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 الباب الرابع
 تقدمي البيانات وباحثتها

 لمحة عن ميدان البحث -أ 
رسة "مفتاح الخيريّة" المتوّسطة اإلسالمة بجمفاكا مدتاريخ نشأة  -1

 بنجار بارو.
أغسطوس  ٔرسة "مفتاح اخلَتيّة" ادلتوّسطة اإلسالمة يف تاريخ مد تقام

من احلاج أنج جرمان، وىذا الوقف  ه. ٖٔ٘ٔربيع األّول  ٕٛم متاما بتاريخ  ٕٖٜٔ
رسة "مفتاح اخلَتيّة" ادلتوّسطة اإلسالمة منذ تأسيس ىذه مدأحد من اجملتمع مجفاكا. 

احلاج حسن البصري ذكر معروف )جّد  يقودىا مباشرة ادلعلم احلاج عبد اجمليد وادلعلم
 اخلاطب( ادلعلم احلسن وادلعلم يوسف.

الشارع يف عنواهنا ة يف مجفاكا، يرسة "مفتاح اخلَتيّة" ادلتوّسطة اإلسالممد
بارو، تبدأ أنشطة التعليم والتعلم بدراسة  ادلدينة بنجار ٓٗاحلاج مسًت جكركسوم رقم 

رسة "مفتاح اخلَتيّة" ادلتوّسطة الدورة وتطور ىذه ادلدلًتاثّي. يف ادلشاكل الدينية بكتاب ا
، مت إغالق ادلدرسة نة شهدت صعودا وىبوطا، من بينها خالل الإلحتالل الباياياإلسالم

بسبب نقص  ٜٚٗٔأغسطس  ٜٔإىل  ٕٜ٘ٔسبتمرب  ٚلفًتة طويلة وربديدا من 
ليابان يعدن  بارياألموال باإلضافة إىل ادلزيد من ادلعلمُت مع مجيع الطالب شغل إخ

 الذىب واألدلاس. 
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أعيد فتح ادلدرسة  ٜٚٗٔأغسطس  ٕٓيف الفًتة التالية، وربديدا منذ 
يو إسم ادلدرسة اإلسالمية مفتاح اخلَتيّة دبساعدة وقادىا ادلعلم احلاج إرمس اّلذي أطلق عل

تنجل إرنج زمالئو مثل ادلعلم احلاج عبد الرمحن، ادلعلم احلاج احلسن، ادلعلم عبد احلميد 
 مرتافورا وغَته.

لمو أنّو مضطر رؤية ىذا الشرط، شعر السيد احلاج عبد الّسليم على حّد ع
مًت مربع ويف نفس الوقت مع اجملتمع لبناء مبٍت جديد  ٕٔٛٔلقبول أرضو دبساحة 

 .ٜٗٛٔمثّ ادلدرسة عالية  ٜٗٚٔأبريل  ٜٕدلستوى الثانوية 

اإلسالمية وضع جبمفاكا بنجار بارو،  توّسطةادلدرسة مفتاح اخلَتيّة ادل
 اإلسالمية لديو مستويات من التعليم، يعٍت: توّسطةادلادلدرسة مفتاح اخلَتيّة 

 ادلدرسة مفتاح اخلَتيّة اإلبتدائية اإلسالمية بقيادة ادلعّلم احلاج كستاالن  .أ 
ادلدرسة مفتاح اخلَتّية ادلتوّسطة اإلسالمية بقيادة ادلعّلم احلاج زلّمد  .ب 

 شذرك
 ادلدرسة مفتاح اخلَتيّة العالية اإلسالمية بقيادة ادلعّلم احلاج زلّمد حسُت .ج 

وىي: ن مدرسة مفتاح اخلَتية اإلسالمية جبمفاكا بنجار بارواذلوية م وأما  

 مدرسة مفتاح اخلَتية اإلسالمية:     اسم ادلدرسة ( أ
 مٕٖٜٔأغسطس  ٔ:      تأسس عام  ( ب

 : األستاذ احلاج زلّمد زركش    رئيس ادلدرسة ت( 
   ه( عنوان ادلدرسة

 : شارع احلج مسًت جكر كومسو    ( الشارعٔ  
 : مجفاكا       ( الناحيةٕ  
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 بارو: مجفاكا بنجار      ( ادلديريّةٖ  
 : كليمنتان اجلنوبية      ( الواليةٗ  
 ٖٛٗٛٛٗٚٔٔ٘ٓ:     ( رقم اذلاتف ٘  
  miftahul.khairiyah@yahoo.co.id:    ( الربيد اإللكًتوينٙ  

 ٛٙ٘ٓٚ:      ( إشارة بريد ٚ
 : ب    و( حالة االعتماد 

 : أىلية     ز( احلالة ادلدرسة
 ٖٔٔٓٓٗٓٙٓٓٔ٘:    (NISح( االحصائيات عدد ادلدارس)

 ٖٖٖٔٙٗٓٓ:   (NPSNط( عدد من ادلدرسة الوطنية )

 والموّظفين منأحوال رئيس المدرسة والمدّرسين والمدّرسات  -2
المدرسة مفتاح الخيريّة المتوسطة اإلسالمية في جمفاكا بنجار 

 بارو
ادلدرسة باب السالم ادلتوسطة اإلسالمية يف مجفاكا  ادلدّرسُت يف عدد

مدّرًسا. لتوضيح البيانات عن أحوال مدّرس ادلدرسة مفتاح اخلَتّية  ٕ٘ بنجار بارو
 :ادلتوسطة اإلسالمية يف مجفاكا بنجار بارو، قّدمت الباحثة جدول أمساء ادلدّرسُت اآلتية

: أحوال ادلدّرسُت وادلدّرسات وادلوّظفُت يف ادلدرسة مفتاح اخلَتّية ٔ.ٗاجلدول 
 ٕٗار باروادلتوسطة اإلسالمية يف مجفاكا بنج

 رقم اإلسم حالة التوظيف ماّدةاسم ال
                                                             

ٕٗ
حاصل ادلقابلة مع موّظف ادلدرسة مفتاح اخلَتيّة ادلتوسطة اإلسالمية يف مجفاكا بنجار بارو ووثيقة  

 وت ٓٓ.ٜٓ، يف الساعة ٜٕٔٓفربوير  ٕٛادلدرسة يف تاريخ 



ٗ٘ 

 

 ٔ احلاج زلّمد زركشاالستاذ  رئيس ادلدرسة  فقوال
 ٕ سريات، السرجانا مدرسة األخالق عقيدة
 ٖ السرجاناناسعتل إسالمية،  مدرسة واحلديث القرآن

 ٗ السرجانا زلّمد حفيظ، مدرس واحلديثالقرآن 
 ٘ السرجانا ديالمي، مدرس اللغة العربّية

 ٙ الدكتور بويو دين  مدرس لثقايف اإلسالميةتاريخ اال
 ٚ أرميان، السرجانا ةمدرس لثقايف اإلسالميةاتاريخ ال

 ٛ السرجانا مرعتل قبطية، مدرسة اللغة اإلندونيسي
 ٜ السرجانا فًتة رىيات، ةمدرس اللغة اإلصللزية
 ٓٔ السرجانا أرميان، مدرسة اللغة اإلصللزية

 ٔٔ السرجاناسر سونريت،  مدرسة رياضياتال
 ٕٔ السرجانا نورل نعمة، مدرسة العلوم الطّبيعية
 ٖٔ السرجانا سيت زبيدة، مدرسة العلوم الطّبيعية

 ٗٔ حفظ أنصري، السرجانا مدرس العلوم اإلجتماعية
 ٘ٔ السرجانا حليمة، ةمدرس العلوم ادلواطنة

ادلعلومات التكنولوجيا 
 والتصاالت

 ٙٔ السرجانا سرود،م مدرس

 ٚٔ شهرياين، السرجانا مدرس الًتبية البدنية والصحية
KTK يشرة، السرجانام ةمدرس  ٔٛ 

 ٜٔ السرجاناأمر اهلل،   مدرس احملتوى احمللى )التوحيد(
 ٕٓ بَتوين مدرس احملتوى احمللى )ضلو أو صرف(
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 ٕٔ احلج زلّمد محيد مدرس احملتوى احمللى )فرائد(
 ٕٕ ورحسن مدرس احملتوى احمللى )فرائد(
 ٖٕ احلاج زلّمد أتقيا مدرس احملتوى احمللى )فرائد(

 ٕٗ بَتون مدرس احملتوى احمللى )أخالق(
 ٕ٘ إبن الصالح مدرس احملتوى احمللى )ذبويد(

إعدا ٕ٘
 د

المية المتوسطة اإلس وال الطلبة في المدرسة مفتاح الخيريّةأح  -3
  باروفي جمفاكا بنجار 

توسطة اإلسالمية يف مجفاكا بنجار عدد الطلبة يف ادلدرسة باب السالم ادل
طالًبا من  ٚٔٔ، تتكّون من ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓطالًبا يف السنة الدراسية  ٕٙٗيعٍت  بارو

وال الطلبة يف ادلدرسة مفتاح طالًبا من البنات. لتوضيح البيانات عن أح ٜٕٔاألوالد و 
لباحثة جدول أحوال الطلبة ، قّدمت ايف مجفاكا بنجار بارو الميةادلتوسطة اإلس اخلَتيّة
 اآلتية:

المية يف مجفاكا بنجار ادلتوسطة اإلس وال الطلبة يف ادلدرسة مفتاح اخلَتيّة: أحٕ.ٗاجلدول 
 ٖٗبارو

 رقم درجة الفصل إعداد 
 ٔ الفصل السابع ) أ ( ٕ٘
  الفصل السابع ) ب ( ٕٙ

                                                             
ُت حاصل ادلقابلة   ٖٗ مع موّظف ادلدرسة باب السالم ادلتوسطة اإلسالمية يف فاموروس داالم بنجرماس

 وت ٓٓ.ٜٓ، يف الساعة ٕٛٔٓسبتمرب  ٛووثيقة ادلدرسة يف تاريخ 
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 ٕ ( ج)  سابعالفصل ال ٕ٘
 ٗ ( أ الفصل الثامن ) ٖٕ
 ٘ (ب) ثامن الفصل ال ٕٕ
 ٙ ( ج)   ثامنالفصل ال ٕٗ
 ٚ الفصل التاسع ) أ ( ٖ٘
 ٛ الفصل التاسع ) ب ( ٖٗ
  الفصل التاسع ) ج ( ٕٖ

 إعداد 131
في جمفاكا المبني في المدرسة مفتاح الخيريّة اإلسالمية أحوال  -4

 بنجار بارو
ادلتوسطة مفتاح اخلَتيّة يف ادلدرسة  دلبٍتعن ا لتصوير العام   

 كما يلي :المية يف مجفاكا بنجار بارو  اإلس
: أحوال ادلبٍت يف ادلدرسة مفتاح اخلَتيّة ادلتوّسطة اإلسالمية يف مجفاكا بنجار ٖ.ٗاجلدول 

 بارو

 الجملة الغرفة الرقم
 ٔ غرفة  رئيسة ادلدرسة ٔ
 ٔ غرفة ادلدرسات ٕ
 ٔ مكتبة ٖ
 ٔ اإلدارىالفضاء  ٗ
 ٔ غرفة التوجيو االستشارة ٘
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 ٔ سلترب العلوم الطبيعية ٙ
 ٔ الفضاء التنظيمى ٚ
 ٔ رلال الرياضة ٛ
 ٕ مرحاض ادلدرسُت ٜ

 ٜ مرحاض الطلبة ٓٔ
 ٔ ادلكتبة ٔٔ
 ٔ مطبخ ٕٔ
 ٔ جراج ٖٔ
 ٜ الصف ٗٔ
 ٔ ادلصال ٘ٔ
 ٕ السكن ٙٔ
 ٕ فادلقص ٚٔ

 ٕٓ إعداد
 

 تقديم البيانات  - ب
نقسم إىل ثالثة أقسام ىي اإلختبار القبلي، وعملية ت البيانات تقدمي  

 البيانات كما يلي: تقدميالتعليم، واإلختبار البعدي. وىذه الباحثة تبُّت عن 
 اإلختبار القبلي .1

نقسم إيل أربعة أقسام ىي مادة اإلختبار القبلي، ولقاء القبلي ت اإلختبار
وىذه الباحثة تبُّت عن اإلختبار القبلي، وأقسام اإلختبار، ونتائج اإلختبار القبلي. 

 اإلختبار القبلي كما يلي:
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 القبلي مادة اإلختبار -
القبلي  ومادة اإلختبار الكالمتعليم مناسب بأىداف مادة اإلختبار أّما   

تنقسم إىل ثالثة أقسام تؤخذ من الّدرس األّول موضوعها الّتعريف بانّفس، ومادة اإلختبار 
ادلعٌت ادلفردات الّتعريف بالّنفس، وربديد معٌت احلوار على الصعيد العادلي  : يرييعٍت

  الّتعريف بالّنفس، ويبُّت احلوار مع التجويد جيدة وحقيقة.
 اإلختبار القبلى: لقاء -

 بلي كما يلي:قبلي تفعل قبل التعليم ولقاء القاإلختبار الء لقا
 : تنفيذ اإلختبار القبليٗ.ٗاجلدول 

 الفصل الساعة التاريخ  /اليوم اللقاء
 ( اجملموعة الضابطة أ ) ٕ-ٔ ٜٕٔٓفربوير  ٙاألرباء،  1
 ب ) اجملموعة التجريبية ( ٙ-٘ ٜٕٔٓفربوير  ٗاإلثنُت،  1

 أقسام اإلختبار -
اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي. رأيي  ختبار ينقسم إىل قسمُت ىو اإل  

اإلختبار البعدي ىو فعل بعد اإلختبار القبلي ىو اإلختبار فعل قبل التعليم أو التدريس، و 
 التعليم أو التدريس
 نتائج اإلختبار القبلي -

فنتائج   يف الفصل الضابطي والفصل التجرييب تفعل اإلختبار القبلي بعد
 كما يلي:

 وللمجموعة التجريبية )ب( : نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة )أ(٘.ٗاجلدول 
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 )ب(اجملموعة التجريبية   )أ( اجملموعة الضابظة
 النتيجة طالب/طالبة الرقم النتيجة طالب/طالبة الرقم

ٔ K1 ٙ٘  ٔ E1 ٙٓ 
ٕ K2 ٘ٗ ٕ E2 ٘ٚ 
ٖ K3 ٚ٘  ٖ E3 ٘٘ 
ٗ K4 ٙٗ  ٗ E4 ٗٙ 
٘ K5 ٜ٘  ٘ E5 ٕ٘ 
ٙ K6 ٚٓ  ٙ E6 ٖٙ 
ٚ K7 ٙٛ  ٚ E7 ٘ٓ 
ٛ K8 ٙٓ  ٛ E8 ٖ٘ 
ٜ K9 ٙٙ  ٜ E9 ٘ٗ 

ٔٓ K10 ٙٗ  ٔٓ E10 ٘ٙ 
ٔٔ K11 ٙٗ  ٔٔ E11 ٘ٔ 
ٕٔ K12 ٗٛ  ٕٔ E12 ٘ٗ 
ٖٔ K13 ٙٓ  ٖٔ E13 ٘ٗ 
ٔٗ K14 ٙٓ  ٔٗ E14 ٗٛ 
ٔ٘ K15 ٕ٘  ٔ٘ E15 ٙٓ 
ٔٙ K16 ٙٙ  ٔٙ E16 ٘ٗ 
ٔٚ K17 ٙ٘  ٔٚ E17 ٘ٙ 
ٔٛ K18 ٚٓ  ٔٛ E18 ٘ٔ 
ٜٔ K19 ٙٙ  ٜٔ E19 ٗٛ 
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ٕٓ K20 ٚٓ  ٕٓ E20 ٘ٙ 
ٕٔ K21 ٙٓ  ٕٔ E21 ٕ٘ 
ٕٕ K22 ٕٙ  ٕٕ E22 ٘ٙ 
ٕٖ K23 ٖٙ  ٕٖ E23 ٗٙ 
ٕٗ K24 ٘ٛ  ٕٗ E24 ٗٛ 

 ٖٗ E25 ٕ٘  75 أعلى النتيجة
 ٛٗ E26 ٕٙ  48 أدنى النتيجة
 66 النتيجةأعلى   628875 معدل النتيجة

 36 أدنى النتيجة  6816 المعيار االنحرافي
 51869 معدل النتيجة   
 5836 المعيار االنحرافي   

  

معلوم نتائج اإلختبار القبلى أن معدل الطالبات  ٘.ٗيستند إىل جدوال   
معلوم نتائج اإلختبار القبلي أن معدل الطالبات يف ، و ٘ٚٛ،ٕٙالضابطة يف اجملموعة 

 .ٜٙ،ٔ٘اجملموعة التجريبية 

 عملية التعليم .2
بعد عن يفعل اإلختبار القبلي يف الفصل الضابطي والفصل التجرييب 

 فالباجثة تفعل عملية التعليم يف الفصل الضابطي والفصل التجرييب،كما يلي:
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 عملية التعليم في الفصل التجريبي -أ 
م يف الفصل سلياألوىل عملية التعليم يف الفصل التجرييب، وعملية التع

وىذه : اللقاء، ومادة التعليم، وخطبة التعليم، ونشاط التعليم. خطوات يعٍتوجد التجرييب 
 الباحثة تبُّت عن اإلختبار القبلي كما يلي:

 اللقاء -
 لقاء عملية التعليم يف الفصل التجرييب كما يلي:

 : تنفيذ التعليم يف اجملموعة التجريبيةٙ.ٗاجلدول 

 ادلوضوع الساعة التاريخ/اليوم اللقاء

 اختبار القبلي ٙ-٘ ٜٕٔٓفربوير  ٗاإلثنُت،  ٔ

 تعليم األّول )التعريف بالّنفس( ٙ-٘ ٜٕٔٓفربوير  ٔٔاإلثنُت،  ٕ

 تعليم الثاين )التعريف بالّنفس( ٙ-٘ ٜٕٔٓفربوير  ٛٔاإلثنُت،  ٖ

 اختبار البعدي ٙ-٘ ٜٕٔٓفربوير  ٕ٘اإلثنُت،  ٗ

 مادة التعليم -
 ينقسم إىل قسمُت يعٍت ادلفردات واحلوار، كما يلي:   التعليممادة 

 :يف اللقاء األّول مادة التعليم ىو ٚ.ٗاجلدول 

اَلم اَلُم َعَلْيُكمْ  َوَعَلْيُكُم السَّ  السَّ
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   : Selamat datang (lk)  أَْىاًل ِبكَ 
 Selamat datang (lk)         ْىاٍل ِبكِ أَ 

  Selamat datang : أَْىاًل َوَسْهالً 

  : Apa kabarmu (lk)َكْيَف َحاُلكَ   Baik خِبََْتٍ َواحَلْمُد لِلَّوِ 
  : Apa kabarmu (pr)َكْيَف َحاُلكِ 

ْورِ   Selamat pagi   : َصَباُح اخلََْت  Selamat pagiَصَباُح الن ُّ
يْ   Siapa namamu (lk) : َمْن ِامْسُكَ  Namaku ِامسِْ

 Siapa namamu (pr) : َمْن ِامْسُكِ 
 Darimana kamu (lk) : ِمْن اَْيَن اَْنتَ  Aku dariاَنَا ِمنْ 

 Darimana kamu (pr)   : ِمْن اَْيَن اَْنتِ 
َوان   Alamat : ُعن ْ

 :  Terima kasih     ُشْكرً  Sama-sama َعْفوًا
 

 يف اللقاء الثاين مادة التعليم ىي:

 احملادثة األّول -
 الّسالم عليكم 
  ورمحة اهللوعليكم الّسالم 
  َ؟ْن أنتَ م 
  ،َمْن أَْنَت؟عزّام يْ مسِْ اِ أَنَا طَاِلب . 
 امسي يوسفأيضا،  أنا طالب 
 ِمْن اَْيَن اَْنَت؟ 
 اَنَا ِمْن مِجَْفاَكا َواَْنَت؟ 
 اَنَا ِمْن بَ ْنَجار بَاُرو 
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  ِإىَل اْلِلَقاِء 
 اَلَمة  َمَع السَّ

 احملادثة الثاين -
 أىال وسهال؟ 
 .أىالبِك 
 كيف كالِك؟ 
 احلمدهلل خبَت، وأنِت؟ 
 احلمدهلل خبَت أيضا 
 َوانِك؟  أين ُعن ْ
 َواين يف الشارع منجا بنجاربارو، وأنِت؟  ُعن ْ
 عنواين يف الشارع أرجونا بنجارمسُت 
  إىل اللقاء 
 مع السالمة 

 التعليم خطوات -
تنفيذ التعليم، أعدت الباحثة شيء ادلقتضى يف تعليم اجملموعة قبل 

وسيلة دمية اليّد،  ومستعدّ  ،(RPP)التنفيذ التعليمية التجريبية، منها خططت الباحثة خبّطة 
 آلة التعليم.ومستعّد 

 نشاط التعليم  -
 ونشاط التعليم كما يلي:

بنطق السالم وحبماسة إىل  افتتاح الدراسة، ادلدّرسة افتتاح الدراسة  -ٔ
 الطلبة
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تقدمي اذلدف من التعليم، تنطق ادلدّرسة اذلدف من التعليم يعٍت،  -ٕ
أظهر ادلعٌت ادلفردات، وربديد معٌت نّص احلوار على الصعيد 

 لتجويد جّيدة وحقيقيةالعادلي، وإظهار احلوار مع ا
يعٍت تقدمي ادلوضوع يف الدراسة، تنطق ادلدّرسة ادلوضوع يف الدراسة  -ٖ

 التعريف بالّنفس
تقرأ ادلدّرسة عن ادلوضوع تعليم ادلفردات بصوت عال وصحيح  -ٗ

 اليت تسمعها الطالب
تقرأ ادلدّرسة ادلفردات اليت تتعّلق دبوضوع التعليم بصوت عال  -٘

 وصحيح اليت تسمعها الطالب
تأمر ادلدّرسة إيل الطلبة تعّرف نفسو واحدا فواحدا يف أمام الفصل  -ٙ

 دمية اليد باستخدام وسيلة

 

 

 

 
 الصورة نشاط التعليم يف الفصل التجرييب

 عملية التعليم في الفصل الضابطي -ب 
ل ، وعملية التعليم يف الفصعملية التعليم يف الفصل الضابطي األوىل

وجد خطوات يعٍت: اللقاء، ومادة التعليم، وخطبة  الضابطي سواء كالفصل التجرييب
 الباحثة تبُّت عن اإلختبار القبلي كما يلي:وىذه التعليم، ونشاط التعليم. 
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 اللقاء -
 كما يلي:  عملية التعليم يف الفصل الضابطيب لقاء

 تنفيذ التعليم يف اجملموعة الضابطة ٛ.ٗ اجلدول

 ادلوضوع الساعة التاريخ/اليوم اللقاء

 اختبار القبلي ٕ-ٔ ٜٕٔٓفربوير  ٙاألرباء،  ٔ

 األّول )التعريف بالّنفس( تعليم ٕ-ٔ ٜٕٔٓفربوير  ٖٔاألرباء،  ٕ

 تعليم الثاين )التعريف بالّنفس( ٕ-ٔ ٜٕٔٓفربوير  ٕٓاألرِبعاء،  ٖ

 اختبار البعدي ٕ-ٔ ٜٕٔٓفربوير  ٕٚاألرِبعاء،  ٗ

 مادة التعليم -
 مادة التعليم ينقسم إىل قسمُت يعٍت ادلفردات واحلوار، كما يلي:  

 ىو:يف اللقاء األّول مادة التعليم  ٜ.ٗاجلدول 

اَلم اَلُم َعَلْيُكمْ  َوَعَلْيُكُم السَّ  السَّ
   : Selamat datang (lk)  أَْىاًل ِبكَ 

 Selamat datang (lk)         ْىاٍل ِبكِ أَ 
  Selamat datang : أَْىاًل َوَسْهالً 

  : Apa kabarmu (lk)َكْيَف َحاُلكَ   Baik خِبََْتٍ َواحَلْمُد لِلَّوِ 
  : Apa kabarmu (pr)َكْيَف َحاُلكِ 

ْورِ   Selamat pagi   : َصَباُح اخلََْت  Selamat pagiَصَباُح الن ُّ
يْ   Siapa namamu (lk) : َمْن ِامْسُكَ  Namaku ِامسِْ

 Siapa namamu (pr) : َمْن ِامْسُكِ 
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 Darimana kamu (lk) : ِمْن اَْيَن اَْنتَ  Aku dariاَنَا ِمنْ 
 Darimana kamu (pr)   : ِمْن اَْيَن اَْنتِ 

َوان   Alamat : ُعن ْ
 :  Terima kasih     ُشْكرً  Sama-sama َعْفوًا

 

 يف اللقاء الثاين مادة التعليم ىي:

 احملادثة األّول -
 الّسالم عليكم 
 وعليكم الّسالم ورمحة اهلل 
  َ؟ْن أنتَ م 
  ،َمْن أَْنَت؟عزّام يْ مسِْ اِ أَنَا طَاِلب . 
 امسي يوسفأيضا،  أنا طالب 
 ِمْن اَْيَن اَْنَت؟ 
 اَنَا ِمْن مِجَْفاَكا َواَْنَت؟ 
 اَنَا ِمْن بَ ْنَجار بَاُرو 
  ِإىَل اْلِلَقاِء 
 اَلَمة  َمَع السَّ

 

 احملادثة الثاين -
 أىال وسهال؟ 



٘ٛ 

 

 .أىالبِك 
 كيف كالِك؟ 
 احلمدهلل خبَت، وأنِت؟ 
 احلمدهلل خبَت أيضا 
 َوانِك؟  أين ُعن ْ
 ،َواين يف الشارع منجا بنجاربارو  وأنِت؟ ُعن ْ
 عنواين يف الشارع أرجونا بنجارمسُت 
 إىل اللقاء 
 مع السالمة 

 التعليم خطوات -
تنفيذ التعليم، أعدت الباحثة شيء ادلقتضى يف تعليم اجملموعة قبل 

 ومستعّد  آلة التعليم. ،(RPP)التنفيذ التعليمية التجريبية، منها خططت الباحثة خبّطة 
 نشاط التعليم  -

افتتاح الدراسة، ادلدّرسة افتتاح الدراسة بنطق السالم وحبماسة إىل  (أ 
 الطلبة 

تقدمي اذلدف من التعليم، تنطق ادلدّرسة اذلدف من التعليم يعٍت،  (ب 
أظهر ادلعٌت ادلفردات، وربديد معٌت نّص احلوار على الصعيد 

 العادلي، وإظهار احلوار مع التجويد جّيدة وحقيقية  
الدراسة، تنطق ادلدّرسة ادلوضوع يف الدراسة يعٍت تقدمي ادلوضوع يف  (ج 

 التعريف بالّنفس
 تلقي ادلدّرسة ادلفردات إىل الطالب مّرتُت أو أكثر (د 
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 يتلفظ الطلبة ادلفردات اليت استمعوىا من ادلدّرسة  (ه 
تعطي ادلدّرسة السؤالُت، السؤال األوىل يعٍت أمرت ادلدّرسة الطلبة  (و 

 ألجواب السؤال معطى
 يعٍت أمرت ادلدّرسة الطلبة حلوار مع صديهم يف أمام السؤال الثاين (ز 

 الفصل
 
 

  
 
 
 

 الصورة نشاط التعليم يف الفصل الضابطة
 اإلختبار البعدي .3

البعدي تنقسم إيل أربعة أقسام ىي مادة اإلختبار البعدي، ولقاء  اإلختبار
الباحثة تبُّت عن وىذه . اإلختبار، ونتائج اإلختبار البعدياإلختبار البعدي، وأقسام 

 كما يلي:  اإلختبار البعدي
 مادة اإلختبار -

أّما مادة اإلختبار مناسب بأىداف تعليم الكالم ومادة اإلختبار البعدي 
تؤخذ من الّدرس األّول موضوعها الّتعريف بانّفس، ومادة اإلختبار تنقسم إىل ثالثة أقسام 

د معٌت احلوار على الصعيد العادلي يعٍت: يري ادلعٌت ادلفردات الّتعريف بالّنفس، وربدي
 الّتعريف بالّنفس، ويبُّت احلوار مع التجويد جيدة وحقيقة.
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 دياإلختبار البعاللقاء  -
 اإلختبار القبلي تفعل قبل التعليم ولقاء القبلي كما يلي:لقاء 

 تنفيذ اإلختبار البعدي ٓٔ.ٗاجلدول 
 الفصل الساعة التاريخ  /اليوم اللقاء

 ( اجملموعة الضابطة أ ) ٕ-ٔ ٜٕٔٓفربوير  ٕٚاألرباء،  1

 ب ) اجملموعة التجريبية ( ٙ-٘ ٜٕٔٓفربوير  ٕ٘اإلثنُت،  1

 أقسام اإلختبار -
ختبار ينقسم إىل قسمُت ىو اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي. رأيي  اإل

ىو فعل بعد اإلختبار القبلي ىو اإلختبار فعل قبل التعليم أو التدريس، واإلختبار البعدي 
 التعليم أو التدريس
  ديعنتائج اإلختبار الب -

بعد تفعل اإلختبار القبلي يف الفصل الضابطي والفصل التجرييب فنتائج  
 كما يلي:

للمجموعة الضابطة )أ( وللمجموعة التجريبية  : نتائج االختبار البعدئٔ.ٗ اجلدول
 )ب(

 )ب(اجملموعة التجريبية   )أ( اجملموعة الضابظة



ٙٔ 

 

 النتيجة طالب/طالبة الرقم النتيجة طالب/طالبة الرقم
ٔ K1 ٚٛ  ٔ E1   ٛٔ 
ٕ K2 ٚٓ ٕ E2 ٚٚ 
ٖ K3 ٚٛ  ٖ E3 ٖٛ 
ٗ K4 ٙ٘  ٗ E4 ٛٗ 
٘ K5 ٚٔ  ٘ E5 ٕٛ 
ٙ K6 ٚٓ  ٙ E6 ٛٗ 
ٚ K7 ٕ٘  ٚ E7 ٜٕ 
ٛ K8 ٘ٙ  ٛ E8 ٜٗ 
ٜ K9 ٙٙ  ٜ E9 ٛٓ 

ٔٓ K10 ٕٙ  ٔٓ E10 ٜ٘ 
ٔٔ K11 ٚٓ  ٔٔ E11 ٚٗ 
ٕٔ K12 ٚٛ  ٕٔ E12 ٚٙ 
ٖٔ K13 ٖٛ  ٖٔ E13 ٚٙ 
ٔٗ K14 ٙٛ  ٔٗ E14 ٛٓ 
ٔ٘ K15 ٚٙ  ٔ٘ E15 ٚ٘ 
ٔٙ K16 ٛ٘  ٔٙ E16 ٙٛ 
ٔٚ K17 ٕٚ  ٔٚ E17 ٚٛ 
ٔٛ K18 ٛٚ  ٔٛ E18 ٚٙ 
ٜٔ K19 ٙٚ  ٜٔ E19 ٛ٘ 
ٕٓ K20 ٙٚ  ٕٓ E20 ٖٛ 
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ٕٔ K21 ٚٚ  ٕٔ E21 ٚٙ 
 ٗٚ E22 ٕٕ  87 أعلى النتيجة

 ٔٚ E23 ٖٕ  52 النتيجة أدنى
 ٙٚ E24 ٕٗ  71833 معدل النتيجة

 95 أعلى النتيجة  88873 المعيار االنحرافي
 68 أدنى النتيجة   
 86868 معدل النتيجة   
 68788 المعيار االنحرافي   
  

أن معدل  معلوم نتائج اإلختبار البعدي ٕٔ.ٗ يستند إىل جدوال  
أن معدل  معلوم نتائج اإلختبار البعدي، و ٖٖ،ٔٚ الطالبات يف اجملموعة الضابطة

 .ٛٓ،ٓٛلبات يف اجملموعة التجريبية الطا

 نتائج التعليم يف الفصل التجرييب ٕٔ.ٗاجلدول 
 ال نعم السؤل رقم

ٔ 
 
ٕ 
 
 
ٖ 

الطلبة محاسة يف التعليم باستخدام وسيلة دمية 
 اليّد.

اليّد مناسب يف استخدام يف وسيلة دمية 
الفصل السابع يف مدرسة مفتاح اخلَتيّة 

 ادلتوّسطة اإلسالمية يف مجفاكا بنجار بارو.
 نشاط الطلبة يف األسئلة واجلواب.

ٗ 
 
ٗ 
 
 
ٖ 

ٓ 
 

ٓ 
 
 
ٓ 
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 ٓ ٖ الطلبة تري احلوار أمام الفصل ٗ
 

 : تفسَت حصول تعليم الطلبةٖٔ.ٗ اجلدول

 بيان قيمة رقم
 شلتاز ٗ-ٖ ٔ
 جّيد  ٖ-ٕ ٕ
 مقبول ٕ-ٔ ٖ
 راسب ٔ-ٓ ٗ

 

 تحليل البيانات وتفسيرها  -ج 
في على نتائج االختبار القبلي لدى طلبة  نتيجة المتوسط والمعيار االنحارا -1

)المجموعة  السابع بصف )للمجموعة الضابطة( وال أ سابعال الصف
 التجريبية(

يف ربليل  IBM SPSS Statistics v.21: نتيجة برنامج ٗٔ.ٗجدول 
 ادلتوسط وادلعيار االضلرايف على نتائج االختبار القبلي
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بناء على ذلك جدوال، عرف من اجملموعة الضابطة أن قيمة ادلتوسط =   
. أما يف اجملموعة التجريبية أن قيمة ادلتوسط = ٓٔ،ٙوادلعيار اإلضلرايف =  ٚٛ،ٕٙ
 ٖٙ،٘وادلعيار اإلضلرايف =  ٜٙ،ٔ٘

 أ سابعتبار القبلي لدى طلبة الصف العلى نتائج االخاختبار الطبيعية  -2
 )المجموعة التجريبية( سابع بللمجموعة الضابطة( والصف ال)

يف ربليل اختبار  IBM SPSS Statistics v.21: نتيجة برنامج ٘ٔ.ٗجدول 
 الطبيعية على نتائج االختبار القبلي

 

 

 
 
 
 

 

 ىو sig. (2-tailed)أن قيمة توجد يف اجملموعة الضابطة )الصف السابع أ( 
ىو التوزيع الطبيعي. أما يف  ضابطة، إذن قيمة اجملموعة ال٘ٓ،ٓ، ألن أكرب من ٜٓٔ،ٓ

، ألن أكرب من ٛٛٚ،ٓىو  sig. (2-tailed)ب( أن قيمة  سابع)الصف ال تجريبيةاجملموعة ال
الطلبة يف ىو التوزيع الطبيعي. إذن، قيمة تعليم  تجريبية، إذن قيمة اجملموعة ال٘ٓ،ٓ

 .طبيعيةالضابطة واجملموعة التجريبية ىي  اجملموعة
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 أ سابعالاختبار التجانس على نتائج االحتبار القبلي لدى طلبة الصف  -3
 )المجموعة التجريبية( لسابع بللمجموعة الضابطة( والصف ا)

يف ربليل اختبار  IBM SPSS Statistics v.21: نتيجة برنامج ٙٔ.ٗجدول 
 التجانس على نتائج االختبار القبلي.

 

 

 
 
 

بناء على  H0فقبلت   ٘ٓ،ٓ، ألن أكرب من ٓٔٙ،ٓىو  sigتوجد قيمة 
ألن قيمة التجانس  ىي تجريبيةواجملموعة ال ضابطةن عرف أن قيمة اجملموعة الذلك التبيا

دلعرفة الفرق بُت قدرة  tاالختبار القبلي ىي الطبيعية والتجانس فاإلستخدام اختبار 
 اجملموعتُت توجد أم ال.

 أ سابعالعلى نتائج االختبار القبلي لدى طلبة الصف  tاختبار  -4
 )المجموعة التجريبية( سابع بللمجموعة الضابطة( والصف ال)

يف ربليل  IBM SPSS Statistics v. 21: نتيجة برنامج ٚٔ.ٗجدول 
 على نتائج االختبار القبلي tاختبار 
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 .sig=ىناك قيمة  IBM SPSS Statistics v.21بناء على حساب بربنامج 
(2 tailed) ٓ،ٓٓٓ ٓأصغر من  ٓٓٓ،ٓألن،ٓ٘ Ha  مقبولة وH0 حىت ميكن أن   مردودة

للمجموعة ) سابع أبار القبلي بُت طلبة الصف اليتّم أّن توجد فرق على نتائج اإلخت
 )اجملموعة التجريبية(. السابع بالضابطة( والصف 

يف ربليل ادلتوسط، IBM SPSS Statistics v.21 قامت الباحثة برنامج 
من نتائج االختبار البعدي.  tادلعيار االضلرايف، اختبار الطبيعية، االختبار التجانس واختبار 

 كما يلي:  IBM SPSS Statistics v.21أما نتائج احلساب بربنامج 

ي لدى طلبة االنحارافي على نتائج االختبار البعد نتيجة المتوسط والمعيار -1
)المجموعة  سابع بللمجموعة الضابطة( والصف ال) سابع أالصف الث
 التجريبية(

يف ربليل  IBM SPSS Statistics v.21: نتيجة برنامج ٛٔ.ٗجدول 
 ادلتوسط وادلعيار االضلرايف على نتائج االختبار البعدي
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 = أن قيمة ادلتوسط ضابطةعرف من اجملموعة الجلدول، بناء على ذلك ا
أن قيمة ادلتوسط =  تجريبيةجملموعة ال. أما يف اٚٛ،ٛ وادلعيار االضلرايف = ٖٖ،ٔٚ
 ٛٚ،ٙوادلعيار االضلرايف =  ٓٓ،ٓٛ

 سابع ألدى طلبة الصف ال اختبار الطبيعية على نتائج االختبار البعدي -2
 )المجموعة التجريبية(سابع ب لمجموعة الضابطة( والصف ال)ل

يف ربليل اختبار  IBM SPSS Statistics v.21: نتيجة برنامج ٜٔ.ٗ جدول
 الطبيعية على نتائج االختبار البعدي.
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فهي  sig. (2-tailed)أ( أن قيمة  سابع)الصف ال ضابطةتوجد يف اجملموعة ال
الطبيعي. أما يف ىو التوزيع  ضابطة، إذن قيمة اجملموعة ال٘ٓ،ٓ، ألن أكرب من ٕٜٜ،ٓ

، ألن أكرب ٗٗٚ،ٓفهي  sig. (2-tailed)ب( أن قيمة  سابع)الصف ال لتجريبيةاجملموعة ا
ىو التوزيع الطبيعي. إذن، قيمة تعليم الطلبة يف  تجريبية، إذن قيمة اجملموعة ال٘ٓ،ٓ من

 .طبيعيةالتجريبية ىي  الضابطة واجملموعة اجملموعة
 أ سابعالاختبار التجانس على نتائج االحتبار البعدي لدى طلبة الصف  -3

 )المجموعة التجريبية( سابع ب)للمجموعة الضابطة( والصف ال

يف ربليل اختبار  IBM SPSS Statistics v.21: نتيجة برنامج ٕٓ.ٗجدول 
 التجانس على نتائج االختبار البعدي.

 

 

 
 
 

فقبلت  ٘ٓ،ٓ، أكرب من ٕٛٙ،ٓ، ألن ٕٛٙ،ٓىو  sigتوجد قيمة 
.H0 الضابطة واجملموعة التجريبية ىي بناء على ذلك التبيان عرف أن قيمة اجملموعة 

 التجانس.
 tألن قيمة االختبار البعدي ىي الطبيعية والتجانس فاإلستخدام اختبار 

 دلعرفة الفرق بُت قدرة اجملموعتُت توجد أم ال.



ٜٙ 

 

 سابع أالعلى نتائج االختبار البعدي لدى طلبة الصف  tاختبار  -4
 )المجموعة التجريبية( سابع بللمجموعة الضابطة( والصف ال)

يف ربليل  IBM SPSS Statistics v. 21: نتيجة برنامج ٕٔ.ٗجدول 
 على نتائج االختبار البعدي tاختبار 

 
 

 

 

 
 .sig=ىناك قيمة  IBM SPSS Statistics v.21بناء على حساب بربنامج 

(2 tailed) ٓ،ٓٓٔ ٓأصغر من  ٔٓٓ،ٓألن،ٓ٘ Ha  مقبولة وH0 حىت ميكن أن   مردودة
للمجموعة ) سابع أبُت طلبة الصف الث يتّم أّن توجد فرق على نتائج اإلختبار البعدي

 )اجملموعة التجريبية(. سابع بالضابطة( والصف ال
 كالميف تعليم الوسيلة دمية اليد واخلالصة من ىذا احلساب أن استخدام 

 فعال.
 نتائج الباحثة البحث  -د 

تفديرا نتائج التعليم، فالباحثة نشطا ىناك فرق كبَت بُت نتائج التعلبم 
الطلبة تدريسها باستخدام وسيلة دمية اليّد وبدون وسيلة دمية اليّد. بعد مقارنة نتائج 

الضابطة واإلختبا القبلي واإلختبار البعدي اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي يف اجملموعة 
  يف اجملموعة التجريبية فالباحثة عقد ىذا البحث فعال.



ٚٓ 

 

قبل الباحثة تفعل اإلختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة 
تفعل صدق اإلختبار يف الفصل "ج"، بعد الباحثة تفعل صدق اإلختبار يف فالباحثة 

 .اإلختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطةالفصل "ج" فالباحثة تفعل 

اإلختبار القبلي، الباحثة تفعل التعليم يف اجملموعة بعد الباحثة تفعل 
مهارة الكالم يف ادلرحلة األوىل مناسب بأىداف التجريبية واجملموعة الضابطة. دبادة التعليم 

 يعٍت:

 تطوير وعى الطفل بالكلمات الشفوية كوحدات لغوية. -أ 
 إثراء ثروتو اللفظية الشفهية. -ب 
 تقومي روابط ادلعٌت عنده.-ج 
 متكينو من تشكيل اجلمل وتركيبها. -د 
 تنكية قدرتو على تنطيم األفكار يف وحدات لغوية. -ه 
 ربسُت ىجائو ونطقو. -و 
 ٗٗللتعبَت القصص ادلصلى. إستخدامو -ز 

 
بعد الباحثة تفعل التعليم يف اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة، 
فالباحثة تفعل اإلختبار البعدي يف اجملموعة التجريبة واجملموعة الضابطة. باستخدام وسيلة 

 دمية اليّد يف اجملموعة التجريبية وبدون وسيلة دميىة اليّد يف اجملموعة الضابطة.
 
 
 

                                                             
 ٖٗٔ، ص. جعسابق ادلر رشدي أمحد طعيمة،   ٗٗ
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 أّما كرف معدل في االختبار القبلي والبعدي كما يلي :

 
 


