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 الباب الرابع

 تحليل البيانات و مناقشتها

 

 لمحة عن ميدان البحث  -أ

 كرتاك هنيار الىت تشتمل علىاإلسالمي  معهد منبع العلوم هنا تتكلم الباحثة عن حملة 

حوا  و معهدها و االباهتا و منممتها األأهداف نشأهتا و موقعها اجلغراىف و  املعهدتاريخ 

 و إمكاناهتا، فبياهنا كما يلي:

 كرتاك هنياراإلسالمي  معهد منبع العلوم  تاريخ -1

املرحوم احلاج حممد مكري  كرتاك هنياراإلسالمي  معهد منبع العلوم  سيتأس

أغسطس  12/ه1041 ذي احلجة11، م.أ. يف تاريخ علمغاويت 

 .م1821

هو بسيط األجهزة  ،كرتاك هنياراإلسالمي  معهد منبع العلوم  أو  التأسيسيف 

يقلل من حبه للوصو  إىل ولكن ذلك ال ،قليل د الطالبعدجدا و 

ليست فقط إعطاء الطالب املعرفة ولكن أيضا رعايتها وتريب الطالب أحالمهم.
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مجيع  لك جيب علىلذ مستقل بنفسه و مستعد إلرتأس و ،ليكون الصاحل

 بيئة املعهد باشرتاكساعة يف  10املبىن املكون ملدة يف  ليسكنون الطالب

 .ةتختلفاملاألنشطة 

على معهد منبع العلوم قف و هو ي م1881 السنة يف تأسيس املسجد

معهد منبع العلوم اإلسالمي للبنني، ففي السنة  تأسيسبعد  .اإلسالمي

م مؤسس يريد أن يبىن معهد منبع العلوم اإلسالمي للبنات و لكن 1821

. فتح برنامج حتفيظ القرآن للبنني و للبنات يف السنة م1881يف السنة  بدأت

 الواحدة.

 كرتاك هنياراإلسالمي  معهد منبع العلوم أهداف تأسيس  -1

و من أهداف تأسيس هذا املعهد )معهد منبع العلوم اإلسالمي كرتاك هنيار(، 

 كما يلي:

 تعاىل اهلل إىل و التقوىمع اإلميان  الصاحل و الصاحلة بنات أبناء و يوجد -

 رسوله. إىل وكذلك ااعة

نفسها لصاحل خيدم  ، والطاعة للوالدين واحلسن  و األدبوجود األخالق  -

 والبلد وفقا للشريعة اإلسالميةو األمة الدين 
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و فهم متاما الغرض من احلياة، يأن   ي املتعمق حىتاإلسالم عارف دين -

 خملوقاته. اهلل و لعبدواحلقوق  الواجبات

و القرآن  حبفظ كتب اللغة العربية جيدا ويرافقه لديها القدرة على دراسة  -

 احلديث وفقا لقدرهتا.

 موقع املعهد اجلغرايف -1

كرتاك هنيار يقع يف شارع أمحد ياين كيلو مرت اإلسالمي  معهد منبع العلوم كان 

بنجر شعوبّية   منطقةكرتاك هنيار  مهليجاي، دائرة القريةيف شارع  1،1

 1124111(، 4111) 0104121، رقم اهلاتف  كاليمنتان اجلنوبية

(4111 ،)14210. 

 املدرسني و املوظفني أحوا  -0

يقصد باملدرسني هنا هم الذين يدرسون يف معهد منبع العلوم اإلسالمي كرتاك 

(. و أما املقصود باملوظفني فهم 1410-1411هنيار يف السنة الدراسية )

 .الذين يشتغلون و يسامهون يف هذا املعهد

جودة يف حصلت الباحثة احلقائق الىت تتعلق بعدد املدرسني من الوثائق املو 

 2من الرجا  و  14مدرسا ) 12اإلدارة، أن عدد املدرسني يف هذا املعهد هو 
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من النسآء(. و يف اجلدو  التالية تعرض الباحثة املدرسني و مستواهم الدراسى 

 و املادة الىت يدرسوهنا:

بمعهد منبع العلوم اإلسالمي كرتاك هنيار  : أسماء المدرسين1,4الجدول 

3142-3141 

 المادة المستوى أسماء المدرس الرقم
احلاج حممد غزايل مكري  1

 الليسانس
العامل/السرجانا من جامعة 

 األزهار مصرية
أصو  الفقه، 

املطالعة، البالغة، 
 علوم القرآن و الفقه.

احلاج حممد صالح الدين  1
 مكري الليسانس

من جامعة  العامل/السرجانا
 األزهار مصرية

احملفوظات، اإلنشاء، 
احملادثة، القواعد، 

الفقهية، املنطيق و 
 احلديث.

من جامعة  العامل/السرجانا الدكتورندوس كرنني. أأ 1
أنتسارى اإلسالمية 
 احلكومية بنجرماسني

تاريخ اإلسالم و 
 اإلمالء

معهد دار السالم  مصران هـ م 0
 اإلسالمي مرتابورا

 الصرف و التوحيد

معهد داتوك كالمفيان  عبد اللطيف 1
 اإلسالمي بنكيل

 الصرف و الفقه
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معهد الفالح اإلسالمي  احلاج منشة 2
 بنجر بارو

 التوحيد و التجويد

احلاج نوردين األزهار  1
 الليسانس

من جامعة  العامل/السرجانا
 األزهار مصرية

 علوم القرآن

الدكتورندوس احلاج م.  2
 ماوردي

من جامعة  العامل/السرجانا
أنتسارى اإلسالمية 

 ية بنجرماسنياحلكوم

 اإلنشآء

احلاج عبد الرمحن صديق  8
 الليسانس

من جامعة  العامل/السرجانا
 األزهار مصرية

 مصطالح احلديث

معهد داتوك كالمفيان  زين العلمي 14
 اإلسالمي بنكيل

 األخالق

معهد دار السالم  عبد املنان 11
 اإلسالمي مرتابورا

النحو، الصرف و 
 احلديث

أنصاري احلاج أسفاين  11
 الليسانس

من جامعة  العامل/السرجانا
 األزهار مصرية

 احلديث

معهد حتفيظ ينبوع  احلاج آمني مكري 11
 اإلسالمي كدوس

 القرآن و التحفيظ

معهد دار السالم  ابن عطاء اهلل 10
 اإلسالمي مرتابورا

 احملفوظات

معهد دار الرمحن  احلاج حممد مياين 11
 اإلسالمي جاكرتا

 مترين اللغةالفقه و 
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احلاج حممود م. جيين  12
 الليسانس

من جامعة  العامل/السرجانا
 مدينة ك.س.أ

النحو، الصرف و 
 اإلنشآء

جامعة أنتار  1دبلوم  احلاج أمحد شوبري 11
 بنكسا ماليسيا

 الفرائض و األخالق

من جامعة  العامل/السرجانا فكر العلمي السرجانا  12
العقيدة اإلسالمية 

 بيكاسي

الصرف، التفسري و 
 النحو

 احملادثة و احلديث معهد األزهار مصرية  احلاج آية الرمحن 18
من جامعة  العامل/السرجانا بدر الزمان 14

 األحغاف يبان
النحو، التفسري، 
 الفقه و املطالعة

من جامعة  العامل/السرجانا احلاجة أمي رمحية الليسانس 11
 األزهار مصرية

 النحو

من جامعة  العامل/السرجانا آمنة مكري الليسانساحلاجة  11
 األزهار مصرية

التفسري، احملفوظات، 
أصو  الفقه، املطالعة 

 و الفقه
من جامعة  العامل/السرجانا احلاجة مهريتا الليسانس 11

 األزهار مصرية
 اإلنشآء و مترين اللغة  

من جامعة  العامل/السرجانا احلاجة نور العزة الليسانس 10
 هار مصريةاألز 

مصطالح احلديث و 
 احلديث

من جامعة  العامل/السرجانا حسن اخلامتة السرجانا 11
أنتسارى اإلسالمية 

احملادثة، اإلمالء و 
 التفسري
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 احلكومية بنجرماسني
معهد حتفيظ ينبوع  مروية 12

 اإلسالمي كدوس
 القرآن و التحفيظ

 

 هنيارأحوا  الطلبة مبعهد منبع العلوم اإلسالمي كرتاك  -1

كان عدد الطلبة مبعهد منبع العلوم اإلسالمي كرتاك هنيار يف هذه السنة 

من الطالب و  121البة منها  128( يعىن 1410-1411الدراسة )

العدد يتكون من الفصل األو  إىل الفصل  من الطالبات. و إن هذا 142

 السادس، و ميكن تفصيلة ينمر يف اجلدو  التالية:

 الطلبة بمعهد منبع العلوم اإلسالمي كرتاك هنيار: أحوال 1,3الجدول 

 عدد الطالبات الطالب الفصل الرقم
 11 02 18 الفصل األو  )أ( 1
 11 - 11 الفصل األو  )ب( 1
 24 18 11 الفصل الثاين )أ( 1
 18 - 18 الفصل الثاين )ب( 0
 04 10 12 الفصل الثالث  1
 11 8 11 الفصل الرابع 2
 12 14 2 امسالفصل اخل 1
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 11 - 11 الفصل السادس 2
  484 418 382 

 

 مبعهد منبع العلوم اإلسالمي كرتاك هنيار أحوا  األجهزة -2

 كما يلى: مبعهد منبع العلوم اإلسالمي كرتاك هنيار لتصوير العام عن أجهزة

 بمعهد منبع العلوم اإلسالمي كرتاك هنيار أحوال األجهزة: 1,2الجدول 

 نوع األجهزة الرقم
 األحوال

 العدد
 الئق

فاسد 
 خفيف

فاسد 
 ثقيل

 1 - 1 - غرفة الرئيس 1
 1 - 1 1 غرفة املدرسني 1
 11 - 1 2 الفصل 1
 1 - 1 1 املكتبة 0
 1 - - 1 غرفة الصحة 1
 1 - 1 - املنممةغرفة  2
 1 - 1 1 غرفة الطعام 1
 1 - 1 - غرفة اإلدارة 2
 1 - 1 - غرفة احلاسوب 8

 1 - 1 1 األساتذ/ة مرحاض 14
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 14 1 - 2 الطلبة مرحاض 11
 14 1 - 2 محّام 11
 1 - - 1 املسجد 11
 1 - - 1 املصلىّ  10
 1 - - 1 غرفة جمليس التعليم 11
 11 - 11 8 سكن الطلبة 12
 

 تقديم البيانات -ب

تعليم علم الصرف لطالبات الصف الثانى بمعهد منبع العلوم اإلسالمى  -4

 هنيارللبنات كرتاك 

 ختطيط التدريس (أ

يهدف إىل حصر  حديثالتتخطيط هو عبارة عن اسلوب أو منهج 

اإلمكانات واملوارد املتوفرة ودراستها وحتديد اجراءات استغالهلا ،لتحقيق 

ويعين األخذ بالتتخطيط احلفاظ   .اهداف مرجّوة خال  فرتة زمنية معينه

على الطاقة العقلية البشرية وتنميتها ،وذلك من خال  استتخدامها يف حل 

املشكالت حاًل أمثل ، عن اريق االسلوب العلمي يف التفكري ، ويعمل 
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 ،املصادر الطبيعية ومصادر االنتاجالتتخطيط عادة على دراسة املوارد أو 

 .ت اجملتمعبقصد املواءمة بينها وبني احتياجا

ال مبعهد منبع العلوم اإلسالمي للبنات  عملية ختطيط التدريس علم الصرف

يعىن الطالبات  اهلدفب يناسبو لكن  املكتوبة، باستتخدام منهج التدريس

يستطعن أن يفهم املعىن كل كلمة و كل حتويل صغة الكلمة القطعي و 

 .الصحيحةأن جتعل صيغ الكلمة تكون قادرة و الصحيح 

أن ختطيط التدريس يناسب حبالة  ،الصرفم مع مدرس عل ةعلى مقابل وبناء

حقا، وميكن أن تفهم  اتبلاحبيث الط يف ذلك الوقت،الطالبات 

 .علم الصرفاستتخدامها يف مواضيع تتعلق 

 مادة التعليم  (ب
زء الثاىن، و يف اجلكتاب التصريف هي يف  جد ىف الصف الثاىن و املواد الىت ت

 :هى
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 الثالثي اجملرد و فيه ستة ابواب: الفعل القسم األو ، (1

 باب

حيح
لص

ا
عف 

ضا
امل

 

ثا 
امل

اف 
جو

األ
 

ص
لناق

ا
يف 

اللف
وي 

امللت
 البناء 

 َوَقى َرَوى َرَمى بَاعَ  َوَثبَ  فـَر   َضَربَ  يـَْفِعل  -فـََعلَ 
   َدَعا قَا َ   َرد   َنَصرَ  يـَْفع ل  -فـََعلَ 
   َرَمى  َوَضعَ   َمَنعَ  يـَْفَعل  -فـََعلَ 
  َرِويَ  َخِشيَ  َخافَ  َوِجلَ  َعض   محَِدَ  يـَْفَعل  -َفِعلَ 
 َويلَ     َوِرثَ   َحِسبَ  يـَْفِعل  -َفِعلَ 
   َرخ وَ  اَا َ  َوج هَ   َشر فَ  يـَْفع ل  -فـَع لَ 

 

 36 الثالثي املزيد فيه و فيه اثنا عشر بابا: الفعل القسم الثاىن، (1

 باب

حيح
لص

ا
عف 

ضا
امل

 

ثا 
امل

اف 
جو

األ
 

ص
لناق

ا
يف 

اللف
وي 

امللت
 البناء 

 اَْوَصى اَْرَوى اَْهَدى اَقَامَ  اَْوَصلَ  َاَجل   اَْكَرمَ  اَفـَْعلَ 
 َوىل   قـَو ى َصل ى َاو  َ  َوح دَ  َخف فَ  َشر فَ  فـَع لَ 
 َواىَل  َساَوى نَاَجى َشاَورَ  َواَفقَ  َحاد   َخاَابَ  فَاَعلَ 
 تـََوىف   تـََقو ى حَتَل ى تـََعو دَ  تـََول دَ  تـََعد دَ  تـََعل مَ  تـََفع لَ 
 تـََواَرى َتَداَوى تـََباَكى تـََعاَونَ  تـََواَضعَ  حَتَاب   َتَضاَربَ  تـََفاَعلَ 

                                                           
 1. )دم: رحبان باغيل، دس(، ص. التصريف كتابحسن بن أمحد، 36
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تَـَعلَ   اِتـ َقى اِْلتَـَوى اِقـَْتَدى ِاْخَتارَ  اِت َصلَ  ِاْرَتد   ِاْجَتَمعَ  اِفـْ
  اِنـَْزَوى ِاْْنََلى اِنـَْقادَ   اِْنَسل   اِنـْبَـَعثَ  اِنـَْفَعلَ 
    ِاْعَوج     ِامْحَر   اِفـَْعل  

 ِاْستَـْوىفَ  ِاْستَـْرَوى ِاْستَـْرَضى ِاْستَـَعانَ  ِاْستَـْوَجبَ  ِاْستَـَعد   ِاْستَـْغَفرَ  ِاْستَـْفَعلَ 
       ِاْجَلو ذَ  اِفـَْعو  َ 
   ِاْحَلْوىَل     ِاْغَرْوَرقَ  اِفـَْعْوَعلَ 
    ِاْسَواد     ِاْزَهار   اِفـَْعا   

 
 ج( ارق التعليم

 م علميتعل من لتحقيق اهلدف .التعلم لتحقيق أهداف الطريقة هي أداة

الصرف لطالبات الصف الثاىن مبعهد منبع العلوم اإلسالمي للبنات كرتاك 

اليت جيري  اتبالالط حالة يف هذه النمرة ،ارق استتخدمت هنيار

 .تدريسها

واألسئلة  الوظيفة يعطى و القياسيةهي الطريقة  املستتخدمةالطريقة 

ما  تكتب حلفظ و أمركثريا ما   اتبالالط الوظيفة إلعطاء .واألجوبة

يف كتاب )كتاب  ،التصريف حلفظ أمثلةات بالالط أمر ، و األ فمن.حي
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 حيفمن حقا ذلك اتبالالط تإذا كان التصريف جز الثاىن( حىت متاما.

 .الدرس التايل ندريسي، مث  القياس

 :عملية التعلم كما يليأما 

 و فعل الثالثى اجملرد،العن  شرحاات بالالط ءتإعطا األو  اللقاءيف  و -

 :هي و اوزان 2هناك  فعل الثالثى اجملردال

 يفع ل، –فِعل يفَعل، –فِعليفَعل،  -يفع ل، فَعل –ليفِعل، فعَ  –لفعَ 

 يفع ل  –فع ل

 أبناء و هي: 1يف كل الوزن 

 الناقصالبناء  -  البناء الصحيح -

 البناء اللفيف -  البناء املضاعف -

 البناء امللتوي -   البناء املثا  -

 البناء األجواف -

بناء  من أمثلةات بالالطءت يتم إعطا ،من كل البناء بعيدا شرح قبل

 :هي و ل  عِ فْ يَـ -لَ عَ فَـ صحيح على وزن 
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اَل َتْضِرْب  -ِاْضِرْب  –َمْضر ْوٌب  –َضاِرٌب  –َضْربًا  –ب  رِ ضْ يَ  – بَ رَ ضَ 

 ي ْضَرب   -ض ِرَب  –ِمْضَرٌب  –َمْضِرٌب  –َمْضِرٌب  –

وفقا  معىن يف حني يعطي شرحدرس امل، ويعطي هذه األمثلة بعد إعطاء

 و العبارة شكل على الفورات بلاطال تعرفحىت  كل مجلة يف للتغريات

 .معىن

 مثل:

 telah memukul:  : فعل ماض معروف  بَ رَ ضَ 

 : sedang memukul : فعل مضارع معروف ب  رِ ضْ يَ 

 : pemukulan  : مصدر  َضْربًا

 : orang yang memukul  اسم فاعل:  َضاِربٌ 

 : orang yang kena pukul  : اسم مفعو  َمْضر ْوبٌ 

 : pukullah  : فعل امر ِاْضِربْ 

 : jangan memukul  : فعل هنى اَل َتْضِربْ 

 : masa memukul  : اسم زمان َمْضِربٌ 

 : tempat memukul  : اسم مكان َمْضِربٌ 
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 : alat memukul  : اسم آلة ِمْضَربٌ 

 : telah dipukul : فعل ماض جمهو   ض ِربَ 

 : sedang dipukul : فعل مضارع جمهو  ي ْضَرب  

 بعد .املدرسمن شرح اهتماما وثيقا لات بلاالط تدفع املواد إعطاء يف وقت

 الدرس يف هناية .طرح األسئلةلات بلاطإىل ال فرصة ذلك يعطى املدرس

 .تهكتاب والتصريف  حفظات الوظيفة  بلاالط أعطيت

ملحوظة.  مجعالطالبات على حفظ التصريف مع  تعدو ، اللقاء الثاىنيف  -

ت الطالبات واحدا فواحدا دون نمام. دعحفظ التصريف، يف إيداع 

الفعل املضارع  مثل: ما، حفمهاأيضا فيما يتعلق يعطى املدرس األسئلة 

ن على اإلجابة قدر على األغلب من الطالبات  َضَرَب و ضمريه انا؟ من

 صحيح.بعلى السؤا  

 لديهّن فرصة لتقدم اىل األمام، فمدرس يدعو شتخصني لكي كل الطالبات

سئلة جينب األ، ولكن على حفظ التصريف مل إيداع نّ أهنلتقدم اىل األمام. 

 حفظ التصريف فقط و يكتنب يف سبورة على ما الب املدرس. حو 
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 التدريباتعلى حفظ التصريف، يعطى مدرس النتهاء بعد كل الطالبات 

 .اليت مت تدريسها املتعلقة

مع  املقبل التصريف تكرار درسامل ،الدرس بداية يف، اللقاء الثالثيف  -

عن بناء مضاعف على وزن  املواد درسامل يعطيذلك  بعد ات.لباالط

 :مثل، ل  عِ فْ يَـ -لَ عَ فَـ 

فـ ر   -ِمَفر   -َمِفر   -َمِفر   -الَ َتِفر   -ِفر   -َمْفر ْورٌ  -فَار   -ِفرَارًا -فـَرًّا -يَِفر   -فـَر  

 يـ َفر   –

، إبتداء من الفعل املاضي و فرّ  من، يقرأ مدرس مع االبات التصريف أوال

من فعل مع قواعد شرحا توهب الطالبات  مث .هلم جرا والفعل املضارع 

 اإلدغام، مثل:

فـَر  أصله فـََرَر على وزن فعل، سكنت الراء األوىل حبذف احلركة الجل 

.  شرط اإلدغام، فصار فـَْرَر، مث أدغمت الراء األوىل يف الثانية، فصار فـَر 

 .تهكتاب والتصريف  حفظات الوظيفة  بلاالط أعطيت الدرس يف هناية

ملحوظة.  مجعالطالبات على حفظ التصريف مع  تدعو ،  اللقاء الرابعيف  -

ت الطالبات واحدا فواحدا دون نمام. دعحفظ التصريف، يف إيداع 
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املعىن من نَِفر  و  ، مثل: ماحفمهاأيضا فيما يتعلق يعطى املدرس األسئلة 

 اذكر ضمريه!

 لديهّن فرصة لتقدم اىل األمام، فمدرس يدعو شتخصني لكي كل الطالبات

سئلة جينب األ، ولكن على حفظ التصريف مل إيداع نّ أهنلتقدم اىل األمام. 

 حفظ التصريف فقط و يكتنب يف سبورة على ما الب املدرس. حو 

 التدريباتعلى حفظ التصريف، يعطى مدرس النتهاء بعد كل الطالبات 

 .تدريسهااليت مت  املتعلقة

مع  املقبل التصريف تكرار درسامل ،الدرس بداية يف، اللقاء اخلامسيف  -

-لَ عَ فَـ على وزن  مثا عن بناء  املواد درسامل يعطيذلك  بعد ات.لباالط

 :مثل، ل  عِ فْ يَـ 

 اَل  - بْ ثِ  – بٌ وْ ثـ  وْ مَ  – بٌ اثِ وَ  – ةً بَ ثِ  – ابً وْ ثـ  و   – ابً ثْـ وَ  – ب  ثِ يَ  – بَ َوثَ 

 ب  ثَ وْ يـ   – بَ ثِ و   – بٌ ثَ يْ مِ  -بٌ ثِ وْ مَ  - بٌ ثِ وْ مَ  – بْ ثِ تَ 

، إبتداء من الفعل املاضي بَ َوثَ  من، يقرأ مدرس مع االبات التصريف أوال

من فعل مع قواعد شرحا توهب الطالبات  مث .هلم جرا وو الفعل املضارع 

 اإلدغام، مثل:
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حرف أصله يـَْوِثب  على وزن يـَْفِعل . حذفت الواو لوقوعها بني فتحة  ب  ثِ يَ 

.  املضارعة والكسرة، فصار يَِثب 

 .تهكتاب والتصريف  حفظات الوظيفة  بلاالط أعطيت الدرس يف هناية

 مجعالطالبات على حفظ التصريف مع  تدعو ، اللقاء السادسيف  -

ت الطالبات واحدا فواحدا دون دعحفظ التصريف، يف إيداع ملحوظة. 

الضمري  ، مثل: ماحفمهاأيضا فيما يتعلق نمام. يعطى املدرس األسئلة 

 من ِثْب؟

 لديهّن فرصة لتقدم اىل األمام، فمدرس يدعو شتخصني لكي كل الطالبات

سئلة جينب األ، ولكن على حفظ التصريف مل إيداع نّ أهن لتقدم اىل األمام.

 نب يف سبورة على ما الب املدرس.فقط و يكت حفظ التصريف حو 

 التدريباتعلى حفظ التصريف، يعطى مدرس النتهاء بعد كل الطالبات 

  .اليت مت تدريسها املتعلقة

علم الصرف لطالبات الصف الثاىن مبعهد منبع العلوم م يالتعل عمليةهكذا 

 .اإلسالمى للبنات كرتاك هنيار
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 تقومي تعليم علم الصرف ( د

لتعرف إىل أين احلد ابقة قدرة الطالبات إىل املادة املعطى حيتاج التقومي. 

نتيجة التعلم إىل لتعرف  ميو حتتاج إىل تق،يف الفصل عليمالت عملية بعد

األسئلة ، بدءا من ةتلفخم ميو التق اةأد مي أوو التق هذا النوع من .الطالبات

 .املنزلية ، والواجباتاليومية االختبارات ،لصفيف ال واألجوبة

ؤا  و الس الفصليف  اليت كثريا ما تستتخدم ميو التق أداة نوع، حالةهذه  يف

 إعطاءيف . الواجبات املنزلية إعطاءو  اليومية االختبارات و اجلواب

 مث يف اليوم التايل التصريف. والكتابة التصرف ظحتفيعىن  الواجبات املنزلية

 حفمها بتقدم األمام الفصل واحدا فواحدا مع ملحوظة املطلوبة. الطالبات

بعد . أيضا أسئلة متنوعةالطالبات أعطيت ولكن  فقط ظاحلف إيداع ال حبدّ 

 بعض التمارين يعطي حفمها، فاملدرس الطالبات كل  ودعتاالنتهاء من 

يعمل بعد أربعة مرات  اليومية االختباراتأما  .أيضا املاضية الدروس ذكرل

 لقاءا.
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العوامل المؤثرة في تعليم علم الصرف لطالبات الصف الثانى بمعهد منبع  -3
 العلوم اإلسالمى للبنات كرتاك هنيار

 

 الداخلية العوامل (أ

 اتلبارغبة الط (1

الصف الثاىن مبعهد منبع العلوم اإلسالمي للبنات إىل   اتلبارغبة الط

 البيانات يف مت جتهيزها مادة التعلم علم الصرف نمرنا من نتيجة إستبانة

 من ثالثة أرقام.

 %12تها طالبات إىل تعليم علم الصرف. نتيجرقم األو  عن رغبة ال

لديها رغبة  االبة( 12) %21االبة( لديها رغبة العالية جدا،  11)

العالية. على أن املستجيبة ال خيرتن من األجوبة منتخفض و منتخفض 

 جدا.

االبة(  14) %28م. نتيجتها رقم الثاىن من نشااات يف وقت تعلي

على أن  االبات( يهتمن بل ال يكتنب. 8) %11يكتنب،  و يهتمن

املستجيبة ال خيرتن من األجوبة يكتنب بل قليل من اإلهتمام و يكتنب 

 بل ال يهتمن.
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ا هليم علم الصرف. نتيجرقم الثالث من حضور الطالبات عند تع

االبة( ال  11) %0002االبات( حضرن دائما،  2) 1402%

 %100االبات( ال حضرن مرتني، و  0) %1101حضرن مرة، 

 )االبة( ال تستجب من هذا السؤا .

بناء على كل رقم عن الرغبة، أن تكرر رغبة إىل تعليم علم الصرف 

 تاىل:على هذا ال

الصف الثانى بمعهد منبع العلوم اإلسالمى للبنات كرتاك : رغبة الطالبات 1,1الجدول 

 هنيار

 نسبة مئويّة تكرر رتبة
 %1202 11 مرتفع جدا

 %1108 11 مرتفع
 %100 1 منتخفض

 %4044 4 منتخفض جدا
 %144 18 مجلة
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بة الصرف برتعن رغبة الطالبات إىل تعليم علم  مؤشر من هذا جدو ، أن تكرر 

االبة(، برتبة منتخفض  11) %1108ع االبة(، برتبة مرتف 11) %1201جدا مرتفع 

 ال برتبة منتخفض جدا.)االبة(، ولكن  100%

 ملكة  الطالبات (1

الصف الثاىن مبعهد منبع العلوم اإلسالمي للبنات إىل مادة   اتلباالطملكة  

من ثالثة  البيانات يف جتهيزهامت التعلم علم الصرف نمرنا من نتيجة إستبانة 

 أرقام.

االبة( يقرأن  11) %0101رقم األو  عن كيفية تعلم الطالبات. نتيجتها 

 (اتاالب 0) %1101 لية،ز واد مرارا، مترين السؤا  و عمل واجبة املنامل

مترين السؤا  و  االبات( 2) %1101يقرأن املواد مرارا و مترين السؤا ، 

 %100عمل واجبة املنزلية،  االبات( 0) %1101عمل واجبة املنزلية، 

 .)االبة( ال تستجب من هذا السؤا 

االبات( ال،  1) %1001رقم الثاىن عن صعبة يف عمل الوظيفة. نتيجتها 

كثريا و على أن املستجيبة ال خيرتن من األجوبة   تارة. االبة( 11) 1102%

 دائما.
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االبة(  11) %0002ا . نتيجتهالسداد يف مجع الوظيفةرقم الثالث عن 

االبات( تارة،  1) %1101كثريا،  االبات( 14) %1000دائما، 

املستجيبة ال خيرتن )االبة( ال تستجب من هذا السؤا . على أن  100%

 .يقع من األجوبة مل

بناء على كل رقم عن امللكة، أن تكرر ملكة إىل تعليم علم الصرف على 

 هذا التاىل:

الصف الثانى بمعهد منبع العلوم اإلسالمى للبنات  : ملكة الطالبات 1,4الجدول 

 كرتاك هنيار

 نسبة مئويّة تكرر رتبة
 %0201 10 مرتفع جدا

 %0201 10 مرتفع
 %100 1 منتخفض

 %4044 4 منتخفض جدا
 %144 18 مجلة
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الطالبات إىل تعليم علم الصرف برتبة  ملكةعن  مؤشر من هذا جدو ، أن تكرر

االبة(، برتبة منتخفض  10) %0201ع االبة(، برتبة مرتف 10) %0201مرتفع جدا 

 )االبة(، ولكن ال برتبة منتخفض جدا. 100%

 دافع الطالبات (1

الصف الثاىن مبعهد منبع العلوم اإلسالمي للبنات إىل مادة   اتلباالطملكة  

من اربعة  البيانات يف مت جتهيزهاالتعلم علم الصرف نمرنا من نتيجة إستبانة 

 أرقام.

 1) %1001. نتيجتها الشعور عند تعليم علم الصرفرقم األو  عن 

بفرح  (ة)االب %100، بفرح (ةاالب 11) %1100، بفرح جدا( االبات

 قليل. على أن املستجيبة ال خيرتن من األجوبة ال فرح.

 11) %2201. نتيجتها يف تعليم علم الصرف الدافع رقم الثاىن عن

الوالدان  )االبتني( %202و الوالدان و املدرس و الصديقة، االبة( بنفس 

ال  )االبة( %100)االبة( الصديقة، %100و املدرس و الصديقة، 

املدرس و على أن املستجيبة ال خيرتن من األجوبة  تستجب من هذا السؤا .

 الصديقة.
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 %202. نتيجتها سعي يف تسّلط على تعليم علم الصرف رقم الثالث

فرقة التعلم مع  االبة( 0) %1101اشرتك اشراف الدراسة، )االبتني( 

 االبة( 11) %1101،قرأ كتاب الدراسةاالبة(  2) %1101، أصدقاء

 تعلم إذا تريد.

 11) %0101. نتيجتها سعي يف فهمه تعليم علم الصرف رقم الرابع عن

سأ  اىل  ()االبة %100، سأ  اىل املدرس عند انتهى يشرح الدرس االبة(

 10) %0201،قرأ الكتاب( )االبتني %202، املدرس عند انتهى  الدرس

 سأ  اىل الصديقة. االبة(

بناء على كل رقم عن الدافعة، أن تكرر دافعة إىل تعليم علم الصرف على 

  هذا التاىل:

الصف الثانى بمعهد منبع العلوم اإلسالمى للبنات كرتاك الطالبات  : دافع1,4الجدول

 هنيار

 نسبة مئويّة تكرر رتبة
 %1108 11 مرتفع جدا

 %1101 11 مرتفع
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 %1401 1 منتخفض
 %4044 4 منتخفض جدا

 %144 18 مجلة
عن دافع الطالبات إىل تعليم علم الصرف برتبة مؤشر  من هذا جدو ، أن تكرر

االبة(، برتبة منتخفض  11) %1101ع االبة(، برتبة مرتف 11) %1108جدا مرتفع 

 ولكن ال برتبة منتخفض جدا.االبات(،  1) 1401%

 العوامل الخارجية (ب

 املدرس (1

 هواملدرس  إذا كان .يف عملية التعلم ميكن أن تساعد هو الذياملدرس 

 .سيسري بطالقة عملية التعلم املمكن أن فمن ،ةاملناسب التقويةقادرة على 

ىف عملية التعليم مع  عن مدرس مؤثر البيانات منف استبيان بناء على نتائج

 ارقام السؤا . 5

 12) %11011. نتيجتها السداد يف وقت يدخل الفصل رقم األو  عن

االبة( تارة. على أن املستجيبة ال خيرتن من  11) %0002االبة( كثريا، 

 .يقع دائما و ملاألجوبة 
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االبة( يشرح الدرس  12) %8201ارق التعلم. نتيجتها  رقم الثاىن عن

يشرح  )االبة( %100، التصريفحفظ إيداع  مع السؤا  و اجلواب و

. على أن املستجيبة ال خيرتن من األجوبة حفظ التصريفإيداع  الدرس و

 .حفظ التصريف فقطإيداع  يشرح الدرس فقط و

 11) %1801. نتيجتها الصراحة يف تعليم علم الصرف رقم الثالث عن

الصريح. على أن  يكفى من (اتاالب 2) %1402، صريح جدا( االبة

 املستجيبة ال خيرتن من األجوبة ناقص من الصريح و ال صريح.

االبات( دائما،  0) %1101. نتيجتها مراجعة التعليم رقم الرابع عن

. على أن االبة( تارة 10) %0201، االبة( كثريا 11) 1108%

 .يقع ملاملستجيبة ال خيرتن من األجوبة 

االبة(  11) %1801. نتيجتها فرصة الطالبات ليسئلن رقم اخلامس عن

االبات( تارة،  1) %1101االبات( كثريا،  0) %1101دائما، 

ال تستجب من هذا  )االبة( %100مل يقع، االبات(  2) 1101%

 .السؤا 
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 1) %10011. نتيجتها التدريبات يف آخر التعليم رقم السادس عن

االبات( تارة.  8) %11االبة( كثريا،  11) %0002االبات( دائما، 

 يقع. املستجيبة ال خيرتن من األجوبة ملعلى أن 

بناء على كل رقم عن عوامل املدرس، أن مؤثر ام ال يف عملية التعليم علم 

 الصرف على هذا التاىل:

الصف الثانى بمعهد  عامل المدرس عن تعليم علم الصرف لطالبات: 1,4الجدول 

 منبع العلوم اإلسالمى للبنات كرتاك هنيار

 مئويّةنسبة  تكرر رتبة
 %1101 11 مرتفع جدا

 %0201 10 مرتفع
 %4044 4 منتخفض

 %4044 4 منتخفض جدا
 %144 18 مجلة

االبة(،  11) %1101مرتفع جدا برتبة  ر مؤثرة املدرسمن هذا جدو ، أن تكر 

 منتخفض جدا.منتخفض و  االبة(، ولكن ال برتبة 10) %0201ع برتبة مرتف
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 البيئة (1

 لكن أيضا و املدرسةيف  فقط، وليس عملية التعلم على التأثري أيضا بيئة التعلم

ة على إيضاح، نتيجة من استبانة عن دازيل. اتبالالط حو  خلطة و املسكنة يف

 .التاىل البيانات االستبيانيف  أن ينمر ةالبيئ تأثري

)االبة( تعلم  %100. نتيجتها نشااات عند جتمع مع أصدقاء رقم األو  عن

 12) %2802)االبتني( عمل الوظيفة،  %202، تباد  القوم اآلراء معا و

 فقط. على أن املستجيبة ال خيرتن من األجوبة لعبة. و متزح االبة( جتمع

، هادئ االبات( 2) %1402. نتيجتها حالة البيئة التعلم رقم الثاىن عن

 %1402، عامر االبات( 8) %11، ( يكفى عامراالبات 2) 1101%

  عامر جدا. االبات( 2)

بناء على كل رقم عن عوامل البيئة، أن مؤثر ام ال يف عملية التعليم علم 

 الصرف على هذا التاىل:
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الصف الثانى بمعهد منبع عن تعليم علم الصرف لطالبات  البيئة: عامل 1,8الجدول 

 العلوم اإلسالمى للبنات كرتاك هنيار

 نسبة مئويّة تكرر رتبة
 %100 1 مرتفع جدا

 %10011 1 مرتفع
 %1101 11 منتخفض

 %1402 2 منتخفض جدا
 %144 18 مجلة

)االبة(، برتبة مرتفع  %100مرتفع جدا برتبة  من هذا جدو ، أن تكرر مؤثرة البيئة

االبة(، برتبة منتخفض جدا  11) %1101االبات(، برتبة منتخفض  1) 10011%

 االبات(. 2) 1402%

 

 تحليل البيانات -ج

وضوع إىل م املباشرة إما بطريقة املالحمة، اليت متت احلصو  عليها من البيانات

 بتحليل وصفي. البيانات، و حيّلل مجيع واملقابالت االستبيانات وكذلك من خال  البحث،
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 البيانات يف وحتليلها بالنمر إىل الدوافع راتثمؤ  البيانات الذي يعّب  استنادا إىل عرض

 الوصف التايل :

لطالبات الصف الثانى بمعهد منبع العلوم اإلسالمى تعليم علم الصرف  -4

 للبنات كرتاك هنيار

 ختطيط التدريس (أ

 يف املتعلم للتنفيذ دائماتفصيلية ال احلقيقة و طةاخل إعداد جيب أن املهين املعلم

االسرتاتيجيات  تكون واضحة و جيب أن أهداف التعلم .التعلم أنشطة

 .التدريس مواد من التوكيلأفضل احلا  هو  بتفكري.املستتخدمة 

مولياسا متتخالف ببيان . احلا  دراسىج الا هعدم املن يف هذا املعهد التتخطيط

ختطيط التدريس عبارة عن اخلطط املعبة عن اإلجراءات و اخلطوات الىت أن 

سيتم تنفيذها يف العملية التعليمية لتحقيق األهداف أو الكفايات األساسية 

حىت عملية  ما أفضل إذا مع املنهج الدراسى الدراسي.املقررة من قبل املنهج 

 فضو  موجه يف سبيل الوصو  إىل الغاية التعليم علم الصرف.التعليم 
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 مادة التعليم (ب

 إىل املادةتعديالت  ، واملواد التعليمية عرضاإلهتمام املدرس يف  جيباحلا  

  .أهداف التعلم و قدرة املتعلم

 و القاعدة الثالثي اجملرد و الثالثي مع القاعدة اإلعال يعىن فعل مادة التعليم 

 .إلدغام

 ويعتب، اتقدرة الطالبمستوى عرضها وفقا لل اليت يتمأما آراء الباحثة أن مواد 

املدرس  أسئلة من اإلجابة على أي الطالبات أنة يعىن الباحث من مالحمة ذلك

 .صحيحب

 ج( ارق التعليم

ليس قليال  .اكبري   اتأثري  هو عامل مهم جدا ولهارق التدريس التعليم يف عملية 

يف الواقع ليس  .ال صائبألن ارق اهتمام الطالب أقل من ني درسمن امل

 لكلذ ،افيأو ضع امزايا وعيوب ملديه مدرسلكل  .كاملةهناك اريقة واحدة  

  الطريقة الصحيحة أو وفقا هلذه املادة. ااستتخدامه املادة التعليممن 

أما عملية تعليم علم الصرف لطالبات الصف الثاىن مبعهد منبع العلوم 

يستهل املدرس الدرس بذكر القاعدة أو اإلسالمى للبنات بطريقة قياسية هي 



44 
 

التعريف أو املبدأ العام، مث يوضحون هذه القاعدة بذكر بعض األمثلة الىت 

 تنطبق عليها، ليعقب ذلك التطبيق على القاعدة.

 تعليم علم الصرف د( تقومي

يف  الطالبات قدرةتحديد مستوى كافية لعلم الصرف   التقومي املدرس عطىي

 وإعطاء واب،اجلسؤا  و ال يعىن ميو التق يعطى .اليت أعطيت الدروس فهم

 أعطتالدرس هناية يف كل  وكذلك ،تهوكتاباإلختبار كحفظ التصريف 

 .دائماالتدريبات 

الصرف لطالبات الصف الثانى بمعهد منبع العوامل المؤثرة في تعليم علم  -3

 العلوم اإلسالمى للبنات كرتاك هنيار

 الداخلية العوامل (أ

 رغبة الطالبات (1

قا  أبو أمحدي، أن  املريدة. الرغبة لغًة هي احلب، ميل القلب إىل األشياء

الرغبة هي موقيفة املرء اليت هي جمموعة من الثالثة املتعلِّقة )عقلية، 

 عاافية( اليت تد  على شيئ معني.وشعورية، و 
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الباحثة  استتخدام ،علم الصرفم يتعليف  الطالباترغبة  يف حتديد وجود

 .هذا املؤشر لقياسأرقام السؤا  ثالثة ب

بناء على كل رقم السؤا  عن الرغبة، نمرنا أن الطالبات لديهن الرغبة 

 %1202العالية جدا يف تعليم علم الصرف. احلا  من استبيان الذى دّ  

 االبة( لديهن الرغبة العالية جدا. 11)

رغبة  نالطالبات أن يكون هل ظاهرها، رقم السؤا  الرغبةبناء على مجيع 

إليه من ميكن أن ينمر مرتفعة جدا يف تعليم علم الصرف. هذا احلا  

 ،رغبة مرتفعة جدا ن( كان هلاالبة 11) %1202ن نتائج االستبيان أ

كما بيان عبد الرمحن صاحل  .الدرس االطالبات من هذعن املتعة واالهتمام 

أو  وجود املتعة هي للرغبةاملؤشر  أفضل إن قاال، عبد الوهابحميب  و

 العاضدمن العوامل احدى  الرغبةبالتايل،  و الدرس.إىل  االهتمام والتعلق 

 م.يالتعل

 ملكة الطالبات (1

باملقارنة مع  يف جماالت حمددةنفسهم  برزألديهم  ذو ملكةاألافا  

هذا .جماالتجما  أو يكون يف نفسهم  برزأاألافا  يف نفس العمر، 
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اإلمكانات ال يكاد فواضحا عندما تدعمها بيئة مناسبة، إذا مل يكن 

 " غالبا ما يطلق عليه ، يف مثل هذه المروفالوالدينيعرف املعلمني أو 

 ."املتخفية امللكة

الباحثة  استتخدام ،علم الصرفم يتعليف  الطالباتملكة  يف حتديد وجود

 .هذا املؤشر لقياسأرقام السؤا  ثالثة ب

ملكة  نالطالبات أن يكون هل ظاهرها، رقم السؤا  امللكةبناء على مجيع 

إليه من نتائج ميكن أن ينمر مرتفعة يف تعليم علم الصرف. هذا احلا  

بالتايل،  و ملكة مرتفعة. ن( كان هلاالبة 10) %0201ن االستبيان أ

 م.يالتعل العاضدمن العوامل احدى  امللكة

 دافع الطالبات (1

 و حتّرك و دفعلت ألن وظيفتها هي مييف عملية التعل مهمة لتعلما لدافع

 .املطلوب اإلْنازنتاج إل أنشطة التعلم هتوجّ 

الباحثة  استتخدام ،علم الصرفم يتعليف  الطالباتدافع  يف حتديد وجود

 .هذا املؤشر لقياسأرقام السؤا   بأربعة



45 
 

دافعة  نالطالبات أن يكون هل ظاهرها، رقم السؤا  الدافعةبناء على مجيع 

إليه من نتائج ميكن أن ينمر مرتفعة يف تعليم علم الصرف. هذا احلا  

بالتايل،  و دافعة مرتفعة. ن( كان هلاالبة 11) %1101ن االستبيان أ

 م.يالتعل العاضدمن العوامل الدافعة احدى 

 العوامل الخارجية (ب

 املدرس (1

 هواملدرس  إذا كان .التعلم يف عملية ميكن أن تساعد هو الذياملدرس 

 .سيسري بطالقة عملية التعلم املمكن أن فمن ،ةاملناسبالتقوية قادرة على 

 الباحثة بستة استتخدام ،علم الصرفم يتعلعامل املدرس يف يف حتديد 

 .هذا املؤشر لقياسأرقام السؤا  

هو  املدرسفإنه ميكن القو  أن ، رقم السؤا  عامل املدرسبناء على مجيع 

 إليهميكن أن ينمر احلا   عملية التعلم. هذااىل  العاضدواحد من العوامل 

دورا  املدرسأن د   الذياالبة(  11) %1101من نتائج االستبيان أن 

 هاما يف عملية التعلم.
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 البيئة (1

اجملتمع،  و حالةو واقعة  ،كأشياءةبهي ما موجد يف  بيئة الطل البيئة أنّ 

اليت يكون  هي البيئةة بعلى الطل تأثريا قويا يعطيالتييمكن أن وخباصة 

 .اليوميةة بيف بيئة ال التعليم، حينما فيها عملية

أرقام  الباحثة بثانية استتخدام ،علم الصرفم يتعلعامل البيئة يف يف حتديد 

 .هذا املؤشر لقياسالسؤا  

هو  البيئةفإنه ميكن القو  أن ، رقم السؤا  عامل البيئةبناء على مجيع 

 إليهميكن أن ينمر احلا   عملية التعلم. هذااىل  العائقواحد من العوامل 

 .منتخفضةيف رتبة دخلت االبة(  11) %1101من نتائج االستبيان أن 


