلم ثّبت ادلادة التعليم دائما

 طلبة 40 يبُت أن 5بناء على بيانات اّلذي وجد يف جدول 

 26و . فئة الدعمو ىذا دخل  دائما ثّبت مادة التعليم الًتكيباعلن  (60،61%)

 ، و فئة قليل الدعمو ىذا دخل  أحيانا ثّبت مادة التعليم الًتكيب%( 39،39)طلبة 

 .فئة ال الدعمثّبت مادة التعليم الًتكيب و ىذا دخل اعلن ال  (%0) طلبة 0

تعليم الًتكيب  احملاوالت يف فئة الدعم ثّبت مادة التعليم الًتكيبوىكذا 

مفات أمفانج يس (MA)  لطلبة الصف الثاين عشر مبدرسة دار األزىر الثانوية اإلسالمية 

ثّبت مادة التعليم اعلن  (%60،61) طلبة 40ألن موجد.  تانة بومبوشُتباتو يل

  . دائماالًتكيب

إستخدام طريقة يف تعليم الًتكيب  .ج
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بناء على بيانات اّلذي مجعت الباحثة من نتائج مقابلة و مالحظة أن 

. ادلعّلم اللغة العربية إستخدام طريقة يف عّلم ادلادة الًتكيب يعٍت طريقة زلاضرة

 يففئة الدعم  وىكذا طريقة عّلم مادة الًتكيب اّلذي حييط طريقة زلاضرة 

  تعليم الًتكيب لطلبة الصف الثاين عشر مبدرسة دار األزىر الثانوية اإلسالمية 

(MA)ادلعّلم إستخدام طريقة يف يعّلم ادلادة ألن . تانة بومبوشُتمفات باتو يلأمفانج يس

. الًتكيب

 

 

  أنشطة تعّلم الطلبة يف تعليم الًتكيب.د

بناء على نتائج البحث اّلذي يعمل الباحثة من نتائج مقابلة و مالحظة 

. بادلعّلم اللغة العربية أن أنشطة التعليم الطلبة يكفي فعلي يف عملية التعليم الًتكيب

%( 3،03) طلبة 2 يبُت أن 6بناء على بيانات اّلذي وجد يف جدول 

%( 74،24) طلبة 49و . اعلن فعلي يف تعليم الًتكيب دائما وىذا دخل فئة الدعم

 طلبة 15، و الدعم قليلاّلذي اعلن فعلي يف التعليم الًتكيب أحيانا وىذا دخل فئة 

. الدعمال اعلن ال فعلي يف تعليم الًتكيب وىذا دخل فئة  (23،73%)
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فئة ال ىكذا أنشطة نتائج تعليم الطلبة اّلذي حييط يف عملية التعليم 

  تعليم الًتكيب لطلبة الصف الثاين عشر مبدرسة دار األزىر الثانوية اإلسالمية يف  الدعم

(MA)( 3،03) طلبة 2 ألن  قثط موجد.  تانة بومبوشُتمفات باتو يلأمفانج يس%

 .اعلن فعلي يف تعليم الًتكيب دائما

. الفئة فعلي ىنا الباحثة احلد يف فعلي يف تسأل طلبة عن الًتكيب اّلذي يعّلم دلعّلم*

وسيلة تعليم الًتكيب .ه

بناء على نتائج البحث اّلذي يعمل الباحثة من مقابلة و مالحظة بادلعّلم 

كتاب الدليل، أن يف أنشطة التعليم الًتكيب، ادلعّلم اللغة العربية قثط إستخدام الوسلة 

إلكًتونية ادلعّلم اللغة العربية يف التعليم الًتكيب مل قاموس و مكاتب فقط، ولوسيلة 

. فئة قليل الدعمإستخدامها وىذا 

%( 4،55) طلبة 3 يبُت أن 7بناء على بيانات اّلذي وجد يف جدول 

و . اّلذي اعلن إستخدام الوسلة يف عملية التعليم الًتكيب دائما وىذا دخل فئة الدعم

اّلذي اعلن إستخدام الوسلة يف عملية التعليم الًتكيب أحيانا  (%15،15) طلبة 10

اّلذي اعلن ال إستخدام الوسلة  (%80،30) الطلبة 53و . وىذا دخل فئة قليل الدعم

. يف عملية التعليم الًتكيب وىذا دخل  فئة ال الدعم



82 

 

فئة ىكذا نتائج التعليم الطلبة اّلذي إستخدام الوسلة يف التعليم الًتكيب 

  تعليم الًتكيب لطلبة الصف الثاين عشر مبدرسة دار األزىر الثانوية اإلسالمية  ال دعم

(MA)اّلذي  (%4،55) طلبة 3ألن موجد .  تانة بومبوشُتمفات باتو يلأمفانج يس

 .اعلن إستخدام الوسلة يف عملية التعليم الًتكيب دائما

تثمُت يف تعليم الًتكيب .و

 اّلذي وجد الباحثة من نتائج مقابلة و مالحظة أن بناء على بيانات

ادلعّلم اللغة العربية يعطي التثمُت دائما إىل الطلبة بعد شرّح عن مادة الًتكيب إنتهى، 

 .ليعّرف إىل أي ادلدى الطلبة التوكيل مادة التعليم اّلذي قد يعّلم ادلعّلم

 الطلبة 58 يبُّت أن 8 البيانات اّلذي وجد يف جدول بناء على

اّلذي اعلن يعطي التثمُت دائما بعد شرح يف التعليم الًتكيب وىذا دخل  (87،88%)

اّلذي اعلن يعطي التثمُت أحيانا بعد شرح يف  (%12،12) الطلبة 8و . فئة الدعم

اعلن اليعطي التثمُت بعد  (%0) طلبة 0و .التعليم الًتكيب وىذا دخل فئة قليل الدعم

. شرح يف التعليم الًتكيب وىذا دخل فئة ال الدعم

ىكذا تثمُت اّلذي حييط طريقة ليعّرف إىل أي مدى طلبة التوكيل ادلادة 

تعليم الًتكيب لطلبة  يف فئة الدعم جّداالتعليم الذي قد عّلم باألخذ قيم أو اإلمتحان 
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مفات باتو أمفانج ي س(MA)الصف الثاين عشر مبدرسة دار األزىر الثانوية اإلسالمية 

اّلذي اعلن يعطي التثمُت دائما  (%87،88) الطلبة 58 ألن موجد.  تانة بومبوشُتيل

  .بعد شرح يف التعليم الًتكيب

 

. عوامل اّلذي يؤثر تعليم الًتكيب.2

عوامل ادلعّلم . أ

خلفية الًتبية ادلعّلم .(1

بناء على بيانات اّلذي مجعت الباحثة من مقابلة بادلعّلم اللغة العربية 

وجد أن عرفت أن الًتبية آخر ادلعّلم يف جامعة كلية الًتبية ماكسر قسم اللغة 

تعليم الًتكيب لطلبة الصف الثاين عشر مبدرسة دار يف فئة الدعم جّدا العربية،وىذا 

خلفية ألن . مفات باتو ليجن تانة بومبوأمفانج يس(MA) األزىر الثانوية اإلسالمية 

. قسم اللغة العربيةادلعّلم الًتبية 

خربة يعّلم ادلعّلم .(2
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بناء على بيانات مجعت الباحثة من مقابلة بادلعّلم اللغة العربية وجد أن 

 سنة عّلم اللغة 5 إىل اآلن يعٍت حول 2006يعرف أن ادلعّلم منذ عّلم يف السانة 

تعليم الًتكيب لطلبة الصف الثاين عشر مبدرسة دار األزىر ىكذا خربة ادلعّلم يف . العربية

. فئة الدعم مفات باتو ليجن تانة بومبوأمفانج ي س(MA)الثانوية اإلسالمية 

 

 عوامل الطلبة .ب 

: رغبة

رغبة ىي احلال اإلىتمام جّدا يف التعليم، ألنو الطلبة لديهم رغبة العالية 

. ىكذا رغبة شخص وجد عُّت االجنازىا. إىل التعليم ليصنع الطلبة مذكور فرح يف علمو

من نتائج مقابلة بادلعّلم اللغة العربية أن عنده رغبة الطلبة ليعّلم الًتكيب 

. فئة يكفي الدعم

%( 24،24) طلبة 6 بُّت أن 9بناء بيانات اّلذي وجد يف جدول 

 طلبة 50و . اّلذي اعلن رغبة اجلّدا يف التعليم الًتكيب و ىذا دخل فئة دعم اجلّدا

اّلذي اعلن يكفي رغبة يف تعليم تركيب و ىذا دخل فئة الدعم، و  (75،76%)

. طلبة اعلن ال رغبة يف تعليم تركيب وىذا دخل فئة ال الدعم (0%)0
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تعليم الًتكيب يف  فئة قليل الدعموىكذا رغبة الطلبة يف التعليم الًتكيب 

مفات أمفانج ي س(MA)لطلبة الصف الثاين عشر مبدرسة دار األزىر الثانوية اإلسالمية 

اّلذي اعلن رغبة اجلّدا  (%24،24) طلبة 6 قثط موجد ألن.  تانة بومبوشُتباتو يل

. يف التعليم الًتكيب

 

       

 حضور الطلبة يف تعليم الًتكيب (1

بيانات من نتائج مقابلة و مالحظة بادلعّلم اللغة العربية أن طلبة احلاضر 

.   يف تعليم الًتكيب دائما و ىذا فئة الدعم

 طلبة 64 يبُّت أن 10بناء على بيانات اّلذي وجد يف جدول 

 2و . اّلذي أعلن احلاضر يف تعليم الًتكيب دائما وىذا دخل فئة الدعم (96،97%)

اّلذي أعلن احلاضر يف تعليم الًتكيب أحيانا وىذا دخل فئة قليل  (%3،03)من طلبة 

من طلبة اّلذي أعلن ال احلاضر يف التعليم الًتكيب وىذا دخل فئة  (%0)0الدعم، و 

. ال الدعم
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تعليم يف فئة الدعم جّدا وىكذا حضور الطلبة يف عملية التعليم الًتكيب 

مفانج يس(MA) الًتكيب لطلبة الصف الثاين عشر مبدرسة دار األزىر الثانوية اإلسالمية 

اّلذي أعلن احلاضر يف  (%96،97) طلبة 64ألن .  تانة بومبوشُتمفات باتو يلأ

       .تعليم الًتكيب دائما

يكّرر مادة التعليم الًتكيب .(2

بيانات من نتائج مقابلة بادلعّلم اللغة العربية أن الطلبة يكّرر مادة التعليم 

. الًتكيب يف البيت أحيانا

 من طلبة 3 يبُّت أن 11بناء على بيانات اّلذي وجد يف جدول 

اّلذي اعلن يكّرر مادة التعليم الًتكيب يف البيت دائما و ىذا دخل فئة  (4،55%)

اّلذي اعلن يكّرر مادة التعليم الًتكيب يف البيت  (%78،79) من طلبة 52و . الدعم

اّلذي اعلن ال يكّرر  (%16،66) من طلبة 11و . أحيانا و ىذا دخل قليل الدعم

. مادة التعليم الًتكيب يف البيت وىذا دخل فئة ال الدعم

فئة ال الدعم وىكذا الطلبة اّلذي يكّرر مادة التعليم الًتكيب يف البيت 

 (MA)تعليم الًتكيب لطلبة الصف الثاين عشر مبدرسة دار األزىر الثانوية اإلسالمية يف 
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اّلذي اعلن يكّرر  (%4،55) من طلبة 3ألن .  تانة بومبوشُتمفات باتو يلأمفانج يس

       .مادة التعليم الًتكيب يف البيت دائما

يعّمل الواجبة ادلنزلية مادة الًتكيب . (3

بيانات من نتائج مقابلة بادلعّلم اللغة العربية أن طلبة يعمل الواجبة ادلنزلية 

. مادة الًتكيب دائما

 من الطلبة 46 يبُّت أن 9بناء على بيانات اّلذي وجد يف جدول 

اّلذي اعلن يعمل واجبة ادلنزلية مادة الًتكيب يف البيت دائما وىذا دخل  (69،70%)

اّلذي اعلن يعمل واجبة ادلنزلية مادة الًتكيب  (%30،30) من طلبة 20و . فئة الدعم

اّلذي اعلن ال  ( %0) من طلبة 0و . يف البيت أحيانا وىذا دخل فئة قليل الدعم

. يعمل واجبة ادلنزلية مادة الًتكيب يف البيت وىذا دخل فئة ال الدعم

وىكذا نتائج من طلبة اّلذي يعمل الواجبة ادلنزلية مادة الًتكيب يف البيت 

تعليم الًتكيب لطلبة الصف الثاين عشر مبدرسة دار األزىر الثانوية  يف فئة الدعم

 من طلبة 46ن أل.  تانة بومبوشُتمفات باتو يلأمفانج ي س(MA)اإلسالمية 

     .اّلذي اعلن يعمل واجبة ادلنزلية مادة الًتكيب يف البيت دائما (69،70%)

عند كتاب عن الًتكيب . (4
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بيانات من نتائج مقابلة بادلعّلم اللغة العربية أن بعض من طلبة لديهم 

. عند كتاب مادة التعليم عن الًتكيب

 من طلبة 34 يبُّت أن 13بناء على بيانات اّلذي وجد يف جدول 

 من 32و . اّلذي اعلن عند كتاب عن الًتكيب و ىذا دخل فئة الدعم (51،51%)

. اّلذي اعلن ما عند كتاب عن الًتكيب وىذا دخل فئة قليل الدعم (%48،49)طلبة 

 فئة يكفي الدعموىكذا نتائج من طلبة اّلذي عند كتاب عن الًتكيب 

 تعليم الًتكيب لطلبة الصف الثاين عشر مبدرسة دار األزىر الثانوية اإلسالمية يف 

(MA)( 51،51) من طلبة 34ألن موجد .  تانة بومبوشُتمفات باتو يلأمفانج يس%

   .اّلذي اعلن عند كتاب عن الًتكيب

 

  مادة الًتكيبمناسب الوقت لتعليم .ج 

بيانات من نتائج ادلقابلة بادلعّلم اللغة العربية أن وقت حيتاج لعّلم مادة 

تعليم الًتكيب لطلبة الصف الثاين يف فئة الدعم  ساعة يف األسبوع و ىذا 6الًتكيب 

 تانة شُتمفات باتو يلأمفانج ي س(MA)عشر مبدرسة دار األزىر الثانوية اإلسالمية 

     .بومبو
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