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الفصل الرابع

تقديم البيانات وتحليلها

المدرسة لمحة عن.أ

:المدرسة الثانوية بمعهد دار الهدىتأسيس: تاريخ األول

قرية كيننتان مبركز 241رقم 1املدرسة الثانوية مبعهد دار اهلدى تقع يف طريق مجبو 

جستري . رئيس املؤسس امع األستاذ سوجروو امل2002يف السنة أسستافونج مبنطقة كمبار.  

ستري. وأحوال واسع األراضي عرضها  األستاذ سوجروو و مدير املدرسة األستاذ توفيق الرمحان ا

و بعضها الساحة و امللعاب. 2مرت 250, و واسع املبين 2مرت 6500

الثاني : أحوال أبنية المدرسة الثانوية بمعهد دار الهدى 

غراف املدرسة.1

1اجلدول 

وحالة غرفة املدرسة الثانوية مبعهد دار اهلدى مبركز تافونج مبنطقة كمبارجمموعة 

موعةالغرفةرقم احلالةا
جيد1غرفة مدير املدرسة1
جيد1نواب املديرغرفة 2
جيد1إدارة املدرسةغرفة 3
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جيد1غرفة املدرس4
جيد3غرفة التعلم5
جيد1املخزن6
جيد2احلمام7
جيد1معمل كمبيوترت8
جيد8ض ااحلمام واملرح9

جيد1املصلى10
منبع البيانات : التوثيق إدارة املدرسة الثانوية مبعهد دار اهلدى

وسيلة و تسهيالت املدرسة الثانوية مبعهد دار اهلدى مبركز تافونج مبنطقة كمبار .2

2اجلدول 

اهلدى مبركز تافونج مبنطقة كمبارجمموعة وسيلة املدرسة الثانوية مبعهد دار 

موعةاملهماترقم ا
69الكرسي و املكتب 1
3اخلزانة2
2زانة الكتبخا3
1الكرسي و املكتب ملدير املدرسة4
19الكرسي و املكتب للمدرس  5
4السبورة6
4ساعة اجلدار7
11كمبيوتر8
4صورة اجلمهورية9

4اجلمهوريةصورة ناقب 10
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1احملافظةريطة خا11
1خريطة املنطقة12

منبع البيانات : التوثيق إدارة املدرسة الثانوية مبعهد دار اهلدى

طالب المدرسة الثانوية بمعهد دار الهدى و ألثالث : أحوال المدرسين

أحوال املدرسني .أ

17املدرسة الثانوية مبعهد دار اهلدى مبركز تافونج مبنطقة كمبار يفعدد املدرسني

. و تشرح أحوال املدرسني الدرس الواحداملدرسني. و واحد مدير املدرسة. يف كل املدرس يعلم 

:باجلدول التايل

3اجلدول 

ة املدرسة الثانوية مبعهد دار اهلدى مبركز تافونج مبنطقة كمبار السنيفأحوال املدرسني

2013/2014

الدراسياملنسبورقم قيد املوظف/اإلسمرقم
ستري1 س ك إ/ب ك/ب فمدير املدرسةتوفيق الرمحان ا
اللغة اإلندونسيةواكا منهج الدراسةأمحد رفعي م. ف د 2
مشرف أوسيسمشرف أوسيسإمتخرمحان س. ف د. 3
فقهرئيس املنهجإمصباح املنري س. ف د. 4
أسواجاملدرسإاحلاج سوجروو س. ف د. 5
علم العاملاملدرسأصراف س. ف د. إ6
علم احلساباملدرسةإورسيين س. ف د. 7
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اللغة اإلجنلزيةاملدرسأريك م م س. ف د. إ8
عقيدة واألخالقاملدرسةإسيت مزينة س. ف د. 9

اللغة العربيةاملدرسةرهيو نوفيان س. ف د. إ10
القرأن و احلديثاملدرسأمحد فحررزي س. أو د11
كيسينياناملدرسسوفرمن سوبكيت12
علم كمبيوتراملدرسةسيت مغفرة س. س ي13
تطويرة النفسياملدرسأمري حسن14
علم اإلقتصاداملدرسةتري سولسرتي س ي15
علم النحواملدرسإأغوس ملينتو س. ف د. 16
علم العاملاملدرسةعني جارية س. ف د17
علم الرياضةاملدرسسودرسونو س. ف د. إ18

منبع البيانات : التوثيق إدارة املدرسة الثانوية مبعهد دار اهلدى

أحوال الطالب. ب

الطالب. 66عدد الطالب املدرسة الثانوية مبعهد دار اهلدى مبركز تافونج مبنطقة كمبار 

. و يبنيطالبا20الفصل الثالثو طالبا 20الفصل الثاينو طالبا26الفصل األولتتكون من

: التايليف الصندوق ذلك

4اجلدول 

طالب املدرسة الثانوية مبعهد دار اهلدى مبركز تافونج مبنطقة كمبارأحوال

موعةالطالباتالطالبالصف ا
111526األول
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101323الثاين
101020الثالث

موعة 313869ا
منبع البيانات : التوثيق إدارة املدرسة الثانوية مبعهد دار اهلدى

الدراسي الرابع : المنهج

مع الرتبوي لنجاح الوصول إىل هدف اجلملنهج هو األساس يف تنذيف الرتبوي يف كل ا

يفيستطيع يوجه املعلم يف التعليم. ياملنهج الدراسبوجودالرتبية و األساس يف التعليم. ولذالك 

الثانوية مبعهد دار اهلدى مبركز تافونج مبنطقة كمبار يستخدم املنهج ك ت س ف.املدرس

وتحليلهاب. تقديم البيانات

تقدمي البيانات من حتليل االستبيان الذي وزعته الباحثة ىف املدرسة الثانوية دار اهلدى, يف 

وكذالك .طالباهم عشرون الطالب, وعددمنوجدت الباحثة اليتهذا البحث تقدم البيانات 

يف املدرسة الثانوية مبعهد ستبيان و املقابلة مع مدرس النحو طريق اإلوجدت الباحثة البيانات عن 

دار اهلدى مبركز تافونج مبنطقة كمبار. 

الثاىن ىف الصفستبيان الذي وزعته إىل طالب اإلاليت وجدت الباحثة من البياناتحتليلو

ن يمخسة وعشر تتكون من اإلستبيان وذالك. طالبااملدرسة الثانوية دار اهلدى, وعددهم عشرون 

:هي اإلستبيانات أما حتليل نتيجة سؤاال. و 

النحو؟"دراسةمتابقةالطالبهل يرغبالسؤال األول ".1
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1اجلدول 

اجلوابأنواع األجوبة
%العدد

%1155راغب
%945ناقص

00راغبغري
موعة %20100ا

متابقة م يرغبون ىفأ% من الطالب يقولون 55أن من هذا اجلدول وجدت الباحثة

م ناقصة ىف 45النحو, ودراسة مادة النحو, وليس منهم متابقة % من الطالب يقولون إن رغبا

م ال يرغبون ىف مادة النحو. متابقةيقولون على أ

دة النحو؟" ايف تعلم مالطالبيشعرذاالسؤال الثاىن " ما.2

2اجلدول 

اجلوابأنواع األجوبة
%العدد 

%945مسرور
%1155عادي

00غري مسرور
موعة %20100ا



7

% 55يفرح عند تعلم النحو, ومن الطالب% 45ومن اجلدول السابق, فنعرف أن 

منهم يقولون عادي. وليس منهم يقول أنه غري مسرور عند تعلم النحو.

بة ىف فهمه ؟"و الصعلديكمالسؤال الثالث " ما رأيكم عن مادة النحو, هل.3

3اجلدول 

اجلوابأنواع األجوبة
%العدد

%840نعم
%420ال

%840متوسط
موعة %20100ا

إن مادة النحو صعبة ىف فهمه, ونيقولمن الطالب% 40واجلدول السابق يقدم أن 

الطالب يقولون عدد% منهم يقولون متوسطة. مبعىن أن40%    منهم يقولون "ال", و20و

. ابالصعبة واملتوسط متساوي

السؤال الرابع " ماذا موقفك عند تعلم النحو ؟".4



8

4اجلدول 

اجلوابأنواع األجوبة
%العدد

%945مرتكز
%1155ناقص

00غري مرتكز
موعة %20100ا

55أما %, و 45ومن اجلدول السابق, فنعرف أن الطالب يرتكزون عند تعلم النحو 

% منهم  يقولون "ناقصا". وليس منهم من يقول أنه غري مرتكز ىف تعلم النحو.

للتعلم ؟السؤال اخلامس " هل تؤيّدكم حالة املدرسة .5

5اجلدول 

اجلوابأنواع األجوبة
%العدد

%420نعم
%1680أحيانا

00ال
%20100جمموعة
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%.  20ومن اجلدول السابق, فنعرف أن الطالب يقولون أن حال املدرسة يؤيدهم للتعلم 

% من  يقول "أحيانا". وليس منهم من يقول "ال".80أما و 

التمرينات الىت يقدمها املدرس مناسبة باملادة ؟السؤال السادس " هل .6

6اجلدول 

اجلوابأنواع األجوبة
%العدد

%1785مناسبة
%315ناقصة

00غري مناسبة
موعة %20100ا

ومن اجلدول السابق, فنعرف أن معظم الطالب يقولون أن التمرينات الىت يقدمها املدرس 

% منهم من يقول "ناقصا". وليس منهم يقول "غري 15أما و %, 85مناسبة مبادة وعددهم  

مناسبة".

السؤال السابع " ما العامل الذي مينعكم عند تعلم النحو ىف الفصل ؟.7

7اجلدول 

اجلوابأنواع األجوبة
%العدد
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%210أحوال الفصل غري مؤيدة
%525مادة الدراسة كثرية جدا
%1365مادة الدراسة صعوبة

موعة %20100ا

%25وأحوال الفصل غري مؤيدة, أنونيقول%10ومن اجلدول السابق, فنعرف أن

.لفهمهمعظمهم يقولون أن مادة النحو صعبة65. وجداة ري النحو كثمادة ونيقول

النحو خارج ساعة الدراسة ؟السؤال الثامن " كم ساعة يدرس الطالب علم.8

8اجلدول 

اجلوابأنواع األجوبة
%العدد

%315ساعتني
%210ساعة واحدة

%1575ناقص من ساعة واحدة
موعة %20100ا
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النحو ساعتني ونيدرسمأونيقولمن الطالب % 15ومن اجلدول السابق, فنعرف أن 

م يدرسون النحو ساعة واحدة خارج ساعة الطالب% من10خارج ساعة الدراسة, و يقولون إ

م يدرسون النحو ناقصا من ساعة واحدة خارج ساعة الطالب% من75الدراسة. و يقولون إ

الدراسة.

السؤال التاسع " كم ساعة يدرس الطالب علم النحو ىف املدرسة لكل األسبوع ؟.9

9اجلدول 

اجلوابأنواع األجوبة
%العدد

%20100ىف األسبوعمرة واحدة
0مرتان ىف األسبوع

0ثالث مرات ىف األسبوع
موعة %20100ا

م يدرسون النحو ىف املدرسة مرة  ومن اجلدول السابق, فنعرف أن الطالب يقولون إ

م يدرسون النحو ىف املدرسة ساعتني أو ثالث ساعات يفواحدة  األسبوع. وليس منهم يقولون إ

ىف األسبوع.

؟النحو ىف املدرسةالسؤال العاشر" مىت يدرس الطالب علم.10

10اجلدول 
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اجلوابأنواع األجوبة
%العدد

00صباحا
00ارا
%20100ليال

موعة %20100ا

م يدرسون النحو ىف املدرسة مجيعالسابق, فنعرف أنومن اجلدول  الطالب يقولون إ

ارا. م يدرسون النحو ىف املدرسة صباحا أو ليال. وليس منهم من يقولون إ

السؤال احلادي عشر " ماذا يشعر الطالب عند تعلم النحو ليال ؟.11

11اجلدول 

اجلوابأنواع األجوبة
%العدد

%735متحمس
%1365ونعاستاعب 

00غري متحمس
موعة %20100ا
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م متحمسون ىف تعلم من الطالب% 35ومن اجلدول السابق, فنعرف أن  يقولون إ

م غري الطالب% من65النحو ليال, و   م تاعبون ليال. وليس منهم يقولون إ يقولون إ

متحمسني.

واجبات النحو ؟السؤال الثاىن عشر " ماذا موقف الطالب ىف مجع .12

12اجلدول 

اجلوابأنواع األجوبة
%العدد

%1680ىف الوقت املعني
%420ىف غري الوقت املعني

عدم مجع الواجبة ولو 
مرة واحدة

00

موعة %20100ا

م جيمعون واجبات النحو من الطالب% 80ومن اجلدول السابق, فنعرف أن  يقولون إ

م جيمعون واجبات النحو ىف غري الوقت املعني. من الطالب% 20ىف الوقت املعني, و   يقولون إ

م ال جيمعون الواجبات ولو كانت مرة واحدة. وليس منهم يقولون إ

السؤال الثالث عشر " كيف طريقة التعليم الىت قدمها املدرس ىف تعليم النحو ؟.13
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13اجلدول 

اجلوابأنواع األجوبة
%العدد

%945جمذب
%15ممل

%1050مجودة
موعة %20100ا

يقولون إن طريقة التدريس الىت قدمها الطالبمن%45ومن اجلدول السابق, فنعرف أن 

% منهم من 50منهم يقول إن طريقة التدريس الىت قدمها املدرس مملة. و %5املدرس جذابة, و 

يقولون إن طريقة التدريس الىت قدمها املدرس مجودة.

السؤال الرابع عشر " ما هي الطريقة الىت يستخدمها املدرس عند تعليم النحو؟.14

14اجلدول 

اجلوابأنواع األجوبة
%العدد

%1260احملاضرة
%210املناقشة
%630املمارسة
موعة %20100ا
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يقولون الطريقة الىت يستخدمها الطالب% من60ومن اجلدول السابق, فنعرف أن 

% منهم 30% منهم يقولون بطريقة املناقشة. و10املدرس ىف تعليم النحو بطريقة احملاضرة, و

يقولون بطريقة املمارسة.

يريد الطالب يف تعلم النحو ؟السؤال اخلامس عشر " ما الطريقة الىت .15

15اجلدول 

اجلوابأنواع األجوبة
%العدد

%420احملاضرة
.0املناقشة

%1680مسعية وبصرية
موعة %20100ا

م يرغبون يف طريقة احملاضرة الطالب% من20ومن اجلدول السابق, فنعرف أن  يقولون إ

م يرغبون يف 80عند تعلم النحو, وليس منهم يرغبون ىف طريقة املناقشة. و % منهم يقولون إ

الطريقة السمعية والبصرية عند تعلم النحو.

ا شرحه املدرس عند تعليم النحو ؟السؤال السادس عشر " هل فهمتم م.16

16اجلدول 

اجلوابأنواع األجوبة
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%العدد
%420نعم

%1680ناقص
00ال

موعة %20100ا

م يفهمون ما شرحه الطالب% من20ومن اجلدول السابق, فنعرف أن  يقولون إ

% منهم يقولون إن أفهامهم ناقصة عما شرحه املدرس عند 80املدرس عند تعليم النحو. و 

م ال يفهمون عما شرحه املدرس عند التعليم ولو كان قليال. التعليم. وليس منهم يقولون إ

؟تدريسالسؤال السابع عشر " هل املادة الىت يقدمها املدرس مناسبة خبطة ال.17

17اجلدول 

اجلوابأنواع األجوبة
%العدد

%1365مناسبة
%735أحيانا

00غري مناسبة
موعة %20100ا
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يقولون إن مادة يقدمها املدرس الطالب% من65ومن اجلدول السابق, فنعرف أن 

تدريستناسب خبطة ال% منهم يقولون إن املادة الىت يقدمها املدرس 35, و تدريسمناسبة خبطة ال

.تدريسأحيانا. وليس منهم يقولون إن املادة الدراسة غري مناسبة خبطة ال

السؤال الثامن عشر " كيف حبضور الطالب عند تعلم النحو ؟.18

18اجلدول 

اجلوابأنواع األجوبة
%العدد

%1575حاضر كل يوم
%15حاضر أحيانا

%420غري حاضر أحيانا
موعة %20100ا

م حيضرون كل يوم ىف الطالب% من75ومن اجلدول السابق, فنعرف أن  يقولون إ

م 20. م حيضرون أحيانا% منهم يقولون إ55مادة النحو, و  غري و معظم الطالب يقولون إ

حاضر أحيانا.

من السؤال التاسع عشر " كيف حبضور املدرس يف تعليم النحو ؟.19
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19اجلدول 

اجلواباألجوبةأنواع 
%العدد

%1575حاضر كل يوم
00حاضر أحيانا

%525غري حاضر أحيانا
موعة %20100ا

يقولون إن مدرس النحو حيضر كل الطالب% من75ومن اجلدول السابق, فنعرف أن 

حيضر أحيانا. إذن, و معظم الطالب يقولون إن ال% منهم يقولون إن مدرس النحو25يوم, و 

املدرس مازال حيضر ىف كل مادة النحو.

السؤال العشرين " هل املدرس حيضر ىف وقت معني عند تعليم النحو؟.20

20اجلدول 

اجلوابأنواع األجوبة
%العدد

%1265نعم
%735أحيانا

00ال
موعة %20100ا



19

يقولون إن املدرس حيضر ىف وقت الطالب% من65فنعرف أن ومن اجلدول السابق, 

% منهم يقولون إن املدرس حيضر أحيانا ىف وقت معني عند تعليم 35معني عند تعليم النحو, و 

النحو. وليس منهم يقولون إن املدرس ال حيضر ىف وقت معني عند تعليم النحو.

عند تعلم النحو؟سؤال الواحد وعشرين " هل حيضر الطالب ىف وقت معنيال.21

21اجلدول 

اجلوابأنواع األجوبة
%العدد

%1470نعم
%525أحيانا

%15ال
موعة %20100ا

م حيضرون ىف وقت معني الطالب% من70ومن اجلدول السابق, فنعرف أن  يقولون إ

م حيضرون أحيانا ىف وقت معني عند تعلم النحو. و 25عند تعلم النحو, و  % منهم يقولون إ

م 5 م ال حيضرون ىف وقت معني عند تعلم النحو. إذن, كان أكثرهم يقولون إ % منهم يقولون إ

حيضرون ىف وقت معني عند تعلم النحو.

السؤال الثاىن وعشرين " هل حبضور الطالب عند تعلم النحو ؟  .22

22اجلدول 
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اجلوابأنواع األجوبة
%العدد

00نعم
%1575أحيانا

%525ال
موعة %20100ا

يؤيد نشاط التعلم. اليقولون إن مسكنهمالطالبومن اجلدول السابق, فنعرف أن من

% منهم يقولون إن مسكنهم 25% منهم يقولون إن مسكنهم أحيانا يؤيد نشاط التعلم, و 75و

ال يؤيد نشاط التعلم.

السؤال الثالث وعشرين " ما العوائق اليت يشعر الطالب عند تعلم النحو خارج .23

الفصل ؟"

23اجلدول 

اجلوابأنواع األجوبة
%العدد

%1260كسالن
%753كثرة النشاط

%15نقصان وقت فارغ
موعة %20100ا
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يقولون إن العائق الذي يشعرون عند الطالب% من60ومن اجلدول السابق, فنعرف أن 

% منهم يقولون إن العائق الذي يشعرون عند تعلم النحو  35تعلم النحو خارج الفصل كسالن, و

ق الذي يشعرون عند تعلم النحو نقصان وقت فارغ.% منهم يقولون إن العائ5كثرة النشاط. و 

السؤال الرابع وعشرين " ماذا موقف املدرس عند تعليم النحو ؟".24

24اجلدول 

اجلوابأنواع األجوبة
%العدد

%420حازم ومنظم
00غاضب
%1680مريح

موعة %20100ا

يقولون إن املدرس حازم ومنطم ىف الطالب% من20ومن اجلدول السابق, فنعرف أن 

% منهم يقولون إن املدرس مريح ىف تعليم النحو و ليس منهم يقولون إن 80تعليم النحو, و

املدرس غاضب ىف تعليم النحو. 

السؤال اخلامس وعشرين " كيف كثافة وقتك ىف تعلم النحو خارج املدرسة ؟".25
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25اجلدول 

اجلوابأنواع األجوبة
%العدد

%420مرارا
%420فياةك

%1260ناقص
موعة %20100ا

م يدرسون النحو خارج الطالب% من20ومن اجلدول السابق, فنعرف أن  يقولون إ

% منهم من يقول "ناقصا".60% منهم من يقول "كافيا". و 20املدرسة مرارا, و

العوامل التي تؤثر على الصعوبة الطالب.ت

تعلم بناء على نتيجة حتليل البيانات السابقة, فنعرف أن هناك العوامل تسبب صعوبة 

ا الطالب ىف الصف الثاىن ىف املدرسة الثانوية دار اهلدى ىف. وهي عوامل مادة النحو الىت يشعر 

ارجية لدى الطالب. فأما العامل الداخلي فهو ما يصدر عن شخصية املرء الذي اخلداخلية و ال

على أمرين, يعىن أمر نفسي (جسماين) وأمر نفسي (روحاين كالذكاء واملوقف واملوهبة حيتوى

والرغبة والدفع). وأما العامل اخلارجي ما يصدر عن خارج التلميذ وهو حيتوى على أمررين أيضا, 

تمع و بيئة غري اإلجتماعي وكاملدرسة و وسائل الت علم يعىن بيئة اإلجتماعية كاملدرس واألصدقاء وا

وأدوات التعلم و طرق التعلم واجلو ووقت التعلم.
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من حتليل االستبيان الذى قامت به الباحثة, فتجد الباحثة أسباب صعوبة تعلم النحو 

لدى الطالب ىف الصف الثاىن ىف املدرسة الثانوية دار اهلدى, وهي :

العوامل الداخلية.1

 م يرغبون لطالبا% من 55حتليل استبيان ىف السؤال األول, دل على أن يقولون أ

% منهم يقولون أن رغبتهم ناقصة ىف مادة النحو. وليس منهم 45ىف مادة النحو, و

من يقول أنه ال يرغب ىف مادة النحو. واستخلص أن الطالب ىف املدرسة الثانوية دار 

اهلدى يشعرون بالصعوبة ىف التعلم لنقصان رغبتهم ىف مادة النحو. وقال مدرس النحو 

ملدرسة الثانوية دار اهلدى أثناء املقابلة أن رغبة التالميذ ناقصة ىف تعلم النحو, ىف ا

فلذلك , ال يتحمسون ىف تعلم النحو, ولذلك يشعرون بالصعوبة ىف تعلمه. فهذا دل 

على أن الرغبة ىف التعلم عامل يسبب الصعوبة لدى التلميذ ىف تعلمه وفهمه. ألن 

لطالب ىف املادة فيجذب لتعلمه. وعلى عكس ذلك, الرغبة تسبب جذابة, وإذا رغب ا

وإذا ال يرغب شيئا فيشعر بالصعوبة لتعلمه بل ال جيذب لتعلمه.

 م مسرورون عند نتيجة حتليل البيانات ىف الرقم الثاىن, دلت على أن نصفهم يقولون أ

م يتعلمون النحو عادية. وليس 55%, و45تعلم النحو وهم  % منهم من يقول أ

م غري مسرور ىف تعلمه. فاستخلص أن تقصان السرور لديهم ىف منهم  من يقول أ

عملية تعلم النحو يسبب شعر الصعوبة ىف تعلمه.
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 م مرتكزون ىف 45نتيجة حتليل البيانات ىف الرقم الرابع دلت على أن % منهم يقولون أ

ل أنه % منهم من يقول أن تركيزه ناقص ىف تعلمه. وليس منهم من يقو 55تعلمه,و 

غري مرتكز ىف تعلمه. هذ األمر يدل على أن أكثر من نصفهم يقولون أن تركيزهم ناقص 

ىف تعلم النحو, فهذا يسبب الصعوبة لديهم ىف فهم النحو.

 منهم من يقول أنه يتعلم 15نتيجة حتليل البيانات ىف الرقم الثامن دلت على أن %

أنه يتعلم النحو ساعة واحدة % منهم من يقول 10النحو ساعتني خارج املدرسة, و

% منهم من يقول أنه يتعلم النحو ينقص من ساعة واحدة خارج 75خارج املدرسة. و

م يتعلمون النحو ينقص من ساعة واحدة  املدرسة. إذان , معظم اجلواب دل على أ

خارج املدرسة. وهذه دلت أيضا على أن الصعوبة الىت وجدوها عند تعلم النحو بسبب 

التعلم خارج املدرسة.نقصان وقت

 منهم من يقول أن 20نتيجة حتليل البيانات ىف الرقم اخلامس عشر دلت على أن %

% منهم من يرغب ىف السمعية والبصرية. وليس 80احملاضرة طريقة مرغوبة فيها. و

منهم من يرغب ىف املناقشة. إذان, قد كان أكثرهم يقولون أن الطريقة السمعية والبصرية 

الطريقة املرغوبة فيها. وىف احلقيقة, املدرس يستخدم هذه الطريقة أحيانا. ينبغى هي 

للمدرس أن يناسب استخدام هذه الطريقة بأحوال التالميذ إلجتناب صعوبة التعلم 

لدى تالميذ.

 م 20نتيجة حتليل البيانات ىف الرقم السادس عشر دلت على أن % منهم من يقول أ

% منهم من يقول أن فهمهم ناقص فيما شرحه 80. ويفهمون ما شرحه املدرس
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املدرس. وليس منهم من يقول أنه ال يفهم. إذان, كان معظمهم يقولون أن فهمهم 

ناقص فيما شرحه املدرس عند تعلم النحو. فاستخلص أن عدم فهمهم على ما شرحه 

صعوبة املدرس يسبب الصعوبة ىف تعلم النحو. وإذا يشعر به الطالب مرارا فيسبب ال

ا فهما جيدا. لدى الطالب بل ال يفهمو

 منهم من يقول 60نتيجة حتليل البيانات ىف الرقم الثالث و عشرين دلت على أن %

% منهم من يقول أن النشاط 35أن مانعهم ىف التعلم خارج املدرسة كسالن. و 

ج % منهم من يقول أن مانعهم ىف التعلم خار 5مينعهم ىف التعلم خارج املدرسة. و

املدرسة نقصان وقت فارغ. أذان, كان أكثر من نصفهم يقولون أن مانعهم ىف تعلم 

النحو خارج املدرسة كسالن. هذه تدل على أن كسالن تسبب الصعوبة لدى تالميذ 

ىف املدرسة الثانوية ىف تعلم النحو. ألن قليل مذاكرة دراسة النحو لفهمه. وإذا يذاكر 

را فيسهل هلم ىف فهمها.الطالب الدرس خارج املدرسة مرا

 منهم من يقول 20نتيجة حتليل البيانات ىف الرقم السادس و عشرين دلت على أن %

% منهم من يقول أن دراستهم كافية ىف 20أنه يتعلم النحو مرارا خارج املدرسة. و

% منهم من يقول أنه يتعلم النحو أحيانا. إذان, كان أكثرهم يقولون 60املدرسة, و

.تدل على أن أسباب الصعوبة لديهم قليل مذاكرة الدراسةأحيانا. هذه

العوامل الخارجية.2

 منهم من يقول أن حال 20نتيجة حتليل البيانات ىف الرقم اخلامس دلت على أن %

% منهم من يقول أنه يتعلم النحو أحيانا. وليس 80الفصل يؤيد الطالب للتعلم. و
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أن حال الفصل يؤيدهم أحيانا للتعلم. منهم من يقول "ال". مبعىن أن أكثرهم يقولون

هذه تدل على أن قليل تأييده سبب لصعوبة تعلم النحو لدى الطالب ىف الفصل الثاىن 

ىف املدرسة الثانوية دار اهلدى, ألن وسائل الفصل غري مؤيدة.

 منهم من يقول أن عامال 10نتيجة حتليل البيانات ىف الرقم السابع دلت على أن %

% منهم من يقول أن مانعهم كثرة املواد. 25م عدم تأييد أحوال الفصل. ومينعهم للتعل

% منهم من يقول أن مانعهم صعوبة مادة الدراسة. إذان, كان أكثرهم يقولون أن 65و 

عامال مينعهم للتعلم صعوبة املادة, وأقلهم يقولون أن عامال مينعهم للتعلم كثرة املادة الىت 

يقدمها املدرس.

منهم من يقول أنه 35البيانات ىف رقم أحد عشر دلت على أن نتيجة حتليل %

% منهم من يقول أنه تاعب ونعاس ىف تعلم النحو 65يتحمس ىف تعلم النحو ليال, و

ليال, وأكثر من نصفهم من يقول أنه تاعب ونعاس ىف تعلم النحو ليال ألنه يشغله 

علم يؤثر التالميذ ىف عملية األنشطة من الصباح إىل املساء, هذه دلت على أن وقت الت

التعلم.

 منهم من يقول أن 45نتيجة حتليل البيانات ىف الرقم الثالث عشر دلت على أن %

% منهم من يقول أن طريقة التعلم الىت 5طريقة التعلم الىت قدمها املدرس جذابة, و

ودة. % منهم من يقول أن طريقة التعلم الىت قدمها املدرس مج50قدمها املدرس مملة. و

إذان, كان نصفهم يقولون أن الطريقة املستخدمة مجودة. هذه دلت على أن الطريقة 

املستخدمة تؤثر تعلم التالميذ. ألن املدرس البد له أن يناسب الطريقة بأحوال التالميذ.
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 منهم من يقول أن أكثر 60نتيجة حتليل البيانات ىف الرقم الرابع عشر دلت على أن %

% منهم من يقول الطريقة 10دمها املدرس ىف تعليم النحو حماضرة. والطريقة الىت يستخ

% منهم من يقول الطريقة الىت 30الىت يستخدمها املدرس ىف تعليم النحو مناقشة, و

يستخدمها املدرس ىف تعليم النحو ممارسة. إذان, كان أكثر ما يستخدمها املدرس طريقة 

ا التالميذ طريقة التعلم اجلمودية احملاضرة. هذه تدل على أن أحد أسباب صعوبة  يشعر 

ا الباحثة,  ونقصان االبتكاري. فهذه تسبب اململة لديهم ىف التعلم. ومن حاصلة قامت 

فاستخلص أن املدرس ضعيف ىف استخدام وسائل التعليم. واملدرس يستخدم السبورة 

والكتاب فقط.

نعرف أن كلهم يقولون أن ومن نتيجة حتليل البيانات ىف الرقم الثاىن و عشرين, ف

% منهم من يقول أن مسكنهم يؤيد نشاط التعلم 75مسكنهم يؤيد نشاط التعلم. و

% منهم من يقول أن مسكنهم ال يؤيد نشاك التعلم. هذه تدل على أن 25أحيانا, و

أحد أسباب الصعوبة لدى الطالب للتعلم ال يؤيدهم مسكنهم أحيانا.

منهم من يقول 20رقم الرابع و عشرين, فنعرف أن ومن نتيجة حتليل البيانات ىف ال %

% منهم من يقول أن املدرس مريح وليس منهم من 80أن املدرس حازم ومؤدب, و

يقول أن املدرس غاضب. إذان, كان أكثرهم يقولون أن املدرس مريح عند التعلم. 

تركيز وموقف املدرس يؤثر جناح التالميذ. وإذا كان املدرس أشد املريح فيسبب قليل

التالميذ ىف التعلم. حىت يكون الطالب مل يفهموا املادة فهما جيدا. والبد للطالب أن 

يؤدب ىف التعلم ليكونوا مؤدبني ىف التعلم.


