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 الباب الرابع
 البيانات ومنقشتها تحليل

 فيه وتعليم اللغة العربية ان البحثعن ميد لمحة - أ
ردرس  نجرسستات  املوسسة  اسإستايي  اكحوسيي  اوأكى تاريخ تأسيس امل -1

   نجرسياسني
ردرس  نجرسستات  املوسسة  اسإستايي  اكحوسيي  اوأكى تاريخ تأسيس امل

هي كاحردة ي  يؤسسات تسنسي  رمسي  للةبق  اوأكى يف ظّل كزارة الّشؤكف نجرسياسني 
. يجذ 1995سج   515منسة  1995نسفمبري  15الرّديجّي  يجذ تصري حوسيي  يف تاريخ 
ردرس  نجرسستات  تأسيس املحىت اآلف تقع  1995تأسيس هذه املردرس  يف السج  

يف شارع نوىت فمسرس دامل ناحي   املوسسة  اسإستايي  اكحوسيي  اوأكى نجرسياسني
يففي، مث يفوح فصل جرديردة يف شارع  نجرسستات  يرديج  نجرسياسني. وأف طلب  ال
 يهلري ناحي  كستاؾ حجرار يرديسي  نجرس. 

نجرسستات  فني ي  املردرس  كاملسظّ  كاملردّرسات سنيأحساؿ رئيس املردرس  كاملردرّ  -2
  املوسسة  اسإستايي  اكحوسيي  اوأكى نجرسياسني

ي  اوأكى ردرس  نجرسستات  املوسسة  اسإستايي  اكحوسيتأسيس املكاملردرسني عردد 
ردرس  تأسيس امليردرسا. لوسضيح البيانات ع  أحساؿ يردرسني  39 نجرسياسني

قرديت الباحث  جردكؿ  نجرسستات  املوسسة  اسإستايي  اكحوسيي  اوأكى نجرسياسني
 أمساء املردرسني اوأتي :
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بنجرسالتن المتوسطة اإلسالمية الحكومية : أحوال رئيس المدرسة 4.1الجدوال 
 ماسين األولى بنجر 

 وقت الوظيفة اسم رئيس المدرسة الدور رقم
   1997-1996 ساد أنسارماجل أنرد 1 .1
   2004-1997 جيردي ج نسر عاا اكح 2 .2
 2006-2004  ي  س  ح  ج    اكحاج 3 .3
 2009-2006 اكحاج حسييردي  نسر الردكوسرنردس  4 .4
  2011-2009 أمحرد نيحاقي  الردكوسرنردس 5 .5
 2013-2011 حاملوسّسعرديه الردكوسرنردس  6 . 6
 حىت اآلف -2013 ني مه الردكوسرنرداه 7 .7

بنجرسالتن المتوسطة اإلسالمية من المدرسة  ينأحوال المدّرس :4.2الجدول 
 الحكومية األولى بنجرماسين 

 مهنةال سيدر تمادة ال اسم المدّرس رقم
 رئيس املردرس  علم الةّبيع   ني مه الردكوسرنرداه .1
 / كيل الصف املردّرس عقيردة اوأختاؽ عضاكي   رداهالردكوسرن .2

 الواسع "ك" 
 / كيل الصف املردّرس اللغ  العسني   اكحاج  ظسري ردا الردكوسرنرداه .3

 الواسع "ق" 
 / كيل الصف املردّرس  فق  نّسر افسجي الردكوسرنرداه .4

 الواسع "ج" 
الصف   / كيلاملردّرس تسنّي  يردنّي   يسريردح  اكحاج  الردكوسرنرداه .5
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 الثاي  "ك" 
  املردّرس   اللغ  اسإنردكنيسيّ  نسر أديليجا  الردكوسرنرداه .6
وماعّي  س عل السسجانا يعاكيه .7 ـ ا ج   / كيل الصف املردّرس 

 الثاي  "ق" 
 / كيل الصف املردّرس  الواريج سسم عسييه  الردكوسرنرداه .8

 عشسة "أ"
 / كيل الصف ردّرسامل القسأف اكحرديث  كسفيه   اكحاج  الردكوسرنرداه .9

 الواسع "ح" 
  رئيس  املووب  / املردّرس  فق  السسجانانسر ياليانا  .10
  املردّرس  لغ  اسإجنليزيّ  ال السسجانا سسفا .11
وماعّي  س عل ركمساليانا  الردكوسرنرداه .12  / كيل الصف املردّرس ـ ا ج 

 الواسع "ب" 
 / كيل الصف املردّرس ـ الةّبيع  س عل السسجاناشفاريانا كستيوا  .13

 الثاي  "ح" 
 / كيل الصف املردّرس ـ الةّبيع  س عل السسجانا نسدم أرييايت .14

 الثاي  "أ" 
/ كيل الصف املردّرس ـ الةّبيع س عل يسين الردكوسرنرداه .15

 السانع "ز" 
  املردّرس  الواريج السسجانا هسرياتسف يجصسر  .16
 / كيل الصف املردّرس    ردكنيسيّ اللغ  اسإن السسجانا أنّا عيسانيتّا  .17

 السانع "ج" 
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 / كيل الصف املردّرس  السياضيات السسجانا يسليا خرييه . 18
 الثاي  "ب" 

نسر  الردكوسرنردكس اكحاج  .19
 السسجاناجّجه 

 / كيل الصف املردّرس عقيردة اوأختاؽ
 الواسع "أ" 

  املردّرس تسجيه ا سوشارة السسجاناتييت حارتيوا  .20
 ي اردينسر ح اج اكح .21

 السسجانا
 / كيل الصف املردّرس  السياضيات

 الواسع "ز" 
املردّرس/ كيل الصف     اللغ  اسإنردكنيسيّ  السسجاناعاتيـس  .22

 السانع "ط" 
عمج  عمبريم  اكحاج  .23

  السسجانا
وماعّي  س عل   املردّرس ـ ا ج 

  / كيل الصفاملردّرس  السياضيات السسجاناساين سيشي ددي .24
 السانع "ك" 

 / كيل الصف املردّرس  السياضيات  السسجاناكاحيرده  .25
 الواسع "د" 

 / كيل الصف املردّرس  السياضيات  السسجاناي  ارديفةحسؿ ح .26
 السانع "أ" 

تسم نسديسيت سسحارتيين  .27
  السسجانا

   املردّرس    للغ  اسإجنليزيّ  ا

 / كيل الصف املردّرس    نردكنيسيّ اللغ  اسإ  املاجسوريسيلفيجا يارياين  .28
 الثاي  "ز" 
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 املردّرس تسجيه ا سوشارة  السسجانااكحاج زي جاؿ  .29
رانع  العردكي   اكحاج  .30

 السسجانا
 / كيل الصف املردّرس اللغ  العسني  

 السانع "د" 
وماعّي  س عل  السسجاناجسكاسي  .31  املردّرس ـ ا ج 
 / كيل الصف املردّرس ـ الةّبيع س لع  السسجاناريجا عسليجاكايت  .32

 الثاي  "ج" 
 / كيل الصف املردّرس  اللغ  اسإنردكنيسّي    السسجاناسسم نسر ناياح  .33

 السانع "ق" 
 املردّرس اللغ  العسني    السسجاناأغسج نسغسكهس  .34
/ كيل الصف املردّرس  فق   املاجسوريسحسيادم  .35

 السانع "ح" 
 / كيل الصف املردّرس  علم الةّبيع     سجاناالسركيف نسصايسم  .36

 الثاي  "د" 
  املردّرس   اللغ  اسإجنليزيّ    السسجاناكارييتا يجيت  . 37
أمحرد سسفياف ثسرم    . 38

  السسجانا
  املردّرس اللغ  العسني  

/ كيل الصف املردّرس  اللغ  اسإنردكنيسّي    السسجاناسييت حارياكايت  .39
 السانع "ب" 

  املردّرس اللغ  العسني  السسجانا حادينيأشسار يس  .40
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بنجرسالتن المتوسطة اإلسالمية الحكومية أحوال موظّفين من المدرسة  :4.3الجدول 
 األولى بنجرماسين 

 المهنة اإلسم رقم
 رئيس املسّظف حافيفه .1
 املسظف   السسجاناكحيسين  .2
 املسظّف  حاملاتسّسعرديه  اكحاج  .3
 ف املسظّ    نسر أسياهسييت .4
  فاملسظّ   السسجانااكحاج  فيًتياين  .5
 فاملسظّ  نريكوسي  .6
 فاملسظّ  نسر ياكايت  . 7

 
نجرسستات  املوسسة  اسإستايي  اكحوسيي  اوأكى املردرس  أحساؿ الةلب  ي    -3

 2017-2016السج  الردراسي   نجرسياسني
   اسإستايي  اكحوسيي  اوأكى نجرسياسنينجرسستات  املوسسةاملردرس  عردد طلب       
 ، كديو   أف يجظس اجلردكؿ اوأيت :طلبا 516
بنجرسالتن المتوسطة اإلسالمية الحكومية من المدرسة  طلبةال: أحوال 4.4الجدول 

 األولى بنجرماسين 
 جملةال الجنس الفصل رقم

 طلبة طلب
  33  20  13 الصف السانع "د"  .1
  32  22  10 ق" الصف السانع " .2
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  34  15  19 الصف السانع "ك"  .3
  33  16  17 الصف السانع "ز"  .4
  35  17  18 الصف السانع "ح"  .5
  30  13  17 الصف السانع "ط"  .6
  36  22  14 الصف الثاي  "د" .7
  35  22  13 الصف الثاي  "ق" .8
  35  22  13 الصف الثاي  "ك"  .9
  35  22  13 لثاي  "ز" الصف ا .10
  34  22  12 الصف الثاي  "ح"  .11
  29  22  9 الصف الواسع "د"  .12
  29  22  10 الصف الواسع "ق"  .13
  29  22  10 الصف الواسع "ك"  .14
  28  22  12 الصف الواسع "ز"  .15
  29  22  11 الصف الواسع "ح" .16

  516  305  211  16 جموعم
نجرسستات  املوسسة  اسإستايي  اكحوسيي  اوأكى أحساؿ اوأجهزي  املردرس    -4

نجرسستات  املوسسة  اسإستايي  . لوصسيس العاـ ع  أجهزة املردرس  نجرسياسني
 اكحوسيي  اوأكى نجرسياسني 

 كما يلى :
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بنجرسالتن المتوسطة من المدرسة  واألجهزة المدرسّيةأحوال  :4.5الجدول 
 كومية األولى بنجرماسين اإلسالمية الح

 حال عددال نوع األجهزة رقم

 ةجّيرد 1  سغسف  رئيس املردر  .1
 جّيرد 16 غسف  الوعلم .2
 جّيرد 1 ساملردرّ  غسف  .3
 جيرد 1 فغسف  املسظّ  .4
 جّيرد 1 الوجظيم .5
 جّيرد 3 كاملسظف لمردرسليسحاض  .6
 جّيرد 6 لةلب يسحاض ل .7
 جّيردة 1 املووب  .8
 ةجّيرد 1 لصح   اغسف .9
 جّيرد 1 املخورب .10
 ةجّيرد 1 املردرس  يقصف .11
 جّيرد 1 يلعب .12
 جّيرد 2 يسقف .13
 جّيرد 1 صلىي .14
 جّيردة 1 اسوشادة غسف   .15
 جّيرد  1 اكحارس .16
 جّيرد  1  غسف  اكحارس )املساقب( .17
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  تقديم البيانات - ب

ناحي  الوفسيق  ي عسني  المل  اجلس يف كوان  قردرة الةلب  على حتسيل الضمائملعسف  قردرة   
 تؤثّس كل فعل حىت تؤثّس املقصسد ي  الباحث  هجا هس حتسيل الضمائس اليتحتسيل الضمائس نني 

ستات  املوسسة  اسإستايي  اكحوسيي  اوأكى الثاي  ي  يردرس  نجرس للصف  ن  طلب اويف الو
 ثتاثسفخلايس ك وبار ناملووسب ـ تعةى اسإخ2017-2016السج  الردراسي   نجرسياسني

يف يسحل  اوأكى ي   الثاي طالب . أيا أسئلوها اختذت ي  يادة الوعليم اللغ  العسني  للصف 
يَّاتػ ج ا يف  ال بػ ي تع   الثالثباب ال  .يػ س ي 

املقصسد ي  الباحث  حتسيل الضمائس إعوماد على الجوائج احملصسل  نةسيق  اسإخوبار ع    
 الثاي ي  الةلب  للصف  ن  طلب او تؤثّس كل فعل حىت تؤثّس يف الولضمائس اليتهجا هس حتسيل ا

السج  الردراسي   ستات  املوسسة  اسإستايي  اكحوسيي  اوأكى نجرسياسنيي  يردرس  نجرس 
املقصسد حتسيل الضمائس ـ قادري  على اسإنشاء املسجه يف ناحي  الوفسيق نني  2016-2017

ككوانوه   ن  طلب او تؤثّس كل فعل حىت تؤثّس يف الوالضمائس اليت ي  الباحث  هجا هس حتسيل
 .77،2 جيرد مبعردؿ الجوائجتعوربي  

تقردًن هذه البيانات هي حاصل البحث يف امليرداف نإسوعماؿ أساليب البيانات يعين: 
 نل  كاسإسوبان  كاسإخوبار كالوسثيق.ااملتاحظ  كاملق

عربية للصف الثامن من الجملة التابة كقدرة الطلبة على تحويل الضمائر في   -1
السنة توسطة اإلسالمية الحكومية األولى بنجرماسين ممدرسة بنجرسالتن ال

  2017-2016 الدراسية

عسني  للصف الثاي  يف المل  اجلكوان  ةلب  على حتسيل الضمائس يف  الملعسف  قردرة 
السج  جرسياسني وسسة  اسإستايي  اكحوسيي  اوأكى نهذه املردرس  نجرسستات  امل

طالبا   اخلايس كثتاثسف اسإخوبار ناملووسبتعةى الباحث   2017-2016الردراسي  
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املقصسد ي  الباحث  هجا هس حتسيل  حتسيل الضمائس يف. أّيا عردد اوأسئل  كالعيجات
ي  يادة الوردريس يف الصف  ن  طلب او تؤثّس كل فعل حىت تؤثّس يف الوالضمائس اليت

أف طلب  الصف لةلب ، كجردت الباحث  أف ى حاصل اسإخوبار ي  ا. إعومادا علالثاي 
قادري  وسسة  اسإستايي  اكحوسيي  اوأكى نجرسياسني نجرسستات  املي  املردرس   الثاي 
، لوفصيل البيانات 7772بمعدل النتائج  عسني كوان  مجل  حتسيل الضمائس يف  على 

، ديوججا أف نجظس إى اجلردكؿ عسني   كوان  مجلئس يف  حتسيل الضماع  نوائج الةلب  على 
  اآليت :

كتابة على تحويل الضمائر في  طلبة الالطلبة على قدرة  التمرينات: نتائج 4.6الجدول 
توسطة اإلسالمية الحكومية صف الثامن من مدرسة بنجرسالتن المللعربية الجملة ال

 .األولى بنجرماسين
رقم 
 الطلبة

 جةكل النتي 2ت االتمرين 1تاالتمرين

1. 25 50 75 
2. 30 50 80 
3. 25 50 75 
4. 25 50 75 
5. 30 50 80 
6. 30 50 80 
7. 30 50 80 
8. 30 50 80 
9 . 25 50 75 
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10. 30 50 80 
11. 30 50 80 
12. 20 50 70 
13. 30 50 80 
14. 30 50 80 
15. 30 50 80 
16. 25 50 75 
17. 25 50 75 
18. 30 50 80 
19. 30 50 80 
20. 30 50 80 
21. 30 50 80 
22. 30 50 80 
23. 30 50 80 
24. 30 50 80 
25. 10 50 60 
26. 20 50 70 
27. 30 50 80 
28. 30 50 80 
29. 30 50 80 
30. 25 50 75 
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31 . 25  50 75  
32 . 10  50 60  
33 . 30  50 80  
34 . 30  50 80  
35 . 30  50 80  

متوسط  1750/35 متوسط النتائج  950/35 العدد
 النتائج 

2700/35  

متوسط النتائج   50متوسط النتائج  2772 متوسط النتائج  
7772 

ةلب  على حتسيل القردرة ف نوائج اسإخوبار على أاسوجادا إى اجلردكؿ املذكسر أعتاه 
وسسة  ت  املاي  يف هذه املردرس  نجرسستاالعسني  للصف الث اجلمل كوان  الضمائس يف  

. عجرديا يجظس  اليها 2017-2016السج  الردراسي  اسإستايي  اكحوسيي  اوأكى نجرسياسني 
ائ س ي ع  تػ غ ي ري  ي ا يػ ل زـ  ث توميل اجلمل يفي  حي إى نوير   ك مِّل اجل م ل اآلت ي   ك فػ قنا ل لض م 

كيعردؿ  950هي إذا كاف اكحساب كل الجوير   ،30، كنوير  اوأعلى هي 2اوأدىن هي 
  .27،2طلب  هس  35الجوائيج ي  

 ،1إى نوير  اوأدىن هي  ا ي َل   ال ف س اغ  نلضَّّمائ س املجفصل عجرديا يجظس اليها ي  حيث 
 35كيعردؿ الجوائيج ي   1750إذا كاف اكحساب كل الجوير  هي  ،50كنوير  اوأعلى هي 

   .50الةلب  هس
إى نوير  اوأدىن هي ال  الضمائسيف  لكعجرديا يجظس اليها ي  حيث حسك  اجلم

كيعردؿ  2700إذا كاف اكحساب كل الجوير  هي  ،100يسجسد، كنوير  اوأعلى هي 
  .77،2الةلب  هس  35الجوائيج ي  
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ي  اجلردكاؿ السانق ع  حاؿ عضس مسع الةالب  عجرد مسع نياف احملاضس يف يسحل  
،   اكحوسيي  اوأكى نجرسياسنياملردرس  نجرسستات  املوسسة  اسإستاييي   2016/2017

%، كعلى كاضح 77،2علمجا أف عضس مسع الةلب  ي  إجان  الةلب  على كاضح جردا هس 
%، كعلى ناقص الساضح كغري الساضح هس ال يسجسد. ي  هذه البايجات علمجا 22،8هس 

 %. 22،8أف أكثس أجانسا الةلب  كاضح، كهس 
 سوخرداـ السيز اوأيت :للحساب هذا يعردؿ الجوائيج ي  ختاؿ حساب نا

Mx = 
 ∑   

 
 

27000:35 = Mx   

77،2= Mx     

ةلب  على حتسيل الضمائس يف  القردرة قرّديت الباحث  يف هذا البحث الوصجيف على 
وسسة  اسإستايي  اكحوسيي  اي  يف هذه املردرس  نجرسستات  املالعسني  للصف الث اجلمل كوان  

 اوأكى نجرسياسني 
   1الومسي الةلب  يف  قردرة .1

ة هي تعورب ممواز مبعردؿ الجوائيج نجائيج القردرة الةلب  على توميل اجلمل يف اجلمل  املفيرد
  ديو  أف يجظس إى اجلردكؿ اوأيت : 27،2

من المدرسة  الثامنالصف  1 اتالتمرينفي : البيانات عن قدرة الطلبة 4.7الجدول 
 .األولى بنجرماسين اإلسالمية الحكومية المتوسطة بنجرسالتن

 توضيح  النتيجة في المائة عدد الطلبة القيمة رقم
 ممواز 65،71% 23 30 .1
 يستفع 22،87% 8 25 .2
 يوسسط  5،71% 2 20 .3
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 ناقص 0،00% 0 15 .4
 ضعيف 5،71% 2 10 .5

  %100 35 العردد 
وميل ى تي  هذا اجلردكؿ ديو  أف يجظس إى قردرة الةلب  يف جسانب علاخلتاص  

كغري %(، 65،71) كبري  طالبا نالجوير  23هس  مموازاجلمل أف الةلب  على اوأكثس تعورب 
  ذلك نالجوير  خمولف .

ى توميل اجلمل أف قردرة الةلب  يف جسانب علي  هذا اجلردكؿ ديو  أف يجظس إى 
 8 %( ككجرد أف تعورب نجاقص هس65،71طالبا نالجوير  ممواز ) 23الةلب  تعورب مبوسسط هس 

%(، ككجرد أف 5،71) يوسسططالبا نالجوير   2ككجرد %(، 22،87) يستفعطالبا نالجوير  
 %(. 5،71تعورب نضيف هس طالبا نالجوير  ضعيف )

   2الومسي  قردرة الةلب  يف  .2
هي تعورب يستفع مبعردؿ الجوائيج  2الومسي  نوائج القردرة الةلب  على تستيب 

    :ديو  أف يجظس إى اجلردكؿ اوأيت 1750
الصف الثامن من المدرسة  2 اتالتمرينفي : البيانات من قدرة الطلبة 4.8الجدول 

 .بنجرسالتن المتوسطة اإلسالمية الحكومية األولى بنجرماسين
 توضيح  النتيجة في المائة عدد الطلبة القيمة رقم
 ممواز 100% 35 50 .1
 يستفع 0،00% 0 40 .2
 يوسسط  0،00% 0 30 .3
 ناقص 0،00% 0 20 .4
 ضعيف 0،00% 0 10 .5
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  %100 35 العردد 
ي  هذا اجلردكؿ ديو  أف يجظس إى القردرة الةلب  يف جسانب على تستيب اخلتاص  

كغري %(، 100)يوسسط طالبا نالجوير   35 مبموازأف الةلب  على اوأكثس تعورب الولمات 
 ذلك نالجوير  خمولف .

ى توميل اجلمل أف الةلب  يف جسانب عل قردرةي  هذا اجلردكؿ ديو  أف يجظس إى 
 %(. 100طالبا نالجوير  ممواز ) 35الةلب  تعورب مبمواز هس 

حتسيل الضمائس يف  نب، كعلمجا أف القردرة الةلب  علىكعجرديا يجظس اليها ي  كل اجلسا
ردكؿ ، ديو  أف يجظس اجلكتعورب مبستفع 77،2اللغ  العسني ، مبعردؿ الجوائيج  ملادة ووان ال يهارة 
 اوأيت :

جملة الكتابة على تحويل الضمائر في  طلبة القدرة العلى  التمريننتائج  :4.9الجدول 
توسطة اإلسالمية الحكومية األولى صف الثامن من مدرسة بنجرسالتن الملل عربيةال

  .بنجرماسين
 توضيح  النتيجة في المائة عدد الطلبة القيمة رقم
 ممواز 0،00% 0 100 -81 .1
 يستفع 88،58% 31 80   -71 .2
 يوسسط  5،71% 2 70   -61 .3
 ناقص 5،71% 2 60   -51 .4
 ضعيف 0،00% 0 50   -41 .5

  %100 35 العردد 
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حتسيل الضمائس يف  ي  هذا اجلردكؿ ديو  أف يجظس إى القردرة الةلب  على اخلتاص  
%( كتعورب 88،58) باطال 31اوأكثس تعورب مبستفع على أف الةلب   عسني المل  اجلكوان  
 كغري ذلك نالجوير  خمولف .، مبستفع

ى توميل اجلمل أف قردرة الةلب  يف جسانب علي  هذا اجلردكؿ ديو  أف يجظس إى 
 2%( ككجرد أف تعورب نجاقص هس 88،58طالبا نالجوير  ممواز ) 31الةلب  تعورب مبوسسط هس 
 %(. 5،71ناقص ) طالبا نالجوير  2%(، ككجرد 5،71طالبا نالجوير  يوسسط )

 عربيةالجملة الكتابة على تحويل الضمائر في  طلبة العوامل التي تؤثر قدرة  -2
توسطة اإلسالمية الحكومية األولى صف الثامن من مدرسة بنجرسالتن الملل

 .2017-2016 السنة الدراسيةبنجرماسين 
يي  اسإستا نجرسستات  املوسسة املردرس  عايل خلفي  الًتني  الةلب  ي   ( أ

 نجرسستات  املوسسة قبل أف يردخلسا املردرس   اوأكل  نجرسياسنياكحوسيي  
  .نجرسياسني اوأكىاسإستايي  اكحوسيي  

تؤثس خلفي  الًتني  الةلب  جردا على قردرة الةلب  يف الوموني اللغ    
اسإستايي   اسإنوردائي العسني . الةلب  الذي  اختذكا الوعليم الرديين ي  يردرس  

املردارس العاي . أكلئك الذي  يردرسسف الردي  كنالوأكيرد    طلب خيولف ي
حيصلسف املعسف  الوثرية يف حسؼ اهلرائي  كاملفسدات العسني ، لذلك هس داعم  

كوان  حتسيل الضمائس يف   للغاي  ي  يهاراهتم يف اللغ  العسني  حترديردا القردرة على
  .العسني  اجلمل 

نجرسستات  ي  املردرس   الثاي صف ملعسف  خلفي  الًتني  الةلب  ال  
-2016املوسسة  اسإستايي  اكحوسيي  اوأكل  نجرسياسني السج  الردراسي  
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نجرسستات  املوسسة  اسإستايي  اكحوسيي  . قبل أف يردخلسا يردرس  2017
 لسضسح البياف عليجا الجظس اجلردكؿ اوأيت : اوأكل  نجرسياسني

 بنجرماسين المتوسطةمن المدرسة  منالثاطلبة الصف خلفية تربية  :4.10الجدول 
 .األولى بنجرماسيناإلسالمية الحكومية 

 في المائة عددال عدد الطلبة  العبارة رقم
 %14،29 5  اسإستايي  اسإنوردائي يردرس   .1
 %85،71 30  العاي  اسإنوردائي يردرس   .2

 %100 35 العردد
نجرسستات  املردرس  ي   ي  هذا اجلردكؿ تردؿ على خلفي  الًتني  الةلب اخلتاص  

 هس العاي  اسإنوردائي ي  املردرس  على اوأكثس  اوأكى نجرسياسنياسإستايي  اكحوسيي   املوسسة 
   %( تعورب نوبري جردا.85،71) طالبا 30

  عوامل الرغبة الطلبة ( ب
. لقياس السغب  تعلم اللغ  العسني كيؤذف رغب  الةلب  لزيادة قردرة الةلب  على 

اوأكى  اسإستايي  اكحوسيي نجرسستات  املوسسة  املردرس  ي  الثاي  الصف الةلب  يف 
على دركس اللغ  العسني  ديو  أف يجظس ي   2017-2016السج  الردراسي   نجرسياسني

 هذه املؤشسات اوأيت
 حضسر الةلب  (1)

من المدرسة  الثامنحضور الطلبة في درس اللغة العربية الصف  :4.11الجدول 
  األولى بنجرماسين. اإلسالمية الحكومية المتوسطةبنجرسالتن 

 في المائة النتيجة عدد الطلبة العبارة رقم
 %94،29 33  حيضس دائما .1
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 %5،71 2 حيضس تارة .2
 % 0،00 0 ال حيضس .3

 %100 35 العردد
ي   الثاي ي  هذا اجلردكؿ ع  حضسر الةلب  يف درس اللغ  العسني  الصف اخلتاص  

على  . علمجا أف الةلب اوأكى نجرسياسنياسإستايي  اكحوسيي   ستات  املوسسة نجرس يردرس  
كغري ذلك نالجوير  ، %( تعورب نوبري جردا94،29طالبا ) 33حيضس دائما هس  اوأكثس
  خمولف .

 الووان رغب  الةلب  يف درس اللغ  العسني  أك  (2)
مدرسة المن  ثامنال: رغبة الطلبة في درس اللغة العربية الصف 4.12الجدول 

  األولى بنجرماسين. اإلسالمية الحكومية بنجرسالتن المتوسطة
 في المائة النتيجة عدد الطلبة العبارة رقم
 %74،29 26  راغب .1
 %25،71 9 راغب فيه .2
 % 0،00 0 أقل سعادة .3

 %100 35 العردد
صا يف الووان  ي  هذا اجلردكؿ ع  رغب  الةلب  يف درس اللغ  العسني  خصس اخلتاص  

علمجا  .اوأكى نجرسياسنياسإستايي  اكحوسيي   نجرسستات  املوسسة ي  يردرس   الثاي الصف 
، كغري ذلك %( تعورب مبوسسط74،29) طالبا 26أف الةلب  على اوأكثس على راغب هس 

  نالجوير  خمولف .
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 إهوماـ الةلب  ع  الردرس (3)
مدرسة المن  الثامنة العربية الصف : إهتمام الطلبة في درس اللغ4.13الجدول 

  األولى بنجرماسين. اإلسالمية الحكومية بنجرسالتن المتوسطة
 في المائة النتيجة عدد الطلبة العبارة رقم
 %88،57 31  يهوم دائما .1
 %11،43 4 يهوم تارة .2
 %0،00 0 ال يهوم .3

 %100 35 العردد
 درس اللغ  العسني  خصسصا الووان  اخلتاص  ي  هذا اجلردكؿ ع  إهوماـ الةلب  يف

، كغري %( تعورب نوبري88،57) طالبا 31علمجا أف الةلب  على اوأكثس يهوم دائما هس 
  ذلك نالجوير  خمولف .

 اوأنشة  ليسأؿ (4)
 الثامندرس اللغة العربية الصف ال عن اعطاء سؤال نشطة الطلبة فيأ: 4.14الجدول 

  األولى بنجرماسين. اإلسالمية الحكومية بنجرسالتن المتوسطةمدرسة المن 
 في المائة النتيجة عدد الطلبة  العبارة رقم
 %82،86 29 يسأؿ دائما .1
 %17،14 6 يسأؿ تارة .2
 %0،00 0 ال يسأؿ .3

 %100 35 العردد
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اخلتاص  ي  هذا اجلردكؿ ع  الجشة  ليسأؿ الةلب  يف درس اللغ  العسني  خصسصا يف 
، كغري ذلك %(82،86) طالبا 29هس يسأؿ دائما الةلب  على اوأكثس  الووان . علمجا أف
    نالجوير  خمولف .

 عامل عادة التعلم   ج(
عادة الوعلم هس عايل يهم يف دعم يهارات اللغ  العسني  للةلب . عادات الوعلم            

  عادة تعلم اجليرد يجبغي أف يةبق ي  الةلب  ملساعردهتم على فهم املادة الردراس . ملعسف
اسإستايي  اكحوسيي   نجرسستات  املوسسة ي  املردرس   الثاي الةلب  ي  املادة الصف 

 .2017-2016لسج  الردراسي  ا اوأكى نجرسياسني
 ديو  أف يجظس ي  هذه املؤشسات اوأيت :      
 عادة الوعلم ي  يادة الردرس قبل عملي  الوردريس يف الفصل  (1)

لم من مادة الدرس قبل عملية التدريس في درس اللغة : عادة التع4.15الجدول 
 اإلسالمية الحكومية بنجرسالتن المتوسطةمدرسة المن  الثامنالعربية الطلبة الصف 

 .األولى بنجرماسين
 في المائة النتيجة عدد الطلبة العبارة رقم
 %22،86 8   إعرداد دائما .1
 %77،14 27 إعرداد تارة .2
 % 0،00 0 ال إعرداد .3

 %100 35 العردد
اخلتاص  ي  هذا اجلردكؿ علمجا أف الذم يعرّد الةلب  يف الردرس على اوأكثس إعرداد 

 ، كغري ذلك نالجوير  خمولف .%( تعورب نوبري77،14طالبا ) 27تارة هس 
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  عادة املساجع  (2)
بنجرسالتن مدرسة المن  الثامن: مراجعة الدرس في المنزل من الطلبة 4.16الجدول 

  األولى بنجرماسين. اإلسالمية الحكومية طةالمتوس
 في المائة النتيجة عدد الطلبة  العبارة رقم
 %100 35  يساجع دائما .1
 % 0،00 0 يساجع تارة .2
 % 0،00 0 ال يساجع .3

  %100 35 العردد
 الووان اخلتاص  ي  هذا اجلردكؿ علمجا أف الةلب  الذي  يوسر دركس اللغ  العسني  يف 

 ، كغري ذلك نالجوير  خمولف .نوبريتعورب  %(100) طالبا 35هس  دائماكثس يساجع على اوأ
 كيفي  الوعلم الةلب  (3)

مدرسة المن  الثامنتعلم الطلبة في درس اللغة العربية الصف : كيفية 4.17الجدول 
  األولى بنجرماسين. اإلسالمية الحكومية بنجرسالتن المتوسطة

 في المائة نتيجةال عدد الطلبة العبارة رقم
 %57،14 20 جممسع  دراس تعلم مبفسدها ك  .1
 %0،00 0  تعلم مبفسدها .2
 %42،86 15 جممسع  دراس  .3

 %100 35 العردد
اخلتاص  ي  هذا اجلردكؿ علمجا ع  كيفي  الوعلم الةلب  يف درس اللغ  العسني  أف 

، %( تعورب نوبري57،14) اطالب 20هس  كجممسع  دراس  الةلب  على اوأكثس تعلم مبفسدها
  كغري ذلك نالجوير  خمولف .
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 (  دكرة يف اللغ  العسني 4)
مدرسة المن  الثامن: دورة في اللغة العربية على الطلبة الصف 4.18الجدول 

  األولى بنجرماسين. اإلسالمية الحكومية بنجرسالتن المتوسطة
 في المائة النتيجة عدد الطلبة العبارة رقم
 %5،71  2 يشًتؾ .1
 %94،29  33 ال يشًتؾ .2

 %100 35 العردد
اخلتاص  ي  هذا اجلردكؿ ع  دكرة يف اللغ  العسني  الةلب ، علمجا أف الةلب  على 

  .%( تعورب نوبري94،29) طالبا 33اوأكثس ال يشًتؾ هس 
 د(    عامل المدّرس

في  الًتني  اوأخس هي اسوجاد على املقانل  إى املردّرس اللغ  العسني ، علمجا أف خل     
 السسجانا يف جايع  أنوسارم اسإستايي  اكحوسيي  نجرسياسني.

. إذف علمجا أف سجسات 4اخلربة ي  املردرس يف تعليم اللغ  العسني  أكثس ي       
 خلفي  الًتني  الجاقص ، كخربته اخلربة الوثرية.

اآلخس هس قردرة  كغري ذلك ي  خلفي  الًتني  كاخلربة، هجا ي  عايل املردرس     
 أف يجظس ي  هذه املؤشسات اوأيت: املردرس يف تعليم. كديو  
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 اسوخرداـ اوأساليب يف الوعلم (1)
جملة الكتابة لستخدمه المّدس في تعليم اللغة العربية الطريقة ال :4.19الجدول 

 اإلسالمية الحكومية بنجرسالتن المتوسطةمدرسة المن  الثامنطلبة الصف ل عربيةال
  ألولى بنجرماسين.ا

 في المائة النتيجة عدد الطلبة العبارة رقم
 % 0،00  0 اسإيتاء .1
 %2،86  1 إعادة كوان  يف كواب اللغ  العسني  .2
اسإيتاء كإعادة كوان  يف كواب  .3

 اللغ  العسني 
34 97،14% 

 %100 35 العردد
لى اسإيتاء كإعادة  اخلتاص  ي  هذا اجلردكؿ علمجا أف أجاب الةلب  على اوأكثس ع

 كغري ذلك نالجوير  %( تعورب نوبري،97،14) طالبا 34كوان  يف كواب اللغ  العسني  هس 
  خمولف .
   الووان  دتسي إعةاء  (2)

 الثامنكتابة في درس اللغة العربية على الطلبة الصف : إعطاء تمرين ل4.20الجدول 
 األولى بنجرماسين. ةاإلسالمية الحكومي بنجرسالتن المتوسطةمدرسة المن 

 في المائة النتيجة عدد الطلبة العبارة رقم
 %2،86  1  يعةيها دائما .1
 %97،14 34 يعةيها تارة .2
 % 0،00 0 ال يعةيها .3

 %100 35 العردد
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اخلتاص  ي  هذا اجلردكؿ علمجا أف أجاب الةلب  على املردرس يعةي دتاري  الووان  
%( تعورب نوبري 97،14)  34 ثس الةلب  أف يعةيها تارة هسيف درس اللغ  العسني  على اوأك

  ، كغري ذلك نالجوير  خمولف . جردا
 (  إعةاء الساجب  املجزلي 3)
من  الثامن: إعطاء الواجبة المنزلية في درس اللغة العربية للطلبة الصف 4.21الجدول 

  األولى بنجرماسين. اإلسالمية الحكومية بنجرسالتن المتوسطةمدرسة ال
 في المائة النتيجة عدد الطلبة العبارة رقم
 %0،00  0  يعةيها دائما .1
 %100 35 يعةيها تارة .2
 %0،00  0 ال يعةيها .3

 %100 35 العردد
اخلتاص  ي  هذا اجلردكؿ علمجا أف أجاب الةلب  على املردرس يعةي الساجب  املجزلي  

%( 100) طالبا 35ف يعةيها تارة هس ع  كوان  اللغ  العسني  على اوأكثس أجاب الةلب  أ
 ، كغري ذلك نالجوير  خمولف .تعورب نوبري جردا

 (  تصحيح أخةاء الووان 4)
 الثامن: تصحيح أخطاء الكتابة في درس اللغة العربية للطلبة الصف 4.22الجدول 

  األولى بنجرماسين. اإلسالمية الحكومية بنجرسالتن المتوسطةمن المدرسة 
 في المائة النتيجة د الطلبة عد العبارة رقم
 %100 35  يصّحح دائما .1
 %0،00  0 يصّحح تارة .2
 %0،00  0 ال يصّحح .3
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 %100 35 العردد
اخلتاص  ي  هذا اجلردكؿ علمجا أف أجاب الةلب  على املردرس يصّحح كوان  الةلب  

رب %( تعو100) طالبا 35هس  دائمايصّحح على اوأكثس أجاب الةالب  على يصّحح 
 ، كغري ذلك نالجوير  خمولف .نوبري

 عامل البيئة  ه(
إهوماـ السالرد ي    الوعلم، كخصسصا البيئ  اوأسسة،يؤثس عايل البيئ  على تةسر الةلب  يف 

تعليم أنجائهم يهم جردا كحيواجه اوأطفاؿ، كغريها البيئ  املردرسي  تؤثس على تةسر الوعليم 
نجرسستات  ي  يردرس   الثاي  تعليم الةلب  الصف الةلب . ملعسف  عايل البيئ  املؤثسة يف

 ديو  أف يجظس ي  هذه املؤشسات اوأيت : املوسسة  اسإستايي  اكحوسيي  اوأكى نجرسياسني.
 اهوماـ السالرد اوأيسر على الوعلم (1)

اللغة العربية لطلبة الصف  الطلبة على التعلهم في درس: اهتمام الوالد 4.23الجدول 
 األولى بنجرماسين. اإلسالمية الحكومية بنجرسالتن المتوسطةدرسة مالمن  الثامن
 في المائة النتيجة عدد الطلبة  العبارة رقم
 %34،29  12  يأيس دائما .1
 %62،85  22 يأيس تارة .2
 %2،86  1 ال يأيس .3

 %100 35 العردد
ّلم على اخلتاص  ي  هذا اجلردكؿ علمجا أف أجاب الةلب  الذم يأيس كالرديهم لوع

  ، كغري ذلك نالجوير  خمولف .%( تعورب نوبري62،85) 22 اوأكثس يأيس تارة هس  طلبا
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ى توميل اجلمل أف قردرة الةلب  يف جسانب علي  هذا اجلردكؿ ديو  أف يجظس إى 
طالبا  22هس  يأيس تارة%( ككجرد أف تعورب 34،29طالبا ) 12هس  يأيس دائماالةلب  تعورب 

 . 2،86طالبا ) 1تعورب ال يأيس أف %(، ككجرد 62،85)
  إرشاد السالرد يف الوعلم (2)

اللغة العربية  في درس كتابةال هم عنفي التعلم الطلبة : إرشاد الوالد4.24الجدول 
األولى  اإلسالمية الحكومية بنجرسالتن المتوسطةمدرسة المن  الثامنالطلبة الصف 

  بنجرماسين.
 المائةفي  النتيجة عدد الطلبة العبارة رقم
  %2،86  1  يسشرد دائما .1
  %94،28 33 يسشرد تارة .2
  %2،86  1 ال يسشرد .3

 %100  35 العردد
م اللغ  ي  هذا اجلردكؿ علمجا أف أجاب الةلب  الذم يسشرد كالرديهم يف تعلّ اخلتاص  

%( تعورب نوبري، 94،28) طالبا 33هس يسشرد تارة كخصسصا يف الووان  على اوأكثس  العسني 
  ري ذلك نالجوير  خمولف .كغ

 نيئ  اللغسي  يف املردرس   (3)
اإلسالمية  بنجرسالتن المتوسطةمدرسة ال: بيئة اللغوية في المدرسة 4.25الجدول 
  األولى بنجرماسين. الحكومية

 في المائة النتيجة عدد الطلبة العبارة رقم
 % 0،00  0  يوولم ناللغ  العسني  دائما .1
 %100 35 العسني  تارةيوولم ناللغ   .2
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 % 0،00  0 ال يوولم ناللغ  العسني  .3
 %100 35  العردد

على اوأكثس يوولم ناللغ  العسني   ي  هذا اجلردكؿ علمجا أف أجاب الةلب اخلتاص  
 كغري ذلك نالجوير  خمولف . ،%( تعورب نوبري جردا100)طالبا  35هس 

 و(   أجهزة المدرسة
. كغريه، جتب هي أجهزة رئيسي لَليوتاؾ ي  الةالبكواب درس اللغ  العسني   
ولك القايسس العسني  أيضا، للمساعردهتم يف الوعلم لفهم اللغ  العسني . كالعسض دتأف الةلب  

نجرسستات   ي  يردرس  الثاي كاوأحساؿ ي  الووب العسني  يف املووب  على الةلب  الصف 
ديو  أف  2017-2016السج  الردراسي   املوسسة  اسإستايي  اكحوسيي  اوأكى نجرسياسني.

 يجظس إى اجلردكؿ اوأيت:
 ( إيوتاؾ كواب درس اللغ  العسني 1)

من  الثامن: إمتالك الكتاب درس اللغة العربية على الطلبة الصف 4.26الجدول 
  األولى بنجرماسين. اإلسالمية الحكومية بنجرسالتن المتوسطةمدرسة ال

 في المائة ةالنتيج عدد الطلبة العبارة رقم
 %100 35  ممولك .1
 %0،00 0 يسوعس .2
 %0،00 0 غري ممولك .3

 %100 35 العردد
ديلك الةلب  كواب الردرس اللغ  العسني  ممولك  ي  هذا اجلردكؿ علمجا أفاخلتاص  
 ، كغري ذلك نالجوير  خمولف .%( تعورب نوبري جردا100) طالبا 35على اوأكثس هس 
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 غ  العسني ( إيولك القايسس الل2)
مدرسة المن  الثامن: إمتلك القاموس اللغة العربية على الطلبة الصف 4.27الجدول 

  األولى بنجرماسين. اإلسالمية الحكومية بنجرسالتن المتوسطة
 في المائة النتيجة عدد الطلبة العبارة رقم
 %88،57 31 ممولك .1
 %11،43 4 يسوعس .2
 %0،00 0 غري ممولك .3

 %100 35 العردد
ديلك الةلب  قايسس اللغ  العسني  ممولك على  ي  هذا اجلردكؿ علمجا أفاخلتاص  

 كغري ذلك نالجوير  خمولف .%( تعورب نوبري، 88،57) طالبا 31 اوأكثس هس
  ( أحساؿ الووب يف املووب  3)

 بنجرسالتن المتوسطةمدرسة المن  : أحوال الكتب في المكتبة4.28الجدول 
  األولى بنجرماسين. ميةاإلسالمية الحكو 

 في المائة النتيجة عدد الطلبة العبارة رقم
 %0،00  0 كثرية كالئق  .1
 %100 35 كاؼ كالئق  .2
 %0،00  0 ناقص  كلس كاف الئق  .3

 %100 30 العردد
أجاب الةلب  ي  أحساؿ الووب يف املووب   ي  هذا اجلردكؿ علمجا أفاخلتاص  

، كغري ذلك %( تعورب نوبري100) طالبا 35ؼ كالئق  هس أجاب الةلب  على اوأكثس كا
  نالجوير  خمولف .
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 تحليل البيانات وتفسيرها  -ج
العربية للصف الثامن من  كتابة الجملةعلى تحويل الضمائر في  طلبة القدرة  -1

السنة  مدرسة بنجرسالتن المتوسطة اإلسالمية الحكومية األولى بنجرماسين
 .2017-2016 الدراسية

. 1الومسي  ، هي : توميل و  أف يجظس على القردرة طلب  ي  الومسيجني فهسدي
 2الومسي  إعومادا على حاصل الةلب  يف تقردًن البيانات السانق، أف القردرة الةلب  يف 

. 27،2 %( تعورب نوبري كمبعردؿ الجوائج65،71) 23 تعورب يستفع نالجوير  على
 50 تعورب يستفع نالجوير  على املجفصل  لضَّّمائ سنا ي َل   ال ف س اغ  كالقردرة الةلب  يف 

 . 50 مبعردؿ الجوائج %( تعورب مبوسسط100)
اللغ   ملادة ووان ال حتسيل الضمائس يف يهارة إذا علمجا أف القردرة الةلب  على

كمبعردؿ  %( تعورب مبوسسط88،58) 79   70العسني  تعورب يستفع نالجوير  على 
اللغ   ملادة ووان ال حتسيل الضمائس يف يهارةالةلب  على  . إذف القردرة77،2الجوائج 

اللغ  العسني  هي  ملادة ووان ال حتسيل الضمائس يف يهارةعلى  الثاي العسني  يف الصف 
 .يستفع

 عربيةالجملة الكتابة على تحويل الضمائر في  طلبة العوامل التي تؤثر قدرة  -2
اإلسالمية الحكومية األولى للصف الثامن من مدرسة بنجرسالتن المتوسطة 

 .2017-2016 السنة الدراسية بنجرماسين
بنجرسالتن المتوسطة اإلسالمية مدرسة ال عامل خلفية التربية الطلبة من ( أ

 .الحكومية األولى بنجرماسين
املوسسة  العاي  هس  علمجا ي  نوير  البحث أف يعظم الةلب  ي  املردرس 

(. 4،10)أنظس إى اجلردكؿ  جردا ر  نوبري، كتعورب الجوي%(85،71) طالبا 30
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فإنه ي  هذه البيانات ديو  أف يعلم أف خلفي  الًتني  أكثس للةلب  الذي  
. الذم يأخذ الةلب  للغاي ليس داعم   اسإستايي  اسإنوردائي املردرس  يأخذكف ي  
قارن  تفوقس إى نالوأكيرد يف يادة اللغ  العسني  نامل اسإستايي  اسإنوردائي ي  املردرس  

ناعوبارها املجاهج الردراسي   اسإستايي  اسإنوردائي ي  الةلب  الذي  يردرسسف املردرس  
   اوأساسي  الذم جييبسف أف يوعلمسها.

ي  املردرس   الثاي إذف إصةتاحت الباحث  أف خلفي  الًتني  الةلب  الصف 
تعورب الردعم  نجرسستات  املوسسة  اسإستايي  اكحوسيي  اوأكى نجرسياسني

، الثاي  خلفي  الًتني  الصف ، إذف تؤثري4،11 أنظس إى اجلردكؿ %(85،71)
 .القردرة الةلب  كبري جرداكنوير  الوثري وأف خلفي  الًتني  الةلب  

 عامل الرغبة  ( ب
السغب  تؤثس كثريا على قردرة الةلب  يف اللغ  العسني ، يف هذه اكحال  فيما يوعلق 

الجحس السارد ، على ملادة اللغ  العسني  ووان ال رةحتسيل الضمائس يف يهاالقردرة على 
. إذا كاف لرديهم طلب  رغب  كبرية لووسف قردرة كبرية على اللغ  على الباب الثاين

 العسني .
نجرسستات  ي  املردرس   الثاي ي  البيانات املواح  علمجا أف الةلب  الصف 
 2017-2016راسي  السج  الرد املوسسة  اسإستايي  اكحوسيي  اوأكى نجرسياسني

هس يهوم يف يادة اللغ  العسني . ديو  أف يجظس إليه ي  حضسر الةلب  يف درس 
كذكسكا  %(94،29) طالبا 33اللغ  العسني  كما يف تقردًن البيانات أف أكثس ي  

أف حيضس دائما عجرديا يوم إعةاء درس اللغ  العسني  يف الفصل كتعورب نوبري 
  .(4.11)أنظس إى اجلردكؿ جردا، 

عجرد االتصاؿ نسغب  الةلب  يف يادة اللغ  العسني  خصسصا يف الووان  أكثس أف 
أنظس إى ) %( كتعورب مبوسسط74،29) طالبا 26يذكس الةلب  راغب هس 
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(، كإذا علمجا حال  الةلب  يف عملي  الوعلم اللغ  العسني  ذكسكا 4.12 اجلردكؿ
أنظس إى رب نوبري )كتعو %(88،57) طالبا 31الةلب  أف يهوم دائما هس 

 29دائما (. كلو ، إذا يا نظس إى اوأنشة  الةلب  أف يسأؿ 4.13 اجلردكؿ
 (.4.14 أنظس إى اجلردكؿ) كتعورب نوبري %(82،86) طالبا
 عامل العادة التعلم ج(

عادة الوعلم الةلب  هي إحردا ي  العايل الرداعم على قردرة الةلب  يف الوموني 
ارة الووان  اليت تةلب الوثري ي  ممارس . يف هذه اكحال  اللغ  العسني  كخاص   امله

أكثس أف أجاب الةلب  على إعرداد تارة قبل أف يردرسسا املادة الذم سيردرسهم يف 
(. 4.15 أنظس إى اجلردكؿ) %( كتعورب نوبري77،14) طالبا 27املجزؿ هس يعين 

أكثس أف يذكسكف عجرديا يستبط ناملساجع  الردرس اللغ  العسني  كخصسصا يف الووان  
 أنظس إى اجلردكؿ) %( كتعورب مبوسسط100)طالبا  35هس  دائمايساجع 
4.16.)  

كغري ذلك، هلم عادة الوعلم اآلخس يثل كيف تعلم الةلب  يف خارج ساعات 
هلم عادة الوعلم اخلاص  يف خارج  %(57،14) طالبا 20املردرس ، أف هس 

(. كنالجظس إى نوائج 4.17 ردكؿأنظس إى اجلساعات املردرس ، كتعورب نوبري )
الوقردًن البيانات الذم يقسلسف الةلب  أف ال يوبعسا دكرة يف اللغ  العسني  يف خارج 

 أنظس إى اجلردكؿ) %( كتعورب نوبري94،29)طالبا  33 ساعات املردرس  هس
4.18.)   

 عامل المدرس  -د
علم. خلفي  املردرس هس إحردا ي  املوسنات اليت تؤثس على الجراح يف الو    

الًتني  كخربته تؤثس على إعةاء يادة الوردريس اللغ  العسني . إسوجاد على البيانات 
كحاصل املقانل  ي  الباحث  على املردرس اللغ  العسني ، علمجا أف خلفي  الًتني  
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املردرس هس السسجانا خيسج جايع  أنوسارم اسإستايي  اكحوسيي  نجرسياسني. 
عسني  هي أكثس ي  سجسات. إذف إصةتاحت الباحث  أف اخلربة يف تعليم اللغ  ال

خلفي  الًتني  تعورب نالجاقص  كخربته تعورب اخلربة الوثرية كتؤثس الوبرية على قردرة 
 اللغ  العسني .  ملادة ووان ال حتسيل الضمائس يف يهارةطلب  يف 

س  إذف كاف الةلب  يسيردكف الجراح يف دتوني  املادة الووان ، يجبغي أف ممار 
يف املردرس  أك يف املجزؿ. كأيا كيفي  تعليم املردرس يف تقردًن  الووان  اللغ  العسني 

درس اللغ  العسني  كخاص  يف هذه املادة الووان ، إسوجاد على حاصل اسإسوبان  
  34 الووان  يف كواب هس ناسإيتاء كالووان  يسة أخسلأكثس أف الةلب  يذكسكف 

(. أنه يستبط أيضا 4.19) أنظس إى اجلردكؿ  %( كتعورب نوبري97،14)طالبا 
يع إعةاء دتاري  الووان  عجرديا تعلم اللغ  العسني ، كخاص  يف املادة الووان ، 

%( 97،14)طالبا  34كالذي  يذكسكف أف املردرس يعةي كوان  دتاري  تارة هس 
  (.4.20)أنظس إى اجلردكؿ كتعورب نوبري جردا 

ان ، يوبسعا إى إعةاء الساجبات املجزلي  على كناسإضاف  إى إعةاء دتاري  الوو
املادة الووان ، للةلب  ملساجع  الردرس يف املجزؿ. كأجاب الةلب  أف يعةي املردرس 

)أنظس  %( كتعورب نوبري جردا100) طالبا 35الساجبات املجزلي  يعةي تارة هس 
 ، مث (. كخةسة هنائي  نعرد إعةاء الووان  كالساجبات املجزلي4.21إى اجلردكؿ 

تصحيح الووان  ي  الةلب  إذا كاف هجاؾ أخةاء على الووان  ي  الةلب ، يف 
 طالبا 35هس  دائماهذه اكحال  الةلب  الذي  يذكسكف أف يصحح املردرس 

   (.4.22)أنظس إى اجلردكؿ  %( كتعورب نوبري100)
 عامل البيئة ه( 

الوعلم. البيئ  اليت البيئ  هس إحردا العايل املؤثس الوبري على أنشة  الوعليم ك 
تؤثس كبرية هجا هي البيئ  اوأسسة. ي  نيئ  اوأسسة، إهوماـ السالردي  تأثريا كبريا عال 
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 طالبا 22تعلم اوأطفاؿ. علمجا أف السالرد الذم يأيس تارة لوعلم أكثس هس 
  (.4.23)أنظس إى اجلردكؿ  %( كتعورب نوبري62،85)

الردراس  له تأثري كبري، اسإرشاد  كغري ذلك، اسإرشاد السالرد على اوأطفاؿ يف
. الذم يذكس أف السالرد 4.24السالرد يف تعلم اوأطفاؿ ديو  أف يجظس يف اجلردكؿ 

. كناسإضاف  يف البيئ  اوأسسة، %( كتعورب نوبري94،28) طالبا 33هس  يسشرد تارة
 كالبيئ  املردرسي  تؤثس الوموني الةلب  للردرس يف اللغ  العسني ، كي  تقردًن البيانات

م ناللغ  يوولأف يذكسكف يف البيئ  املردرسي   %(100) طالبا 35علمجا أف هس 
  (.4.25العسني ، كتعورب نوبري جردا )أنظس إى اجلردكؿ 

 عامل أجهزة المدرسة  و(
عايل أجهزة املردرس  هجا يعين كواب اللغ  العسني  كالقايسس العسني  كالووب 

رد اليوسف قادرا على الوعلم ناجليرد إذا مل يف املووب  املردرس . كما نعلم أف الةلب  ق
يو  لرديهم كوب املردرسي  لول يجهم. لذلك، ملعسف  يا إذا كاف الةلب  لرديهم  

كما    35كوب اللغ  العسني  ديو  أف يجظس ي  نوائج البيانات الةلب ، ي  
 طالبا 35املسوريبني، الذي  ديلوسف كوب درس اللغ  العسني  ممولك هس 

 (.4.26)أنظس إى اجلردكؿ  نوبري جردا %( كتعورب100)
كما أجهزة دعم أخسل يف تعلم اللغ  العسني  هي قايسس اللغ  العسني  
ملساعردهتم على الوعلم لفهم اللغ  العسني ، ي  نوير  البيانات اسإسوبان  الةلب  

 طالبا 31علمجا أف أكثس الذي  ديلوسف القايسس االغ  العسني  ممولك هس 
  (.4.27)أنظس إى اجلردكؿ   نوبري%( كتعورب88،57)

كغري ذلك، أحساؿ الووب يف املووب  املردرس  أيضا دعم الةلب  يف أنشة  
الوعلم، كخاص  للةلب  الذي  ليس لرديهم كوب أك قايسس عسيب ديو  أف 
 يسوخرديسف الووب يف املووب  املردرس ، علمجا أف الووب يف املووب  املردرس  
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 %( كتعورب نوبري100) طالبا 35 ي  البيانات كاؼ كالئق ، ديو  أف يجظس
  (.4.28)أنظس إى اجلردكؿ 


