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 امللحق ألاول: مالحظات ميدانية على نتائج املقابالت واملالحظات

 مالحظة الحقل ألاول 

لة حمؼ البُاهات  لالةةامل:  طٍش

خ  ٩١٧٦أهحىبش  ٧٤:   الُىم / الحاٍس

 ٠١. ٥٣ – ٧١.١١:    العاغة

 : غشفة املذسط   امليان

 وصف البيانات

مءا  / مااس  هحالة لا  ، وهي مػةمة في دسطLutfiah Al-Adawiyahاملخبر هي 

)ب ، ج( مػاذ داس الاذي الػطشي. واهت هزه امللالةة هي املش  ألاولى التي  الثاوي الفطل

في مػاذ داس الاذي الػطشي. وأوضح خةفُحه الحػةُمُة وثجشبة  ذسطثلام فيها في غشفة امل

غ.  الحذَس

ملذ  ثلل غً ظىة  الىحالة مءا  / مااس لا لحذَسغ  تكام افي امللالةة ، كاٌ املخبر ئنه

في املجاالت  حفىق ثي تال ةأجي مً الطءالث افي ًىهُى. ئنه ٩١٧٦، لذً ا مً غام واخذ 

خه  ادمةىنهثي تال ةألاوادًمُة وغحر ألاوادًمُة، وخالة املػةم هي الخذمة. أما غً ثاٍس

الاذي ، مػاذ داس خيىمُة العادط املذسظة الالحذائُة الترلىي غلى الىدى الحالي ؛ 

 الػطشي.
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ا لذيه مءا  / مااس  هحالةلا مً البُاهات املزوىس  أغءاه ، ًمىً مءاخظة أن مذسط 

حن الىفا   املاىُة لةمذسط الزي ، في ثدعللخذمة ةمذسظ يخةفُة جػةُمُة حُذ  ، فه

 عحمش في الحػةم مً أحل ثلذًم ألافػل في والًة هزه املاىة.جدائًما و  احػةماث
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 امللحق ألاول: مالحظات ميدانية على نتائج املقابالت واملالحظات

 مالحظة الحقل الثاني

 

لة حمؼ البُاهات  لالةةامل:  طٍش

خ  ٩١٧٦أهحىبش  ٧٤:   الُىم / الحاٍس

 ٥١.٠٥ – ٧٠.١١:    العاغة

 : غشفة املذسط   امليان

 وصف البيانات

/ مااس  هحالة في مػاذ داس  ، ووان مذسًظا ئمءا  Zaenuddinوان املخبر هى العُذ 

 الاذي الػطشي في فطل )أ( واهت هزه امللالةة أٌو ملالةة مػه همخبر.

في امللالةة ، كاٌ املخبر ئهه كام لحذَسغ ئمءا  / مااس  هحالة ملذ  ثلل غً ظىة 

في ًىهُى. للذ حا  مً طءاب ًحفىكىن في املجالحن ألاوادًمي  ٩١٧٦واخذ  ، لذً ا مً غام 

وادًمي، وخءاٌ دساظحه في مذسظة داس الاذي لاظءامُة الذاخةُة الدذًثة ، ااسن وغحر ألا

في الػذًذ مً املىظمات الطءالُة ، لزلً وان لذًه خبر  هبحر . خالة املػةم املدمٌى هي 

خه الترلىي غلى الىدى الحالي ؛   خيىمُة السخامغاملذسظة الالحذائُة الخذمة. أما غً ثاٍس

 اس الاذي الػطشي.، ثم اهحلل ئلى د
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مً البُاهات املزوىس  أغءاه ، ًمىً مءاخظة أن مذسط مااس  هحالة / ئمءا  ًحمحؼ 

لخةفُة جػةُمُة حُذ  ، وهى مذسط للخذمة ، ولذًه أًًػا الىثحر مً الخبر  الحىظُمُة 

التي ماسظاا في املاض ي ، في ثدعحن الىفا   املاىُة لةمػةم الزي دسظه دائًما واظحمش في 

 جػةم ثضوٍذ أولئً الزًً ألافػل في والًة هزه املاىة.
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 امللحق ألاول: مالحظات ميدانية على نتائج املقابالت واملالحظات

 مالحظة الحقل الثالث

 

لة حمؼ البُاهات  لالةةامل:  طٍش

خ  ٩١٧٦أهحىبش  ٧۹:   الُىم / الحاٍس

 ١١.١۹ – ١٥.١١:    العاغة

 لً الخطابسدذ غمش امل:    امليان

 وصف البيانات

مءا  / مااس  هحالة لا  وهي مػةمة في دسط ،Lutfiah Al-Adawiyahاملخبر هي 

 )ب ، ج( مػاذ داس الاذي الػطشي. واهت هزه امللالةة هي املش  الثاهُة مػاا. الثاويفطل ال

مءا  / مااس  هحالة، لا في امللالةة ، اشح املخبر غً أوشطة الحػةُم والحػةم في 

واملىاهج، ومشافم ومشافم الحػةم، واملىاد الحػةُمُة، وألاظالُب املعحخذمة أثىا  غمةُة 

الحػةم ، وخىاحض الحػةم ، والخطىات التي خاٌو اثخارها لةحغةب غلى املشىءات التي 

 ثىاحااا في الطف.

مءا  هاضج لذسحة لا مااس  هحالة /  ةمً البُاهات أغءاه ، ًمىً مءاخظة أن مذسظ

الثاوي مً مػاذ داس الاذي الػطشي،  فطلمءا  في اللا لحذَسغ ماد  مااس  هحالة /  وافُة
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وهزا ًمىً سؤٍتها مً خءاٌ اظحػذاده في ول ثذَسغ ًحم ئغذاده بشيل حُذ ودكُم. 

لة التي ٌعحخذماا مبذغة لةغاًة.  ثطبذ الذسوط في الفطل مبهدة ألن الطٍش
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 ميدانية على نتائج املقابالت واملالحظاتامللحق ألاول: مالحظات 

 مالحظة الحقل الثالث

 

لة حمؼ البُاهات  لالةةامل:  طٍش

خ  ٩١٧٦أهحىبش  ٧۹:   الُىم / الحاٍس

 ختى النهاًة ٧١.١١:    ظاغات

 :غشفة املذسط   امليان

 وصف البيانات

اوي ، ووان مذسًظا هحالة / ئمءا  في الطف الث Zaenuddinوان املخبر هى العُذ 

 لمػاذ داس الاذي الػطشي. هزه امللالةة واهت امللالةة الثاهُة مػه.

في امللالةة ، اشح املخبر غً أوشطة الحػةُم والحػةم في مذسًظا هحالة / ئمءا  ، 

واملىاهج ، ومشافم ومشافم الحػةم ، واملىاد الحػةُمُة ، وألاظالُب املعحخذمة أثىا  غمةُة 

الخطىات التي خاٌو اثخارها لةحغةب غلى املشىءات التي الحػةم ، وخىاحض الحػةم ، و 

 ثىاحااا في الطف.

مً البُاهات املزوىس  أغءاه ، ًمىً مءاخظة أن مذسط مااس  هحالة / ئمءا  هاضج   

مءا  في الطف الثاوي مً لمػاذ داس الاذي لا لذسحة وافُة لحذَسغ ماد  مااس  هحالة / 

لة التي ًذسط بها  التي ثذسط في  Lutfiahال ثخحةف هثحًرا غً جػةُم الػطشي ، والطٍش
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حضح هزا مً كبل خشذ مً  فطلال الثاوي مً )ب و ج( ، خءاكة ومبحىش  لةغاًة، ٍو

 مءا .لا الفطٌى الذساظُة خءاٌ هزا املىغىع مااس  هحالة / 
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 امللحق ألاول: مالحظات ميدانية على نتائج املقابالت واملالحظات

 الحقل الرابعمالحظة 

 

لة حمؼ البُاهات  لالةةامل:  طٍش

خ  ٩١٧٦أهحىبش  ٩١:   الُىم / الحاٍس

 ١١.٠١  - ١١.١۹:    العاغة

 :غشفة املذًش   امليان

 وصف البيانات

، ووان املذًش في لمػاذ داس الاذي الػطشي ،  Nurapipuddinوان املخبر هى ألاظحار 

 وواهت هزه أٌو ملالةة مػه.

خ املخحطش لمػاذ داس الاذي الػطشي، وهُف ثم في امللالةة ،  اشح املخبر غً الحاٍس

شها وسفػاا ، والاُيل الحىظُمي الزي اشخه لفتر  وححز  ولىً بشيل واضح. في هزه  ثطٍى

 امللالةة لم ٌششح لاظااب ألهه لم ًىً لذًه الىثحر مً الىكت.

خ اللطحر لمػاذ داس مً البُاهات أغءاه ، ًمىىىا الػثىس غلى مػةىمات خٌى الحاٍس 

الاذي الػطشي وثطىسها وثشاحػاا والاُيل الحىظُمي في. هزا مام لةغاًة لةياثب، ألن هزه 

 املػةىمات ثطبذ ماد  مىحىبة إلهماٌ هزه ألاطشوخة في الفطل الثاوي.
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 امللحق الثاني: مالحظات ميدانية على نتائج املقابالت واملالحظات

 مالحظة الحقل ألاول 

 

لة   ءاخظةامل:  حمؼ البُاهاتطٍش

خ  ٩١٧٦أهحىبش  ٩٧:   الُىم / الحاٍس

 ٠۲. ١١ – ٧٧.١١:    العاغة

 : لِئة املػاذ داس الاذي الػطشي    امليان

 : مشافم البيُة الحدحُة  مطذس البُاهات

 وصف البيانات

ثبذي الباخثة مءاخظات الظحىماٌ بػؼ البُاهات الءاصمة في ئغذاد هزه 

الباخث الػذًذ مً املشافم والبيُة الحدحُة ملػاذ داس الاذي الػطشي ألاطشوخة. ًءاخظ 

الظحىماٌ البُاهات الىاسد  في الفطل الثاوي. هحائج هزه املءاخظات ثيحج لُاهات وامةة ملل  

 كعم املشافم والبيُة الحدحُة في مػاذ داس الاذي الػطشي.

 التعلق

 ٩١٧۹أهحىبش  ٩٧غةيها مً املءاخظات في البُاهات الحالُة التي ثمىً املإلفة مً الدطٌى 

 غلى الىدى الحالي:
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 املعلومات عدد الغرفة الرقم

ة / الفطٌى  ٧ الىظٍش

 الذساظُة

املىحب والىشاس ي ، العبىس  ، لىخات  ٧١

 الشظم.

الىمبُىثش ، والدذاٌو ، والخضاهات ،   ٧ غشفة مخحبر الداظىب ٩

 والىشاس ي ، ظماغات.

الىمبُىثش ، والدذاٌو ، والخضاهات ،  ٧ غشفة مخحبر الةغات ٠

 والىشاس ي ، ظماغات.

خضاهة ، أدوات البُىلىحُا ،  ٧ غشفة مخحبر ألاخُا  ١

والىشاس ي ، والدذاٌو ، لىخات 

 الشظم

 خضاهة ، املجالغ الحىظُمُة ٩ غشفة املىحبة ٢

املىحب والىشاس ي وخضاهة املةفات  ٠ غشفة املػةم ٣

 واملشوخة

املىحب والىشاس ي والةىخات الاُيةُة  ٧ غشفة املذًش ٤

 واملشوخة

 املىحب وهشاس ي ولىخات سظم ٧ غشفة الحىحُه املشىس  ٥

مبنى / كاغة محػذد   ٦

 ألاغشاع

ىة ، الػاسع  ٧ ظاغة الدائط ، أٍس

 ،املشوخة
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٧١  ٌ ش ، ومىصع ، وخضاهة ٩٣ الجز  ظٍش

 املسدذ ٧٧

 

املشواخة ، اللشآن ، املُىشوفىهات ،  ٩

 ، سداد  ، خضاهة، العبىس . ئمامة

الػىاضش التي هادسا ما جعحخذم / كذ  ٧ مخضن  ٧٩

 فعذ

ة ٧٠ مشوخة ، مىصغات ،املىحب، هشاس ي ،  ٧ معاخة ئداٍس

 خضاهة مةفات ، أحاض  همبُىثش.

ش ، مىحب ، هشس ي ، مىصع ،  ٩ غشفة الػُىف ٧١ ظٍش

 مشوخة

 كدافة ، خُث لغعل املءابغ ٩٧ خمام ٧٢

 مىحب وهشاس ي وثءاحة ٩ اشهة ٧٣

 الدةبة ٧ مةػب هش  العةة ٧٤

شة املدىمة ٧٦  اباهة، هش  ٩ هش  الَش

 اباهة، هش  ٩ مةػب الىش  الطائش  ٩١

 خىاحض ، الػشب الطىاعي، هش  ٧ مةػب هش  كذم ٩۱

 املىحب ، هشس ي ٩ املطبخ ٩۲

مىحب وهشاس ي وخضاهة ومشوخة  ٩ مىحب لاداس  ٩٠

 وثةفاص ومىصغات

اغة ٩١ اغُة والفً ٩ غشفة ٍس  املػذات الٍش
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 امللحق الثاني: مالحظات ميدانية على نتائج املقابالت واملالحظات

 مالحظة الحقل الثاني

لة حمؼ البُاهات  ءاخظةامل:  طٍش

خ  ٩١٧٦أهحىبش  ٩٩:   الُىم / الحاٍس

 ٠٠. ۲٣  - ٧١.٩٢:    العاغة

 فطل الثاوي جال:    امليان

 مءاخظة الفطل:   مطذس البُاهات

 وصف البيانات

غذاد هزه ألاطشوخة. الباخثة لمءاخظات الظحىماٌ بػؼ البُاهات الءاصمة إل  لذأت

مً لذاًة الحػةم ئلى  جالثاوي  فطلأوشطة جػةم مااس  هحالة / لامءا  في ال ةالخظ الباخث

وألاظالُب  املػةىمات خٌى الطءاب واملػةم نهاًة الحػةم. ثىفش هزه املءاخظة الىثحر مً

في هزه  باخثةواملىغىع هفعه. هزه املءاخظة هي املءاخظة مً الذسحة ألاولى التي فػةاا ال

 الفئة.

 التعلق

خ  هي  ٩١٧۹أهحىبش  ٩٩البُاهات التي ثمىً املإلفة مً الدطٌى غةيها مً املءاخظات لحاٍس

 هما ًلي:

 . الطءاب٧
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 الطءاب محدمعىن في دسوط مااس  هحالة / لامءا • 

 هىان بػؼ الطءاب الزًً ٌشػشون لالىػاط ولىً ال ًضالىن ًحابػىن الذسوط• 

 . املػةم٩

لة مبحىش  لحيشُط الفطل•   لذات املػةمة طٍش

غ•   املػةم لذيها ضىت غاٌ في الحذَس

 املػةمة ودودون لةطءاب ولىنهم ال ًضالىن خاصمحن• 

 ال ثىشس املػةمة املاد  العاللة لحزهحر الطءاب لاملىاد• 

لة٠  . الطٍش

لة املداغش •  لة التي ٌعحخذماا املػةمة هي طٍش  الطٍش

 . مااس  هحالة / لامءا ١

 غمةُة الحػةم مً البذاًة ئلى النهاًة• 
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 امللحق الثاني: مالحظات ميدانية على نتائج املقابالت واملالحظات

 مالحظة الحقل الثالث

لة حمؼ البُاهات  : مءاخظة طٍش

خ  ٩١٧٦أهحىبش  ٩٩:   الُىم / الحاٍس

 ٠١. ۲٣ – ٧٠.٩٢:    العاغة

 فطل الثاوي بال:    امليان

 : مءاخظة الفطل  مطذس البُاهات

 وصف البيانات

ثذلي الباخثة لمءاخظات الظحىماٌ بػؼ البُاهات الءاصمة إلغذاد هزه ألاطشوخة. 

مً لذاًة  بالخظ الباخثىن أوشطة الحػةم مً مااس  هحالة / لامءا  في الطف الثاوي 

الحػةم ئلى نهاًة الحػةم. ثىفش هزه املءاخظة الىثحر مً املػةىمات خٌى الطءاب واملػةمحن 

وألاظالُب واملىغىع هفعه. هزه املءاخظة هي املءاخظة مً الذسحة الثاهُة التي كام بها 

 .بالثاوي  فطل املإلف في ال

 التعلق

خ البُاهات التي ثمىً املإلفة مً الدطٌى غةيها مً ا هي  ٩١٧۹أهحىبش  ٩٩ملءاخظات لحاٍس

 هما ًلي:

 . الطءاب٧
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 الطءاب محدمعىن في دسوط مااس  هحالة / لامءا • 

 هىان بػؼ الطءاب الزًً ٌشػشون لالىػاط ولىً ال ًضالىن ًحابػىن الذسوط• 

 . املػةم٩

لة مبحىش  لحيشُط الفطل•   لذات املػةمة طٍش

غ•   املػةمة لذًه ضىت غاٌ في الحذَس

 املػةمة ودودون لةطءاب ولىنهم ال ًضالىن خاصمحن• 

 ال ثىشس املػةم املاد  العاللة لحزهحر الطءاب لاملىاد• 

لة٠  . الطٍش

لة املداغش •  لة التي ٌعحخذماا املػةمة هي طٍش  الطٍش

  مءالا . مدبة هحاله / ١

 غمةُة الحػةم مً البذاًة ئلى النهاًة• 
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 ميدانية على نتائج املقابالت واملالحظاتامللحق الثاني: مالحظات 

 مالحظة الحقل الرابع

لة حمؼ البُاهات  ءاخظةامل:  طٍش

خ  ٩١٧٦أهحىبش  ٩٠:   الُىم / الحاٍس

 ١۹. ۲٣ – ١٥.٩٢:    العاغة

 فطل الثاوي أال:    امليان

 : مءاخظة الفطل  مطذس البُاهات

 وصف البيانات

الباخثة لمءاخظات الظحىماٌ بػؼ البُاهات الءاصمة إلغذاد هزه ألاطشوخة.  لذأت

مً لذاًة  أالثاوي  فطلالخظ الباخثىن أوشطة الحػةم مً مااس  هحالة / لامءا  في ال

الحػةم ئلى نهاًة الحػةم. ثىفش هزه املءاخظة الىثحر مً املػةىمات خٌى الطءاب واملػةمحن 

الذسحة الثاهُة التي كام بها  وألاظالُب واملىغىع هفعه. هزه املءاخظة هي املءاخظة مً

 .بالثاوي  لفطلفي ا باخثةال

 التعلق

خ البُاهات التي ثمىً املإلفة مً الدطٌى غةيها مً ا هي  ٩١٧۹أهحىبش  ٩٠ملءاخظات لحاٍس

 هما ًلي:

 . الطءاب٧
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 الطءاب محدمعىن في دسوط مااس  هحالة / لامءا • 

 هىان بػؼ الطءاب الزًً ٌشػشون لالىػاط ولىً ال ًضالىن ًحابػىن الذسوط• 

 . املػةم٩

لة مبحىش  لحيشُط الفطل•   لذي املػةم طٍش

غ•   املػةم لذًه ضىت غاٌ في الحذَس

 املػةمة ودودون لةطءاب ولىنهم ال ًضالىن خاصمحن• 

 ال ثىشس املػةم املاد  العاللة لحزهحر الطءاب لاملىاد• 

لة٠  . الطٍش

لة املداغش •  لة التي ٌعحخذماا املػةم هي طٍش  الطٍش

  مءالا . مدبة هحاله / ١

 غمةُة الحػةم مً البذاًة ئلى النهاًة• 
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 استطالع

 تعليمات مللء ألاسئلة

ش جػةُمىا ، ولىنها ال ثإثش غلى ۱ . ظحيىن لاحالات التي ثلذماا مفُذ  لةغاًة لحطٍى

ش أو هحائج الاخحباسات ، لزلً ًجب لاحالة غلى ألاظئةة كذس لاميان  لطاكات الحلاٍس

 وفًلا آلسائىم.

 ( غلى أخذ الخُاسات.X. الدىاب ًىفي لػبىس )۲

صدُذ وملي  لاإلخءاص والطذق ، ًشجى . بػذ لاحالة غلى ألاظئةة بػىاًة وبشيل ٠

 حمػاا مش  أخشي.

 أ. هوية الطالب

 : ئظم

 :  فطل

 أأ. ألاسئلة

ج خشحت كبل دخٌى مػاذ داس الاذي ۱  ؟الػطشي . أي خٍش

 ئظءامُة       ج. مػاذ املذسظة الالحذائُة الديىمُة      ب. املذسظة الالحذائُة أ. 

 هزا ؟ الػطشي . لأًة ئساد  دخةت مػاذ داس الاذي ۲

 أ. والذًً          ب. ئساد  الىفس ى           ج. لاحالة ) أ + ب (
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 . اًً جػِش ؟٠

 أ. في املجٌز الطػىد          ب. في املجٌز           ج. في املػاذ

 . مىز متى ثمىبىً مً كشا   الىطىص الػشبُة بشيل حُذ وظةغ؟١

ة         ئُةالالحذاأ. سوغة ألاطفاٌ         ب. مذسظة   ج. مذسظة ثىاٍو

 . هل لُئحً ثذغمً في ئثلان هحالة / ئمءا  في دسوط الةغة الػشبُة ؟٢

 أ. وػم         ب. ال          ج. كةُل مً الذغم

 . ما مذي اهحمامً لالحػةم هدى ئثلان هحاب / ئمءا  في دسوط الةغة الػشبُة ؟٣

 أ. ماحمة        ب. ماحمة حذا       ج. غحر ماحمة      

ئمءا  في مػاذ داس الاذي  / .  هل جشػش أن لذًً  ًىفي مً املشافم إلثلان هحالة٤

 هزا ؟  الػطشي 

 أ. ًىفي       ب. ًىفي حذا         ج. ال ًىفي       

لة ثذَسغ هحالة٥  ئمءا  املعحخذمة في دسوط الةغة الػشبُة مىاظبة لً ؟   / . هل طٍش

 أ. ًىفي        ب. لداحة ئلى ثدعحن        ج. لم ًىفي

 . هل ظاغات الذساظة الثلان هحالة / ئمءا  في دسوط الةغة الػشبُة وافُة ؟٦

 أ. ًىفي        ب. ثدحاج ئلى أن ثػاف         ج. ثدحاج ئلى أن ثخفؼ

 ى اشح املػةم الػشبي غىذ ثذَسغ ئمءا / مااس  الىحالة ؟. هُف ثشدون غل۱١
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 أ. ظاىلة في الفام        ب. ظػىبة في الفام         ج. غحر مفاىم

 .   ئرا لم ثفام اشح املػةم أثىا  دساظحً  هحاله / ئًمءا، مارا ثفػل ؟۱۱

 أ. ظئاٌ الى املػةم        ب.  ظئاٌ الى صدابي        ج. ضمت

ٌ مذسط دسوط هحاله / ئًمءا غً مخطىطة الةغة الػشبُة أمام الفطل، فمارا . ئرا ظأ۱۲

 ظحفػل ؟ 

 أ. اللُام لالدذ         ب. اللُام لالىشه          ج. غحر اللُام   

. ما هي الداىد التي لزلاا مذسط الةغة الػشبُة لحدعحن ثدطُةىم إلثلان في ئًمءا / ۱٠

 هحاله ؟

اد  مماسظة الىحالة   ب. غلذ مىاكشة        ج. ثىثر املىاد        أ. ٍص

 . ما هي خطائظ املػةم في الحذَسغ ؟۱١

غ        ج. ًجب غلى الطءاب محابػة ئساد   أ. ثىفحر فشص لإلهجاص        ب. فلط الحذَس

 املػةم

 . ما الػلبات التي ثىاحااا في اثلان امءا / هحاله ؟۱٢

لة ثىضُل املاد  أ. مشافم غحر وافُة       ب. املػةم ا لزي هى أكل اخترافا        ج. طٍش

 لىاظطة املػةم لِعت مفاىمة حًُذا
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 الصوار عن املدرسة
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