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 االستبانة/ الشخصيات 

ن الطالب م العربية ميفعالية المعلم في تطبيق طريقة انتقائية على تحقيق نتائج التعل

  الصف الحادي عشر

 ياكرتاكمة يو ال مدرسة العالية نور لياكرتا و اكيو  املحمدية معلماتمدرسة العالية 

8102/8102 ةدراسي سنة   

المتغيرا

 ت
 مؤشر

 مادة
 عدد

 سلبي إيجابي

ف
عا

ية
قائ

النت
ة ا

ريق
ط
 ال
ية

ل
 

قدرة المعلمين في مجال 

 التدريس
٥ ٥ ١,٢,٣,٤ 

 عقدرة المعلمين عيين الموضو 

على إتقان المواد أو المواد 

 التعليمية
٦   ٦,٧,٨,٩,١١,١١ 

تعليمإتقان المعلم ألساليب ال  
٥ ١٣,١٤ ١٢,١٥,١٦ 

على  تعليمتسهل طرق ال

 الطالب أن يتعلموا
٤ ١٧,١٨ ١٩,٢١ 

قادرة على  تعليمأساليب ال

اللغة  تعليمتحقيق نتائج 

 العربية للطالب

٢١,٢٢,٢٣,٢٤, 

٦ ٢٥ ٢٦ 
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يجعل المعلم الدروس أكثر 

إثارة لالهتمام حتى يكون 

تعليمالطالب متحمسين لل  
٦   ٢٧,٢٨,٢٩,٣١,٣١,٣٢ 

يمكن لمدرس ي الدراسة إجراء 

 المهام بشكل جيد وصحيح
٥ ٣٣ ٣٤,٣٥,٣٦,٣٧ 

ج 
تائ

ن
يم

عل
ت

 
ية

رب
لع
ة ا

لغ
ال

 مجال التقييم المعرفي 
١  ٣٨ 

 مجال التقييم العاطفي
١  ٣٩ 

 مجال تقييم نفس ي
١  ٤١ 

 ٤١      عدد

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

إلستبانةا  

Studi Komparasi Hasil Belajar Bahasa Arab Menggunakan Metode Eklektik Pada 

Siswa Kelas XI MA Mu’allimaat Muhammadiyah Yogyakarta dan MA Nurul 

Ummah Yogyakarta Tahun Ajaran 2018/2019 

Responden Yth,  

Angket ini diajukan oleh peneliti yang saat ini sedang melakukan penelitian 

mengenai pandangan siswa terhadap efektivitas metode pembelajaran bahasa Arab 

yaitu metode eklektik (gabungan). Demi tercapainya hasil yang diinginkan, 

dimohon kesediaan adik-adik untuk berpartisipasi dengan mengisi angket ini secara 

lengkap. Perlu saya informasikan bahwa tidak ada yang dinilai benar atau salah, 

pilih sesuai dengan apa yang anda ketahui atau rasakan. Akhir kata saya ucapkan 

banyak terima kasih atas perkenan adik-adik berpartisipasi dalam survey ini.  

 

Nama :  

No. Absen :  

 

Berikan tanda (  ) pada kolom yang sesuai dengan jawaban anda  

 

Keterangan :  

STS : Sangat Tidak setuju   S : Setuju  

TS : Tidak Setuju    SS : Sangat setuju 

 

 

A. Efektivitas Metode Eklektik dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

 

1. Kemampuan guru bidang studi dalam mengajar 

No 

Urut 

Pernyataan Alternatif Pilihan 

SS S TS STS 

1 Guru menyelesaikan proses pembelajaran 

sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan 

    

2 Guru bahasa Arab saya memperhatikan 

semua siswa  di kelas dan memberikan 

contoh yang baik dalam kehidupan sehari-

hari 

    

3 Pada proses pembelajaran bahasa Arab 

selama ini terjalin hubungan komunikasi 

yang baik antara guru dengan siswa 

    

4 Guru bahasa Arab mengajarkan apa yang ada 

di dalam buku paket 
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5 Saya merasa jenuh belajar di dalam kelas 

ketika pelajaran bahasa Arab berlangsung 

    

2. Kemampuan guru bidang studi dalam menguasai materi atau bahan 

ajar 

 

6 Dalam mengajar, guru bahasa Arab 

menerangkan pelajaran tanpa melihat dan 

membaca buku 

    

7 Guru benar-benar mengetahui bagaimana 

membuat siswa menjadi antusias terhadap 

materi pelajaran 

    

8 Dalam menyampaikan bahan pelajaran, guru 

memberikan contoh yang mudah dimengerti 

    

9 Guru mampu menjelaskan materi dengan 

baik sehingga mudah dipahami siswa 

    

10 Guru dalam menyampaikan mata pelajaran 

bahasa Arab sangat baik dan mudah diterima 

    

11 Materi pembelajaran ini tidak sesulit yang 

saya bayangkan 

    

3. Penguasaan guru terhadap metode pembelajaran 

 

12 Guru dalam mengajar menggunakan metode 

secara bervariasi (ceramah, tanya jawab, 

demonstrasi (maju ke depan kelas), kerja 

kelompok, penugasan) 

    

13 Saya tidak yakin akan berhasil dalam tes jika 

guru menerapkan metode pembelajaran ini 

    

14 Saat pembelajaran berlangsung, guru 

menciptakan kegiatan atau perlakuan yang 

berbeda antara karakteristik siswa yang 

memiliki kemampuan rendah dengan siswa 

yang memiliki kemampuan tinggi 

    

15 Guru menggunakan alat bantu belajar selain 

buku dan papan tulis 

    

16 Guru memberikan waktu kepada siswa untuk 

bertanya setelah selesai memberikan 

penjelasan mengenai materi pelajaran yang 

disampaikan 

    

4. Metode pembelajaran memudahkan siswa dalam belajar 

 

17 Menurut saya, metode pembelajaran bahasa 

Arab yang guru terapkan di kelas selama ini 

(metode gabungan bervariasi) menjemukan 

    



vi 
 

18 Belajar bahasa Arab menggunakan metode 

yang bervariasi membuat saya mengantuk di 

dalam kelas 

    

19 Belajar bahasa Arab menggunakan metode 

yang bervariasi membuat saya lebih terampil 

dalam belajar 

    

20 Saya menyukai metode pengajaran dari guru 

bahasa Arab sekalipun mengharuskannya 

untuk belajar bahasa Arab lebih keras 

    

5. Metode pembelajaran mampu mencapai hasil belajar bahasa Arab 

siswa 

 

21 Saya senang ketika guru menjelaskan tentang 

kosakata bahasa Arab yang sulit 

menggunakan teknik gerakan atau penyajian 

gambar 

    

22 Saya senang ketika guru bahasa Arab 

menjelaskan tentang pembelajaran bahasa 

Arab dengan metode demonstrasi (maju ke 

depan kelas), metode penugasan, metode 

kerja kelompok  

    

23 Saya tidak mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran bahasa Arab di madrasah 

    

24 Cara mengajar guru bahasa Arab membuat 

saya mendapatkan nilai bahasa Arab yang 

memuaskan  

    

25 Saya tidak merasa puas dengan metode 

pembelajaran yang diterapkan guru bahasa 

Arab sehingga saya mendapat nilai bahasa 

Arab yang tidak memuaskan 

    

26 Saya mampu mengaplikasikan pelajaran 

bahasa Arab di kehidupan saya karena 

merasa puas dengan metode pembelajaran 

yang diterapkan oleh guru bahasa Arab di 

kelas 

    

6. Guru bidang studi membuat ketertarikan mata pelajaran sehingga 

siswa antusias dalam belajar 

 

27 Saya benar-benar senang mempelajari 

pembelajaran ini 

    

28 Setiap ada pelajaran bahasa Arab, saya masuk 

kelas dan ikut belajar 

    

29 Saya merasa waktu pembelajaran yang 

berlangsung dalam kegiatan belajar bahasa 

Arab kurang 
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30 Cara mengajar guru bahasa Arab membuat 

saya menyukai pelajaran bahasa Arab 

    

31 Saya menyukai pelajaran bahasa Arab karena 

guru yang bersangkutan 

    

32 Saya antusias mengikuti pembelajaran 

bahasa Arab karena guru membawa saya 

belajar di luar kelas  

    

7. Guru bidang studi mampu membuat penugasan dengan baik dan 

benar 

 

33 Saya tidak pernah paham dengan segala tugas 

yang diberikan oleh guru 

    

34 Saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru bahasa Arab dengan sebaik-baiknya dan 

tepat waktu 

    

35 Guru memberikan instruksi dengan baik 

sehingga saya mampu menyelesaikan tugas 

yang diberikan 

    

36 Menyelesaikan tugas-tugas dalam 

pembelajaran ini membuat saya merasa puas 

terhadap hasil yang telah saya capai 

    

37 Saya berusaha mengerjakan tugas bahasa 

Arab dari guru meskipun itu sangat sulit 

    

8. Hasil belajar bahasa Arab (Ranah penilaian kognitif, afektif, 

psikomotorik) 

 

38 Saya mampu menghafal kosakata bahasa 

Arab dengan mudah dan mengaplikasikannya 

dalam berkomunikasi bahasa Arab di asrama 

    

39 Saya termotivasi untuk lebih giat dan 

sungguh-sungguh belajar bahasa Arab di 

sekolah karena mempelajari bahasa Arab 

adalah kewajiban saya sebagai muslim 

    

40 Ketika pembelajaran bahasa Arab selesai, 

saya akan mengulang pembelajarannya dan 

mengajarkan kepada teman saya yang belum 

paham 
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 املحمدية استبيان ونتائج التحليل الفصل الحادي عشر مدرسة العالية معلمات

 ور المة يوكياكرتانيوكياكرتا ومدرسة العالية 

 وفقا للوقت املحدد تعليميكمل المعلم عملية ال .١

 

 

 

 

 

 

 إلى الرسم البياني أعالها ١في مادة 
ً
، يظهر أن طالب الصف الحادي ستنادا

. ال يوجد  ٪٤،٥٥جابوا بشدة يختلفوا بنسبة أالذين عشر مدرسة العالية نور األمة 

على اإلطالق أي طالب في الصف الحادي عشر مدرسة العالية معلمات يجيب، 

وكذلك طالب الصف الحادي عشر مدرسة العالية نور األمة الذين أجابوا على خالف 

لحادي عشر مدرسة العالية اوال أحد الطالب من الصف  ٪٢٢،٧٣ما يصل إلى 

مات، من طالب الصف الحادي عشر مدرسة العالية معلمات ومدرسة العالية معل

وأولئك الذين ذكروا  ٪٥٤،٥٥و  ٪٧٧،٢٧نور األمة الذين وافقوا على ما يصل إلى 

على التوالي. بالتالي، فإن جميع طالب  ٪١٨،١٨و  ٪٢٢،٧٣موافقتهم بشدة كانوا 

عربية في مدرسة العالية اللغة ال مات يؤكدون أن معلمالصف الحادي عشر معل

 للوقت املحدد، على عكس أعلن ذلك جميع طالب  تعليممعلمات تكمل عملية ال
ً
وفقا

 ذلك.كالصف الحادي عشر مدرسة العالية نور األمة 

يهتم مدرس ي اللغة العربية بجميع الطالب في الفصل ويقدم مثاال جيَدا في الحيلة  .٢

 اليومية
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 إلى  ٢في مادة 
ً
الرسم البياني أعاله ،تبين أن طالب الصف الحادي استنادا

في حين  ٪٤،٥٥عشر من مدرسة العالية نور األمة الذين اجابوا بشدة يختلفوا بنسبة 

أن أيا من طالب الصف الحادي عشر مدرسة العالية معلمات أجابوا ، وكذلك طالب 

موافقين لم غير  ٪ ٢٢،٧٣الصف الحادي عشر مدرسة العالية نور األمة الذي أجاب 

يكن أي من طلبة الصف الحادي عشر معلمات، طالب الصف الحادي عشر من 

مدرسة العالية معلمات و مدرسة العالية نور األمة الذين وافقوا على ما يصل إلى 

على  ١٨و  ٪٢٢،٧٣، وأولئك الذين ذكروا موافقة قوية كانوا  ٪٥٤،٥٥و  ٪٧٧،٢٧

ب الصف الحادي عشر معلمات يؤكدون أن . وبالتالي، فإن جميع طال ٪١٨التوالي. 

 للوق تعليممعلمة اللغة العربية في مدرسة العالية معلمات تكمل عملية ال
ً
ت وفقا

املحدد، في حين لم يذكر جميع طالب الصف الحادي عشر مدرسة العالية نور األمة 

 ذلك.

المعلمين اللغة العربية هذا الوقت عالقة تواصل جيدة بين  تعليملقد أتاحت عملية  .٣

  والطالب

 إلى الرسم البياني أعاله ، يظهر أن طالب الصف الحادي عشر  ٣في مادة 
ً
استنادا

 من  ٪٤٥،٤جابوا بشدة يختلفوا بنسبةأرسة العالية نور األمة الذين في  مد
ً
في حين أن أيا

صف الحادي ، وكذلك طالب الادي مدرسة العالية معلمات أجابواطالب  الصف الح

ن وال أحد م ٪٤٣٥٣٤جابوا على عدم موافقتهم ألعالية نور األمة الذين عشر مدرسة ا

، طالب الصف الحادي عشر من  الصف الحادي طلبة الصف الحادي عشر معلمات

و  ٪٧٢٥٧٢األمة الذين وافقوا على  عالية معلمات ومدرسة العالية نور مدرسة ال

و  ٪٢٣٥٢٧منهم بـ وأولئك الذين أعربوا عن موافقتهم القوية على كل  ٪٢٧٥٢٣
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ربية ع، يمكن مالحظة أن هناك عالقة تواصل جيدة بين معلمة اللغة ال. وبالتالي٪٤٣٥٣٤

، لصف الحادي مدرسة العالية معلماتاادي مدرسة العالية معلمات ودرجة الصف الح

مدرسة العالية نورل األمة بالرغم من وجود  باإلضافة إلى درجة الصف الحادي عشر في

لديه عالقة اتصال جيدة مع مدرس  تعليمالذين يختلفون خالل العملية ال بعض الطالب

 اللغة العربية.

 يعلم المدرسون العرب ما هو موجود في حزمة الكتب .٤

 

 إلى الرسم البياني أعاله، ا٤في مادة 
ً
، يظهر أن أيا من طالب الصف الحادي ستنادا

عشر معلمات الذين أجابوا لم يوافقوا في حين أن الصف الحادي عشر أ. نول أمة أجاب 

رسة العالية معلمات . أجاب طالب الفصل الحادي عشر مد٪٤،٥٥أنه لم يوافق على 

و  ٪٣٦،٣٦على التوالي و  ٪٧٧،٢٧و  ٪٦٣،٦٤ل األمة أنهم وافقوا على ومدرسة العالية نو 

على التوالي. وهكذا يمكن مالحظة أن مدرس اللغة العربية في الفصل الحادي  ٪١٨،١٨

، وكذلك م ما هو موجود في الكتاب المدرس يعشر مدرسة العالية معلمات دائما يعل

األمة بالرغم من وجود بعض طالب الصف  غة العربية في مدرسة العالية نور مدرس الل

 األمة الذين يقولون ال. ية نور الحادي عشر من مدرسة العال
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 أشعر بالملل وأنا أدرس في الفصل عندما تكون هناك دروس في اللغة العربية .٥

 

 

 

 

 

 

الحادي عشر ، بناًء على املخطط الدائري أعاله يوضح أن طالب الصف ٥في مادة 

يستجب ولم  ٪١٨،١٨الذين أجابوا بشدة يوافقون بنسبة  من مدرسة العالية نور األمة

صف الحادي عشر مدرسة العالية ، ثم قام الأي من طالب الصف الحادي عشر معلمات

من طلبة الصف  ٪١٨،١٨الذي أجاب باإلجماع بالموافقة على ما يصل إلى  نور األمة

، طالب  الصف الحادي عشر  ٪٩،١٩مات الذين وافقوا على ما نسبته شر معلالحادي ع

و  ٪٦٨،١٨الذين عبروا عن عدم موافقتهم على   مةاأل  مدرسة العالية نور معلمات و 

. وهكذا يمكن مالحظة أن هناك ٪ ٩،١٩و  ٪ ٢٢،٧٣، توافق على التوالي على ٪٣٦،٣٦

طالب من   الصف الحادي عشر معلمات الذين يشعرون بالملل في الصف عندما يحدث 

 مةة نور األ صف الحادي عشر مدرسة العالياللغة العربية باإلضافة إلى طالب ال تعليم

 عليمتفي الفصل الدراس ي عندما يحدث  تعليمالذين يقولون أنهم يشعرون بالملل من ال

 العربية.اللغة 

 معلمو اللغة العربية الدرس بدون رؤية الكتب وقراءتهايشرح  ،حين تدريس .٦
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 إلى الرسم التخطيطي أعاله، اس٦في مادة 
ً
الصف ، يظهر أن أيا من طالب تنادا

ذلك بينما أجاب الصف الحادي  الذين أجابوا لم يوافقوا على معلماتالحادي عشر 

. أجاب تالميذ الصف ٪٥١،١١، بأنه لم يوافق على ما يصل إلى عشر، السيد نور أمة

بأنهم اتفقوا على أن كل منهم كان  مدرسة العالية نورل األمةالحادي عشر معلمات و 

. وهكذا، ٪١٣،٦٤و  ٪٨١،٨٢بقوة على  ، وذكر كل منهم أنهم وافقوا ٪ ٣٦،٣٦و  ٪١٨،١٨

ر الحادي عش ، يشرح معلمو اللغة العربية في الفصليمكن مالحظة أنه في التدريس

، في حين يشرح المعلم العربي في الفصل الدرس بدون رؤية الكتب وقراءتها معلمات

 .تبالدرس في بعض األحيان دون رؤية وقراءة الك األمة مدرسة العالية نور الحادي عشر 

 يعرف المعلم حًقا كيف يجعل الطالب متحمسون للموضوع .٧

 

 إلى الرسم البياني أع ،٢في مادة 
ً
، يظهر أن أيا من طالب الحادي عشر الهاستنادا

نما أجاب تالميذ الصف معلمات الذين أجابوا لم يوافقوا على ذلك بي مدرسة العالية
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الحادي  . أجاب طالب الصف٪٤٩٥٠٤، بأنهم لم يوافقوا على مةاأل نور  الحادي عشر

 ٪٣٣٥٣٣أنهم وافقوا على  األمة مدرسة العالية نور معلمات و  مدرسة العاليةعشر 

، يمكن . وهكذا٪٤٣٥٣٤و  ٪٣٣٥٣٤، ووافق كل منهم بقوة على على التوالي ٪،٤،٥٤و

ون معلمات يعلم مدرسة العاليةمالحظة أن معلمي اللغة العربية في الفصل الحادي عشر 

عض ، في حين يقول باللغة العربية وموضوعها تعليمعلى في التدريس كيف يتشجعون 

مدرسة طالب الصف الحادي عشر أن معلمي اللغة العربية في الفصل الحادي عشر 

 ة ال تجعلهم متحمسين لموضوع اللغة العربية.األم العالية نور 

 يسهل فهمهايقدم المعلم أمثلة  ،في تقديم مواد الدروس .٨

 

 

 

 

 

 

 إلى الرسم البياني أعالها ،٨في مادة 
ً
، تبين أن أيا من طالب الحادي عشر ستنادا

معلمات الذين أجابوا لم يوافقوا على ذلك بينما أجاب تالميذ الصف  مدرسة العالية

. أجاب تالميذ ٪٣١،٨٢ة أنهم لم يوافقوا على األم مدرسة العالية نور الحادي عشر 

ة بأنهم األم مدرسة العالية نور الحادي عشر معلمات و  مدرسة العاليةالحادي عشر 

و  ٪٧٧،٢٧، وذكر كل منهم أنهم وافقوا بقوة على منهم ٪٦٣،٦٤و  ٪٢٢،٩٣اتفقوا على أن 

معلمات  مدرسة العالية، فإن معلمة اللغة العربية للصف الحادي عشر . وهكذا٪٤،٥٥

اللغة العربية، فضال عن  تعليمو المواد لد أيوفر مثاال سهل الفهم عند تقديم الموا

بعض طالب الصف ة على الرغم من وجود األم مدرسة العالية نور الحادي عشر المعلم 

 ة الذين ال يوافقون.األم مدرسة العالية نور الحادي عشر الحادي عشر من 
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 يستطيع المعلم شرح المادة جيًدا بحيث يسهل على الطالب فهمها .٩

 

 إلى الرسم البياني أعاله ، يظهر أن طالب الصف الحادي عشر ٩في مادة 
ً
، استنادا

 من  ٪٤،٥٤جابوا بشدة يختلفوا بنسبة أ ة الذيناألم مدرسة العالية نور في 
ً
في حين أن أيا

معلمات أجابوا ، وكذلك طالب الصف  مدرسة العاليةطالب الصف الحادي عشر 

ولم  ٪٢٧،٢٧جابوا على عدم موافقتهم أ ة الذيناألم مدرسة العالية نور الحادي عشر 

، والطالب تمعلما العاليةطالب الصف الحادي عشر في مدرسة  يحصل أي من

ة ماأل  مدرسة العالية نور معلمات و  مدرسة العاليةالحاصلين على درجة الماجستير من  

ي لتوالوأولئك الذين أفادوا بأنهم وافقوا بقوة على ا ٪٦٣،٦٤و  ٪٤١،٩١الذين وافقوا على 

، يستطيع هكذا يمكن مالحظة أنه في التدريس. و ٪ ٤،٥٥و  ٪ ١٩،٥٩على ما يصل إلى 

  مدرسة العاليةمعلمو اللغة العربية في الصف الحادي عشر 
ً
معلمات شرح المادة جيدا

بحيث يسهل فهمها من قبل الطالب. بينما لم يذكر جميع طالب الصف الحادي عشر ر 

 لك.ة ذاألم مدرسة العالية نور 
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 المعلم في تقديم المواد العربية جيد جًدا ويمكن قبوله بسهولة .١١

 

 إلى الرسم البياني أعاله ، يظهر أن طالب الصف الحادي عشر ٤في مادة 
ً
،استنادا

 من طالب الصف  ٪٤٥،٤جابوا بشدة يختلفوا بنسبةأة الذين األم نور في 
ً
في حين أن أيا

 نور معلمات أجابوا ، وكذلك طالب الصف الحادي عشر  مدرسة العاليةالحادي عشر  

وال أحد من طالب الصف الحادي عشر  ٪٣٣٥٣٣جابوا على عدم موافقتهم أة  الذين األم

معلمات و  مدرسة العاليةمعلمات ، طالب الصف الحادي عشر من  مدرسة العاليةمن  

وأولئك الذين ذكروا بقوة  ٪،،٤٥،و  ٪،٤،٥٤ة الذين وافقوا على ما يصل إلىاألم نور 

أنه في . وهكذا يمكن مالحظة ٪ ،،٤٥و ٪ ،،٤٥،وافقوا على التوالي بما يصل إلى 

 معلمات مدرسة العاليةالحادي عشر  ، يستطيع مدرس اللغة العربية للصفالتدريس

تقديم المواد بشكل جيد للغاية وقبول بسهولة من قبل الطالب. بينما لم يذكر جميع 

 ةـ ذلك.األم نور الحادي عشر  طالب الصف
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 هذه المادة التعليمية ليست صعبة كما تخليت .١١

 

 إلى الرسم البياني أعاله ، يظهر أن طالب الصف الحادي  ،١١في مادة
ً
استنادا

 ٪٩،١٩جابوا ال يوافقون بشدة على ما يصل إلى أة الذين األم نور  مدرسة العاليةعشر من 

مدرسة ولم يستجب أي من الطالب الحاصلين على شهادة الصف الحادي عشر من 

ة الذي أجاب األم نور  مدرسة العاليةمعلمات ، ثم لم يوافق الصف الحادي عشر  العالية

مات الذين لم يوافقوا على من طلبة الصف الحادي عشر معل ٪٩١،٤١على ما يصل إلى 

ة األم نور  مدرسة العاليةعشر مع المعلمات و  ، طالب الصف الحادي ٪١٣،٦٤ما نسبته 

. وهكذا يمكن مالحظة أن ٪٩،١٩و  ٪١٨،١٨من  ٪٤١،٩١و  ٪٦٨،١٨الذين وافقوا على 

معلمات الذين يشعرون بالمادة العربية  مدرسة العاليةهناك طالب الحادي عشر من 

حين أن طالب  ياللغة العربية. ف تعليمليسوا بنفس الصعوبة التي يتخيلونها عندما يحدث 

ة كانوا منقسمين بالتساوي بين الطالب األم نور  مدرسة العاليةالصف الحادي عشر من 

لم يكن بنفس الصعوبة التي كانوا يتصورونها مع الطالب  تعليمالذين ذكروا أن هذا ال

 اللغة العربية أمر صعب. تعليمالذين ذكروا أنهم يشعرون أن 

 

 

 

 

 



xvii 
 

ة املحاضرات، األسئل)يستخدم المعلمون في التدريس مجموعة متنوعة من األساليب  .١٢

 ، المهام((، العمل الجماعي، المظاهرات )الفئة المتقدمةواألجوبة

 

 

 

 

 

 

 إلى الرسم البياني أعاله ، يظهر أن طالب الصف الحادي ١٢في مادة 
ً
، استنادا

ي حين أن ف ٪٩،١٩بشدة يختلفوا بنسبة  جابواأمدرسة العالية نور األمة الذين عشر من  

 من طالب الصف
ً
الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات أجابوا ، كذلك فعل طالب  أيا

وال  ٪٤١،٩١األمة الذي أصر على عدم موافقته  ف الحادي عشر  مدرسة العالية نور الص

مات ، طالب الصف الحادي عشر من مدرسة حد من طالب الصف الحادي عشر معلأ

و  ٪٦٨،١٨األمة الذين وافقوا على ما يصل إلى  و  مدرسة العالية نور  العالية معلمات

 ٩،١٩و  ٪ ٨٢،٣١وأولئك الذين صرحوا بقوة وافقوا على التوالي على ما يصل إلى   ٪٤١،٩١

. وهكذا يمكن مالحظة أن مدرس اللغة العربية للصف الصف الحادي عشر من مدرسة ٪

حين أن طالب  ، فيمتنوعة من األساليبخدام مجموعة العالية معلمات يدرس است

األمة مقسمون بالتساوي بين الطالب الذين  الصف الحادي عشر من مدرسة العالية نور 

مون المعلمين أنهم يستخدمون أساليب تختلف مع الطالب تفيد بأن المعلمين ال 
ّ
يعل

 يدرسون باستخدام الطرق الذي يختلف.
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 تعليمي في هذه االختبار إذا طبقت المعلمة طريقة الليست متأكًدا من نجاح .١٣

  

 إلى الرسم البياني أعاله يظهر أن طالب الصف الحادي عشر ٤٣في مادة
ً
، استنادا

ولم  ٪٠٥٩٠األمة  الذي أجابوا يوافقون بشدة على ما يصل إلى  نور من مدرسة العالية 

الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات ، ثم صنف  يستجب أي من طالب الصف

 ٪٠٥٩٠األمة الذي أجاب بأنه موافق بنسبة  نور الصف الحادي عشر مدرسة العالية 

نفس طالب الصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات ، طالب الصف الحادي 

عدم الذين أعربوا عن نور األمة عشر من مدرسة العالية معلمات و مدرسة العالية 

وأولئك الذين صرحوا بشدة يختلف  ٪ ٢٢٥٧٢و  ٪ ٣٦٥٤٦موافقتهم على ما يصل إلى 

اك طالب من الصف . وهكذا يمكن مالحظة أن هن٪ ،،٤٥و  ٪ ٧٧٥٢٣ما يصل إلى 

 ي عندما يطبقمات الذين يشعرون أنهم لن ينجحوا في االختبار العربالحادي عشر معل

المزيد من الطالب يشعرون أنهم سينجحون في ، على الرغم من أن المعلم هذه الطريقة

ي ، ذكر عدد أكبر من الطالب فوبالمثلاالختبار العربي عندما يطبق المعلم هذه الطريقة. 

األمة أنهم سينجحون في اختبار اللغة العربية  نور الصف الحادي عشر مدرسة العالية 

 هذه. تعليمعندما يطبق المعلم طريقة ال

وم المعلم بإنشاء أنشطة أو معالجات مختلفة بين يق ،تعليمعندما يحدث ال .١٤

 خصائص الطالب ذوي القدرات المنخفضة والطالب الذين لديهم قدرات عالية
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, بناًء على الرسم البياني أعاله ، يوضح ذلك طالب الصف الحادي عشر ١٤في مادة

وال أحد  ٪٤،٥٥في مدرسة العالية نور األمة  الذين أجابوا بأنهم يتفقون على ذلك بنسبة 

الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات يجيب ، ثم الطبقة الصف  طالب الصفمن 

ب وطال  ٪٤٥،٤٥الحادي عشر من مدرسة العالية نور األمة  الذي أجابوا على أنه وافق على 

، طالب  ٪١٣،٦٤جابوا يوافقون على ما يصل إلى أالصف الحادي عشر معلمات الذين 

الصف الحادي عشر مع المعلمات و مدرسة العالية نور األمة الذين ذكروا أنهم لم 

 -وأولئك الذين صرحوا بأنهم ال يوافقون بشدة  ٪٤١،٩١و  ٪٥١،١١يوافقوا ما يصل إلى 

، هناك طالب من الصف الحادي عشر في مدرسة ومن ثمعلى التوالي.  ٪٤٥،٥٥و  ٪٣٦،٣٦

لم يقوم بإنشاء أنشطة أو عالجات مختلفة بين خصائص الطالب ما الذي يدرس أن المع

ذوي القدرات المنخفضة والطالب ذوي القدرات العالية. عدد طالب الصف الحادي 

عشر مدرسة العالية نور األمة الذي ذكر أن المعلم ابتكر أنشطة أو عالجات تختلف بين 

هم قدرات عالية أكثر من خصائص الطالب ذوي القدرات المنخفضة والطالب الذين لدي

 الطالب الذين لم يقل ذلك.
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 يستخدم المعلم الوسائل التعليمية إلى جانب الكتب والسبورة .١٥

 

 إلى املخطط الدائري أعاله ، يظهر أن طالب الصف الحادي ١٥في مادة 
ً
, استنادا

ولم يستجب  ٪٤،٥٤جابوا بشدة ال يتفقون مع أاألمة الذين  عشر من  مدرسة العالية نور 

أي من الطالب الحاصلين على شهادة الصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات ، 

ثم الطبقة  الصف الحادي عشر من مدرسة العالية نور األمة الذين أجابوا لم يتفقوا على 

مات الذين ال يتفقون على ما والطالب من الصف الحادي عشر معل ٪٥٥،٥٤ما يصل إلى 

، طالب الصف الحادي عشر مع المعلمات و   مدرسة العالية نور األمة  ٪٤١،٩١يصل إلى 

، يمكن وهكذاعلى التوالي.  ٪٩،١٩و  ٪٢٢،٧٣ -،  ٪٣١،٨٢و  ٪٣٦،٣٦الذين وافقوا على 

مالحظة أن معلمة اللغة العربية للصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات 

، في حين  عليمتالسبورات أثناء عملية التستخدم الوسائل التعليمية باإلضافة إلى الكتب و 

أن مدرس اللغة العربية للصف الحادي عشر في مدرسة العالية نور األمة  يستخدم أحياًنا 

 وسائل تعليمية أخرى غير الكتب و مجلس.
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يعطي المعلم الطالب الوقت لطرح األسئلة بعد االنتهاء من تقديم شرح للموضوع  .١٦

 المعروض

 

 إلى الرسم البياني أعاله، يظهر أن أيا من طالب ، ا١٦في مادة 
ً
الصف ستنادا

 بينما أجاب، الذين أجابوا لم يوافقوا على ذلكالحادي عشر من مدرسة العالية معلمات 

 أجاب طالب الصف. ٪١٨،١٨مة، بعدم الموافقة على األ  طالب الصف الحادي عشر، نور 

األمة أنهم وافقوا على أن  الية نور مات ومدرسة العالحادي عشر من مدرسة العالية معل

و  ٪ ٢٧،٢٧، وذكر كل منهم أنه وافق بقوة بقدر ٪ ٧٢،٧٢و  ٪ ٧٢،٧٣كل واحد منهم كان 

الحادي عشر من مدرسة  الفصل وهكذا، فإن معلمة اللغة العربية للصف. ٪ ٤،٥٥

ل و العالية معلمات يعطي الوقت للطالب أن يسألوا بعد االنتهاء من تقديم توضيحات ح

 حادي عشر من مدرسة العالية نور ال مقدم، وكذلك المعلم العربي للصفالموضوع ال

 األمة حتى ولو كان هناك بعض الطالب الذين ال يقولون ذلك.

اللغة العربية التي استخدمها المعلم في الفصل الدراس ي  تعليم، كانت طريقة في رأيي .١٧

 طوال هذا الوقت )أساليب مشتركة متنوعة( مملة
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 إلى الرسم البياني أعاله، ا١٧في مادة 
ً
، يوضح أن طالب الصف الحادي ستنادا

، ٪٤،٥٥عشر في مدرسة العالية نور األمة الذين أجابوا بشدة يوافقون على ذلك بنسبة 

 من طالب 
ً
الصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات الذين أجابوا في حين أن أيا

وافقوا بشدة على ذلك. والفئة الحادية عشرة فقط مدرسة العالية نور األمة الذي أجاب 

ادي عشر مدرسة العالية معلمات . طالب الصف الح٪ ٥٤،٥٥وافقت على ما يصل إلى 

، وأولئك ٪ ٤١،٩١و  ٪ ٦٣،٦٤لي مدرسة العالية نور األمة الذي أجاب لم تتفق على التواو 

الذين أجابوا بشدة لم يكن سوى طالب الصف الحادي عشر مدرسة العالية معلمات التي 

مات يا من طالب الصف الحادي عشر معل، يمكن مالحظة أن أوهكذا. ٪ ٣٦،٣٦كانت 

 ،عليمتيقة المشتركة أثناء عملية اليشعرون بالملل عندما يطبق معلم اللغة العربية الطر 

العالية نور األمة بالملل مع ر بالمدرسة بينما يشعر المزيد من طالب الصف الحادي عش

لطالب مقارنة بعدد ا تعليمالطريقة الجمع بين معلمي اللغة العربية المطبق في عملية ال

 الذين أعربوا عن عدم موافقتهم.

فصل لاللغة العربية باستخدام أساليب مختلفة يجعلني أشعر بالنعاس في ا تعليم .١٨

 الدراس ي

 

 إلى ال ،٤٦في مادة 
ً
، يوضح أن طالب الصف الحادي رسم البياني أعالهاستنادا

 ٪٧٢٥٧٢األمة الذي أجابوا يوافقون بشدة على ما يصل إلى  نور عشر من  مدرسة العالية 

ادي عشر من مدرسة ولم يستجب أي من الطالب الحاصلين على شهادة  الصف الح
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األمة الذي أجابوا  نور مدرسة العالية  الصف الحادي عشر من العالية معلمات، ثم صنف

من مدرسة العالية معلمات  وطالب الصف الحادي عشر ٪٧٢٥٧٢على أنه وافق على 

، طالب الصف الحادي عشر مع المعلمات و الصف  ٪،،٤٥جابوا يوافقون على أالذين 

م موافقتهم بنسبة األمة الذين أعربوا عن عد نور الحادي عشر من  مدرسة العالية 

و أولئك الذين صرحوا بأنهم ال يوافقون بشدة واحد من  ٪٤٩٥٠٤و  ٪٣٣٥٣٤

مدرسة العالية ناك طالب في الصف الحادي عشر من ، ه. وهكذا٪،،٤٥و  ٪٣٤٥٦٧

معلمات يشعر بالنعاس عندما يطبق مدرس اللغة العربية الطريقة المركبة عند حدوث 

األمة الذين شعروا  نور مدرسة العالية  عشر من. عدد طالب الصف الحادي تعليمال

تمر أكثر اللغة العربية اس تعليمبالنعاس عندما قام المعلم بتطبيق المنهج المشترك أثناء 

 ذلك.كمن الطالب الذين لم يقل 

اللغة العربية باستخدام أساليب مختلفة يجعلني أشعر بالنعاس في الفصل  تعليم .١٩

 الدراس ي

 
 إلى الرسم البياني أعالها ،١٩في مادة 

ً
ادي الصف الحبين أن أيا من طالب ، تستنادا

أجاب تالميذ عشر من مدرسة العالية معلمات الذين أجابوا لم يوافقوا على ذلك بينما 

أجاب . ٪٣١،٨٢مدرسة العالية نور األمة أنهم لم يوافقوا على الصف الحادي عشر من 

السيدة نوال األمة أنهم وافقوا معلمات و  ي عشر من مدرسة العاليةالصف الحادطالب 

و  ٪١٨،١٨، وذكر كل منهم بقوة الموافقة ٪٤٥،٤٥و  ٪٨١،٨٢على أن كل واحد منهم كان 

مات بمهارة جميع طالب الصف الحادي عشر معل ، يشعروهكذاعلى التوالي.  ٪٢٢،٧٣



xxiv 
 

إلى طالب  ة، باإلضافندما يطبق المعلم المنهج المشتركاللغة العربية ع تعليمأكبر في 

مدرسة العالية نور األمة بالرغم من وجود بعض الطالب الذين شر من الصف الحادي ع

 ال يقولون ذلك.

أنا أحب أسلوب التدريس للمعلم العربي على الرغم من أنه يتطلب مني دراسة اللغة  .٢١

 العربية بجد أكثر 

 
يوضح الطالب في الصف الحادي  وبناًء على الرسم البياني أعاله ، ،٢١في مادة 

عشر من مدرسة العالية معلمات والصف الحادي عشر من  مدرسة العالية نور األمة 

و  ٪٥٤،٥٥على التوالي ، ووافقت اإلجابات على  ٪٤١،٩١و  ٪٩،١٩أنهم ال يوافقون على 

 ن، فقد اتفقوا بقوة على أأما بالنسبة ألولئك الذين أجابواعلى التوالي.  ٪.  ٤٥،٤٥

لمات والطبقة الصف الحادي الحادي عشر من مدرسة العالية معمن الطبقة  ٪٣٦،٣٦

، فإن المزيد من وبالتالي. ٪١٣،٦٤مدرسة العالية نور األمة أجابوا بقدر كبير  عشر من

مات الذين يحبون طريقة تدريس معلمي اللغة من الطبقة الحادية عشرة من معل الطالب

ينطبق و اللغة العربية أكثر من الطالب الذين ال يحبونها.  تعليمالعربية يتطلبون منهم 

 مدرسة العالية نور األمة. لصف الحادي عشر منا الش يء نفسه على طالب
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أنا سعيد عندما يشرح المعلم المفردات العربية التي يصعب استخدام تقنيات  .٢١

 الحركة أو عرض الصورة

 

 

  

 

 

 

 

 

 إلى املخطط الدائري أعاله ، يظهر أن طالب الصف الحادي ٢١في مادة 
ً
،استنادا

ولم  ٪٤،٥٥جابوا بشدة ال يوافقون على أمدرسة العالية نور األمة  الذين عشر من  

يستجب أي من الطالب الحاصلين على شهادة  الصف الحادي عشر من مدرسة العالية 

درسة العالية نور األمة الذين أجابوا لم يتفقوا معلمات ، ثم الطبقة  الحادي عشر من  م

من طلبة الصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات  ٪٨٢،٣١على ما يصل إلى 

، طالب الصف الحادي عشر مع المعلمات و الصف  ٪١٨،١٨الذين لم يوافقوا على نسبة 

، كل  ٪٥١،١١و  ٪٧٢،٧٣الحادي عشر من  مدرسة العالية نور األمة الذين وافقوا على 

، يمكن مالحظة أن هناك بعض الطالب من الصف وهكذا. ٪١٣،٦٤و  ٪٩،١٩ش يء 

الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات الذين ليسوا سعداء عندما يشرح المعلم 

ان حين كالمفردات العربية التي يصعب استخدام تقنية الحركة أو عرض الصورة. في 

الية نور األمة من الطالب الذين كانوا سعداء مدرسة الع طالب الصف الحادي عشر في

عندما شرح المعلم عن المفردات العربية التي كانت صعبة في استخدام تقنيات الحركة 

 أو عرض الصور مقارنة بعدد الطالب الذين لم يكونوا سعداء.

 

اللغة العربية مع طريقة العرض  تعليمعندما يشرح المعلم العربي عن أنا سعيد  .٢٢

 ، وأساليب(، وأساليب التعيين)من اآلن فصاعًدا إلى الفصل الدراس يالتوضيحي 

 العمل الجماعي
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 إلى املخطط الدائري أعاله ، يظهر أن طالب الصف الحادي  ٢٢في مادة 

ً
،استنادا

نما لم بي ٪١٨،١٨جابوا بشدة ال يوافقون على أمدرسة العالية نور األمة الذين  عشر من 

الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات ، ثم الطبقة الصف  يرد أي من طالب الصف 

الحادي عشر من  مدرسة العالية نور األمة الذين أجابوا لم يتفقوا على ما يصل إلى 

، ٪٥٤،٥٥وطالب  الصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات بنسبة  ٪٣٦،٣٦

لية نور األمة طالب الصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات من مدرسة العا

وأولئك الذين يوافقون بشدة على طالب الصف  ٪٤١،٩١و  ٪٤٥،٤٥الذين يوافقون على 

. وهكذا يمكن مالحظة أنه ليس في جميع طالب الصف ٪٤،٥٥الحادي عشر نور األمة وهو 

 تعليمالحادي عشر من مدرسة العالية معلمات سعداء عندما يشرح المعلم العربي عن 

طريقة  ،(، طريقة التعيينريقة العرض التوضيحي )الطبقة المتقدمةاللغة العربية مع ط

العمل الجماعي. في حين أنه في الصف الحادي عشر من مدرسة العالية نور األمة الذي 

عبر عن سعادته عندما شرح المعلم العربي عن تعلم اللغة العربية مع طريقة العرض 

 إلى الفصل
ً
ماعي أقل من أولئك الذين عبروا عن ، كان أسلوب العمل الج()للمض ي قدما

 استيائهم.

 

 ليس لدي صعوبة في تعليم اللغة العربية في المدرسة .٢٣
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 إلى الرسم البياني أعاله ، يظهر أن طالب الصف الحادي  ،٢٣في مادة 

ً
استنادا

مدرسة العالية نور األمة  عشر من مدرسة العالية معلمات و الصف الحادي عشر من 

، والذين لم يجبوا على كل منهم  ٪٩،١٩و  ٪٤،٥٤بشدة يختلفون ما بين جابوا أالذين 

و  ٪٣١،٨٢، كانا تين اللتين اتفقتا على موافقتهما. ثم من المدرس٪ ٤٥،٤٥و  ٪٥٤،٥٥كان

، في حين أن أولئك الذين أجابوا بشدة وافقوا على طالب الصف على التوالي ٪٤١،٩١

مدرسة طالب الصف الحادي عشر من و  ٪٩،١٩الحادي عشر معامالت ما يصل إلى 

ي عشر الصف الحاد وهكذا، يمكن مالحظة أن هناك فئة. ٪ ٤،٥٥العالية نور األمة كانوا 

مدرسة العالية نور األمة الذين ي عشر من الصف الحادمن مدرسة العالية معلمات و 

لطالب ا، والعدد أكثر هيمنة من عدد اللغة العربية في المدرسة تعليمي يجدون صعوبة ف

 اللغة العربية في المدرسة. تعليمالذين ال يجدون صعوبة في 

 

 طريقة تعليم معلمي اللغة العربية جعلتني أحصل على درجاات عربية مرضية .٢٤
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 إلى الرسم البياني أعاله يظهر أن طالب٢٤في مادة 

ً
الصف الحادي عشر  ، استنادا

،  ٪١٣،٦٤ون بشدة على ما يصل إلى من مدرسة العالية نور األمة الذين أجابوا ال يوافق

طالب الصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات أجابوا.  في حين أن أيا من طالب

مدرسة  لية معلمات والصف الحادي عشر منالصف الحادي عشر من مدرسة العا

 وأولئك الذين ٪ ٥١،١١و  ٪ ١٣،٦٤العالية نور األمة الذي أجاب لم يتفق على التوالي بقدر 

أجابوا يوافقون بشدة من  . ثم أولئك الذين٪ ٣٦،٣٦و  ٪ ٧٢،٧٣أجابوا وافق على التوالي 

أي من طالب  ولم يكن ٪ ١٣،٦٤الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات بقدر الطبقة 

مدرسة العالية نور األمة أمة الذي أجاب متفق عليه بشدة. الصف الحادي عشر من 

ت يتفقون على ماالطالب في الصف الحادي عشر معل ة، يمكن مالحظة أن غالبيوهكذا

على درجات اللغة العربية أن أساليب تدريس اللغة العربية تمكنهم من الحصول 

، وينقسم الصف الحادي عشر نور األمة إلى عدد من الطالب المتوسطين الذين المرضية

ى م قادرين عليوافقون ويوافقون على أن الطريقة تعليم معلمي اللغة العربية يجعله

 الحصول على درجات عربية مرضية.

التي طبقها المعلم العربي حتى حصلت على درجة  تعليملم أكن راضًيا عن طريقة ال .٢٥

 غير مرضية
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 إلى الرسم البياني أعالها ،٢٥في مادة 

ً
، يوضح أن طالب الصف الحادي ستنادا

 ٪١٣،٦٤على ما يصل إلى  جابوا بقوة وافقواأمدرسة العالية نور األمة الذين  عشر من 

ولم يستجب أي من الطالب الحاصلين على شهادة الصف الحادي عشر من مدرسة 

الصف الحادي عشر من  مدرسة العالية نور األمة الذي  العالية معلمات ، ثم صنف

ويتفق طالب  الصف الحادي عشر من مدرسة العالية  ٪١٨،١٨أجاب على أنه موافق على 

من طالب الصف الحادي عشر مع المعلمات و  ٪٤،٥٥أجابوا على معلمات طلبة الذين 

الصف الحادي عشر من  مدرسة العالية نور األمة الذين ذكروا أنهم ال يوافقون على 

و  ٪ ١٨،١٨وأولئك الذين صرحوا بعدم الموافقة بشدة على التوالي  ٪٧٢،٢٧و ٪٥٩،١٩

سة العالية معلمات غير الصف الحادي عشر من مدر  وهكذا، هناك طالب من. ٪ ٩،١٩

التي طبقها المعلم العربي حتى اآلن لدرجة أنه لم يحصل على  تعليمراض ي عن طريقة ال

 ،مع طالب الصف الحادي عشر من مدرسة العالية نور األمةنتيجة غير مرضية. وبالمثل 

 نالتي طبقها معلمو اللغة العربية حتى اآل  تعليمذكر بعضهم أنهم غير راضين عن طريقة ال

، لكن العديد منهم كانوا راضيين عن أساليب أنهم حصلوا على درجات غير مرضية لدرجة

 التي طبقها معلمو اللغة العربية. تعليمال

 

 عليمتاستطيع أن تطبيق دروس اللغة العربية في حياتي ألنني كنت راضَيا عن طريقة ال .٢٦

  التي طبقها المعلم العرب في الفصل



xxx 
 

 
 إلى, ا٢٦في مادة 

ً
، يظهر أن طالب الصف الحادي عشر الرسم البياني أعاله ستنادا

ولم يستجب  ٪١٣،٦٤جابوا بشدة ال يوافقون على أمدرسة العالية نور األمة الذين  من 

، ثم صنف الصف ادي عشر من مدرسة العالية معلماتأي من الطالب الصف الح

 ٪٩،٥٩ى ما يصل إلى الحادي عشر من  مدرسة العالية نور األمة الذي أجاب ولم يوافق عل

،  ٪١٣،٦٤مات الذين ال يوافقون على ما يصل إلى والطالب من الصف الحادي عشر معل

علمات و الصف الحادي عشر من  مدرسة مدرسة العالية مدي عشر وطالب الصف الحا

وأولئك الذين ذكروا  ٪١٨،١٨و  ٪٧٢،٧٣العالية نور األمة الذين وافقوا على ما يصل إلى 

، يمكن مالحظة أن عدد وهكذا. ٪٩،١٩و  ٪١٣،٦٤موافقتهم بشدة على التوالي واحد من 

عشر  الطالب الحاصلين على درجة مدرسة العالية معلمات في طلبة الصف الحادي

التي  عليمتضون عن طريقة القادرين على تطبيق دروس اللغة العربية في حياتهم ألنهم را

الب ، في حين أن عدد طل أكثر من أولئك الذين ال يتفقون اللغة العربية في الفصطبقها 

الصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات كانت نورة األمة التي تمكنت من تقديم 

علمو التي طبقها م تعليمة في حياتها ألنها كانت راضية عن طريقة الدروس اللغة العربي

 اللغة العربية في الفصل أقل من العدد الذي وافق عليه.
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 هذا الدرس تعليمحًقا أحب  .٢٧

 

 

 

 

 

 

 

الصف الحادي  ، بناًء على املخطط الدائري أعاله ، يظهر أن طالب٢٧في مادة 

 ٪٩،١٩جابوا بشدة ال يوافقون على ما يصل إلى أاألمة الذين عشر من  مدرسة العالية نور 

ثم لم يوافق  ،ستجب أي من الطالب الحادي عشر من مدرسة العالية نور األمةولم ي

 ٪٤٥، درجة ٤٥مدرسة العالية نور األمة الذي أجاب على  الصف الحادي عشر من

ية معلمات الذين والطالب الحاصلين على درجة الصف الحادي عشر من مدرسة العال

، وطالب الصف الحادي عشر من مدرسة العالية  ٪١٣،٦٤أجابوا لم يوافقوا على نسبة 

معلمات و  الحادي عشر من  مدرسة العالية نور األمة الذين وافقوا على ما يصل إلى 

و  ٪١٣،٦٤وأولئك الذين صرحوا بقوة متفقين على التوالي واحد من  ٪٤١،٩١و  ٪٧٢،٧٣

، يمكن مالحظة أن عدد طالب الصف الحادي عشر من مدرسة العالية هكذا. و ٪٤،٥٥

عربية أكثر من عدد الذين يختلفون، في حين أن عدد اللغة ال تعليممعلمات يحبون حقا 

 اللغة العربية تعليماألمة الذين يحبون حقا  مدرسة العالية نور  طالب الحادي عشر من

 فق عليه.واأقل من الرقم الم

 

 ذهبت إلى الفصل وشاركت في الدراسة ،اللغة العربيةفي كل درس  .٢٨
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 إلى الرسم البياني أعالها ،٢٨في مادة 
ً
، يظهر أن طالب الصف الحادي ستنادا

ولم  ٪٩،١٩جابوا بشدة ال يتفقون مع نسبة أمدرسة العالية نور األمة  الذين عشر من  

الية معلمات ، فإن الفئة يستجب أي من طالب  الصف الحادي عشر من مدرسة الع

الصف الحادي عشر من  مدرسة العالية نور األمة التي أجابت لم توافق على ما يصل إلى 

وال أحد من طالب  الصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات الذين  ٪٦٤،١٣

أجابوا ، طالب  الصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات و الصف الحادي عشر 

وأولئك  ٪٦٣،٦٤و  ٪٤٥،٤٥لعالية نور األمة الذين وافقوا على ما يصل إلى مدرسة ا من

. وهكذا يمكن ٪١٣،٦٤و  ٪٥٥،٥٤الذين ذكروا بقوة وافقوا التوالي على ما يصل إلى 

مالحظة أن جميع طالب الصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات يدخلون 

، كان لوبالمثرس باللغة العربية. في كل مرة يوجد فيها د تعليمالفصل ويشاركوا في ال

، مدرسة العالية نور األمة في الصف من الطالب في الصف الحادي عشر منالعديد 

 كل درس باللغة العربية على الرغم من وجود بعض ممن لم يقل ذلك. تعليموشاركوا في 

 

 اللغة العربية ناقص جًدا تعليمأشعر أن وقت  .٢٩
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 إلى الرسم ،٢٩في مادة 

ً
الصف الحادي  البياني أعاله ، يظهر أن طالب استنادا

 ٪١٣،٦٤جابوا بشدة ال يوافقون ما يصل إلى أمدرسة العالية نور األمة الذين  عشر من 

وال أحد من طالب  الصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات يجيبون ، ثم الطبقة  

 ٪٣٦،٣٦م يوافقوا على الصف الحادي عشر من  مدرسة العالية نور األمة الذين أجابوا ل

من طلبة  الصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات الذين لم يوافقوا على 

وطالب الصف الحادي عشر مع المعلمات و  الصف الحادي عشر من   ٪٦٣،٦٤نسبة

و  ٪١٣،٦٤واحد من  ٪٤١،١٩و  ٪٢٢،٧٣مدرسة العالية نور األمة الذين وافقوا على 

ظة أن عدد طالب الصف الحادي عشر من مدرسة العالية ، يمكن مالحوهكذا. ٪٩،١٩

قل أو اللغة العربية أ تعليمالذي يحدث في أنشطة  تعليممعلمات الذين يشعرون بوقت ال

حين أن طالب الصف الحادي عشر من أقل من عدد الطالب الذين يقولون ذلك. في 

ت ين شعروا بأن وقمدرسة العالية نور األمة كانوا منقسمين بالتساوي بين الطالب الذ

العربية كان ينقصه الطالب الذين ال يشعرون بأن  تعليمالذي حدث في أنشطة ال تعليمال

 الوقت كان ينقص.

 

 كيفية تعليم معلمي اللغة العربية جعلوني أحب دراسة اللغة العربية .٣١
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 إلى الرسم البياني أعاله ، يظهر أن طالب الصف الحادي  ٣١في مادة 

ً
،استنادا

و لم  ٪٩،١٩جابوا بشدة ال يتفقون مع نسبة أمدرسة العالية نور األمة الذين  عشر من 

الصف ن مدرسة العالية معلمات ، ثم إن يستجب أي من الطالب الصف الحادي عشر م

 ٪١١،١٥الحادي عشر من  مدرسة العالية نور األمة الذي أجاب لم يوافق على ما يصل إلى 

مات الذين أجابوا ، طالب  الصف الحادي معل الصف الحادي عشرو ال أحد من طلبة 

عشر من مدرسة العالية معلمات و الصف الحادي عشر من  مدرسة العالية نور األمة 

و أولئك الذين ذكروا بقوة وافقوا على  ٪٢٧،٢٧و  ٪٧٢،٧٣الذين وافقوا على ما يصل إلى 

الصف يع طالب ا يمكن رؤية أن جم. وهكذ٪١٣،٦٤و  ٪٢٧،٢٧التوالي على ما يصل إلى 

الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات يحبون دروس اللغة العربية من كيفية تدريس 

مدرسة العالية نور األمة حين أن طالب الصف الحادي عشر من معلمي اللغة العربية. في 

كانوا منقسمة بالتساوي بين الطالب الذين أحبوا الدروس العربية مع الطالب الذين لم 

 س اللغة العربية من كيفية تدريس معلمي اللغة العربية.يعجبهم درو 

 

 أنا أحب اللغة العربية بسبب المعلم .٣١
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 إلى املخطط الدائري أعاله، اس٣١في مادة 

ً
، يظهر أن طالب الصف الحادي تنادا

جابوا ال يوافقون بشدة على ما يصل إلى أمدرسة العالية نور األمة الذين  عشر من 

، ادي عشر من مدرسة العالية معلماتي من الطالب الصف الحولم يستجب أ ٪٢٢،٧٣

ثم لم يوافق الصف الحادي عشر من  مدرسة العالية نور األمة الذين أجابوا على ما يصل 

والطالب الحاصلين على درجة  الصف الحادي عشر من مدرسة  ٪٩١، نسبة ٤١إلى 

دي عشر مع المعلمات و ، وطالب الصف الحا ٪٤،٥٥العالية معلمات ر لم يتفقوا على 

 ٪٤١،٩١و  ٪٧٢،٧٣الصف الحادي عشر من  مدرسة العالية نور األمة الذين وافقوا على 

ن عدد طالب الصف الحادي ، يمكن مالحظة أوهكذاعلى التوالي.  ٪٤،٥٥و  ٪٢٢،٧٣ -، 

عني أكثر من العدد الذي ال مات الذين يحبون اللغة العربية هو ألن المعلم المعشر معل

مدرسة العالية نور األمة يحب  دد الطالب في الصف الحادي عشر من، في حين أن عفقيوا

 اللغة العربية ألن المعلم أقل من عدد األشخاص الذين يوافقون.

 

اللغة العربية ألن المعلم أخذني للدراسة خارج الفصل  تعليمكنت متحمسة ل .٣٢

 الدراس ي
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 إلى الرسم البياني ٣٢في مادة 
ً
ر أن الطبقة الصف الحادي أعاله يظه، استنادا

 ،٪٢٧،٢٧مدرسة العالية نور األمة الذي أجاب بشدة يختلف على ما يصل إلى عشر من 

لية معلمات .  الصف الحادي عشر من مدرسة العافي حين لم يستجب أي من طلبة

 ٪٥١مدرسة العالية نور األمة الذين أجابوا على خالفهم فكانوا  والصف الحادي عشر من

. ثم ٪٢٢،٧٣و  ٪٥١، وأما الذين أجابوا فقد وافقوا على التوالي على على التوالي ٪٤،٥٥و 

الصف الحادي عشر من مدرسة العالية  ن أجابوا يوافقون بشدة من الطبقةأولئك الذي

مدرسة العالية نور األمة الحادي عشر من  ، وأيا من طالب الصف٪ ٤٥،٤٥معلمات بقدر 

الطالب في الصف الحادي  ، يمكن مالحظة أن غالبيةوهكذا الذي أجاب وافقت بقوة.

لمعلم يأخذهم خارج الفصل اللغة العربية بحماس ألن ا تعليمت يحضرون ماعشر معل

مدرسة العالية نور األمة إلى عدد من الطالب الدراس ي، وينقسم الصف الحادي عشر من 

معلمين للغة العربية ألن ال. اتعليمبين أولئك الذين يوافقون ويعارضون أنهم متحمسون لل

 خارج الفصل الدراس ي. تعليميجلبون لهم ال

 لم أفهم أبًدا جميع المهام التي قدمها المعلم .٣٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى الرسم البياني أعاله، يظهر طالب الصف الحادي عشر، ا٣٣في مادة 
ً
 ستنادا

بينما  ٪٩،١٩ة مدرسة العالية نور األمة الذين أجابوا بأنهم موافقون على ذلك بنسب من

لم يستجب أي من طالب  الصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات ، وكذلك 

طالب الصف الحادي عشر من  مدرسة العالية نور األمة الذين أجابوا بما يصل إلى 

، طالب  الصف الحادي عشر حد من طالب الصف الحادي عشر معلماتوال أ ٪١٨،١٨
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ف الحادي عشر من  مدرسة العالية نور األمة الذين من مدرسة العالية معلمات  و الص

وأولئك الذين أعربوا عن  ٪٥٩،١٩و  ٪٩٥،٤٥أعربوا عن عدم موافقتهم بنسبة تصل إلى 

. وهكذا يمكن مالحظة أن جميع طالب ٪١٣،٦٤و  ٪٥٥،  ٤عدم موافقتهم بشدة على 

 ،نحها المعلمهمون الواجبات التي مالصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات يف

مدرسة العالية نور األمة لديهم بعض منهم ال حين أن طالب الصف الحادي عشر من في 

 يفهمون المهام التي قدمها المعلم على الرغم من أن المزيد من الناس يفهمون.

 قمت بالمهام التي قدمها المعلم العربي جيًدا وفي الوقت املحدد .٣٤

 

 

 

 

 

 

 

الرسم البياني أعاله ، تظهر هذه الدراسة أن الصف الحادي بناًء على  ،٣٤في مادة 

ولم يستجب  ٪٩،١٩عشر من  مدرسة العالية نور األمة الذي أجاب بشدة يختلف بنسبة 

، لم يوافق الصف بعد ذلك ن مدرسة العالية معلمات،أي من  الصف الحادي عشر م

، على نسبة واالذي أجابالحادي عشر ،الصف الحادي عشر من  مدرسة العالية نور األمة 

،الصف  ٪٤،٥٥مات الذين أجابوا لم يوافقوا على ، والصف الحادي عشر معل ٪٤١،٩١

الصف الحادي عشر من  مدرسة العالية MAالحادي عشر من مدرسة العالية معلمات و 

، وأولئك الذين صرحوا بقبول متفق  ٪٤٥،٤٥و ٪٨٦،٣٦نور األمة ، فقد وافقوا على نسبة 

ن هناك عدًدا أكبر من ، يمكن مالحظة أوهكذا .على التوالي ٪٤،٥٥و  ٪٩،١٩ا عليه كانو 

ي لمهام التالصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات الذين يقومون باالطالب في 

ر ب الصف الحادي عش، وكذلك في الوقت المناسب. في حين أن طال يقدمها المعلم العربي

بالتساوي بين الطالب الذين يعملون على المهام  مدرسة العالية نور األمة مقسمون من 

 التي يقدمها المعلم العربي وكذلك في الوقت المناسب.
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 أعطى المعلم التعليمات جيًدا حتى أنني تمكنت من إكمال المهمة بصحيح .٣٥

 
 إلى الرسم البيان٣٥في مادة 

ً
لحادي ، يظهر أن طالب الصف اي أعاله، استنادا

مدرسة العالية نور األمة أجابوا عشر مدرسة العالية معلمات والصف الحادي عشر من 

و  ٪٧٢،٧٣، ووافقت اإلجابات على على التوالي ٪٤٥،٤٥و  ٪٩،١٩بأنهم ال يوافقون على 

ل ، فقد اتفقوا على أن ما يصالنسبة ألولئك الذين أجابوا بقوة. أما بعلى التوالي ٥١،١١

الطبقة الصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات و الصف  من ٪ ١٨،١٨إلى 

، يمكن وهكذا.  ٪ ٤،٥٥مدرسة العالية نور األمة أجاب كثيرا بقدر الحادي عشر من 

ادي عشر من الصف الح لغة العربية في الفصل الحادي عشرمالحظة أن مدرس ال

مال تى يتمكن الطالب من إكفي اللغة العربية يوفر تعليًما جيًدا ح مدرسة العالية معلمات

مدرسة سه على طالب الصف الحادي عشر من المهمة المقدمة. وينطبق الش يء نف

 العالية نور األمة.

 إكمال مهما الدرس أشعر بالرضا عن النتائج التي حققتها .٣٦
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، يظهر أن طالب الصف الحادي عشر بناًء على الرسم البياني أعاله, ٣٦في مادة 

ولم يستجب أي  ٪١٣.٦٤جابوا بشدة ال يتفقون مع أالذين   نور األمة من  مدرسة العالية

من طالب  الصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات، ثم طالب الصف الحادي 

 عشر من  مدرسة العالية نور األمة و الصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات

، وطالب الصف الحادي  ٪٢٢،٧٣ ولم يتفق جميع األعضاء الذين أجابوا على ما يصل إلى

عشر مع المعلمات و الصف الحادي عشر من  مدرسة العالية نور األمة الذين وافقوا 

، وأولئك الذين أعربوا عن موافقتهم بقوة على كل ما  ٪٥١.١١و  ٪٦٣،٦٤على ما يصل إلى 

، يمكن مالحظة أن عدد طالب الصف الحادي عشر من مدرسة وهكذا. ٪ ١٣،٦٤يصل إلى 

العالية معلمات الذين أكملوا واجباتهم كانوا راضيين عن النتائج املحققة أكثر من عدد 

مدرسة الصف الحادي عشر من الذين لم يوافقوا. وينطبق الش يء نفسه على طالب 

 العالية نور األمة.

 حاولت القيام بمهام اللغة العربية من المعلم على الرغم من أنها كانت صعبة للغاية .٣٧

 

 

 

 

 

 

 

 إلى الرسم البياني أعالها ،٣٧في مادة 
ً
، يظهر أن طالب الصف الحادي ستنادا

 الصف الحادي عشر من مدرسة العالية نور األمةعشر من مدرسة العالية معلمات و 

، ووافقت اإلجابات على التوالي على ٪٤،٥٥و  ٪٤١،٩١أجابوا بأنهم ال يوافقون على 

الصف الحادي عشر  ألولئك الذين أجابوا بقوة، أجابالنسبة . أما ب٪ ٤٥،٤٥و  ٪٦٨،١٨

مدرسة العالية نور الصف الحادي عشر من  ٪ ٢٧،٢٧من مدرسة العالية معلمات بقدر 

، يمكن أن نرى أن غالبية طالب الصف الحادي عشر من وهكذا.  ٪ ١٣،٦٣األمة بقدر 

معلم على الرغم من مدرسة العالية معلمات يحاولون القيام بمهام اللغة العربية من ال
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مدرسة العالية نور األمة، يحاول شر من صعوبة ذلك. على غرار طالب الصف الحادي ع

عدد أكبر من الطالب القيام بمهام اللغة العربية من المعلم على الرغم من صعوبة ذلك 

 مقارنة بعدد الطالب الذين يختلفون.

لعربية في التواصل باللغة ا استطيع على حفظ المفردات العربية بسهولة وتطبيقها في .٣٨

 المهجع

 

 

الصف الحادي عشر من  ، بناًء على الرسم البياني أعاله ، يظهر طالب ٣٨في مادة 

ولم يعجبهم طالب  ٪٩،١٩مدرسة العالية نور األمة  الذين ال يوافقون بشدة على نسبة 

الصف الصف الحادي عشر من  مدرسة العالية نور األمة الذين أجابوا ،ثم طالب 

و الصف  ٪ ٣٦،٣٦الحادي عشر من  مدرسة العالية نور األمة الذي أجاب لم يوافق على 

الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات الذين اجابوا على عدم موافقتهم بما يصل إلى 

الصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات والصف الحادي وطالب  ،٪٥٤،٥٥

وأولئك الذين  ٪٢٧،٢٧و  ٪٥٩،١٩ة الذين وافقوا على عشر من  مدرسة العالية نور األم

مكن مالحظة أن العديد من الطالب ، يوهكذا.  ٪٩،١٩و  ٪٤،٥٥دعموا بقوة كان كل منهم 

الصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات قد تمكنوا من حفظ المفردات العربية 

 حادي عشرحين أن الفصل الفي  ،لتواصل باللغة العربية في المهجعبسهولة وتطبيقها في ا

 .كذلك ليس من مدرسة العالية نور األمة
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اللغة  يمتعلاللغة العربية في المدرسة ألن  تعليمكنت متحمسا ألن أكون أكثر نشاط  .٣٩

 العربية هو واجبي كمسلم

 

 إلى الرسم التخطيطي أعاله، تبين أن طالب، اس٣٩ مادة في
ً
 الصف الحادي تنادا

مدرسة العالية نور األمة عشر من مدرسة العالية معلمات والصف الحادي عشر من 

، ووافقت اإلجابات على التوالي على ٪٩،١٩و  ٪٤١،٩١أجابوا بأنهم ال يوافقون على 

، فقد اتفقوا على أن ما يصل النسبة ألولئك الذين أجابوا بقوة. أما ب٪ ٥١،١١و  ٪٧٢،٢٧

عشر من مدرسة العالية معلمات والصف الحادي عشر ادي الصف الح من ٪ ١٣،٦٤إلى 

، يمكن مالحظة أن غالبية طالب وهكذا .٪ ٩،١٩مدرسة العالية نور األمة وردت بقدر من 

ا في 
ً
الصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات لديهم الدافع ليكونوا أكثر نشاط

غرار  ىبهم كمسلمين. وعلاللغة العربية واج تعليماللغة العربية في المدرسة ألن  تعليم

، فإن عدد الطالب الذين طالب الصف الحادي عشر من مدرسة العالية نور األمة

ا في 
ً
للغة العربية ا تعليماللغة العربية في المدرسة ألن  تعليميحفزهم أن يكونوا أكثر نشاط

 هو التزامهم كمسلمين مقارنة بعدد الطالب الذين يختلفون.
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 أكرر الدرس وأعلم أصدقائي الذين ال يفهمون  ،اللغة العربية تعليمعندما يكتمل  .٤١

 

 إلى املخطط الدائري أعاله ، يظهر أن طالب٤١في مادة 
ً
الصف الحادي  ، استنادا

ولم  ٪٩،١٩جابوا بشدة ال يتفقون مع نسبة أمدرسة العالية نور األمة الذين  عشر من 

، عند ئذ لم عالية معلماتادي عشر من مدرسة اليستجب أي من الطالب الصف الح

يوافق الصف الحادي عشر من  مدرسة العالية نور األمة  الذي أجاب على ما يصل إلى 

من طلبة الصف الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات الذين لم يوافقوا  ٪٥٥،٥٤

، طالب الصف الحادي عشر من مدرسة العالية  ٪ ٦٨،١٨على ذلك ، لم يوافقوا على 

 ٪٢٢،٢٧صف الحادي عشر من  مدرسة العالية نور األمة الذين وافقوا على معلمات و ال

الصف  وهكذا، يمكن مالحظة أن معظم طالب. ٪ ١٣،٦٤و  ٪ ٤،٥٥، واحد من  ٪٢٢،٧٣و 

ا ، ال يكررو اللغة العربية قد انتهى تعليمعند الحادي عشر من مدرسة العالية معلمات 

 الصف الحادي عشر من ، وكذلك طالبمون علمون األصدقاء الذين ال يفهالدرس وال ي

، لم يكرر الدرس ولم اللغة العربية انتهى تعليمهم عند مدرسة العالية نور األمة معظم

 يعلم األصدقاء الذين لم يفهموا.
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 بحثالأدوات 

 دليل المقابلة
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الطريقة االنتقائية  ناقصما هي مزايا و 

التي طبقها المعلم في الفصل الدراس ي 

 حتى اآلن؟

هل يؤثر تطبيق الطريقة االنتقائية على  كفاءة الطالب ،

في  لدى الطالب تعليمالحوافز ونتائج ال

 اللغة العربية؟ تعليم
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