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 الباب الرابع
 وحتليلها عرض البيانات

    
 الصاحلني رمباج جةر العام عن املدرسة املتوسطة التصوي  .أ 

 نبذة تارخيية .١
 قعت. الصاحلني رمباج من قبل مؤسسة جةتقيم املدرسة املتوسطة 

 واحدة ومدرسة القرية مدرسة فالواعان يفالصاحلني  جةة املتوسطة رساملد
 يف الدينية أخرى مدرسة ظهور قبل أوال اإلميان على القائم التعليم بإدارة
 حممدكياهى حاج  مث فقط، عامة فقط املدارس منطقة يف مدرسة أول. املنطقة

ة رساملد جلعل التفكري النهاية يف انه. الديين التعليم لتشمل أراد مدوم فضل اهللا
 طبقت وقد. تستقيم اهللا فضلم مدو حممد كياهى حاج وهكذا. املتوسطة

 وافقت هللا احلمد .املدرسة املتوسطة لبناء املركزي األساس على وللموافقة
  .١٩٩٥ عام يف املدرسة تأسست. املدرسة وحتقيق املؤسسة عليها

   املدرسةهوية  .٢
 لرقمبا رمباجالصاحلني  جةاملدرسة  اليت املبحوث الباحثة هوية املدرسة

 القرية، يف ٦٥الرقم  الشارع سيدانن العنوااليت تقع يف  ١٢١٢٣٣١٧٠٠٢٠
  .رمباج املديرية ،كراكان الناحية،فالواعان 

  اجلغرايفاملوقع  .٣
فالواعان كراكان رمباج، الصاحلني رمباج تقع يف قرية  جةاملدرسة 

   :باحلدود اجلغرافية ما يلي
  البيت   :  الشمالالناحية من 

  املسجد   :   اجلنوبمن الناحية 
  البيت   :  الشرقمن الناحية 
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  الدكان   :   الغربمن الناحية 
اسعة بوعلى األرض  الصاحلني رمباج جةاملدرسة املدرسة وقامت 

  .مترا مربعا ٢٨٥٢،٥
 الصاحلني رمباج جة رؤية ورسالة وأهداف املدسة املتوسطة .٤

  الصاحلني رمباج جة رؤية املدسة املتوسطة  .أ 
  وإجنازه املهرة كرسوا، الذين املتعلمني حتقيق

 الصاحلني رمباج جة املدسة املتوسطة رسالة  .ب 
 للمتعلمني اإلسالمي الدين تعاليم وممارسة التقدير تعزيز )١
 املدرسة من املواطنني مجيع على الدينية الثقافة تطوير )٢
 الستكشاف احلياتية املهارات على والتدريب التدريب تنظيم )٣

 من العالية اإلمكانات ذات واملتعلمني ومواهبه، املصاحل وتطوير
 األمثل تطوير أجل

 املواطنني مجيع مثل يف القراءة ثقافة تعزيز )٤
 فعال األكادميية وغري األكادميية يف اجلودة وحتقيق التعليم مع التعليم )٥

 الصاحلني رمباج  جة أهداف املدسة املتوسطة  .ج 
 اإلسالم تعاليم ممارسة يستطيعون الذين املتعلمني رجل خلق )١
 االنضباط يتصرف الذين املتعلمني اإلنسان خلق )٢
 لإلسالم عظيم يوم حال يف املتعلمني من الفين اإلبتكار عرض ميكن )٣

  املدارس الوطنية، واألعياد
 الكشفية جمال يف ا موثوق فريق لدينا )٤
 أكادمييني يف يتفوقون الذين مثقف رجل إنشاء )٥
يف رمبج و  املفضلة املدرسة يف تعليمهم مواصلة للمتعلمني ميكن )٦

 احمليطة
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 التنظيمي اهليكل .٥
- ٢٠١٦الصاحلني رمباج  جةاملتوسطة  باملدرسة التنظيمي اهليكل أما

   :يلى كما ٢٠١٧
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

  
  
  
 
 
 

 رئيس املدرسة
أ أنيس منفرحة.ر.د  

 نائب الرئيس يف قسم التلميذ
د.ف.نور حفيظ س  

 نائب الرئيس يف قسم التعليم منهج
إ.د.ف.ايلميناحسنة س  

  نائب الرئيس يف قسم عالقات عامة
س محزاين شريف.ر.د  

 رئيس الشؤون اإلدارية
 فتح الرمحن

املعلم   

 الطالب

 وايل الفصل
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  طالبني والدرسامل أحوال .٦
 نيدرسأحوال امل  .أ 

وهو منتقل العلم أو . ام يف العملية التعليميةاهلدور الله  درسإن امل
ات الذين درسني واملدرسوعدد امل. الطالباملعلومات اجلديدة اىل 

 أكثر .٢٨هو  ٢٠١٦/٢٠١٧ خيدمون يف هذه املدرسة للسنة الدراسية
اللغة  مادة يف درسأما امل .)S1( سرجاناحصلوا على درجة من منهم 
  :ي يف هذه املدرسة ه العربية

  ١اجلدول 
  : الصاحلني رمباج جة املتوسطة درسةيف امل عدد املدرسني

  الوظيفة  املواد الدراسية  درسأمساء امل  الرقم
  املدرسة  رئيس   عقيدة األخالق  أ أنيس منفرحية .ر.د  ١
 نائب الرئيس  القرأن حديث  س مهزاين .ر.د  ٢

  عامة عالقات
   اللغة اجلاوية  سارجاناايلميناحسنة   ٣

  ريطاريكا
  نائب الرئيس

  التعليم منهج
   عقيدة األخالق  سارجاناحممد بشوين   ٤

  أسواجا
  املدرس

نائب الرئيس    اللغة اإلندونيسييا  سارجانانور حفيظ   ٥
   التلميذ

  املدرس  هفقال  مونادي احلاجأمحد   ٦
  املدرس   العلم اإلجتماعي  سارجاناسوجية   ٧
من الفصل  الوايل  تاريخ الثقافة اإلسالمية  سارجانامسليمة   ٨

  تاسع أال



 ٣٢

  املدرس   اتيالرياض  سارجانانور صائيمة   ٩
من الفصل  الوايل  اللغة العربية  سارجاناميمونة   ١٠

  د الثامن
الوايل من الفصل    اتيالرياض  سارجانازمرة دية   ١١

  السابع أ
من الفصل  الوايل  التربية الوطنية  سارجانازوليانطا   ١٢

  تاسع بال
من الفصل  الوايل   العلم الطبيعية  سارجانامحيدي   ١٣

  تاسع جال
الوايل من الفصل    اإلندونيسييااللغة   سارجاناخليفة   ١٤

  السابع ب
ك .فينومينا ج  ١٥

  سارجانا
الوايل من الفصل    العلم الطبيعية

  السابع د
  املدرس  سوب ااحل  سارجاناحسنة   ١٦
نور الفريدة الرمحة   ١٧

  سارجانا
  اللغة العربية 

  ريطاريكا 
  أسواجا 

من الفصل  الوايل
  ج الثامن

  املدرس   اللغة اجلاوية  سارجانابديعة العطية   ١٨
حممد منهج القومي   ١٩

  سارجانا
  الرياضات

  سوبااحل
الوايل من الفصل 

  السابع ج
  املدرس  سوب ااحل  سارجانانور تفيد   ٢٠
  املدرس  الفقه  سارجانافتح الرمحان   ٢١
  املدرس   والثقافة الفنوندوي أفريلياين   ٢٢
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  املهارات اليدوية  سارجانا
  اللغة اإلجنليزية  سارجانانور لطيفة   ٢٣

  
من الفصل  الوايل

  تاسع دال
  اللغة اإلجنليزية  سارجانانور الفجري   ٢٤

  عبادةال مهارات
  املدرس 

   اللغة اإلجنليزية  سارجاناحبر العلوم   ٢٥
  عبادةال مهارات

من الفصل  الوايل
  ب الثامن

  رئيس املكتبة  العلم اإلجتماعي  سارجاناقريئة األنيسة   ٢٦
  العلم اإلجتماعي  سارجاناجوهر معمر   ٢٧

  عبادةال مهارات
من الفصل  الوايل
  أ الثامن

  املدرس   اللغة اإلجنليزية  جاناارفائزة س  ٢٨
 

 طالبأحوال ال  .ب 
الطالب هلم مكانة أساسية، ألم املشاركون األساسيون للوصول 

 جة املتوسطة درسةوخلفية التربية لطالب امل. إىل غرض التربية
  . ولكن أكثر منهم متخرج يف املدرسة اإلبتدائية. كان خمتلفة الصاحلني

للسنة  رمباج الصاحلني جة املتوسطة درسةيف امل طالبعدد الأما 
وينقسم الطالب يف هذه  .طالبا ٣٨٨ مه ٢٠١٦/٢٠١٧  الدراسية
فصول والفصل الثامن هو  ٤فصول، الفصل السابع هو  ١٢ املدرسة

وعددهم كما يف اجلدول . فصول ٤التاسع هو  الفصلو فصول ٤
  :اآليت
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   ٢ اجلدول
  : الصاحلني رمباج  جة املتوسطة درسةعدد الطالب يف امل

  جمموع  بنت  ولد  الفصل  الرقم
  ٣٣  ٢٢  ١١  الفصل السابع أ  ١
  ٣١  ١٥  ١٦  الفصل السابع ب  ٢
  ٣٥  ١٨  ١٧  الفصل السابع ج  ٣
  ٣٢  ١٦  ١٦  د السابعالفصل   ٤
  ٣٥  ١٨  ١٧  أالفصل الثامن   ٥
  ٣٦  ١٤  ٢٢  بالفصل الثامن   ٦
  ٣٢  ١٩  ١٣  جالفصل الثامن   ٧
  ٣٠  ٢٠  ١٠  دالفصل الثامن   ٨
  ٣١  ١٤  ١٧  الفصل التاسع أ  ٩
  ٣١  ٩  ٢٢  الفصل التاسع ب  ١٠
  ٣٢  ١٠  ٢٢  الفصل التاسع ج  ١١
  ٣٠  ١٨  ١٢  الفصل التاسع د  ١٢
  ٣٨٨  كلهم طالبجمموع ال  ١٣
  

 مباين املدرسة .٧
الصاحلني  جة املتوسطة "السلفية" مدرسةأما املباين املوجودة يف 

  :كما يف اجلدول اآليت رمباج 
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   ٣ اجلدول
  : الصاحلني رمباج جة املتوسطة مدرسةأحوال املباين يف 

  احلالة  العدد  التسهيالت  النمرة
  جيد  ١  غرفة رئيس املدرسة  ١
  جيد  ١  غرفة املدرسني  ٢
  جيد  ١  املكتبةغرفة   ٣
  جيد  ١٢  الفصل/ غرفة الدراسة  ٤
  جيد  ١  الكمبيوتر ممارسة غرفة  ٥
  جيد  ١  قاعة  ٦
احلمام / حجرة االستحمام  ٧

  التالميذ
  جيد  ٥

احلمام / حجرة االستحمام  ٨
  ااألساتيذ

  جيد  ١

 الغرفة هليئة صحي املدرسة  ٩

)UKS(  
  جيد  ١

  جيد  ١  خمزن  ١٠
  جيد  ١  غرفة الضيوف  ١١
      غرفة اإلرشاد والتوجيه  ١٢

(BK)  
  جيد  ١

غرفة مجعية الطالب يف املدرسة   ١٣
)OSIS(  

  جيد  ١

  جيد  ١  مصلى  ١٤
  جيد  ١  الفضاء إدارةغرفة   ١٥
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 عرض بيانات   .ب 
ال بد على بناء النتيجة املالحظة، واملقابلة، والوثيقة يكون عدد أمور مهمة 

لدى إبتكارات مدرسي اللغة العربية يف ترقية مهارة القراءة  ةدرسأن تعمل امل
 :وأما ذلك هو كما يلي. الصاحلني جةلطالب باملدرسة املتوسطة ا

لطالب ا لدى إبتكارات مدرسي اللغة العربية يف ترقية مهارة القراءة .١
 الصاحلني رمباج جةباملدرسة املتوسطة 

األستاذة أنيس  مع لقائا أوال الباحثة كانت البحث، إجراء قبل
 يف ذلك اللقاء،. رمباج الصاحلني جةاملتوسطة  املدرسة كرئيس ،منفرحية
 املدرسة يف البحث إجراء يف رغبتها عن تلقيتصرحيا و حبثا الباحثة أعطى

 ورحب  مانع ال و رئيس ااملدرسة ناظررمباج  الصاحلني جةاملتوسطة 
   .البحث إلجراء الباحثةإىل  باعتزام

 تلك يف الدراسة الباحثة عقد مىت تسئل أن ميكن ذلك اللقاء ويف
، السبت يوم يف ثالبح إجراء ةللباحث ميكن أن املدرسة مدير وأوضح .املدرسة

 نيدرسامل للقاء إعطاء اإلقترراح املدرسة مدير يقدم لمقبلل .٢٠١٧ ابريل ٢٢
   .املقبلة اخلطوات عن للحديث العربية اللغة

 رمباج الصاحلني جةاملتوسطة  املدرسة يف العربية اللغة مدرسكان 
إىل  يشري تعليم اللغة العربية يف الدراسية املناهج استخدام. نيمدرس إثين اعدد

 اخللفية نفس لديهم العربية اللغة يمدرس من كل. ٢٠١٣ الدراسية املناهج
 أعمارهم توسطبامل ،S1 أو اإلسالمية التربية يف عامل درجة على هي التعليمية

 الصاحلني جةاملتوسطة املدرسة  يف العربية اللغة يمدرس. عاما ٤٠-٣٠ من
  . نفسه رمباج يف املقيمني رمباج

استنادا على نتائج مقابلة مع األستاذة نور الفريدة الرمحة أن املنهج 
، لكن يف تطبيقه ٢٠١٣الدراسي املستعمل يف هذه املدرسة هو منهج دراسي 
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ة املشكالت، وهي اخنفاض استطاعة الطالب يف اللغة العربية درسيواجه امل
  . والوسائل النقصان

 لتطوير ملديه ىمدرس للطالب العربية اللغة لتعليم أمهية إعطاء يف
 حماولة هو ذاته حد يف اإلبتكار. الطالبلدى  القراءة ةمهار رقيةت يف مهإبتكار

 موجودة غري أو جديدة كوا أساس تزال ال اليت اخلصائص لتطوير جهد أو
 يكون أن بالفعل هو ما جلعل وسيلة هو اإلبتكار يكون أن ميكن وأنه. سابقا
   .الهتماما شيء هناك

 وقال. العربية اللغة مدرس كما األستاذة ميمونة مع مقابلة نتائجب وفقا
 شيء أو جديد، شيء إىل طبيعة من تطوير يف جهد أو حماولة هو اإلبتكار" إن

   ١."لتطوير أصبح شيئ إهتمام سابق موجود
أيضا القدرة على خلق شيء جديد، سواء كان فكرة  اإلبتكارلديها 

 .ورؤية خمتلفة عن قريب السابقة
هو لديه القدرة  اإلبتكار"أيضا أن  الرمحةالفريدة  وقالت السيدة نور

على خلق أشياء جديدة أو اجلمع بني عناصر من تلك القائمة اليت سوف 
  ٢."تكون قادرة على حل املشكلة

 تعلم يف اموعة تشكيل مثل مطلوب، هو ياإلبتكار تدريس يف
 والفكاهة حتفيز دائما نيدرسوامل. العربية اللغة تعلم الذي الوقت يف العزف

 .وامللل بالتعب تشعر ال الطالب يتمكن حىت للطالب
 خالقة تكون أن جيب درسامل" أن بيان يف أيضا ميمونة األستادة قال

 وعدم األجنبية اللغات تشمل اليت العربية اللغة لدروس وخاصة امللل، من للحد
 كيف نعم رأيي يف العربية اللغة تعلم يف اإلبتكار معىن. يوم كل يف استخدامها

. العربية اللغة لتعلم ومرحية فهم على الطالب جتعل أن ميكن درسمل ميكن
                                                             

  .م٢٠١٧ إيربيل ٢٤ الصاحلني رمباج جةاملتوسطة ملدرسة كمعلم اللغة العربية املقابلة باألستذة ميمونة  ١
  .م٢٠١٧ إيربيل ٢٢ الصاحلني رمباج جةاملتوسطة ملدرسة كمعلم اللغة العربية املقابلة باألستذة نور الفريدة الرمحة  ٢
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 كل يف خمتلفا أسلوبا أو اإلعالم وسائل استخدام جيب بتدريس، أقوم عندما
  ٣".موضوع

 جلعل الضروري فمن ياإلبتكار الرمحة الفريدة نور األستادة وفقا إذا
 على حيصلون ال الطالب يتمكن حىت. العربية اللغة تعلم يف الطالب احلماس

  ٤.العربية اللغة مع بامللل
 ألن ممال ليس التعلم" ٨ صلفال يف الطالب أحد قبل من قيل ما مثل

 تلعب ما وغالبا املشورة، تقدمي الدراسة، جمموعات إنشاء دائما، زافح درسامل
 الطريقة أو اللعب لديها ةدرسامل اإلبتكار، دعم يف .بامللل الطالب يشعر عندما

  ٥".الدراسة يف املستخدمة
  الصاحلني جةاملتوسطة  املستخدمة يف تعليم اللغة العربية مبدرسة الطرق  .أ 

  والترمجة القواعد طريقة .١

وهذه الطريقة هى اإلحتاد بني الطريقة القواعد والطريقة  
. ويؤول بالتعليم القواعد ىف دراسة ويستمر باملادة الترمجة. الترمجة

وتطبيقها . هذه الطريقة يف ترقية فهم القواعد درسواستخدم امل
  :كمايل

  شرح القواعد والتعريفات  )أ 
    إعطاء األمثلة  )ب 
  شرح تلك األمثلة    )ج 
 الفرصة للسؤال عمامل يفهم الطالب من ناحية الترمجة ءإيتا  )د 

 التدريبات عن القواعد
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 ٣٩

 امللخص طريقة .٢
هي طريقة التدريس اليت تتطلب الطالب إلنشاء  امللخصطريقة 

مع أسلوب من هذه التالوة . اخلاصة أحكامهمالسرية الذاتية مع 
ة على طريقته اخلاصة، مسؤولة قراءسوف يأخذ الطالب احلرية يف ال

  .مع نتائجه وسوف نتذكر دائما املواد اليت جيري تدريسها
 الصاحلني جةاملتوسطة  درسةالوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية مب  .ب 

 رمباج
  الفشاشة .١

 تساعد الفشاشة يف عملية تدريس اللغة العربية كثرية، وهي
عن املواد  الصور وتبني بوينت باور ،كوسائل لعرض الفيديو أو األفالم

  .بالعربية و لعرض ألعاب اللغة مثل مترنات ملء الفراغ وغريه باحثا
املتوسطة  املدرسي يف تعليم اللغة العربية مبدرسة اإلضايف كتابإستحدام   .ج 

 رمباج  الصاحلني جة
وكان العناصر ىف عملية التعليم،  ىحدكانت املواد التعليمية إ

يشتمل على املواد التعليمية، لذالك ال تنفصل عملية  الكتاب املدرسي
 .التعليم عن الكتاب املدرسي

وقد  .من وزارة الدينية اللغة العربية كتاب املقرر مدرسويستخدم 
اللغة يف هذه املدرسة يستخدم الكتاب املدرسي من نتائج  مدرسيكون 

استخدام الكتاب  ني اللغة العربية حوىل مدينة رمباجمدرسمشاورة 
  .لترقية معارف الطالبت ياط املواد من اإلنترنوأيضا التق LKSاملدرسي 
  
  
  



 ٤٠

 رمباج  الصاحلني جةاملتوسطة  يف تعليم اللغة العربية مبدرسةإختبار   .د 
 دائما ينطوي أيضا ولكن ،فقط للطريقة نظرا ليست درسابتكار امل

 على واإلجابة بنشاط طرح على الطالب دعوي. التعلم يف الطالب
  . السبورة على اجلمللكتاب  متقدمة الطالب يأمر درساملو. األسئلة

هذا البحث يف استعاب الطالب ملهارة القراءة  الباحثة توركز
  . ، وأما أداة ملعرفة استطاعتهم فهي باالختبارالترمجةوالسيما يف 
 وقال ،ة اللغة العربيةمدرس نور الفريدة الرمحة  األستاذة تلقا كما

 ليكونوا الطالب تثري وعادة ،يف التعليم الطالب تنطوي غالبا إنين" نأ
    ٦".اإلجابة أو نسأل أن نشطة دائما

 مهارة القراءة يف  الطالب إجناز .٢
 نور السيدة مع احملققني ٢٠١٧ أبريل ٢٢ التقى ،السبت يوميف 

 الصاحلني رمباج جة املتوسطةاملدرسة  يف العربية للغة مدرسا الفريدة الرمحة
 العربية العثور هو البحث من الغرض معرفة الباحثة فإن االجتماع، وخالل
املدرسة  يف الطالب لدى القراءة مهارات حتسني يف لغة مدرس اإلبتكار
 نور السيدة قالت ، والغرض املوضوع عرض الصاحلني رمباج جة املتوسطة
 الطالب لدى القراءة مهارات أن الباحثة ليتحقق واألحباث للغاية، متحمس

  .ضعيفة
 قراءة على قادرين وغري صعوبة لديهم الذين الطالب من العديد هناك

 النص يف ٨ صلفال يف الطالب لدى القراءة مهارات عام، بشكل. وتفسري
 مهارات لديهم الذين منهم بعض هناك أن رغم متجانسة، غري تزال ال العريب
  .اجليدة القراءة
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 ٤١

 هذا، مثل الطالب قدرة الفريدة الرمحة نور السيدة اعتراف بعد
 نور والسيدة الثامن، صلفال يف النص قراءة على القدرة وتدريب وتقييم

 تقييم نتائج يلي وفيما ٧.التعلم عملية يف وسيلة الرياضة ممارسة باستخدام
  : االختبار وبعد قبل الطالب لدى القراءة مهارات

  ٤اجلدول 
  نتيجة القراءة الطالب فصل الثامن أ

قبل  درجة  اسم الطالب  الرقم  الفصل
  اإلختبارات

بعد  درجة
  اإلختبارات

  ٨٥  ٧٠  ١ط   ١  الثامن
٢ ط  ٢    ٨٠  ٦٥  
٣ ط  ٣    ٩٥  ٨٥  
٤ ط  ٤    ٨٥  ٧٠  
٥ ط  ٥    ٨٠  ٧٥  
٦ ط  ٦    ٧٥  ٦٥  
٧ ط  ٧    ٩٠  ٨٠  
٨ ط  ٨    ٨٥  ٧٠  
٩ ط  ٩    ٩٠  ٧٥  
١٠ ط  ١٠    ٩٥  ٩٠  
١١ ط  ١١    ٨٥  ٨٥  
١٢ ط  ١٢    ٨٥  ٧٠  
١٣ ط  ١٣    ٨٠  ٧٥  
١٤ ط  ١٤    ٨٥  ٧٥  
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 ٤٢

١٥ ط  ١٥    ٩٠  ٨٠  
١٦ ط  ١٦    ٨٠  ٦٥  
١٧ ط  ١٧    ٩٠  ٨٥  
١٨ ط  ١٨    ٨٥  ٨٠  
١٩ ط  ١٩    ٩٠  ٧٥  
٢٠ ط  ٢٠    ٨٠  ٧٠  
٢١ ط  ٢١    ٧٥  ٦٥  
٢٢ ط  ٢٢    ٧٠  ٦٥  
٢٣ ط  ٢٣    ٨٥  ٧٥  
٢٤ ط  ٢٤    ٩٠  ٨٠  
٢٥ ط  ٢٥    ٩٠  ٨٥  
٢٦ ط  ٢٦    ٨٠  ٧٥  
٢٧ ط  ٢٧    ٧٥  ٦٥  
٢٨ ط  ٢٨    ٨٥  ٨٠  
٢٩ ط  ٢٩    ٨٠  ٧٥  
٣٠ ط  ٣٠    ٩٥  ٩٠  
٣١ ط  ٣١    ٨٥  ٦٥  
٣٢ ط  ٣٢    ٨٥  ٧٥  
٣٣ ط  ٣٣    ٨٠  ٧٠  
٣٤ ط  ٣٤    ٧٥  ٧٠  
٣٥ ط  ٣٥    ٨٥  ٨٠  

  ٨٤،١٤  ٧٤،٨٦  املتوسط
  



 ٤٣

ة مدرس ميمونة األستاذة جتد الباحثة ٢٠١٧إيربيل  ٢٤ إثنني، يوم يف
ويف . الصاحلني رمباج جة املتوسطةباملدرسة  الثامن فصلال يف العربيةاللغة 
 اتإبتكار عن ستعمل البحث هو اهلدف تلقي ةالباحثة ،االجتماع ذلك 
 املتوسطةاملدرسة الطالب يف  العربية يف ترقية مهارة القراءةة ي اللّغمدرس
 تظهرتنظر ذلك املوضوع نور الفريدة الرمحة األستاذة  .الصاحلني رمباج جة

 قراءةال مهارات من )ج( يف الفصل الثامن الطالب" أن عن وكشف .املهتمني
 ال الذين الطالب بعض تزال ال هناك لكن. )أ(الثامن  الفصل من أفضل
  ٨.القراءة يف مهارة تفتقر يزالون

 معايري فوق قراءةالقيم  من الثامن فصلال يف بالطال عام، بشكل
 فهمأ الطالب جلعل فكرة الديه كان ولكن )KKM( األدىن احلد اكتمال
 وهنا .وصورة وصورة موجه إنشاء طريقة استخدامهي . للتعلم وأسهل
  :ختبارإلا وبعد قبل الطالب قراءةمهارة ال تقييممن ال النتائج

  ٥اجلدول 
  نتيجة القراءة فصل الثامن ج

قبل  درجة  اسم الطالب  الرقم  الفصل
  اإلختبارات

بعد  درجة
  اإلختبارات

  ٩٥  ٨٠  ١ط   ١  الثامن
٢ ط  ٢    ١٠٠  ٩٥  
٣ ط  ٣    ٩٠  ٨٥  
٤ ط  ٤    ٨٠  ٧٥  
٥ ط  ٥    ٨٥  ٧٥  
٦ ط  ٦    ٩٥  ٩٠  
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 ٤٤

٧ ط  ٧    ٨٥  ٨٠  
٨ ط  ٨    ٨٥  ٧٠  
٩ ط  ٩    ٩٠  ٨٥  
١٠ ط  ١٠    ٨٠  ٧٥  
١١ ط  ١١    ٨٥  ٧٥  
١٢ ط  ١٢    ٨٥  ٨٠  
١٣ ط  ١٣    ٩٠  ٨٥  
١٤ ط  ١٤    ٨٠  ٧٠  
١٥ ط  ١٥    ٩٠  ٨٥  
١٦ ط  ١٦    ٨٠  ٧٥  
١٧ ط  ١٧    ٨٥  ٨٠  
١٨ ط  ١٨    ٨٥  ٨٥  
١٩ ط  ١٩    ٧٥  ٧٠  
٢٠ ط  ٢٠    ٨٠  ٧٥  
٢١ ط  ٢١    ٩٠  ٩٠  
٢٢ ط  ٢٢    ٨٥  ٨٠  
٢٣ ط  ٢٣    ٩٥  ٨٥  
٢٤ ط  ٢٤    ٩٠  ٨٠  
٢٥ ط  ٢٥    ٨٥  ٧٥  
٢٦ ط  ٢٦    ٨٥  ٧٠  
٢٧ ط  ٢٧    ٨٥  ٨٠  
٢٨ ط  ٢٨    ٩٠  ٨٠  
٢٩ ط  ٢٩    ٩٠  ٨٥  



 ٤٥

٣٠ ط  ٣٠    ٨٥  ٧٠  
٣١ ط  ٣١    ٩٥  ٨٥  
٣٢ ط  ٣٢    ٩٠  ٧٥  
٣٣ ط  ٣٣    ٨٥  ٨٠  
٣٤ ط  ٣٤    ١٠٠  ٩٠  
٣٥ ط  ٣٥    ٨٠  ٧٥  
  ٩٥  ٨٥  ٣٦ط   ٣٦  

  ٨٩،٨٦  ٧٩،٨٦  املتوسط
 

 يف العربية اللغة يمدرس إبتكاراتالعوامل املؤثرة للنجاح و للفشل  .٣
  الصاحلني رمباج جة املتوسطةاملدرسة 

. للطالب لالفص يف املواد يعلم درسامل فيها عملية هي التعلم عملية
 على الطالب جتعل أن ميكن درسامل كيفية على يعتمد ميالتعل عملية جناح
. درسامل قبل من حمددة الكفاءة عايريمب وفقا ،فطبعا .درسامل باملواد ألقى فهم

 املؤثرة للنجاح اليت العوامل من العديد هناك بالطبع ميالتعل يف النجاح
 للفشل والعواملنجاح فطبعا املؤثرة لل عوامل هناك .يمدرس بتكاراتإ

 ناكه .الطالبلدى  مهارة القراءة يف ترقية العربية اللغة يمدرس إبتكارات
 يمدرس بتكاراتالعوامل املؤثرة للنجاح و للفشل إتصبح  اليت األشياء بعض
 جة املتوسطةاملدرسة  يف الطالبلدى  مهارة القراءة يف ترقية العربية اللغة

  .الصاحلني رمباج
مهارة  العربية يف ترقية اللغة يمدرس تكاراتالعوامل املؤثرة للنجاح إب  .أ 

 .وهو عوامل الداخلية و عوامل خارجية ٢الطالب تنقسم لدى  قراءةال
 :عوامل الداخلية وهو التايلال )١



 ٤٦

  النفس تشجيع  )أ 
موافقة ميلك  درسامل يكون أن وينبغي ،اإلبتكار تنمية يف

 تتبع أن جيب درسامل. والنامية املتقدمة دائما درسمن نفس امل
 حول ندوة دائما اتبع. احلديث العصر هذا يف ظهرت اليت األخبار

 ميالتعل تطوير و لمتقدمةه لنفس تدفع أن ميكن حبيث. العربية اللغة
   .اجليدب

 واحدة " أنة نور الفريدة الرمحة األستاذ قائالب يتفق وهذا
 يعينالعربية  اللغة يمدرس تكاراتإب العوامل املؤثرة للنجاح من
 اللغة حولعن  ندوة دائما اتبع نفس،ال داخل من تدعم اليت

 و. اجيد ميتعلال رقيةت يف الدافع يكون أن أستطيع حىت العربية،
  ٩."درسامل إبتكار نع املعرفة زيددائما ت

 .البيئية عوامل هواخلارجية  عواملال )٢
 ال ومرحية، ئةيهد فصلال حالة أراد درسامل التدريس، يف
. ومتنوعة نقية التفكري حىت يستطيع أن يظهر ،محاسة و ،ضوضاء
   .درسامل من اإلبتكار تطوير يف جدا مؤثرة البيئية عوامل
العوامل  من واحدة" نأ ميمونة ةأستاذ قائال مع ناسبي وهذا

 اهلدوء، وبيئة البيئية، عوامل هو يمدرس اتإبتكار املؤثرة للنجاح
  ١٠".متنوعة أفكار لطرح السهل من سيكون محاسة ، مرحية،

 االجتماعية عواملال  ) أ
 اجليد التواصل مدرس يكون أن وينبغي ،اإلبتكار تنمية يف

 مفتوحة دائما تكون. اللغة العربية درسنفس امل زمالئه مع
التالميذ  أولياءو  درسنفس امل زمالئه مع وخاصة للجميع،
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 ٤٧

 درسامل حبيث .انتقادات أو مالحظات القتراحات، تقبال ودائما
 إبتكار نع عرفةزيد املت أن وميكن التعليم يف قدرم يعترف

  .درسملا
 العوامل من واحدة أن معروف أنه بياناتال تلك من

 يف ترقية العربية اللغة يمدرس اتإبتكار العوامل املؤثرة للنجاح
 مدرس مع وفتح اجليد، التواصل هي الطالبلدى  القراءةمهارة 

 اآلخرين من والنقد واملالحظات االقتراحات وتقبل العربية، اللغة
  .درسملا إبتكار نع عرفةامل تزيد أن ميكن اليت

مهارة  العربية يف ترقية اللغة يمدرس تكاراتالعوامل املؤثرة للفشل إب  .ب 
  الطالبلدى  القراءة

مهارة  العربية يف ترقية اللغة يمدرس اتإبتكارلفشل  املؤثرةالعوامل 
  :وهو عوامل الداخلية و عوامل خارجية ٢الطالب تنقسم لدى  القراءة

 :عوامل الداخلية وهو التايلال )١
 املواد تقدمي يف الثقة غري لديهم شعور  ) أ

 ألن املواد تقدمي يف ثقة أقل يشعر درسامل وأحيانا التدريس، يف
 نور الفريدة الرمحة ةأستاذمن  كبيان. ككل املواد يتقن مل درسامل
 الفصل يف ياإلبتكار التدريس يف عوامل املؤثرة للفشل " نأ

 نقص بسبب املواد تقدمي يف الثقة ناقص اأحيان يعين الدراسية
  ١١. التدريس يف االستعدادات

 :اخلارجية وهو التايل  عواملال )٢
 التعاون  عدم  ) أ
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 ٤٨

 أن ميكن فإنه نقص التعاون، شخصية لديه الذي درسامل 
 إذن .املعلومات ترك ،دافعال نقص ،املعرفة يف نقص إىل يسبب
  . فكاراأل روجخل ويصعب اإلبتكار ناقصا لتطوير معرفة

العوامل " نأ قائال نور الفريدة الرمحةأستاذة  بيانب وفقا
 إىل يؤدي قد التعاون عدم يعين يمدرس كاراتتاملؤثرة للفشل إب

حبيث  املعلومات تركو احلافز، إىل واالفتقار املعرفة، يف نقص
  ١٢."اإلبتكار لتطوير صعب

 االضطراب و البيئة ضجة  ) ب
 هناك كان إذا. والراحة اهلدوء حباجة درسامل التدريس، يف

  .بالتشويش وتشعر فكرة يظهر أن ميكن ال فإنه ضجة،
عوامل املؤثرة  " أن نور الفريدة الرمحة ةأستاذ لبيان وفقا

االضطراب  بيئة هو يعين الفصل يف ياإلبتكار التدريس يف للفشل
 فكرة يظهر أن ميكن ال فإنه ضجة، هناك كان إذا. القلق و

 ١٣.بالتشويش وتشعر
 

 حتليل البيانات  .ج 
 جة املتوسطةاملدرسة يف ي اللّغة العربية مدرس كاراتتإبحتليل عن  .١

 الصاحلني رمباج 
إبتكارات  لتحليل هذه البيانات يف الباحثةبعد مجع البيانات، يريد 

الصاحلني  جةيف املدرسة املتوسطة اللّغة العربية يف تعليم مهارة القراءة  مدرس
   .رمباج

                                                             
  .م٢٠١٧ إيربيل ٢٢ الصاحلني رمباج جةاملتوسطة ملدرسة كمعلم اللغة العربية املقابلة باألستذة نور الفريدة الرمحة  ١٢
  .م٢٠١٧ إيربيل ٢٢ الصاحلني رمباج جةاملتوسطة ملدرسة كمعلم اللغة العربية املقابلة باألستذة نور الفريدة الرمحة  ١٣
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البيانات  الباحثةة اللغة العربية نال مدرسوبعد املالحظة واملقابلة مع 
  :عن تعليم اللغة يف هذه املدرسة، اما تفصيلها كما يلي

الصاحلني  جة املتوسطةيف تعليم اللغة العربية مبدرسة  درسابتكار امل  .أ 
 رمباج

 حتليل ميكن فإنه أعاله، املذكورة البيانات وصف على نظر بعد
 يف املشاكل حلل دف جديدة أفكار وتطوير خللق حماولة هو اإلبتكار أن

  .التعلم
ليس وجد اجلديد  اإلبتكارهو ) Moreno(بالنظر مورينو  مناسب

يعين شيئ جديد للنفس أو  اإلبتكارمل يعترف األخر من قبل، ولكن نتائج 
  ١٤.يف عام عاملال

 يف الصاحلني رمباج جة املتوسطةاملدرسة يف  العربية اللغة ةمدرس
 احملاضرات التدريس طرق تستعمل طرق عدة تتراوحالقراءة  ةهاراامل تعليم

 خطوات. واللعبة وصورة، ، القراءة النموذجية املتقطعةو املناقشات،هي و
  :أسيف هرماوان هي  كتاب مسعية اللغة يف ميالتعل طريقة

 أخريا الكتابة و القراءة، مث التحدث، مث االستماع، الطالب على جيب .١
 من املوضوعب حوارات أو اجلمل أمناط شكل يف تقدم أن قواعد جيب .٢

 اليومية احلاالت
 تدريبات .٣

استخدام ب هوالقراءة  رةامه يف مسعية اللغة استخدام كيفية أما
 قراءة درسامل أن يعين ،"القراءة و االستماع، إعادة بني استراتيجية" طريق
، مثّ تقليد على وقادرة بطالقة الطالب بعد لتقليد، الطالب مث أوال، النص
  .ةقراءلل يأرون
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 صورة الطريقة يستخدم درساملواحد  ذلك، إىل وباإلضافة
 القراءة رة امه يف لطريقةا هذا استخدام كيفية. القراءة تدريس يف وصورة

 عملية يف). باملواد يتعلق( استخدامها سيتم اليت الصور إعداد درسامل هو
 ميالتعل عملية يف بنشاط املشاركة على الطالب يعلم درسامل املواد، إعداد
 فهمست لطالباو الطاقة توفريس صورةب درسامل من يدلّ صورة كل مبراقبة

 أو تعديل درسث املوثلذلك عادة  .تدريسها جيري اليت املواد بسهولة
 أو ترتيب دورانب الطالب يرشد درسامل. الفيديو صور مع الصور استبدال

 اللغة باستخدام الصورة يصف أو ملةاجل قراءة الطالب مث. صور تزوج
 .العربية

 الصاحلني جةاملتوسطة  الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية مبدرسة   .ب 
 رمباج

 التدريس نوعية تعزز أن ميكن التدريس اإلعالم وسائل استخدام
 تعلم نتائج نوعية املطاف اية يف حتسن أن ميكن اليت التعلم وعملية
 يف للمساعدة هو اإلعالم وسائل استخدام من آخر مهم جانب. الطالب
 والوقت الفضاء على املفروضة القيود على والتغلب الرسالة، تعلم توضيح
  .الفصل يف بامللل يشعر ال الطالب أن وحىت والطاقة

 يعين القراءة التعليمية الوسائل استخدام ىدرسم إثنا تدريس يف
LCD، بوينت باور )Power Point( إثنا. ممناقشته املواد عن والصور 
 يدعو الصاحلني رمباج جةاملتوسطة املدرسة يف  العربية اللغة ىمدرس

 ويف الطالب، نطاق توسيع إىل دف اليت أيضا املكتبة إىل الطالب
 .يف الفصل مشبعة ليس الطالب جتعل نفسه الوقت

املتوسطة  املدرسي يف تعليم اللغة العربية مبدرسة اإلضايف كتابإستحدام   .ج 
 رمباج الصاحلني جة
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 دائما أيضا ولكن ،فقط طريقةمن ال نظرا ليست درسامل إبتكار
 طرح على الطالب تدعو درسامل. ميالتعل يف بنشاط الطالب تنطوي
للقراءة  متقدمة الطالب يأمر درساملو . األسئلة على واإلجابة بنشاط
 .الصورة حتكي أو السبورة علىة اجلمل

 رمباج الصاحلني جةاملتوسطة  يف تعليم اللغة العربية مبدرسةإختبار   .د 
 السليم التقييم استخدام درسامل ،الطالب ةالقراء ةمهارا ترقية يف

 سليمة، كلمة أصبح احلروف قطعة شكل يف التحرير األسئلة عطيت هو
 من جزء وملء بسيطة،ال مجلة وتغيري الصورة، شرح ،إختبار اإلضافة

 األسئلة إجابةو اجلمل جيعل ،ةاجلمل أصبح الكلمات ترتب فارغة، اجلملة
 فقرة،ال  ملة أصبحاجل واستمرار السمع، يف شيئا أكتب. القراءة من

  .الصورة وصف ،قراءة  يف خاطئة كلمةال مؤكد
 وصفها قد اليت التدريس طرق العربيةاللغة  ىمدرس إثنا ستخدما

 مل ولكن ني،درسامل مجيع يف استخدامها ميكن الطرق ذلك من. أعاله
 من. خمتلفة يةإبتكار طرق لديه درسامل كل ألن بالضرورة ناجحة تكن

 يمدرس تصنيف يمدرس إثنا أن قتراحاتا ميكن فإنه أعاله، الوصف
 أن ميكن حبيث ا خاصة مبتكرة طريقة لديهم هؤالء من كل. املبتكر

 يةاإلبتكار األفراد هي )Gardner(جاردنر نظريةتناسب ب .املشاكل حتل
  ١٥.اال يف عضاءمقبول على أ املشاكل وأعماله حل الذين أولئك هم

 مهارة القراءة يف  الطالب إجناز حتليل .٢
 الدينية ةاملدرس واحدة هو الصاحلني رمباج جة املتوسطةاملدرسة 

 بالط ٣٨٨ حوايل اآلن يبلغ بالطال بسعة دين وزارة رعاية حتت الرمسية
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 جة املتوسطةاملدرسة يف  طالب. والتاسع والثامن، السابع، فصل من وتتألف
  .ومؤهلة متطورة متضمن مدرسة نعلم كما الصاحلني رمباج

 كانت .خمتلفا الصاحلني رمباج جة املتوسطة املدرسةيف  الطالب قدرة
 مجيع .الرياضيات أو اإلجنليزية اللغة يف وبعضها العربية، لغة ماهر يف هناك

 اختالفات لديهم طالبال. درس كل يف ممنه كل مزايا لديهم الطالب
 واالهتمامات، ،املواهب يفهم من اجلوانب، أحناء يف البعض مبعضه

  .املخابرات وكذلك االجتماعية، حوالواأل والشخصية،
 هناك. الفصل يف يةميالتعلعملية  يف لوحظت إذا ستظهر لفرقذلك ا

 إتقان يف معتدل وبعضها البطيء، الطالب أيضا هناك سرعة،ال الطالب
  . املوضوع

 وسرعة قدرة يف االختالفات إىل يشري العقلي النمو يف الفردية الفروق
 قدرام خصائص أو طبيعة على تنعكس سوف الطالب الفردية فروق. التعلم

 ونتائج التعليمية عملية جودة عن فضال التعلم، ةوعاد واملواقف واملهارات
 .والنفسي الوجدانية، املعرفية، حيث من سواء التعلم

وبعد . ةقراءنفس لتكون قادرة على ال الطالب خيتلف ليست كلقدرة 
الذي  دائما اختبار أو تقييم لتحديد خمرجات التعلم درسامل التعلم تعطي عملية

عرفة مبتقييم التجربة ميكن أن يكون  اختبار او بعدو .يدرس ا درسكان امل
 .٨٦،٨٩تقييم ) ج(يف الفصل . ٨٤،١٦تقييم ) أ(صل يف الف قدرات الطالب

 ة لدى الطالبقراءيف مهارات ال وهذه الدرجات قدبلغت ايل املعايري االدين
  .٧٠املقررة يف املدرسة وهي 

 جة املتوسطةاملدرسة يف  العربية ملةاجل قراءةيف  الطالب قراءةمهارة ال
 مالحظات على يستند ألنه ،جيدا املدرجة العظمى الغالبية الصاحلني رمباج

 الطالب درجات متوسط يف الفرق .واملقابالت املراقبة تعمل الوقت الباحثة
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 قد الطالب قراءةال مهارات أن تثبت البيانات تلك. بعيدا ختبارإلا وبعد قبل
 من العظمى الغالبية .يةاإلبتكار التدريس قائطر استخدامى مدرس إثين زيادة

بعد يعرف الدرجة  املتوسط من أكثرالدرجة  حصول قراءةال مهارة يف الطالب
ال يزال ناقصا،  كان بعض الطالب يف مهارة القراءة بل .ختبارإلا وبعد قبل

  .للتعلم استعداد على ليسوا الذين الطالبيعين  أخرى لعواملا تسبب
يف احلقيقة  ،)Philip R.E Verson(فرسون. أ.فليف ر رأيب مناسب فإنه

 الذين ألطفال .للتعلم االستعداد على اعتمادا األساس يف الفردية الفروق
 من واملعرفة واالهتمام الذكاء من مستوى لكل يكون املدرسة إىل يذهبون
 لكل يكون املدرسة إىلدخلون ي الذين ألطفال .خمتلفة للتعلم استعداد خمتلف

 موه .خمتلفة لتعلما استعدادب اخمتلف واملعرفة واالهتمام الذكاء ميلك مستوى
 هو حتقيقها ينبغي اليت الطرق إحدى. مشخصيته يف حىت إمكانية يف ونتلفخي

يستطيع أن يعمل باإلهتمام بعض  قالفري تشكيل. اموعات نظام خالل من
 ١٦.رغبةال على واموعات القدرة أساس على اجلماعات مثل االعتبارات،

املدرسة  يف العربية اللغة يمدرس كارتتللنجاح و للفشل إب املؤثرةالعوامل  .٣
 رمباج الصاحلني جة املتوسطة

العوامل املؤثرة للنجاح و للفشل  أصبح الذي نتائج استنادا   
 ٢تنقسم  الطالب لدى ةقراءمهارة اليف ترقية  العربية اللغة يمدرس اتإبتكار
  .خارجية عواملالداخلية و  عواملوهو 

 املتوسطةاملدرسة  يف العربية اللغة يمدرس كاراتللنجاح إبت املؤثرةالعوامل   . أ
 الصاحلني رمباج جة

 :الداخلية وهو التايل عواملال )١
 النفس تشجيع  ) أ
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 من. للتقييم الشخصي الشخص مكان تقييم على القدرة
 على قادرا مدرس كل يكون أن جيب ا، القيام مت اليت التجارب

 ضعف أو قوة شكل يف الشخصية شكل حبيث نفسه خريطة رسم
 تقييم يف تساعده سوف اليت الشخصية الشخصية اا. عملها يف

 جيد عندما املثال، سبيل على. مضى وقت أي من أفضل ألداء نفسه
 التعلم بنتائج تتميز اليت والتعلم التعليم عملية تنفيذ يف ضعيفا نفسه

 الصلة ذات أن يعين وهذا الطالب، التعلم الدافع واخنفاض املنخفضة
 الصلة ذات األنشطة خمتلف خالل من التربوية الكفاءة حتسني جيب

 واحللقات احلق، تعليم كيفية حول خمتلفة مصادر قراءة مثل ودعم
 وهلم األقران وتعليم الصف، إدارة حول العمل وحلقات الدراسية،

 .جرا
ميلك موافقة من  درسامل يكون أن وينبغي ،اإلبتكار تنمية يف

 األخبار تتبع أن جيب درسامل. والنامية املتقدمة دائما درسنفس امل
 اللغة حول ندوة اتبع دائما .احلديث العصر هذا يف ظهرت اليت

  .باجليد التعليم تطوير و نفسه للمتقدمة تدفع أن ميكن حبيث. العربية
 للطلبة احلماسة  ) ب

األساسية للمادة احملدودة  درسقبل بداية الدراسة يبتدء امل
عن أهيمة تعليم اللغة العربية  درسيف تعليم اللغة العربية، وشرح امل

يستخدم طريقة اللعبة  درسومزاياا يف العلم، ويف تعليميها امل
حلماسة الطلبة ولتكوين الطالب نشيطني، وتطبيق لعبتها هو بعمل 

  .حدد نتيجة عملها إلجياد الفرقة الناجحة درسوكان امل. الفرقة
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 :اخلارجية وهو التايل عواملال )٢
 البيئية عواملال  ) أ

 اليت املدرسية البيئات أن إىل البحوث نتائج بعض وتشري
 املرافق ودعم مرتفع، نيدرسامل بني بالتضافر الشعور فيها يكون

 املدرسة سالمة واستقرار العالية، األكادميية واألهداف الكافية،
 إىل وباإلضافة. أفضل أكادميي إجناز حتقيق تدعم أن ميكن كمؤسسة

 نيدرسامل متكني فيه يكون الذي املدرسي العمل مناخ أن تبني ذلك،
 على تقديرها يف تؤثر اليت املدرسة لفعالية ضروريا أمرا يعد أولوية،

 مواتية مدرسية بيئة تؤدي أن ميكن وهكذا،. للطالب العام التحصيل
 على وأدواره واجباته يؤدي وسوف. مدرسلل إجيايب سلوك إىل

 .مفيد شيء إىل تتطور أفكاره خلق خالل من األمثل النحو
 ال ومرحية، ئةيهد فصلال حالة أراد درسامل ،التدريس يف

. ومتنوعة نقية التفكري أن يظهر يستطيعحىت  ،محاسة و ،ضوضاء
  .درسامل من اإلبتكار تطوير يف جدا مؤثرة البيئية عوامل

 االجتماعية العوامل  ) ب
 مع للتفاعل كمحاوالت الشخصية املهارات تعريف يتم

 بنشر تتعلق عملية بأنه التدريس وصف وميكن. وفهمها اآلخرين
 معىن مع ذلك وإتقان تعلم للطالب ميكن حبيث واملهارات العلم

 دون لإلعجاب مثري مع التعلم عملية تنفيذ ميكن ال). مغزى ذات(
 بطريقة تنقل أن ميكن التعليم أن لضمان لذلك،. تنسى ال االتصال

 بني التواصل مهارات لديهم نيدرسامل أن جيب لإلعجاب، مثرية
 وبعبارة. نقله حتاول ما لفهم املتعلمني انتباه جلذب األشخاص

 أسلوب إىل والتعلم التدريس سوء أو حسن يعزى أن ميكن أخرى،
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 غري أو الفم طريق عن إما والطالب نيدرسامل بني املستخدم التواصل
 .اللفظي

 زمالئه مع تواصل اجليد يكون أن وينبغي ،اإلبتكار تنمية يف
 وخاصة للجميع، مفتوحة دائما تكون. اللغة العربية درسنفس امل

 القتراحات، تقبال ودائماالتالميذ  أولياءو  درسنفس امل زمالئه مع
 التعليم يف قدرم يعترف درسامل حبيث .انتقادات أو مالحظات

  .درسملا إبتكار نع عرفةزيد املت أن وميكن
 املتوسطةاملدرسة  يف العربية اللغة يمدرس اتإبتكار فشللل املؤثرةالعوامل   . ب

 الصاحلني رمباج جة
 :عوامل الداخلية وهو التايلال )١

 املواد تقدمي يف الثقة غري لديهم شعور  ) أ
 يتقن مل درسامل ألن املواد تقدمي يف ثقةال غري يشعر درسامل

 . لهمك املواد
  :عوامل الداخلية وهو التايلال )٢

 التعاون عدم  ) أ
 أن ميكن فإنه نقص التعاون، شخصية لديه الذي درسامل
 إذن .املعلومات ترك الدافع، ، نقصاملعرفة يف نقص إىل يسبب
 .األفكار خلروج ويصعب ناقصا اإلبتكار لتطوير معرفة

 االضطراب و البيئة ضجة  ) ب
 هناك كان إذا. والراحة اهلدوء حباجة درسامل ،التدريس يف
 .بالتشويش وتشعر فكرة يظهر أن ميكن ال فإنه ضجة،


