
الباب الربع

تقديم البيانات وتحليلها

. وصف مكان البحث1

لمحة عن المدرسة الثانوية نورالهداية.)أ

ىف القرية فنكلن بارو 1996أن املدرسة الثانوية نوراهلداية سياك حولو مبنطقة كمبار. تبىن ىف سنة 
سياك حولو مبنطقة كمبار. يف الشارع لينتاس تيمور.

زعيم المؤسس)ب

زعماء املؤسسني يف بناء املدرسة الثانوية نوراهلداية هم:و فيها 

احلاج سركاىن . 1

احلاج حممد ذاكر. 2

ايدى سوريادى. 3

ب) الموظف المدرسة

الثانوية نوراهلداية سياك حولو كمبار فيما يلى:املوظف املدرسة 

: حممد جائز. الرئس املدرسة1

: شيد حاشيم. نائب الرئس املدرسة2

: كرتيك ساريمواظفة اإلدارة. 3

سين وتنمية عدد طالب واحوال وسائل الدراسية والتعليمبيان المدر ت) 



كان املدرسون واملدرسات يعلمون يف هذه املدرسة عشرين مدرس و مدرسة و ىف اجلدول التلى 
احواهلم تفصيال

الجدول األول
حالة المدرسين في المدرسة الثانوية نورالهداية

2014-2013الدرسة سنة 

لدروسا الجنس االسماء الرقم
4 3 2 1

اللغة 
اإلجنليزية

املرءة نيلى يفيدا 1

علوم 
احلساب

املرءة هريىن فورمنا واتى 2

علوم 
احلسوب

الرجل خيدير رشيد 3

اللغة العربية املرءة ذولينا 4
القران 

واحلديث
الرجل عريف شخ 5

الكشاف الرجل صابريين 6
تنظم

الطبيعة
الرجل اريادي ايسكندار 7

علوم احلياة املرءة دوي ارتيك 8
الفنون 
والثقافة

املرءة فطري عيين 9



الرياضة الرجل عوسريذال 10
علوم 

احلسوب
الرجل حندري 11

علوم الوطنية املرءة مونا فريلينا 12
القران 

واحلديث
الرجل ادي حدايات 13

جتويد املرءة رمحي سوسنيت 14
فقة الرجل يودي حاريانتو 15

التاريخ الرجل محدان 16
علم جمتمع الرجل موليا سرييغر 17

العلوم 
االجتماعية

الرجل رجال الفكري 18

اللغة 
االندونيسية

املرءة اوكفارسا خرييا 19

العقيدة 
واالخالق

الرجل الفيان 20

الجدول الثانى

نورالهداية سياك حولو بمنطقة كمبارحالة الطالب في المدرسة 

2014-2013سنة الدرسة 

المجموعةالطالبالصف



لبةاطبطال
1A142034
1B123032
2A161834
2B122234
3A112132
3B102434

75125200المجموع

طالب ، و كانت الطالبات 200ومن اجلدول الثاىن عرف أن جمموع ا لطالب و الطالبات يف هذه املدرسة 
ثفية.125شخصا و الطالبات 75اكثر من الطالب، الطالب 

ل الثالثالجدو 

وسائل الدراسة فى المدرسة الثانوية نورالهداية

2014-2013سنة الدراسة 

الحالة
الجملة الجنس فسد الرقم

ثقيل
فسد فسد جيد



- - - 6 6 الفصل 1
- - - 180 أ. الكرسى         

- - - 180 ب. املكاتب
- - - 6 ت. السبورة
- - - 3 ث. اخلزنة
- - - 1 املكتبة 2.
- - - 2 ب. رف الكتب
- - - 1 ث. اخلزنة
- - -  - معمل العلم 3.
- - -  - حجرة الرئس 4.
- - - 1 أ. الكرسى
- - - 1 ب. املكتب
- - - 1 ث. اخلزنة
- - - 6 ج. كراسة
- - - 12 حجرة املدرس 5.
- - - 12 أ. الكرسى
- - - 12 ب. املكتب
- - - 6 ث. اخلزنة
- - - 1 ج.كراسة

، و كراسى الفصل هي: 6على السابقة : الفصل هي: وسائل الدراسة ىف املدرسة الثانوية نوراهلداية
و رف 1، ومكتبة: 3، و خزانة الفصل هي: 6، و سبورة الفصل هي : 180، ومكاتب الفصل هي: 180

،و املكتب هي: 1، و الكرسى هي:1حجرة الرئس هي: ، و1، و خزانة املكتبة هي: 2الكتب املكتبة هي :
، واملكاتب هي 12، و الكرسى هي: 12، و احلجرة املدرس هي :6اسة هي : ، و كر 1، و اخلزانة هي :1
.1، و كراسة هي: 6، و اخلزانة هي:12:



ب. تقديم البيانت

والدراك اإلجابة تعلم الضمائر يف املادة اللغة العربية لدى طالب الصف االول باملدرسة الثانوية .
نوراهلداية سياك حولو مبنطقة كمبار. قد قامت الباحثة املالحظات . اما املالحظة فقد وجهت اىل مدرس اللغة 

.  2014ابريل 19مارس اىل 19العربية ست مرات من تاريخ 

:الباحثة املالحظات إىل املدرس فوجدت الباحثة احلاصلة منها كما يف اجلدول اآلتىقد أقامت 

الجدول الرابع

حاصلة بيانت المالحظة

: مدرسة نورالهداية المدرسة

: اللغة العربيةالدرس

المالحظة       : األول

2014ماريس 19اليوم و التاريخ : الخاميس، 

7.30الساعة         : 

الوجهات المالحظةالرقم
حاصلة المالحظة

النعم
املدرس يعد وحدة الدراسة1



قبل الدراسةاملدرس يكشف عن حضور الطالب2

قبل إبتداء الدراسةيرتب املدرس أحوال الطالب3

عطى املدرس دوافع التعلم للطالبي4

تصلمري املتعليم الضشرح املدرس من أعراض 5

مراجعون الدرس عن املاضىاملدرس والطالب6

عرض الدرس
الضمري املتصل با المثلة يف شرح املدرس عن تعريف 7

مجل قصرية


يقدم املدرس عن األسئلة مناسب مبواد الدرس الذي 8
درسه



الذي  يقع يف املدرس يأمر الطالب تعيني الضمائر9
احلوا ر



لىت توجد تعيني حركة الكلمة ااملدرس  يأمر الطالب10
قبل الضمائر



املدرس تدربات يف إستعمل الضمائريعطي 11

يعطي املدرس تدربات للطالب يف حركة الضمائر12

إلعراب الكلمة فيها الضمائرشرح املدرس ا13

قدرة املدرس على الفهم مادة الدرس14

اإلختتام
فرصة لألسئلةدرس الطالبيعطى امل15

يستخلص عن مواد الدرساملدرس والطالب16

متريناتيعطى املدرس الطالب17

710مجموع
41,1758,82فى المائة



		58,82%:  أو 10%   و أما ال17،41:  أو 7اجلدول السابق أن إجابة املدرس نعم نظر اىل
، فلذالك وجدنا اخلالصة أن الطالب قد قام ىف عملية التعليم اللغة العربية  يف املدرسة الثانوية نوراهلداية سياك حولو 

مبنظقة كمبار الغرض " ناقص "     

الخامسالجدول 

حاصلة بيانت المالحظة

: مدرسة نورالهداية المدرسة   

العربية: اللغة الدرس    

الثانىالمالحظة       :

2014ماريس 20و التاريخ  :الجمعة، اليوم

10.00الساعة          : 

الوجهات المالحظةالرقم
حاصلة المالحظة

النعم
املدرس يعد وحدة الدراسة1

قبل الدراسةاملدرس يكشف عن حضور الطالب2

قبل إبتداء الدراسةيرتب املدرس أحوال الطالب3

عطى املدرس دوافع التعلم للطالبي4



تصلمري املشرح املدرس من أعراض تعليم الض5

مراجعون الدرس عن املاضىاملدرس والطالب6

عرض الدرس
الضمري املتصل با المثلة يف شرح املدرس عن تعريف 7

مجل قصرية


مبواد الدرس الذي يقدم املدرس عن األسئلة مناسب 8
درسه



الذي  يقع يف املدرس يأمر الطالب تعيني الضمائر9
احلوا ر



لىت توجد تعيني حركة الكلمة ااملدرس  يأمر الطالب10
قبل الضمائر



املدرس تدربات يف إستعمل الضمائريعطي 11

يعطي املدرس تدربات للطالب يف حركة الضمائر12

إلعراب الكلمة فيها الضمائراشرح املدرس 13

قدرة املدرس على الفهم مادة الدرس14

اإلختتام
فرصة لألسئلةدرس الطالبيعطى امل15

يستخلص عن مواد الدرساملدرس والطالب16

متريناتيعطى املدرس الطالب17

118مجموع
63,7047,05فى المائة

: أو 7%  ىف املائة و أما ال    64,70	: أو10اجلدول السابق أن إجابة املدرس نعم   بالنظر اىل %  ىف املائة، فلذالك وجدنا اخلالصة أن الطالب قد قام ىف عملية التعليم اللغة العربية  يف املدرسة الثانوية 	47,05
.نوراهلداية سياك حولو مبنظقة كمبار العرض " ناقص"  



السادسالجدول 

حاصلة بيانت المالحظة

: مدرسة نورالهداية المدرسة   

: اللغة العربيةالدرس   

الثالثالمالحظة        :

2014ماريس 26:الخاميس، و التاريخاليوم

7.30الساعة          : 

الوجهات المالحظةالرقم
حاصلة المالحظة

النعم
الدراسةاملدرس يعد وحدة 1

قبل الدراسةاملدرس يكشف عن حضور الطالب2

قبل إبتداء الدراسةيرتب املدرس أحوال الطالب3

عطى املدرس دوافع التعلم للطالبي4

تصلمري املشرح املدرس من أعراض تعليم الض5

مراجعون الدرس عن املاضىاملدرس والطالب6

عرض الدرس
الضمري املتصل با المثلة يف شرح املدرس عن تعريف 7



مجل قصرية
يقدم املدرس عن األسئلة مناسب مبواد الدرس الذي 8

درسه


الذي  يقع يف املدرس يأمر الطالب تعيني الضمائر9
احلوا ر



لىت توجد تعيني حركة الكلمة ااملدرس  يأمر الطالب10
قبل الضمائر



تدربات يف إستعمل الضمائراملدرسيعطي 11

يعطي املدرس تدربات للطالب يف حركة الضمائر12

إلعراب الكلمة فيها الضمائرشرح املدرس ا13

قدرة املدرس على الفهم مادة الدرس14

اإلختتام
فرصة لألسئلةدرس الطالبيعطى امل15

يستخلص عن مواد الدرساملدرس والطالب16

متريناتيعطى املدرس الطالب17

134مجموع
76,4723,52فى المائة

: أو  4%   ىف املائة و أما ال    76,47: أو  13اجلدول السابق أن إجابة املدرس نعم بالنظر اىل %  ىف املائة، فلذالك وجدنا اخلالصة أن الطالب قد قام ىف عملية التعليم اللغة العربية  يف املدرسة 23,52
الثانوية نوراهلداية سياك حولو مبنظقة كمبار العرض   "مقبول"   



الجدول السابع

حاصلة بيانت المالحظة

: مدرسة نورالهداية المدرسة  

: اللغة العربيةالدرس   

الرابعالمالحظة       :

2014ماريس 27و التاريخ : الجمعة، اليوم

10.00الساعة       : 

الوجهات المالحظةالرقم
حاصلة المالحظة

النعم
املدرس يعد وحدة الدراسة1

قبل الدراسةاملدرس يكشف عن حضور الطالب2

قبل إبتداء الدراسةالطالبيرتب املدرس أحوال 3

عطى املدرس دوافع التعلم للطالبي4

تصلمري املشرح املدرس من أعراض تعليم الض5

مراجعون الدرس عن املاضىاملدرس والطالب6

عرض الدرس
الضمري املتصل با المثلة يف شرح املدرس عن تعريف 7

مجل قصرية


مناسب مبواد الدرس الذي يقدم املدرس عن األسئلة 8
درسه





الذي  يقع يف املدرس يأمر الطالب تعيني الضمائر9
احلوا ر



لىت توجد تعيني حركة الكلمة ااملدرس  يأمر الطالب10
قبل الضمائر



املدرس تدربات يف إستعمل الضمائريعطي 11

يعطي املدرس تدربات للطالب يف حركة الضمائر12

إلعراب الكلمة فيها الضمائراملدرس اشرح 13

قدرة املدرس على الفهم مادة الدرس14

اإلختتام
فرصة لألسئلةدرس الطالبيعطى امل15

يستخلص عن مواد الدرساملدرس والطالب16

متريناتيعطى املدرس الطالب17

161مجموع
93,115,88فى المائة

: أو 1%    ىف املائة و أما ال    		94,11: أو 16اجلدول السابق أن إجابة املدرس نعم بالنظر اىل %    ىف املائة، فلذالك وجدنا اخلالصة أن الطالب قد قام ىف عملية التعليم اللغة العربية  يف املدرسة الثانوية 5,88
نوراهلداية سياك حولو مبنظقة كمبار العرض "جيد "               

الجدول الثامن



حاصلة بيانت المالحظة

: مدرسة نورالهداية المدرسة           

: اللغة العربيةالدرس    

المالحظة           : الخامس

2014ابريل 2:الخاميس، و التاريخ   اليوم

7.30الساعة              : 

الوجهات المالحظةالرقم
حاصلة المالحظة

النعم
املدرس يعد وحدة الدراسة1

قبل الدراسةاملدرس يكشف عن حضور الطالب2

قبل إبتداء الدراسةيرتب املدرس أحوال الطالب3

عطى املدرس دوافع التعلم للطالبي4

تصلمري املشرح املدرس من أعراض تعليم الض5

مراجعون الدرس عن املاضىاملدرس والطالب6

عرض الدرس
الضمري املتصل با المثلة يف شرح املدرس عن تعريف 7

مجل قصرية


يقدم املدرس عن األسئلة مناسب مبواد الدرس الذي 8
درسه



الذي  يقع يف املدرس يأمر الطالب تعيني الضمائر9
احلوا ر



لىت توجد تعيني حركة الكلمة ااملدرس  يأمر الطالب10



قبل الضمائر
املدرس تدربات يف إستعمل الضمائريعطي 11

يعطي املدرس تدربات للطالب يف حركة الضمائر12

إلعراب الكلمة فيها الضمائرشرح املدرس ا13

قدرة املدرس على الفهم مادة الدرس14

اإلختتام
فرصة لألسئلةدرس الطالبيعطى امل15

يستخلص عن مواد الدرساملدرس والطالب16

متريناتيعطى املدرس الطالب17

170مجموع
1000فى المائة

%   0: أو 0%    ىف املائة و أما ال    100: أو 17اجلدول السابق أن إجابة املدرس نعم  بالنظر اىل
ىف املائة، فلذالك وجدنا اخلالصة أن الطالب قد قام ىف عملية التعليم اللغة العربية  يف املدرسة الثانوية نوراهلداية سياك 

حولو مبنظقة كمبار العرض " جيد"  

الجدول التاسع

حاصلة المالجظةمجمل

الوجهات املالحظةالرقم
النعم

FPFP



%0	0%5100املدرس يعد وحدة الدراسة1
قبل املدرس يكشف عن حضور الطالب2

الدراسة
5100%00%

قبل إبتداء يرتب املدرس أحوال الطالب3
الدراسة

5100%00%

%00%5100عطى املدرس دوافع التعلم للطالبي4
مري شرح املدرس من أعراض تعليم الض5

تصلامل
480%120%

مراجعون الدرس عن املدرس والطالب6
املاضى

480%120%

عرض الدرس
الضمري املتصل شرح املدرس عن تعريف 7

با المثلة يف مجل قصرية
480%120%

يقدم املدرس عن األسئلة مناسب مبواد 8
الدرس الذي درسه

480%120%

املدرس يأمر الطالب تعيني الضمائر9
الذي  يقع يف احلوا ر

240%360%

تعيني حركة الكلمة املدرس  يأمر الطالب10
لىت توجد قبل الضمائرا

240%360%

املدرس تدربات يف إستعمل يعطي 11
الضمائر

360%240%

يعطي املدرس تدربات للطالب يف حركة 12
الضمائر

240%360%

إلعراب الكلمة فيها شرح املدرس ا13
الضمائر

5100%00%

%00%5100قدرة املدرس على الفهم مادة الدرس14



اإلختتام
%240%360فرصة لألسئلةدرس الطالبيعطى امل15
يستخلص عن مواد املدرس والطالب16

الدرس
5100%00%

%480%120متريناتيعطى املدرس الطالب17
%2125%6475مجموع

السابقة قد تبني  الينا ان يف املقادمة يف كل خطوات التعليم استخدم على املدرس املثال مدرس يعيد يف اجلدول 
9،10،12، مث رقم 8، حىت رقم قبل إبتداء الدراسةوحدة الدراسة، يرتب املدرس أحوال الطالب

إىل مرات يف اإلستخدام. قدرة املدرس على الفهم مادة الدرس14نقيص يف اإلستخدام، مث رقم 13،14،16،

شرح 13و رقم ر، املدرس يأمر الطالب تعيني الضمائر  الذي  يقع يف احلوا9ىف اخلطوات التعليم رقم 
مرا يف اإلستخدام، اما مدرس نقيص فهم من التمرينات او تدريبات يف مثإلعراب الكلمة فيها الضمائراملدرس ا

تعليم النحو، تدريبات هي مترينات للقائدة يف االعراب الكلمة. لكذالك مترينات ما يف إستعمال مدرس. اما هذا 
ستطيع اخلطوات. هذا للقدرة  الطالب اىل املادة  الىت تدريس. نقيص تدريبات و مترينات تسبب الطالب ال ت

القدرة املادة الىت تدريس املدرس.

ج. تحليل البيانات

إن البيانات املأخوذة حتلل بإستخدام الرمز اآلتى :
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%25		 = x100
%، 75السابق فاملئوية املأخوذة إلجابة ( نعم ) وبعد أن حللت الباحثة تلك احلاصلة  باستخدام الرمز

%. إذن أن عملية التعليم الضمائر يقع ىف املدرسة جيدة. 25وىف إجابة ( ال ) 


