
 
 

10 
 

 اب الرابعالب
 تقدمي البياانت واحلليلها

 نظرة عامة عن مكان البحث -أ
بنجرماسني  اإلسالمية بالعامة التاريخ من أتسيس املدرسة سبيل املهتدين املتوسطة  -0

 كاليمنتان اجلنوبية

ملهتدين. يف ا التعليم اإلسالمي يف املسجد سبيلوفقا لرغبات الناس مراكز 
، بنيت مدرسة 0178، بنيت روضة األطفال سبيل املهتدين، مث يف 0178

اإلبتدائية احلكومية سبيل املهتدين. ال سيما املدرسة املتوسطة احلكومية سبيل 
م. ولكن على اإلقرتاح جلنة  0112/0111املهتدين يف أول ما تستعمل سنة 

م. بينما استخدام 0110/0112ة املدرسة واملؤسسة بسرعة إقامة املبىن يف سن
املباين ولوازم املدرسة اإلبتدائية احلكومية سبيل املهتدين يف املساء. يف األايم األوىل  

ا وموظفا. وكان أول رئيس املدرسة هو دوكتورندوس مدرس 00طالبا و  01كان 
 دارمنشة.

 حتديد اهلوية املدرسية -0
 اإلسالميةالعامة ين املتوسطة : املدرسة سبيل املهتد ة اسم املدرس

سنوات من الوقوف:   ببنجرماسني كاليمنتان اجلنوبية
 م 0110/0112

 م( 0200-0207: أ )يف   حالة املدرسية
 202200200:  رقم البياانت املدرسية

 021081220278:  رقم مدير املدرسة الوطنية
 22221088:  رقم اإلحصاءااتملدرسية

: جممع املسجد الكبري، يف الشارع جنرال سودرمان،  العنوان املدرسي
 بنجرماسني الوسطى، كاليمنتان اجلنوبية. 
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 28001211888:  رقم التليفون
  2100:  مساحة أرض املدرسة
 0121:  منطقة املبىن املدرسة

مية اإلسال العامة الرؤية والبعثة وأهداف املدرسة سبيل املهتدين املتوسطة -2
 ببنجرماسني كاليمنتان اجلنوبية

 الرؤية املدرسة .أ
رؤية املدرسة سبيل املهتدين هي حتقيق التعليم اإلسالمي، اجلودة، القدرة 

 التنافسية العالية، واملتجذرة يف اجملتمع.
     بعثة املدرسة  .ب

إجراء التعليم من خالل التعليم اخلصوصي، والتعليم والتدريب املتكامل بني  .0
 عامل واخلراويال

 إجراء التعليم من خالل التعليم اخلصوصي، وجودة التعليم والتدريب  .0
إجراء التعليم من خالل التعليم اخلصوصي، والتعليم والتدريب الذي يشدد  .2

 على العبادة، واألخالق الكرمية، وقدرهتم على التحدث ابلعربية واإلجنليزية
يؤدي  لتعليم والتدريب الذيإجراء التعليم من خالل التعليم اخلصوصي، وا .1

 إىل حتقيق الرضا اىل اجملتمع 
إجراء التعليم من خالل التعليم اخلصوصي، والتعليم والتدريب مع اإلدارة  .8

 احلديثة وميكن أن تكون مسؤولة أمام اجلمهور.
إجراء التعليم من خالل التعليم اخلصوصي، والتعليم والتدريب املتكامل بني  .1

 العامل واخلراوي
 ء التعليم من خالل التعليم اخلصوصي، وجودة التعليم والتدريب إجرا .8
إجراء التعليم من خالل التعليم اخلصوصي، والتعليم والتدريب الذي يشدد  .7

 على العبادة، واألخالق الكرمية، وقدرهتم على التحدث ابلعربية واإلجنليزية
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ي يؤدي ذإجراء التعليم من خالل التعليم اخلصوصي، والتعليم والتدريب ال .1
 إىل حتقيق الرضا اىل اجملتمع 

إجراء التعليم من خالل التعليم اخلصوصي، والتعليم والتدريب مع اإلدارة  .02
 احلديثة وميكن أن تكون مسؤولة أمام اجلمهور.

 أهداف املدرسة .ج

 لعامةا بشكل عام أهداف التعليم من املدرسة سبيل املهتدين املتوسطة
الإلسالمية هي تصوغ اإلنسان اإلميان واخلرافات، اللياقة، ماهر، الشخصية 

 واملستقلة، واملسؤولة عن تنمية الشعوب واألمام.

رماسني  اإلسالمية ببنجالعامة أحوال املدرسني ملدرسة سبيل املهتدين املتوسطة  -1
 كاليمنتان اجلنوبية

املوظفني.  و  املدرسنيأحد العوامل اليت تلعب دورا هاما يف املدرسة هو وجود 
 27إلسالمية ببنجرماسني لدي لعامة اكانت مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة ا

 وملوظفني. ملزيد من التفاصيل ميكن االطالء على اجلدول التايل: مدرسني
 واملوظف املدرساسم  1،0 جدول
 املادة الوظيفة املدرساسم  رقم
 الرايضية رئيسة املدرسة موجيايت املاجستري 0
 الرايضية وكيل املدرسة فدلينا السرجنا 0
 تكنولوجيا وكيل املدرسة يوليادي السرجنا 2

املعلومات 
 واالتصالت

حجة رسة األمامي  1
 السرجنا

 حرفة يدوية وكيل املدرسة
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 العلوم الطبيعية - جوهراين املاجستري 8
حجة ادأىغوستنا  1

 السرجنا
ويل الفصل 

 ج1
 اللغة اإلندونيسية

حجة ريتا حياين  8
 السرجنا

ويل الفصل  
 ج7

العلوم 
 االجتماعية

ويل الفصل  حجة فوزية السرجنا 7
 د1

 العلوم الطبيعية

حكيمي  رشيد 1
 السرجنا

 اللغة اإلجنليزية أ1ويل الفصل 

حجة ليلي أغوستيين  02
 السرجنا

ويل الفصل 
 ب1

 الرتبية اإلسالمية

 مردلينا السرجنا 00
 

رئيسة األمني 
 املكتبة

العلوم 
 االجتماعية

اإلشراف  - سورايدي السرجنا 00
 االجتماعي

ويل الفصل  حجة عسمة السرجنا 02
 ب7

 اللغة اإلندونيسية

ويل الفصل  فتح اجلنة السرجنا 01
 ج7

 تعليم القرآن

 الرايضية أ7ويل الفصل  كسين السرجنا 08
ويل الفصل  حري األمني السرجنا 01

 د7
 اللغة اإلجنليزية
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ويل الفصل  أمحد سليب السرجنا 08
 د8

 تعليم القرآن

اللغة العربية /  - يودي السرجناحو  07
 حتفيظ

ويل الفصل  نور حكمة السرجنا 01
 د8

 اللغة اإلندونيسية

سيت نور أفيفة  02
 السرجنا

اإلشراف  -
 اإلجتماعي

 حتفيظ - سولىت جولينا يسمني 00
رينلدي جكرى  00

 السرجنا
 الرايضة -

 الرايضة - حممد إروان السرجنا 02
 الرايضية - نور شفاء رمحي السران 01
 الرتبية الوطنية - إرمى فطرايين السرجنا 08
 الفنون والثقافة - أيو رمحادانىي السرجنا 01
 العلوم الطبيعية - حممد كهفي السرجنا 08
 الرتبية الوطنية - زين الرضاء السرجنا 07

 
 واملوظفني املدرسنيقائمة  1.0جدول 

 حالة العمل أعلى دبلوم
عدد 

املدرسني 
 املنتظمون

عدد 
املوظفني 
 املنتظمون

عدد 
املدرسني 
 غري اثبت

عدد 
 املوظفني
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غري 
 اثبت

املاجستري / 
 الدكتور

0 0 - - 

 - 7 0 08 السرجاان
 - - 0 - 2دبلوم 

 0/ دبلوم  0دبلوم 
 / املدرسة العالية

- 
 
 
 
 
 
 

0 - 1 

 1 7 8 01 جمموع
 

جرماسني  اإلسالمية ببنالعامة أحوال الطلبة يف مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة  -8
 كاليمنتان اجلنوبية

جد اإلسالمية يف العام الدراسي يو العامة مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة 
 التالية: فصال مع التفاصيل 00ي ينقسم اىل طالبا الذ 212

 بياانت احلالة الطلبة 1،2اجلدول 
 
 

 
 
 

 

 اجملموع نوع اجلنس الفصل الرقم
 اإلمراة الرجل

 01 00 08 أ 8 0
 07 00 08 ب 8 0
 07 01 01 ج 8 2
 08 08 02 د 8 1
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 املباينأحوال  -1

لعامة ااألدوات والبنية التجتية املوجودة يف املدرسة سبيل املهتدين املتوسطة 
 اإلسالمية ببنجرماسني هي كما يلي:

 بياانت املرافق والبنية التحتية املدرسة 1.1جدول 
 

 
 

 

 

 

 08 08 00 أ 7 8
 01 01 02 ب 7 1
 22 08 08 ج 7 8
 01 02 01 د 7 7
 08 00 01 أ 1 1
 22 01 01 ب 1 02
 07 00 01 ج 1 00
 07 02 08 د 1 00

 212 012 088 اجملموع

 البيان اجملموع السهولة الرقم
 جيد 00 فصل 0
 جيد 0 مكتبة 0
 جيد 0 املدرسنيقاعة  2
 جيد 0 مكتب رئيس املدرسة 1
 جيد 0 مكتب انئب املدير 8
 جيد 0 مساحة األعمال 1
 جيد 0 غرفة اهلألل األمحر الشبيب 8
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 أحوال التعليم اللغة اللعربية -8

ة ة مادة جديدة وموضوعات إضافياللغة العربية يف هذه املدرسكان تعليم 
أي حوايل  ،سة حتصل على ساعة مادة واحدة فقط. املواد العربية يف هذه املدر طفق

مه يعلالعربية يف هذه املدرسة أسلوب التعليم الذي تيتبع تعليم اللغة دقيقة.  02
 يف املعهد. املعلمون

ملدرسة سبيل م اللغة العربية يف اييف التعل املدرسالصعوبة اليت يشعر هبا 
اإلسالمية هي عدم فهم مفردات الطالب. معظم الطالب  العامة املهتدين املتوسطة

هم من مدارس حكومية، لذلك فإن بعض الطالب يتقنون املفردات وبعض 
 .الطالب ال يتقنوا املفردات

يف هذه املدرسة، فيمكن رؤيتها من  املدرسأما ابلنسبة لطريقة تدريس 
املفردات  أن يكتب الطالب املدرسمهارات خمتلفة مثل: يف مهارة الكتابة، يطلب 

طالب ال املدرسالقراءة، يطلب . ويف مهارة اليت يعرضها خهاج العرض الشاشاة
مهارة  . ويفاملدرسأن يقراء املفردات أو النص املتعلق ابملفردات اليت قدمها 

ناء أو من خالل الصوت أث املدرساإلستماع، يستمع الطالب املفردات اليت قرأها 
ليت الطالب أن ذكر املفردات ا املدرسالنظر إىل الكتابة. مث ملهارة الكالم، يطلب 

 إجراء حمادثة تطابق املفردات.الطالب  املدرسأو يطلب  املدرسقدمها 
بورة، العامة فقط مثل الس اإلعالم يف هذه املدرسة الوسيلة املدرسيستخدم 

الم يف هذه املدرسة وسيلة اإلع املدرسم، لذا يبدأ ييف التعل  youtubeاحلاسوب، أو 
 م لتسريع فهم املفردات للطالب.ييف التعل socrative اتاجلديدة يعين تطبيق

 جيد 0 غرفة الرايضة واملوسيقي 7
 جيد 0 غرفة املنظمة الطالبية 1
 جيد 0 غرفة احلاسوب 02
 جيد 0 غرفةبراكراي 00



 
 
 

11 
 

 

 

 تقدمي البياانت -ب
البياانت اليت سيتم تقدميها يف هذا القسم هي مجع البياانت من البحث يف امليدان 

البحث  هي مالحظة واملقابلة والتوثيق. بناء على نتائج مع العديد من تقنيات مجع البياانت
لة التطبيقات وسي تنفيذيف امليدان، وتقدمي البياانت يف شكل أوصاف وتفسريات عن 

socrative عامة سطة الالصف الثامن يف مدرسة سبيل املهتدين املتو  التعليم املفردات لطلبة يف
اليت تتضمن بياانت  0200/0200سنة  يف إلسالمية ببنجرماسني كاليمنتان اجلنوبيةا

م، وكذلك العوامل يم، وتقييم نتائج التعليم، تنفيذ التعليأساسية تتكون من ختطيط التعل
 املفردات. التعليميف  socrative التطبيقاتوسيلة  تنفيذ املؤثرة يف

اذ اد اللغة العربية، وهو األستحاصل على مو  مدرسبناء على نتائج املقابلة مع 
لعامة ام قي مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة يقال إن أنشطة التدريس والتعل يودي.وح

اإلسالمية خالل اجلائحة أعطيت عشرين دقيقة فقط لكل ساعة يف الدرس، وللمواد العربية 
في ط يف األسبوع. هذا املرة ال تكيف األسبوع، وهي عشرين دقيقة فق مرة واحدة فقط

ية، مث حاول إجياد طريقة للتدريس الفعال، أي عن طريق إعطاء لتدريس املواد اللغة العرب
أسئلة املمارسة للطالب، إذا كان هناك طالب ال يفهمون فسوف يشرح ذلك. كان أحد 

 .socrative اتاليت طرحها هو استخدام تطبيقاألسئلة 
هي وسائط يف شكل أسئلة تدريبية مثل االختيار من متعدد،  socrative اتتطبيق

اب واخلطاء، واإلجاابت القصرية. هذه الوسائط مناسبة جدا الستخدامها خالل والصو 
اي اليت يوفرها ااجلائحة لإلجابة على أسئلة املمارسة ابللغة العربية مع جمموعة متنوعة من املز 

 .socrative اتهذا التطبيق
، قال إلسالميةامة العااللغة العربية يف املدرسة سبيل املهتدين املتوسطة  املدرسقال 

يودي إنه قام ببعض االستعدادات قبل التدريس، مثل إعداد برانمج املنهج أستاذ وح
بشكل  ةالباحثالدراسي وإعداد خطط الدروس، ويقوم أيضا إبعداد املواد للتدريس. يصف 
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املفردات يف التعليم يف  socrative اتة املشكلة فيما يتعلق بتطبيقاستنادا إىل ترتيب صياغ
 اإلسالمية ببنجرماسني. العامة ة سبيل املهتدين املتوسطةمدرس

اانت وفقا لصياغة برتتيب البي الباحثةجلعل عرض البياانت أسهل وأكثر تركيزا، يقوم 
 املشكلة، وهي :

ة الصف الثامن يف مدرس تعليم املفردات لطلبةيف  socrativeتطبيقات وسيلة  تنفيذ  -0
 لإلسالمية ببنجرماسني كاليمنتان اجلنوبيةلعامة اسبيل املهتدين املتوسطة ا

طيط اىل الثالثة، يعين خت يف تعليم املفردات socrativeوسيلة تطبيقات ينقسم تنفيذ 
 التعليم، تنفيذ التعليم، وتقييم التعليم.

 ميتعلختطيط ال .أ

 منهجا اإلسالمية ببنجرماسينب العامة تستخدم مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة
ة، قام األستاذ رس اللغة العربيم، مديمن ألفني وثالثة عشر. قبل القيام أبنشطة التعل

وهي التخطيط. يستخدم التخطيط إلعداد كل األشياء املتعلقة  ابستعداديودي وح
 م حبيث ميكن تشغيل هذه األنشطة بشكل جيد.يأبنشطة التعل

الوسيلة  م ابستخداميفيذ التعللتن املدرسيقوم هبا العديد من األشياء اليت 
socrative، مث يضع املدرس األسسئلة يف الورق  ضع املدرس خطط الدروس.عين يي

املدرس   يضعمث املدرس بطرح األسئلة ابلرجوع إىل املواد اليت مت التدريسها. ويقوم
بطرح أسئلة ابللغة العربية على شكل أسئلة االختيار من متعدد، والصواب واخلطاء، 

 .socrativeواإلجاابت خمتصرة حسب شكل األسئلة املقدمة يف التطبيقات 
 ، التالية:socrative اتيف صنع األسئلة يف التطبيق املدرسأما خطوات 
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 .املتصفح املدرسفتح ي .0

 

 

 

 

 

 يف املتصفح http://socrative.comانقر  .0

 
 

 "احلصول على حساابت جمانية" أن أشرتك جماان.انقر  .2
 مث يبدو أن الصفحة قامت ابختبار جديد. لصنع اإلختبار، انقر "بدء االختبار". .1

 

 

 

 

http://socrative.com/
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هناك  صنع.ستمث سيظهر صفحات لوضع العنوان االختبار ونوع االختبار الذي  .8
قرية اخلطاء، و ثالثة خيارات لالختبار يعين خيارات متعددة، والصحيحة أو 

 اإلجابة.

 
 

بعد ذلك سيظهر على الصفحة ليصنع السؤال، واإلجابة، وتفسري السؤال. أنقر  .1
"حفظ" حلفظ السؤال. عندما يكون السؤال  واجلواب مؤكدا، أنقر "حفظ 

 واخلروج" للخروج واحلفظ.

 
 

"بداء االختبار" على لوحة القيادة مث أنقر على االخبتار الذي سيجريه  أنقر  .8
 الطالب. أنقر "بداية" ألبدأ االختبار.
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 قيمة.رؤية ال وميكن املدرسعرض النتائج عمل الطالب يف الوقت احلقيقي.  .7
ميكن للطالب الوصول أىل االختبار عن طريق أدخال غرفة االسم بعد تسجيل  .1

 .socrativeحساب الطلب 
  10، فنقر الطالب على اخلضاع لروايته.بعد انتهاء الطالب من االختبار .02

 ، م0200مارس  01يودي يف يوم اخلميس، بناء على املقابلة مع األستاذ وح
ب تكون أايم اخلميس فقط يف ساعة 7قال إن اللغة العربية اليت تدرس يف الفصل 

واحدة من املوضوع وهي عشرين دقيقة فقط. وقال أيضا إنه لتشغيل الوسيلة 
socrative  حباجاة إىل أدوات مثل اهلواتيف أو أجهزة الكمبيوتر وشبكة جيدة حبيث

 ال توجد عقبات عند افجابة على األسئلة.
 التعليميذ تنف .ب

البياانت اليت حصل عليها يف هذه الدراسة هي حصيلة الباحثة بعد إبداء 
املفردات يف املدرسة  التعليميف  socrative التطبيقاتوسيلة  تنفيذاملالحظات عن 

 إلسالمية ببنجرماسني.لعامة اسبيل املهتدين املتوسطة ا
 املدرسم، اختذ  0200مارس  01نتائج املالحظة يوم اخلميس  بناء على
 م التالية:يخطوات التعل

                                                                 
61  Abdullah, dkk, “Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Socrative untuk 

Meningkatkan Literasi Digital Guru di Kecamatan Pangkalan Kuras”, Publikan, Vol.11, No. 1, 

Tahun 2021, H.45 
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 النشاط األوىل .0

 ، دخل مدرس اللغة العربية02.02الساعة  0200مارس  01يوم اخلميس 
ب، ووقف امام الفصل حتية وصباح اخلري واسأل كيف 7يودي الفصل األستاذ وح

حال الطالب ابللغة العربية. مث ادع الطالب لقراءة الدعاء قبل الدراسة معا. جيلس 
الب. حضور الط املدرسمجيع الطالب بشكل مرتب يف أماكنهم اخلاصة مث يطلب 

 عن الدروس اليت مت تدريسها سابقا.وإعطاء نظرة بسيطة 
ملوجودة اوالطالب معا على األسئلة  املدرسقبل االجابة على السؤال، جييب 

يف ورقة عمل الطالب. أوال، يطلب املدرس الطالب أن يفتحوا الصفحة ابألسئلة، 
مث يقراء املدرس األسئلة ويطلب الطالب أن يسئل األسئلة. وجييب الطالب األسئلة 

  ووافق على املدرس.
هو أحد التطبيقات  socrative ،socrativeيشرح املدرس عن التطبيقات 

التعليم اإللكرتوين اليت ميكن استخدامه يف التعليم القائم على تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. ويقرء املدرس األهداف التعليت اليوم يعين ليسهل الطالب أن يفهموا 

 املفردات.
 النشاط األساسية  .0

لالعبون مع العنوان "ا 8م املفردات العربية الباب يتعل املدرسيشرح 
مرارا  الطالب املفردات العربية مث يتبعه املدرسالرايضيون" بطريقة التدريس هي يذكر 

ه الرتمجة ويتبعه الطالب. مثل ذلك مرارا وتكرارا حىت يتذكر  املدرسوتكرارا. مث يذكر 
 الطالب.

مث بعد أن حيفظ الطالب املفردات، يقوم املدرس بتقييم الطالب من خالل 
 تطبيقاتعن  املدرسلك ، يشرح . قبل ذsocrative اتخالل التطبيق طرح األسئلة من

socrative  ،وكيفية اإلجابة على األسئلة املطروحة أي يف شكل االختيار من متعدد
 والصواب واخلطاء، وأسئلة اإلجابة القصرية.
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ويطلب املدرس الطالب  Group WhatsAppإىل  socrativeيعطي املدرس الرابط 
الطالب عن  املدرسبعد يعطي الرابط، يشرح  .socrativeأن نقر الرابط ويدخل إىل 

 األسئلة من األول السؤال إىل األخر السؤال .

عض ب بعد ذلك، يدخل الطالب إىل الرابط املدرس وجييب األسئلة هناك.
مل يفهوا كيفية اإلجابة وبعض الطالب  socrativeالطالب مل يفهموا كيفية الوصول إىل 

 وكيفية اإلجابة السؤال. socrativeالسؤال. ويشرح املدرس الطالب كيفية الوصول إىل 

 :socrative اتخطوات تطبيق

 طي املدرس رابطا اجتماعيا للطالبيع (أ

ن أو يدخل الطالب م املدرسالطالب إىل الرابط االجتماعي الذي يوفره  يدخل (ب
 www.socrative.comخالل صفحة 

. مث درساملمث ستظهر صفحة حتتوي على خيارات لتسجيل دخول الطالب أو  (ج
دخل اسم لدخول كطالب. وسييطلب من الطالب أتسجيل ا الطالبخيتار 

 .املدرسرابط ابل قيتعل WAHYUDI أو PUTRICAHYATI25الغرفة. مثال : 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.socrative.com/
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 إمسائهم اخلاصة. يدخل اسم الطالب وفقا لمث يطلب الطالب  (د

 
 

 .املدرسجييب الطالب على األسئلة اليت طرحها  (ه

يف هذا النشاط األساسي، يستطيع مجيع الطالب حل املشكالت اليت طرحها 
. لكن ال يزال هناك بعض الطالب الذين مل ينتهوا من اإلجابة بسبب املدرس

 دقيقة 02ز ق الوقت الذي ال يتجاو ضي
 النشاط النهائي  .2

ب م، واجاب مجيع الطالي، مت االنتهاء من تقييم التعل02.12يف الساعة 
مت  الطالب معا لتذكر املفردات اليت املدرسعلى األسئلة بشكل جيد، مث يدعو 

ويسئل املدرس الطالب "ماذا تعلمت يف املدرسة اليوم؟"  حفظها يف وقت سابق.
 ا تعلمه اليوم.قليال مم املدرسيكرر  مث وجييب الطالب "تعلمت املفردات العربية".

. يقول املدرس احملفوظات ليشجع الطالب يعين الطالب املدرسيشجع 
خيتتم الدرس "من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل".  مث 

 ابلرتحيب وقراءة األدعية معا.
 التعليم تقييم .ج

 socrativeبناء على املالحظات اليت أدىل الباحثة عن تنفيذ وسيلة التطبيقات 
ل يف تعليم املفردات يف الفصل الثامن ابملوضوع "الالعبون الرايضيون" يف املدرسة سبي
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املهتدين املتوسطة العامة اإلسالمية ببنجرماسني. ميكن جلميع الطالب فهم شكل 
واإلجابة على األسئلة بشكل جيد. رغم أن بعض  socrativeاألسئلة من التطبيق 

الطالب يشعرون الصعوبة يف فهم معىن األسئلة واإلجابة ابللغة العربية. الطالب ال 
 ا.إىل تذكر املفردات اليت مت تدريسهيعرفون الكثري من املفردات ويفتقرون 

مريئة يف  الطالب نتائجبعد أن جييب مجيع الطالب على األسئلة، ستكون و 
 ملدرساالطالب. أما طريقة  نتائجالتحقق من مجيع  املدرس، وميكن للمدرسحساب 
 الطالب التالية: نتائجيف رؤية 

 socrative اتيف تطبيق املدرسيدخل  .0
 "finish الطالب. مث انقر "اهناء / نتائج"، وستظهر resultنتيجة / انقر " .0

 
 

 "، مث حدد عنوان االختبار ملعرفة نتائج الطالب.reportبعد ذلك، انقر "تقرير /  .2
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 " حلفظ نتائج الطالب. download " مث "تنزيل /export بعد ذلك، انقر "تصدير / .1

 
 

 
 

 (microsoft excellميكروسوفت إكسل )خالص، ميكن عرض نتائج الطالب يف  .8
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 :فهي املدرسأما نتائج الطالب بناء على االختبارات اليت يقدمها 
 الطالب تقييم 1.8جدول 

 تقييم
 الطالب

 اسم الطالب رقم الطالب

 أمحد زيين 0717 70
 أيشاء أنندىي الزهراء 0711 70
 ديدي مراتوس 0127 77
 فطية ردضاين 0100 77
 فرايل هجراين فخراىن 0102 77
 غراچيا دوي فوتري 0108 82
 مخريى فوتري خريا 0102 70
 استقمة 0108 10
 كادي نظفى غساين 0101 80
 كيشاء رمى فوترا 0122 11
 خنسا مخريى 0120 10
 حممد هيكل الفريزي 0127 81
 حممد نبيل عاليم احلق 0121 11
 حممد ألفني أكرب 0117 11
 حممد فريز رشاء 0182 11
 حممد فؤادي ألرفاء 0181 12
 حممد كسفي زكي 0181 71
 حممد يسرزال فطاين 0112 81
 مطىي رمضاين 0111 87
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 نيسيلى شفاء رمضاين 0182 81
 رحيان 0181 87
 راين فضلة نوغراهى 0188 17
 سفريا فوتري فضلة 0172 12
 سوسان أورى صرفينا 0170 81
 صفية أخلريي 0111 81
 صلطان راين رمضان 0178 17
 شريفة أديلى ه.ب 0177 11
 زهراة الوردية 2200 71

تعليم  يف socrative تطبيقات وسيلة تنفيذ على الباحثة مالحظات على بناء
 لسبي مدرسة يف الرايضيون" "الالعبون املادة ابملوضوع ب7 املفردات الفصل

 من ئلةاألس شكل فهم الطالب جلميع ميكن. إلسالميةلعامة اا املتوسطة املهتدين
 عضب يزال ال ولكن جيد، بشكل األسئلة على اإلجابة وميكنهم socrative اتالتطبيق

 آخر مبعىن أو ،العربية واألجوبة األسئلة تعنيه ما معرفة يف صعوبة يواجهون الطالب
 .تدريسه مت اليت املفردات يتذكرون ال أو املفردات عن الكثري الطالب يعرف ال

املفردات يف املدرسة  تعليميف  socrative تطبيقاتوسيلة  تنفيذيف  مزااي وعيوب -0
 ببنجرماسني. بيل املهتدين املتوسطة العامة اإلسالميةس

بناء على املالحظات واملقابلة مع املدرس والطالب، مزااي يف تنفيذ وسيلة 
 :يف تعليم املفردات، هي socrativeتطبيقات 

 سهلة يف استخدمه، وميكن الوصول إليه مباشرة ابحلاسوب أو اهلاتف.  .أ

ال حيتاج  ،socrativeيستخدم الطالب اهلاتف للوصول  إىل تطبيقات 
 .وال إنشاء حساب اخلاص socrativeالطالب إىل تنزيل التطبيقات 
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 تلقائياالقيمة  معاجلة .ب

. اإلجابة على السؤالميكن املدرس أن حتقق الدرجة الطالب مباشرة بعد 
 وميكن املدرس أن يرتب للطالب أن يراه أو ال يراه بعد اإلجابة على السؤال.

 العديد من امليزات لتسهيل التعليم. socrativeيوفر التطبيقات  .ج

يف تعليم املفردات، هي مشكلة  socrativeوعيوب يف تنفيذ وسيلة تطبيقات 
   ألن استخدمه ابإلنرتنيت اجليد. اإلنرتنيت 

يل بيف تعليم املفردات يف املدرسة س socrativeوسيلة تطبيقات  تنفيذعوامل املؤثرة يف  -2
 ببنجرماسني. املهتدين املتوسطة العامة اإلسالمية

 العوامل نأ مالحظة ميكن الدراسة، هذه يف واملالحظات املقابالت نتائج على بناءً 
 :يلي كما هي املفردات تعليم يف socrative تطبيقاتوسيلة  تنفيذ على تؤثر اليت

 عوامل الداخلية .أ

يتضمن على مصلحة الطالب وانتباه عوامل الداخلية هي عامل الطالب 
 الطالب كما اييل:

 مصلحة الطالب .0

 اللغة ميعلت وخاصة ميالتعل عملية يف فصله ميكن ال نفسي جانب االهتمام
 اإلجناز لىع أيًضا يؤثر االهتمام ألن مراعاته، جيب شيء هو االهتمام عامل. العربية

 علوهنمجي معينة مبوضوعات يهتمون الذين الطالب. وحيدده للشخص التعليمي
  .جبدية للدراسة الدافع لديهم يكون حبيث ميابلتعل سعداء

على مقابالت مع العديد من الطالب، قال بعضهم إهنم ال حيبون اللغة بناء 
العربية، والبعض اآلخر قال إهنم حيبون اللغة العربية ألهنم درسوا يف مراحل التعليم 
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ألن هذه الوسيلة مثرية  socrative اتالسابقة. وقالوا أيًضا إهنم حيبون التطبيق
 وكذلك خصائص الصور. وذلك بسبب تعدد أشكال األسئلةلالهتمام، 
 للغةا حبأ "إين ،قالت رمضاين موطىي امسها طالبة مع مقابلة على بناء

 على عتماًداا سهلة، العربية اللغة إن أيًضا وقال. حتبها ال وأحياانً  أحياانً  العربية
 socrative ".10 اتابلتطبيق ةمهتم وأان. اختبارها يتم اليت األسئلة

 اللغة حبأ ال "إين ،قال مد كسفي زكيحم امسه طالب مع مقابلة على بناء
 فهمها ناملمك من كان إذا للغاية، صعبة ليست العربية اللغة إن قال كما. العربية
 socrative ".12 اتابلتطبيق مهتم وأان. جيد بشكل

 انتباه الطالب .0

 اليت احملفزات ابختيار يتعلق فيما الشخص به يقوم نشاط هو الطالب انتباه
 أن من لرغما على الطالب، عوامل يف دورًا أيًضا االنتباه يلعب. بيئته من أتيت

 يرام ما على ريتس لن ميالتعل عملية فإن ينتبهون، ال ولكنهم اهتمام لديهم الطالب
 .ميالتعل عملية يف للغاية مهًما دورًا االنتباه ويلعب

 ظات املالح على ءً بنا. ميالتعل يف كبري أتثري له ميابلتعل الطالب اهتمام إن
 نتبهوني أهنم مالحظة ميكن طالبة، عشر وستة طالًبا عشر اثين مع ب،7الفصل  يف

 .يفهموا مل إذا مرات عدة ويسألون املمارسة، أسئلة أو املواد شرح عند للمدرس
 اتبيقالتط يف األسئلة على اإلجابة كيفية املدرس يشرح عندما رؤيته ميكن

socrative، ويركزون. جبدية ينتبهون الطالب فإن 
 ما دائًما إهنم قالوا ب،7 الصف طالب مع املقابالت نتائج إىل استناًدا

 .ميالتعل عند للمدرس ينتبهون
                                                                 

كاليمنتان   بنجرماسنياإلسالمية ب العامة مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة موطىي رمضاين، املقابلة، 10 
 0200مارس  01، اجلنوبية

كاليمنتان  اإلسالمية ببنجرماسنيالعامة ة، مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة حممد كسفي زكي، املقابل 12 
 0200 مارس 01، اجلنوبية
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 عوامل اخلارجية .ب
  ، عامل البيئة، وعامل الوقت، كما اييل.املدرسعامل عوامل اخلارجية هي 

 عامل املدرس .0
عامل املدرس هي خلفية التعليمية وخربة املدرس يف التدريس. تعد خلفية 

 يف تدريسال يف املدرسني وقدرة جودة على تؤثر أناملدرس أحد العوامل اليت ميكن 
 طيطخت خالل من ميالتعل يف املدرسني وقدرة جودة رؤية ميكن. الدراسي الفصل

 .وتقييمه وتنفيذه ميالتعل
 يودي حولوح األستاذ مع 0200 مارس 01 يف مقابلة نتائج على بناءً 

 األخري تعليمي كان ة،الرتبي يف البكالوريوس إىل أنتمي ال أان" :قال التعليمية، خلفيته
 الدين وصولأ كلية يف احلديث تفسري يف وختصص أصول الدين، بكالوريوس هو
 إلسالمية،ا املعهدمتخرج من  لكنين ببنجرماسني، أنتساري اجلامعة اإلسالمية يف
 وأعلم إلسالميةا املعهد يف عليها أحصل اليت املعرفة هو تدريسه ميكنين ما فإن لذا

 11اإلسالمية." املعهد أبسلوب أيًضا
 عامل ولكنه ية،الرتب جمال يف خرجًيا ليس أنه مالحظة ميكن املقابلة، نتائج من

 يف شك ال داخلية مدرسة خرجيي من لكنه ختصصه، جملال وفًقا يُدرس ال. ديين
 .العربية ابللغة معرفته

 العوامل أحد سنيللمدر  التدريسية اخلربة تعتربهي  يف التدريس املدرسخربة 
 لسبي مدرسة يف املفردات تعليم يف socrative تطبيقات وسيلة تنفيذ يف الداعمة
 ميتلكها اليت تدريسال جتربة تعترب. اإلسالمية ببنجرماسنيالعامة املتوسطة  املهتدين
 اخلربة خالل من .الطالب سيحققها اليت ميالتعل نتائج لتحقيق حمدًدا عامالً  املدرس

                                                                 

كاليمنتان   بنجرماسنيإلسالمية بلعامة امدرسة سبيل املهتدين املتوسطة ا ملقابلة،أستاذ وحيودي، ا 64 
 0200 مارس 01، اجلنوبية
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 املدرس يتمكن حىت socrative اتتطبيق وعيوب مزااي معرفة املدرس ميكن التدريسية،
 .ميالتعل عملية يف حتدث اليت العقبات على التغلب من

 يتمتع أنه الإ الرتبية، يف البكالوريوس لدرجة خرجًيا ليس أنه من الرغم على
. سنوات 8 حوايل م، 0208 منذ التدريس بدأ إنه قال. التدريس يف طويلة خبربة

 أنه خاصة ابلتأكيد، سهلة ليست سنوات 8 ملدة العربية اللغة تدريس يف خربته
 لكتاب أو املوادا صنع على قادرًا كان اآلن حىت. الرتبية يف بكالوريوس خريج ليس

 .العربية اللغة تعليم لتسهيل به اخلاصة التدريس
 البيئةعامل  .0

 عملية تدعم يةحتت وبنية مرافق الدراسي الفصل يف ميالتعل أنشطة تتطلب
 أنشطة عملية يف املستخدمة األدوات هي التحتية البنية أو املرافق. السلسة ميالتعل
 اهلاتف وجود هي socrative الوسيلة تطبيقات تنفيذ يف الالزمة واألدوات م،يالتعل

 ميالتعل دافأه حتقيق يف تساعد أن ميكن اليت العوامل أحد. الكمبيوتر أو احملمول
 يطور أن وميكن ميالتعل ةأنشط تنفيذ يف الراحة لتوفري التحتية والبنية املرافق توافر هو

 الطالب. إمكاانت
 كنائب األومامي ريسة األستاذة مع واملقابالت املالحظات نتائج من

 املرافق أن يذكر التحتية والبنية املرافق. املدرسة يف اجملال املرافق والبنية التحتية الرئيس
 جمال وجود مثل يدة،ج وحبالة متاًما مكتملة املدرسة هذه متتلكها اليت التحتية والبنية

 لكمبيوترا معمل) املعامل غرف من والعديد الدراسية، الفصول من والكثري للرايضة،
 من ًداج قريبة املدرسة وهذه و غري ذلك، واملدير، املدرس غرفة ،(العلوم ومعمل
 .العبادة أنشطة لتسهيل املهتدين سبيل مسجد

 عامل الوقت .2
 مالحظة نميك يودي،وح األستاذ مع واملقابالت املالحظات نتائج على بناءً 

 مفهوم هذا. وعاألسب يف فقط واحدة مرة يتم املدرسة هذه يف العربية اللغة ميتعل أن



 
 
 

18 
 

 

 

 بسبب مث. إضافية فقط مادة هنا العربية واللغة عامة، مدرسة هي املدرسة هذه ألن
 تليس ابلتأكيد املرة هذه. فقط دقيقة 02 املوضوعات من ساعة 0 ملدة اجلائحة
 .وفعالة جيدة ميتعل عملية لتنفيذ كافية

 املفردات تعليم يف تقييم socrative تطبيقاتوسيلة  تنفيذ يف الوقت ضيق
. هذا مثل التقييمات أو ميالتعل أثناء الوقت إدارة يف صعوبة جيدون املدرس جيعل
 جييب مث طفق مباشرة أسئلة ويقدمون الفصل، يف ابلتدريس أحياانً  املدرس يقوم

 .مفهومة غري أسئلة ويطرحون الطالب عليها
 
 حتليل البياانت -ج

 حتليل املؤلف اولحي البياانت، عرض قسم يف ابلتفصيل البياانت مجيع تقدمي بعد
 سهولة أكثر كلبش البياانت هذه لتحليل. السابق القسم يف تقدميها مت اليت البياانت

 .البياانت  عرض يف احلال هو كما ابلتسلسل املؤلف سيقدمها ومنهجية،
طة املفردات يف املدرسة سبيل املهتدين املتوس تعليميف  socrative تطبيقاتوسيلة  تنفيذ -0

 اإلسالمية ببنجرماسني.العامة 

 تعليم يف socrative تطبيقاتوسيلة  تنفيذ عملية أن القول ميكن عام، بشكل
 م لتحقيق أهداف التعليم. وهذا يتوافق مع رأييالتعل إجراءات وفق تتم املفردات

 18من النشاط. عثمان، التنفيذ هو نشاط خمطط لتحقيق الغرض
 ميختطيط التعل .أ

 ميتعل خبطوات مصحوابً  جيد، بشكل يعمل النشاط جلعل وسيلة هو التخطيط
 .ميالتعل أثناء حتدث اليت العقبات لتقليل خمتلفة استباقية وخطوات
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 طبيقاتتوسيلة  تنفيذ يف أنه مالحظة ميكن أعاله، البياانت عرض على بناءً 
socrative  وضع يه املدرس يعدها أن جيب اليت اخلطوات فإن املفردات،تعليم يف 

 .اختبارها جيب اليت واألسئلة املواد وإعداد الدروس خطط

 تنفيذ املفردات .ب

 ميكن ملفرداتاالتعليم  تنفيذ عملية أن يظهر أعاله، البياانت عرض على بناءً 
 .الدرس لـخطة وفًقا تنفيذها مت ألنه جيد، بشكل تسري أن

 الطالب أن ب7 الصف يف socrative تطبيقاتوسيلة  تنفيذ نتائج تظهر
 وتنفيذ. همهاف يتم مل أسئلة يطرحون أهنم كما األسئلة اختبار عند نشطًا دورًا يلعبون
 يسهل أن نميك ألنه املفرداتالتعليم  تقومي يف للغاية فعال socrative تطبيقات وسيلة
 .ميالتعل املدرسني على

 تقييم .ج

 أجراه لذيا التقييم أن مالحظة ميكن أعاله، البياانت عرض نتائج على بناءً 
 مث للطالب، سؤال رابط املدرس يعطي حيث ،socrative اتتطبيق بواسطة يتم املدرس

 الذي لتقييما فإن وابلتايل. السؤال على جييب و املقدم الرابط إبدخال الطالب يقوم
 .مناسب ميالتعل تقومي يف االجتماعي اإلعالم مع املدرس أجراه

يف تعليم املفردات يف املدرسة سبيل املهتدين  socrativeمزااي وعيوب من تطبيقات  -0
 املتوسطة العامة اإلسالمية ببنجرماسني.

وين السابقة، مزااي تطبيقات رأي إنداح سواساين واحي تقدمي البياانتبناء على 
 11وألصدقاء، كما اييل:
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 هي: socrativeمزااي تطبيقات 

 جماان .أ
 فريدمظهر  .ب
 عملية خفيفة .ج
 ميكن أن تغري األسئلة وخيارات اإلجابة .د
األسئلة واخليارات اإلجابة موجودة يف صفحات خمتلفة لذلك ال توجد فجوة  .ه

 للطالب للعمل معا حلل األسئلة
 هناك ميزة جدول البياانت ملعرفة تقييم االختبار .و
 العديد من خيارات قائمة األسئلة .ز
لسؤال، تظهر النقاط تلقائيا، حىت تتمكن من بعد اإلنتهاء من اإلجابة على ا .ح

 معرفة القيمة مباشرة
ميكن املدرس مراقبة ما اذا كان الطالب جييبون على األسئلة بشكل صحيح أم  .ط

 ال
 ميكن املدرس مراقبة تقدم عمل الطالب .ي
ميكن املدرس معرفة ما اذا كان هناك طالب يدخلون وخيرجون من التطبيقات  .ك

socrative. 
دعم ي إنرتنيتهناك عيوب عند إنداح ال تتفق مع مكان البحث هو وأما 

 ألن استخدمه ابإلنرتنيت اجليد. التعليم
 املفردات يف املدرسة سبيل تعليميف  socrative تطبيقات وسيلة تنفيذالعوامل املؤثرة يف   -2

 اإلسالمية ببنجرماسني.العامة املهتدين املتوسطة 
 عوامل الداخلية .أ

 عوامل اجلسدية وعوامل هي عامل الطالب يتضمن على عوامل الداخلية
 مصلحة الطالب وانتباه الطالب كما اييل:الغقلية، عوامل العقلية هي 
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 صلحة الطالبم .0

 ملواداب الطالب اهتمام أن مالحظة ميكن أعاله، البياانت عرض على بناءً 
 إجراء ندع أنه مالحظة وميكن االجتماعية، للوسائط ومتحمًسا جًدا مهتم العربية
 اهتمام أن الحظةم ميكن. األسئلة على اإلجابة عند يركزون أهنم يبدو م،يالتعل تقييم

 .ميالتعل يف جًدا مؤثر socrative اتبتطبيق الطالب

 انتباه الطالب .0

 ميعلالت يف الطالب اهتمام أن مالحظة ميكن البياانت، عرض على بناءً 
. ما شيء حشر  يف املدرس إىل االنتباه على ويركزون جادون يبدون فهم جًدا، جيد

 عند الطالب هانتبا لرتكيز جيد بشكل االجتماعي اإلعالم تطبيق يتم وابلتايل،
 .ميالتعل تقييم

 يفالعوامل املذكورة أعاله تتماشي مع رأي سالميتو عن عوامل املؤثرة 
دية عوامل اجلس التعليم، يعين عوامل الداخلية. عوامل الداخلية تتضمن على

عوامل اجلسدية هي صحة الطالب. وعوامل العقلية هي  وعوامل العقلية للطالب.
 مصلحة الطالب، انتباه الطالب، وغريها.

 عوامل اخلارجية .ب
 عوامل اخلارجية هي عامل املدرس، عامل البيئة، وعامل الوقت.

 عامل املدرس .0

 تطبيقاتسيلة و  تنفيذ على يؤثر عامالً  أيًضا التعليمية اخللفية تعترب
socrative  ميالتعل تقييم على تؤثر للمدرس التعليمية اخللفية املفردات، تعليميف .

ربية. هو الع اللغة مدرس أن مالحظة ميكن أعاله، البياانت عرض نتائج على بناءً 
ة يف اجلامعة اإلسالمي  أصول الدين كلية يف من برانمج خاص للعلماء متخرج

 لكن، أستاذ .اإلسالمية من املعهد متخرج أيًضا وهو أنتساري بنجرماسني،
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كيفية   ملدرسالذلك، ال يفهم  .احلالية مهنته مع تتوافق ال خلفية لديه يوديوح
 اللغة العربية.التدريس 

 املعروف من أعاله، البياانت عرض على بناءً . يف التدريس املدرسخربة و 
 م0208 عام من سنوات 8 ملدة اللغة العربية ابلتدريس قام يوديأستاذ وح أن

 هذا. سنياإلسالمية ببنجرماالعامة مدرسة سبيل املهتدين املتوسطة  يف اآلن حىت
 وتقييم ميالتعل ةأنشط يدعم ابلتأكيد هذا. حتسنت قد التعليمية خربته أن على يدل
 .الدراسي الفصل يف ميالتعل

 امل البيئةع .0

املدرسةسبيل  يف التحتية والبنية املرافق فإن أعاله، البياانت عرض على بناءً 
 يدعم أن ميكن وابلتايل املتكاملو ببنجرماسني كافية، اإلسالمية املهتدين املتوسطة

 .ميالتعل وتقييم ميالتعل عملية ذلك
 عامل الوقت .2

وسيلة  نفيذت يف الوقت ضيق أن املعروف من أعاله، البياانت عرض على بناءً 
 ابستخدام ميالتعل تقييم ميكن ال حبيث املفرداتتعليم يف  socrative تطبيقات
 .جيد بشكل االجتماعية الوسائط

 يفالعوامل املذكورة أعاله تتماشي مع رأي سالميتو عن عوامل املؤثرة 
 تضمن على عوامل األسرة، وعوامل املدرسة،عوامل اخلارجية، هي ت التعليم، يعين

وعوامل اجملتمع. عوامل األسرة هي طريقة تعليم الولدين، جو املنزل، والعالقات 
بني أفراد األسرة. عوامل املدرسة هي طريقة التعليم املدرس، وبيئة املدرسة، ووقت 
التدريس يف املدرسة. وعوامل اجملتمع هي األنشطة الطالبية يف اجملتمع، أصدقاء، 

 18شكل من احلياة اجملتمعية.
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