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 الباب الرابع
 تحليل البيانات ومناقشتها

 لمحة عن الميدان البحث . أ
الحامد بلس المتوسطة  بمدرسةالموقع الجغرافي وتاريخ  .1

 اإلسالمية بنجرماسين
 يف احلامد بلس املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني مبدرسةتقع 

أالالك  40احلي مجعية ، 84الشارع متبوس فرومناس رقم  
 ، كاليمانتان مشال بنجرماسني ، مدينة بنجرماسني منطقة .الشمايل
تأسست يف  املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلامد بنجرماسني.اجلنوبية

، بناء على اقرتاح من رئيس املؤسسة واملعلمني  2003أبريل  30
مد املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلا واجملتمع وأولياء أمور طالب

بسبب التعليم اإلسالمي  1984اليت تأسست منذ عام  بنجرماسني
احلامد  املدرسةاملستمر يف إطار مؤسسة اهلداية. يف بداية إنشاء 

طالًبا وتتزايد   25، كان هناك بلس املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني
 .2018كل عام حىت اآلن يف عام 

ال تزال املرافق والبنية التحتية لإلنشاء األويل للمبىن مشرتكة مع 
وكان تنفيذ وقت  املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلامد بنجرماسني

، بدأ أيًضا تشييد أول مبىن  2003التعلم خالل النهار. منذ عام 
مكون من غرفتني. بعد االنتهاء من املبىن اجلديد ، يتم نقل التعلم 

. ويف الوقت نفسه ، يتم فصل 14,10إىل  07,15إىل الصباح من 
درسة بلس احلامد املتوسطة اإلسالمية املالفصول الدراسية ملدارس 

املدرسة املتوسطة . واآلن لدى الطالب والطالباتبني  نجرماسنيب
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 2واملبىن  1، ومها املبىن بالفعل مبنيان بنجرماسني اإلسالمية
 فصول دراسية. 10ويضم 

املدرسة بلس احلامد املتوسطة اإلسالمية تأسست يف البداية 
. هريناوايت الدكتورنده. احلاجة درسةة املحتت قيادة رئيس بنجرماسني

الدكتورندوس. احلاج. حممد جوهانسية.ت. ونائب رئيس املدرسة 
رزقا اماليا, املدرسة من قبل  ئيسةقيادة ر واستمر يف  2014حىت 

 حىت اآلن. السرجانا ونائب رئيس املدرسة حممد رضوان ،السرجانا 
املدرسة بلس احلامد املتوسطة اإلسالمية أما بالنسبة ألنشطة  

و  حتفيظ مكثف,، وهي: داحل املناهجىل جانب إ بنجرماسني
والكشافة والكشافة للفريق األساسي رافعي العلم, و كومسيب, 

 وحبسي بوترا وبوتري والرقص اإلقليمي.
املدرسة بلس احلامد املتوسطة اإلسالمية أما بالنسبة لرؤية 

 خالقاأل واسعة عل خلق الطالب الذين لديهم، وهي "جبنجرماسني
حفيظه قرعان ، و فاهيم العلوم الدينية والعاّمة ، حافظ كرمية يف مال

باشرة )تتعايش بشكل جيدا يف اجملتمع( اإلميان الذي ميكن ، ممتدين
أن يتمسك به بقوة, ميكنه ممارسة العلوم  يف احلياة اليومية وحتقيق 

.اإلجنازات 
املدرسة بلس احلامد املتوسطة اإلسالمية يف حني أن مهمة 

 تشمل: بنجرماسني
من خالل ممارسة وأخالق الكرمية  ر بالثناءغرس موقف جدي• 

 التعاليم الدينية.
 حتسني عملية التعلم والتوجيه واحلصول على رؤى واسعة.• 
 مطالبة الطالب باحلفاظ على القرآن.• 
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 تعزيز استقاللية املتدينني.• 
 تعزيز االرتباط والعالقات اجليدة يف اجملتمع.• 
 قوي والتمسك بركائز اإلميان.زرع إميان • 
تطبيق وممارسة علم الدين واملعرفة العامة يف احلياة اليومية ودمج • 

 اإلجنازات يف الفوز بالبطولة.
اهلدف من املدرسة هو تزويد الطالب باملهارات واملعارف 
األساسية املفيدة للطالب لتزويد الطالب باملهارات األساسية يف 

ة اإلسالمية وفًقا ملستوى التطور ، وكذلك املعرفة واخلربة الديني
 االستعداد للتطوير.

 هوية املدرسة 
املدرسة بلس احلامد املتوسطة :     اسم املدرسة -

  اإلسالمية بنجرماسني
 121263710024:    رقم إحصائيات املدرسة -
-  NPSN       :30315497 
 : أ.    اعتماد املدرسة -
، 84متبوس فرومناس رقم  الشارع :   استكمال عنوان املدرسة -

، مدينة مشال بنجرماسني منطقة .أالالك الشمايل 40مجعية احلي 
املدرسة بلس احلامد املتوسطة  اجلنوبية ، كاليمانتانبنجرماسني

 3300262-0511رقم اهلاتف: . اإلسالمية بنجرماسني
-  NPWP 005557442731000 :  املدرسة 
 : حممد رضوان اسم رئيس املدرسة  -
 081349522397:  رقم اهلاتف / املساعدة  -
 : اهلداية اخالق كرمية  اسم املؤسسة  -
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 ، 84الشارع متبوس فرومناس رقم  :   عنوان املؤسسة -
 40مجعية احلي 

 08995490998:  رقم هاتف املؤسسة / اجلوال  -
 19:  رقم صك املؤسس   -
 : التأسيس ملكية األرض -
 : مؤسسة حالة املبىن -
 ²م 516:  مساحة املبىن -
 ²م 680:  مساحة األرض -

المدرسة بلس الحامد في  لموظفةوا ن والمدرساتأحوال المدرسي .2
  المتوسطة اإلسالمية بنجرماسين

املدرسة بلس احلامد املتوسطة اإلسالمية معلًما يف  33يوجد 
أعضاء إداريني. ملزيد  3هيئة تدريس و  30، يتألفون من بنجرماسني

 التايل. من التفاصيل ، انظر اجلدول
املدرسة بلس يف  ملوظفةوا  واملدرساتاملدرسني أمساء 401اجلدول. 

 2021\2020العام الدراسي  احلامد املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني

 المادة اإلسم الرقم
 رئيسة املدرسة حممد رضوان السرجانا 1
 ختطيط والفقه دحليايت السرجانا 2
 والقرآن احلديثطالب العلم  امحد افندي السرجانا 3
 (8،9القرآن احلديث ) نايالتوس السعديةالسرجانا 4
 اللغة العربية حممد شريف السرجانا 5
 (9النحو و عقيدة األخالق ) زيين غاين 6
 (9اللغة األجنليزية واحلرفة ) ليانا محيد السرجانا 7
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 (9علوم طبيعية ) اروينا سبتياين السرجانا 8
 (8الرّياضّيات ) سييت مسرورة السرجانا 9

 (7اللغة اإلجنليزية واحلرفة ) سوترمي أوتامي نينغ راتيه السرجانا 10
 (8علوم الطبيعية ) زبيدة السرجانا 11
 (9الرياضّيات ) ماريا أولفا السرجانا 12
اللغة اإلندونسية والرتبية املدنية  ايوان هريادي السرجانا 13

(7) 
 اإلسالمتاريخ  حياة النعمة السرجانا 14
 حتفيذ البنني عبد الباسط فطانا 15
 الرتيبة البدنية الرياضة امحد الريفاين السرجانا 16
 (7،8عقيدة األحالق ) حممد جعفر السرجانا 17
 حتفيظ البنات نور حبيبة احلسىن 18
 حتفيظ البنات رزقي فوزة 19
 اللغة اإلجنليزية يوستيكا أوليا 20
 (8،9الرتبية املدنية ) السرجانابوتريانا خري النسآء  21
 حتفيظ البنني حممد ريزال هداية اهلل 22
 (7علوم طبيعية ) خري النسآء السرجانا 23
 (7الرياضيات ) رزقي نور احلسىن السرجانا 24
 (7العلوم اإلجتماعية ) أبرياندا السرجانا 25
 حتفيظ البنات سييت روضة اجلنة 26
 (8اللغة اإلندونيسية واحلرفة ) نور الرمحة السرجانا 27
 (7اللغة اإلندونيسية ) منورة السرجانا 28
التوجيه اإلرشادي والوحدة  ناديا زلفا مليند السرجانا 29
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 الصحية
 رئيسة اإلدارة مروية السرجانا 30
 موظفة اإلدارة أصيلة السرجانا 31
 موظفة التعاون موليدة 32

 

الحامد المتوسطة اإلسالمية المدرسة بلس في  بةطلال أحوال .3
  بنجرماسين

 املدرسة بلس احلامد املتوسطة اإلسالمية بنجرماسنيالطالب يف 
هم أولئك الذين اجتازوا اختبار االختيار لقبول الطالب اجلدد الذي 

كان عدد الطالب   2020/2021يعقد كل عام. يف العام الدراسي 
 : التايل ملزيد من التفاصيل ، انظر اجلدول طالًبا. 296

املدرسة بلس احلامد املتوسطة اإلسالمية يف  أحوال الطلبة 402اجلدوال 
 2020/2021العام الدراسي  بنجرماسني

 عدد الطالب الفصل الرقم
1 7 103 
2 8 102 
3 9 91 

 296 اإلعداد
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المدرسة بلس الحامد المتوسطة اإلسالمية في أحوال األجهزة  .4
  بنجرماسين
مرافق ميكن املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلامد بنجرماسني  لدى

تصنيفها على أهنا جيدة وميكن أن تدعم عملية التدريس والتعلم 
املواتية ، على الرغم من وجود عدد أقل من الفصول الدراسية. ميكن 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلامد بنجرماسني املتوفرة يف األجهزة رؤية 
 : لتايليف اجلدول ا

املدرسة بلس احلامد املتوسطة  التحتية يفاألجهزة  403جلدوال ا
 اإلسالمية بنجرماسني

 العدد المباني الرقم
 8 الفصل 1
 1 املكتبة 2
 1 معمل احلاسوب 3
 1 غرفة الرئيس املدرسة 4
 1 غرفة املدّرسني 5
 1 غرفة اإلدارة 6
 6 املرحاض 7

 الجدول الدراسي .5
املدرسة بلس احلامد يتم تنفيذ توقيت أنشطة التدريس والتعلم يف 

كل يوم اثنني إىل السبت. يتم املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني  
. 11,00إىل  08,00التدريس والتعلم جلميع الفصول الدراسية من 

املدرسة بلس احلامد املتوسطة اإلسالمية يستخدم التعلم يف 
نت وجهًا لوجه. بالنسبة لالجتماعات نظاًما عرب اإلنرت  بنجرماسني
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وجًها لوجه كل أسبوع ، يتم إدخال فصلني فقط ألن فصل واحد 
من الطالب ينقسم إىل فصلني. للتعلم عرب اإلنرتنت باستخدام 

 .google classroomتطبيق 

 وصف القدرة األولية . ب
الصف الثامن )أ( والصف بالقدرات األولية لطالب  البيانات اخلاصة     

قبل  . ميكن رؤيتها يف امللحق، و  قبليهي درجات االختبار الالثامن )د( 
، أي درجات  اجملموعتني القدرات األولية هلاتني م ، انظر أواًل إىليتنفيذ التعل
اجملموعة . يتم استخدام هذه القيمة األولية لتحديد متوسط قبلياالختبار ال

 القدرات كانت إذا ما معرفة ميكن حبيث ، لتجريبيةا واجملموعة الضابطة
 .ال أم خمتلفة والضابطة التجريبية اجملموعة يف للطالب األولية

 قدرات الطالبات األولية )االختبار القبلي(في المجموعة الضابطة .1
بناء على املرفق, يتم عرض درجات اإلختبار القبلي يف اجملموعة 

 التايل :الضابطة بإجياز يف اجلدول 

 يف اجملموعة الضابطة درجة قدرة الطالبات عن اإلختبار القبلي 4,4اجلدول 

 % عدد الطالبات  بيان درجة قدرة الطالبات
 %3,8 1 ممتاز 100 – 95

 %34,6 9 جيد جدا 95 – 80
 %27 7 جيد 80 – 65
 %3,8 1 مقبول 65 – 55
 %27 7 ناقص 55 – 40

 %3,8 1 راسب 40 – 0
 %100 26 المجموع
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طالبات على اإلختبار  26بناء على اجلدول أعاله, حصلت  
القبلي و الذي يستخدم كقيمة لقدرة الطالب األولية, فهناك مؤهالت 

 9% شامال املؤهالت ممتاز, 3,8خمتلفة. و أما توجد طالبة واحدة أو 
% 27طالبات أو  7شامال املؤهالت جيد جدا,  34،6طالبات أو 

% شامال املؤهالت مقبول, 3،8جيد, طالبة واحدة أو شامال املؤهالت 
% 3،8% شامال املؤهالت ناقص, وطالبة واحدة أو 27طالبات أو  7

 شامال املؤهالت راسب.
 قدرات الطالبات األولية )االختبار القبلي(في المجموعة التجريبية .2

بناء على املرفق, يتم عرض درجات اإلختبار القبلي يف اجملموعة 
 بإجياز يف اجلدول التايل : التجريبية

 ي يف اجملموعة التجريبيةعن اإلختبار القبل درجة قدرة الطالب 4،5اجلدول 
 % عدد الطالبات  بيان درجة قدرة الطالبات

 - - ممتاز 100 – 95
 %23،1 6 جيد جدا 95 – 80
 %30،8 8 جيد 80 – 65
 %19،2 5 مقبول 65 – 55
 %11،5 3 ناقص 55 – 40
 %15،4 4 راسب 40 – 0

 %100 26 المجموع
طالب على اإلختبار القبلي و  26بناء على اجلدول أعاله, حصل  

الذي يستخدم كقيمة لقدرة الطالب األولية, فهناك مؤهالت خمتلفة. و أما 
طالب أو  8% شامال املؤهالت جيد جدا, 23،1طالب أو  6توجد 
% شامال املؤهالت 19،2طالب أو  5% شامال املؤهالت جيد, 30،8
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طالب أو  4% شامال املؤهالت ناقص, و 11،5طالب أو  3مقبول, 
 % شامال املؤهالت راسب.15،4

 تقديم البيانات وتفسيرها . ج
 نتائج أدوات البحث التجريبي .1

 قبل إجراء البحث اختربت الباحثة أداة االختبار أواًل خارج
 14ج مع  الفصل الثامنالتجريبية وهي  موعةالضابطة واجمل اجملموعة

 10:15فرباير ، الساعة  2. ُعقدت هذه احملاكمة يوم الثالثاء اتطالب
 .WhattsAppوانتهت عرب تطبيق  -صباًحا 

من نتائج التجارب االختبارية ، مت احلصول على البيانات اليت 
يتم بعد ذلك إجراء حسابات لصحة وموثوقية أداة االختبار. ميكن 

ية أسئلة االختبار االطالع على أمثلة احلسابات ونتائج صحة وموثوق
 .القبلي والبعدي على عناصر املقالة العشرين اليت مت اختبارها يف املرفق

بناًء على البيانات التجريبية اليت مت احلصول عليها ، ميكن حتديد 
صالحية وموثوقية أداة االختبار. يتم عرض نتائج احلسابات اخلاصة 

 بصحة وموثوقية العناصر يف اجلدول التايل:

 عرض نتائج حساب الصالحية واملوثوقية ألداة األسئلة 4,6جلدوال ا           

 البيان r11 التقرير Rhitung Rtabel المتغير
X1 0،710 0،532 صحيح*Valid   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

X2 0،654 0،532 صحيح*Valid  

X3 0،549 0،532 صحيح*Valid  

X4 0،528 0،532 غري صحيح *Invalid  
X5 0،751 0،532 صحيح*Valid  
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X6 0،679 0،532 صحيح*Valid   
 
 

0،916 

 
 
 

 موثوق

X7 0،849 0،532 صحيح*Valid  

X8 0،740 0،532 صحيح*Valid  

X9 0،836 0،532 صحيح *Valid 

X10 0،710 0،532 صحيح*Valid  

X11 0،849 0،532 صحيح *Valid  

X12 0،740 0،532 صحيح*Valid  

X13 0،679 0،532 صحيح*Valid  

X14 0،703 0،532   صحيح*Valid  

X15 0،836 0،532 صحيح*Valid  

X16 0،654 0،532 صحيح*Valid  

X17 0،549 0،532 صحيح*Valid  

X18 0،107 0،532 غري صحيح*Invalid  
X19 0،195 0،532 غري صحيح *Invalid 
X20 0،536 0،532 صحيح *Valid  

 المجموعة الضابطة والتجريبيةم في يتنفيذ التعل .2
الضابطة يف مجموعة تنفيذ االختبار القبلي للقامت الباحثة ب

يوم  ةالتجريبي موعةويف اجمل 2021فرباير  9هذه الدراسة يوم الثالثاء 
فرباير  9م يف هذه الدراسة  من ي. مت التعل2021فرباير  13السبت 
مث تنفيذ االختبار النهائي )االختبار  2021مارس  13إىل  2021

مارس  13ويف  جملموعة الضابطةا يف 2021مارس  8البعدي( يف 
 التجريبية. موعةباجمل 2021
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م ، واملوضوع الذي يتم ييف هذا التعل سةكمدر عملت الباحثة  
تدريسه خالل فرتة البحث هذه يدور حول املِْهَنُة الطِّبـِّيَّة ، وهي مواد 

عربية يف الفصل الثامن تتضمن معيارًا واحًدا للكفاءة والكفاءة اللغة ال
املدرسة األساسية اليت تنقسم إىل عدة مؤشرات. املنهج املستخدم يف 

 .2013هو منهج  بلس احلامد املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني
إىل طالب الصف الثامن أ  ”املِْهَنُة الطِّبـِّيَّة“بعض املواد حول 

خيضع كل فصل إىل معاملة خمتلفة كما هو مذكور  الثامن د.الصف و 
يف طريقة البحث لتقدمي وصف تفصيلي لتنفيذ العالج لكل جمموعة، 

 سيتم شرحه على النحو التايل.
 اجملموعة الضابطةم يف يتنفيذ التعل( أ

، جيب أواًل إعداد كل ما هو مطلوب يف ميقبل تنفيذ التعل
 (RPP)م يوخطة تنفيذ التعل. يشمل اإلعداد املواد اجملموعة الضابطة

 وأسئلة لالختبار القبلي والبعدي.
واحد الختبار ملرة مرات. اجتماع  5 اجملموعة الضابطةم يف يالتعل

، ومرة مرات ملمارسة التدريس 3القدرة األويل )االختبار القبلي(، 
 يف التعليم يستخدم(. البعدي االختبار) النهائي لالختبار واحدة

 جائحة تفشي بسبب اإلنرتنت، عرب نظاًما هذه الضابطةاجملموعة 
COVID-19  الذي حدث يف إندونيسيا. ميكن رؤية جدول التنفيذ

 يف اجلدول التايل.
 اجملموعة الضابطةم يف يتنفيذ التعل 4،7 دولاجل

المقابلة 
 لا

ساعة ال اليوم والتاريخ
 لا

 المواد المؤشر

 - الكفاءة األويلاحتبار  2فربير  9الثالثاء,  1
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 )اإلختبار القبلي(  2021
فربير  16الثالثاء,  2

2021 
للطالبات ميكن  .6 2

االنضمام إىل 
ف منفصلة أحر 

 بشكل صحيح
ميكن للطالبات  .7

فصل املفردات إىل 
حروف هجائية 
 بشكل صحيح

 
 

املفردات 
 والكتابة

فربير  23الثالثاء,  3
2021 

ميكن للطالبات  .8 2
ترتيب كلمات 
 عشوائية يف مجلة

 جيدة وصحيحة
ميكن للطالبات   .9

كتابة مجل عربية 
برتكيب لغوية 
بسيطة بطريقة 

 موجهة

 
 

 الرتكيب
)اجلملة 
 الفعلية(

مارس  2الثالثاء,  4
2021 

ميكن للطالبات  .10 2
الفعل تغيري 

املاضي بالضبط 
 حسب الضمري

 
 الفعل املاضي

 

 - اإلختبار النهائي 2مارس  9الثالثاء,  5
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 )اإلختبار البعدي( 2021
 يم يف اجملموعة التجريبيةتنفيذ التعل( ب

أكثر تعقيًدا  اجملموعة التجريبيةم يف ييعد اإلعداد املطلوب للتعل
. باإلضافة إىل إعداد املواد اجملموعة الضابطةم يف يمن التحضري للتعل
وأسئلة االختبار القبلي والبعدي ، جيب  (RPP)وخطط الدروس 

 ةكمدرستعمل   يتال ةمستعدة ملساعدة الباحث ائلأيًضا أن تكون وس
 على تقدمي املواد.

 موعةم يف اجملي، عقد التعلاجملموعة الضابطةم يف يالتعلو كذالك 
األويل  الب. مرة واحدة الختبار قدرة الطمرات 5أيًضا  ةالتجريبي

باستخدام وسيلة  مرات ملمارسة التدريس 3)االختبار القبلي( ، و 
 االختبار) النهائي لالختبار واحدة، ومرة دافعاللعبة كلمة الت

يبية أيًضا نظاًما التجر  اجملموعة هذه يف التعليم يستخدم(. البعدي
الذي حدث يف  COVID-19عرب اإلنرتنت ، بسبب جائحة 

 إندونيسيا. ميكن رؤية جدول التنفيذ يف اجلدول التايل.
  ةالتجريبي موعةم يف اجمليتنفيذ التعل 4،8ل دو اجل

المقابلة 
 لا

ساعة ال اليوم والتاريخ
 لا

 المواد المؤشر

فربير  13السبت,  1
2021  

 احتبار الكفاءة األويل 2
 )اإلختبار القبلي(

- 

فربير  20السبت,  2
2021 

ميكن للطالب  .11 2
ترتيب األحرف 

شوائية يف الع
مفردات جيدة 

 
 

املفردات 
 والكتابة
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 وصحيحة
 ميكن للطالب .12

االنضمام إىل 
أحروف منفصلة 

 بشكل صحيح
 للطالبميكن  .13

فصل املفردات إىل 
حروف هجائية 
 بشكل صحيح

فربير  27السبت,  3
2021 

ميكن للطالب  .14 2
ترتيب كلمات 
عشوائية يف مجلة 

 جيدة وصحيحة
ميكن للطالب  .15

كتابة مجل عربية 
برتكيب لغوية 
بسيطة بطريقة 

 موجهة

 
 

 الرتكيب
)اجلملة 
 الفعلية(

مارس  6السبت,  4
2021 

ميكن للطالب  .16 2
ترتيب األحرف 
الغشوائية يف 
مفردات جيدة 

 وصحيحة

 
 الفعل املاضي
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 ميكن للطالب .17
تغيري الفعل 
املاضي بالضبط 

 حسب الضمري
مارس  9الثالثاء,  5

2021 
 اإلختبار النهائي 2

 )اإلختبار البعدي(
- 

 وصف أنشطة التعليم في المجموعة الضابطة. د 

 إدارة اإلختبار القبلي .1
. اإلختبار القبلييف التعلم هي إجراء املرحلة األوىل قبل الدخول 

م اللغة ياألولية يف تعل الباتملعرفة كيفية قدرات الط اإلختبار القبليتنفيذ 
، يُتوقع اإلختبار القبليعند العمل على . ةالعربية ، وخاصة مهارة الكتاب

يتكون  .نّ ئهالتقليد أو رؤية إجابات أصدقا عدم الغش أوالبات الطمن 
هنة املاالختبار القبلي من عشرين سؤااًل. األسئلة مأخوذة من مادة عن 

اللغة  ة، الفصل الثاين يف كتاباخلامس، الصف الثامن باب، اليةالطب
العربية. هتدف هذه األسئلة إىل وصف قدرات الطالب يف ربط احلروف 

. مت ةوترتيب احلروف وكتابة املفردات وكتابة اجلمل يف مهارة الكتاب
  ، وبعد التحققألسئلة السابقة على عشرين سؤاالً التحقق من صحة ا

، مث بعد ذلك مت استخدام هذه حيحةكان هناك ثالثة أسئلة غري ص
 ة لالختبار القبلي والبعدي.األسئل

 الضابطة في اللقاء األول إجراءات التعليم في المجموعة .2
عن طريق  الباتالدرس بالتحية، مث حييي الط دّرسةفتح املت

قراءة البسملة قبل بدء الدرس، مث قراءة الدعاء أو ، نّ السؤال عن حاهل
 إنشاؤها.تقدمي مقاطع فيديو تعليمية مت ، و  الباتحضور الطمن  حتقيقو 
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 الكراسةإىل  دّرسةاملفردات اليت قدمها امل وتكتبون الباترى الطت
يديو التعليمي. مث يطلب من ستمعون إىل املواد املوجودة يف الفتو 

تذكروا كتابة املفردات وأن حيفظوا أي حروف ال ميكن تأن  الباتالط
زيد من امل درسةعطي املت، مي املادة واملناقشة يف اجملموعةبعد تقدربطها.
تدريب  درسةعطي املت، مث اجات حول املادة اليت مت تدريسهااالستنت

 .اتبالللط
 

 الضابطة في اللقاء الثاني إجراءات التعليم في المجموعة .3
عن طريق  الباتالدرس بالتحية، مث حييي الط دّرسةفتح املت

قراءة البسملة قبل بدء الدرس، مث قراءة الدعاء أو  ،نّ السؤال عن حاهل
 تقدمي مقاطع فيديو تعليمية مت إنشاؤها.، و  الباتحضور الطمن  حتقيقو 

ستمعون إىل املواد املتعلقة بالقواعد يف تو  الباتالحظ الطت
لتعليمية اليت مت إرساهلا ، مث الفصل املِْهَنُة الطِّبـِّيَّة اخلاص مبقاطع الفيديو ا

فهم ت. بعد أن ملة الفعليةحول اجل يبون على مناقشةجترون سؤااًل و جت
فعلية  مجلة 2حماولة جعل الباتمن الط درسةطلب املتاملادة،  الباتالط

 وأحدمها من الفعل املضارع واآلخر من الفعل املاضي.
ويقدم  الباتبعض التصحيح للط درسةقدم املتبعد تقدمي املادة، 

 الباتفهم الط بعض االستنتاجات من املادة اليت مت تدريسها. ملعرفة
تتكون من مخسة أسئلة. مث يغلق  تدريببتعيني  درسةقوم املت للمادة،

 الدرس بالتحية. دّرسةامل
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 إجراءات التعليم في المجموعة الضابطة في اللقاء الثالث .4
عن طريق  الباتالدرس بالتحية، مث حييي الط دّرسةفتح املت

قراءة البسملة قبل بدء الدرس، مث قراءة الدعاء أو  ،نّ السؤال عن حاهل
 تقدمي مقاطع فيديو تعليمية مت إنشاؤها.، و  الباتحضور الطمن  حتقيقو 

وأشكاله  الفعل املاضيستمعون إىل مادة تو  الباتالحظ الطت
 شرحت املدّرسة و البات,طلب من الطتالفرصة ل درسةوفر املتاملتغرية. 

 عل املاضيفال دّرسةعطي املتتم تدريسها مرة أخرى. مث املواد اليت سي
إلجابة عرب وكتابة ا ةستطيع اإلجابة على اسم الطالبتمن و  ,وضمري

 . دردشة مجاعية أو خاصة
تصحيح اإلجابات اليت ب دّرسةقوم املتيف حالة وجود أخطاء، 

جات حول بعض االستنتا دّرسةامل ت. بعد ذلك قدمالباتقدمها الط
 الدرس بقول التحية. دّرسةغلق امل. تاملواد اليت يتم تدريسها

 اإلختبار البعديإدارة  .5
إلختبار م هذه هي إجراء اياملرحلة األخرية من عملية التعل

استها. م للمادة اليت متت در ي. يتم ذلك لتحديد خمرجات التعلالبعدي
 نّ يام بذلك بأنفسهالق الباتب على الط، جيلبعديعند إجراء االختبار ا

البعض أو  نّ بعضه البات عدم مساعدةالط على، وجيب نّ وفًقا لقدراهت
 .نّ إجابات أصدقائه رؤية

 وصف أنشطة التعليم في المجموعة التجريبية. ه
 إدارة اإلختبار القبلي .1

. اإلختبار القبلييف التعلم هي إجراء املرحلة األوىل قبل الدخول 
م اللغة ياألولية يف تعل الباتملعرفة كيفية قدرات الط اإلختبار القبليتنفيذ 

، يُتوقع اإلختبار القبليعند العمل على . ةالكتابالعربية ، وخاصة مهارة 
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يتكون  ّن.التقليد أو رؤية إجابات أصدقائه عدم الغش أوالبات الطمن 
هنة املاالختبار القبلي من عشرين سؤااًل. األسئلة مأخوذة من مادة عن 

اللغة  ة، الفصل الثاين يف كتاباخلامس، الصف الثامن باب، اليةالطب
ه األسئلة إىل وصف قدرات الطالب يف ربط احلروف العربية. هتدف هذ

. مت ةوترتيب احلروف وكتابة املفردات وكتابة اجلمل يف مهارة الكتاب
  ، وبعد التحققألسئلة السابقة على عشرين سؤاالً التحقق من صحة ا

، مث بعد ذلك مت استخدام هذه حيحةكان هناك ثالثة أسئلة غري ص
 دي.األسئلة لالختبار القبلي والبع

 إجراءات التعليم في المجموعة التجريبية في اللقاء األول .2
لعبة كلمة  يلةالتجريبية وس جملموعةايف هذه  تعليماستخدمت ال

يتم إعداد كل شيء ، مي. قبل إجراء التعل"Scramble Word" التدافع
 .لمجموعة التجريبيةم ليالتعل غراضأل

عن طريق السؤال  البالدرس بالتحية، مث حييي الط دّرسةفتح املت
 حتقيققراءة البسملة قبل بدء الدرس، و مث قراءة الدعاء أو  ،معن حاهل

مت إرسال تقدمي مقاطع فيديو تعليمية مت إنشاؤها. ، و البحضور الطمن 
 م اللغة العربية.يالفيديو التعليمي إىل اجملموعة يف اليوم السابق لتعل

 Googleتعلم استخدام التطبيق عرب ال، ليف هذا االجتماع األو 

Meet .دّرسةعرض املت. مث أوالً  البالفرصة لسؤال الط دّرسةوفر املت 
الب طلب من الطيَنُة الطِّبـِّيَّة على الشاشة و "كلمة التدافع" حول املِهْ 
يف املفردات الصحيحة وفًقا للصورة  عشوائيةحماولة ترتيب األحرف ال

، اذكر أمسائهم وأظهر ون يف اإلجابةللطالب الذين يرغب املوجودة.
الكمبيوتر احملمول. أو  على كامريا اهلاتف احملمول كراسةة يف الالكتاب

صححها يف حالة وجود أخطاء. تمن كتابات الطالب و  دّرسةتحقق املت
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 4دّرسة عطي املت. هما معىن املفردات اليت كتب دّرسةامل تبعد ذلك سأل
  هشة وطريقة اإلجابة عليها هي نفسالشا"كلمات التدافع" بالتتابع على 

 كما كانت من قبل.
ات حول املادة بعض االستنتاج دّرسةقدم املتم، يبعد تنفيذ التعل

 .الدرس بالتحية دّرسةغلق املتاليت مت تدريسها. 
 إجراءات التعليم في المجموعة التجريبية في اللقاء الثاني .3

عن طريق السؤال  البالدرس بالتحية، مث حييي الط دّرسةفتح املت
 حتقيققراءة البسملة قبل بدء الدرس، و مث قراءة الدعاء أو  ،معن حاهل

مت إرسال تقدمي مقاطع فيديو تعليمية مت إنشاؤها. ، و البحضور الطمن 
 م اللغة العربية.ييف اليوم السابق لتعل الفيديو التعليمي إىل اجملموعة 

إذا كان أي شخص ال  أوالً  البالفرصة لسؤال الط دّرسةوفر املت
 6-5جمموعات تتكون من  5ىل يفهم املادة. ينقسم الطالب إ

 Scrambleكيفية إكمال لعبة "  دّرسةشرح املتأشخاص، وبعد ذلك 

Word"على كل  لمة التدافعك  4بتوزيع  دّرسةاملت . بعد ذلك قام
طلب من الطالب مناقشة تجمموعات.   whatssapp 5-1 جمموعة

العشوائية يف املفردات الصحيحة وفًقا للصورة املوجودة. رتتيب األحرف ل
تني من كلم  وااختيار  عليهم، تدافعقد رتبوا مجيع الكلمات ال إذا كانوا

هم اخلاصة مث راستالعلمية ويكتبوهنا يف ك ةاجلملاملفردات حبيث يصنعون 
 تأليف احلروف يرسلوهنا إىل جمموعاهتم اخلاصة. بعد أن ينتهوا من

 .نتائج مناقشتهم درسةصحح املتمل، وتكوين اجل
لياًل عن ق دّرسةتتم املختتهاء من لعبة الكلمات التدافع ، بعد االن

 دّرسةغلق املتفيزية. حت كلمات  دّرسةقدم املت، و ة اجلملة الفعليةاملاد
 الدرس بالتحية.
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 إجراءات التعليم في المجموعة التجريبية في اللقاء الثالث .4

عن طريق السؤال  البالدرس بالتحية، مث حييي الط دّرسةفتح املت
 حتقيققراءة البسملة قبل بدء الدرس، و مث قراءة الدعاء أو  ،معن حاهل

مت إرسال تقدمي مقاطع فيديو تعليمية مت إنشاؤها. ، و البحضور الطمن 
 م اللغة العربية.ييف اليوم السابق لتعل الفيديو التعليمي إىل اجملموعة 

إذا كان أي شخص ال أواًل  البالفرصة لسؤال الط دّرسةوفر املت
ات ويبقون كما يف األسبوع جمموع 5يفهم املادة. ينقسم الطالب إىل 

 كيفية إكمال لعبة "كلمة التدافع"  دّرسةشرح املتالسابق، وبعد ذلك 
على التدافع كلمات   4دّرسة وزع املت. بعد ذلك الفعل املاضيحول 

رتتيب احلروف لمن الطالب مناقشة  . يُطلب5-1جمموعات من 
للحصول على إجابات  ة.املقابل يف الصور وضمري  علالعشوائية يف ف

عد أن انتهوا من ترتيب مث إرساهلا إىل اجملموعات. ب مكتوبة يف كتبهم 
ت بتصحيح نتائج مناقشتهم وشرح دّرسةامل تصحيح ، قامباحلروف 

 ما هو صحيح.
الً قليدّرسة ستنتج املتالتدافع ، تهاء من لعبة الكلمات بعد االن

الدرس  دّرسةغلق املت. كلمات حتفيزية للطالب  دّرسةقدم املتو  ,عن املادة
 بالتحية.

 إدارة اإلختبار البعدي .5
إلختبار م هذه هي إجراء اياملرحلة األخرية من عملية التعل

استها. م للمادة اليت متت در ي. يتم ذلك لتحديد خمرجات التعلالبعدي
يام بذلك بأنفسهم الق البب على الط، جيلبعديإجراء االختبار اعند 
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البعض أو  مبعضه الب عدم مساعدةالط على، وجيب موفًقا لقدراهت
 .مإجابات أصدقائه رؤية

 تحليل البيانات وتفسيرها . ز
نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي لدى طلبة الصف الثامن أ  .1

 ن د )المجموغة الضابطة()المجموعة التجريبية( والصف الثام
 المجموعة التجريبية ( أ

 : نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 4,9جدوال 

 االختبار البعدي االختبار القبلي طالب رقم
1 E1 65 85 
2 E2 90 95 
3 E3 80 100 
4 E4 20 70 
5 E5 50 85 
6 E6 80 90 
7 E7 70 70 
8 E8 60 85 
9 E9 25 60 

10 E10 70 85 
11 E11 85 55 
12 E12 80 90 
13 E13 45 85 
14 E14 45 90 
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15 E15 45 90 
16 E16 70 100 
17 E17 55 80 
18 E18 65 80 
19 E19 85 90 
20 E20 55 75 
21 E21 30 60 
22 E22 50 80 
23 E23 70 90 
24 E24 65 90 
25 E25 20 70 
26 E26 70 90 

 2140 1560 العدد
 المجموعة الضابطة  ( ب

 موعة الضابطة: نتائج االختبار القبلي والبعدي للمج4,10جدوال  

 االختبار البعدي االختبار القبلي ةطالب رقم
1 K1 85 85 
2 K2 45 65 
3 K3 80 75 
4 K4 70 70 
5 K5 40 70 
6 K6 45 25 
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7 K7 40 60 
8 K8 75 75 
9 K9 55 30 

10 K10 75 90 
11 K11 65 85 
12 K12 80 80 
13 K13 65 75 
14 K14 65 70 
15 K15 80 70 
16 K16 65 80 
17 K17 90 95 
18 K18 25 55 
19 K19 45 60 
20 K20 40 50 
21 K21 100 100 
22 K22 80 75 
23 K23 40 55 
24 K24 85 90 
25 K25 45 90 
26 K26 90 90 

 1865 1670 العدد
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باستخدام وسيلة لعببة كلمة التدافع لدى طلبة نتائج تعليم الكتابة  .2
الصف الثامن أ  )المجموعة التجريبية( والصف الثامن د )المجموعة 

 الضابطة(
يف حتليل املتوسط,  IBM SPSS Statistics v.22قامت الباحثة برنامج 

من نتائج u املعيار االحنرايف, اختيار الطبيعية, اختيار التجانس واختيار 
 IBMختبار القبلي واالختبار البعدي. أما نتائج احلساب بربنامج اال

SPSS Statistics v.22 : كما يلي 
 نتيجة المتوسط والمعيار االنحرفي ( أ

يف حتليل  IBM SPSS Statistics v.22نتيجة برنامج  4,11اجلدول 
 لى نتائج  االختبار القبلي والبعديعاالحنريف  ارياملتوسط واملع

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pre-Test Eksperimen 26 20 90 60.00 19.950 
Post-Test Eksperimen 26 55 100 82.31 11.936 
Pre-Test Kontrol 26 25 100 64.23 20.184 
Post-Test Kontrol 26 25 100 71.73 18.436 
Valid N (listwise) 26     

على اجلدول, عرفنا أن أعلى قيمة االختبار القبلي بناء 
وأدين الدرجة هي  90قبل اعطاء التصرف هي   للمجموعة التجريبية

. كانت 19،950هو  االحنريف اريواملع 60،00, واملتوسط هو 20
أعلى درجة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية بعد اعطاء التصرف 

 االحنريف اريواملع  82،31توسط ,  وامل55وأدين الدرجة هي   100هي
 .11،936هو 

مث عرفنا أن أعلى قيمة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة هي 
 االحنريف اريواملع 64،23, واملتوسط هو 25وأدين الدرجة هي  100
. كانت أعلى درجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة  20،184هو 
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 االحنريف اريواملع  71،73,  واملتوسط 25وأدين الدرجة هي   100هي
 .18،436هو 

 اختبار الطبيعية ( ب

اختبار الطبيعية يف  IBM SPSS Statistics v.22نتيجة برنامج  4،12اجلدول 
 لى نتائج  االختبار القبلي والبعديع

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 PreEks PostEks PreKon PostKon 

N 26 26 26 26 
Normal Parameters

a,b
 Mean 60.0000 82.3077 64.2308 71.7308 

Std. Deviation 19.94994 11.93573 20.18377 18.43596 
Most Extreme Differences Absolute .137 .205 .176 .155 

Positive .088 .144 .176 .084 
Negative -.137 -.205 -.131 -.155 

Test Statistic .137 .205 .176 .155 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200

c,d
 .007

c
 .038

c
 .110

c
 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 

-sig. (2 توجد يف االختبار القبلي للمجموعة التجريبية أن قيمة 
tailed) إذن قيمة االختبار  0،05أكرب من  0،200, ألن 0،200هي

ويف االختبار البعدي  الطبيعي. توزيعالقبلي للمجموعة التجريبية هو 
ألن , 0،007هي  sig. (2-tailedللمجموعة التجريبية أن نتيجة )

إذن قيمة االختبار البعدي للمجموعة  0،05أصغر من   0،007
 . الطبيعي توزيع غيرالتجريبية هو 

-sig. (2 مث االختبار القبلي للمجموعة الضابطة أن قيمة 
tailed)إذن قيمة  0،05أصغر من  0،038, ألن  0،038هي

ويف  الطبيعي. توزيع غيراالختبار القبلي للمجموعة اللضابطة هي 
 هي sig. (2-tailedاالختبار البعدي للمجموعة الضابطة أن نتيجة )
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إذن قيمة االختبار البعدي  0،05أكرب من   0،110ألن ,  0،110
 .الطبيعي توزيعللمجموعة الضابطة هو 

 ختبار التجانسا ( ج
حتليل اختبار يف  IBM SPSS Statistics v.22نتيجة برنامج  4,13اجلدول 

 االختبار القبلي والبعديلى نتائج  التجانس ع
Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil Belajar Siswa Based on Mean 2.723 1 50 .105 

Based on Median 2.662 1 50 .109 

Based on Median and with 
adjusted df 

2.662 1 43.338 .110 

Based on trimmed mean 2.678 1 50 .108 

Based on trimmed mean 2.678 1 50 .108 

أكرب sig. (2-tailed) أما اخلالصة من تلك التحليلة إذا كانت 
 .sig فالبيانات جتانس. وإذا كانت  sig(2-tailed>0,05)) 0،05من 

(2-tailed) 0،05أصغر من (sig(2-tailed>0,05)  فالبيانات غري
 0،05أكرب من  0،015, ألن 0،105هي   .sigجتانس. توجد قيمة 

 .  تجانسفالبيانات من اجملموعتني هي 
 Mann-Whitney Uاختبار مان ويتني  ( د

عرفت الباحثة أن البيانات يف االختبار القبلي والبعدي 
للمجموعة التجريبية والضابطة غري توزيع الطبيعي والتجانس. فتستخدم 

ملعرفة الفرق بني قدرة  Mann-Whitney Uالباحثة اختبار مان ويتين 
 اجملموعتني توجد أم ال.

حتليل اختبار يف  IBM SPSS Statistics v.22نتيجة برنامج  4,14اجلدول 
 لى نتائج  االختبار البعديع  Mann-Whitney Uمان ويتين 

Ranks 

 Kelas N Mean Rank Sum of Ranks 

Hasil Belajar Siswa Kelas A Eksperimen 26 31.10 808.50 

Kelas D Kontrol 26 21.90 569.50 
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Total 52   

  
Test Statistics

a
 

 
Hasil Belajar 

Siswa 

Mann-Whitney U 218.500 
Wilcoxon W 569.500 
Z -2.209 
Asymp. Sig. (2-tailed) .027 

a. Grouping Variable: Kelas 

 

-Asymp. Sig. (2أما اخلالصة من تلك التحليلة إذا كانت  
tailed)  0،05أكرب من (sig.(2-tailed>0.05)  فHₒ  مقبولة و

Hₐ  مردودة. وإذا كانAsymp. Sig. (2-tailed)  0،05أصغر من 
(sig. (2-tailed<0,05)  ف Hₐ مقبولة وHₒ .مردودة 

أصغر  0،027بناء على احلساب يف اجلدول, نعرف أن نتيجة  
. فتقريرها من التحليلة (0,05>0,027) 0،05من درجة املغزى 

مردودة, أي توجد الفرق بني نتائج  Hₒمقبولة و Hₐالسابقة تعين 
تعلم طلبة يف اجملموعة التجريبية اليت تستحدم وسيلة لعبة كلمة التدافع  

يف تستحدم وسيلة لعبة كلمة التدافع واجملموعة الضابطة اليت مل  
 الكتابة.

 82،31ة التجريبية هي وبناء على نتيجة املتوسط من اجملموع 
, تدل أن نتائج 71،73ونتيجة املتوسط من اجملموعة الضابطة هي 

تغلم طلبة اجملموعة التجريبية أرفع من اجملوعة الضابطة يف نتائج 
تعلمها األحري. فتقريرها استخدام وسيلة لعبة كلمة التافع 

“Scramble Word”  املدرسة لطلبة الصف الثامن من  فعالةتكون
 احلامد املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني.بلس 

 


