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 الباب الرابع   
 نتائج البحث

 التصوير العام عن مكان البحث .أ

 بنجرماسنيكاليان "ب" معهد نوراجلنة السلفى اإلسالمى  تاريخ بناء  -1

الذى  نوبةةمعهد نور اجلنة هو بعض املعهد الذى يكون ىف كلمنتان اجل 

كاليان   11النمرة  ،Rt. 29  ،Rw 02  (Bambu)تقع ىف الشارع غرلةا،الطريق بامبو

األستاذ كةاى احلج بشري عاىل،  الذى أنشأته الشرقةة، بنجرماسني اجلنوبةة. 

 0111 ويسود هذا املعهد حىت توىف ىف السنة م  1111اللسانةس  ىف السنة 

 حممد احلج وكةاهىهذا املعهد،  سؤسسةم، واوصى اىل األستاذ ايدى رمحدى مل

األستاذ كةاى ألستاذ احلج شافعى ابن كرئةس كرئةس املعهد ويستعدمها ا  زيىن

 حىت األن. احلج بشري عاىل،اللسانةس

وىف السنة فصول.  6، وهناك طابقني من  كوني ا املعهدهذ يف البداية

ول السنة لإلستالم الطلبة اجلديدة، الطلبة الذين يدروسون ىف هى أ 1111

)مائتني( طلبة، واألساتةذ الذين يعلم ىف هذا  011بداية إقامة هذا املعهد هم

املعهد هم األساتةذ أو األساتةذة  الذين متخرجون من املكة املكرمة كاألستاذ 

ذ سراج الدين مجهورى اللةسانس، واألستاذ مشس الدين اللةسانس، واألستا
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اللةسانس، واألستاذ مسعاىن اللةسانس. حىت األن أكثر األساتةذ الذى يعلم ىف 

هذا املعهد متخرجون من املكة املكرمة ومن معهد نور اجلنة، وال يسلم األساتةذ 

  من خمرجني األخرين.

باحلريق قد اصاب هذا املعهد  0111ابريل، السنة  11وىف التاريخ  

، ولذلك احلال يهتشم من معظم البناء املعهد، وهذا يسبب كثري من الكبري

و ىف منازل اجملتمع الطالب ضةاع الفصول حىت يتعلمون حتت خةمة الضرورية 

حول املعهد. وهذا السبب كثري من الطلبة خيرجون من املعهد نوراجلنة وخيتار 

 مدرسة األخرى. 

لسنة يعىن السنة ولكن ذلك احلال لةس مبنذ طويل ألن ىف تلك ا

 ساعدة اجملتمعايضا بعد مثانةة أشهر من احلريق، قد بىن ببناء جةدة مب 0111

فصول للبنات.   10فصول للبنني و  10فصول، يعىن  02احلكومة ، بعدد و 

الذى تنقسم اىل فصل   1. 11واألن الطلبة  الذين تكتب ىف هذا املعهد يعىن

الطلبة، وهم جاؤا من  211ة بعدد الطلبة، و فصل العالة 611الوسطى بعدد 

 مناطق املختلفة.  
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 واالجتاه  الرؤية -٢

 رؤية ال (أ

تقني، ولملك األخال  الكرلمة، الذاكى، املاهر واملسؤمنني، املحتقةق الطلبة  (1

 للمجتمع مفةدة و

 ماهر ىف قراءة كتب الكالسكةات (0

 االجتاه   (ب

 التعلةم الديين قةادةترقةة  (6

 ترقةة الدرجة التعلةم  (6

 إخرتع البةئة اجملتمع الديىن (3

أهداف تعلةم اإلمالء ىف معهد نور اجلنة السلفى اإلسالمى كاليان "ب"   -3

 بنجرماسني

جلنة وكذلك شرح األساتذ الذى يعلم نور اكما تكتب ىف رؤية واالجتاه معهد 

الكتابة  أن أهداف تعلم اإلمالء ىف هذا املعهد يعىن ترقةة ىف مهارة اإلمالء،

الذى تشمل التفريق بني حروف  ،اتوالقراءة كتب كالسكةات أو كتب عصرى
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ظ -ذ-كتفريق بني حروف ج املتماثلني ىف اللفظ وكتابة حروف املتماثلني

 .ص-ش -س -التفريق بني ثوكذالك 

زز على مهارات القراءة والكتابة، حىت الطالب السلفى يعألن هذا املعهد    

 وينتفع ىف اجملتمعالدينةة الواسعة  اهذا املعهد لملك علومالذى متخرجون من 

    

كاليان "ب" معهد نوراجلنة السلفى اإلسالمى  أحوال األساتذة واملوظفون  -4

 م ٢٠٢4–٢٠٢3ىف السنة الدراسةة  بنجرماسني

ىف السنة  بنجرماسنيكاليان "ب" عهد نوراجلنة السلفى اإلسالمى  عدد املعلم مب

 انظرم وتسعة و مخسني  أستاذا و أستاذة، لتفصةل البةان  ٢٠٢4 -٢٠٢3الدراسةة 

 إىل اجلدول اآليت :

كاليان "ب" معهد نوراجلنة السلفى اإلسالمى  أحوال األساتةذ . 416اجلدول 

 م ٢٠٢4–٢٠٢3ىف السنة الدراسةة  بنجرماسني

 

 الموظف اإلسم  الرقم الموظف اإلسم  الرقم
ايدى ذ ألستاا 6

 رمحدى 
 املعلم الثابت شهر رمضان 36 رئةس املسؤسسة 
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كةاهى احلج  6
 رئةس املعهد حممد زيىن

احلج سراج الدين    36
 اللةسانس

 املعلم الثابت

 جتري  3
TU 

املعلمة  اسةة  33
 الثابتة  

املعلمة  عائةشة  34 املعلم الثابت  عالةنسة السرجانا 4
 الثابتة  

املعلمة  فةزة منورة  35 املعلم الثابت  مولةنشة  5
 الثابتة  

املعلمة  حبةبة  30 املعلم الثابت  فتح الرمن 0
 الثابتة  

املعلمة  قمرية  37 املعلم الثابت  حممو الدين 7
 الثابتة  

املعلمة  احلجة قمرية  38 املعلم الثابت  مهدين  8
 الثابتة  

املعلمة  النساءخري  39 املعلم الثابت  حممد عةىن  9
 الثابتة  

املعلمة  مةمة  46 املعلم الثابت  مهداىن  66
 الثابتة  

املعلمة  مرفوعة 46 املعلم الثابت  حممد نواوى   66
 الثابتة  

املعلمة  مسنة  46 املعلم الثابت  مسودى 66
 الثابتة  

املعلمة  مرياىن  43 املعلم الثابت  هارى مكىت 63
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 الثابتة  

املعلمة  مناىن  44 املعلم الثابت  حممد مشهور 64
 الثابتة  

املعلمة  مسنانور 45 املعلم الثابت  سوريادى 65
 الثابتة  

املعلمة  احلجة نةل النجاة  40 املعلم الثابت  احلج أمحد رزيكى 60
 الثابتة  

املعلمة  نور حسنة  47 املعلم الثابت  دار القطن  67
 الثابتة  

املعلمة  نور موية  48 املعلم الثابت  حفىنامحد  68
 الثابتة  

املعلمة  ربةا جلةجة  49 املعلم الثابت  احلج اسحا   69
 الثابتة  

املعلمة  داوتى سر  56 املعلم الثابت  احلج امساعةل  66
 الثابتة  

مجهورى  66
 اللبسانس

املعلمة  ررالةنىت  56 املعلم الثابت 
 الثابتة  

املعلمة  سىت مخسانةة  56 املعلم الثابت  خري اهلل السرجانا  66
 الثابتة  

 املعلم الثابت رفاىن  53 املعلم الثابت  شريف اهلل 63

مسعاىن  54 املعلم الثابت  مربوى  64
 السرجنا،اللةسانس

 املعلم الثابت

 الثابتاملعلم احلج مشس الدين  55 املعلم الثابت  حممد يوسف  65
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 . أحوال الطلبة4

طالب الذى تنقسم اىل فصل الوسطى   1. 11يعىنعددالطلبة ىف هذا املعهد 

فصول يعىن فصل  64ب  الطلبة، 211الطلبة، و فصل العالةة بعدد  611بعدد 

الوسطى للطلبة والطالبات، وفصل العالةة للطلبة والطالبات. وعدد الطلبة ىف الصف 

السنة  ىف بنجرماسنيكاليان "ب" معهد نوراجلنة السلفى اإلسالمى   األول قسم األلف

إىل  انظر( طالب، لتفصةل البةان 46) ان واربعونم اثن ٢٠٢4–٢٠٢3الدراسةة 

 اجلدول اآليت :

 

 

 

 

 اللةسانس
 املعلم الثابت امحد روياىن  50 املعلم الثابت  يوسف ابو ولد 60

 املعلم الثابت فاضل  57 املعلمة الثابتة   مسرية  67

سوسنا فوترى  68
 نغسةه 

املعلمة  مكرمة 58 املعلمة الثابتة  
 الثابتة  

املعلمة  احلجة سلمة  59 معلم الثابت   وارث 69
 الثابتة  

    املعلمة الثابتة   زكةة  36
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معهد نوراجلنة السلفى  أحوال الطلبة ىف الصف األول قسم األلف 4.6اجلدول 

 م ٢٠٢4–٢٠٢3ىف السنة الدراسةة  اإلسالمى كاليان الباء بنجرماسني

 االسم الرقم االسم الرقم
 حممد رز  22 سريف اهلل 1
 أسنان 23 حممد سفةان 2
 امحد حبةب ه 24 وحةودى 3
 رزوان 22 زين العابدين   حممد 4
 مسران 22 امحد رضوان 2
 حممدفوزان 22 حممد فةصل انصارى 2
 امحد رياىن 22 امحد حبةب أ 2
 عبد الرمحى 22  صاحلني  2
 حفىن 33 حممد حلمى  2

 خري الدين 31 حممد عدنان حممودا 13
  فضل اهلل امني اهلل 32 حممد رمضان  11
 فةصلحممد  33 حممد عارفني 12
 سةد عدروس 34 حممد رضا 13
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  تقديم البيانات   .ب

 

أن الباحث  عرضومن اإلختبار الذى يستعمل ىف هذا الصف من اجلدول األتى  .6

لطلبة الصف األول قسم األلف ىف معهد نوراجلنة السلفى  العريب مشكلة تعّلم اإلمالء

فريق بني أصوات احلروف املتماثلني ىف التهي  بنجرماسنيكاليان "ب" اإلسالمى  

ىف احلاصل اإلختبار اكم تماثلني ىف اللفظ،التفريق بني كتابة احلروف امل و، اللفظ

ى( واكثر ف  ش  ت  س  ش ىف كلمة )م   -س -الذى يستعمل األستاذ بتمةةز حروف ص

الطالب اجاب "مصتشفى " وبعض األخر أجاب "موستاصفا " وكذلك ىف كلمة 

 "– "مستفا " ، يعىن :الطالب املختلفة من ى( ويوجد أكثر إجابةف  ط  ص  )م  

 حممد زلكفلى 32 بودى 14
 مبارك 32 زيىن 12
 سهران 32 رز  هدراوان 12
 أمحد أري فردانا 32 حممد شريف 12
 حممد رضا رمضان 32 محدا 12
 نور رمحن 43 حممد علوى 12
 سركاىن 41 حممد صابرين 23
 امحد سافوترا 42 حممد اغوس سلةم 21
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–فأجاب بعض الطالب "زذار" وكذلك ىف كلمة )جدار( مستوفا "  "-"مصطف

"ذدر" وغريها. مث ىف كلمة )مزرعة( فأجاب بعضى الطالب -" جدر " -"جةدر " 

 ". ن  و  ت   ا  ر  م   "و   -" ت  أ  ر  س  "م   –" ت  أ  ر  ز  "م   –" ة  اع  ر  ز  "م   –"  ت   ع  ر  ز  "م   –"  ن  و  ت   ع  ر  ز  " م  

صل يدل على اهنم يصعبون لةفر  بعض احلروف اهلجائةة وكذالك وضع ااحلهذا 

 تاذ عند اإلختبار. عالمة الرتقةم بصحةح كما ي سئل األس

 

لطلبة الصف األول قسم األلف ىف  العريبالعوامل الىت تسؤثر مشكلة تعّلم اإلمالء  .6

  بنجرماسنيكاليان "ب" معهد نوراجلنة السلفى اإلسالمى  

 الداخلية. العوامل أ
 الرغبة  (1

 إىل اجلدول اآليت . انظرملعرفة رغبة الطلبة على دراسة اللغة العربةة ، ف
  رغبة الطلبة على دراسة اللغة العربةة:  4.4اجلدول 

 

 النتةجة ىف املائة التكرار الفصةلة الرقم
1 
2 
3 

 بحي
 كفاية 

 بحيال

21 
14 
- 

23٪ 
43٪ 
- 
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 ٪133 32 العدد 
 

قالو حب  ٪23الطلبة أو  32من  21يعترب أن  4.4اجلدول استنادا إىل 

كفاية   قالو ٪43الطلبة أو  32من  64و .   على دراسة اللغة العربةةالطلبة 

. وغري موجود قالو من الطلبة أن ال حب على دراسة اللغة العربةة على  احلب

 ةد. جب دراسة اللغة العربةةىف  رغبة الطالبويعرف أن دراسة اللغة العربةة. 

  (  اإلهتمام0

 إىل اجلدول اآليت. انظرملعرفة إهتمام الطلبة على دراسة اللغة العربةة ، ف

 إهتمام الطلبة إىل شرح املعلم:  4.5اجلدول 

 النتةجة ىف املائة التكرار الفصةلة الرقم
1 
2 
3 

 يهتم دائما
 يهتم أحةانا

 اليهتم

2 
22 
- 

23٪ 
22٪ 
- 

 ٪133 32 العدد 
قالو  ٪23الطلبة أو يقرب من  32من  2يعترب أن  4.2اجلدول  استنادا إىل

إىل  يهتم أحةانا قالو ٪22الطلبة أو  32من  67و. إىل شرح املعلميهتم دائما 

وهذا يدل  شرح املعلم. وغري موجود قالو من الطلبة أن ال يهتم إىل شرح املعلم .

 ناقص  إىل شرح املعلمعلى اهتمام الطلبة 
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  يسئل الطلبة عند شرح املعلم دراسة:  4.0اجلدول 

 النتةجة ىف املائة التكرار الفصةلة الرقم
1 
2 
3 

 يةسئل دائما
 يسشل أحةانا

 اليسئل

2 
23 
2 

23٪ 
22٪ 
14٪ 

 ٪133 32 العدد 
قالو يسئل دائما  ٪23الطلبة أو  32من  2 يعترب أن 4.2استنادا إىل اجلدول 

إىل  يسئل أحةانا قالو ٪22 من يقرب الطلبة أو 32من  63و. إىل شرح املعلم

قالو من الطلبة أن ال يسئل إىل شرح   ٪14الطلبة أو  32من  5وشرح املعلم. 

   وهذا احلال يدل على اهتمام الطالب ىف دراسة اللغة العربةة ناقص. املعلم.

  ( الدافع3 

 إىل اجلدول اآليت . انظرملعرفة الدافع على دراسة اللغة العربةة ، ف      

 : الدافع بدراسة اللغة العربةة خصوصا ىف اإلمالء 4.7اجلدول 

 النتةجة ىف املائة التكرار الفصةلة الرقم
1 
2 
3 

 دائما
 أحةانا
 المرة

23 
13 
2 

22٪ 
32٪ 
2 ٪ 

 ٪133 32 العدد 
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معلم اللغة قالو  ٪22الطلبة أو  32من  23يعترب أن  4.2استنادا إىل اجلدول 

 ٪32الطلبة أو  32من  13و.  العربةة دائما يعطى الدافع لتعّلم اللغة العربةة

 32من  2و. معلم اللغة العربةة أحةانا يعطى الدافع لتعّلم اللغة العربةة قالو

معلم اللغة العربةة المرة يعطى الدافع لتعّلم اللغة  قالو ٪2الطلبة أو يقرب من 

   دراسة اللغة العربةة جبةداهتمام الطالب ىف أنويعرف ، العربةة

  النشاطة (4
 إىل اجلدول اآليت. انظرملعرفة نشاطة الطلبة ىف تعّلم اللغة العربةة ، ف

 : عمل الطلبة واجبة املنزلةة 2.8اجلدول 

 النتةجة ىف املائة التكرار الفصةلة الرقم
1 
2 
3 

 دائما
 أحةانا
 المرة

32 
3 
- 

21٪ 
2٪ 

- 
 ٪133 32 العدد 

قالو الطلبة  ٪96الطلبة أو  35من  36يعترب أن  4.8اجلدول استنادا إىل 

قالو الطلبة  ٪9الطلبة أو يقرب من  35من  3و. عمل واجب املنزىلدائما 

عمل واجب ال مرة . وغري موجود قالو من الطلبة أن عمل واجب املنزىلأحةانا 

 وهذا يدل على النشاط الطلبة جةد.  .املنزىل
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 ب. العوامل الخارجية

 املعلم (1

 إىل اجلدول اآليت. انظرملعرفة وضوح شرح املعلم عن درسة اللغة العربةة ، ف   

 : قبل لملى املعلم يأمر الطلبة أن يسمع بالدقة  2.1اجلدول 

 النتةجة ىف املائة التكرار الفصةلة الرقم
1 
2 
3 

 دائما
 أحةانا
 المرة

22 
12 
1 

23٪ 
34٪ 
3٪ 

 ٪133 32 العدد 
قالو  ٪03الطلبة أو يقرب من  35من  66يعترب أن  4.9اجلدول استنادا إىل 

الطلبة أو  35من  66و.  قبل لملى املعلم دائما يأمر الطلبة أن يسمع بالدقة

 35من  6و  .قبل لملى املعلم أحةانا يأمر الطلبة أن يسمع بالدقةقالو  34٪

المرة يأمر الطلبة أن قبل لملى املعلم قالو من الطلبة أن  ٪3الطلبة أو يقرب من 

 اهتمام املعلم جةد. ويعرف أن يسمع بالدقة.
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 : تكرار املعلم ىف اإلمالء بعد أن ينتهى الطلبة كتابة 2.11اجلدول 

 النتةجة ىف املائة التكرار الفصةلة الرقم
1 
2 
3 

 دائما
 أحةانا
 المرة

11 
23 
1 

31٪ 
22٪ 
3٪ 

 ٪133 32 العدد 
 

تكرار  قالو ٪36الطلبة أو  35من  66يعترب أن  4166استنادا إىل اجلدول 

الطلبة أو  35من  63، و املعلم ىف اإلمالء بعد أن ينتهى الطلبة كتابة أحةانا

، تكرار املعلم ىف اإلمالء بعد أن ينتهى الطلبة كتابة دائماقالو  ٪00يقرب من 

اإلمالء بعد تكرار املعلم ىف قالو ال مرة  ٪3أو يقرب من الطلبة  33من  1و 

 دول يدل على اهتمام املعلم بعد دراسة ناقص. تلك اجل أن ينتهى الطلبة كتابة.

ويزداد الباحث عامل الذى تسؤثر التعلم اللغة العربةة عند جويرية دهالن : 

أن العامل الىت تسؤثر ىف تعلم اللغة العربةة والسةما ىف ناحةة اإلمالء هى عامل 

 1 (Non Linguistic)ري اللغوى وعامل غ (Linguistic)اللغوى 
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 (Linguistic)عامل اللغوى    .ج

: يتعلم اللغة العربةة او يعرف باللغة العربةة قبل يدخل هذا  2.11اجلدول 

 املعهد 

 النتةجة ىف املائة التكرار لفصةلة ا الرقم
1 
2 

 
3 

 يتعلم أو يعرف اللغة العربةة قبل دخوله 
قبل  اليتعلم أو اليعرفباللغة العربةة

 دخوله
- 

13 
 

  22   
- 

22٪ 
 
21٪  
- 

 ٪133 32 العدد 
 

 ٪22الطلبة أو يقرب من  32من  13يعترب أن  4.11استنادا إىل اجلدول 

 ٪21الطلبة أو  32من  65و . يتعلم أو يعرف اللغة العربةة قبل دخولهقالو 

، وهذا اجلدول يدل أن أكثر من يتعلم أو يعرف اللغة العربةة قبل دخوله قالو

  الطلبة اليعرف اللغة العربةة قبل دخوهلم اىل ذلك املعهد. 
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 (Non Linguistic)عامل غري اللغوى د.  
 (   البةئة1

 إىل اجلدول اآليت . انظرملعرفة حالة البةئة الدراسةة ، ف

 : حالة البةئة الدراسةة 2.10اجلدول 
 النتةجة ىف املائة التكرار الفصةلة الرقم
1 
2 
3 

 هادئ
 ناقص اهلادئ

 ال هادئ

1 
34 
- 

3٪ 
22٪ 
- 

 ٪133 32 العدد 
 

 قالو ٪3الطلبة أو يقرب من  35من  6يعترب أن  4166استنادا إىل اجلدول 

حالة قالو  ٪97الطلبة أو  35من  34. وحالة البةئة الدراسةة ناقص اهلادئ

 حالة البةئة الدراسةة ال هادئ.وغري موجود الطلبة قالو . البةئة الدراسةة هادئ

 ناقص على عضد التعلم اإلمالءوهذا يدل على حالة البةئة 
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 أجهزة املدرسة (0

 إىل اجلدول اآليت . انظرملعرفة كاملة أجهزة املدرسة ، ف

 كاملة أجهزة املدرسة:  4163اجلدول 

 النتةجة ىف املائة التكرار الفصةلة الرقم
1 
2 
3 

 كامل
 ناقص الكامل

 ال كامل

2 
22 
- 

23٪ 
23٪ 
- 

 ٪133 32 العدد 
 

أجهزة قالو  ٪66الطلبة أو  35من  7يعترب أن  4163استنادا إىل اجلدول 

أجهزة املدرسة ناقص  قالو ٪86الطلبة أو  35من  68و . املدرسة كاملة

وهذا اجلدول يدل  أجهزة املدرسة ال كامل .. و غري موجود  الطلبة قالو الكامل

 على اجهزة املدرسة ناقص خصوصا ىف نشر اللغة العربةة من ناحةة اإلمالء. 

جزيرة اإلندونةسةا وجزيرة خلفةة الثقافة بني مل غري اللغوى يعىن اومن الع

وهى ي ربز مشكلة ىف تعلم اللغة العربةة إما ىف اإلعتبار الكلمات أو ىف  العربةة

كثر من أقلةل املفردات الىت حتفظ الطلبة حىت وكذلك ، اإلصطالح اللغة، وغريها

الطلبة اليستطةعوا ىف دراسة اللغة العربةة، واالسباب األخرى هى بةئة اللغوى الىت 
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تكون ىف حول الطلبة. هذا هو السبب الىت تسؤثر مشكالت التعلم اللغة العربةة 

 32.خصوصا ىف اإلمالء

 تحليل البيانات ج.

املالحظة وجد الباحث ان تنفةذ اإلمالء نادرا ،  بطريقة من البةانات احملصولة

 حىت ال مترن الطلبة على اإلمالء .

املقابلة وجدت الباحث أن الصعوبات تعلم اإلمالء  من البةانات احملصولة بطريقة

لطلبة هي واحدة من درس ، والفر  يف خلفةة التعلةمةة لألن تنفةذ اإلمالء نادرا انفعل امل

 . األسباب أيضا

االول قسم األلف ىف معهد صف ال ةطلبللالعوامل الىت تسؤثر مشكلة تعّلم اإلمالء 

 م ٢٠٢4–٢٠٢3بنجرماسني ىف السنة الدراسةة كاليان "ب" نور اجلنة  

 العوامل الداخلةة (1

رغبة الطلبة على دراسة اللغة  من البةانات احملصولة بطريقة اإلستبةان عن

 (صفحة  414إىل اجلدول  انظر. ) يوجد على الرغبة الطالب جةد  ، العربةة

 إهتمام الطلبة إىل شرح املعلم من البةانات احملصولة بطريقة اإلستبةان عن

 ( .4.5إىل اجلدول  انظر. )يوجد على اهتمام الطالب ناقص
                                                 

54 Juwairiyah Dahlan, Opcit.,h. 83 



79 

 

 

إهتمام الطلبة يسئل شرح  من البةانات احملصولة بطريقة اإلستبةان عن

إىل اجلدول  انظر. )  يوجد على اهتمام الطالب ىف ذلك احلال ناقصاملعلم 

4.0 ) 

الدافع بدراسة اللغة العربةة  من البةانات احملصولة بطريقة اإلستبةان عن

خصوصا أن اهتمام الطالب ىف دراسة اللغة العربةة  يعرف خصوصا ىف اإلمالء

 ( .2.7إىل اجلدول  انظر. )جبةدىف اإلمالء 

عمل الطلبة  احملصولة بطريقة اإلستبةان عن النشاط يعىن من البةانات

إىل  انظر) يعرف أن نشاط الطالب ىف دراسة اللغة العربةة جبةد واجب املنزىل

 (  2.8اجلدول 

 ( العوامل اخلارجةة0

قبل لملى املعلم يأمر الطلبة  من البةانات احملصولة بطريقة اإلستبةان عن

إىل اجلدول  انظر. )ام املعلم قبل دراسة جبةداهتميعرف أن  ، أن يسمع بالدقة

2.1. ) 

تكرار املعلم ىف اإلمالء بعد  من البةانات احملصولة بطريقة اإلستبةان عن

اهتمام املعلم بتكرار الدراسة بعد أن ينتهى ، يعرف أن أن ينتهى الطلبة كتابة

 ( . 2.11إىل اجلدول  انظر) الطلبة كتابة ناقص
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 (Linguistic)  العامل اللغوى  (3

يتعلم اللغة العربةة او يعرف  من البةانات احملصولة بطريقة اإلستبةان عن

أن أكثر من الطلبة اليعرف اللغة ،ويعرف  باللغة العربةة قبل يدخل هذا املعهد

 ( .2.11إىل اجلدول  انظر. )العربةة قبل دخوهلم اىل ذلك املعهد

  (  العامل غري اللغوى2

 البةئة  -أ

ويعرف أن  ، حالة البةئة الدراسةة البةانات احملصولة بطريقة اإلستبةان عنمن 

 ( .2.10إىل اجلدول  انظر) حالة البةئة ناقص على عضد التعلم اإلمالء 

 أجهزة املدرسة  -ب

جهزة ويعرف أن أ، أجهزة املدرسة من البةانات احملصولة بطريقة اإلستبةان عن

إىل اجلدول  انظر) العربةة من ناحةة اإلمالء املدرسة ناقص خصوصا ىف نشر اللغة

4163. ) 
 


