
 

 

36 

 الباب الرابع 

 نتائج البحث

 

 فيهاللغة العربية تعليم و  ثعن مكان البح عم تصوير -أ

 أمونتاىاإلسالمية إنتشار املربّات املتوسطة  املدرسةمن بناء  املختصرالتاريخ  -١

هي واحدة من مؤسسات التعليم الرمسي ذات طابع  إنتشار املربّات املدرسة

 وهذه املدرسة هي التعليم أي ما يعادل الثانوية الواقعة يف مقاطعة حؤر غدينج، عام،

 رجنسي منطقة الفرعية حؤر غديج  39 ورقم 3 يف قرية كرامات ر.ت مدرسة تقع و

 كليمنتان اجلنوبية.   مقاطعة يةمنابع مشال

 حؤر غدينجعلى أساس التفكري أن يف إنتشار املربّات  املدرسةوبدأ إنشاء 

والقرى احمليطة فيها ال ميلك املدرسة اإلعدادية، وبينما األطفال الذين خيرجون من 

ة اإلبتدائية، أكثريهم تريد ملواصلة تعليمهم. تأّسس هذه الرغبة على أمل اجملتمع مدرس

 احمليط لبنية املدرسة الدينّية.
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:  رقم تشغيل الرخصة   برسالة بناء اإلسالمية إنتشار املربّات املتوسطة املدرسة

مث أوصى بواسطة مكتب وزارة . ١00٢ديسمرب  ٢١ تاريخ ١00٢\إمأ.ي \8٤5

 .002٢يناير  4٢تاريخ  2002\5. 00ف ف.  \. أ6\9. 0قم: م. ر  الدينية

 فرتة القيادة -٢

حىت  أمونتاى اإلسالميةإنتشار املربّات املتوسطة  املتوسطة املدرسة بناءمنذ 

الفرتة رئيس  التفاصيلملزيد من  حدث العديد من التغيريات رئيس املدرسة.  اآلن

ميكن مالحظة يف اجلدول  مية أمونتاى ذلكإنتشار املربّات املتوسطة اإلسال املدرسة

 التايل:

 منذ اإلسالمية أمونتاى إنتشار املربّات املتوسطة فرتة الرئيس املدرسة 4. 1جدول 
 تأسيس حىت اآلن

 رقم اسم رئيس املدرسة سنة
2001-2002  1 حزب اهلل السرجنا 
2002-2003  2 جماهد السرجنا 
2004-2003  3 أنوار السرجنا 
2004-2010  4 مشس الدين السرجنا 

 5  بركة اهلل السرجنا 2010
حىت اآلن-2010  6 إيدى سفريادى السرجنا 
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 حال املدرسة -3 

 موقع املدرسة أ(

 قرية كرامات ىفتقع  املتوسطة إنتشار املربّات املتوسطة اإلسالمية املدرسة

 حدود . ومدينة أمونتاى كيلومرت من  7 تقع مدرسة و أمونتاى. حؤر غدينج

 هي كما يلي: إنتشار املربّات املدرسة

 جانب الشمايل بسكان املساكن

 جانب الشرقي حبدائق اجملتمع

 جانب اجلنويب بسكان املساكن

 بطريق سريع جانب الغريب

وذلك ألن بعيدة من  .داسرتاتيجي ج املربّاتإنتشار  وفقا موقع مدرسة

 يمية املستوى املدرسة الثانويةوهي واحدة مؤسسات تعل .صخب املدينة أو املرور

 .أمونتاى حؤر غدينج قرية كرامات ىف

، وهذه املدرسة اإلعدادية شيءيف تنمية الشاب ويدرك من القيود يف كل 

متنوعة جرت حماوالت مثل  بطريق مواصلة حتسني مجيع اإلمكانات والقدرات.
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 يف تعليم  والتعلم،توفري من األرضي واملبىن، بتجنيد املعلمني اجلودة، وإدارة جيد 

وزيادة االنضباط املدرسي، ومتنوعة من األنشطة الالصفية، وتعزيز عالقة جيدة 

 .بني اجملتمع واملدرسي والوالدين وجهود املشرتيات املرافق التعليمية األخرى

الدينية عالية جدا.  املدرسةاحلماس اجملتمع على إرسال أبنائهم إىل 

جاؤوا من عدد القرى  .مر زيادة يف كل عامالطالب اجلدد است عدديتضح من 

، فولنتاىن، توحوران، حؤر غدينج، كراماتمثل سوجناي ليماس، تلوك كوبة،  

 ورينجني، حفالح و كفال تيمبوك.

الطالب  واألنشطة  للتعلم واحلماسوكذلك أيضا التفاين من املعلمني 

سواء من حيث  ميكن أن ينظر إيل اإلجناز طالب التعليمية األخرى عالية جدا.

التحصيل الدراسي مثل حتقيق التخرج وإجنازات غري األكادميية خاصة يف جمال 

 الرياضة يف فرع معني العامني املاضيني متكنت الفوز يف مستوى املنطقة.

 حال املرافق املادية ب(

املدرسة إنتشار املربّات تقع يف قرية كرامات منطقة الفرعية حؤر غديج 

ة مقاطعة كليمنتان اجلنوبية، وهو جممع مع املدرسة االبتدائية رجنسي منابع مشالي
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اليت  اإلسالمية، وروضة اطفال، ويستخدم أيضا حديقة الرتبية والتعليم القرآن

 أخذت يف صف و مصّلى املدرسة إنتشار املربّات الذي املعقودة بعد الظهر.

من  طوابق وسقف ٢حال مباين املدرسة إنتشار املربّات اليت لديها 

و يف طابق الثاين  .يف طابق األول أرضية و جدار مصنوعة من االمسنت الزنك،

 .أرضية و جدار مصنوعة من منت

هلا ثالثة فصل وخمترب احلاسوب تستخدم  مدرسة الثانوية إنتشار املربّات

املكتب املعلمني تنصهر مع مكتب رئيس املدرسة  مرت. ٧ x ٦ لدراسة مع حجم

 واملطبخ.

مدرسة إنتشار املربّات  ٢٠٠٦ عامرافق، ىف عام ميزانية من حيث امل

حصول على مساعدة من املديرية الرتبية يف املدرسة املدير العام املؤسسية 

حبيث يف السنة  .االسالمية  قسم الدين إندونيسيا عن توفري خمترب احلاسوب

 وقد مت اعتماد مدرسة إنتشار املربّات باالعتماد. ٢٠٠٩\٢٠٠٨الدراسية 

على مساعدة من  حصولمدرسة إنتشار املربّات  ٢٠١٠وىف السنة 

املديرية الرتبية يف املدرسة املدير العام املؤسسية االسالمية  قسم الدين إندونيسيا 

 .من حتسني الفصل وحتسني البنية التحتية
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ملزيد من التفاصيل حول املرافق والبنية التحتية واملرافق اليت متلكها  

 املربّات ميكن أن ينظر يف اجلدول التايل:مدرسة إنتشار 

 إنتشار املربّات املتوسطة اإلسالمية أمونتاى املدرسة املرافق والبنية التحتيةاحوال  4. 2جدول 
 2201/2011السنة الدراسية 

 عدد املرافق والبنية التحتية رقم
واسع  

 )م(
 أقل احتياجات

 حالة

أضرار  جيد
 طفيفة

أضرار 
 بشدة

 - X 6  5 2 - 3 7 3 فصل 1
 - X 2 1 1 - 1 2 1 مكتب رئيس املدرسة 2
 - X 2 1 1 - 1 2 1 مكتب اإلدارة 3
 - - X 4 1 1 1 4 1 مكتب املعلمني 4
 - - - 1 1 - - املكتبة 5
 - - - 1 1 - - املخترب )إ ف أ( 6
 - - - 1 1 - - معدات املخترب )إ ف أ( 7
 - - - 1 1 - - املخترب اللغة 8
 - - X 6 - - 1 7 1 املخترب احلاسوب 9

 2 1 8 - - - 11 عدد احلاسوب 10
 - - - 1 1 - - فضاء املهارة 11
 - - - 1 1 - - فضاء االستشارة 12
 - - - 1 1 - - فضاء الصحة املدرسية 13
 - - - 1 1 - - فضاء منظمة طالب 14
 - - - 1 1 - - فضاء التعاوين طالب 15
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 7X 6 1 1 - - 1 1 ةماكن العباد 16
 - - - 1 2 م 96 1 مرافق الرياضية 17
 2 - - 2 5 - 3 معدات رياضية 18

 

 والطالب ،واإلدارة ،حالة املعلمون -4

ملعرفة مزيد من التفاصيل حول حالة  املعلم واإلدارية وفقا التعليم واملوضع  

 ميكن أن ينظر يف اجلدول التايل:

السنة  إنتشار املربّات اإلسالمية أمونتاى دارة املدرسيةاملعلمني واإلاحوال  4. 3جدول 
 2201/2011الدراسية 

 درس موضع  تعليم ن إ ف /اسم رقم

1 
 نااالسرج سوفريادىى أد
 19750109 ن.إ.ف 

200212 1 002 

 نااالسرج
 

 العلوم الطبيعية رئيس املدرسة 

2 
 نااالسرج حج.خميار
 19690212 ن.إ.ف.

200501 1 013 

 اناالسرج
 

 رياضيات نائب رئيس املدرسة

3 
 نااالسرج رحية

 19811220 ن.إ.ف.
200710 2 006 

 نااالسرج
 

أمني الصندوق، 
قسم املكتبة، وصي 

 الصف الثامن

 اللغة االجنليزية
 تعليم املواطنة

 العقيدة أخالق 

4 
 نااالسرج ليلة النور
 19780703 ن.إ.ف.

200710 2 007 

 نااالسرج
 

إرشاد املشورة،قسم 
لكشاف،وصي ا

 التاسع الصف

 العلوم الطبيعية
  العلوم اإلجتماعية

 الفن والثقافة



43 

 

 نااالسرج نااالسرج أمحد سيبين 5
 

 قسم الرياضية،
 رياضية خمترب احلاسوب

 نااالسرج نااالسرج حجة منورة 6
 

 اللغة االجنليزية املدرس

7 
 نااالسرج نااالسرج سرينة

 

قسم الفن، 
املدرس،وصي 

 السابع  الصف
 اللغة اإلندونيسية

 نااالسرج نااالسرج حممد أمني اهلل 8
 

 اللغة العربية املدرس

 السرجنا السرجنا منورة 9
 

  اإلدارة رئيس

 نااالسرج نااالسرج إرما حياين 10
 

 رياضيات املدرس

الثانوية  ةرساملد حج أمري حسن 11
 الفقه  املدرس اإلسالمية

الثانوية  ةرساملد حج حسيب 12
الدينية قسم الميةاإلس  القرآن احلديث 

 حمضرة

 السرجانا السرجانا أجوس سامل 13
 قسم الطالب
 موظف اإلدارة

 العلوم الطبيعية
 العلوم اإلجتماعية

إنتشار املربّات املتوسطة  املدرسيةوأما عدد الطالب الذين يدرسون يف 

أن ينظر يف ميكن  طالب. 98عدد  2201/2011السنة الدراسية  أمونتاى اإلسالمية

 اجلدول التايل:
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السنة الدراسية  إنتشار املربّات املتوسطة اإلسالمية أمونتاىالطالب احوال  4. 4جدول 
2201/2011 

 مجلة طالبة طالب فصل رقم
 26 15 11 السابع 1
 37 20 17 الثامن 2
 35 16 19 التاسع 3

 98 51 47 مجلة 
 

 تقديم البيانات -ب

 التعلم الطالب يف درس اللغة العربية البيانات على إجناز -1

إجناز الطالب يف هذا البحث هي إجناز الطالب ىف درس اللغة العربية الذى 

طالبا )الصف الثامن(، و إجناز الطالب مأخوذة من تقرير الفصل  37يكون ختضع 

 الدراسي األول. من بيانات املوجود االختالف القيمة بني طالب و طالبة.

جناز الطالب يف درس اللغة العربية، ميكن أن ينظر إليه يف البيانات على إ

 اجلدول التايل:
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 إنتشار املربّات املتوسطة اإلسالميةب الصف الثامن إجناز التعلم الطال 4. 5جدول 
 2201/2011السنة الدراسية  أمونتاى

 رقم
 الطالبة الطالب

 القيمة االسم القيمة االسم

 80 أماليا 80 عبد اهلل 1

 74 احلاجة خايفا 71 عبد املعني 2

 75 احلاجة مارية العزيزة 83 أمحد أنوري 3

 65 احلاجة مصلحة 75 أمحد بركايت 4

 78 احلاجة نور الكميلة 68 أمحد ياين 5

 71 حريليندا 70 عليانشة 6

 70 زبيدة 76 أربعني 7

 80 لطيفة 68 أربين 8

 67 حممودة 85 احلاج أميان 9

 82 سنا واطيمي 64 هيندرا 10

 68 نور خرية 75 حلمي 11

 80 نورميال 82 ميسران 12

 80 رحيمة 75 موهىن 13

 85 راشيدة 82 حممد أولياء رمحن  14
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 80 ثالثية 80 فرحاىن 15

 83 ساري 64 زين العلمى 16

 80 سوسيالوايت 81 توفيق 17

 74 سيت خليلة   18

 83 سيت رحيانة   19

 78 يانىت   20

 1533  1280 اجلملة

على إجناز الطالب يف درس  أعاله ميكن بيانات مقارنة جدولاستنادا إىل 

 اللغة العربية كما يايل:

 القيمة الطالب =متوسط 
قيمة بطاقات 

 29،75=  1280 = تقرير
 17 عدد الطالب

 

 
 

 

 

 

 القيمة الطالبة =متوسط 
قيمة بطاقات 

 65،76=  1533 = تقرير
 20 ةعدد الطالب
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ومن نتيجة  األعاله مقارنة على إجناز التعلم بني طالب و طالبة، متوسط 

قيمة الطالبة . متوسط 76،65قيمة الطالبة ، و متوسط 75،29قيمة الطالب 

 قيمة الطالب.أعلى من متوسط  1،29

 عوامل اليت تؤثر على إجناز الطالب يف درس اللغة العربية -2

ثر على إجناز الطالب يف درس اللغة العربية وهى: عوامل وأما عوامل اليت تؤ 

 الطالب، و عوامل املرافق، و عوامل العائلية.

 عوامل الطالب أ(

عوامل الطالب اليت تؤثر على إجناز الطالب يف درس اللغة العربية، وهى: 

 التَ َعّلم من الطالب. إهتمام التَ َعّلم و إنضباط

يف درس  الطالبتبيان عن استجابات من البيانات احملصلة بطريقة اإلس

 اللغة العربية وجد الباحث كما يلي:

 يف درس اللغة العربية الطالباستجابات  4. 6جدول 

 الفئة رقم
 الطالبة الطالب

 النتيجة ىف املائة التكرار النتيجة ىف املائة التكرار

 ٪80 16 ٪68،64 11 سرور جدا 1
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 ٪15 3 ٪52،23 4 سرور أحيانا 2

 ٪5 1 ٪76،11 2 سرور ال 3

 100٪ 20 100٪ 17 العدد

يشعرون بسرور جدا عند  الطالبيعترب أن أكثر  4. 6استنادا إىل اجلدول 

 .اتلباطمن  ٪80ب، ومن طال ٪68،64دراسة اللغة العربية 

يف درس اللغة العربية، سأل الباحث بعض  اتلباط لتوثيق البيان عن سرور

تهم مل اختلفوا بأجوبتهم ىف اإلستبيان. وكذالك من عن سرورهم فيه، فأجوب اتلباط

 مقابلة الباحث مبدرس وقال: أن البيانات صحيح نظرا من حضورهم قبل الدرس.

 علي مادة اللغة العربية الطالب: انتباه  4. 7اجلدول 

 الفئة رقم
 الطالبة الطالب

 النتيجة ىف املائة التكرار النتيجة ىف املائة التكرار

 ٪75 15 ٪58،8 10 هانتبا 1
 ٪15 3 ٪52،23 4 انتباه أحيانا 2

 ٪10 2 ٪64،17 3 انتباه ال 3

 100٪ 20 100٪ 17 العدد

انتباهون على مادة اللغة العربية  اتلباطأن أكثر  يعترب 4. 7استنادا إىل اجلدول 

 من طالبة. ٪75من طالب، و 58،8٪
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انتباه طلبة علي مادة اللغة  لتحقيق هذه البيانات قابل الباحث املعلم و سأل عن

. فهذه اإلجابة مطابقة أكثرهم انتباهون باملادة و أجاب املدرس أن طالبات العربية

 بالبيانات من الطلبة و البيانات السابقة.

من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبيان عن إهتمام الطلبة يف درس اللغة العربية، 

  : وجد الباحث كما يلي

 إهتمام الطلبة إىل شرح املدرس عن درس اللغة العربية 4. 8 اجلدول

 الفئة رقم
 الطالبة الطالب

 النتيجة ىف املائة التكرار النتيجة ىف املائة التكرار

 ٪70 14 ٪58،8 10 يهتم 1
 ٪15 3 ٪52،23 4 يهتم أحيانا 2

 ٪15 3 ٪64،17 3 يهتم ال 3

 100٪ 20 100٪ 17 العدد

يهتمون إىل شرح املدرس   اتلباطأن أكثر  يعترب 4. 8استنادا إىل اجلدول 

 من طالبة. ٪70من طالب، و 58،8٪
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لتحقيق هذه البيانات قابل الباحث املدرس و سأل عن إهتمامهم إىل شرح 

يهتم شرحه كثريا. فهذه اإلجابة  اتلباطو أجاب املدرس أن  ىف درس القراءةاملدرس 

 ت السابقة.مطابقة بالبيانات من الطلبة و البيانا

من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبيان عن سأل طلبة ايل املدّرس يف درس اللغة 

  : العربية، وجد الباحث كما يلي

 :سأل طلبة ايل املدّرس يف درس اللغة العربية 4. 9اجلدول 

 الفئة رقم
 الطالبة الطالب

 النتيجة ىف املائة التكرار النتيجة ىف املائة التكرار

 ٪65 13 ٪92،52 9 سأل دائماي 1
 ٪15 3 ٪4،29 5 يسأل أحيانا 2

 ٪20 4 ٪64،17 3 يسأل ال 3

 100٪ 20 100٪ 17 العدد
يسأل دائما إىل املدّرس يف  اتلباطيعترب أن أكثر  4. 9استنادا إىل اجلدول 

 من طالبة. ٪65من طالب، و ٪92،52درس اللغة العربية 
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قابل الباحث املدرس و سأل عن  مبالحظة وبدأ الباحث  لتحقيق هذه البيانات

  يسأل دائماو أجاب املدرس أن طلبته  اللغة العربيةىف درس أسئلة الطلبة اىل املدرس 

 كثريا. فهذه اإلجابة مطابقة بالبيانات من الطلبة و البيانات السابقة.

ية، من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبيان عن نشاطة الطلبة يف درس اللغة العرب

 هذه العاملة حمتوى على: أعمال املنزيل و تعليم خارج املدرسة،  وجد الباحث كما يلي:

 درس اللغة العربية : يعمل الطلبة اعمل املنزيل يف 4. 10اجلدول 

 الفئة رقم
 الطالبة الطالب

 النتيجة ىف املائة التكرار النتيجة ىف املائة التكرار

 ٪70 14 ٪58،8 10 يعمل دائما 1
 ٪15 3 ٪52،23 4 يعمل أحيانا 2

 ٪15 3 ٪64،17 3 يعمل ال 3

 100٪ 20 100٪ 17 العدد

يعمل دائما اعمل املنزيل  اتلباطيعترب أن أكثر  4. 10استنادا إىل اجلدول 

من طالبة. و من حاصل املالحظة و املقابلة مع املدّرس،  ٪70من طالب، و 58،8٪

 زيل درس اللغة العربية.ان طلبة أكثرهم يعمل دائما اعمل املن
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 :تعلم طلبة درس اللغة العربية خارج املدرسة 4. 11اجلدول 

 الفئة رقم
 الطالبة الطالب

 النتيجة ىف املائة التكرار النتيجة ىف املائة التكرار

 - - ٪11،76 2 يتعلم 1
 ٪15 3 ٪52،23 4 يتعلم أحيانا 2

 ٪85 17 ٪64،68 11 يتعلم ال 3

 100٪ 20 100٪ 17 العدد

ال يتعلم درس اللغة العربية  طالباتيعترب أن أكثر  4. 11استنادا إىل اجلدول 

من طالبة، ألهنم مشغولة حىت غري موجود  ٪85من طالب، و ٪64،68خارج املدرسة 

 الوقت لتعلم خارج املدرسة.

 درس اللغة العربية،الدوافع الطلبة يف من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبيان عن 

 ،  وجد الباحث كما يلي:محاسة حلصول نتيجة العلياحمتوى على 

 الطلبة يف درس اللغة العربية محاسة : 4. 12اجلدول 

 الفئة رقم
 الطالبة الطالب

 النتيجة ىف املائة التكرار النتيجة ىف املائة التكرار

 ٪75 15 ٪58،8 10 متحمس جدا 1
 ٪5 1 ٪11،76 2 متحمس أحيانا 2
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 ٪20 4 ٪29،4 5 سمتحم ال 2

 100٪ 20 100٪ 17 العدد

درس يف  جدا متحمسني اتلباطيعترب أن أكثر  4. 12استنادا إىل اجلدول 

من طالبة. و من حاصل املالحظة و  ٪75من طالب، و  ٪58،8اللغة العربية 

اللغة درس  يف حلصول نتيجة العليا متحمس جدا اتلباطمقابلة املدّرس أن أكثر 

 .العربية

 وامل املعّلمع ب(

درس شرح املدرس عن من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبيان عن وضوح 

 اللغة العربية، وجد الباحث كما يلي:

 اللغة العربيةدرس عن وضوح من شرح املدرس :  4. 13اجلدول 

 الفئة رقم
 الطالبة الطالب

 النتيجة ىف املائة التكرار النتيجة ىف املائة التكرار
 ٪80 16 ٪70،56 12 داواضح ج 1
 ٪20 4 ٪29،4 5 أقل الواضح 2

 - - - - الواضح ال 3

 100٪ 20 100٪ 17 العدد
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يشعر املدرس واضح  اتلباطيعترب أن أكثر  4. 13استنادا إىل اجلدول 

من طالبة. و من  ٪80من طالب، و ٪70،56اللغة العربية درس شرح جدا يف 

اللغة درس ملدرس واضح جدا يف شرح يشعر ا اتلباطحاصل املالحظة أن أكثر 

 .العربية

 عوامل املرافق ج(

، وجد استخدام املرافق التعلممن البيانات احملصولة بطريقة اإلستبيان عن 

 الباحث كما يلي:

 : استخدام مرفق التعلم 4.14اجلدول 

 الفئة رقم
 الطالبة الطالب

 النتيجة ىف املائة التكرار النتيجة ىف املائة التكرار

 ٪70 14 ٪52،92 9 جدا استخدام 1
 ٪10 2 ٪64،17 3 أحيانا استخدام 2

 ٪20 4 ٪29،4 5 استخدام ال 2

 100٪ 20 100٪ 17 العدد
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استخدام مرفق التعلم   اتلباطيعترب أن أكثر  4.14استنادا إىل اجلدول 

من طالبة، و من حاصل املقابلة  مع املدّرس،  ٪70من طالب، و 52،92٪

 ثرهم استخدام مرفق التعلم.أن طلبة اك

 عوامل العائلية د(

حاجة  الوالديهم عليالدوافع من والديهم حينما ىف البيت و اهتمام 

 املدرسية للدرس اللغة العربية.

من والديهم حينما ىف  الدوافعمن البيانات احملصولة بطريقة اإلستبيان عن 

 البيت ، وجد الباحث كما يلي: 

 دوافع لتعليم اللغة العربية حينما ىف البيت والدين: إعطاء ال 4.15اجلدول 

 الفئة رقم
 الطالبة الطالب

 النتيجة ىف املائة التكرار النتيجة ىف املائة التكرار

 ٪65 13 ٪58،8 10 يعطي دائما 1
 ٪10 2 ٪64،17 3 يعطي أحيانا 2

 ٪25 5 ٪52،23 4 يعطي ال 2

 100٪ 20 100٪ 17 العدد
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يعطي دائما الدوافع إىل  اتلباطيعترب أن أكثر والد  4.15ول استنادا إىل اجلد

 من طالبة. ٪65من طالب، و ٪58،8لتعليم اللغة العربية حينما ىف البيت  ولده

حاجة املدرسية  الوالديهم عليمن البيانات احملصولة بطريقة اإلستبيان عن اهتمام 

 ، وجد الباحث كما يلي: للدرس اللغة العربية

 املدرسة ألجل غايات الوالدين االهتمام:  4.16 اجلدول

 الفئة رقم
 الطالبة الطالب

 النتيجة ىف املائة التكرار النتيجة ىف املائة التكرار

 ٪65 13 ٪58،8 10 يهتم دائما 1
 ٪10 2 ٪64،17 3 يهتم أحيانا 2

 ٪25 5 ٪52،23 4 يهتم ال 2

 100٪ 20 100٪ 17 العدد

 ألجل غايات يهتم دائما اتلباطيعترب أن أكثر والد  4.16 استنادا إىل اجلدول

 من طالبة. ٪65من طالب، و ٪58،8 املدرسة

 وتفسيرها تحليل البيانات -ج

 إنتشار املربّاتيف املدرسة  اللغة العربيةدرس عن إجناز طلبة الصف الثامن  -1

 املتوسطة اإلسالمية أمونتاى.
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قدمي البيانات السابق، وجد الباحث إعتمادا على حاصل إختبار الطلبة يف ت

مقارنة  املتوسطة اإلسالمية أمونتاى إنتشار املربّاتيف املدرسة  أن طلبة الصف الثامن

قيمة ، ومتوسط 75،29قيمة الطالب على إجناز التعلم بني طالب و طالبة، متوسط 

) أنظر لب. قيمة الطاأعلى من متوسط  1،29قيمة الطالبة . متوسط 76،65الطالبة 

  .(4.5إىل اجلدول 

طالبة(. بعد أخذ  20طالب و  17هي  اإلختبارأعلى النتائج احملصولة يف 

نتائج اإلختبار، قدم الباحث هذه النتائج إىل مدرس ربية األدوية، مدّرسة درس اللغة 

 العربية.

 عوامل اليت تؤثر على إجناز الطالب يف درس اللغة العربية -2

 عوامل الطالب أ(

 سرور الطلبة (1

أن أجوابة الطلبة "سرور جدا" فسر  يف درس اللغة العربيةسرور الطلبة 

 11،36الطالبة  من طالبة، ٪80من طالب، و ٪68،64 من النتيجة يف املائة

(، إذان، أكثر الطلبة سرور جدا 4.6) أنظر إىل اجلدول  أعلى من الطالب. ٪

 على تعلمهم حىت يكون أسهل عندهم. يف تعليم اللغة العربية. وهذا الرغبة اثرهم
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 انتباه (2

دائما" فّسر  انتباه ، أجوبة الطلبة "درس اللغة العربيةالطلبة على  انتباه

 ٪ 16،2الطالبة ، من طالبة ٪75من طالب، و ٪58،8من النتيجة يف املائة 

على  انتباهون(. إذان، أكثر الطلبة 4.7) أنظر إىل اجلدول  أعلى من الطالب.

على مادة اللغة  انتباهوناللغة العربية. وهلذا الحظ الباحث أن الطلبة الذين مادة 

 تشري إىل املفهوم. انتباه. ألن انتباهالعربية، أحسنوا يف الفهم من الطلبة الذين قد 

 إهتمام إىل شرح املدرس (3

 من" فّسر  يهتم دائما ، أجوبة الطلبة "إهتمام طلبة إىل شرح املدرس

، )أنظر إىل اجلدول من طالبة ٪70من طالب، و ٪58،8ائة النتيجة يف امل

يهتم دائما إىل إذان، أكثر الطلبة أعلى من الطالب.  ٪ 11،2الطالبة ( 4.8

وهلذا الحظ الباحث أن الطلبة الذين اهتموا الدرس، أحسنوا من  شرح املدرس.

 .. ألن االهتمام تشري إىل الفهمأحياناالطلبة الذين يهتم 
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 يل املدرسسأل إ (4

سأل الطلبة إيل املدرس إذا مل يفهموا املادة، أجوبة الطلبة "يسأل 

 من طالبة. ٪65من طالب، و ٪52،92دائما"فسّر من النتيجة يف املائة 

إذن اكثر  أعلى من الطالب. ٪ 12،08الطالبة  (،4.9)انظر إيل اجلدوال 

يسأل ن طلبة الذين ومن مالحظة الباحث أالطلبة يسألون املادة إذا مل يفهموا. 

 .درس اللغة العربية ، اسهل هلم ىفدائما

 يعمل الطلبة اعمال املنزيل (5

دائما" فسّر من النتيجة  يعمل، أجوبة الطلبة " يعمل الطلبة اعمال املنزيل

 (.4.10، ) أنظر إىل اجلدول من طالبة ٪70من طالب، و ٪58،8يف املائة 

يعمل دائما اعمال ، أكثر الطلبة إذان. أعلى من الطالب ٪ 11،2 الطالبة 

ومن احملقق وهلذا الحظ الباحث أن الطلبة الذين يعملون أعمال املنزيل،  املنزيل.

أن األنشطة اليت يتحرك معها امليول والدافعية واالهتمامات الكبرية تثمر جناحا 

 باهرا وإجنازا فاخرا.
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 العربية خارج املدرسة اللغةدرس   التعليم (6

يتعلم" فسّر من النتيجة  اللبة خارج املدرسة، وأجوبة الطلبة " يتعلم الط

 (،4.11)انظر إيل اجلدوال  من طالبة ٪85من طالب، و ٪64،68يف املائة 

إذن اكثر الطلبة ال يتعلم خارج املدرسة،  .أعلى من الطالب ٪20،32 الطالبة 

رسة تثري الن غري موجود الوقت لطلبة و ليس رغبة منهم. إن تعلم خارج املد

 جدا يف دراسة اللغة العربية.

 يف درس القراءة الطلبةمحاسة  (7

متحمس أجوبة الطلبة "، اللغة العربية درس تحمسني يفشعر الطلبة بامل

) أنظر من طالبة  ٪75من طالب، و  ٪58،8" فّسر من النتيجة يف املائة جدا

ثر الطلبة . إذان، أكأعلى من الطالب ٪16،2 الطالبة  (4.12إىل اجلدول 

 .اللغة العربية. هذه العامل تؤثر دافع الطلبة يف درس يشعرون مبتحمس جدا

 املعّلم عوامل ب(

، أجوبة الطلبة "واضح  عن دراسة اللغة العربيةاملدرس  من شرح وضوح

)انظر  من طالبة ٪80من طالب، و ٪70،56من النتيجة يف املائة  جدا" فسرّ 

إذان، اكثر الطلبة . أعلى من الطالب ٪9،44 الطالبة ( 4.13إيل اجلدوال
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املدرس يف تقدمي املادة بواضح جدا. هذا تؤثر يف فهم  من شرح يشعر يف وضوح

 الطلبة.

 املرافق عوامل ج(

وجدنا ، استخدام مرفق التعلممن البيانات احملصولة بطريقة اإلستبيان عن 

من طالب،  ٪52،92 " فسّر من النتيجة يف املائة استخدام" أن أكثر الطلبة 

أعلى من  ٪17،08 الطالبة (4.14)انظر إيل اجلدوال  من طالبة ٪70و

 تؤثر دراستهم ىف الفصل. استخدام مرفق التعلمإذن،  .الطالب

 عوامل العائلية د(

ينقسم إيل  الوالدين من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبيان عن عوامل

 :قسمني

 العربية دوافع لتعليم اللغة إعطاء الوالدين (1

من  ٪58،8من النتيجة يف املائة  أجوابة والد الطلبة "يعطي دائما" فسر

أعلى  ٪6،2 الطالبة  (4.15) أنظر إىل اجلدول  من طالبة ٪65طالب، و

. إذان، أن أكثر والد الطلبة يعطي دائما الدوافع يف تعليم اللغة من الطالب
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اعطى أكثر الوالدين اإلشراف  العربية. واملعىن أن الطلبة حني رجعوا إىل بيتهم،

 والدوافع الدراسية هلم.

 املدرسة غاياتألجل  الوالدين االهتمام (2

أجوابة والد اللغة العربية.  للدرسحاجة املدرسية  الوالدين علياهتمام 

من  ٪65من طالب، و ٪58،8من النتيجة يف املائة الطلبة "يهتّم دائما" فسر 

. إذان، أن أعلى من الطالب ٪6،2 الطالبة ( 4.16 ) أنظر إىل اجلدول طالبة

 .املدرسة ألجل غاياتدائما يهتّم أكثر والد الطلبة 

 


