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 ملخص امبحر

حتليل غوامل ضؼوبة املراءة يف ثؼلمي انلغة بؼنوان:  12010102021: رمق امدسجيل ،اكرميىل

شؼبة ثدريس انلغة  ،امثاهية موىن احلكوميةابملدرسة امثاهوية  ب-سعاخنلخالميذ يف امطف ام امؼربية 

اجلامؼة الإسالمية احلكومية كنداري. املرشفة: ادلكخورة  ،امؼربية بلكية امرتبية وػمل امخدريس

 املاحسرت. ،فاطرة وحيدة

يف  املراءة يف ثؼلمي انلغة امؼربية نلخالميذ غوامل ضؼوبةهيدف امبحر ىو ملؼرفة 

مخغلب  دّرسةامل جتاىداملثبطة و  ،امثاهية موىن احلكوميةابملدرسة امثاهوية  ب-سعاخامطف ام 

 احلكوميةابملدرسة امثاهوية  ب-سعاخيف امطف ام  نلخالميذ  انلغة امؼربيةميضؼوبة املراءة يف ثؼل

يف امطف  نلخالميذ  انلغة امؼربيةميضؼوبة املراءة يف ثؼل مخغلب دّرسةامل جتاىدو  ،امثاهية موىن

  .امثاهية موىن احلكوميةابملدرسة امثاهوية  ب-سعاخام 

يف امفطل الأول من امؼام ادلرايس  امكيفية ومعلخو امبحرامبحر ىو  هوع

 non probabilityأأو  غري الاحامتمية امؼينات ثلرير ةامباحثاس خخدمت . 2021/2020

sampling واس خخدمت  من امخالميذ. 9من املدّرسة و  1يؼين أأشخاص  01 ثطل اى يتام

مع مجيع امؼينات  ةللابامل ةامباحث يتأأحر . ثلنيات مجع امبياانتيف  امللابةل واملالحظة وامخوزيق

مع  لابةلامل ثفؼلوامخؼمل اميت  امخؼلميمكوانن يلؼبان دوًرا همًما يف معلية  ميذ مهالخوام  دّرسةلأن امل

 امباحثة طلبثيف ىذه املرحةل، ويف منازهلم  امخالميذمع  أأما املدرسةؼربية يف املغة ان ةسمدرّ 

خاابت ملأس ئةل اميت م مجيع امؼينات  ابلأش ياء املطلوبة يف  ونفامي يخؼلل ةامباحث سأأمتخلدمي اإ

انلغة امؼربية نلحطول ػىل  ةسمع مدرّ  درسنيمغرفة يف  ةاملالحظامباحثة  يتأأحر و  امبحر.

اإى املالحظة  ثفؼل، املرحةل ىذه يفو امخؼمل غندما ميذالخي يواخو ام ضورة أأومية نلطؼوابت اذل

دراسة امباحثة  يتأأحر و  .ضؼوابت املراءة غند كراءة امنص امؼريبملؼرفة امفيديو  ةلاكملمب ميذةل امخ 

املدرسة  يفاميت ثوافرت امبياانت حول املرافق وامبنية امخحخية  بخحليلامخوزيق يف ىذا امبحر 

 كبياانت دامعية يف معلية امبحر. اس خخدهمج  مث امثاهوية احلكومية امثاهية موىن

 يه يف ثؼلمي انلغة امؼربية نلخالميذ  أأظيرت هخاجئ امبحر أأن غوامل ضؼوبة املراءة

وامثاهية كةل  الأوى خلفية حربوية مدرس ية امخالميذ اذلين خترحون مؼظميم من املدرسة امؼامة

احلروف أأضوات بني  ونفركي أأنمل يس خطيؼوا الاىامتم واحلافز من داخل هفس امخالميذ وامثامثة 

املدّرسة مخغلب جتاىد  املثبطةمث  .طريلة ثوضيل املدّرسة أأكرث راتبة امرابؼةو  املدساوية اميجائية

غري مذوفر مؼمل انلغة وامثاهية غري الأوى  يه يف ثؼلمي انلغة امؼربية نلخالميذضؼوبة املراءة 



 

 و
 

املدّرسة مخغلب . مث جتاىد اوامثامثة كةل اىامتم اموادلين وجشجيؼيمذوفر كخب كراءة انلغة امؼربية 

حثديلة ثؼلمي املرأ ن  وخدت برانمج الأوىيه يف ثؼلمي انلغة امؼربية  نلخالميذضؼوبة املراءة 

امخوحيو اميت ثؼمل  ةامخؼاون من مدّرسة انلغة امؼربية مع مدّرس املرأ ن واحلدير وامثامث ةامثاهي

 طف نلخالميذ اذلين يفذلرون ػىل املدرة ملراءة انلغة امؼربية.املدّرسة يف ام

 

انلغة امؼربيةثؼلمي  ،ضؼوبة املراءة ،: امخحليلاملفذاحيةاملكمة 
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