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 الرابع الباب

البحث  نتائج

 البحث مكان عن العام تصوير - أ

 مرتافورا ألوس سندي للبنات الحديث اإلسالمي المعهد بناء تاريخ -1

 كانت ددييةًة  ،كادلعارؼ العلـو مطالعة مكاف إنشاء ىف سليمة إرادة من ادلعهد هذا صدر

  ًة .حكومية أك

 زركشي احلاج بدأ ،هػ ١٤١٤ ذكاحلجة ٢٥ بالتاردخ ادلقابل ـ١٩٩٣ دوين ۱٦ التاردخ ىف

 كونتور دارالسالـ معهد من متخرجاف كمها ،ادلعهد هذا إنشاء هادي شريازي أزتد كاحلاج حسيب

 مشاركة درددكف الذدن كاألصدقاء اجملتمع ىف كادلشادخ العلماء إىل تواصال بدادته ىف .ادلددية كجامعة

 دار كمعهد مادكرا األمني كمعهد ،كونتور دارالسالـ معهد من ادلتخرجني كاألساتيذ ،الشأف هذا

 .ادلعهد هذا بياء عن معهم ليتشاكركا اذلجرة



 
42 

 اإلسالمي ادلعهد ىف التدردس عملية بدأت ۱٩٩٤–١٩٩٣ الدراسية السية أكؿ ىف

 كهو ،٢١٢٦٣٠۳٠٥٠٤٧: ادلدرسة برقم الدديية ادلؤسسة ىف كسجل ألوس سيدي احلددث

 شأنه ادلعهد هذا أكسع سيوات ثالث كبعد .الثانية غمبوت احلكومية الثانودة ادلدرسة من متفرع

 ،القرآف تربية كبستاف األطفاؿ بستاف دليها مث ٠٣٢٦۳٠۳٠٥٠١٩ :بالرقم العإلىة ادلدرسة بإنشاء

 كهي جدددة دراسة فتحت ٢٠٠٨–٢٠٠٧ الدراسية السية كىف ،الشامل األطفاؿ كبستاف

 .طالبة ۱٩ طالباهتا بعدد القرآف لتحفيظ الثانودة ادلدرسة

  واالتجاه األغراض- 2

 األغراض ( أ

 .كالبالد ،كالشعب ،لألمم التافعني للطالبات الرتبودة ادلؤسسة تكودن

 االجتاه  ( ب

 .ادلعهد رلتمع أفراد من فرد لكل كالرتبية العلـو عن كاحلربة الفهم ترقية  )١

 .ادلعهد رلتمع أفراد من فرد لكل الكرمية كاألخالؽ التعلم نتيجة ترقية  )٢
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 اإلسالمي ادلعهد إلجياد األعماؿ ىف ليتعاكنوا ادلعهد رلتمع رتيع إىل التشجيع  )٣

 اجلميل

 تربودة مؤسسات أحبّ  ادلعهد تكودن  )٤

 والسلوك ،واألساس ،األهداف- 3

 األهداؼ - أ

 .احملمودة كاألخالؽ اإلمياف ثبوت إمتالؾ )١

 .اليفس على للقياـ زادا ادلهارات إمتالؾ )٢

 .كالعامل ادلتقدـ اإلنسانية القوة مصدر إمتالؾ )٣

 .الشعب أبياء تذكية ىف سعيا كالقدرة الفهم كفادة إمتالؾ )٤

 األساس - ب

 .الرفيعة األخالؽ )١

 .الصحيح البدف )٢
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 الواسعة العلـو )٣

احلردة  األفكار )٤

 السلوؾ  - ج

 إىل للوصوؿ كالتكميل الزدادة إىل كسعي بالكماؿ ادلوجودة األجهزة استفادة )١

 .كالتعلىم الرتبية أهداؼ

 اإلضاىف كالدرس ،ادلدرسة كميظمة الكشافة ىف التدردب بأداء الطالبة مهارة إمناء )٢

 كدفاع ،كالقصيدة ،العرىب كاخلط ،القرآف قراءة كفيوف ،كالتحيط ،احلاسوب عن

 .ذلك كغري اليفس
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 المنظمة ترتيب- ٤

  المنظمة ترتيب
 مرتافورا ألوس سندي العإلىة للمدرسة
 ٢٠٠۹–٢٠٠۸ الدراسية السنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسيب زركشي احلاج
 ادلدرسة ناظر \ادلعهد مددر

 ادلدرسة

 ردسميايت سري
 ادلدرسة ناظر نائبة

 رتهار
 ادلدرسة إدارة قسم رئيس

 رزتن غزإىل أزتد
 الطالبات مسؤكلية

 موليادي
 الدركس رلموعة مسؤكلية

 اخلامس الفصل كيل
 موليادي

 الرابع الفصل كيل
 نورسوكاكايت

 السادس الفصل كيل
 رزتن غزإىل أزتد
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 واألجهزة الوسائل- 5

 قردة ىف تقع ألوس سيدي احلددث اإلسالمي ادلعهد ككسائل الظاهرة ادلباين أف بالعمـو

 الدراسية للمباين األكؿ ادلوقع ،ادلوقَعني ىف ادلوقوعة ادلباين بِعّدة ،بيجر ميطقة مرتافورا ألوس سيدي

 :حدكدمها أما .تقردباًة  مرت ٢٠٠ بييهما كبعد ،للمساكن كالثاين ،الفصوؿ أك

 األكؿ ادلوقع - أ

 .كاناف رداـ بالري الشرقي اجلانب )١

 السّكاف مبيازؿ الشمإىل اجلانب )٢

 أدضا السّكاف مبيازؿ الغريب اجلانب )٣

 اجلوار ربيطة كميزؿ بالشارع اجليويب اجلانب )٤

 الثاين ادلوقع - ب

 .كاناف رداـ بالري الشرقي اجلانب )١

 السّكاف مبيازؿ الشماىل اجلانب )٢
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 بالشارع الغريب اجلانب )٣

 اجلوار ربيطة مبيزؿ اجليويب اجلانب )٤

 للمدرسة مبياء كهو ،أمتار ۱٠x٥ بوسع للمدرسة كاحد مبياء للمعهد كاف ،بدادته ىف

 هذا ليستفيد كادلددر ادلؤسس إىل ادلدرسة هذه ناظر أعطٰيه كحييئذ ،الدستعمل الذي اإلبتدائية

 .اإلستفادة بأحسن ادلبياء

 كغرفة ،للفصل غرفة ۱۱ ألوس سيدي احلددث اإلسالمي ادلعهد هذا امتلك ،كاليـو

 لشركة كاحدة كغرفة  ،للمكتبة كاحدة كغرفة ،(كاللغوي الطبيعي) للمعمل كغرفتاف ،للددواف كاحدة

 .للمقصف كاحدة كغرفة ،ادلدرسة

 بوسع بيت كهو ،السكاف بأحد مستَعرّ  أنه بدادته ىف ،ادلسكن كوف أدضا كهكذا

٨x۱كاليـو ،اشرتائه على ألوس سيدي احلددث اإلسالمي ادلعهد قدر قد البيت هذا فاآلف ،مرتا٢ 

 ،للمددر كاحد كبيت ،كادلصلي ،للمسكن غرفة ۱۰ ألوس سيدي احلددث اإلسالمي للمعهد
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 غرؼ ٧ ك ،للطالبات اخلالء دار ٢٥ ،األستاذات\األساتيذ بيوت كثالثة ،للمريب كاحد كبيت

 .لألساتيذ كاحلماـ اخلالء لدار

 مشتهد أرضه ككل ،تقردبا مرت ٣٢٦،٣٣ بوسع كبستانا مساحا للمعهد كاف اليـو إىل

 .الوقاؼ بشهادة

 والموظفين األساتذة أحوال- ٦

 كموظفة أستاذا كعشركف كاحد ٢۰۰٨ السية مرتافورا ألوس سيدي العالية للمدرسة

 :اآليت اجلدكؿ إىل فانظر كل لتفصيل .لإلدارة كاحدة

 السنة فى مرتافورا ألوس سندي العالية للمدرسة والموظفين األساتيذ أحوال ٤.۱ الجدول
م ٢٠٠٩–٢٠٠٨  الدراسية

 الرقم اإلسم ادليسبة األخرية الدراسة
 شعبة اإلسالمية اجلامعة

 الدعوة
 ا حسيب زركشي احلاج ادلدرسة ناظر

 ٢ هادي شرياجي احلاج األستاذ كونتور السالـ دار
 ٣ ردانتو سالميتو األستاذ مرتافورا داراذلجرة
 قسم رئيس)األستاذ  مرتافورا داراذلجرة

 (اإلدارة
 ٤ رتهار

 ٥ موليادي األستاذ مرتافورا داراذلجرة
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 رلموعة مسؤكلية)األستاذ  احلكومية العالية ادلدرسة
 (الدركس

 ٦ الددن شردف نور

 ٧ راديو رزتة األستاذ كونتور السالـ دار
 ٨ راضية سيت األستاذة الرتبية شعبة اإلسالمية اجلامعة
 ٩ رمسيايت سري ادلدرسة ناظر نائبة الرتبية شعبة اإلسالمية اجلامعة

 ۱۰ مييخة األستاذة اإلسالمية العإلىة ادلدرسة
 ۱۱ س.ؼ.دوسف زلمد احلاج األستاذ الرتبية شعبة اإلسالمية اجلامعة

 شعبة احلكومية اجلامعة
 اإلجتماعية

 ۱۲ سوقوايت سري األستاذة

 شعبة احلكومية اجلامعة
 الفالحية

 ۱۳ حيايت نور األستاذة

 ۱٤ شرقاكي أزتد احلاج األستاذ الرتبية شعبة اإلسالمية اجلامعة
 ۱۵ رزتن غزإىل أزتد األستاذ مرتافورا داراذلجرة

 ۱٦ إدداداين اإلدارة قسم عضوة مرتافورا ألوس سيدي
 ۱٧ مصلح األستاذ الرتبية شعبة اإلسالمية اجلامعة
 ۱٨ سييت األستاذة الرتبية شعبة اإلسالمية اجلامعة
 ۱٩ ددوي إدرين األستاذة كونتور السالـ دار
 ۲۰ ددلييا أنيت األستاذة الغابية شعبة احلكومية اجلامعة

 ۲۱ عرفية األستاذة مرتافورا ألوس سيدي
 ۲۲ فطردة نور األستاذة الرتبية شعبة اإلسالمية اجلامعة

 -٢٠٠۸ الدراسية السية ىف مرتافورا ألوس سيدي العإلىة للمدرسة اإلدارة قسم :البياف مصدر
 ـ٢٠٠۹

 
 الطالبات أحوال- ٧
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 طالبة ذتيوف ـ٢٠٠۹ -٢٠٠۸ الدراسية السية ىف مرتافورا ألوس سيداي العالية للمدرسة

 :اآليت اجلدكؿ إىل فانظر ،البياف لتفصيل .فصوؿ ثالثة إىل ادليفصلة

 الدراسية السنة فى مرتافورا ألوس سندي العالية للمدرسة الطالبات أحوال ٤.۲ الجدول
 م٢٠٠۹ -٢٠٠۸

 الفصل العدد
 األكؿ 13
 الثاين 22
 الثالث 19
 العدد 54

 -٢٠٠۸ الدراسية السية ىف مرتافورا ألوس سيدي  العاليةللمدرسة اإلدارة قسم :البياف مصدر
 ـ٢٠٠۹

 
 

 
 البيانات تقديم-  ب

 األنشطة ىف العربية اللغة مصطلحات استخداـ عن البيانات هي استقدـ اليت البيانات

 .تؤثرها اليت كالعوامل مرتافورا آلوس شييداي العالية بادلدرسة األكؿ الصف لطالبات اليومية
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 كالتوثيق ،كادلالحظة ،كاإلستبياف ،الشخصية ادلقابلة حاصل من الكاتب ناذلا ستقدـ اليت البيانات

 .البحث هذا ىف كسلربدن مستجبني دكونوف الذدن ادلتعلقة األفراد إىل ادلؤددة

 شكل ىف البيانات تقدمي كهو (Deskriptif) تصودردا الكاتب سيقدمها اجملموعة البيانات

 .ادلفهومة بالكلمات التصودر

 ادلشكالت حسب على البحث فركع إىل الكاتب فقسمها ،البيانات عن الفهم لسهولة

 األكؿ الصف لطالبات اليومية األنشطة ىف العربية اللغة مصطلحات استخداـ كهي ،ادلبحوثة

 .تؤثرها اليت كالعوامل مرتافورا آلوس شييداي العالية بادلدرسة

 

 األول الصف لطالبات اليومية األنشطة فى العربية اللغة مصطلحات استخدام -1

 مرتافورا آلوس شينداي العالية بالمدرسة

 اللغودة الرموز تبدؿ (أ
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 العالية بادلدرسة األكؿ الصف الطالبات أف الكاتبة كجدت كاالستبياف ادلالحظة ىف

 ادلختلطة العربية إىل الفصيحة العربية من ختاطبهن لغة تبدلت قد مرتافورا آلوس شييداي

 :اآلتية  األحياف ىف بالبيجاردة

 الفصل ىف العربية اللغة تدردس عملية (1)

 اللغة تدردس عملية دتر حني الفصيحة العربية باللغة تتكلمن الطالبات كل دكاد

 كل أف األكؿ الصف ىف العربية اللغة كمعلمة سوكاكايت نور أستاذة قالت .الفصل ىف العربية

 ىف الفصيحة بالعربية تتكلمن قد مرتافورا آلوس شييداي العالية بادلدرسة األكؿ الصف طالبات

 عملية دتر عيد الفصل هذا إىل ادلالحظة ىف الكاتبة كجدت مبا دطابق كهذا .1الفصل

 .الفصيحة بالعربية تتكلمن أهنن الكاتبة كجدت ،التدردس

 األسبوعية العربية احملاضرة برنامج(2)

                                                 
 12 التاردخ ىف مرتافورا، ألوس شييداي ةايلبادلدرسة الع األكؿ الصف ىف العربية اللغة معلمة سوكاكايت، نور مع االستبياف 1

 2008نوفمرب
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 العربية باللغة تتكلمن مرتافورا آلوس شييداي العإلىة بادلدرسة األكؿ صف طالبات

 عن الكاتبة سألت دلا الطالبة إحدي قالت .األسبوعية العربية احملاضرة برنامج ىف الفصيحة

 العربية باللغة نتكلم حنن" فأجابت ،األسبوعية العربية احملاضرة ىف ادلستعملة العربية اللغة

 ادلالحظة إىل كتفوضها إعدادا تعدّ  أف البد ادلتكلمة كل ألف ،العربية احملاضرة ىف الفصيحة

 رزتيانيت سري احلاجة قالت مبا دطابق كهذا .2"حتفظها مث ،قيؼ األخطاء كتصلح لتفتشه

 أهنن ادلالحظة ىف الكاتبة كجدت مبا دطابق ككذلك .3العربية احملاضرة مالحظة كإحدي

 .الفصيحة بالعربية تتكلمن

 األسبوعية العربية احملادثة برنامج (3)

 العربية باللغة تتكلمن مرتافورا آلوس شييداي  العالية بادلدرسة األكؿ صف طالبات

 عن الكاتبة سألت دلا الطالبة إحدي قالت .األسبوعية العربية احملادثة برنامج ىف الفصيحة

 الفصيحة العربية باللغة تكلميا" فأجابت ،األسبوعية العربية احملاضرة ىف ادلستعملة العربية اللغة

                                                 
 2008 أغوستوس 9 التاردخ ىف مرتافورا، ألوس شييداي ةايلالع بادلدرسة األكؿ الصف طالبة سامل، رفىعة سيت مع االستبياف2
 أغوستوس 9 التاردخ ىف مرتافورا، ألوس شييداي ةايلالع بادلدرسة العربية احملاضرة مالحظة رزتيانيت، سري احلاجة مع االستبياف 3
2008 
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 أف ليا كالبد األستاذات كبعض اللغة قسم فيها الحظتيا قد ألف ، األسبوعية العربية احملادثة ىف

 تتكلمن أهنن ادلالحظة ىف الكاتبة كجدت مبا دطابق كهذا .4"الصحيحة العربية باللغة نتكلم

 .األسبوعية العربية احملادثة برنامج ىف الفصيحة بالعربية

 السابقة األحياف خارج اليومية حملادثة (٤)

 فصيحة غري العربية اللغة استعماؿ دكثر ،السابقة األحياف خارج اليومية احملادثة ىف

 ،الكلمات كترتيب ،كاللهجات ،ادلصطلحات استعماؿ ىف البيجاردة باللغة اختلط قد أي

 كبعض ،ادلعهد كمددر هتابه شلن ادلخاطب كاف إذا إال ،ذلك كغري اللغودة كالقواعد

 .للطالبات اللغة هيئة كقسم ،األستاذات

 (interference) اللغودة االصطكاؾ (ب

 (Fonologi) األصوات ىف إما ،العربية اللغة ىف كثريا إصطكاكا الكاتبة كجدت قد

 .(Sintaksis) اللغودة كالقواعد ،(Morfologi) ادلصطلحات كتطبيق ،

                                                 
 2008 أغوستوس 9 التاردخ ىف مرتافورا، ألوس شييداي ةايلالع بادلدرسة األكؿ الصف طالبة السعددة، حليمة مع االستبياف4
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 كما هو ادلالحظة ىف الكاتبة كجدته كما(Fonologi) األصوات ىف االصطكاؾ

 :دلي

األصوات  فى  االصطكاك٤.۳ الجدول

 البنجاري اللفظ العربي اللفظ الحرف الرقم

 [a] [a] ،[a‘] ع ،أ ۱

 [s] [s] ،[sy] ،[sh] ،[ts] ث ،ص ،ش ،س ۲

 [j] [j] ،[z] ،[zh] ،[dz] ذ ،ظ ،ز ،ج ۳

 [h] [h] ،[kh] ،[ħ] هػ ،خ ،ح ٤

 [d] [d] ،[dh] د ،ض ۵

 [t] [t] ،[th] ط ،ت ٦

 [k] [k] ،[q] ؽ ،ؾ ٧

 [p] [f] ؼ ٨

 [g] [gh] غ ٩

 هو ادلالحظة ىف الكاتبة كجدته كما (Morfologi) ادلصطلحات تطبيق ىف االصطكاؾ 

 :دلي كما الزائدة البيجاردة األحرؼ استعماؿ

 المصطلحات تطبيق فى  االصطكاك٤.٤ الجدول
 الرقم الحرف المثال

 Kah ۱ ؟ Kah موجود
 Lah ۲ ؟ lah أطلب
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 ٣ Pang ؟ pang أطلب
 ٤ Lo ؟ lo موجود
 Si ۵ ؟ si نذهب
 ٦ Yu ؟ yu   نذهب

 ىف الكاتبة كجدته كما (Morfologi) ادلصطلحات تطبيق ىف االصطكاؾ كذلك 

 :دلي كما كهو العربية احملادثة ىف البيجاردة ادلصطلحات تطبيق هو ادلالحظة

 معىن تطبيق iwakكالبيضة إداـ كل ميه دراد الذي السمك مصطلح ىف، 

 ذلك كغري كالسمك ،الدجاجة

 معىن تطبيق wadai  ما كل العربية ىف الطعاـ معىن دشمل بل الطعاـ مصطلح ىف 

 .ذلك كغري كالثمرات كالرز ،أكله ميكن

 هو ادلالحظة ىف الكاتبة كجدت كما (Sintaksis) اللغودة القواعد ىف االصطكاؾ أما

 :اآلتية كالتعابري

 أتوضأ خلص أنا 

 باألمس؟ تعملني ماذا 
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 القردة؟ ىف نكاح الذي من 

 اللغودة الرموز  اختالط (ج

 العالية بادلدرسة األكؿ الصف طالبات زلادثة ىف اللغودة الرموز اختالط الكاتبة جيد مل

 .مرتافورا آلوس شييداي

 

 

 لطالبات اليومية األنشطة فى العربية اللغة مصطلحات استخدام تؤثر التي العوامل -2

 مرتافورا آلوس شينداي العالية بالمدرسة األول الصف

  العربية التعامل فى الطالبات رغبة عاملة ( أ

 العربية التعامل فى الطالبات رغبة ٤.۵ الجدول
 النمرة العبارة الوقوع تكرار المائة فى العدد

 ۱ شدددا فيها راغبة ٧ 53،85

 ۲ فيها راغبة ۵ 38،46

 ٣ عيها راغبة ۱ 7،69

 العدد 13 100
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 ٧ شدددا العربية التعامل ىف راغبةب ادلعتربة الطالبة عدد أف دُعرؼ السابق اجلدكؿ من

 %38،46 أي طالبات ۵ فيها راغبةب ادلعتربة الطالبة عدد ك ،ميهن %53،85 طالبات أي

 .ميهن  % 7،69 أي فواحدة طالبة عيها راغبة عبارة ىف كأما ،ميهن

 ميالتعل فى العربية اللغة معلمة قدرة عاملة (ب

 ميالتعل فى العربية اللغة معلمة قدرة ٤.٦ الجدول
 النمرة العبارة الوقوع تكرار المائة فى العدد

 ۱ قادرة جدا ٩ 69،23

 ۲ قادرة ٤ 30،77

 ٣  غري قادرة - -

 العدد 13 100

طالبات  طالبة ٩ جدا قادرةب ادلعلمة أف تعترب اليت الطالبة عدد أف دُعرؼ السابق اجلدكؿ من

 %  30،77 أي  طالبات٤ قادرة ادلعلمة أف تعترب اليت الطالبة عدد ك ،ميهن % 69،23أي

 .توجد فال قادرة غري عبارة ىف كأما ،ميهن

 اللغوية البيئة عاملة (ج

 اللغوية البيئة عاملة٤.٧ الجدول

 فى العدد الوقوع تكرار العبارة النمرة
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 المائة

 69،23 ٩ ادلبيئة دائما ۱

 30،77 ٤ ادلبيئة عادة ۲

 - - غري ادلبيئة ٣

 100 13 العدد

 طالبة ٩ دائما اللغودة البيئة أف تعترب اليت الطالبة عدد أف دُعرؼ السابق اجلدكؿ من

% 30،77  أي طالبة ٤  عادةاللغودة البيئة أف تعترب اليت الطالبة عدد ك ،ميهن% 69،23أي

 .توجد غري ادلبيئة فال عبارة ىف كأما ،ميهن

 

  التحدث اللغة العربية عاملة (٤

:   عن التحدث باللغةالعربية، أف دستطيع الرأي جبانبني اآلتنيالطالباتدلعرفة تعميل 

 تعميل اللغة العربية ىف الفصل (أ

:  تعميل اللغة العربية ىف الفصل للطالبات كما ىف اجلدكؿأف علمت البيانات تقدمي ىف 

  تعميل اللغة العربية فى الفصل٤.٨ الجدول

 المائة فى العدد الوقوع تكرار العبارة النمرة

 76،92 10 التعميلة دائما ۱
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 23،08 ۳ التعميلة عادة ۲

 - - غري التعميلة ۳

 100 13 العدد

 طالبة ۰۱ دائما أف التعميلة تعترب اليت الطالبة عدد أف دُعرؼ السابق اجلدكؿ من

  %23،08أي  طالبة ۳ أف التعميلة عادة تعترب اليت الطالبة عدد ك ،ميهن% 76،92أي

 .توجد غري التعميلة فال عبارة ىف كأما ،ميهن

 

 

 تعميل اللغة العربية ىف خارج الفصل (ب

 تعميل اللغة العربية ىف خارج الفصل للطالبات كما ىف أف علمت البيانات تقدمي ىف

 :اجلدكؿ

 تعميل اللغة العربية فى خارج الفصل ٤.٩ الجدول
 المائة فى العدد الوقوع تكرار العبارة النمرة

 69،23 ٩ التعميلة دائما ۱

 30،77 ٤ التعميلة عادة ۲

 - - غري التعميلة ۳
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 100 13 العدد

 طالبة ٩ دائما أف التعميلة تعترب اليت الطالبة عدد أف دُعرؼ السابق اجلدكؿ من

  % 30،77 أي طالبة ٤ أف التعميلة عادة تعترب اليت الطالبة عدد ك ،ميهن %69،23أي

 .توجد غري التعميلة فال عبارة ىف كأما ،ميهن

 

 

 

 البيانات تحليل - ج

 األول الصف لطالبات إلىومية األنشطة فى العربية اللغة مصطلحات استخدام- 1

 مرتافورا آلوس شينداي العإلىة بالمدرسة

 اللغودة الرموز تبدؿ (أ
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 آلوس شييداي العالية بادلدرسة األكؿ الصف طالبات أف البيانات تقدمي ىف دذكر كما

 ىف البيجاردة باللغة ادلختلطة العربية الغة إىل الفصيحة العربية اللغة من لغتهن تبادلت قد مرتافورا

 :دلي كما األحياف بعض

 الفصل ىف العربية اللغة تدردس عملية(۱)

 األسبوعية العربية احملاضرة برنامج(۲)

 األسبوعية العربية احملادثة برنامج( ۳)

 السابقة األحياف خارج اليومية احملادثة (٤)

 العربية إىل الفصيحة العربية من الطالبات لغة تبادلت قد السابقة األحياف تلك ىف

 استعماؿ سبب من أف الكاتبة علمت ادلالحظة حاصل من .ذلك كعكس بالبيجاردة ادلختلطة

 .كجترتمه الطالبة هتابه شلن ادلالحظ أك ادلراقب لوجود عكسها أك رمسية لغة الطالبات

  (interference) اللغودة االصطكاؾ (ب
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الطالبات ىف التحدث اليومي باللغة العربية  عيد أف دُعرؼ السابقة البيانات تقدمي ىف

.  إصطكاؾ كثري، إما ىف األصوات ك إما ىف تطبيق ادلصطلحات ك إما ىف القواعد اللغودة

اللغودة قد كقعت عيد الطالبات  هبذه البيانات رخص أف االصطكاؾ

 اللغودة الرموز اختالط (ج

 العالية بادلدرسة األكؿ الصف طالبات زلادثة ىف اللغودة الرموز اختالط الكاتبة جيد مل

 .مرتافورا آلوس شييداي

 

 

 لطالبات اليومية األنشطة فى العربية اللغة مصطلحات استخدام تؤثر التي العوامل- 2 

 مرتافورا آلوس شينداي العالية بالمدرسة األول الصف

  العربية التعامل فى الطالبات رغبة عاملة (أ
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 شدددا العربية التعامل ىف رغبةب ادلعتربة الطالبة عدد أف دُعرؼ السابقة البيانات تقدمي ىف

 طالبات أي 5 فيها راغبةب ادلعتربة الطالبة عدد ك ،جبيد دعترب ميهن % 53،85  أي طالبات  ٧

 .جدا بضعيف كدعترب ميهن فواحدة عيها راغبة عبارة ىف كأما ،بضعيف كدعترب ميهن 38،46% 

   جيدةرغبة العربية التعامل ىف الطالبات رغبةهبذه البيانات رخص أف 

 التعلىم فى العربية اللغة معلمة قدرة عاملة (ب

 طالبات 9جدا قادرةب ادلعلمة أف تعترب اليت الطالبة عدد أف السابق ىف دذكر كما

 أي طالبات ٤ قادرة ادلعلمة أف تعترب اليت الطالبة عدد ك ،جدا جبيد كدعترب ميهن %69،23أي

 .توجد فال قادرة غري عبارة ىف كأما ،بضعيف كدعترب ميهن % ۰٣،٧٧ 

   جيدةقادرة التعلىم ىف العربية اللغة معلمة قدرةهبذه البيانات رخص أف 

 اللغوية البيئة عاملة (ج
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 ٩ دائما اللغودة البيئة أف تعترب اليت الطالبة عدد أف دُعرؼ السابق البيانات تقدمي ىف

عادة  اللغودة البيئة أف تعترب اليت الطالبة عدد ك ،جدا جبيد كدعترب ميهن % ،69،23أي طالبات

 .توجد فال قادرة غري عبارة ىف كأما ،بضعيف كدعترب ميهن % 30،77  أي طالبات ٤

جيدة بيئة هبذه البيانات رخص أف الطالبات ىف هذه ادلدرسة بائنت اللغة العربية 

  التحدث اللغة العربية  عاملة(د

:   عن التحدث باللغةالعربية، أف دستطيع الرأي جبانبني اآلتنيالطالباتدلعرفة تعميل 

 تعميل اللغة العربية ىف الفصل (1

 طالبة10 التعميلة دائما أف تعترب اليت الطالبة عدد أف دُعرؼ السابق البيانات تقدمي ىف

 طالبات ۳التعميلة عادة  أف تعترب اليت الطالبة عدد ك ،جدا جبيد كدعترب  ميهن %76،92أي

 .توجد فال قادرة غري عبارة ىف كأما ،بضعيف كدعترب ميهن %23،08أي 

هبذه البيانات رخص أف الطالبات ىف هذه ادلدرسة تعميل اللغة العربية ىف الفصل تعميلة 

  .جيدة
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 تعميل اللغة العربية ىف خارج الفصل (2

  طالبات٩  التعميلة دائما أف تعترب اليت الطالبة عدد أف دُعرؼ السابق البيانات تقدمي ىف

 طالبات ٤التعميلة عادة  أف تعترب اليت الطالبة عدد ك ،جدا جبيد كدعترب ميهن %69،23 أي

 .توجد فال قادرة غري عبارة ىف كأما ،بضعيف كدعترب ميهن% 30،77  أي

هبذه البيانات رخص أف الطالبات ىف هذه ادلدرسة تعميل اللغة العربية ىف الفصل تعميلة 

 .جيدة


