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 رؤية وبعثة وأهداف المدرسة .2
 رؤية

 نبيلة شخصية ولديهم متدينُت الطالب علجي
 بعثة

 األخالق على وإعالء إسالمي منظور من الًتبية تنظيم. ٔ
 ادلتساوية التعليمية ادلؤسسات مع تتماشى حبيث التسناوية مدرسة تسليم. ٕ
 والتعلم التعليم أنشطة لدعم التحتية والبنية ادلرافق جتهيز. ٖ
 دينية مدرسة بيئة خلق. ٗ

 أهداف
 يف التعليم من الغرض فإن ، أعاله ادلذكورة ادلدرسة ورسالة رؤية على بناءً 
 سبحانو اهلل وخيافون يؤمنون الذين البشرية ادلوارد إنتاج شيخ خالد ىو مدرسة
 ماىرو  مبدعو  ذكيو  وقاسية ومستقلة وشخصية نبيلة شخصية ولديهم وتعاىل
 حيبو  وطنية روح لديوو  وعقلًيا جسديًا سليمو  منتجو  مسؤولو  منضبطو 

 ادلستقبل ضلو موجوو  االجتماعي التضامنو  الوطن
 استراتيجية

 وادلوظفُت وادلعلمُت ادلدرسة ومدراء البشرية ادلوارد وكمية نوعية حتسُت .ٔ
 مناىج باستخدام وفعالة فعالة وتعلم تعليم عملية وتطوير حتسُت .ٕ

 اإلسالمية السالم دار مدرسة ومواد( KTSP) التعليم وحدة مستوى
 .الداخلية

 التحتية والبنية ادلدرسة مرافق وتطوير حتسُت .ٖ
 ادلدرسة يف التواجد أثناء الكافية بادلعرفة جتهيز .ٗ
 وفاعلية بكفاءة الدينية ادلدارس إدارة جودة حتسُت .٘
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 الصعيد على اختبارىا مت اليت ادلوضوعات من التعلم وحتسُت الدروس مع .ٙ
 الوطٍت

 من العديد تنفيذ يتم ، ادلدرسة وأىداف ورسالة رؤية لتحقيق
 :وىي الربنامج، ىذا خالل من ذلك يف مبا، والسياسات اجلهود
 التوجيو إعادة تعلم. أ
 (Life Skill) احلياتية ادلهارات توفَت. ب
 (School Reform) ادلدرسة إصالح. ج

 المدرسة سيرةال .3
  خلفية .أ

ومكتب  ةمدرسة ادلتوسطة كتعليم رمسي، حتت رعاية وزارة الدين
من ادلدرسة االبتدائية  همبعد خترج ة للطلبةنشاط تعليمي ذلا الًتبية والتعليم،

(SD وMI .)  يف الواقع بعد االنتهاء من التعليم األساسي، ال يستطيع
بسبب ، SMP / MTsالكثَتون االستمرار يف ادلستويات األعلى مثل 

من سكان قرية العقبات. باإلضافة إىل ذلك، من سنة إىل أخرى، العديد 
، لكنهم عاطلون عن اإلَت الذين أكملوا تعليمهم حىت السرجان بنجاران
 العمل.

، باحلاجة إىل  بنجارانعند رؤية ذلك، شعر قادة اجملتمع يف قرية 
 .إنشاء مدرسة، وكان ادلختارون مدارس ذات مستوى متوسطة

 ادلنهج .ب
 ( ادلنهج ادلستخدمٔ
  طبعة ادلراجعة ٖٕٔٓمنهج. 
  دار السالم اإلسالمية مرتابورا معهدمنهج. 
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 .م أنشطة التدري يتعل أو( الوقت ٕ
 الساعة الثامنة صباحا حىت الساعة الثانية  يفأنشطة التعليمية  تنفيذ

 والربع.
  البم الطيتقرير نتائج تعلبرنامج تنفيذ (Raport ).كل ستة أشهر 
  مرة. واحد الشهركل ال يف تطوير عملية التعليمعن اجتماع 
 الثانية عشرة حىت وقت الصالة القرآن كل يف اليوم يف الساعة  نفيذ يقرأي

 .قبل الصالة مًعا ادلدرسون يرشدنشطة الظهر. ىذا األ
  الكشافةيف اليوم اجلمعة. و ي شادلولد احلب، و تالوة األغنيةة، احملضر تنفيذ 

 يف اليوم السبت
  كل شهر  الصفة نظافةمسابقة معلومات النتائج. 
 األنشطة الالمنهجية .ج
 ضرهااحمل( ٔ  
 تالوة األغنية( ٕ  
 الطبلم ااستخدبي شادلولد احلب( ٖ  
 ( الكشافة ٗ  

 بيانات رئيس المدرسة .4
 رئي  مدرسة اآلن ( أ

 فهروجي السرجانا : اسم 
 ٖٜٚٔمارس  ٕٓنجارن ألو، ب : ماكن وتاريخ ادليالد

 احلج زلمد رملي : بنا
 ناحية أستمبولنجارن ألو شارع ب : عنوان
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 رئي  مدرسة شيخ خالد ادلتوسطة اإلسالمية ( ب
 رئي  مدرسة شيخ خالد ادلتوسطة اإلسالمية: ٔ.ٗ اجلدول
 العام اسم رئي  ادلدرسة الرقم
 ٜٜ٘ٔ-ٜٗٛٔ )ادلتوىف( أنانج ماسيويناحلج  .ٔ
 ٕٕٓٓ-ٜٜٙٔ احلج سرقاوي )ادلتوىف( .ٕ
 ٕٗٓٓ-ٖٕٓٓ احلج سروين )ادلتوىف( .ٖ
 العام اسم رئي  ادلدرسة الرقم
 ٕٗٔٓ-ٕٗٓٓ احلج أمحد بيجوري .ٗ
 اآلن -ٕ٘ٔٓ فهروجي السرجانا .٘

 بيانات مدير اللجنة .5
 ادلتوسطة اإلسالميةمدرسة شيخ خالد يف مدير جلنة : ٕ.ٗ اجلدول
 التولية مدير اللجنةاسم  الرقم
 ادلؤس  احلج عرفان .ٔ
 ادلستشار احلج فضلي .ٕ
 الرئي  ريدوان .ٖ
 نائب الرئي  احلج ماستان .ٗ
 السكرتَت زينب .٘
 آمُت صندوق احلج حليم .ٙ
 األعضاء ىاري سومونو .ٚ
 األعضاء موجيٍت .ٛ
 األعضاء احلج فوراين .ٜ
 األعضاء داريانسيو .ٓٔ
 األعضاء توفيق .ٔٔ
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 بيانات المدرس .6
 بيانات ادلدرس حسب اجلن   .أ 

 ادلتوسطة اإلسالميةمدرسة شيخ خالد رلموعة ادلدرس يف : ٖ.ٗ اجلدول
 اجلن 

 اجملموعة
 ادلرأة الرجل
ٔٔ ٖٔ ٕٗ  

 

 بيانات ادلدرس حسب حالة ادلوظف وادلدرس  .ب 
ادلتوسطة مدرسة شيخ خالد حالة ادلوظف وادلدرس يف : ٗ.ٗ اجلدول
 اإلسالمية

 - موظف احلكومية
 ٜٔ مدرس الدائم

 ٘ مدرس غَت الدائم
  ٕٗ اجملموعة

 بيانات ادلدرس حسب التعلم .ج 
 ادلتوسطة اإلسالميةمدرسة شيخ خالد تعلم ادلدرس يف : ٘.ٗ اجلدول

 شهادة
 اجلن 

 اجملموعة
 ادلرأة الرجل

 - - - ادلاجسًت
 ٘ٔ ٖٔ ٕ السرجانا

 ٜ - ٜ ادلدرسة الثانوية احلكومية 
  ٕٗ ٖٔ ٔٔ اجملموعة
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 أربعة العام بيانات الطلبة في .7
 ٖٕٕٓ/ٕٕٕٓيف العام  ة الطلبةمجل .أ 

مدرسة شيخ خالد يف  ٖٕٕٓ/ٕٕٕٓالعام يف  طلبةالنات ابي: ٙ.ٗ اجلدول
 ادلتوسطة اإلسالمية

  الفصل
 الطلبة

 اجملموعة
 ادلرأة الرجل

 ٚٗ ٜٔ ٕٛ السابعالفصل 
 ٗٗ ٖٙ ٕٕ الثامن الفصل
 ٖٙ ٖٙ ٕٚ التاسع  الفصل

 ٗ٘ٔ ٚٚ ٚٚ اجملموعة
 ٕٕٕٓ/ٕٕٔٓيف العام  الطلبةة مجل .ب 

مدرسة شيخ خالد يف  ٕٕٕٓ/ٕٕٔٓالعام يف  طلبةالنات ابي: ٚ.ٗ اجلدول
 ادلتوسطة اإلسالمية

  الفصل
 الطلبة

 اجملموعة
 ادلرأة الرجل

 ٗٗ ٕٕ ٕٕ السابعالفصل 
 ٘ٙ ٖ٘ ٖٓ الثامن الفصل
 ٗٙ ٖٙ ٕٛ التاسع  الفصل

 ٖٚٔ ٖٜ ٓٛ اجملموعة
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 ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓيف العام  الطلبةمجلة  .ج 
مدرسة شيخ خالد يف  ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓالعام يف  طلبةالنات ابي: ٛ.ٗ اجلدول

 ادلتوسطة اإلسالمية

  الفصل
 الطلبة

 اجملموعة
 ادلرأة الرجل

 ٛٙ ٖ٘ ٖٓ السابعالفصل 
 ٖ٘ ٖٙ  ٕٛ الثامن الفصل
 ٜ٘ ٚٗ ٜٔ التاسع  الفصل

 ٚٛٔ ٛٔٔ ٚٚ اجملموعة
 ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓيف العام  الطلبةمجلة  .د 

مدرسة شيخ خالد يف  ٕٕٔٓٓ/ٜٕٔٓالعام يف  طلبةالنات ابي: ٜ.ٗ اجلدول
 ادلتوسطة اإلسالمي

  الفصل
 الطلبة

 اجملموعة
 ادلرأة الرجل

 ٛٙ ٜٖ ٜٕ السابعالفصل 
 ٖ٘ ٜٕ ٕٗ الثامن الفصل
 ٜ٘ ٖٓ ٜٕ التاسع  الفصل

 ٓٛٔ ٜٛ ٕٛ اجملموعة
 بيانات مرافقة المدرسة .8
 مرافقة الغرفة ناتابي .أ 
 ادلتوسطة اإلسالميةمدرسة شيخ خالد مرافقة : ٓٔ.ٗ اجلدول    
 احلالة رلموعة الغرفة نوع الغرفة الرقم
 ناقص جيد ٔ غرفة رئي  ادلدرسة .ٔ
 ناقص جيد ٔ غرفة ادلدرس .ٕ
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 احلالة رلموعة الغرفة نوع الغرفة الرقم
 جيد ٚ الفصل  .ٖ
 ناقص جيد ٔ ادلكتبة .ٗ
 ناقص جيد ٔ غرفة الصحة .٘
 ناقص جيد ٔ غرفة النقاي التعاونية .ٙ
  ناقص جيد ٕ غرفة اآلخر .ٚ

 

 رلموعة وحالة الفصل .ب 
 ادلتوسطة اإلسالميةمدرسة شيخ خالد يف  : حالة صفٔٔ.ٗ اجلدول

 رلموعة احلالة نوع الغرفة الرقم
B RR RB 

 الغرفة ٔ - ٔ - غرفة رئي  ادلدرسة .ٔ
 الغرفة ٔ - ٔ - ادلدرسغرفة  .ٕ
 الغرفة ٚ - ٚ - الفصل .ٖ
 الغرفة ٔ - - ٔ ادلكتبة .ٗ
 الغرفة ٔ - - ٔ غرفة الصحة .٘
  الغرفة ٗ - - ٗ ادلرحاض .ٙ

 

 رلموعة وحالة الكتاب  .ج 
    ادلتوسطة اإلسالميةشيخ خالد يف  حالة الكتاب: ٕٔ.ٗ اجلدول  

 البيان احلالة اجملموعة نوع الكتاب الرقم
B RR RB 

  - - ٙٗٔ ٙٗٔ كتاب الدروس .ٔ
  - - ٚٔٔ ٚٔٔ كتاب الدعم .ٕ
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 البيان احلالة اجملموعة نوع الكتاب الرقم
B RR RB 

  - - ٖٛ ٖٛ كتاب القصة .ٖ
   - - ٖٙٗ ٖٙٗ اجملموعة

 

 تقديم البيانات -ب 
قبل الذىاب إىل ادلدرسة تعد الباحثة كل ما ىو مطلوب يف التعليم  

والبعدي، واختبار  القبليكمواد التعلمية وتصنع الباحثة األسئلة الختبار 
الصحيح األسئلة وتصنع الوسيلة وخطة تنفيذ التعليم وما ىو مطلوب يف 

 تنفيذ التعليم.
ختبار وا القبلي ختبارإجتماعا. إجتماَعُت مها ال ٙمن  تنفيذ البحث

التعليم واختبار يف  عملت الباحثةالبعدي وتنفيذ التعليم أربعة اإلجتماع. 
سبتمرب  ٜٔحىت  ٕٕٕٓأغسط   ٘ٔمن التاريخ  ىذا البحث يبدأ

. قامت الباحثة مادة التعليم عن ادلفردات تعٍت العاملون وادلرافق ٕٕٕٓ
. واجملموعة الضابطة التجريبيةادلدرسية للصف السابع تتّكون من اجملموعة 

اليت تستخدم وسيلة مخن الصور مع  التجريبيةوالفرق منهما تعٍت يف اجملموعة 
اسًتاتيجية شلارسة ادلزوج يف إتقان ادلفردات العربية. وأما يف اجملموعة الضابطة 
اليت بدون تستخدم وسيلة مخن الصور مع اسًتاتيجية شلارسة ادلزوج يف إتقان 

 ادلفردات العربية.
 تجربة األسئلة .1

اختبار البعدي من مخسة و  القبلياألسئلة الختبار  تصنع الباحثة
أسئلة اليت تتكّون أربعة اختيار األجوبة. مث وجدت ُموافقة  وعشرين
جتربة. تنفيذ جتربة األسئلة يف ادلدرسة الزُلّقق يف   سئلةُموّفق األادلشرفة ف
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واحدة وأربعُت  يف صف السابع جبمل ٕٕٕٓيوليو  ٕ٘اليوم اإلثنُت 
 طالبا.

 (Uji Validitas)اختبار الصالحية  . أ
دلعرفة ىل أسئلة صحيح أم ال.  الباحثة اختبار الصالحية عملت

برودوك مومان. وأما خطوات حتليلها -واستخدمت الباحثة كوريالسي
 وىي: ٕ٘اإلصدار  SPSSكما يف ادلالحق. والنتائج برنامج 

  : اختبار الصالحيةٖٔ.ٗ اجلدول

 البيان نتائج االختبار السؤل
Rhitung Rtabel 

 غَت الصحيح ٖٛٓ،ٓ ٓٛٔ،ٓ ٔ
 صحيح ٖٛٓ،ٓ ٖٖٛ،ٓ ٕ
 صحيح ٖٛٓ،ٓ ٖٙ٘،ٓ ٖ
 صحيح ٖٛٓ،ٓ ٚٓٙ،ٓ ٗ
 صحيح ٖٛٓ،ٓ ٖٓٗ،ٓ ٘
 صحيح ٖٛٓ،ٓ ٖٙٚ،ٓ ٙ
 صحيح ٖٛٓ،ٓ ٜٗٗ،ٓ ٚ
 صحيح ٖٛٓ،ٓ ٜٖٔ،ٓ ٛ
 صحيح ٖٛٓ،ٓ ٗٗ٘،ٓ ٜ
 صحيح ٖٛٓ،ٓ ٜٖٙ،ٓ ٓٔ
 صحيح ٖٛٓ،ٓ ٙٚٙ،ٓ ٔٔ
 صحيح ٖٛٓ،ٓ ٓٗٗ،ٓ ٕٔ
 غَت الصحيح ٖٛٓ،ٓ ٜٗٔ،ٓ ٖٔ
 صحيح ٖٛٓ،ٓ ٜٖٛ،ٓ ٗٔ
 صحيح ٖٛٓ،ٓ ٔٚٗ،ٓ ٘ٔ



 ٗٙ 

 البيان نتائج االختبار السؤل
Rhitung Rtabel 

 صحيح ٖٛٓ،ٓ ٖٙٗ،ٓ ٙٔ
 صحيح ٖٛٓ،ٓ ٘ٓٗ،ٓ ٚٔ
 صحيح ٖٛٓ،ٓ ٖٜ٘،ٓ ٛٔ
 غَت الصحيح ٖٛٓ،ٓ ٜ٘ٓ،ٓ ٜٔ
 صحيح ٖٛٓ،ٓ ٖٕٖ،ٓ ٕٓ
 صحيح ٖٛٓ،ٓ ٖٖٙ،ٓ ٕٔ
 صحيح ٖٛٓ،ٓ ٕٛٗ،ٓ ٕٕ
 صحيح ٖٛٓ،ٓ ٖٛٙ،ٓ ٖٕ
 غَت الصحيح ٖٛٓ،ٓ ٖٙٔ،ٓ ٕٗ
 صحيح ٖٛٓ،ٓ ٖٔ٘،ٓ ٕ٘

 Rtabel  أكرب Rhitung إذا كانت قيمةالبيان لذالك اجلدول 
 Rtabel   أصغر Rhitung . إذا كانت قيمةحيحصفال، %5 =    ستوىمب

 .حيحصال غَت،  %5 =    ىستو مب
واحدة وعشرين سؤال  ذالك  اجلدول األسئلة الصحيح يوجد يف 

 واألسئلة غَت الصحيح أربعة سؤال.
  (Uji Reliabilitas) اختبار ادلوثوقية  . ب

الباحثة اختبار ادلوثوقية دلعرفة كم كبَتة توابع األسئلة. وأما  عملت
  وىي: ٕ٘اإلصدار  SPSSخطوات حتليلها كما يف ادلالحق. والنتائج برنامج 

 اختبار ادلوثوقي: ٗٔ.ٗاجلدول   

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,740 25 
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 مرتبة ادلوثوقية: ٘ٔ.ٗ اجلدول  
Koefisiensi Alpha مرتبة ادلوثوقية 

 األعلى ٓٓٔ – ٙٛ،ٓ
 ادلرتفعة ٘ٛ،ٓ – ٙٙ،ٓ
 الواطئ ٘ٙ،ٓ – ٖٙ،ٓ

Koefisiensi Alpha مرتبة ادلوثوقية 
 األدىن ٖ٘،ٓ – ٕٓ،ٓ
 غَت ادلوثوق ٜٔ،ٓ – ٓٓ،ٓ

 أكرب cronbach’s alpha مةقيالبيان لذالك اجلدول إذا كانت 
 cronbach’s alpha إذا كانت قيمة. فاألسئلة موثوقتوزيع  0،،0 من

أن  يوجد يف ذالك اجلدولو  فاألسئلة غَت موثوق.  0،،0 أصغر من
ادلرتبة ادلرتفعة. فخالصة  دخل ٓٗٚ،ٓ cronbach’s alphaنتائجو قيمة 
 موثوق.أن أسئلة  

 

 والمجموعة الضابطة التجريبيةفي المجموعة  القبلياختبار تنفيذ  .2
 التجريبيةيف اجملموعة  القبلياختبار تنفيذ  .أ 

 ٘ٔيف يوم اإلثنُت  التجريبيةيف اجملموعة  القبلياختبار تنفيذ 
استخدمت يف الدرس الثاين يف صف السابع )ب(.  ٕٕٕٓأغسط  
من  " يف مادة ادلفرداتالعاملون وادلرافق ادلدرسية"عن ادلادة الباحثة 

وعشرين طالبا. أربعة  حيضر الطالبعشرين أسئلة متعدد اخليارات. و 
 كما تلي:  التجريبيةيف اجملموعة  القبليختبار اأما نتيجة 

  



 ٗٛ 

 بيةييف اجملموعة التجر  القبلياختبار  نتائج: ٙٔ.ٗ اجلدول
 التقدير القبلياختبار  الطالب

B1 ٕ٘ ناقص 
B2 ٖٓ ناقص 
B3 ٖ٘ ناقص 
B4 ٙ٘ كفاية 
B5 ٖ٘ ناقص 
B6 ٗٓ ناقص 
B7 ٙٓ كفاية 
B8 ٗ٘ ناقص 
B9 ٗ٘ ناقص 
B10 ٕٓ ناقص 
B11 ٖٓ ناقص 
B12 ٖٓ ناقص 
B13 ٖ٘ ناقص 
B14 ٗ٘ ناقص 
B15 ٕ٘ ناقص 
B16 ٕ٘ ناقص 
B17 ٖٓ ناقص 
B18 ٗ٘ ناقص 
B19 ٖٓ ناقص 
B20 ٗٓ ناقص 
B21 ٗٓ ناقص 



 ٜٗ 

 التقدير اختبار القبلي الطالب
B22 ٕ٘ ناقص 
B23 ٕٓ ناقص 
B24 ٖ٘ ناقص 

  ٘٘ٛ اجملموعة الكلي
  ٕٙ،ٖ٘ معدل

 
 يف اجملموعة الضابطة القبلياختبار  تنفيذ .ب 

 ٘ٔيف يوم اإلثنُت  التجريبيةيف اجملموعة  القبلياختبار تنفيذ 
يف الدرس األول يف صف السابع )أ(. استخدمت  ٕٕٕٓأغسط  
من  " يف مادة ادلفرداتالعاملون وادلرافق ادلدرسية"عن ادلادة الباحثة 

. ثالثة وعشرين طالبا حيضر الطالب عشرين أسئلة متعدد اخليارات. و
 تلي: كمايف اجملموعة الضابطة   القبليبار ختاأما نتيجة 
 يف اجملموعة الضابطة القبلينتائج اختبار : ٚٔ.ٗ اجلدول

 التقدير القبلياختبار  الطالب
A1 ٗٓ ناقص 
A2 ٗٓ ناقص 
A3 ٖ٘ ناقص 
A4 ٗٓ ناقص 
A5 ٘ٓ ناقص 
A6 ٗٓ ناقص 
A7 ٕ٘ ناقص 
A8 ٗ٘ ناقص 



 ٘ٓ 

 التقدير اختبار القبلي الطالب
A9 ٕ٘ ناقص 
A10 ٖ٘ ناقص 
A11 ٕٓ ناقص 
A12 ٗٓ ناقص 
A13 ٘٘ ناقص 
A14 ٗٓ ناقص 
A15 ٙ٘ كفاية 
A16 ٙ٘ كفاية 
A17 ٘ٓ ناقص 
A18 ٘٘ ناقص 
A19 ٖ٘ ناقص 
A20 ٙٓ كفاية 
A21 ٘ٓ ناقص 
A22 ٖ٘ ناقص 
A23 ٗ٘ ناقص 

  ٜٜٓ اجملموعة الكلي
  ٗٓ،ٖٗ معدل

 
  



 ٘ٔ 

يف حتليل  ٕ٘اإلصدار  SPSSبرنامج  القبلياختبار نتائج : ٛٔ.ٗ اجلدول
 التجريبيةيف اجملموعة  إلضلراف ادلعيارادلتوسط وا األعلى القيمة واألدىن القيمة

 واجملموعة الضابطة
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

PreEks 24 20 65 35,63 11,355 128,940 

PreKon 23 20 65 43,04 12,036 144,862 

Valid N 

(listwise

) 

23 

     

يف اجملموعة  القبلياختبار ء على ذالك اجلدول فتوجد نتائج بنا
واضلراف  ٖٙ،ٖ٘ل ومعدّ  ٕٓوأدىن قيمة  ٘ٙأعلى قيمة  التجريبية
يف اجملموعة الضابطة أعلى  القبلياختبار وأما نتائج  .ٖ٘،ٔٔادلعيار 
 ٖٓ،ٕٔ واضلراف ادلعيار ٗٓ،ٖٗومعدل  ٕٓوأدىن  ٘ٙ

 
 والمجموعة الضابطة التجريبيةتنفيذ تعليم المفردات في المجموعة  .3

 ٘ٔذا البحث يبدأ من التاريخ تنفيذ تعليم اللغة العربية يف ى
من  القبليختبار . يبدأ بإٕٕٓسبتمرب  ٜٔحىت  ٕٕٕٓأغسط  
يف الدرس األول يف اجملموعة الضابطة ويف  ٕٕٕٓأغسط   ٘ٔالتاريخ 

 التجريبية. تنفيذ التعليم يف اجملموعة التجريبيةالدرس الثاين يف اجملموعة 
 سبتمرب ٕٔإىل  ٕٕٕٓأغسط   ٕٕبدأ من التاريخ ة يوالضابط
والضابطة يف  التجريبيةيف اجملموعة . مث تنفيذ اختبار البعدي ٕٕٕٓ
 .ٕٕٕٓسبتمرب  ٜٔاريخ الت

الباحثة تبلغ مادة عن "العاملون وادلرافق ادلدرسية" إىل كانت 
عينة أي اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة مبدرسة شيخ خالد 
بنجاران إلَت. وعاملت الباحثة كل واحداة من اجملموعة كمثل معُت 



 ٕ٘ 

 فُصممت الباحثةمبنهج البحث. قبل دخلت الباحثة التعليم اجملموعتُت 
ادلادة عن "العاملون وادلرافق ادلدرسية وأعّدت الباحثة األدوات وعملت 
التعليمية باستخدام وسيلة مخن الصور مع اسًتاتيجية شلارسة ادلزوج 

وأعدت األدوات التقوًن من العاشر  (.RPPالتعليم ) تنفيذ بتخطيط
 األسئلة.

 التجريبيةتنفيذ تعليم ادلفردات يف اجملموعة  .أ 
قبل تنفيذ التعليم أعّدت الباحثة كل شيء ادلقتضى يف تعليم 

 تنفيذ اجملموعة التجريبية. وأعدت الباحثة ادلادة وتصنع ختطيط
 .لكي الوضوح ادلنظور يف ادلالحق( RPPالتعليم )

 التجريبيةأحوال تنفيذ تعليم ادلفردات يف اجملموعة : ٜٔ.ٗاجلدول 
 ادلادة الساعة الدرس اليوم/التاريخ اللقاء
 القبلياختبار  ٕ ٕٕٕٓأغسط   ٘ٔاإلثنُت،  ٔ
 العاملون ٕ ٕٕٕٓأغسط   ٕٕاإلثنُت،  ٕ
 العاملون ٕ ٕٕٕٓأغسط   ٜٕاإلثنُت،  ٖ
 ادلرافق ادلدرسية ٕ ٕٕٕٓسبتمرب  ٘اإلثنُت،  ٗ
 ادلرافق ادلدرسية ٕ ٕٕٕٓسبتمرب  ٕٔاإلثنُت،  ٘
 البعدياختبار  ٕ ٕٕٕٓسبتمرب  ٜٔاإلثنُت،  ٙ

 
 التجريبيةاجراءات التعليم يف اجملموعة 

 افتاح الدرس (ٔ
 تبلغ ادلادة ادلفردات وادلعٌت (ٕ
 يسأل الطالب إذا اليفهم (ٖ
 ادلفردات وادلعٌت تكريرا ُمدة مخسة دقائق يقرأ الطالب (ٗ



 ٖ٘ 

دلزوج تصنع َدوَرين ىي تشّكل ادلدّرسة الطالب أزواجا. يف كل ا (٘
 اْلُمخمِّنو  اإلرشاد

شارة وادلخمن يعطي إجابة اإلعطاء اإلرشاد إلتطلب ادلدرسة  (ٙ
   ناسبةإشارة ادلاليت 

 صورا ةلكل ادلزوج عاشر  (ٚ
ىذه لعبة تنقسم إىل ثالثة دورة. كل دورة ُمكّون من أربعة مزوجا  (ٛ

 ويعطي الوقت ُمدة مخسة دقائق خلمن الصور
 تعطى ادلدرسة ادلزوج لتباُدل الَدور (ٜ
 وبعد انتهى يرجع الطالب إىل مقاعدىم (ٓٔ
 مث تعطى ادلدّرسة التدريبات من العاشرة أسئلة.  (ٔٔ

 تنفيذ تعليم ادلفردات يف اجملموعة الضابطة  .ب 
قبل تنفيذ التعليم أعّدت الباحثة كل شيء ادلقتضى يف تعليم 

 تنفيذ اجملموعة الضابطة. وأعدت الباحثة ادلادة وتصنع ختطيط
 .لكي الوضوح ادلنظور يف ادلالحق( RPPالتعليم )

 أحوال تنفيذ تعليم ادلفردات يف اجملموعة الضابطة: ٕٓ.ٗ دولاجل
 ادلادة الساعة الدرس اليوم/التاريخ اللقاء
 القبلياختبار  ٕ ٕٕٕٓأغسط   ٘ٔاإلثنُت،  ٔ
 العاملون ٕ ٕٕٕٓأغسط   ٕٕاإلثنُت،  ٕ
 العاملون ٕ ٕٕٕٓأغسط   ٜٕاإلثنُت،  ٖ
 ادلرافق ادلدرسية ٕ ٕٕٕٓسبتمرب  ٘اإلثنُت،  ٗ
 ادلرافق ادلدرسية ٕ ٕٕٕٓسبتمرب  ٕٔاإلثنُت،  ٘
 اختبار البعدي ٕ ٕٕٕٓسبتمرب  ٜٔاإلثنُت،  ٙ

 



 ٘ٗ 

 ضابطةاجراءات التعليم يف اجملموعة ال
 افتاح الدرس (ٔ
 تبلغ ادلادة ادلفردات وادلعٌت (ٕ
 يسأل الطالب إذا اليفهم (ٖ
 يقرأ الطالب ادلفردات وادلعٌت تكريرا ُمدة مخسة دقائق (ٗ
 الطالب تسأل ادلدّرسة (٘
  من العاشرة أسئلة. مث تعطى ادلدّرسة التدريبات (ٙ

 
 في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة اختبار البعديتنفيذ  .4
 اختبار البعدي يف اجملموعة التجريبيةتنفيذ  . أ

 ٜٔاختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية يف يوم اإلثنُت تنفيذ 
يف الدرس الثاين يف صف السابع )ب(. استخدمت  ٕٕٕٓسبتمرب 

من عشرين أسئلة متعدد  "العاملون وادلرافق ادلدرسية"الباحثة ادلادة عن 
اختبار أربعة وعشرين طالبا. أما نتيجة اخليارات. و حيضر الطالب 

 التجريبية كما تلي:البعدي يف اجملموعة 
 بيةييف اجملموعة التجر  اختبار البعدي نتائج: ٕٔ.ٗاجلدول 

 التقدير اختبار البعدي الطالب
B1 ٙٓ كفاية 
B2 ٙٓ كفاية 
B3 ٙ٘ كفاية 
B4 ٛٓ جيد 
B5 ٚٓ مقبول 
B6 ٚٓ مقبول 



 ٘٘ 

 التقدير اختبار البعدي الطالب
B7 ٜ٘ جيد جدا 
B8 ٜ٘ جيد جدا 
B9 ٙ٘ كفاية 
B10 ٛ٘ جيد 
B11 ٛٓ جيد 
B12 ٚٓ مقبول 
B13 ٙٓ كفاية 
B14 ٙ٘ كفاية 
B15 ٛ٘ جيد 
B16 ٘٘ ناقص 
B17 ٙ٘ كفاية 
B18 ٛ٘ جيد 
B19 ٚ٘ مقبول 
B20 ٙٓ كفاية 
B21 ٙ٘ كفاية 
B22 ٙ٘ كفاية 

 

B23 
 مقبول ٘ٚ

B24 ٜٓ جيد جدا 
  ٓٗٚٔ اجملموعة الكلي
  ٘،ٕٚ معدل
 

  



 ٘ٙ 

 البعدي يف اجملموعة الضابطةاختبار  تنفيذ . ب
 ٜٔاختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية يف يوم اإلثنُت تنفيذ 
يف الدرس األول يف صف السابع )أ(. استخدمت  ٕٕٕٓسبتمرب 

من عشرين أسئلة متعدد  "العاملون وادلرافق ادلدرسية"الباحثة ادلادة عن 
 القبلياختبار تيجة وعشرين طالبا. أما ن حيضر الطالب اثنا اخليارات. و

 يف اجملموعة الضابطة كما تلي:
 يف اجملموعة الضابطة نتائج اختبار البعدي: ٕٕ.ٗ اجلدول

 التقدير اختبار البعدي الطالب
A1 ٙٓ كفاية 
A2 ٗٓ ناقص 
A3 ٘٘ ناقص 
A4 ٙٓ كفاية 
A5 ٙ٘ كفاية 
A6 ٘٘ ناقص 
A7 ٘ٓ ناقص 
A8 ٗ٘ ناقص 
A9 ٗ٘ ناقص 
A10 ٙٓ كفاية 
A11 ٙٓ كفاية 
A12 ٙ٘ كفاية 
A13 ٚ٘ مقبول 
A14 ٘٘ ناقص 
A15 ٜ٘ جيد جدا 



 ٘ٚ 

 التقدير اختبار القبلي الطالب
A16 ٜ٘ جيد جدا 
A17 ٜٓ جيد جدا 
A18 ٛ٘ جيد 
A19 ٚٓ مقبول 
A20 ٔٓٓ شلتاج 
A21 - - 
A22 ٙٓ كفاية 
A23 ٗ٘ كفاية 

  ٖٓٗٔ اجملموعة الكلي
  ٘ٙ معدل

 
يف حتليل  ٕ٘اإلصدار  SPSSبرنامج  نتائج اختبار البعدي: ٖٕ.ٗاجلدول 

األعلى القيمة واألدىن القيمة ادلتوسط واإلضلراف ادلعيار يف اجملموعة التجريبية 
 واجملموعة الضابطة

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

PostEks 24 55 95 72,50 11,795 139,130 

PostKon 22 40 100 65,00 17,795 316,667 

Valid N 

(listwise) 

22 
     

يف اجملموعة  اختبار البعديء على ذالك اجلدول فتوجد نتائج بنا
راف واضل ٓ٘،ٕٚومعدل  ٘٘وأدىن قيمة  ٜ٘أعلى قيمة  التجريبية
أعلى  يف اجملموعة الضابطة اختبار البعدي. وأما نتائج ٜٚ،ٔٔادلعيار 
 .ٜٚ،ٚٔواضلراف ادلعيار  ٘ٙومعدل  ٓٗوأدىن  ٓٓٔ



 ٘ٛ 

 .تحليل البيانات وتفسيرها -ج 
 بعدياختبار التحليل نتائج  .1

 يف اجملموعتُت اختبار البعديعلى نتائج اختبار الطبيعية  .أ 
الباحثة اختبار الطبيعية دلعرفة ىل البيانات توزيع الطبيعية  عملت

مسرونوف. وأما خطوات حتليلها  -أم ال. واستخدمت الباحثة قلمغروف
 وىي: ٕ٘اإلصدار  SPSSكما يف ادلالحق. والنتائج برنامج 

 اختبار البعدي يف اجملموعتُتاختبار الطبيعية على نتائج  :ٕٗ.ٗاجلدول 
Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

hasil PosEks ,196 24 ,018 ,919 24 ,056 

PosKon ,202 22 ,020 ,908 22 ,043 

a. Lilliefors Significance Correction 

 ٘ٓ،ٓ من أكرب Asymp. Sig مةقيالبيان لذالك اجلدول إذا كانت 

  ٘ٓ،ٓ أصغر من Asymp. Sig إذا كانت قيمة. ةطبيعيالتوزيع البيانات 
يف اجملموعة  اختبار البعديتوجد نتائج ف ة.طبيعيال غَتتوزيع البيانات ف

غير  فالبيانات٘ٓ،ٓمن درجة  أصغر ٛٔٓ،ٓالتجريبية أن قيمة 
من درجة  أصغر ٕٓٓ،ٓ. وأما يف اجملموعة الضابطة أن قيمة الطبيعية
 الطبيعية.غير  فالبيانات ٘ٓ،ٓ

 
 يف اجملموعتُت اختبار البعديلتجان  على نتائج اختبار ا  .ب 

استخدمت الباحثة اختبار التجان  دلعرقة ىل نتائج اختبار 
يف اجملموعتُت تدّل التجان  أم ال. وأما خطوات حتليلها كما يف  بعديال

 وىي: ٕ٘اإلصدار  SPSSادلالحق. والنتائج برنامج 
  



 ٜ٘ 

 يف اجملموعتُت اختبار البعدي: اختبار التجان  على نتائج ٕ٘.ٗاجلدول 
Test of Homogeneity of Variance 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

hasil Based on Mean 2,743 1 44 ,105 

Based on Median 1,446 1 44 ,236 

Based on Median and 

with adjusted df 

1,446 1 34,085 ,237 

Based on trimmed mean 2,598 1 44 ,114 

 ٘ٓ،ٓ من أكرب Asymp. Sig مةقيالبيان لذالك اجلدول إذا كانت 
 ٘ٓ،ٓمن أصغر  Asymp. Sig إذا كانت قيمة. التجان توزيع البيانات 
دل على اجلدول يف اجملموعتُت أن نتائجو وي التجان . غَتفتوزيع البيانات 

اختبار ألن قيمة  التجانس.فالبيانات  ٘ٓ،ٓأكرب من درجة  ٘ٓٔ،ٓ
( Uالبعدي ىي غَت الطبيعية والتجان  فاالستخدام اختبار مان وتٍت )

 وجود الفرق بُت اجملموعتُت. دلعرفة
 (Uمان وتٍت )اختبار  .ج 

عرفت الباحثة أن البيانات يف اختبار البعدي من اجملموعتُت غَت 
دلعرفة ىل توجد ( Uفاستخدمت اختبار مان وتٍت )الطبيعية والتجان ، 

اليت تستخدم وسيلة مخن الصور مع  التجريبيةموعة اجملالفرق بُت 
اسًتاتيجية شلارسة ادلزوج يف إتقان ادلفردات العربية، باجملموعة الضابطة اليت 
بدون تستخدم وسيلة مخن الصور مع اسًتاتيجية شلارسة ادلزوج يف إتقان 

ربية. وأما خطوات حتليلها كما يف ادلالحق. والنتائج برنامج ادلفردات الع
SPSS  وىي: ٕ٘اإلصدار 

  



 ٙٓ 

 على نتائج اختبار البعدي يف اجملموعتُت (Uاختبار مان وتٍت ): ٕٙ.ٗ اجلدول
Test Statistics

a
 

 hasil belajar siswa 

Mann-Whitney U 171,000 

Wilcoxon W 424,000 

Z -2,061 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,039 

a. Grouping Variable: kelas 

أصغر من  sig (Tailed-2)مة قيلبيان لذالك اجلدول إذا كانت ا
أكرب من  sig (Tailed-2)إذا كانت قيمة . مردودةHo مقبولة وHa ف ٘ٓ،ٓ
، أن يف ذالك اجلدول أما خالصةو  مقبولة. Ho مردودة وHa ف ٘ٓ،ٓ
. إذن، مردودةHo مقبولة وHa ف ٘ٓ،ٓأصغر من درجة  ٜٖٓ،ٓنتائجو 

أن استخدام وسيلة مخن الصور مع اسًتاتيجية شلارسة ادلزوج يف إتقان 
ادلفردات العربية للصف السابع مبدرسة شيخ خالد ادلتوسطة اإلسالمية 

 فّعال.إلَت منطقة بنجر  بنجاران
 مع اسًتاتيجية شلارسة ادلزوجواستخدام وسيلة تعليم مخن الصور 
 وىذه تأكيد بنتائج اختبار أكثر فعال مقارنة من وسيلة التعليم السبورة.

 اليت ُعملت الباحثة إىل الطالب صف السابع مبدرسة شيخ خالد القبلي
بنجاران. النتائج االختبار يدل على الطالب يف  ادلتوسطة اإلسالمية

جية مع اسًتاتياجملموعة التجريبية مبعاملة استخدام وسيلة مخن الصور 
ادلتساو. القيمة  قدرة األوىل قياسادلعدل األعلى بعد  ذلا قيمة شلارسة ادلزوج

وأما القيمة يف اجملمموعة  ٖ٘،ٕٙاختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية 
 .ٖٗ،ٗٓالضابطة 

أن قدرة الطالب قبل عملية التعليم باستخدام وسيلة مخن الصور 
يف اجملموعة التجريبية واجملموعة  سلتلفة جدامع اسًتاتيجية شلارسة ادلزوج 

التعليم يعٍت استخدام وسيلة  عمليةالضابطة بإعطاء ادلعاملة ادلختلفة يف 
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مع اسًتاتيجية باستجدام وسيلة مخن الصور  اجملموعة التجريبيةأما التعليم. 
ورة. الفرق وأما اجملموعة الضابطة باستخدام وسيلة السب شلارسة ادلزوج

تعليم تصنع نتائج اإلصلاز تعّلم يف الطالب اجملموعة لة يعطي ادلعاملة وسي
 التجريبية واجملموعة الضابطة ادلختلفتُت.

 مع اسًتاتيجية شلارسة ادلزوجتعليم مخن الصور وادلستخدم وسيلة 
اليت ُعملت الباحثة  تأكيٌد أكثر فعال، وىذه تأكيد بنتائج اختبار البعدي

واجملموعة الضابطة  ٕٚ،٘ة التجريبية يف اجملموعتُت. ونتائجها يف اجملموع
. ٕٔ،ٜٙ واجملموعة الضابطة ٖٙ،ٛٛ. وإرتفاع يف اجملموعة التجريبية ٘ٙ

اخلالصة الباحثة أن وسيلة مخن الصور مع اسًتاتيجية شلارسة ادلزوج أكثر 
فعال مقارنة بوسيلة السبورة يف الدروس اللغة العربية مادة ادلفردات مبدرسة 

ة اإلسالمية بنجاران إلَت منطقة بنجر. الزيادة يف إتقان شيخ خالد ادليوسط
ألن عملية التعليم جيعل أكثر فعال. يعطي الوقت ذلذا البحث كفاية 

 الدرجة إتقان الطالب.إلعطاء ادلادة واختبار القبلي والبعدي لقياس 
 

 تحليل نتائج المالحظة .2
تعطى الباحثة صفحة ادلالحظة إىل الطالب يف اجملموعة التجريبية و 

صف السابع الالثاين يف يف الدرس  ٕٕٕٓسبتمرب  ٜٔيف اليوم اإلثنُت 
 البعدي. مث حتليل الباحثة النتائج البيانات ادلالحظة. اختباربعد تنفيذ 

أما استجابة الطالب على تعليم ادلفردات باستخدام مخن الصور مع 
( شعور الطالب احلماس يف إتباع ٔاتيجية شلارسة ادلزوج يتكون من: اسًت 

( واىتمامهم يف إتباع التعليم، ٖ( وسهوذلم على فهم ادلادة، ٕالتعليم، 
 كما يلي:لكي الوضوح ادلنظور  وأما نتائجها  ( وفرحاهنم يف إتباع التعليم.ٗ
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 : نتائج ادلالحظةٕٚ.ٗاجلدول 

 تعبَت رقم
 بيان

الموافق 
موافق  موافق الموافق جدا

 جدا
 ٗٔ ٓٔ - - يشعر الطالب احلماس يف التعليم ٔ
 ٓٔ ٕٔ ٕ - ادلادة سهال ويشعرو أن يفهمو  ٕ
 ٜ ٜ ٘ ٔ يهتّمو يف التعليم ٖ
 ٖٔ ٓٔ ٔ - يشعرون مسرورا يف التعليم ٗ

مالحظة إجابة الطالب يف تعليم اللغة العربية  بناء على نتائج 
أن نتائجو  الصور مع اسًتاتيجة شلارسة ادلزوجباستخدام وسيلة مخن 

 ٗٔيعٍت: يشعر الطالب احلماس يف التعليم جبمل اإلجابة "موافق جدا" 
جبمل اإلجابة  ادلادة سهال  وأن يفهم ونفرا. ويشعر  ٓٔنفرا و"موافق" 
يف  ونفرا و"الموافق" نفَرين. ويهتمّ  ٕٔو"موافق"  نفرا ٓٔ"موافق جدا" 

موافق" نفرا و"ال ٜنفرا و"موافق"  ٜالتعليم جبمل اإلجابة "موافق جدا" 
يف التعليم جبمل  مسرورانفرا. ويشعرون  ٔنفرا و"الموافق جدا"  ٘

نفرا.  ٔنفرا و"الموافق"  ٓٔافق" نفرا و"مو  ٖٔ" جدا اإلجابة "موافق
أن يهتّم يف التعليم  أن اخلالصة يشعر الطالب ادلذكورة بناء على نتائج
 . اليت إعطاء باستخدام وسيلة ادلادة سهال ويفهموأفرح ومحاسة. و 

  


