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 الباب الرابع

 تقدمي البياانت حتليلها
 حملة عن ميدان البحث وتعليم اللغة العربية فيه -أ

 مورونج رااي  1بيئة مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  -1
  الشارعورونج رااي هي مدرسة تقع يف م 1 الثانوية اإلسالمية احلكوميةدرسة امل

اي، مورونج را منطقة رونج رجينسي،، مو أمحد دحالن، قرية برييويت اي حاجكي
هلا االعتماد . هذه املدرسة 73911، الرمز الربيدي مقاطعة كاليمانتان الوسطى

حتت  ورونج راايم 1 احلكوميةدرسة الثانوية اإلسالمية من  الناحية م االكادميي ب.
املاجيسرت هي اسم رئيس املدرسة يف املنصب منذ  ليسنور آين رعاية ويارة الدين.

 حىت اآلن. قبله رئيس املدرسة هو الدكتور سايين املاجيسر. 2019

الساعة  يف عليمتيبدأ السبت.  حىت يومثنني االيوم من  ميالتعلأنشطة تنفيذ 
,  12.00ينتهي أنشطة العليم يف الساعة  .الدرس الدعاء قبل قراءةب  07.45

دقائق مناسب من نظام التعليم  45لساعتني من الدروس يعطي ختصيص الوقت 
 وجها لوجه يف خضم الوابء.

 أحوال املدرسة -2
  املدرسة رافقمأ( 

 األرض والنفاء (2
 حالة األرض مدرسة

 خاصة الفردية:  وضعية

 2m 000. 20 : مساحة األرض

 2m 515. 1  : البناءمساحة 
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 2m 485. 18:  مساحة الصفحة

 -:  منطقة أخرىحديقة / 

 املدرسةمبىن   (ب

لدعم  دراسيةاملباين املدرسية بشكل عام حبالة جيدة. عدد الفصول ال
 دة.، وكذلك البنية التحتية لدعم أنشطة التعلم يف حالة جيأنشطة التعلم اجليدة

 املدرسة ةوبعث رؤية -3
جعل املدرسة قادرة على إنتاج أشخاص مستقلني، وتتمتع نظر املدرسة هي 

 بشخصية نبيلة، وتتفوق يف اإلجناي وتكون قاسية يف النافسة.
 وبعث املدرسة يعىن: 

 تنظيم التعليم بشكل فعال حبيث يتطور الطالب على النحو األمثل. (أ
اإلبداعي يف و تنظيم التعلم لتنمية القدرة على التفكري النشط واملنطقي والنقدي  (ب

 حل املشكالت.
تنظيم التطوير الذايت حىت يتمكن الطالب من التطور حسب اهتماماهتم  (ج

 ومواهبهم.
 تعزيز البيئة والسلوك الديين حىت يتمكن الباقون من تقدير وممارسة دينهم. (د
صقل السلوك اجلدير ابلثناء واملمارسة احلقيقية حىت يكون الطالب قدوة  (ه

 لألصدقاء واجملتمع.
 بىن امل أحوال -4

دعم دراسية لاملباين املدرسية بشكل عام يف حالة جيدة. عدد الفصول ال
 ، وكذلك البنية التحتية لدعم أنشطة التعلم يف حالة جيدة.أنشطة التعلم اجليدة
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 املدرسةن و واملوظف املدرسون أحوال -5
 ورونجم 1 درسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةامل ن يفو واملوظف املدرسونعدد 

 شخًصا. 43 عددهم رااي

 1 الثانوية اإلسالمية احلكومية املدرسةن و واملوظف املدرسون أحوال:  3اجلدول 
 مورونج رااي

No Nama Jenjang Status Jabatan 

1 LISNOR A’EN, S.Pd.I 

NIP. 197112281997032001 
S.1 PNS Kepala 

2 Drs. H. M. SAINI.D 

NIP. 196812121998031005 

S.1 PNS GURU 

3 HADIATUNNUR, S.Pd.I 

NIP. 197012272002122002 

S.1 PNS GURU 

4 YUSNANI, SH 

NIP. 196706212005011004 

S.1 PNS KAUR 

TU 

5 AGUNG TAUFIQ, S.Pd.I 

NIP. 197604122005011006 

S.1 PNS Bendahara 

6 NAJAMUDIN, S.Pd.I 

NIP. 198303172011011011 

S.1 PNS GURU 

7 FAISAL RAHMAN, S.Pd.I 

NIP. 198502212011011005 

S.1 PNS GURU 

8 NURAINI INDRAATI, 

S.Pd.I 

NIP. 197601232011012001 

S.1 PNS GURU 

9 FIKA ARIKA, Si 

NIP. 198506192011012011 

S.1 PNS GURU 

10 HATMIYATI, S.Pd.I 

NIP. 197704242014062008 

S.1 PNS GURU 

11 MUHAMMAD SIDIQ, A.Md 

NIP. 1966090719880310112 

D.III GTT/Honor 

PNS 

GURU 

12 NURYADIN, S.Pd.I 

NIP. 198608102019031006 

S.1 CPNS GURU 

13 ALI MUTTAQIN, S.Pd.I 

NIP. 199007032019031011 

S.1 CPNS GURU 

14 IDAWATI, S.Pd S.1 GTM GURU 

15 MUHAMMAD NOR SMA PTM STAF TU 

16 MISLAWATI, S.Pd S.1 GTT/ 

Honor 

GURU 

17 RAHMAWATI, S.Pd S.1 GTT/ 

Honor 

GURU 
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18 BAIMAN, S.Pd S.1 GTT/ 

Honor 

GURU 

19 HENY APRIYANTI, S.Pd.I S.1 GTT/ 

Honor 

GURU 

20 SITI NUR AINA, S.Pd S.1 GTT/ 

Honor 

GURU 

21 NORMAWATI, S.Pd S.1 GTT/ 

Honor 

GURU 

22 SITI RAMLAH, S.Pd S.1 GTT/ 

Honor 

GURU 

23 PERIADI, S.Pd S.1 GTT/ 

Honor 

GURU 

24 DEVI DESTARI, S.Pd S.1 GTT/ 

Honor 

GURU 

25 ALIYAH, S.AB S.1 PTT/Honor STAF TU 

26 JULIA ZAKIAH ASTUTI, 

S.Pd 

S.1 GTT/ 

Honor 

GURU 

27 PUTNAWATI, S.Pd.I S.1 GTT/ 

Honor 

GURU 

28 ERNILAWATI, S.Pd S.1 GTT/ 

Honor 

GURU 

29 ARI RAFSANJANI, S.Pd S.1 GTT/ 

Honor 

GURU 

30 CICI HERIANTO, S.Pd S.1 GTT/ 

Honor 

GURU 

31 AMIN RAIS, S.Pd S.1 GTT/ 

Honor 

GURU 

32 CICI FRAMITA SARI, S.Pd S.1 GTT/ 

Honor 

GURU 

33 WAHDANIAH, S.Pd S.1 GTT/ 

Honor 

GURU 

34 SYAIFUL RAHMAN, S.Pd S.1 GTT/ 

Honor 

GURU 

35 MUHAMMAD LAIHIM, 

S.Pd 

S.1 GTT/ 

Honor 

GURU 

36 EFFRIANITA 

YUDISTHIRA, S.Pd 

S.1 GTT/ 

Honor 

GURU 

37 KHAIDIR ANWAR SALEH, 

S.Pd 

S.1 GTT/ 

Honor 

GURU 

38 IIN HANDAYANI, S.Pd S.1 GTT/ 

Honor 

GURU 

39 EKA SAFITRI, S.E S.1 PTT/Honor STAF TU 

40 PUPUT NOFELLFITRIANA SMA PTT/Honor Cleaning 

Service 
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41 CENLY YANTO SMA PTT/Honor Tukang 

Kebun 

42 RAMY SMA PTT/Honor Satpam 

43 NORMA SARI, S.Pd S.1 GTT/ 

Honor 

GURU 

 مورونج رااي 1 الثانوية اإلسالمية احلكوميةاملدرسة  طلبة أحوال -2
مورونج  1 درسة الثانوية اإلسالمية احلكوميةمبالعاشر  عدد الطالب يف الفصل

و  1  العاشر للقسم الطبيعي طالًبا يف الفصل 31طالًبا تتكون من  223هو  رااي
سم للق العاشر طالًبا يف الفصل 35و  2العاشر للقسم الطبيعي  طالًبا يف الفصل 31

طالًبا يف  36و  1للقسم االجتماعي  العاشر طالًبا يف الفصل 35و  3الطبيعي 
للقسم  العاشر طالًبا يف الفصل 34و  2للقسم االجتماعي  العاشر الفصل

 طالًبا يف الصف العاشر الدين. 21و  3االجتماعي 

 مورونج رااي 1 طلبة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية : أحوال 4اجلدول 
 عدد الفصل عدد الطلبة فصل

 3 97 الفصل العاشر للقسم الطبيعي
 3 105 الفصل العاشر للقسم اإلجتماعي

 1 21 الفصل العاشر للقسم الديين
 3 101 الفصل احلادي عشر للقسم الطبيعي

 3 97 الفصل احلادي عشر للقسم اإلجتماعي
 1 23 الفصل احلادي عشر للقسم الديين
 3 105 الفصل الثاين عشر للقسم الطبيعي

 3 88 الفصل الثاين عشر للقسم اإلجتماعي
 1 29 الفصل الثاين عشر للقسم الديين

 
 



38 
 

 البياانتتقدمي  -ب
 تنفيذ التعليم -1

 عليمتختطيط ال (أ
ط التعليم يطخت، ابلطبع، يضع الباحث يف هذا اجملال بحثالقبل إجراء 

(RPP) ط التعليم يطخت م يف اجملال الحًقا، ويستشرييلتسهيل عملية التعل(RPP) 
طرح الباحث  ،ابإلضافة إىل ذلكمع املشرفني ومعلمي اللغة العربية يف املدرسة. 

 عدة أسئلة سيتم اختبارها الحًقا خالل االختبارين القبلي والبعدي.

 ة والضابطةم يف الفصل التجريبيتنفيذ التعل  (ب
مارس  23، بدءًا من لم يف هذه الدراسة يف غضون شهرينتنفيذ التع

ث ، يعمل الباحيف عملية التعلم يف هذه الدراسة. 2022مايو  22إىل  2022
أيًضا كمسؤول معلم. املادة الرئيسية اليت مت تدريسها خالل فرتة البحث هي مادة 

والذي  2013مع منهج  العاشراملدرسة يف الفصل و  ،األسرة البيتو  ،يةهوااال
ومؤشرات  اتيتضمن معيارًا واحًدا للكفاءة األساسية والذي ينقسم إىل عدة كفاء

 أساسية.

تقدم املواد الرايضة إىل األشخاص الذين يتلقون العالج من طالب الفصل 
كصف ضابطة   2 للقسم الطبيعيكصف ةجترييب والعاشر   1 للقسم الطبيعيالعاشر 

لتقدمي وصف تفصيلي مورونج رااي.  1يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 :شرحه على النحو التايلعة، سيتم لتنفيذ العالج لكل جممو 

 ةيف الفصل التجريبم يتنفيذ التعل (1
 من خالل اإلعداد الدقيق ةتعدادات للتعلم يف الفصل التجريباالس

، وكذلك (RPP) تعليمال طيطخت، و ميالتعل هاتفيديو الللخطوات الستخدام 
 ، أثناء إعداد استبيان راء املالحظات أثناء تنفيذ الفصلإج
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 يف الفصل عند التعلم. لتحديد الدافع الطالب

ومتابعة  ،م  مرة واحدةيالتعل هاتفيديو  وسائليتم التعلم ابستخدام 
 م مرتني. ميكن رؤية اجلدول الزمين للتنفيذ يف اجلدول التايل.يالتعل

 ةم يف الفصل التجريبيتنفيذ التعل : 5اجلدول 

 املادة اليوم أو التاريخ اإلجتماع اللقاء

أبريل  18االثنني  األول اإلجتماع 1
2022 

 اإلختبار القبلي

أبريل  22جلمعة  الثاين اإلجتماع 2
2022 

 اهلوايةالتعليم : 

أبريل  23السبت  الثالث اإلجتماع 3
2022 

التعليم : األسرة و 
 البيت

أبريل  25االثنني  الرابع اإلجتماع 4
2022 

 املدرسةالتعليم : 

أبريل  26الثالاثء  اخلامث اإلجتماع 5
2022 

 اإلختبار البعدي

 

 
 الضابطةم يف الفصل يتنفيذ التعل (2

فًقا هي من خالل إعداد املادة يف و  ةبطاللتعلم يف الفصل الض تحضريلا
 .يةصوتابلوسائل ال( PPP)  تعليمط اليطخت، العاشرللفصل للكتاب 
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ملتقدم ، والتعلم امرة واحدة صوتيةم ابستخدام الوسائل اليحيدث التعل
 التايل.  اجلدولمرتني. ميكن رؤية اجلدول الزمين للتنفيذ يف 

 ضابطةم يف الفصل اليتنفيذ التعل : 2اجلدول 

 املادة اليوم أو التاريخ اإلجتماع اللقاء

أبريل  18االثنني  األول اإلجتماع 1
2022 

 اإلختبار القبلي

أبريل  22جلمعة  الثاين اإلجتماع 2
2022 

 اهلوايةالتعليم : 

أبريل  23السبت  الثالث اإلجتماع 3
2022 

التعليم : األسرة و 
 البيت

أبريل  25االثنني  الرابع اإلجتماع 4
2022 

 املدرسةالتعليم : 

أبريل  26الثالاثء  اخلامث اإلجتماع 5
2022 

 اإلختبار البعدي

 

 ة والضابطةم يف الفصل التجريبيالتعل أنشطةج( 
 ةفصل التجريبم يف اليأنشطة التعلوصف  (1

وسائل  امابستخد ةنشطة التعليمية يف الفصل التجريب، األبشكل عام
 .تنقسم  إىل عدة مراحل سيتم شرحها يف األقسام أدانه الفيديوهات التعليمية
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 األول لقاءل (أ)
 نشطة املقدمةاأل (1)

إبلقاء  ة حيث يقوم الباحثتبدأ األنشطة التعليمية يف قسم املقدم
مث ينتقل  ،ث الطالب ويطلب من الطالب الصالة، مث حييي الباحالتحية

ك  ذل، قال الباحث أنه يفبعد ذلكالطالب املتغيبني واحًدا تلو اآلخر. 
 .القبلياليوم سيتم إجراء اختبار 

 األنشطة األساسية (2)
بتوييع أوراق األسئلة على كل طالب واستمروا يف شرح اجلوانب 

األسئلة وتذكري الوقت لإلجابة على األسئلة بدءًا الفنية لإلجابة على 
 .09.30إىل الساعة  08.45من الساعة 

 ةمتااخل ةنشطاأل (3)
 ،املادة لالجتماع التايل، ووجهت اختتمت الباحثة لقاء اليوم

هللا مع التحية. كما ذك رت الباحثة  واختتمت الباحثة الدرس بقول احلمد 
 املقبل مواد املفردات التعليمية معالطالب أبهنم سيناقشون األسبوع 

 موضوع اللقاء الثاين اهلواية.

 الثاين لقاءال (ب)
 نشطة املقدمةاأل (1)

لقاء ع قيام الباحث إبتبدأ األنشطة التعليمية يف قسم املقدمة م
، مث حييي الباحث الطالب ويطلب من الطالب الصالة مث ينتقل التحية

ضوع بعد ذلك قدمت الباحثة مو إىل الطالب املتغيبني واحًدا تلو اآلخر. 
 التعلم وهو مادة املفردات مع موضوع اهلواية ونقل الباحث أهداف التعلم.
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 األنشطة األساسية (2)
، يبدأ الباحثون التعلم ابستخدام مادة املفردات يف هذه املرحلة

حول اهلواية. يقدم الباحثون مقاطع فيديو تعليمية للمفردات ويعرضوهنا 
تمكن مجيع الطالب من مشاهدة مقاطع الفيديو أمام الفصل حىت ي

التعليمية واالستماع إليها. مث طلبت الباحثة من الطالب متابعة وتالوة 
 ما قيل يف الفيديو. 

لب من ، طُ طالب من مشاهدة الفيديو التعليميبعد أن انتهى مجيع ال
مجيع الطالب ذكر املفردات مرة أخرى ابملعىن الذي مسعوه وشاهدوه يف 

 يديو التعليمي.الف

بعد ذلك طلبت الباحثة من الطالب تكرار املفردات ومعناها مًعا كما 
 شاهدوه.

 ةمتااألنشطة اخل (3)

لك اليوم، ويوجه املادة بعد ذلك خيتتم الباحث الدرس يف ذ
هللا وحتيايت. كما لالجتماع التايل ، وخيتتم الباحث الدرس بقول احلمد 

التايل سيناقش املادة مع موضوع األسرة ذكَّر الباحث الطالب أبن الدرس 
 البيت الذي ال يزال يناقش املفردات.

 الثالث لقاءال (ج)
 نشطة املقدمةاأل (1)

، باحثقدمة إبلقاء التحية على التبدأ األنشطة التعليمية يف قسم امل
طالب ، مث ينتقل الث الطالب ويطلب من الطالب الصالةمث حييي الباح

لم بعد ذلك قامت الباحثة إبلقاء موضوع التعاملتغيبني واحًدا تلو اآلخر. 
 وهو مادة املفردات مع موضوع األسرة البيت ونقل الباحثة أهداف التعلم.
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 األنشطة األساسية (2)
 ، يبدأ الباحث التعلم عن طريق مطالبة الطالب بتذكرملرحلةيف هذه ا

 ةوتالوة املفردات اليت تعلموها يف االجتماع األخري. بعد ذلك قدمت الباحث
فيديو تعليمي ملفردات وعرضته أمام الفصل ليتمكن مجيع الطالب من 
مشاهدة الفيديو التعليمي واالستماع إليه. مث طلبت الباحثة من الطالب 

 متابعة وتالوة ما قيل يف الفيديو. 

طلب  ،طالب من مشاهدة الفيديو التعليميبعد أن انتهى مجيع ال
ابملعىن الذي مسعوه وشاهدوه  من مجيع الطالب ذكر املفردات مرة أخرى

 يف الفيديو التعليمي.

بعد ذلك طلبت الباحثة من الطالب تكرار املفردات ومعناها مًعا  
 كما شاهدوه.

 ةمتااألنشطة اخل (3)
خيتتم الباحث الدرس يف ذلك اليوم، ويوجه املادة بعد ذلك 

هللا وحتيايت. كما لالجتماع التايل ، وخيتتم الباحث الدرس بقول احلمد 
ذك رت الباحثة الطالب أبن الدرس التايل سيناقش املادة مع موضوع 

 املدرسة اليت ال تزال تناقش املفردات.

 الرابع لقاءال (د)
 نشطة املقدمةاأل (1)

، حيةاملقدمة ابلباحث وهو يقول التتبدأ األنشطة التعليمية يف قسم 
مث حييي الباحث الطالب ويطلب من الطالب الصالة مث ينتقل الطالب 
املتغيبني واحًدا تلو اآلخر. بعد ذلك نقلت الباحثة موضوع التعلم وهو 

 مادة املفردات مع املوضوع املدرسة ونقل الباحثة أهداف التعلم.
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 ألنشطة األساسيةا (2)
 ، يبدأ الباحث التعلم عن طريق مطالبة الطالب بتذكريف هذه املرحلة

ت الباحثة عد ذلك قدموتالوة املفردات اليت تعلموها يف االجتماع األخري. ب
فيديو تعليمي ملفردات وعرضته أمام الفصل ليتمكن مجيع الطالب من 
مشاهدة الفيديو التعليمي واالستماع إليه. مث طلبت الباحثة من الطالب 

 متابعة وتالوة ما قيل يف الفيديو. 

طُلب  ،طالب من مشاهدة الفيديو التعليميبعد أن انتهى مجيع ال
ر املفردات مرة أخرى ابملعىن الذي مسعوه وشاهدوه من مجيع الطالب ذك
 يف الفيديو التعليمي.

بعد ذلك طلبت الباحثة من الطالب تكرار املفردات ومعناها مًعا  
 كما شاهدوه.

 همتااخل ةنشطاأل (3)
باحثة ، واختتمت التتمت الباحثة الدرس يف ذلك اليومبعد ذلك اخ

هللا مع التحية. كما ذك رت الباحثة الطالب أبن  الدرس بقول احلمد 
 البعدي. االجتماع القادم سيعقد بعد االختبار

 اخلامس لقاءال (ه)
 نشطة املقدمةاأل (1)

 يتبدأ األنشطة التعليمية يف قسم املقدمة بتحية الباحث مث حيي
تقل إىل الغياب واحًدا تلو ، مث انالطالب ويطلب من الطالب الصالة

يوم ذلك ال، قال الباحث أنه يف بعد ذلك، يتم استدعاء الطالب. اآلخر
 .العديسيتم إجراء اختبار 
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 األنشطة األساسية (2)
بتوييع أوراق األسئلة على كل طالب واستمروا يف شرح اجلوانب 
الفنية لإلجابة على األسئلة وتذكري الوقت لإلجابة على األسئلة بدءًا من 

 .09.30إىل الساعة  08.45الساعة 

 ةمتااخل ةنشطاأل (3)
احثة ، واختتمت البت الباحثة االجتماع يف ذلك اليومبعد ذلك أهن

هللا وحتيايت. يود الباحث أيًضا أن يشكر مجيع الطالب  الدرس بقول احلمد 
 الذين كانوا على استعداد للمشاركة من أجل حسن سري هذا البحث.

 الضابطة الفصل م يفيوصف أنشطة التعل  (2
راحل التحكم إىل عدة م، يتم تقسيم أنشطة التعلم يف فئة بشكل عام

 سيتم شرحها يف األقسام أدانه.

 األول لقاءال (أ)
 نشطة املقدمةاأل (1)

لى عتبدأ األنشطة التعليمية يف القسم التمهيدي إبلقاء التحية 
، مث حييي الباحث الطالب ويطلب من الطالب الصالة مث يتابع الباحث

 الباحث أنه يف، قال بعد ذلكعمل الطالب الغائبني واحًدا تلو اآلخر. 
 ذلك اليوم سيتم إجراء اختبار متهيدي.

 األنشطة األساسية (2)
بتوييع أوراق األسئلة على كل طالب واستمروا يف شرح اجلوانب 
الفنية لإلجابة على األسئلة وتذكري الوقت لإلجابة على األسئلة بدءًا من 

 .10.30إىل الساعة  09.45الساعة 
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 اخلامتة ةنشطاأل (3)
 ،االجتماع يف ذلك اليوم، ووجه املادة لالجتماع التايلتم الباحث اخت

هللا مع التحية. كما ذك رت الباحثة  واختتم الباحث الدرس بقول احلمد 
الطالب أبهنم سيناقشون األسبوع املقبل مواد املفردات التعليمية مع موضوع 

 اللقاء الثاين اهلواية.

 الثاين لقاءال (ب)
 نشطة املقدمةاأل (1)

لقاء ابلباحث وهو يقوم إب التعليمية يف قسم املقدمةتبدأ األنشطة 
، مث حييي الباحث الطالب ويطلب من الطالب الصالة مث ينتقل التحية

الطالب املتغيبني واحًدا تلو اآلخر. بعد ذلك قدمت الباحثة موضوع التعلم 
 وهو مادة املفردات مع موضوع اهلواية ونقل الباحث أهداف التعلم.

 األساسيةاألنشطة  (2)
، يبدأ الباحثون التعلم ابستخدام مادة املفردات حول يف هذه املرحلة

مث طلب الباحث من الطالب يايدة  .يقول الباحث املفردات اهلواية.
 املفردات اليت نطق هبا الباحث.

 يتلوها اليت املفردات يع الطالب من االستماع إىلبعد أن ينتهي مج
 .فردات مرة أخرى مغ معانيهاالباحث، يطلب من الطالب ذكر امل

 من الطالب تكرار املفردات ومعناها مًعا. ةالباحث بتبعد ذلك طلمث 

 األنشطة اخلامتة (3)

لك اليوم، ويوجه املادة بعد ذلك خيتتم الباحث الدرس يف ذ
هللا وحتيايت. كما ذكَّ لالجتماع التايل ر ، وخيتتم الباحث الدرس بقول احلمد 
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التايل سيناقش املادة مع موضوع األسرة البيت الباحث الطالب أبن الدرس 
 الذي ال يزال يناقش املفردات.

 الثالث لقاءال (ج)
 نشطة املقدمةاأل (1)

 حية، مثدمة ابلباحث إبلقاء التتبدأ األنشطة التعليمية يف قسم املق
 ، مث ينتقل الطالبث الطالب ويطلب من الطالب الصالةحييي الباح

علم ذلك قامت الباحثة إبلقاء موضوع الت املتغيبني واحًدا تلو اآلخر. بعد
 وهو مادة املفردات مع موضوع األسرة البيت ونقل الباحثة أهداف التعلم.

 األنشطة األساسية (2)
يف هذه املرحلة، يبدأ الباحث التعلم عن طريق مطالبة الطالب بتذكر 

يع وتالوة املفردات اليت تعلموها يف االجتماع األخري. بعد أن ينتهي مج
اليت يتلوها الباحث، يطلب من  املفردات الطالب من االستماع إىل

 .الطالب ذكر املفردات مرة أخرى مغ معانيها

 من الطالب تكرار املفردات ومعناها مًعا. ةالباحث بتبعد ذلك طلمث 

 األنشطة اخلامتة (3)
خيتتم الباحث الدرس يف ذلك اليوم، ويوجه املادة بعد ذلك 

هللا وحتيايت. كما ، وخيتتلالجتماع التايل م الباحث الدرس بقول احلمد 
ذك رت الباحثة الطالب أبن الدرس التايل سيناقش املادة مع موضوع 

 املدرسة اليت ال تزال تناقش املفردات.
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 الرابع  لقاءال (د)
 نشطة املقدمةاأل (1)

، حيةاملقدمة ابلباحث وهو يقول التتبدأ األنشطة التعليمية يف قسم 
الطالب ويطلب من الطالب الصالة مث ينتقل الطالب مث حييي الباحث 

املتغيبني واحًدا تلو اآلخر. بعد ذلك نقلت الباحثة موضوع التعلم وهو 
 مادة املفردات مع املوضوع املدرسة ونقل الباحثة أهداف التعلم.

 األنشطة األساسية (2)
 ، يبدأ الباحث التعلم عن طريق مطالبة الطالب بتذكريف هذه املرحلة

يع وة املفردات اليت تعلموها يف االجتماع األخري. بعد أن ينتهي مجوتال
اليت يتلوها الباحث، يطلب من  املفردات الطالب من االستماع إىل

 .الطالب ذكر املفردات مرة أخرى مغ معانيها

 من الطالب تكرار املفردات ومعناها مًعا. ةالباحث بتبعد ذلك طلمث 

 اخلامتة ةنشطاأل (3)
باحثة ، واختتمت التتمت الباحثة الدرس يف ذلك اليومبعد ذلك اخ

هللا مع التحية. كما قام الباحث بتذكري الطالب أبن  الدرس بقول احلمد 
 االجتماع القادم سيعقد بعد االختبار.

 اخلامس لقاءال (ه)
 نشطة املقدمةاأل (1)

لى تمهيدي إبلقاء التحية عتبدأ األنشطة التعليمية يف القسم ال
 يباشروا ، مثث الطالب ويطلب من الطالب الصالةالباح، مث حييي الباحث

أنه  ، قال الباحثبعد ذلكبغياب واحد تلو اآلخر يتم استدعاء الطالب. 
 يف ذلك اليوم سيتم إجراء اختبار الحق.
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 األنشطة األساسية (2)
بتوييع أوراق األسئلة على كل طالب واستمروا يف شرح اجلوانب 

ا من ري الوقت لإلجابة على األسئلة بدءً الفنية لإلجابة على األسئلة وتذك
 .10.30إىل الساعة  09.45الساعة 

 اخلامتة ةنشطاأل (3)
حثة ، واختتمت البااليومبعد ذلك أهنت الباحثة االجتماع يف ذلك 

هللا وحتيايت. يود الباحث أيًضا أن يشكر مجيع الطالب  الدرس بقول احلمد 
 سري هذا البحث. الذين كانوا على استعداد للمشاركة من أجل حسن

 تنفيذ اإلختبار -2
 اإلختبار القبلي (أ

اإلختبار القبلي هو االختبار الذي يفعل قبل استخدام وسائل الفيديوهات 
 التعليمية. عامل لتحديد أن تكون الفصل التجريبة والفصل الضابطة.

 : نتائج اإلختبار القبلي الطلبة اجملموعة التجريبة  7اجلدول 

 الرقم االسم قيمة
 1 أيب وحيودي 60
 2 أمحد غوانوان 60
 3 أمحد العنايف أفلة 45
 4 أمحد رضا حافظ 55
 5 حسين فايزي أكمل 35
 6 أماليا 55
 7 أندين توسادا 70
 8 أنيتا فريونيكا 60
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 9 أنيسة نور سافيرتي 65
 10 أريل برااتما  85
 11 أولياء رمحي 50
 12 أيوداي الزهراء 60
 13 عزهراتونيسا 75
 14 دوي فاجنستو 70
 15 دوي بوروانتو 65
 16 ديول احلكيم 70
 17 فرتي أريسكا ميالندا 45
 18 إيلما ابريليا 55
 19 إندرايان إيكاساري 65
 20 جيسنيتا هيلدااينيت 75
هللا كرمي 70  21 حممد عبد 
 22 حممد أكرب رضاين 85
 23 محد فتحي 80
 24 محد موالاي الكهف 85
شفوت الرهاينحممد  60  25 
 26 ربيع العدوية  75
 27 راديتا 65
 28 رايندي فرااتما 65
 29 روسي منتاري 60
لواننداسيلفيا   45  30 
 31 سييت أماليا 55
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 العدد 12925
 22,16 املعدل

 

 : نتائج اإلختبار القبلي الطلبة اجملموعة الضابطة  8اجلدوال 

 الرقم االسم قيمة
 1 عزاي 80
 2 عدي ساتراي 65
 3 أمحد عوفر أغسطس  60
 4 أجني ميالين روسدي 60
 5 فهريال برااتما 45
 6 أسكية انفيزة  75
 7 سينتيا أجنينا 75
 8 فرحان الفضيلة بركة 85
 9 جاسفة جهياين الفطر  70
 10 مجعة احلنيفة  90
 11 جونيال دواينيت 65
 12 كيفن فاجنيستو 85
 13 خريت الزهراء 85
 14 مارشا ليتا 80
 15 مفتاح اخلريية 70
 16 حممد نبيل أفلة 90
 17 حممد دايف كورنيوان 65
 18 حممد الشبواين 75
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 19 نبيل يوسف أنصاري 80
 20 اندية هيدااينيت  85
 21 انئلة رمضاين 80
 22 نشيا انئلة سلسبيال 90
 23 نظمي أكرب 85
 24 رجيينا سابيال 75
سابوتراريكي  75  25 
 26 سلفينا املاح 85
 27 سيت عائشة 75
 28 شريفة نديرة 75
 29 اتسا 70
 30 اتي يلي أوليا 65
 31 عمرة األولياء  65

 العدد 22325
 75,66 املعدل

 

 االختبار البعدي (ب
االختبار البعدي هو االختبار الذي يفعل بعد استخدام وسائل   

دام يف معرفة فعالية استخدام هذه وسائل مستخ الفيديوهات التعليمية. هتدف إىل
 الفصل، وميكنها ترقية النتائج التعليم والنشاط الطالب يف الفصل.

 : نتائج اإلختبار البعدي الطلبة اجملموعة التجربية  9اجلدول 

 الرقم االسم الصحيح قيمة
 1 أيب وحيودي 19 95
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 2 أمحد غوانوان 16 80
 3 أمحد العنايف أفلة 16 80
 4 أمحد رضا حافظ 16 80
 5 حسين فايزي أكمل 12 60
 6 أماليا 15 75
 7 أندين توسادا 16 80
 8 أنيتا فريونيكا 18 90

 9 أنيسة نور سافيرتي 20 100
 10 أريل برااتما  20 100
 11 أولياء رمحي 18 90
 12 أيوداي الزهراء 19 95
 13 عزهراتونيسا 19 95
 14 دوي فاجنستو 19 95
 15 دوي بوروانتو 16 80
 16 ديول احلكيم 16 80
 17 فرتي أريسكا ميالندا 18 90
 18 إيلما ابريليا 16 80
 19 إندرايان إيكاساري 19 95

 20 جيسنيتا هيلدااينيت 20 100
هللا كرمي 15 75  21 حممد عبد 

 22 حممد أكرب رضاين 20 100
 23 محد فتحي 18 90

 24 محد موالاي الكهف 20 100
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 25 حممد شفوت الرهاين 17 85
 26 ربيع العدوية  17 85
 27 راديتا 17 85
 28 رايندي فرااتما 18 90
 29 روسي منتاري 14 70
 30 سيلفيا لوانندا  17 85
 31 سييت أماليا 17 85

 العدد 22296
 82,77 املعدل

 

 : نتائج اإلختبار البعدي الطلبة اجملموعة الضابطة  16اجلدول 

 الرقم االسم الصحيح قيمة
 1 عزاي 18 90
 2 عدي ساتراي 15 75
 3 أمحد عوفر أغسطس  14 70
 4 أجني ميالين روسدي 14 70
 5 فهريال برااتما 13 65
 6 أسكية انفيزة  16 80
 7 سينتيا أجنينا 16 80
 8 فرحان الفضيلة بركة 17 85
 9 جاسفة جهياين الفطر  19 95
احلنيفةمجعة   18 90  10 
 11 جونيال دواينيت 17 85
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 12 كيفن فاجنيستو 19 95
 13 خريت الزهراء 18 90
 14 مارشا ليتا 19 95
 15 مفتاح اخلريية 15 75
 16 حممد نبيل أفلة 19 95
 17 حممد دايف كورنيوان 15 75
 18 حممد الشبواين 15 75
 19 نبيل يوسف أنصاري 16 80
 20 اندية هيدااينيت  18 90
 21 انئلة رمضاين 17 85
 22 نشيا انئلة سلسبيال 18 90
 23 نظمي أكرب 18 90
 24 رجيينا سابيال 15 75
 25 ريكي سابوترا 16 80
 26 سلفينا املاح 17 85
 27 سيت عائشة 15 75
 28 شريفة نديرة 16 80
 29 اتسا 14 70
 30 اتي يلي أوليا 14 70
 31 عمرة األولياء  14 70

 العدد 22525
 81,45 املعدل
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 حتليل البياانت وتنفسريها  -ج

 اإلختبار يف اختبار البعدي للمجموعتني يعين :

 (Uji Normalitas)اختبار الطبيعية  -1
يف حتليل املتوسطة، املعيار االحنراف، اختبار  25عملت الباحثة برانمج 

من نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي، t الطبيعية، اختبار التجانس و اختبار 
 كما يلي : IBM SPSS v. 25اما نتائج احلساب برانمج 

 يف حتليل 25االصدار  IBM SPSS Statisticنتيجة برانمج  :11اجلدول 
 املوسط واملعيار االحنراف على نتائج االختبار القبلي والبعدي

Descriptive Statistics 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PreTest Eksperimen 31 35 85 62.10 11.887 

PostTest Eksperimen 31 60 100 86.77 9.794 

PreTest Kontrol 31 45 90 75.00 10.488 

PostTest Kontrol 31 65 95 81.45 8.962 

Valid N (listwise) 31     

 

بناء على اجلدول، عرفنا أن أعلى النتيجة اإلختبار القبلى للمجموعة التجريبية 
واملعيار  62,10، واملتوسط هو 35، وادىن الدرجة هي 85قبلى اعطاء التصرف هي 

. كانت أعلى درجة اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية 11,887االحنراف هو 
، واملعيار 86,77، واملتوسط  60 ، وأدىن الدرجة هي100بعد إعطاء التصرف هو 

 .9,794النحراف هو 
، وأدين 90مث عرفنا أن أعلى قيمة اإلختبار القبلى للمجموعة الضابطة هي 

. وكانت 10,488، واملعيار االحنراف هو 75,00، واملتوسط هو 45الدرجة هي 
، 65، وأدين الدرجة هي 95أعلى درجة اختبار البعدي للمجموعة الضابطة هي 

 .8,962، واملعيار اإلحنراف هو 81,45واملتوسط 
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اختبار  25اجلدول نتيجة برامج . IBM SPSS Statistic: يف حتليل 12اجلدول 
 على نتائج اتتبار البعدي   الطبيعية

  
 والبيان لذلك اجلدول إذا كان :

 فالبياانت الطبيعية. (Sig > 0,05)إذا قيمة ملحوظها أكرب من درجة املعيار  -
فالبياانت غري الطبيعية بناء على  (Sig < 0,05)إذا قيمة ملحوظها أصغر من درجة  -

يف فصل التجريبية والضابطة  0,05جدول كما عرفنا أن مستوى كبري أكرب من 
 فنتائج التوييع الطبيعية.

 (Uji Homogenitas)اختبار اجلانس  -2

بعد معرقة توييع البياانت بشكل طبيعي، ميكن متابعة اإلختبار ابختبار 
التجانس. يهدف هذا اإلختبار إىل حتديد ما إذا كانت نتائج اإلختبار البعدي يف 

 جانسة أم ال.الفصل التجريبية والفصل الضابطة مت
يف حتليل  25االصدار   IBM SPSS Statisticنتيجة برانمج  :13اجلدول 

 التجانس على نتائج اختبار البعدياختبار 
Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil Belajar 

Siswa 

Based on Mean .406 3 120 .749 

Based on Median .384 3 120 .765 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil Belajar 

Siswa 

PreTest Eksperimen .113 31 .200* .976 31 .709 

PostTest Eksperimen .122 31 .200* .935 31 .061 

PreTest Kontrol .145 31 .095 .937 31 .069 

PostTest Kontrol .152 31 .064 .929 31 .041 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Based on Median and with 

adjusted df 

.384 3 108.603 .765 

Based on trimmed mean .397 3 120 .755 

 

 البيان لذلك اجلدول إذا كان :
 فالبياانت التجانس  Sig > 0,05 ( 2 Tailed)إذا  -
 فالبياانت غري التجانس  Sig < 0,05 ( 2 Tailed)إذا  -

يف فصل التجريبية  0,05عرفنا أن مستوى كبري أكرب من بناء على جدول كما 
 والضابطة فنتائج التجانس.

 (Uji t)اختبار ت  -3
اختبار ت هو اختبار احصائي ميكن استخدام الختبار االخالف او التشابه 
 بني حالتني او معاجلات او جمموعتني خمتلفتني مع مبدا مقارنة متوسطة اجملموعتني.

يف حتليل  25االصدار   IBM SPSS Statisticتيجة برانمج : ن13اجلدول 
 اختبار ت على نتائج اختبار البعدي

Independent Samples Test 

 

Levene’s Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Hasil 

Belajar 

Siswa 

Equal 

variances 

assumed 

.036 .850 2.232 60 .029 5.323 2.384 .553 10.092 

Equal 

variances not 

assumed 

  

2.232 59.534 .029 5.323 2.384 .552 10.093 

 
 :البيان لذلك اجلدول إذا كان 
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 مقبولة. (Ho)مردودة و  (Ha)، ف Sig > 0,05 (Tailed 2 )إذا  -
 مردودة. (Ho)مقبولة و  (Ha)، ف  0,05 <Sig (Tailed 2 )إذا  -

 IBM SPSS Statisticأما اخلالصة يف ذلك اجلدول، بناء على احلساب برانمج 

 (Ho)مقبولة و  (Ha)ف  0,05أصغر من درجة  0,029ونتيجة  25اإلصدار 

مردودة. إذن، فاستخلص أن استخدام الفيديوهات التعليمية لرتقية املفردات لدى 
مبورونج رااي كاليمنتان  1طلبة الصف العاشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 .فعالالوسطى 
ميكننا أن نرى أن هذه الوسائل الفيديوهات التعليمية تستخدم بشكل فعال 

بية من خالل النظر إىل نتائج تعلم الطالب من الفصل التجرييف الفصل الدراسي ألنه 
والفصل الضابطة ، نظهر أن هناك اختالفات يف نتائج التعلم بني الفصل التجريبية 
والفصل الضابطة. ميكننا أن نرى من نتائج االسطالع أن استخدام الفيديوهات 

 ردات اللغة العربية.ة املفالتعليمية  ميكن أن تسهل العملية التعليمية، خاصة يف لرتقي

  




