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   الباب الرابع

 نتائج البحث

 

لمحة عن ميدان البحث  .أ

ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية موار تويح وقعت يف الشارع رجاواىل 

 كجماتن تويح الوسط كبوفتُت بريتو اوتارا قريبة من ادلدرسة الثانوية العامة موار 7وقم 

. تويح وأمام ادلدرسة سكن فوتوكويف

بنيت ىذه ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية موار تويح يف السنة  

 PGA  م، يف وقت ذلك امسها ادلدرسة1960

 قبلها ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية موار توايح ىي ادلدرسة ادلسكُت 

. البناء يف ثالثة قاعة الفصل باجلدار من اخليزران واألرضو الًتاب

إمسها 1960يف وقت ذلك البناء ادلؤسسة تربية اإلسالمية يف السنة 

ادلؤسسة تربية اإلسالمية أنتساري على اإلمام ادلوجود يف مدينة موار تويح يعٌت احلاج اناع 

. كردي
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بعد البناء ادلؤسسة تربية اإلسالمية أنتساري مث طلب ادلكان للبناء ىذه 

آخره لقي مكان بناء ادلدرسة يف الشارع رجاواىل اآلن قسم الًتاب، بعض . ادلدرسة

الًتاب إشًتى احلاج سفريدي وبعضو احلّبة من ادلواطن اجملتمع ىي بفك زلمد ٘ترون يعٌت 

. الوالد من رئيس ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية موار تويح اآلن

 إثناىن سنوات PGA اربعة سنوات وPGAبنيت األوىل مدرسة  إمسها ىي 

والىت حصلت على موافق من ريئس اإلدارة قسم الدين ىي بفك عثمان عبد اهلل يف 

. م1960السنة  

 غَت مباشرة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية PGAوالسبب تأسسها  

: يف وقت ذلك ىي

ألّن يف وقت ذلك نقصها ادلعلمُت الدينية يف موار تويح، يف حُت .1

ادلدرسة ادلوجودة يف موار تويح كاادلدرسة اإلبتدائية وادلدرسة ادلتواسطة إنتشرت يف 

. كبوفتُت بريتو الشمالية كثَتا نقصا ادلعلمُت، للخاصة ادلعلمُت الدينية

كثَتىا رعبة اجملتمعية الذي يريد تضمن ولده يف دخول ادلدرسة الدينية .2

 وادلدرسة ادلتواسطة SMP))بعد إنتهى يف الطبقة األوىل كاادلدرسة ادلتواسطة العامة

. (MTSN) اإلسالمية احلكومية
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 ادلوجود، منذ سنة PGA األصلو فقط1965يف تطور التاىل منذ سنة 

 (ادلدرسة الثانوية معكوساري) MAM، وجوده ادلدرسة الثانوية، إمسها 1979/1980

. بإضافة بعض القاعة

 اجملتمع موار تويح خاصة وكبوفتُت بريتوا الشمالية 1965أخَته منذ سنة 

 يف وقت ذلك اىل اآلن MAM و PGA  عموما ديكن أن يتمتع تربية وضع ولده يف

كثَتا أيضا .  وادلدرسة الثانوية ليس فقط أصلو من مدينة موار تويحPGAالتالميذ دخول 

األصل من منطقة ادلوجود يف الداخلية بريتوا الشمالية منطقة ساحل بريتوا الشمالية 

. كاالبناعُت، دلفيهوع، موار لعوع، ٘تفوع لعوع، لعوع هتوف، موار ذلي، ومنطقة حوذلا

اىل اآلن ادلدرسة الثانوية يكون  (ٗترجت الطبقة األوىل) 1968منذ سنة 

يف .  التالميذKuantitas/ أومن جانب الكميةKualitas/تطوير، جيد من جانب الوجودة

: ىي، كما يلي (ريئس ادلدرسة)مادة الوقت ذلك ىناك تغيَت اإلمام 

 اربعة سنوات منذ سنة PGAاحلاج أبو سامة ىي ريئس .1

. 1975/1976 اىل السنة 1965/1966

اىل السنة 1970 منذ سنة PGAب ىي ريئس  .كنيف.ن.2

. اىل ثالثة سنوات1976/1977



48 
 

الدكتور رندوس زلمد عارفُت ادلاجستَت ىي رئيس ادلكتب قسم الدين . 3

 PGA يكون 1976منذ سنة  ) PGAكبوفتُت بريتوا الشمالية يتضاعف يكون رئيس 

  Perilial Sampit/فلَتيل مسفيت 

منذ سنة  (MAM) و أيضا يكون رئيس ادلدرسة الثانوية معكوساري 

. 1979 اىل السنة 1976-1977

إستبدل بفك الدكتور  MAM وPGAأ ىي يكون رئيس.ترميدي ب. 4

. 1982اىل السنة 1979رندوس زلمد أريفُت ادلاجستَت منذ سنة 

أ ىي ادلوظف اإلدارة قسم الدين كبوفتُت .احلاج مشسول ْتري ب. 5

بريتوا الشمالية يف وقت ذلك تدّل  /KA.PENDEPAGفندافك. الشمالية على األمر ك

. 1984 اىل السنة 1982منذ السنة MAM  وPGAيكون رئيس 

ٓتتيار أريفُت أيضا كابفك مشسول ْتري ىي . 6

اىل 1984 كبوفتُت بريتوا الشمالية يكون رئيس منذ سنة KA.PENDEPAG/ادلوظف

يف الزمن القيادة فتح شعبتان يف ادلدرسة الثانوية ىي العلوم . 1989السنة 

. PAI/ والعلوم تربية الدينّية اإلسالميةIPS/اإلجتماعية

 اىل السنة 1991 منذ سنة PGAأ يكون ريئس .احلاج مهزة ب. 7

 PGAىف وقت ذلك  ) ورئيس ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ىي بفك ٓتتيار اريفُت 1994
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 أيضا PGA  تتكون ثالثة قاعات بشعبتان وMAM يكون يف مكان واحد، MAMو 

. تتكون ثالثة قاعات

 ٘تحى و فقط مدرسة الثانوية اإلسالمية PGA 1995منذ سنة . 8

 يكون ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية موار MAM  1995ومنذ سنة . ادلوجودة

 1995ومنذ سنة . تويح ليس بعد اآلن ٖتت ادلؤسسة تربية الّدنّية اإلسالمية أنتساري

ألن عدد التالميذ أكثر يف حُت قاعة ادلوجودة اليكف، وللبناء مقيدة موقع الًتاب 

الضيقة، مث بنيت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اجلديدة يف الشارع امام برغجُت 

والذي يكون .  بستة احمللية بشعبة العلوم طبيعية والعلوم إجتماعية5،2كتمش كيلوميتَت 

. أ.ريئس ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية موار تويح األوىل ىي احلاج درماوي ب

يكون رئيس ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية : احلاج مهزة السرجان. 9

 ومنذ 2010 اىل السنة 2001أ منذ سنة .موار تويح استبدل بفك احلاج درماوي ب

 مدرسة الثانوية اإلسالمية عاد ٖترك من الشارع برغجُت كتمشوا كلومتَت 2001سنة 

بوضع .  اىل موقع ادلدرسة الثانوية اإلسالمية القددية يف الشارع رجاواىل موار تويح5،2

 نظام 1 قاعة ادلعلمُت، 2ميفا كمفوتَت، 1 بناء التعلم، ميفا لبوتاريوم، 12بناء جديد 

.  قاعة ريئس ادلدرسة1 و UKS وOSIS/ التفتيشة ادلوقعية1اإلدارة، 
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يكون ريئس ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية موار : رجال الفتح. 10

إستبدل بفك مهزة السرجان و تعُت يكون .  إىل األن2010تويح منذ شهر سفتمبَت 

.  ادلشرف الًتبية طبقة ادلتواسطة اإلدارة قسم الّدينية كبوفتُت بريتوا الشمالية

وأهدف المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  MISI/  اإلّتحادVISI/األغراض. ب

 موار تويح

كل برنامج العمل ادلقرر  بالتأكيد ويستند على ىدف ادلراد ٖتقيقها وأن 

ىناك تصور مذىب يسهل يف تنفيذ الربنامج، واألغراض واإلٖتاد واألىداف ادلدرسة 

: الثانوية اإلسالمية احلكومية موار تويح ىي

 ىو  بستعّد مصادر اإلنسان اإلسالمية، وأخالق الكردية، ماىر، األغراض

. مستقل، ونظرة إىل ادلستقبل

: ىو تربية، وشكل، والتشجيع التالميذ ادلدرسة كما يلياإلتحاد 

. قدرة العلم والتكنولوجيا بأالساس اإلديان والتقوى .1

 .وجود موقف وسلوك وآداب مع أخالق كردية مقرىا .2

وجود التفاىم والقدرة الفردية وادلهارات األساسية دلواصلة تعليمهم  .3

 .إىل مستوى أعلى أو دخول سوق العمل
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وجود موقف ديكنها أن تدير نفسها، وقادرة على ٖتفَت ادلواقف  .4

واإلجراءات اخلاصة هبا، وىذا بدور يؤدي اىل قدرة اإلعتماد على 

 .الذات

تنمو وتتطور الوعي العادلي، ْتيث دوافع إتاه األي متقدما بفارق  .5

 .كبَت

: ادلنافسة ديلك اإلنسان وجده يعٌت ادلدرسة، ٗترج ليحصل ىي: األهداف

 العمل مع تنفيذىا الىت تعاىل سبحانو اهلل اىل والتقوى اإلديان. 1

. أشكل من شكل وأعلى الصاحل،

 احلياة يف واألخالق والسلوك ادلوقف وتوجيو الكردية أخالق. 2

 .واألمة اإلجتماعية والية يف اليومية،

 على واآلخرين، لنفسو مفيدة ىي الىت احلياتية وادلهارات العلوم. 3

. اجملتمع مع التكيف

 على اإلعتماد عن النظر بغض العقلي ادلوقف استقال قويّة. 4

. اآلخرين

. وادلنافسة اإلجناز على قادرة. 5
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 تويح موار الحكومية اإلسالمية الثانوية المدرسة رئيس أحوال: جدوال

 الرقم الدور مدير ادلدرسة
-1965/1966 احلاج ابو سامة

1975/1976 
1 

أ.ين كنيف ب  1970-
1976/1978 

2 

 1976/1977 زلمد أريفُت ادلاجستَت
1978/1979 

3 

أ.ترميد ب  1982-1979  4 
أ.مشسول ْترى ب  1982-1984  5 
 6 1989-1984 ٓتتيار أريفُت
أ.احلاج مهزة ب  1991-1994 7 

أ.احلاج درماوي ب  1995-2001 8 
 9 2010-2001 احلاج مهزة السرجان

 10 2012-2010 احلاج رجال الفتح السرجان
 

أحوال المعلمين والموظفين نظام اإلدارة: جدوال  

 الرقم الدور البيان

 1  احلاج رجال القتح السرجان رئيس ادلدرسة

 2  بودي سرينط ادلاجستَت نائب رئيس ادلدرسة
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 3 سوكرنوا ادلاجستَت نظام اإلدارة
 4 احلاجة سيت ملياىن السرجان ريئس اإلدارة

 5  الدكتور أمحد راياىن ادلاجستَت نائب ريئس اإلدارة
 6 ساروق السرجان ادلوظفُت
 7 مكهيات ادلاجستَت ادلوظفُت
 8 اسفَتنط السرجان ادلوظفُت
 9 مسراىن السرجان ادلعلم
 10 رمسياتى السرجان ادلعلمة
 11  نلي سفيارىن ادلاجستَت ادلعلمة
 12 اين يليان ستسنا السرجان ادلعلمة
 13 زين العلم السرجان ادلعلم
 14 سرينيع ادلاجستَت ادلعلمة
 15 اندريان ولنسارى السرجان ادلعلمة
 16 احلاجة خَت النساء السرجان ادلعلمة
 17 فنيت فوجَتتى السرجان ادلعلمة

 18 الدكتور رندوس احلاج أمحد دىلن  ادلعلم اللغة العربية
 19 ايرا كسماونىت السرجان ادلعلمة
 20 سريوات السرجان ادلعلمة
 21 زلّبة السرجان ادلعلمة
 22 ويز سفرنىت استو ريٍت السرجان ادلعلمة
ٔتباع السرجان  ادلعلم 23 
 24 احلاج ريهنشة السرجان ادلعلم
 25 زلمد طاىَت ادلاجستَت  ادلعلم
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 26 رضوان شح السرجان ادلعلم اللغة العربية
 27 إدريس السرجان ادلعلم
 28 فاريد يولينىت ادلاجستَت ادلعلمة
 29 نيت ىرماونىت السرجان ادلعلمة
 30 رسالنا السرجان ادلعلمة
 31 نورشام ادلاجستَت ادلعلم
 32 عبد ادلالك إسالمى السرجان ادلعلم
 33 ماري الفح السرجان ادلعلم
 34 اسنوات السرجان ادلعلم
 35 زلمد يهِت ادلعلم
 36 مَتاح رزق ادلعلمة
   
   
   
   

 ادلصادر البيانات من نتائج ادلقابل
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أحوال الطالب في المدرسة الثانوية  اإلسالمية الحكومية  :جدوال 
   موار تويح

 عدد
 الطالبة

 الرقم الفصل الجنس
 البنين البنات

 1  األوىلالصف 78 112 190
 2  الثاىنالصف 89 106 195
 3  الثالثالصف 62 88 150
  المجموع 229 306 535

ادلصادر البيانات من نتائج ادلقابلة 

أحوال األجهاز في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية :جدوال
موار تويح 

 الرقم المبانى العدد
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

قاعة رئيس ادلدرسة 
قاعة إدارة ادلعلمُت 

إدارة ادلكتبة 
ادلعمل ميفا 

البهو او كائيس 
ادلصلى 

قاعة ادلكتبة 
مضاء الوضوء 

مرحاض ادلعلمُت 
مرحض التالميذ 
مقصف ادلدرسة 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
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1 
1 
1 
15 
1 
1 

ادليدان 
 OSIS Dan UKSقاعة 

ادلعمل كمفوتَت 
الفصل 

وضع  الدرجة أو اجلّولة لتالميذ 
 وضع اجلّولة أو السّيارة دلعلمُت

12 
13 
14 
15 
16 
17 
 

ادلصادر البيانات من نتائج ادلقابلة 
 

تقديم البيانات . ج

 يف ادلدرسة العاشر اللغة العربية لطلبة الصف تعّلمالبيانات عن الدافعة اىل . 1

. الثانوية اإلسالمية احلكومية موار تويح كادلنتان الوسطى

. أن الدافعة ىو أحد العوامل الذي حيدد جناح التعليم يف عملية التدريس

 يف ادلدرسة الثانوية العاشرليكون واضحا عن الدافعة اىل تعّلم اللغة العربية لطلبة الصف 

الدافعة : اإلسالمية احلكومية موار تويح كادلنتان الوسطى يعٌت ادلقصود دافعة ىي

. الداخلية والدافعة اخلارجية

 مع التقسيم باإلستفاءت دير ادلستجيب من تنال الىت البيانات على بناء

 الصف لطلبة العربية اللغة تعّلم إىل الدافعة البحث، موضوع إىل مباشرة ادلالحظة حاصل

: مثل ادلؤشرة، بضع ذلا. تويح موار يف احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة يف العاشر
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 الطلبة إىتمامو التعّلم، يف الطلبة ورغبة التعّلم، يف الطلبة وسرور التعّلم، يف الطلبة ذكاء

. التعّلم يف

  اللغة العربية  في تعّلمالداخلية  الدافعة  ت عنالبيانا .أ

 مدرسة يف العربية اللغة لتعّلم العاشر الصف لطلبة يتبع ال أم الذكاء لنعرف

: التاىل اجلدوال ينظر أن لنا فينبغى  تويح، موار يف احلكومية اإلسالمية الثانوية

 العربية اللغة تعّلم يف لطلبةذكاء 2،4 جدوال

النتيجة ىف ادلائة التكّرر الفصيلة الرقم 
1 
2 
3 

 الذكاء
 الذكاءقلة 
 الذكاءغَت 

70 
95 

25 

37% 

50% 

13% 

 100 190اجملموع الكلي  
 من 70 ىي9-10 الطلبة الىت ينال الدرجة أنّ  يعترب اجلدول إىل إستنادا

 أّن الطلبة الىت ينال .العربية اللغة تعّلم ىف الذكاء قلوا% 70 من يقرب أو الطلبة190

 يف الذكاء قلة بعضهم قلوا% 50 يقرب أو الطلبة 190 من 95 ىي 9-8الدرجة 

 يقرب أو الطلبة 190 من 25  ىي8-6أّن الطلبة الىت ينال الدرجة . العربية اللغة تعّلم

. العربية اللغة تعّلم ىف الذكاء غَت بعضهم قالوا% 13
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 اللغة مدرسة من البيان ينال، الىت واحلاصل اإلمتحان ادلقابلة حاصل من

. العربية اللغة درس ليتبع الذكاء قلة الطلبة بعض أين العربية،

 فينبغي العربية، اللغة تعّلم إىل العاشر الصف لطلبة ال أم الرغبة لنعرف مث

: التاىل اجلدوال إىل ينظر أن لنا

 العربية اللغة تعّلم يف الطلبة رغبة 4،3 جدوال

النتيجة يف ادلائة التكّرر الفصيلة الرقم 
1 
2 
3 

الرغبة 
قلة الرغبة 
غَت الرغبة 

93 
97 
0 

49% 
51% 

0 

 100 190اجملموع الكلي  
% 49 من يقرب أو الطلبة190 من 93 أن يعترب اجلدول إىل إستنادا

 بعضهم قلوا% 51 يقرب أو الطلبة 190 من 95 و. العربية اللغة تعّلم ىف الرغبة قلوا

 تعّلم ىف الرغبة غَت يقولون الطلبة 190 من أحد وال. العربية اللغة تعّلم يف الرغبة قلة

. العربية اللغة

 بعض أين العربية، اللغة مدرسة من وادلقابلة ادلالحظة حاصل من وىذه

. العربية اللغة تعّلم يف الرغبة قلة اللطلبة
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 ادلدرسة، يف العربية اللغة تعّلم إىل العاشر الصف لطلبة ال أم السرور ولتعرف

: التاىل جدول إىل ينظر أن لنا فينبغى

 ادلدرسة يف العربية اللغة تعّلم عند الطلبة سرور 4،4جدوال
النتيجة يف ادلائة التكّرر الفصيلة الرقم 

1 
2 
3 

السرور 
قلة السرور 
غَت السرور 

84 
104 

2 

44% 
56% 
0% 

 100 190اجملموع الكلي  
% 44 من يقرب أو الطلبة190 من 84 أن يعترب اجلدول إىل إستنادا

 قلوا% 56 يقرب أو الطلبة 190 من 104 و. العربية اللغة تعّلم يف السرور قلوا

 السرور غَت بعضهم قلوا الطلبة 190 من 2و. العربية اللغة تعّلم يف السرور قلة بعضهم

. العربية اللغة تعّلم ىف

 بعض أن مثبت الكاتب، فعل الذي وادلقابلة ادلالحظة حاصل على وىذه

 يتبعها،لكن السرور أعلن الذي جدا وقليل العربية، اللغة تعّلم يتبع السرور قلة الطلبة

.  العربية اللغة تعّلم ليتبع السرور غَت أعلن الذي الطلبة الموجود

 ننظر أن لنا ننظر أن لنا فينبغى العربية، اللغة دراسة على إىتمام لنعرف مث

 :التاىل اجلدوال
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 العربية اللغة  دراسة على اإلىتمام 4،5 جدوال
نتيجة يف ادلائة التكّرر الفصيلة الرقم 

1 
2 
3 

يهتم دائما 
يهتم أحيان 
اليهتم دائما 

82 
102 

6 

43% 
54% 
3% 

 100 190اجملموع الكلي  
% 43 من يقرب أو الطلبة190 من 82 أن يعترب اجلدول إىل إستنادا

% 54 يقرب أو الطلبة 190 من 104 و. العربية اللغة دراسة على دائما يهتم قلوا

 يهتم ال بعضهم قلوا الطلبة 190 من 6و. العربية اللغة أحيان يهتم بعضهم قلوا

. العربية اللغة دراسة دائماعلى

 العربية، اللغة اللغة معلم من البيان ينال الذي ادلقابلة حاصل على وبناء

.  ادلعلم شرح إىل أحيان يهتم يقولون  الطلبة كثَت أين

 العاشر الصف لطلبة العربية اللغة تعّلم إىل الدافعة تؤثر الىت العوامل عن البيانات.2

. الوسطى كادلنتان تويح موار يف احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة يف

 ىي العاشر الصف لطلبة العربية اللغة تعّلم إىل الدافعة التعلم عملية يف

 الىت العوامل. األخرى العامل ّتانب مذكورة التعلم جناح يعُت الذي عامل منها واحد

 عامل: ىي ادلدرسة ىذه يف العاشر الصف لطلبة العربية اللغة تعّلم إىل الدافعة تؤثر

. والبيئة الوقت، وموعد والوالدين، ،ادلعلمالطلبة،
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 اللعربية اللغة تعّلم في الخارجية عن الدافعة البيانات. ب

 ادلعلم عوامل. ا

 من أصلو الذي مدرسة يف العربية اللغة تعّلم دافعة يؤثر الذي العامل

: التاىل اجلدول إىل ننظر أن فينبغى ادلعلم،

 .ادلدرسة يف العربية اللغة الدرس إعطاء يف العربية اللغة ادلعلم نشاطة 9،4 جدوال

النتيجة يف ادلائة التكّرر الفصيلة الرقم 
1 
2 
3 

النشاط جدا 
قلة النشاط 
غَت النشاط 

106 
80 
4 

56% 

42% 

2% 

 100 190اجملموع الكلي  
 قالوا 56 %يقرب أو الطلبة190 من106 أن يعترب اجلدوال إىل إستناد

 يعطى ادلعلم قلوا% 42 يقرب أو الطلبة190من 80و. بالنشاطة الدرس يعطى ادلعلم

 غَت الدرس يعطى  ادلعلم قلوا% 2 يقرب أو الطلبة190 من 4و. النشط قلة الدرس

. النشاط

 التعلم، إعطاء النشاط كفاية ادلدرس ادلدرسة، برئيس ادلقابلة على وبناء

 ومدرس التمام، قلة الذي تبليغو كيفية سبب احلال ىذه يتبعو، الرغبة قلة طلبتو لكن

 ادلالحظة حاصل من البيانات ىذه وأيض. العربية اللغة تدريس شعبة غَت العربية اللغة

. العربية اللغة ٔتدرسة
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 الطلبة، بإرادة تعليم يف ادلدرس يستخدم الىت الطريق ال أم ادلوافق لنعرف مث

: التاىل اجلدوال إىل ننظر أن فينبغي

 الطلبة برغبة ادلستخدمة األسلوب مالئمة 10،4 جدوال
النتيجةيف ادلائة التكّرر الفصيلة الرقم 

1 
2 
3 

ادلوافق 
قلة ادلوافق 
غَت ادلوافق 

125 
65 
0 

66% 

34% 

0% 

 100 190اجملموع الكلي  
 بالفصيلة %66 نفرا 125 ادلوافق أعلن الذي أنّ  اجلدول إىل إستناد

 أعلن والذي ادلنخفضة، بالفصيلة %34 أنفار 65.ىي ادلوافق قلة أعلن والذي العالية،

. جدا ادلنخفضة بالفصيلة%( 0)أنفار. ىي ادلوافق غَت

 ادلتنوعة، الطريقة يستخدم العربية اللغة ٔتدرسة ادلقابلة حاصل على وبناء

 ادلدر يستخدم الىت الطريقة أنّ  أعلن الطلبة بعض لكن األحسن، قليل حاصلها لكن

. ادلوافق غَت أعلن الطلبة الموجود بل ادلوافق، قلة أعلن األخرى الطلبة وبعض ادلوافق

 ٔتدرسة ادلقابلة حاصل مناسب ادلالحظة حاصل من أيض البيانات وىذه

. العربية اللغة

 كتاب يف بادلادة ادلدرس إعطاء الذي التعلم ال أم ادلوافق لنعرف مث

 :التاىل اجلدوال إىل ننظر أن فينبغي الدرس،
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 الدرس كتاب مع الدرس مادة موافق 11،4 جدوال
النتيجة يف ادلائة التكّرر  الفصيلة الرقم 

1 
2 
3 

ادلوافق 
قلة ادلوافق 
غَت ادلوافق 

130 

60 
0 

68% 

32% 

0% 

 100 190اجملموع الكلي  
 استخدام ىف ادلعلم قلوا الطلبة190 من 130 أن يعترب اجلدول إىل إستناد

 قالوا الطلبة190 من أحد ال. ادلوافق قلة بعضهم قلوا الطلبة190 من60 و. األسلوب

. اذلادئ غَت بعضهم

 يدرس الىت ادلادة أين العربية، اللغة ٔتدرسة ادلقابلة حاصل على وبناء

 الثبات من بعيدة خيرج مل حىت العربية، اللغة تدريس برنامج رئيسية ٓتطط ادلناسب

 الذي الطلبة يلقى ومل ادلوافق قلة أعلن الذي الطلبة بعض الوجود مازال لكن ادلستعمل،

. اللعربية اللغة ديدرسة ادلالحظة تستعمل أيضا البيانات ىذه.ادلوافق غَت أعلن

 إىل ننظر أن لنا فينبغي ادلدرسة، يف الدرس إعطاء يف ادلعلم صفة لنعرف مث

: التاىل اجلدوال
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 الدرس إعطاء يف ادلعلم صفة 12،4 جدوال
النتيجةيف ادلائة التكّرر الفصيلة الرقم 

1 
2 
3 

اإلفًتاح    
 قلة اإلفًتاح 
 غَت اإلفًتاح

 

140 
50 
0 

 

74% 

26% 

0 %

 100 190اجملموع الكلي  
 قلوا%  74 يقرب أو الطلبة 190 من140 أن يعترب اجلدوال إىل إستناد

 الطلبة أحد وال. اإلفًتاح قلة قلوا% 26 يقرب أو الطلبة190 من 5 و. اإلفًتاح

. اإلفًتاح غَت يقولون

 الدرس إعطاء حُت ادلدرس صفة ادلدرسة، برئيس ادلقابلة احلاصل على بناء

 وىذه. اإلستفتاءات ْتاصل مناسب احلال وىذه وادلتحمس، اإلفًتاح ىي ادلدرسة يف

.  ادلدرسة يف العربية اللغة لدرس لطلبة التعلم دافعة لًتقية مؤثرة أيضا احلال

 الوالدين عامل.ج

 يف العاشر الصف لطلبة العربية اللغة تعّلم إىل الدافعة يؤثر الذي العامل

 أن فينبغي الطلبة، والدان من أصلو الذي تويح موار احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة

 :التاىل اجلدوال إىل ننظر
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  إعطاء الوالدين يف الدافعة تعّلم اللغة العربية يف ادلدرسة13،4جدوال 
 النتيجة ىف ادلائة التكّرر الفصيلة الرقم

1 
2 
3 

 يدافع التعّلم
 أحيانا يدافع

 اليعطى الدافعة

85 
95 
10 

%44 

50% 

%6 

 100 190 اجملموع الكلي 
الطلبة أو يقرب من 190 من 85 يعترب أن 4,13إستناد إىل اجلدول 

 الطلبة أو يقرب 190 من 95. قالوا أن الوالدين يعطيان يف الدافعة التعّلم دائما% 44

الطلبة أو 190 من 10و . قالوا أن الوالدين يعطيان يف الدافعة التعّلم أحيانا% 50من 

 .أن الوالدين اليعطى الدافعة التعّلم% 6يقرب 

وبناء على احلاصل ادلقابلة برئيس ادلدرسة، أين بعض الوالدين اليستطيع 

اللغة العربية، حىت ليدافعهم جيرب الصعوبة، وبعض الوالدين األخرى أعلن يدافع دائما 

إىل أوالده عند تعّلم اللغة العربية وبل لقي الوالدان الذي اليعطى الدافعة أوالده عند تعّلم 

 .اللغة العربية

 فينبغى البيت، يف العربية اللغة تعّلم عند اإلشارة يف الوالدين تأثَت لنعرف مث
: اجلدوال إىل ننظر أن
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 البيت يف العربية اللغة تعّلم عند اإلشارة يف الوالدين تأثَت 13،4 جدوال
النتيجة يف ادلائة التكّرر الفصيلة الرقم 

1 
2 
3 

يرشد دائما 
أحيانا يرشد 

اليعطى اإلرشاد 

45 

52 

93 

24% 

27% 

49% 

 100 190اجملموع الكلي  
 بالفصيلة%24 نفرا45 ىي دائما يرشد أعلن الذي أنّ  اجلدول إىل إستناد

 والذي ادلنخفضة، بالفصيلة %27 نفرا 52 ىي يرشد أحيانا أعلن والذي ادلنخفضة،

. ادلتواسطة بالفصيلة %49 نفرا 93 ىي اإلرشاد اليعطى أعلن

 عن اليفهم الوالدين بعض العربية، اللغة ٔتدرسة ادلقابلة حاصل على وبناء

 صغَتة بعض لكن أيضا، ندره أوالده إىل ويدافع يرشد أن اليستطيع حىت العربية، اللغة

. العربية اللغة تعّلم يف أوالده دائما يرشد أعلن الوالدين

 األجهزة عامل.د

 يف العاشر الصف لطلبة العربية اللغة تعّلم إىل الدافعة يؤثر الذي عامل

 ننظر أن فينبغي األجهزة، من أصلو الذي تويح موار احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة

: التاىل اجلدوال إىل
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 اإلسالمية الثانوية مدرسة ادلكتبة ىف ادلدرسة الكتب كاملة 15،4 جدول
. تويح موار احلكومية

النتيجة يف ادلائة التكّرر الفصيلة الرقم 
1 
2 
3 

كامل 
ناقص الكامل 

الكامل 

76 

107 
7 

40% 

56% 

4% 

 100 190اجملموع الكلي  

 قلوا% 40 يقرب يعٌت الطلبة190 من 73 أن يعترب اجلدول إىل إستناد

 يف ادلدرسة الكتب قلوا الطلبة190 من107 و. كاملة ادلكتبة ىف ادلدرسة الكتب

. الكامل ال ادلكتبة يف ادلدرسة الكتب قالوا الطلبة190 من 7 و. الكامل ناقص ادلكتبة

 كتاب الديلك الطلبة بعض طبعا ادليدان، يف ادلالحظة حاصل على وبناء

 يف العربية اللغة كتاب وسائل قليلو ّتانب ليدّرسها الصعوبة جيرب حىت العربية، اللغة

 وسائل قليلو يسبب وبذلك ادلكتبة، ٔتوظف ادلقابلة ْتاصل ادلناسب احلال وىذه ادلكتبة،

 ادلكتبة، ٔتوظف ادلقابلة ْتاصل مناسب احلال وىذه ادلكتبة، يف العربية اللغة كتاب

. العربية اللغة تعلم يف الدافعة قليلو يسبب وبذلك
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 الوقت عامل.ه

 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة يف العربية اللغة تعّلم إىل الدافعة يؤثر الذي عامل

 إىل ننظر أن فينبغي الوقت، موعد من أصلو الذي الوسطى كادلنتان تويح موار احلكومية

: التاىل اجلدول

 ادلدرسة يف العربية اللغة تعّلم يف الوقت كفاية 16،4جدوال
النتيجة يف ادلائة التكّرر الفصيلة الرقم 

1 
2 
3 

الكفاية 
قلة الكفاية 
غَت الكفاية 

76 
95 
19 

40% 

50% 

10% 

 100 190اجملموع الكلى  
 أن يستطيعون أهنم  قلوا الطلبة190 من 76 أن يعترب اجلدول إىل إستناد

 19 و. الوقت الكفاية قلة بعضهم قلوا الطلبة190 من95 و. الوقت الكفاية يقسّموا

. الوقت الكفاية غَت بعضهم قالوا الطلبة190 من

 قليل الطلبة بعض العربية، اللغة ٔتدرسة وادلقابلة ادلالحظة حاصل على بناء

 كفاية أعلن الطلبة وبعض للعب، يستخدم اخلّلي الوقت حىت للتعلم، الوقت اإلىتمام

. التعلم يف الوقت كفاية غَت أعلن الذي الطلبة لقي وبل الوقت

 

 



69 
 

 البيئة عامل.و

  الثانوبة ادلدرسة يف العربية اللغة تعّلم إىل الدافعة يؤثر الذي عامل

 اجلدول إىل ننظر أن فينبغى الطلبة، بيئة من أصلو الذي تويح موار احلكومية اإلسالمية

:  التاىل

 تويح موار احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة ىف الطلبة ببئة تأثَت 17،4 جدوال
النتيجة يف ادلائة التكّرر الفصيلة الرقم 

1 
2 
3 

ىادئ 
قلة اذلادئ 
غَت اذلادئ 

69 
95 
26 

36% 

50% 

14% 

 100 190اجملموع الكلي  
  الطلبة البيئة حالة قلوا الطلبة190 من 69 أن يعترب اجلدول إىل إستناد

 قالوا الطلبة190 من 26 و. اذلادئ قلة بعضهم قلوا الطلبة190 من95 و. ىادئة

. اذلادئ غَت بعضهم

 ادلدرسة، برئيس ادلقابلة ْتاصل وأيضا ادلالحظة حاصل اجلدوال على بناء

 العربية اللغة تعّلم مهمو يفهم ال رلتمعو بعض يسبب اذلادئ، قلة اجملتمع بيئة طبعا

 اللغة تعّلم يف جدا يؤثر اجملتمع حىت العربية، اللغة تعلم أمهيو يفهم األخرى اجملتمع وبعض

. العربية
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 البيانات تحليل.ج

 دير أو البحث، موضوع إىل مباشرة ٔتالحظة دير ينال الذي البيانات من

 على بناء. الوصفي بتحليل حّلل مذكورة البيانات فكل ادلقابلة، وحاصل باإلستفتاءات

: التاىل الشرح يف يرى بياناىا فتحليل السابق، يقدم الذي البيانات تقدًن

 اإلسالمية الثانوية ادلدرسة يف العاشر الصف لطلبة العربية اللغة تعّلم إىل الدافعة.1

. الوسطى كادلنتان تويح موار احلكومية

 الداخلية عوامل. ا

 التعّلم في الطلبة ذكاء.أ

 الثانوية ادلدرسة يف العربية اللغة تعّلم يف العاشر الصف لطلبة الذكاء

 غَت أعلن واألصغر  ىي الذكاء قلة أعلن األكرب أين تويح، موار احلكومية اإلسالمية

. الذكاء

 احلال وىذه العربية، اللغة تعّلم يف الذكاء قلة الطلبة عامة يف بكذلك

( 2،4اجلدوال يرى )العربية اللغة ٔتدرسة ادلقابلة ْتاصل مناسب

 التعلم في الطلبة رغبة. ب

 أعلن األكرب أين العربية، اللغة تعّلم إىل العاشر الصف لطلبة ال أم الرغبة

.  الرغبة غَت أعلن واألصغر الرغبة، قلة
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 احلال وىذه العربية، اللغة تعّلم يف الرغبة قلة الطلبة عامة يف بكذلك

( 3،4 اجلدوال يرى )الكاتب فعل الذي ادلالحظة ْتاصل مناسب

 التعلم في الطلبة سرور.ج

 أين ادلدرسة، يف العربية اللغة تعّلم إىل العاشر الصف لطلبة ال أم السرور

.  السرور غَت أعلن واألصغر السرور، قلة أعلن األكرب

 احلال وىذه ، العربية اللغة تعّلم إىل السرور قلة الطلبة عامة يف بكذلك

 أنظر )العربية اللغة تعّلم إىل السرور قلة الظاىر يف الطلبة أين ادلالحظة، ْتاصل مناسب

 (. 4،4 اجلدوال

 العربية اللغة تعّلم في اإلهتمام.د

 اللغة ٔتدرسة ادلقابلة من وحاصل العربية اللغة دراسة على الطلبة اإلىتمام

 أعلن واألصغر %54  نفرا84  ىي دائما يهتم أعلن األكرب أنّ  تصّور أين العربية،

.  %0 نفرا  2 ىي دائما يهتم

 وىذه العربية، اللغة تعّلم حاصل إىل اإلىتمام قليل الطلبة عامة يف بكذلك

 (.5،4 اجلدوال أنظر )ادليدان يف ادلقابلة ْتاصل يقّوى احلال
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 اللغة تعّلم إىل الدافعة أن الكاتب ترى فكلية السابق، تقّدم الىت صورة من

 الطلبة ورغبة التعّلم، يف الطلبة  ذكاءقليلو من مطهور احلال ىذه. ناقصة كانت العربية

. العربية اللغة تعّلم يف الطلبة واإلىتمام التعّلم، يف الطلبة وسرور التعّلم، يف

 ادلدرسة يف العاشر الصف لطلبة العربية اللغة تعّلم إىل الدافعة تؤثر الىت العوامل.2

. تويح موار احلكومية اإلسالمية الثانوية

 الخارجية عامل. ب

 المعلم عامل.أ

 الدافعة إىل جدا يؤثر ادلدرسة يف العربية اللغة تعّلم إعطاء يف ادلعلم عمل

 أعلن  األكرب أين( 9،4 اجلدول أنظر )العاشر الصف لطلبة العربية اللغة تعّلم إىل

 أنفار 4 ىي غَتالنشاط أعلن واألصغر العالية بالفصيلة %56نفرا 106 ىي نشاطة

.  جدا ادلنخفضة بالفصيلة 2%

 ْتاصل مناسب احلال وىذه الوظيفة، تنفيذ اجملدّ  العربية اللغة معلم بكذلك

. ادلدرسة برئيس ادلقابلة

 الطلبة بإرادة التعّلم يف ادلعلم يستخدم الىت التعّلم طريقة ال أم ادلالئمة

 العالية بالفصيلة %66 نفرا 125 ىي ادلوافق أعلن األكرب أين( 10،4 اجلدول أنظر)
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 احلال وىذه. جدا ادلنخفضة بالفصيلة%( 0)أنفار 0ىي. ادلوافق قلة أعلن واألصغر

. العربية اللغة ٔتدرس ادلقابلة ْتاصل مناسب

 اللعربية اللغة كتاب يف التعلم ٔتادة ادلدرس إعطاء الذي التعلم ال أم ادلوافق

 العالية بالفصيلة %68 نفرا130 ىي ادلوافق أعلن األكرب معلوم( 11،4 اجلدول أنظر)

 يقّوى احلال وىذه. جدا ادلنخفضة بالفصيلة%( 0)أنفار 0ىي ادلوافق قلة أعلن واألصغر

 .العربية اللغة ٔتدرسة ادلقابلة ْتاصل

 معلوم( 12،4اجلدول أنظر )ادلدرسة يف التعّلم إعطاء حُت ادلعّلم صفة

 أعلن واألصغر العالية بالفصيلة %74 نفرا 140 ىي وادلتحمس اإلفراح أعلن األكرب

 ادلقابلة ْتاصل مناسب احلال وىذه. جدا ادلنخفضة بالفصيلة%( 0 )أنفار 0 ىى اجملدّ 

. ادلدرسة برئيس

 الوالدين عامل.ب

إعطاء الوالدين يف الدافعة التعّلم يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

واألصغر قلوا ال يعطى % 50 نفرا 95موار تويح، أين األكرب قالوا أحيان يدافع ىي 

 (4.12يرى اجلدوال  )%6نفرا 10دافعة التعّلم  ىي 

 البيت يف أوالدىم إىل العربية اللغة تعّلم إرشاد إعطاء يف الوالدين تأثَت

 %45 نفرا 24 ىي اإلرشاد يعطى ال أعلن األكرب معلوم( 14،4 اجلدول أنظر)
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 وىذه. ادلنخفضة بالفصيلة %49 93 ىي أحيانا اإلرشاد واألصغر ادلتواسطة بالفصيلة

. العربية اللغة ٔتدرسة ادلقابلة ْتاصل مناسب احلال

 الوسائل وإعداد الوسائل/األجهزة عامل.ج

( 15،4 أنظراجلدول )العربية اللغة تعّلم يف األجهزة ال أم ادلتكامل

 أعلن واألصغر ادلتواسطة بالفصيلة %56 نفرا 107 ىي ادلتكامل قلة أعلن معلوماألكرب

  ْتاصل مناسب احلال وىذه. جدا ادلنخفضة بالفصيلة %4 أنفار 7 ىي ادلتكامل غَت

. العربية اللغة ٔتدرسة وادلقابلة ادلالحظة

 الوقت موعد عامل.د

( 16،4 اجلدول أنظر )ادلدرسة يف العربية اللغة تعّلم يف الوقت كافية

 واألصغر ادلتواسطة بالفصيلة%50 نفرا 95 ىي الوقت كافية قلة أعلن األكرب معلوم

. جدا ادلنخفضة بالفصيلة( 10 )%أنفار 8 ىي الوقت كافية غَت أعلن

 ْتاصل ويقّوى العربية اللغة تعّلم يف الوقت قلة للطلبة عامة يف بكذلك

. العربية اللغة ٔتدرسة ادلقابلة
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 البيئة عامل.ه

 معلوم( 17،4 اجلدول أنظر )العربية اللغة تعّلم عضد يف الطلبة بيئة

 غَت أعلن واألصغر ادلتوسطة بالفصيلة %50 نفرا 95  ىي العضد قلة أعلن األكرب

. جدا ادلنخفضة بالفصيلة %15 نفرا 12 ىي الغضد

 مناسب احلال وىذه العربية اللغة تعّلم يف الغضد قلة الطلبة بيئة بكذلك

.  ادلدرسة برئيس ادلقابلة ْتاصل

 دافعة تؤثر الىت العوامل أن الكاتب ترى فكّلية السابق، قّدم الىت صورة من

ادلعلم يعٌت الطريقة ادلستخدمة  عامل من العربية اللغة لدرس  العاشرالصف لطلبة التعّلم

 قليل ىي الوالدين وعامل الطلبة، ورغبة وصفة ادلعلم، وعمل ادلعلم يف إعطاء الدرس،

 ادلدرسة يف الوسائل وإعداد الوسيلة متكاملها قليل الوالدين، من التعّلم ودافعة اإلرشاد

 قليلو ىي البيئة وعامل العربية، اللغة التعّلم يف  الوقت كافية وقليل العربية، اللغة لدرس

 .احلول بيئة من العضد

 


