
 

 

 مستخلص باللغة العربية

مبدرسة الدرس اللغة اإلجنليزية  يفالثامن  فصلاخنفاض ال التعليم التالميذ إجنازعلى التعامل  إبداع ادلدّرس م.4102. ية، الّنساةالعنا
النفس، جامعة موالنا مالك إبراهيم علم النفس، قسم علم كلية  ادلتوسطة اإلسالمية سريامن. البحث اجلامعي. حسن الدين

  ادلاجسترية. هداية ةفير  ة: الدكتورة احلاجة، ادلشرفقماالن احلكومية اإلسالمية
 
  وإبداع ادلدّرس التعليم : اإلجنازلكلمات الرئيسيةا

اإلجناز  أحسن يسّمىم ينتائج التعلالتقييم  وأما .التقييم الكتايب ادلكتوب يف التقييممن خالل  يظهرم يجناح التعل
 .خنفاضالالسبب و العوامل ادلؤثرة يف ا هو هناكم اخنفاض ياإلجناز التعل ،كان ذلكلو  و  مرتفع.اإلجناز اخنفض و يستطيع  .ميالتعل

  .م يف ادلدرسةيادلسؤول عن التعلكادلدّرس  واجب هذه ادلشكلة تكون 
 فصلاخنفاض ال التعليم التالميذ إجنازعلى التعامل  كما يف ادلشكلة السابقة، تبحث الباحثة حتت ادلوضوع إبداع ادلدّرس

( أسباب  0 أسئلة البحث يف هذا البحث هي ادلتوسطة اإلسالمية سريامن. حسن الدينمبدرسة الدرس اللغة اإلجنليزية  يفالثامن 
عراقيل إبداع و التشجيع  العوامل (3 ، اخنفاض التعليم التالميذ إجنازعلى التعامل  ( إبداع ادلدّرس4اخنفاض،  التعليم التالميذ اإلجناز
 .اخنفاض التعليم التالميذ إجنازالتعامل على  ادلدّرس

اخنفاض ،  التعليم التالميذ إجنازعلى التعامل  ادلدّرس ، ويوضح إبداع التعليم التالميذ أسباب إجناز البحث اوضح هذي
 .اخنفاض التعليم التالميذ إجنازعلى التعامل  عراقيل إبداع ادلدّرسو  التشجيعويشرح العوامل 

-holistik) السياقية احلالة كافةكشف ت هووصفي ادلدخل الكيفي ال البحث استخدم هذيو  لتحقيق هذه األهداف،

kontekstual)قق أن يعطي ةحمة الظاهرةحي، و مث حيّلل بالقلة وادلكشفوالوثائق  ةالبيانات من خالل ادلالحظة وادلقابل . جتمع  
  .كلهم

اللغة اإلجنليزية هي العوامل اخلارجية ) العوامل  الدرس يف التعليم التالميذ أسباب اخنفاض إجناز(  0هي  ادللخص
التعليم  إجنازعلى التعامل  ( إبداع ادلدّرس 4ادلدرسة( و عوامل داخلية ) عوامل نفسية : االستعداد و االنتباه واالهتمام و التحفيز( 

 (القاموس اإلجنليزية و ب خأخوذالطالب دل الشخصية و تتطلب من ادلدخلأ( تعزيز  أن يستخدم بعض الطريقة هي  اخنفاض التالميذ
إدارة ادلهام، و طريقة السؤال واجلواب ، و أحيانا  والطريقةاةحماضرة، الطريقة  و هيأشكال خمتلفة  طريقة الدراسية يفادلدّرس ميزج 

ادلدرسة منحة دراسية اخنفاض هو  التعليم التالميذ إجنازعلى التعامل  إبداع ادلدّرس التشجيععوامل  ( 3. عندما يشعر بادللل باللعبة
التعليم  إجنازعلى التعامل  إبداع ادلدّرسعوامل  وأّما .أداء ادلهام اإلشرافية رئيس ادلدرسةحىت دلدرس اللغة اإلجنليزية ودورها الفعال 

 .ئط ادلتعددةم الوسايالتعل التشجيعأدوات هناك عدم  وم يف الفصل يالتعلبغري مستعدين  تالميذال هواخنفاض  التالميذ
 

 

 

 


