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 الباب الرابع
تقرير نتيجة البحث 

 
 التصوير العام عن المكان البحث - أ

 

 رتبوت الثانوية اإلسالمية احلكومية ىف" 2"درسة مبالتاريخ القصَت عن بناء - 1

 . رتبوت

رتبوت الثانوية اإلسالمية احلكومية ىف قرية رتبوت، ىف طريق " 2"تقع ادلدرسة 

ـ، بنمرة 1979 يوليو 01 كتأسست ادلدرسة ىف التاريخ 15،200أزتد ياىن ترتيب اجلمع 

17 
: رتبوت الثانوية اإلسالمية احلكومية حمدكد مبا يلي" 2"مبٍت ادلدرسة 

 . مرتافورا1من جهة الشمالية حمدكد بادلدرسة العالية احلكومية .  أ

 .من جهة اجلنوبية حمدكد مبزرعة. ب

 .من جهة الشرقية حمدكد بالطاريق. ج

 .من جهة الغربية حمدكد ببيت السكاف. د
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، قد  .رتبوت ىف رتبوت الثانوية اإلسالمية احلكومية" 2"منذ بناء مبدرسة  إىل اليـو

تبدلت مرحلة رؤساء ادلدرسة ذتنة مراحلة، ليتّم الفهم عن ىذا فنظر إىل اجلدكؿ 

اآلتية 

. رتبوت ىف  رتبوت الثانوية اإلسالمية احلكومية2أحواؿ رئيس ادلدرسة : 1جدكؿ 

السنة الدراسية االسم النمرة 
 1983- 1979أ .احلاج عبدالكرًن، ب. 1
 1986- 1983دكتورندكس احلاج انوار قدرم . 2
 1988- 1986ح .امسوىن ج. 3
 1994- 1988دكتورندكس حممد صربم إمسعيل . 4
 1995- 1994دكتورندكس سودرمن . 5
 2004- 1995دكتورندكس احلاج جهدم  . 6
 2009- 2004دكتورندكس جركشي . 7
اآلف - 2009ـ  .دكتورندكس فردكس شعيب، ـ. 8

 رتبوت يف رتبوت 2قسم بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية : مصدر البياف
2010 -2011   .

 

 ىف رتبوت الثانوية اإلسالمية احلكومية" 2"أحواؿ ادلدرسُت كالدركس مبدرسة - 2

 .رتبوت
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 رتبوت الثانوية اإلسالمية احلكومية ىف" 2"أحواؿ ادلدرسُت كالدركس مبدرسة 

 نفرا، ليتم الفهم عن ىذا فانظر إىل اجلدكؿ 33ـ ىم 2011- 2010رتبوت يف السنة 

: اآليت

رتبوت الثانوية اإلسالمية احلكومية " 2"أحواؿ ادلدرسُت كالدركس مبدرسة : 2جدكؿ 

. رتبوت ىف

الدرس اإلسم النمرة 
اللغة اإلذمليزية ـ .دكتورندكس فردكس شعيب، ـ. 1
اللغة اإلندكنيسة اليفر بددين، ادلؤىل الًتبوم . 2
اللغة اإلندكنيسة دكتورندكس رمسادل ألفى . 3
اللغة اإلندكنيسة مشس ـ، ادلؤىل الًتبوم . 4
عقيدة أخالؽ أ .زتس نتا، ب. 5
علم اإلجتماع دكتورندكس اسرل دلرب . 6
التاريخ الثقاقة اإلسالمية د . ـ. مرحٌت عبدالكرًن، أ. 7
الرّياضّيات امسٌت، ادلؤىل الًتبوم . 8
الرياضة نور إيفنشة، ادلؤىل الًتبوم اإلسالمي . 9
القراف كاحلديث فرماف نصوح، ادلؤىل الديٍت . 10
تيك نيساء رياىن، ادلؤىل الًتبوم . 11
اللغة العربّية نور انيسة، ادلؤىل الًتبوم اإلسالمي . 12
 اللغة اإلذمليزية ك الرياضةحممد زخمشرم، ادلؤىل الًتبوم اإلسالمي . 13
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اللغة اإلندكنيسة منا حرلنا، ادلؤىل الًتبوم . 14
اللغة اإلندكنيسة ذترة اجلنة، ادلؤىل الديٍت، ادلؤىل الًتبوم . 15
تربية مبادئ اخلمسة كادلواطن كحيوتى، ادلؤىل الًتبوم . 16
علم اإلجتماع اتى حسناكتى . 17
اللغة اإلندكنيسة دكتورنداة رزتة . 18
مواتن لوكل مرنيال، ادلؤىل الديٍت . 19
مدّرس اإلستشار نتا رزتة، ادلؤىل الًتبوم . 20
علم الطبيعي دكتورنداة مرتنة . 21
الفقو أ . احلاجة مستيكا، ب. 22
اللغة العربية احلاجة مورتٌت، ادلؤىل الًتبوم اإلسالمي . 23
اللغة اإلندكنيسة سىت رسدنية، ادلؤىل الًتبوم . 24
علم الطبيعي حزدية، ادلؤىل الًتبوم . 25
الرّياضّيات حسن اخلادتة، ادلؤىل الًتبوم . 26
علم الطبيعي طيبة، ادلؤىل الًتبوم . 27
الرّياضّيات حرىن مرلياتى، ادلؤىل الًتبوم . 28
علم اإلجتماع نور حسنة، ادلؤىل الًتبوم . 29
اللغة اإلذمليزية كصفية، ادلؤىل الًتبوم . 30
علم الطبيعي صربية، ادلؤىل الًتبوم اإلسالمي . 31
الفنوف اجلميلة أ . ؼ د.دكتورنداة احلاجة إندريا حرتاتى، ـ. 32
اللغة لعربية دكتورندكس حاج حسن بصرم . 33
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 رتبوت الثانوية اإلسالمية احلكومية ىف" 2"أحواؿ موظف اإلدارة للمدرسة - 3

 . رتبوت

  ىف7رتبوت الثانوية اإلسالمية احلكومية " 2" أّما عدد موظف اإلدارة مبدرسة 

: نفرا، ليتم الفهم عن ىذا فانظر إىل اجلدكؿ اآليت. رتبوت

 رتبوت الثانوية اإلسالمية احلكومية ىف" 2"موظف اإلدارة مبدرسة  : 3جدكؿ 

. رتبوت

المهنة اإلسم النمرة 
رئيس اإلدارة فطرياىن . 1
اإلدارة نورالوحدة . 2
اإلدارة أزتد ديٌت . 3
اإلدارة أزتد حدياىن، ادلؤىل الًتبوم اإلسالمي . 4
اإلدارة رشيدة يرلياىن، ادلؤىل الًتبوم اإلسالمي . 5
اإلدارة حلميىت . 6
اإلدارة مام . 7

رتبوت  ىف رتبوت  الثانوية اإلسالمية احلكومية "2"قسم مبدرسة : مصدر البياف 

2010 -2011  . 
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 .رتبوت رتبوت الثانوية اإلسالمية احلكومية ىف 2 "أحواؿ األجهزة للمدرسة  - 4 

 16من  .رتبوت  رتبوت الثانوية اإلسالمية احلكومية ىف2أحواؿ األجهزة للمدرسة 

: مبنيا، ليتم الفهم عن ىذا فانظر إىل اجلدكاؿ اآليت

.  رتبوت الثانوية اإلسالمية احلكومية2األجهزة للمدرسة : 4جدكؿ 

العدد األجهزة النمرة 
 15الفصوؿ . 1
 1غرفة رئيس ادلدرسة . 2
 2غرفة اإلدارة . 3
 1غرفة ادلدرس . 4
 1غرفة قسم صحة الطالب . 5
 1غرفة اإلشراؼ اجتماعّي . 6
 1غرفة العمل للحسب . 7
 1معمل اللغة . 8
 1معمل علم الطبيعي . 9
 4ادلرحاض الطالب . 1
 1ادلرحاض ادلدرس . 11
 1شرقة التالميذ . 12
 1مصّلى . 13
 1رفة ادلكتبة غ. 14
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 1ميداف األلعاب الرّياضية . 15
 1التعاكف للمظف احلكومية . 16

 34 العدد
 

 لفصل الثالث، 146 طالب لفصل الثاين، ك174 طالب لفصل األكىل، ك170

: ليتّم الفهم عن ىذا فانظر إىل اجلدكاؿ اآليت

. رتبوت  رتبوت الثانوية اإلسالمية احلكومية ىف2الطالب بادلدرسة : 5جدكؿ 

العدد البنات البنين الفصل النمرة 
 34 19 15األكؿ أ . 1
 34 15 19األكؿ ب  
 33 16 17األكؿ ج  
 34 21 13األكؿ د  
 35 16 19األكؿ ق  
 170 87 83العدد  
 35 18 17الثاين أ . 2
 35 23 12الثاين ب  
 34 18 16الثاين ج  
 35 19 16الثاين د  
 35 20 15الثاين ق  
 174 98 76العدد  
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 29 16 13الثالث أ . 3
 29 16 13الثالث ب  
 30 22 8الثالث ج  
 29 16 13الثالث د  
 29 17 12الثالث ق  
 146 87 59العدد  
 490 272 218العدد  

 .رتبوت ىف  رتبوت الثانوية اإلسالمية احلكومية2قسم بادلدرسة: مصدر البياف   

2010 -2011. 

  رتبوت الثانوية اإلسالمية احلكومية ىف2 للمدرسة مة تنظيم ادلننّ  أحواؿ- 5

. رتبوت

المهنة االسم  النمرة
رئيس ادلدرسة ـ .دكتورندكس فردكس شعيب، ـ .1
نائب الفّن منهج التعليم اليفر بددين، ادلاجستَت تربوم . 2
نائب الفّن منهج الطالب اسرم دلربم، ادلؤىل اإلسالمي . 3
نائب الفّن منهج العالقة اإلجتماعّية د . ـ. مرحٌت عبدلكرًن، أ. 4
نائب الفّن منهج األجهزة للمدرسة أ .زتس نتا، ب. 5
معمل الطبيعي صربية، ادلؤىل الًتبوم اإلسالمي . 6
معمل الّلغة دكتورنداة رزتة . 7
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معمل الكمبيوتر امسٌت، ادلؤىل الًتبوم . 8
رئيس ادلكتبة دكتورنداة مرتنة . 9
 تقديم البيانات  -ب

ة ىف البياف السابقة أف ادلشكلة ادلبحوثة ىف ىذ البحث ىي ادلشكلة كاتبكما بينت اؿ

  رتبوت الثانوية2 عن استخداـ كسيلة الصور ىف تدريس ادلفردات مبدرسة

كلتوضيح ىذه البيانات . كالعوامل الىت تؤثرىا. رتبوت  ىف احلكوميةاإلسالمية

. كاتبةفتقدـ اؿ

   اإلسالميةرتبوت الثانوية 2 استخداـ كسيلة الصور ىف تدريس ادلفردات مبدرسة- 1

استخداـ كسيلة الصور ىف تدريس ادلفردات فتقدـ  دلعرفة. رتبوت  ىفاحلكومية

 :انات دمايلييب اؿكاتبةاؿ

 رتبوت 2استخداـ كسيلة الصور ىف تدريس ادلفردات مبدرسة ادلواد اليت مناسب ب . أ

 . يف رتبوت احلكومية اإلسالميةالثانوية

أف استخداـ كسيلة الصور يتعلق بادلادة  (أ)بناء على حاصل ادلقابلة بادلدرس 

 كادلواد ادلعّينة الىت دتكن أف تستعمل فيها ادلعلمة كليس كل مادة تستخدـ كسيلة الصور
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الوسيلة ادلستخدمة، كاالكقات، كىذه  قاؿ كذلك كتتعلق (ب)، كادلدرس كسائل الصور 

. تتعلق بادلادة

كبعد ادلقابلة مبدرس اللغة العربية فيلخص أف ىف استخداـ كسيلة جيب مراعة 

كىدؼ التدريس كاستخداـ كسيلة الصور تتعلق بوجود الوسيلة . ادلناسبة بُت ادلادة ادلعلمة

 .ادلستعملة

  ىف استخداـ كسيلة الصور تنفيذ . ب

 كقاؿ أف استخداـ كسيلة الصور (أ)بناء على حاصل ادلقابلة كادلالحظة بادلدرس 

 يرةبؾيف تنفيذىا قليل صعبة ألف حيتاج ادلدرس إىل صورة كثَتة ك حيتاج ادلدرس الصورة 

 أف استخداـ كسيلة الصور صعبة ألف عدد  قاؿ كذلك(ب) كقاؿ ادلدرس .للطالب كثَتة

 .الطالب الكثَت حيتاج إىل الصورة الكبَتة

ربية فليخصل أف قدرهتما ىف عاللغة اؿ من حاصل ادلقابلة كادلالحظة مبدرس

 .استخداـ كسيلة الصور تصعب ىف كجود الوسائل
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ادلواد ادلعّينة الىت دتكن أف تستخدـ فيها كسيلة الصور، فلذلك جيب ككذلك عن 

على ادلدرس أف خيتار ادلادة ادلناسبة إذا أراد ادلدرس أف يستخدـ كسيلة الصور ىف 

 .تدريس

  رتبوت الثانوية2العوامل الىت تؤثر استخداـ كسيلة الصور ىف تدريس ادلفردات مبدرسة   -2

 . احلكوميةاإلسالمية

 رغبة ادلدرس  . أ

 رتبوت الثانوية 2بناء على حاصل ادلقابلة كادلالحظة مبدرس اللغة العربية بادلدرسة 

 احلكومية يلخص أف استخداـ كسيلة الصور نادر لعدـ رغبة ادلدرس ىف صناعة اإلسالمية

 .تلك الوسيلة ىف تدريس ادلفردات تستخدـ الوسائل ادلوجودة ىف ادلدرسة

 يلةؿ الوساكجود كم  . ب

بناء على حاصل ادلقابلة كادلالحظة أف الوسائل التدريسية موجودة ىف ىذه ادلدرسة 

ياع ما يساعد عملية التدريس كيصل إىل ذد، كالتلفاز، كامل.ج.ؼ.ؼ، ك.ح.مثل أك

 .اذلدؼ ادلراد، كلكن كسائل الصور ناقصة
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 رشاد الوسيلةإ . ج

بناء على حاصل ادلقابلة كادلالحظة مبدرس اللغة العربية فيعرؼ كجود ادلادة 

التجريدية الىت حيتاج إىل الظاىرة تؤثر كجود كسائل التدريس خصوصا لوسائل الصور، 

كقاؿ مدرس اللغة العربية الثاىن أف الوسيلة تكوف لوجود احتياج ادلادة، كألف الوسيلة 

استخداـ كسيلة يذىب . مساعدة كتؤثر عملية التدريس، فتصنع الوسيلة لفهم ادلادة ادلعلمة

. ادللل ىف تدريس كالسياما بوسيلة الصور فيمكن أف يتعلم الطالب كيلعبوف

 .إذف، استخداـ كسيلة الصور متعلق بادلادة ادلعلمة إىل الطالب

 ادلصركؼ ادلعد . د

اإلسالمية  رتبوت الثانوية 2بناء على حاصل ادلقابلة مبدرس اللغة العربية مبدرسة 

احلكومية أف ادلصركؼ ادلعد ىف ىذه ادلدرسة اليكفى خصوصا لدرس اللغة العربية، إذف 

 .مشكلة استخداـ كسيلة الصور ليكوف ادلصركؼ موجودة عموما فحسب

 الوقت ادلعد . ىػ
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بناء على حاصل ادلقابلة كادلالحظة أف الوقت ادلعد ىف تدريس اللغة العربية 

 .باستخداـ كسيلة الصور دمكن أف يطبق ىف احلصة التدريسية

 

 

 

تحليل البيانات -  ج

بعد اف تناؿ البيانات من ادلقابلة كادلالحظة كالتوثيق مثّ حتليل البيانات كاألخَت تصوير 

. مايراد ىف ىذا البحث

.  ادلرموزةت حاصل التحليل للمشكالكاتبةلتوضيح حتليل البيانات فتقدـ اؿ

اإلسالمية رتبوت الثانوية  2 استخداـ كسيلة الصور ىف تدريس ادلفردات مبدرسة- 1

 .رتبوت  ىفاحلكومية

 رتبوت 2استخداـ كسيلة الصور ىف تدريس ادلفردات مبدرسة  ادلواد اليت مناسب ب . أ

 .رتبوت ىف الثانوية احلكومية
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 بناء على حاصل ادلقابلة كادلالحظة كالتوثيق فيعرؼ أف عمق استخداـ كسيلة 

الصور جيد مع أف ىناؾ مدرس ال يستعملها ألف كسيلة الصور متعلقة بادلادة ادلعلمة 

 لتقدديها إىل الطالب ىف تدريس ادلفردات مناسبا ةكابكارل ادلدرس ىف صناعة الصور

 .بادلوضوع

 

 

  ىف استخداـ كسيلة الصورتنفيذ . ب

 قليل  ىف استخداـ كسيلة الصورتنفيذبناء على حاصل ادلقابلة كادلالحظة أف 

 ، صعبة ألف حيتاج ادلدرس إىل صور كثَتة ك حيتاج ادلدرس الصورة كثَتة للطالب كبَتة

 .كمع أف الوسيلة موجودة فال تستخدـ

فلذلك جيب على ادلدرس أف خيتار ادلادة ادلناسبة إذا أراد ادلدرس أف يستخدـ 

 . ادلفردات حىت تنفيذىا تصَت أف يسّهلكسيلة الصور ىف تدريس

رتبوت  2 العوامل الىت تؤثر استخداـ كسيلة الصور ىف تدريس ادلفردات مبدرسة- 2

 .رتبوت  ىفاحلكوميةاإلسالمية الثانوية 
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 قدرة ادلدرس   . أ

قدرة ادلدرس ىف تطوير كسيلة الصور ىف تدريس ادلفردات تسهيل نيل ىدؼ 

. التدريس ادلراد

بناء على حاصل ادلقابلة كادلالحظة مبدرسة اللغة العربية فيعرؼ أهنما ال 

ىف عملية تدريس ادلفردات دائما لنقصاف رغبة كقدرة مها ىف  يستعمالف كسيلة الصور

 .استخدامها كنقصاف الوسيلة ادلوجودة

 كجود كماؿ الوسيلة  . ب

من حاصل تقدًن البيانات فيعرؼ أف إعداد الوسيلة ىف ىذه ادلدرسة ناقص 

 لتدريس اللغة العربية باستخداـ كسيلة الصور

 الوقت ادلعد  . ج

قبل تنفيذ العملية التديس فيجب على ادلدرس أف خيتار الوسيلة الىت 

سيستخدمها كالوقت ادلعد إذا يستخدـ الوسيلة كخصوصا كسيلة الصور، فال تصعب 

. العملية التديس
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بناء على حاصل ادلقابلة كادلالحظة أف الوقت ادلعد يؤثر استخداـ كسيلة الصور 

ىف تديس خصوصا دلادة ادلفردات عندما تظهر الصور فيقدر الطالب أف يلعبوا فينقص 

 .كقت التدريس

  مطالبة ادلادة.د

من حاصل تقدًن البيانات فيناؿ التحليل أف ادلدرس ناقص االىتماـ دلطالبة 

 .ادلادة ليلقى بالوسيلة كخصوصا ىف تدريس ادلفردات بااستخداـ كسيلة الصور

 ادلصركؼ ادلعد .ىػ

ىف كل استخداـ كسيلة الصور ىف تدريس اللغة العربية ال خيلو من عوامل 

. ادلصركؼ احملتاج كالسياما كسيلة الصور

 رتبوت الثانوية 2بناء على حاصل ادلقابلة فيعرؼ أف ادلصركؼ ادلعد مبدرسة 

إذف . ال يكفى كال ميزانية مالية خاصة لوسيلة التدريس رتبوت يف احلكوميةاإلسالمية 

 .الديكن استخداـ كسيلة الصور ىف كل مادة ادلفردات الىت ختتلف موضوعها

 


