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 النتائجأ. 

 ، ًمىً اطخيخاحه: لباب السابعفي ا تئج البحث املىخىببىاًء على وصف هخا

حصل على هخائج حظاب الدزحاث الىفظيت للصف الثاوي مً  ت. اطخيخاج أن الياجب١

 على الىحى الخالي: ١1 SPSSباطخخدام أدواث  العصسي معهد دازالهدي 

مالء لا مً مخىطط دزحت اخخبازاث هفظيت لطالب مهازة هخابت /  59%أ( مظخىي ثلت 

الصف الثاوي مخخلفت ، وهى مخىطط كيمت اخخبازاث الىفس ي  MIو  SDNمً خسيجي 

. SDNأهبر مً الطالب خسيجي  MIلطالب مهازة هخابت / إمالء مً الدزحت الثاهيت مً 

 - 05.١158مً الفسق املخىطط ، ًيىن مخىطط الليمت ) 59%مع فاصل جلازب 

(. لرلً مً هخائج معالجت البياهاث على هخائج الاخخباز الىفس ي في 5.0.5=  10.3588

 ، ًىحد اخخالف هبير. MIو  SDNجحصيل خسيجي للصف الثاوي في 

 

 

 



الىحى  . العىامل التي جؤثس على جحصيل طالب مهازة هخابت / إمالء للصف الثاوي على.

 الخالي:

 أ. بيئت الخعلم

مً طالب  ماخخباًزا لالطخبيان جم الحصٌى عليه باحثتامل بحثذبعد أن 

، ًمىً للياجب جحليل هخائج اخخباز الاطخبيان مما أدي إلى دعم  الثاوي فصلمً ال

، العصسي الطخمسازيت إهجاشاث بيئت معهد دازالهدي  العصسي الهدي  بيئت معهد داز

بللغت العسبيت  العصسي . معهد دازالهدي باحثتعليها ال ذلتي حصلوهي البياهاث ا

ت ول ًىم ، وهظام املدازض الداخليت لاطالميت مىحه هحى غىهخىز ووشازة  ولاهجليًز

الدًً. لرلً مع هظام حيد ، ًمىً لطالب الصف الثاوي أن ًخعلمىا بشيل مسيح 

في  العصسي الهدي وطيظاعدهم بدزحت هبيرة البرامج املىحىدة في معهد داز 

 جحظين اللغت ودزوض مهازة هخابت / إمالء.

 الطالب لحاب( مص

بخعلم  اعلى اهخمامهذ حصل باحثتال التى بحثذهخائج اخخباز الاطخبيان 

داز الهدي ، وكد حصلىا على  - العصسي الثاوي في معهد دازالهدي  فصلطالب ال

مً  589أن  باحثتالصل إليها ادزحت عاليت مً السفع ، وهخائج الخحليل التي جى 

مً طالب  559مهخمىن حًدا بدزوض مهازة هخابت / إمالء ، بيىما  MIطالب خسيجي 

الخسيجين تهخم شبىت الخىميت املظخدامت بدزض مهازة هخابت لإلهجاش. هرا ًثبذ أن 

 مالء.لا ًخمخعىن بمىاظس عاليت في مهازة هخابت /  العصسي طالب معهد دازالهدي 



 اثج( الصعىب

الطالب في عمليت الخعلم في الفصل أمًسا طبيعًيا ، في هره  طعىبت حعخبر 

 ما ًطلب الطالب مً املدزض أو أكساهه مشازهت أو مىاكشت ألاشياء 
ً
الحالت غالبا

التي ال ًفهمىنها. أعطذ هخائج اخخباز الاطخبيان التي حصلذ عليها وضىًحا حٌى 

 .5هره املشيلت التي وصفتها في الفصل 

 علباث الخعلمد( 

في هره الحالت ، ًلدم الطالب إحاباث واضحت مً خالٌ اخخباز 

الاطخبيان الري أحساه املؤلفت ، وواهذ هخائج اخخباز الاطخبيان هي أن العلباث التي 

واحهها الطالب في عمليت الخعلم واهذ بييت جحخيت مالئمت وهلًصا في هيئت الخدزيع 

 املحترفين.

 تقراااا الا. ب

 ًسللمد.  ١

إًالء املصيد مً الاهخمام ملسافم البييت  على العصسي الهدي  دًس معهد دازمل ًيبغي

الخحخيت التي ًحخاحها الطالب واملعلمىن في عمليت الخعلم الخاصت بهم ، حتى ًيىن 

 .العصسي مظخىي لاهجاش في مجاٌ مهازة هخابت / إمالء معهد دازالهدي 

 

 



 . للمعلمين۲

مدزض الصف الثاوي في حيث ال ًصاٌ في وضع الخدمت، لىىه  حًلا باحثتاللّدز ج

وان كادًزا على جلدًم ما ًىفي مً الخفاوي لطالبه ، فلط ًحخاج مدزض الصف الثاوي في 

مالء مً أحل جىفير حى لا هرا إلى إضافت املصيد مً الخبصس حٌى حلل مهازة هخابت / 

 .ت للطالب للدزاطتأفضل مً الفصٌى الدزاطيت ومسيح

 .  للطالب٣

طت في ي. وشالعصسي معهد دازالهدي  الثاويطالب الفصل لل باحثتالهصيحت 

، واصل الخلدم ، وحعلم أشياء ليظذ مفهىمت حيًدا، وجضاعف ألافياز الخعلم، ال حظدظلم

، اذهي احتى ال ًيىهىا كادزيً على أن ًيىهىا أذهياء وذهياء فحظب، بل ًيىن شخص

 وألامت.وحظً الخلم ومفيد للىطً 

 الخاتمة. ج

 باحثتاللدم جسوحت، الاهتهاء مً إعداد هره ألاطبعد الحمد هلل زّب العاملين، 

الشىس إلى هللا طبحاهه وحعالى ، بحيث ًمىً للمؤلفت إهماٌ هرا البحث بفضل الىعمت 

أن هره ألاطسوحت ال  باحثتالدزن جمثالي باطخثىاء ألاهثر مثاليت.  والبرهت. ليع هىان ما هى 

ً اللساء. جخىكع هلًدا واكتراحاث بىاءة م باحثتال صاٌ بعيدة عً الىماٌ ، وبالخالي فئنج

ب أهفظهم واللساء بشيل عام. أن جيىن هره ألاطسوحت مفيدة للىخا باحثتالأمل جأخيًرا ، 

 آمين


