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الباب الرابع
نتائج البحث

وى اجلنوبية١املدرسة العالية احلكومية النظرة العامة عن :الفصل األول كو
هويّة املدرسة.أ

وى اجلنوبية١املدرسة العالية احلكومية  هي مدرسة تقع يف شارع ميجان  كو

نيي/نو كامتص وى اجلنوبيةمديرية  /حية كوندا /قرية  ووقامت هذه املدرسة يف سنة. كو

و يف األوهلا هذه املدرسة هي املدرسة املدنية امسها املدرسة العالية اإلخالص مث . ١٩٩٩

اإلسالميةو تكون املدرسة العالية ٢٠٠٣سنةتكون املدرسة العالية احلكومية كوندا يف 

وى اجلنوبية يف ١حلكومية ا .اآلنحّىت ٢٠١٥سنةكو

أحوال املدّرس .ب

منواحدهواملدّرسألنجدا،مهمدورملديهاملدّرسونالتعليم،جماليف

كماالتعلمعمليةتنفيذيفاملدّرسمسؤوليةتطبيق.والتدريسالتعليمعمليةمتطلبات

لتنفيذتسهلأنميكناليتواخلربةالقدرةلديهالذيلشخصاهواملدّرس:  أنذكر

١.التالميذتوجيهيفعملية

احلكوميةاملدرسة العالية اإلسالميةيفاملدّرساتواملدّرسنيأحوالملعرفة

وى١ :التايلاجلدولإىلنظرنأنميكن٢٠١٧سنةيفاجلنوبيةكو

1 Zakiah Daradjat, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) H.266
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٣٦

٤.١اجلدول 

وى١احلكوميةالعالية اإلسالميةاملدرسة يفأحوال املدّرس اجلنوبيةكو

املدّرسحال  إسم الكامل رقم
العربية م أ. أغ،.موسفيدار، س ١
الفقه أغ.سمهكر ردين،  ٢
ء فيز فد.م, .فد.س, شوكور ٣
الفقه م أ,.أغ.س, أوسواتون عالية ٤

التاريخ الثقايف لإلسالم أغ.س, ىمسالك ٥
ضيات الر فد.س, سومارلني، ٧

ليزيةاآلجن فد.س, حاسرييايت ٧
القرآن آل احلديث م أ, .أ.فد.س, حممود ٨

علم االحياء فد.س, أسلينا ٩
العربية أغ.سرستم سوفيا، ١٠
إميان م أ, .أ.فد.سغاتو سوهاردي، ١١

كيمياء سج,م, .فد.س, املصباح ١٢
الرتبية املدنية ىلمسست  ١٣

ليزيةاآلجن فد.سنور حيايت،  ١٤
علم االحياء فد.س, بيداساري رزاق ١٥

ء فيز فد.م, .فد.س, مروي إيزن ١٦
ريخ فد.س, بينار ١٧

علم اإلجتماع صوس. س, حامكام ١٨



٣٧

جغرافية أ.فد.س, بوود موسريبا ١٩
التوجيه و اإلرشاد أ.فد.س, إينيك هارتوتيك ٢٠

ضيات الر ح.م, .فد.س,سافارّدين ٢١
دونيسيةاآلن فريدة أرليس ٢٢

ريخ ري سيبتياين ديوي أو ٢٣
العربية مسىن ٢٤

الهوت ن سابوترا، أ.فد.م, .فد.سد ٢٥
اقتصاد نيت ريرين أر ٢٦

دونيسيةاآلن أ.فد.س, سوحارىن ٢٧
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فد.س, أسريياىن ٢٨

احملاسبة فد.سأمري محزة، ٢٩
اقتصاد فد.سريىن، ٣٠

التوجيه و اإلرشاد فد.سرينا، ٣١
تفسري العلوم نتو، فد.سديدي سور ٣٢

دونيسيةاآلن فد.سريكا ميلينيت، ٣٣
ء فيز أندي موسريفان ٣٤

تمصدر وى اجلنوبّية١املدرسة العالية اإلسالمية احلكومّية إدارة : البيا كو

يف املدرسة العاليةاملدّرساتواملدّرسنيعددأنّ ٤.١اجلدولعلىبناءا

وى اجلنوبية١احلكومية اإلسالمية و مدّرسة اللغة العربية يف هذه .شخصا٣٤همكو

.و مسىن.أغ.م أ، و روستام سوفيا، س. هم موسفيدار، س،أغ،و املدرسة ثالثة 



٣٨

أحوال التالميذ. ج
لن تكون عملية التعليمت كان.عملية التعليممن العناصر يف عنصر مهمالتالميذ

وى ١احلكومية اإلسالميةيف املدرسة العاليةالتالميذ و أّما عدد. مع التالميذ كو

:التايلاجلدولمننعرفهاجلنوبية

٤.٢اجلدول 
وى اجلنوبية١احلكومية اإلسالميةيف املدرسة العاليةأحوال التالميذ كو

ت التالميذ بيا
العددعلوم االجتماعيةعلوم الطبيعيةالدينعلوم

العددمذمذمذمذ

٨١٢١٠٣٦٢٩٣١٤٧٧٩١٢٦الصف العاشر

٨١٣٩١٤٢٦٤٨٤٣٧٥١١٨الصف احلادى عشر

٩٩٨٢١٢٠٤١٣٧٧١١٠٨الصف الثاىن عشر

٢٥٣٤٢٧٧١٧٥١٢٠١٢٧٢٢٥٣٥٢العدد

تمصدر وى اجلنوبّية١املدرسة العالية اإلسالمية احلكومّية إدارة : البيا كو

املدرسة العالية احلكومية األوىل  تالميذ يفعددأنيبني٤.٢اجلدولعلىبناءا

وى اجلنوبية  ١٢٦اآلنو ١١٨مث،١٠٨التالميذعدد. سنةيف كلّ ارتفعقدكو

ئق أّن عدد التالميذ فيها يعىن بناءاو . التالميذ .شخصا٣٥٢على نتيجة الو



٣٩

أحوال الوسيلة و البنية.د
ت اليت تدعم بشكل مباشر أو غري مباشر على عملية و البنية الوسيلة  هي كل املكو

توفرييعىنالتعليميفالناجحللتعلماحملددةالعواملاحدى.التعليم لتحقيق األهداف املرجوة

العالية احلكومية األوىل املدرسة يف، الوسيلة والبنية بشكل عام.الكافيةالبنيةوالوسيلةمرافق

وى اجلنوبية :هي كما يليكو

٤.٣اجلدول
وى اجلنوبيةاملدرسة يفأحوال الوسيلة و البنية العالية احلكومية األوىل كو

العددمكسورجّيدأنواع الوسيلة و البنيةرقم
١٥٠١٥الدراسةقاعة١
١٠١املدّرسنيقاعة٢
١٠١اإلدارة املدرسةقاعة٣
١٠١معمل العلوم الطبيعيةقاعة٤
١٠١معمل الكمبيوترقاعة٥
١٠١معمل اللغةقاعة٦
١٠١معمل الكيمياءقاعة٧
١٠١املكتبةقاعة٨
١٠١املستشفىقاعة٩
١٠١مصّلى١٠
٢٢٤احلمام ١١
٣٠٣مكان املطعم١٢
٢٠٢مكان الكراج١٣



٤٠

١٠١سياج١٤
ضية١٥ ٣٠٣ملعب الر
٣٥٦٠٣٥٦كرسي التالميذ١٦
٩٠٩خزانة١٧
٠١١خزانة الكتب١٨
١٢٠١٢سبورة١٩

تمصدر وى ١املدرسة العالية اإلسالمية احلكومّية إدارة : البيا اجلنوبّيةكو

املدرسة العاليةيفالبنيةوالوسيلةأحوالأن يدل٤.٣اجلدولبناءا على 

وى اجلنوبية١احلكوميةاإلسالمية .التعليميةالعمليةتنفيذلدعمكافيةتعتربكو

تالنظرة: الفصل الثاىن  املدرسة مناملتخّرجنيللتالميذ العربيةاللغةتعلمنتائجبيا
املتوّسطة  و املدرسة املتوّسطة اإلسالمية يف الصّف العاشر

تالنظرة.١ املدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيللتالميذ العربيةاللغةتعلمنتائجبيا

ت يف الصّف املدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيللتالميذ العربيةاللغةتعلمنتائجبيا

:التايلجداولعلىستعرضوجيزةلفرتة. )٢حق املل( العاشر

٤.٤اجلدول 
املدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيللتالميذ العربية اللغةقيمة

الرتددالعربيةاللغةقيمةرقم
١٨٥٣
٢٨٠٧



٤١

٣٧٥١٢
٤٧٠١٥
٥٦٥٢
٦٦٠٤
٧٥٥١
٨٥٠١
٩٤٥٠

١٠٤٠١
٤٦العدد

تمصدر ت : البيا ٢٠١٧البحث نتائج معاجلة بيا

ت اليت قد مجعت علىستعرضوجيزةلفرتة،أعالهالتالميذتعلمنتائجمنالبيا

:التايلالرتدداتتوزيعجداول

٤.٥اجلدول 
ت توزيع املدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيللتالميذ العربية تعلم اللغةنتائجيفالبيا

فئة(%)النسبة املئوية رتددالالفاصلة القيمة
جداجيد ١٠٠٠٠-٧٦
جيد٨٥٢٢٤٨- ٧١
كاف٧٠٢١٤٦-٥٦
أقل٥٥٢٤-٤١

أقل جدا٤٠١٢
٤٦١٠٠مجيع



٤٢

تمصدر ت البحث : البيا ٢٠١٧نتائج معاجلة بيا

فئةيف٪ ٤٨،جداةجيدفئةيف٪ ٠أنّ نرىأنميكن٤.٥اجلدولعلىبناءاو 

املؤلفةتستنتجلذلك،.جداأقل فئةيف٪٢أقلفئةيف٪ ٤،يةكاففئةيف٪ ٤٦،ةجيد

).٪٤٨(ةجيدبفئةاملتوّسطةاملدرسةمناملتخّرجنيللتالميذالعربيةاللغةتعلمنتائجأن

أعاله،التكراريالتوزيعجدولمنإليهنظرنأنميكنفإنهذلكإىلإلضافة

.Ms)اكسلمايكروسوفتستخدامالقيمحسابحيثمنيوصفأنأيضاميكن

Excel)التايلالنحوعلى٢٠٠٧:

٤.٦اجلدول 
ت املعلمة اإلحصائية يف  نتائج املدرسة مناملتخّرجنيللتالميذ العربية تعلم اللغةبيا

املتوّسطة
قيمةاكسلصيغة مايكروسوفتاإلحصائيةمعلمة

AVERAGE(C2:C73)٧١,٣٠=عدد املتوسط
MEDIAN(C2:C73)٧٠=عدد امليدييان
MODE(C2:C73)٧٠=عدد املودوس

MAX(C2:C73)٨٥=أعلى قيمة
MIN(C2:C73)٤٠=أدىن قيمة

H52-H53٤٥=عدد الشرب
STDEV(C2:C73)٨,٩٠٩=راف املعيارياآلحنعدد 

تمصدر مج مايكروسوفت إكسيل: البيا ت البحث من بر نتائج معاجلة بيا



٤٣

تالنظرة.٢ املدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيللتالميذ العربيةاللغةتعلمنتائجبيا
اإلسالمية

ت اإلسالميةاملدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيللتالميذ العربيةاللغةتعلمنتائجبيا

:التايلجداولعلىستعرضوجيزةلفرتة. )٣املالحق ( يف الصّف العاشر

٤.٧اجلدول
اإلسالميةاملدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيللتالميذ العربية اللغةالقيمةقائمة

الرتددالعربيةاللغةالقيمةرقم
١٩٠٤
٢٨٥٤
٣٨٠٩
٤٧٥١١
٥٧٠١٥
٦٦٥٢
٧٦٠٠
٨٥٥٠
٩٥٠١

٤٦العدد
تمصدر ت البحث : البيا ٢٠١٧نتائج معاجلة بيا

ت اليت قد مجعت علىستعرضوجيزةلفرتة،أعالهالتالميذتعلمنتائجمنالبيا

:التايلالرتدداتتوزيعجداول



٤٤

٤.٨اجلدول 
ت يف  نتائجتوزيع املدرسة املتوّسطةمناملتخّرجنيللتالميذ العربية تعلم اللغةالبيا

اإلسالمية
فئة(%)النسبة املئوية رتددالالفاصلة القيمة

جداجيد ١٠٠٤٩-٧٦
جيد٨٥٢٤٥٢-٧١
كاف٧٠١٧٣٧-٥٦
أقل٥٥١٢-٤١

أقل جدا٤٠٠١
٤٦١٠٠مجيع

تمصدر ت البحث : البيا ٢٠١٧نتائج معاجلة بيا

فئةيف٪ ٥٢،جداةجيدفئةيف٪ ٩أننرىأنميكن٤.٨اجلدولعلىبناءاو 

املؤلفةتستنتجلذلك،.جداأقل فئةيف٪١أقل فئةيف٪ ٢، يةكاففئةيف٪ ٣٧،ةجيد

جيدبفئةاإلسالمية املتوّسطةاملدرسةمناملتخّرجنيللتالميذالعربيةاللغةتعلمنتائجأن

)٥٢٪.(

أعاله،التكراريالتوزيعجدولمنإليهننظرأنميكنفإنهذلكإىلإلضافة

.Ms)اكسلمايكروسوفتستخدامالقيمحسابحيثمنيوصفأنأيضاميكن

Excel)التايلالنحوعلى٢٠٠٧:



٤٥

٤.٩اجلدول 
ت املعلمة اإلحصائية يف  نتائج مناملتخّرجنيللتالميذ العربية تعلم اللغةبيا

اإلسالميةاملدرسة املتوّسطة
قيمةاكسلصيغة مايكروسوفتاإلحصائيةمعلمة

AVERAGE(C2:C47)٧٥,٥٤=عدد املتوسط
MEDIAN(C2:C47)٧٥=عدد امليدييان

MODE(C2:C47)٧٠=املودوسعدد 
MAX(C2:C47)٩٠=أعلى قيمة
MIN(C2:C47)٥٠=أدىن قيمة

H52-H53٤٠=عدد الشرب
STDEV(C2:C47)٧,٧٦=راف املعيارياآلحنعدد 

تمصدر ت البحث من: البيا اكسلمايكروسوفتنتائج معاجلة بيا

الفرضياتاختبار: الثالثالفصل

تالطبيعيةاختبار.أ البيا
ت الطبيعيةاختبار)١( املدرسة لتالميذ املتخّرجني منلنتائج تعلم اللغة العربيةلالبيا

وى اجلنوبّية١ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية املتوّسطة يف الصّف العاشر كو
مج  )Liliefors(اختبار  ليليفورس ستخدام SPSS(بر كماهياخلطواتو)  16.0

:يلي
مج سفسس.١ )SPSS 16.0(دخول بر
" Variable view"إنقر على عرض املتغري .٢



٤٦

".Nilai Alumni SMP"املتوّسطةتخّرجني من املدرسة املقيمأكتب "name"يف عمود .٣

لألمدة أخري قد يتم جتاهل

ت .٤ تخّرجني من املدرسة املقيممث ننظر عمود املتغري "data view"فتح عرض البيا
Nilai"املتوّسطة Alumni SMP".

ت وفقا ملتغريها) نسخة(أكتب .٥ البيا

"analyze-descriptive-explore"حبث –اإلحصاء الوصفي –إختار حتليل .٦

تخّرجني من املدرسة امليف هذه هي متغري قيم(الطبيعيةأدخل املتغري الذي سيتم اختبار .٧
"plots"مث اخرت املؤامرات "dependent list"إىل مربع قائمة تعتمد) املتوّسطة



٤٧

حدد مواصلة مث موافق"Normality Plots with test"ضع عالمة يف املربع.٨

ىل.٩ :من اختبار احلصول على النتائج كما 
Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig.

Nilai_Alumni_SMP .246 46 .000 .888 46 .000

a. Lilliefors Significance Correction

o ,قيمة منلحص= من اجلدول أعاله0,246
o= (n-1) = , (46-1) = , (45)

on>30 =
,√

o46= ,√ = ,, = 0,132

< (0,246)ألن .١٠ > sig. (0.000)او قیمة  (0,132) (0,05)

ت ليست .طبيعيةاتوزيعمث البيا

ت لالطبيعيةاختبار)٢( املدرسة لتالميذ املتخّرجني منلنتائج تعلم اللغة العربيةالبيا
وى اجلنوبّية١ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية املتوّسطة يف الصّف العاشر كو

مج  )Liliefors(اختبار  ليليفورس ستخدام كماهياخلطواتو)  SPSS 16.0(بر
:يلي

مج سفسس.١ )SPSS 16.0(دخول بر



٤٨

" Variable view"إنقر على عرض املتغري .٢

ت متخّرجني من املدرسة "name"يف عمود .٣ Nilai"اإلسالميةاملتوّسطةأكتب بيا

Alumni MTs."لألمدة أخري قد يتم جتاهل

ت .٤ ت متخّرجني من "data view"فتح عرض البيا مث ننظر عمود املتغري بيا
Nilai Alumni"اإلسالميةاملتوّسطةاملدرسة  MTs".

ت وفقا ملتغريها) نسخة(أكتب .٥ البيا

"analyze-descriptive-explore"حبث –اإلحصاء الوصفي –إختار حتليل .٦

ت متخّرجني من (الطبيعيةأدخل املتغري الذي سيتم اختبار .٧ يف هذه هي متغري بيا
"plots"مث اخرت املؤامرات "dependent list"إىل مربع قائمة تعتمد) املتوّسطةاملدرسة 



٤٩

حدد مواصلة مث موافق"Normality Plots with test"ضع عالمة يف املربع.٨

ىل.٩ :من اختبار احلصول على النتائج كما 
Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig.

Nilai_Alumni_MTs .172 46 .002 .910 46 .002

a. Lilliefors Significance Correction

o قيمة حصول من, أعالهمن اجلدول= 0,172
o= (n-1) = , (46-1) = , (45)

on>30 =
,√

o45= ,√ = ,, = 0, 132

< (0,172)ألن .١٠ > sig. (0.001)او قیمة  (0,132) (0,05)

ت ليست طبيعيةتوزيعمث البيا

اختبار الفرضيات.ب

ستخدام اختبار مان ويتين  Man(اختبار الفرضيات البحث  Whitney( ألن كال

ت ليست مج سفسس . طبيعيةتوزيعالبيا ستخدام بر اخلطواتو). SPSS(اختبار 

:يليكماهي



٥٠

مج سفسس.١ دخول بر

" Variable view"إنقر على عرض املتغري .٢

لألمدة أخري قد . التالميذمتخّرجينتائج تعلم اللغة العربية و أكتب"name"يف عمود .٣

يتم جتاهل

ت .٤ متخّرجينتائج تعلم اللغة العربية و مث ننظر عمود "data view"فتح عرض البيا

.التالميذ

ت وفقا ملتغريها) نسخة(أكتب .٥ البيا

عينة مستفلة ٢–اإلختبارات غري املعلمية–حدد حتليل , )سفسس(مث من القائمة .٦
"Analyze-non parametric tests – 2 independent sample"



٥١

two"عينة مستفلة ٢يظهر مربع مع اسم .٧ independent sample"

tes variabel“القائمةنتائج تعلم اللغة العربية إىل مربع متغري اختبار أدخل املتغري.٨ list” و

grouping“التجمع إىل مربع متغري”Alumni Siswa“أدخل املتغري خرجني التالميذ ثم 

variabel”

موعات .٩ موعة اثنني , "Define groups"إنقر حتديد ا موعة واحد بواحد و ا تعبئة ىف ا

ثنني ”continue“مث انقر فوق متابعة , و 



٥٢

فسيعرض انتاجها, النهائي خطوة انقر فوق موافق.١٠

Test Statisticsa

Hasil_Belajar_B

ahasa_Arab

Mann-Whitney U 803.500

Wilcoxon W 1884.500

Z -2.046

Asymp. Sig. (2-tailed) .041

a. Grouping Variable: Alumni_Siswa

0,041قيمةألن0,041Asymp.Sigالقيمةيعرف من ألساسمطابقا،0,05 >

هناكأنيعينH0ورفض. ضو رفمH0أنإىلخلصتويتينماناختباريفقرارلاختاذ

املدرسة املتوّسطة  و املدرسة املتوّسطة اإلسالمية يف منتخرجني املتالميذالبنيكبريافرقا

.الصّف العاشر

نتائج تعلم اللغة العربية بني التالميذ اإلختالفات ىف العوامل اليت تؤثر على:الرابعالفصل 
ملدرسة املتوّسطة  و املدرسة املتوّسطة اإلسالمية يف الصّف العاشراملدرسة املتخّرجني من

وى اجلنوبّية١العالية اإلسالمية  احلكومّية  كو

ملدرسة العالية نتائج تعلم اللغة العربية يف الصّف العاشراليت تؤثر علىعوامل .أ
وى اجلنوبّية١اإلسالمية  احلكومّية  كو

١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية يف تعلم اللغة العربية نتائجيف حماولة لتحقيق 

وى اجلنوبّية و اجلنوبية من العوامل املختلفة اليت تؤثر عليه.كو استنادا . ال ميكن فصل كو



٥٣

العوامل اليت تؤثر على ٨إىل نتائج حبثي من خالل أوراق املالحظة واملقابالت وجدت هناك 

.وهذه العوامل هي كما يلي. العربيةاللغة تعلم نتائج 

خلفية الدراسيةمل عا.١

ت املدرسة املتوّسطة التالميذ من متخّرجيعناملالحظةورقةعلىالتالميذإجا

:التايلالنحوعلىتقدميهاميكناآلنالعربيةاللغةتعلميفتساعداإلسالمية

ترددبياناالختيار
١٨ساعديأ

٢أقل يساعدب
٠يساعدال ج

٢٠جمموع
تمصدر ت البحث : البيا ١على ورقة املالحظة الرقم نتائج معاجلة بيا

ملدرسةالعاشرالصفّ يفشخصاعشرين املقدمة إىل املالحظةعلى ورقةبناءا

وى١احلكومّيةالعالية اإلسالمية املدرسة املتوّسطة التالميذ من متخّرجيعناجلنوبّيةكو

نتلميذا. جابوا يساعدتلميذا أمثانية عشر .اآلنالعربيةاللغةتعلميفتساعداإلسالمية

ت.ال يساعدأجابو ال يوجد. أقل يساعدأجا السؤالهذاعلىميذالتالإجا

.اللغة العربيةتعلمنتائجيفاملؤثرةالعواملأحدهيدراسيةالاخللفيةأنتشري



٥٤

لت للتعر فعلت املدرسة التالميذ من متخّرجيعنميذالتالف على تعليقات يمقا

أن هيالتالميذقّدمها العامة التعليقات .العربيةاللغةتعلميفتساعداملتوّسطة اإلسالمية

علی تعلم اللغة العربية التالميذتساعد ) املدرسة املتوّسطة اإلسالمية(التالميذمتخّرجي

اللغة م مع تعلتهاعالقال تزال ) مدرسة العالية اإلسالمية(اآلنألن التعليم أو املادة .اآلن

تعليقات بعض املخربين  ويستند هذا إىل. )اإلسالميةاملتوّسطةمدرسة (ةالقدميالعربية

يل :كما

٢".القدميالعربيةاللغة تعلم مع تهعالقال يزال اآلنالتعلم "

اللغة العربية يف املستوى صعوبة يف تعلم اللذلك ال أجد . العربيةاللغة تتعلمنسبق أنّ "
٣".بعده

ميذالتالرغبةامل ع.٢

ت ميكنالعربيةاللغةتعلميفالتالميذرغبةعنالحظةاملورقةعلىالتالميذإجا

:التايلالنحوعلىتقدميها

رتددالبياناالختيار
١١رغبةأ

٩رغبةأقل ب

وى ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر, زيرلينا٢ كو
٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , اجلنوبّية

وى ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر, فريا يونيار٣ كو
٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , اجلنوبّية



٥٥

٠رغبةال ج
٢٠جمموع

تمصدر ت البحث : البيا ٢على ورقة املالحظة الرقم نتائج معاجلة بيا

ملدرسةالعاشرالصفّ يفشخصاعشرين املقدمة إىل املالحظةعلى ورقةبناءا

وى١احلكومّيةالعالية اإلسالمية .العربيةاللغةتعلميفالتالميذرغبةعناجلنوبّيةكو

.رغبةالب جييوجد أنوال، رغبةأجابوا أقل تالميذ٩، و رغبةأجابوا تلميذا١١توجد

ت العوامل املؤثرة على ىحدإيهالتالميذرغبةأن تشريالسؤالهذاعلىالتالميذإجا

.ةالعربياللغةتعلمنتائج 

لت للتعر فعلت اللغةتعلميفالتالميذرغبةعنميذالتالف على تعليقات يمقا

يريدون مألة العربياللغةتعلمبيرغبونم أهي التالميذقّدمها العامة التعليقات .العربية

ويستند ذلك إىل تعليقات بعض . ةاجليددرسةاللغة العربية وبسبب املإضافة نظرة عن

:املخربين كما يلي

أشياء كثرية أريد أن أعرف معىن . يف تعلم اللغة العربية ألن القرآن هو العربيةرغبةأ" 
ت املوجودة يف القرآن الكرمي ٤".اآل

٥".يت جيدةدرسبية هي سعيدة جدا وممتعة ألن ماللغة العر رسد"

وى ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذ يف الصّف العاشر, دمحم فوزان٤ كو
٢٠١٧يونيو ١٤بعاء يوم األر , اجلنوبّية

وى ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التميذة يف الصّف العاشر, آيو ليستارى٥ كو
٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , اجلنوبّية



٥٦

٦".عن اللغة العربيةعميقاأعرفأنأريدألنينرغبة" 

ميذالتالدافعامل ع.٣

ت ميكنالعربيةاللغةتعلميفالتالميذدافععنالحظةاملورقةعلىالتالميذإجا

:التايلالنحوعلىتقدميها

ترددبياناالختيار
١٠ألنه موضوع املدرسةأ

٤حصلت على قيمة جيدةب
للغة العربية بشكلج ٦صحيح و جيدقادرة على التحدث 

٢٠جمموع
تمصدر ت البحث : البيا ٣الرقم , على ورقة املالحظةنتائج معاجلة بيا

ملدرسةالعاشرالصفّ يفشخصاعشرين املقدمة إىل املالحظةعلى ورقةبناءا

وى١احلكومّيةالعالية اإلسالمية .العربيةاللغةتعلميفالتالميذدافععناجلنوبّيةكو

م أجابواتالميذ٤، هو موضوع املدرسةأجابوا ألن اللغة العربية هي تالميذ١٠توجد أل

للغة العربية درة على اقأجابوا  تالميذ٦جيدة، و قيمةيريدون احلصول على  التحدث 

الذين لديهم دوافع لتعلم التالميذمن كثراستنادا إىل وصف  . صحيحو جيدبشكل

ت .اللغة العربية ألن اللغة العربية هي موضوع املدرسة سؤالعلى هذا ةالتالميذإجا

.ةالعربياللغةتعلمأحد العوامل املؤثرة على نتائج هو التالميذأن الدافع لدى تشري

نيت٦ ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر, لوسي أبر
وى اجل ٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , نوبّيةكو



٥٧

لت  اللغةتعلميفالتالميذدافعميذة حولعلى تعليقات التالفيللتعر فعلت مقا

اللغة ألنة العربياللغةتعلمبوندافعأن هم هي يد قدمها التالمالعامة التعليقات .العربية

:ويستند ذلك إىل تعليقات بعض املخربين على ما يلي. العربية هي موضوع املدرسة

ا درس يف تاتعلمت اللغة العربية أل" صبح من واجيب أن أتعلم اللغة العربية أل
٧".املدرسة

٨".عربية ال تعلماللغة ال توجد  التعلمت اللغة العربية بسبب درس املدرسة إذا "

ةاملدرسامل ع.٤

ت ميكنالعربيةاللغةمدرسةتدريسكيفيةعنالحظةاملورقةعلىالتالميذإجا

:التايلالنحوعلىتقدميها

رتددالبياناالختيار
١٧واضحةأ

٣اقل وضوحاب
٠واضحةغريج

٢٠جمموع
تمصدر ت البحث : البيا ٤الرقم , على ورقة املالحظةنتائج معاجلة بيا

ين٧ ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر, آيو مي هاندا
وى اجلنوبّية ٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , كو

أرنولد٨ وى ١احلكومّية املدرسة العالية اإلسالمية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر, سور كو
٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , اجلنوبّية



٥٨

ملدرسةالعاشرالصفّ يفشخصاعشرين املقدمة إىل املالحظةعلى ورقةبناءا

وى١احلكومّيةالعالية اإلسالمية .العربيةاللغةمدرسةتدريسكيفيةعناجلنوبّيةكو

ال جواب واحد غري أقل وضوحا، وونجييبتالميذ٣جييبون واضحة، تلميذا١٧توجد

ت. واضح العربيةاللغةمدرسةتدريسكيفيةأنتشريالسؤالهذاعلىالتالميذإجا

.ةالعربياللغةتعلمالعوامل املؤثرة على نتائج ىحدإيه

لت فعلت اللغةمدرسةتدريسكيفيةحول  ميذالتالعلى تعليقات فيللتعر مقا

األواضحةبتعلماللغة العربيةمدرسةعموما هي التالميذوالتعليقات اليت يلقيها . العربية

ويستند ذلك إىل تعليقات . جداةمتوتر توليساملدّرسةب حت، فهملعلم ببطء وسهولة ت

:بعض املخربين على ما يلي

٩".ما يفسر ببطء، وإذا كنت ال أفهم ميكنين أن أسألةغالباملدّرسة"

زح متاملدّرسة.من السهل أن نفهمااللغة العربية من الواضح أاملدّرسةكيفية تعليم "
١٠".جداةمتوتر توليس

اسرتخاء وسهلة يم هيعلتطريقة من الواضح أن اللغة العربيةمدّرسةكيفية تعليم "
١١".الفهم

ويد٩ ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر, ريسا كومار
وى اجلنوبّية ٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , كو

١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر, إليسيا سوماريين١٠
وى اجلنوبّية ٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , كو

وى ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذ يف الصّف العاشر, حممود ألفيان١١ كو
٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , اجلنوبّية



٥٩

التعلممرافقعامل .٥

ت ةرساملديفاملتاحةالعربيةاللغةكتبعنالحظةاملورقةعلىالتالميذإجا

:التايلالنحوعلى

رتددالبياناالختيار
١٣كاملةأ

٧اقل كاملةب
٠غري كاملةج

٢٠جمموع
تمصدر ت البحث : البيا ٥الرقم , على ورقة املالحظةنتائج معاجلة بيا

ملدرسةالعاشرالصفّ يفشخصاعشرين املقدمة إىل املالحظةعلى ورقةبناءا

وى١احلكومّيةالعالية اإلسالمية .املدرسةيفاملتاحةالعربيةكتب اللغةعناجلنوبّيةكو

غري  كامل، ومل جييب أحد علىاقل  أجابوا تالميذ٧أجابوا كاملة، و تلميذا١٣توجد

لكامل. كاملة ت. بناء على الوصف الذي قدمه كتاب اللغة العربية  علىالتالميذإجا

.ةالعربياللغةهو أحد العوامل املؤثرة على نتائج تعلمالتعلممرافقأنتشريالسؤالهذا

لت فعلت .املتاحةالعربيةاللغةكتبحول  ميذالتالعلى تعليقات ف يللتعر مقا

يف املدرسة الکاملة ألن  املتاحةالعربيةكتب اللغةهي  لتالميذلةقدمالعامة املالتعليقات 

ويستند .حيصل علی کتاب اللغة العربية حتی يبسط عملية التعليم والتعلمتلميذةکل 

:املخربين كما يليذلك إىل تعليقات بعض 



٦٠

جدا، ميكن أن تسهل عملية التعلم لتعليم دون احلاجة اجيدقدمكتاب العربية يف رأيي،"
اء كتابة املواد على السبورةاآلنإىل  ١٢".تظار للمعلمني إل

١٣".الكتاب تلميذةكاملة كما حيصل كل "

حالة مبىن املدرسةامل ع.٦

ت النحوعلىيف املدرسةالدراسيةغرفةعنالحظةاملورقةعلىالتالميذإجا

:التايل

رتددالبياناالختيار
١٣مرحيةأ

٦مرحيةأقل ب
١مرحيةغريج

٢٠جمموع
تمصدر ت البحث : البيا ٦الرقم , على ورقة املالحظةنتائج معاجلة بيا

ملدرسةالعاشرالصفّ يفشخصاعشرين املقدمة إىل املالحظةعلى ورقةبناءا

وى١احلكومّيةالعالية اإلسالمية ١٣توجد.يف املدرسةالدراسيةغرفةعناجلنوبّيةكو

ة، وشخص واحد الذي أجاب غري حير مأقل أجابوا تلميذة٦أجابوا مرحية، و تلميذا

وى ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, العاشرالتلميذة يف الصّف , فريا يونيار١٢ كو
٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , اجلنوبّية

وى ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذ يف الصّف العاشر, حممود ألفيان١٣ كو
٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , اجلنوبّية



٦١

ت.مرحية أحد العوامل هو الدراسيةحجرةأنتشريالسؤالهذاعلىالتالميذإجا

.ةالعربياللغةتعلماملؤثرة على نتائج 

لت فعلت .يف املدرسةالدراسيةغرفةحولميذالتالعلى تعليقات ف يللتعر مقا

ا فسيحة و ألمرحيةيف املدرسةالدراسيةغرفةأنهي لتالميذلةقدمالعامة املالتعليقات 

:ويستند ذلك إىل تعليقات بعض املخربين كما يلي. نظيفة

١٤".ونظيفةفسيحةفصويلألنمرحية"

والبنيةاملرافقألنأيضاومرحيةجداجيدةاحتلتهااليتالدراسيةالفصولفإنرأيي،يف"
١٥".متاماكافيةالتحتية

األسرة املع.٧

ت ءموقفعنالحظةاملورقةعلىالتالميذإجا ميكنالتالميذلتعلماآل

:التايلالنحوعلىتقدميها

رتددالبياناالختيار
١٥التشجيعحيب أن يعطي أ

٤أحياب
١كّال ج

ينآيو مي ١٤ ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر,هاندا
وى اجلنوبّية ٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , كو

وى ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر,فريا يونيار١٥ كو
٢٠١٧يو يون١٤يوم األربعاء , اجلنوبّية



٦٢

٢٠جمموع
تمصدر ت البحث : البيا ٧الرقم , على ورقة املالحظةنتائج معاجلة بيا

ملدرسةالعاشرالصفّ يفشخصاعشرين املقدمة إىل املالحظةعلى ورقةبناءا

وى١احلكومّيةالعالية اإلسالمية ءموقفعناجلنوبّيةكو توجد. التالميذلتعلماآل

، و أجاب شخص تالميذ٤و حيب أن يعطي التشجيعأجابوا تلميذا١٥ أجابوا أحيا

ت.كّال واحد   ءموقفأنتشريالسؤالهذاعلىالتالميذإجا أحد العوامل هو اآل

.ةالعربياللغةتعلماملؤثرة على نتائج 

لت فعلت ءموقفحولميذالتالعلى تعليقات ف يللتعر مقا لتعلماآل

ءموقفأنهي لتالميذلةقدمالعامة املالتعليقات .التالميذ حيب أن يعطي لتعلماآل

:ويستند ذلك إىل تعليقات بعض املخربين على ما يلي.التشجيع

عطي دائما التشجيع على مواصلة التعلم يي ذء جتاه تعلم اللغة العربية الموقف اآل" 
١٦".القصور القائمةوعدم التشكيك مع أوجه 

ء دائما يقولون تعلم ليس فقط العربية ولكن يف مجيع املواد "  مثل إعطاء التشجيع، اآل
١٧".اليت هي يف املدرسة

١٨".حيب التشجيع، ألن والدي دائما يقول يل لتعلم اللغة العربية" 

وى ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر, فريا يونيار١٦ كو
٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , اجلنوبّية

وى ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر, ريسنا وايت١٧ كو
٢٠١٧يونيو ١٤األربعاء يوم , اجلنوبّية



٦٣

البيئةاملع.٨

ت ميكنالعربية اللغةتعلميفالبيئة عاملعنالحظةاملورقةعلىالتالميذإجا

:التايلالنحوعلىتقدميها

رتددالبياناالختيار
٦تدعمأ

١٠داعمةأقل ب
٤تدعمال ج

٢٠جمموع
تمصدر ت البحث : البيا ٨الرقم , على ورقة املالحظةنتائج معاجلة بيا

ملدرسةالعاشرالصفّ يفشخصاعشرين املقدمة إىل املالحظةعلى ورقةبناءا

وى١احلكومّيةالعالية اإلسالمية أجابوا ميذتال٦توجد .البيئةاملعن عاجلنوبّيةكو

استنادا إىل وصف . وا ال تدعمأجابتالميذ٤، وداعمةأقل واأجابتالميذ١٠، تدعم

تشري استجابة . العربيةاللغة ون أن البيئة أقل دعما يف درسيقولالتالميذالعديد من 

.اللغة العربيةتعلمنتائجيفاملؤثرةالعواملأن البيئة هي أحد هلذا البند إىلالتالميذ

لت ملعرفة تعليقات فعلت اللغةالتعلمنتائجحول العوامل املؤثرة يف ةالتالميذاملقا

ثريا علی نتائج تعلم هيعموماالتالميذهافإن التعليقات اليت يقدم. العربية البيئة األقل 

يلويستند هذا إىل تعليقات بعض املخربين  . اللغة العربية :كما

وى اجلنوبّية١ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية تلميذة يف الصّف العاشر, واه يودين١٨ , كو
٢٠١٧يونيو ١٤األربعاء 



٦٤

١٩"احملليةلغتهماستخداممعظمألنداعمةأقل"

درة إل" ٢٠"العربيةاللغةستخدامأقل داعمة ألن بيئيت 

العربية بني التالميذ اللغة تعلم نتائجعلىؤثرتيتالللعوامل رتتيبالالفاتتخإ.ب
الصّف العاشر اإلسالمية يف املدرسة املتوّسطة و املدرسة املتوّسطةاملتخّرجني من

وى اجلنوبّية١ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية  كو

ستخدام ةالعربياللغة تعلم نتائجقياس نظرة عامة على مستوى العوامل املؤثرة يف 

ت٣أسئلة مع ٨من هي. املالحظةورقة  املالحظةعلى ورقة التالميذمث جواب . إجا

تأما . )٣(البحثية جمدولة إحصائيا وميكن رؤية النتيجة يف امللحق ورقةعلىالتالميذإجا

تمعالعواملعناملالحظة :التايلالنحوعلىتقدميهاالعربية ميكناللغةتعلميفا

٤.١٠اجلدول 
ملدرسة العالية يف عربية الاللغة تعلم نتائجعلىؤثريت تالللعوامل ترتيب الصّف العاشر 

وى اجلنوبّية١اإلسالمية  احلكومّية  كو

تعلمنتائجيف ؤثرتيتالعوامل رقم
عربيةالاللغة 

ت التالميذ إجا
الرتتيب

جبأ
١٨٢٠١سيةاعامل خلفية الدر ١
١١٩٠٥ميذالتالامل رغبةع٢

وى ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذ يف الصّف العاشر, دمحم فوزان١٩ كو
٢٠١٧يونيو ١٤ربعاء يوم األ, اجلنوبّية

ويد٢٠ ١املدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية ,املقابلة, التلميذة يف الصّف العاشر, ريسا كومار
وى اجلنوبّية ٢٠١٧يونيو ١٤يوم األربعاء , كو



٦٥

١٠٤٦٦ميذتالالدافعامل ع٣
١٧٣٠٢امل املدرسةع٤
١٣٧٠٤,٥التعلممرافقامل ع٥
١٣٦١٤,٥حالة مبىن املدرسةامل ع٦
١٥٤١٣األسرةاملع٧
٦١٠٤٧لبيئةااملع٨

تمصدر ت البحث : البيا ٢٠١٧نتائج معاجلة بيا

تعلم نتائجلعوامل اليت تؤثر على لترتيبا إىل اجلدول أعاله ميكن أن نرى أنبناء

ملدرسة العالية اإلسالمية  احلكومّية العربية يف اللغة  وى اجلنوبّية١الصّف العاشر  ) ١كو

) ٥، التعلممرافقعامل ) ٤امل األسرة، ع) ٣، دّرسةعامل امل) ٢، عامل خلفية الدراسية

. البيئةعامل) ٨, تلميذعامل دافع) ٧,التالميذعامل رغبة) ٦، حالة مبىن املدرسةعامل 

.عامل خلفية الدراسيةويستند العامل األبرز يف اجلدول أعاله هي 

التالميذ بنياللغة العربية تعلمنتائجعلىتؤثراليتالعواملو أّما اإلختالفات يف ترتيب

نتائج التبويبإيلنظرنأنميكناإلسالمية املدرسة املتوّسطة و املدرسة املتوّسطةاملتخّرجني من

تؤثراليتالعواملترتيبومقارنة. ٨امللحق و٧امللحق يفمعاجلتهامتاليتاملالحظةورقةعلى 

املدرسة املتوّسطة و املدرسة املتوّسطةالتالميذ املتخّرجني منبنياللغة العربية تعلمنتائجعلى

يفختالفاتاإلتوجدأنيرىأنميكن٤.١١اجلدولإىلبناء . ٤.١١اجلدوليفاإلسالمية

املدرسة التالميذ املتخّرجني منابنياللغة العربية تعلمنتائجعلىتؤثراليتالعواملترتيب



٦٦

هي الرتتيب املدرسة املتوّسطةلتالميذ املتخّرجني منل.اإلسالميةاملتوّسطة و املدرسة املتوّسطة

لتالميذ املتخّرجني منمث ل. اللغة العربية هي مدّرسةتعلمنتائجعلىاألول من العوامل اليت تؤثر 

اللغة العربية تعلمنتائجعلىلرتتيب األول من العوامل اليت تؤثر اهي اإلسالميةاملدرسة املتوّسطة

.سيةاخلفية الدر هي 

٤.١١اجلدول 
التالميذ املتخّرجني منالعربية بنياللغة تعلم نتائجعلىؤثريت تالللعوامل الرتتيبالفاتتخإ

اإلسالميةاملدرسة املتوّسطة و املدرسة املتوّسطة
عوامل وتسلسل الرتتيب اليت تؤثر 

العربية بني اللغة تعلم نتائجعلى يف 
املدرسة التالميذ املتخّرجني من

املتوّسطة

عوامل وتسلسل الرتتيب اليت تؤثر على يف 
التالميذ العربية بني اللغة تعلم نتائج

اإلسالميةاملتخّرجني من املدرسة املتوّسطة

يف ؤثريت تالعوامل رقم
التعلمنتائج

العدد
نتائجيف ؤثريت تالعوامل رقم

التعلم
العدد

٢٩سيةاعامل خلفية الدر ٢٨١عامل املدرسة١
٢٩عامل املدرسة٢٨٢حالة مبىن املدرسةعامل ٢
٢٨األسرةعامل٢٦٣األسرةعامل٣
٢٨التعلممرافقعامل ٢٥٤التعلممرافقعامل ٤
٢٧ميذالتالعامل رغبة٢٤٥ميذالتالعامل رغبة٥
٢٤حالة مبىن املدرسةعامل ٢٣٦ميذالتالعامل دافع٦

٢٤ميذالتالعامل دافع٧
تمصدر ت البحث: البيا ٢٠١٧نتائج معاجلة بيا


