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 تحليلهاتقديم البيانات و 

 ميدان البحث لمحة .أ
 بنجرماسين SMIP  1491التصوير العام  عن مدرسة .1

 في السنة أكتوبر 61التاريخ في  SMIP 6491مدرسة  المؤسسة تأسست
هجرية. بدأت المبادرة األولية إلنشاء  6611ذو القعدة  02لتتزامن مع  6491

المدارس أو المدارس الدينية باالشتراك مع جمعية معلمي المدارس اإلسالمية 
قادة المجتمع والزعماء  بقيادة شاتيب سيارباني ياسر إلى جانب عدد من

، اجاليجاج حو ال ،أمينأحمد والحاج  ،ن آخرين: حنفير جوبيت، من بيالدينيين
بسيارة قاسم وشخصيات أخرى. في ذلك الوقت لم يكن لمدينة  اجحوال

بنجرماسين مدرسة قائمة على الدين والمعرفة العامة. ثم جاءت نية القادة الدينيين 
 والمجتمع إلنشاء هذه المدرسة.

كمؤسسة   .6491 سنة أكتوبر 61في  SMIPتم إنشاء مدرسة  في البداية
سنوات مع أحكام  1فقط مع فترة دراسة مدتها  اإلبتدائيةتعليمية على مستوى 
 6410 سنةمعرفة عامة. ثم في  ٪12معرفة دينية و ٪12المنهج نفسه بنسبة 

 ُسمح لهم بإجراء اختبار سنوات. في الصف النهائي 9سة إلى تغيرت مدة الدرا
سنوات ويمكنهم حتى إجراء اختبار مستوى المدرسة  9لمدة  العالية مستوي

في ذلك الوقت من  السمفاإلعدادية وما يعادله حتى يتمكن خريجو مدارس 
 في وقت واحد.شهادة عين أو ثالثة أنواع من الالحصول على نو 

صدر مرسوم مشترك عن وزير الدين ووزير التربية والثقافة  6491 سنة في
يجب على كل مؤسسة تعليمية أن تتكيف مع أوضاع المؤسسات الداخلية. ووزير 

 مستوىمدرسة  بحيث تم تقسيم التعليمية التي تنظمها الحكومة
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ناوية برعاية وزارة الدين وباستخدام المنهج الدراسي الذي وضعته ثمدرسة ال (6
 وزارة الدين.

المدرسة اإلعدادية تحت رعاية وزارة التربية والثقافة حيث يتم التعلم  (0
 باستخدام المنهج الوزاري لوزارة التربية والثقافة.

 بنجرماسين SMIP 1491ية عن مدرسة الثانوية يخالتار  .2
 لثانويةا تطورت مدرسة مدينة بانجرماسين إلى جانب تطوير التعليم في

SMIP 6419  من  6411سنة أيًضا نحو اتجاه أفضل. تم إثبات ذلك في
مباني  6أثناء بناء  SMIP 6491الثانوية ، أنشأت مؤسسة مدرسة أكتوبر 61

سة مكتب لمدر مبنى كمكان للدراسة وغرفة مدرس و ومكاتب. يتم استخدام كل 
 6491سمف عالية 

سوى عدد  SMIPلم يكن لدى  SMIPالثانوية المدرسة في بداية إنشاء 
قليل من الطالب بحيث تم دعم استمرارية التدريس والتعلم على نطاق واسع من 

 SMIP الثانويةكانت مؤسسة مدرسة   6441 سنةبل المؤسستين أدناه. في ق
ل لك العام من قبو تبحيث تمكنت في بنجرماسين  6 الثانويةفي مدرسة  تابعةم
 0222 األول من القرن في العقد ذلك الحين بعد فصول من الطالب. منذ 6

 SMIPالثانوية مما يعني أن مدرسة  بنجرماسين. 6 الثانويةمدسة لم تعد تابعة لـ
 كانت قادرة على الوقوف بمفردها.  6491

بنجرماسين  SMIP 6491المدرسة بمدرسة الثانوية أما أسماء رؤساء 
 يعني:

 أسماء رؤساء المدرسة 9.1الجدول 
 السنة االسم الرقم

 6446-6411 عبد الرشيد رحمن  6
 0260-6446 الحاجة رحيمة 0
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 0260 الحاجة انيزة حنفي 6
 0269-0260 نيمة 9
 0261-0269 مليد 1
 حتى األن-0261 كرلينور أريف 1

  

 بنجرماسين SMIP 1491 ثانويةال رؤية و رسالة المدرسة .3
بانجرماسين هي تحقيق المدارس  SMIP 6491 الثانويةرؤية مدرسة ال

من أشكال  كشكلاإلسالمية والشعبوية والجودة مع البصيرة البيئية والثقافة.  
بانجرماسين خطوات  SMIP 6491 الثانويةلدى مدرسة  تحقيق هذه الرؤية

بانجرماسين على  SMIP 6491 الثانويةواستراتيجيات مدرجة في مهمة مدرسة 
 النحو التالي:

م والتدريس بفاعلية وكفاءة على أساس االمتياز والعلم تنظيم التعلي -6
 والتكنولوجيا والبصيرة البيئية.

ألخالق ب تكوين وتطوير الموارد البشرية المختصة والشخصية للمدرسة -0
 كريمة.ال

 .تنظيم التعليم والتدريس الذي ينتج خريجين جيدين -6
األكاديمية تزايد دافعية اإلنجاز لدى سكان المدرسة في المجاالت  -9

 .وغير األكاديمية
 خلق بيئة صحية مواتية ومتناغمة والمحافظة عليها. -1
 زيادة مشاركة أصحاب المصلحة في تطوير المدرسة. -1
 تحقيق المدارس الدينية التي تلبي معايير التربية الوطنية. -9

 بنجرماسين SMIP 1491 الثانوية أهداف المدرسة .9
 بانجرماسين هي كما يلي: SMIP 6491 الثانويةأهداف المدرسة 
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وم والعل تقوىال تعليم وتدريس فعال وكفء على أساستنفيذ  -6
 والتكنولوجيا والبصيرة البيئية.

 تكوين كوادر بشرية مؤهلة وأنيقة وذات شخصية جيدة. -0
توفير وسيلة للتدريب الستكشاف وتطوير إمكانات الطالب في  -6

ة موجهة والفنون بطريقمجاالت االمتياز والعلوم والتكنولوجيا والرياضة 
ومستدامة كمهارات حياتية حتى يتمكنوا من تحقيق أنفسهم ومهاراتهم 

 في المجتمع.
تحقيق أبناء المدارس اإلسالمية الذين لديهم الدافعية العالية وااللتزام  -9

 لتحقيق اإلنجازات والتميز في المجاالت األكاديمية وغير األكاديمية.
ب بالنظافة وصحة البيئة كمحاولة بث الوعي وتعزيز اهتمام الطال -1

 للحماية من التلوث واألضرار البيئية.
توفير وسيلة اتصال وتنسيق بين المدارس وأولياء األمور والطالب  -1

والمجتمع والجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة لدعم تحسين 
 جودة التعليم والبيئة.

توفير مرافق التعلم والبنية التحتية وكذلك مصادر التعلم المناسبة القائمة  -9
ير والبيئة من أجل تلبية معاي المعلومات واالتصاالتعلى تكنولوجيا 

 التعليم الوطنية
 بنجرماسين SMIP 1491 الثانوية المواقع جغرافي المدرسة .5

مسجد الجامع  الشارع في بنجرماسين SMIP 6491 الثانويةمدرسة  يقع
، مدينة شمال بنجرماسين من جانب المفتيمنطقة سورجي  96رقم  0الجزء 

درسة تقع في نفس مجمع مالعالية  مدرسةالكاليمانتان الجنوبية.   بنجرماسين
بنجرماسين.  SMIP 6491الحكومية والمدرسة اإلعدادية و مع مدرسة الثناوية 

 .0 ترا/م 161ة بناء بمساح  0ترا/م 603612مساحة األرض المملوكة 
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حالة مدرسة خاصة  هالدي بنجرماسين SMIP 6491 الثانويةالمدرسة 
 Bوحاصل على اعتماد بدرجة  666016962219 :برقم إحصاء المدرسة

 )جيد(
 :كماتلي  6491بنجرماسين عام  SMIP الثانويةيحد مبنى مدرسة 

 الشمال أرض شاغرةمن . يحد 6
بنجرماسين  SMIP 6491 الثانويةمدرسة  يحدها المدرسة . في الجنوب0

 بنجرماسين 6491مدرسة الثناوية الحكومية و 
 منازلهو سكان . يحدها من الغرب 6
 هو سكان المنازل . يحدها من الشرق9

 بنجرماسين SMIP 1491 الثانويةمدرسة ال المدرسين و الطالب في أحو  .1
 الموظفأحوال رؤيس المدرسة والمدرسين و  -أ

 SMIP 6491 الثانويةبلغت حالة المعلمين والموظفين في مدرسة 
 6أشخاص بصفة موظف حكومي تتكون من  9 شخًصا 02 بنجرماسين

معلًما  66ال يزال  مدرسين مدرسين. وفي الوقت نفسه 6مدير مدرسة و 
آخر من غير العاملين في برنامج دعم النظم التعليمية مثل المكتبات وموظفي 

لجدول انظر ا برات األحياء. لمزيد من التفاصيلومخت القضيدة العامةجامعة 
 أدناه:

 : اسماء رئيس المدرسة و المدرسات 9.2الجدوال 
 المهنة الجنس األسم نمرة

 رئيس المدرسة رجل الماجستر كرليانور أريف 6
 اللغة العربية المدرس رجل السرجانا محمد عربي 0
 علم األحياء ةالمدرس مرأة السرجانا اسن مرضينا 6
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التربية و  ةالمدرس مرأة السرجانا حاجة عسوة حسن 9
 األسالمية

 علم األحياء ةالمدرس مرأة السرجانا دينا حرتنتي 1
 علم جغرافية ةالمدرس مرأة السرجانا حنيزة أفريلياني 1
التربية و  ةالمدرس مرأة السرجانا حاجة جميلة 9

 األسالمية
 اقتصادية ةالمدرس مرأة السرجانا سوجي ترسناوة 1
 اللغة األنجلزية المدرس رجل السرجانا عبد الباسط 4

 األدارة المدرس رجل السرجانا محمد رضا 62
 الرياضية المدرس رجل السرجانا دوي جيم خرينط 66
التربية و  ةالمدرس مرأة الماجستر عفيفة 60

 األسالمية
التربية و  ةالمدرس مرأة السرجانا قمرية 66

 األسالمية
 التاريخ ةالمدرس مرأة السرجانا خيرية 69
 اللغة األندونيسية ةالمدرس مرأة السرجانا سيتي فتيمة 61
 علم الفيزيا ةالمدرس مرأة السرجانا جميتر رّشدة 61
 كيمياء  ةالمدرس مرأة السرجانا ديه أيو رينا 69
 التاريخ المدرسة مرأة السرجانا خيرية 61
 الرياضيات المدرسة مرأة أسنل عفيقة 64
 المدرس رجل الماجستر الهديالحاج عبد  02

 

 أحوال الطالب -ب
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 بنجرماسين SMIP 1491 الثانويةأحوال طلبة مدرسة :  9.3الجدوال 

 العدد الطالبة الطالب الصف
 06 1 61 الصف العاشر

 61 1 4 الصف الحادي عشر
  60 1 9 الصف الثاني عشر

  91 66 69 العدد
 

 بنجرماسين SMIP  1491 الثانويةمدرسة في  أحوال األجهزة .7
 بنجرماسين SMIP  6491 في مدرسة الثانوية : األجهزة939الجدوال 

 
 العدد جهزةألنوع ا الرقم
 6 ديوان رئيس المدرسة 6
 6 قائمة المدرس 0
 6 قائمة اشوؤن األدارة 6
 1 الفصل 9
 6 المكتبة 1
 6 المصلى 1
 1 الحمام 9
 6 معمل األحياء 1
 6 معمل الكمبيوتر 4
 6 معمل اللغوية 62
 6 مكان الرياضية 66
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 6 غرفة تنظيم الطالب 60
 6 غرفة صحية 66

 
 
 

 بانجرماسين SMIP 1491 الثانويةفية في مدرسة إلضااألنشطة ا .8

 (قرة اليد و قرة السلة و )قرة القدم . الرياضة6
 . الكشافة0
 . ناسيد6
 فن تالوة القرآن. 9
 مولد حبسي. فرقو 1
 

 تقديم البيانات .ب
 مجموعة التجربية و مجموعة الضابطةتخطيط تعليم مهارة الكالم في  .1

ة خطة تنفيذ عمليإعداد  درسالتعلم يجب على الم عملية قبل البدء
 .سليمهام وفقا للمادة التي سيتم تيلعملية التعل درس. لذلك يخطط المالتعليم

 :عملية التعليمية على النحو التاليتنفيد في إعداد خطة  درسخطوات المأما 
إعداد ب درسبصياغة أهداف التعلم. ثانًيا، يقوم الم درسأواًل، يقوم الم

والوسائط ات ا األساليب واالستراتيجيأيض درسالم تثبيتالمواد التعليمية. ثالثًا، 
 يمو تق ثبيتفي التعلم. ثم ت

 التعليمية المراد تدريسها هي تكون المادة، التدريس في مرحلة اإلعداد
 بائعبين المشتري وال حادثة أو حوار. مواد تعليمية في شكل مالتسوق الباب

طالب وهو أن ال ف تعليماهدأ أما في بيئة السوق. ةحيث تحدث هذه المحادث
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بشكل صحيح. أما  يبين البائع والمشتر  ةادرون على ممارسة المحادثق
 الكلمةو  األهداف األخرى وهي أن يكون الطالب قادرين على نطق الجمل

درس و  العربية بشكل صحيح وتمكن الطالب من إتقان المفردات في المحادثة
 .الشفوية عيةمسوطريقة  الصوتية المسجلة يلةباستخدام الوس درسالم

 SMIP  6491تعليم مهارة الكالم في مدرسة الثانويةفي أما تخطيط 
باستخدام وسيلة التسجيالت الصوتية أعّد الباحث بعض األحوال  بنجرماسين

 :يتعلق بهذا البحث يعني 
أو  ةدثي شكل محابإعداد المواد التعليمية في ذلك اليوم ف درسيقوم الم. 6

 الحوار
بعيدا عن  اوهادئ احا مريمكان درس، يجد الم. قبل بدء عملية التسجيل0

 االضطرابأو  الضوضاء
 ليمالتع الحوار كما هي في الكتابأو بتسجيل محادثة  درس. ثم يقوم الم6

 وواضح بصوت عال
 بتسجيل المحادثة باستخدام هاتف محمول شخصي درس. ثم يقوم الم9
 ا لطول الجملة. عند التسجيل يولي المعلم اهتماما وثيق1
 دثةيالت المحايتم سماع تسجل المحادثة ببطء. هذا الهدف درس. يسجل الم1
 حضبو 
يستمع المعلم مرة أخرى إلى كيفية إنتاج  . بعد اكتمال عملية التسجيل9

جيل يعيد المعلم عملية التس في نطق الجملةالتسجيالت. إذا شعر أن هناك خطأ 
 مرة أخرى

 دقائق 6-0 بقدر ة التسجيل الصوتي جا تن. اإل1
لعملية  االمعلم جاهز م، يكون يعلالت يلةبعد أن يصبح المعلم جاهزًا بوس

 جيالتتسالتسجيل المستخدمة على شكل  يلةتكون وس. التعلم في الفصل



73 
 

 

ساحة كبيرة مدائرية صغيرة بحيث يسهل حملها في أي مكان وال تشغل  يةصوتال
  .جميع الطالب يمكن سماعهو  الصوت الناتج مرتفعو 

تنفيذ ع خطة م صل الضابطةفي ف خطة تنفيذ عملية التعليمتختلف عملية 
يلة الوس درسدم المال يستخ ضابطةفي الفصل التجريبي. في فصل ال عملية التعليم

بالتدريس باستخدام  ة. يقوم المدرس في هذا الفصلالصوتي ستجيالت
ة يستخدم المدرس طريقة سمعي سابًقا. مدرستدريس ال طريقةاستراتيجيات و 

خطط  دأما بالنسبة لخطوات إعداد المعلم وهي أن يقوم المعلم بإعدا الشفوية.
 م.يشكل تقويم التعل درسحدد المثم ي الدروس والمواد التعليمية

 درسالم وميق هي ةبطاالضفصل م اللغة العربية في يخطوات تعلال أما
معلم لبإعداد خطة عملية التعلم ثم يقوم ا درسالمواد التعليمية ثم يقوم الم بإعداد

 الصوت يلة التسجيالتلتدريس في الفصل دون استخدام وسبا
 تنفيد تعليم مهارة الكالم في المجموعة التجربية و المجموعة الضابطة .2

سفتمبير  64حتى  0200وس أغسط 6نفيد هذا البحث في التاريخ ت بدأ
. التعليم اللغة العربية في هذه المدرسة عمل الباحث كمدرس. المادة  0200

ثاني الماة الصحة في باب التدرسها هي التسوق في باب األول و التعليم التي 
هذا  الطالب درس الباحث في ائجالنتالحادى عشر. ثم لتعريف األهلية و لصف 

الباحث  يستخدمفي هذا اللقاء ال  .لشفويةطريقة السمعية ا الفصل بااستخدام
 الوسيلة التعليمية.

أيضا قام باحث بااإلختبار قبل في  0200وس أغسط 6في هذ التاريخ 
مجمعتين. اإلختبار يعني بشكل حوار. طلب الباحث من الطالب أن يتحدث 

 مع زميله أمام الفصل لممارسة الحوار
ي أسبوع فمن الطالب فتقدم الباحث  األهلية والنتائجبعد عرف الباحث 

باحث الخامس التي درس الالمالحظة مباشرة اللقاء الثاني والثالث والرابع و القادم 
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ربي المدرس عبوسيلة التعليمية التسيجالت الصوتية التي مالحظة باألستاذ محمد 
 .بنجرماسين SMIP 6491 الثانوية المدرسة اللغة العربية في هذه

شر لطالب الفصل الحادي علمواد التسوق الذين يتلقون تقيدم الباحث ا
 العالم( كصفالحادي عشر )علم  الفصل)علم األجتماعي( كصف تجريبي و 

بنجرماسين. لتقديم وصف التفصيلي  SMIP 6491 الثانوية الضابطة في المدرسة
 التالي: على جدوالالتعليم لتنفيذ 

 التعليم اللغة العربية في فصل الحادي عشر جدوال : 9.5الجدوال 
 المادة اليوم و التاريخ لساعةا اللقاء

أغسطوس  6 ،األثنين 61322 – 66392 6
0200 

 ليالقب اإلختبار

أغسطوس  1 ،األثنين 61322 – 66392 0
0200 

التعليم : 
 التسوق

أغسطوس  00 ،األثنين 61322 – 66392 6
0200 

التعليم : 
 التسوق

أغسطوس  04 ،األثنين 61322 – 66392 9
0200 

التعليم : 
 التسوق

سفتمبر  1 ،األثنين 61322 – 66392 1
0200 

التعليم : 
 الصحة

سفتمبر  60 ،األثنين 61322 – 66392 1
0200 

 اإلختبار
 البعدي

 

ثم  ةجريبالت فصلبط و االض في فصلطالب ال ةقدر  الباحث أعرفبعد أن 
س مع الموضوع الذي كان ال و أغسط 1التاريخ  التدريس في عملية بدأ الباحث
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يقوم  اءقلل. في هذا اد التسوقالموابوهو  ل هو نفسه االختبار التمهيدييزا
 من دفهيلة التسجيالت الصوتية وتباستخدام وس باحث عملية التعليمال

ردات نطق المفو جعل الطالب قادرين على االستماع لي يلةهذه الوس هااستخدام
ا هي صوت . ألن اللغة أساسلجمل والقدرة على تقليدها بشكل صحيحوا

 وعادات مستمرة.

 للقاءس واو أغسط 00الثاني في  عملية التعليملقاء بال ثم عقدت الباحث
مرات في  9بعدد  .0200 سبتمبر 1الرابع في  لقاءلس و و أغسط 04الثالث في 

صوتية. في الالتسجيالت  يلةوهي وس ميالتعل يلةوسدرس يستخدم الم لقاءلهذا ا
ا الطالب بد .الصوتيةاألول في الفصل التجريبي باستخدام الوسائط  لقاءلا

، لتاليا للقاءفي ا مرتبكين ألنهم شعروا أن هذا جديد ولم يشعروا به من قبل.
 طلبه يعلى هذا الموقف. ألن تعتاد ةم في الفصل التجريبيبدأت عملية التعل

 .االستماع بعناية ثم التدرب عليها منالطالب  المدرس

خدام م اللغة العربية باستيفي تعلمن مجموعة التجربية أول اللقاء في 
مدرس أعطي الالفصل ثم  يدخل المدرس بدأ من الصوتية يلة التسجيالتالوس

 . ال تنس أن المعلم يسأل أيًضا عنالسالمثم يجيب الطالب على تحية  السالم
شف كبقراءة   درسيقوم الم المدرس الدرسبعد افتتاح  حالهم في ذلك اليوم.

 الحاضرين وغير الحضور. من يعرف المدرس عدد الطالبل حضور الطالبال

ي الغرض من التعلم ف أوال درسالم بلغ، ميقبل الدخول في جوهر التعل
فتح الكتاب المدرسي بمن الطالب  درسطلب الم .دخول الدرس ثم ذلك اليوم

تي تم الصوتية ال يلة. ثم يقوم المدرس بإخراج الوستسوقال بمواد 1في الصفحة 
، الصوتية بوسيلة التسجيالتتوصيلها بإشارة الهاتف المحمول. قبل تشغيل مادة 

لتركيز على االستماع إليها. ثم يقوم المدرس بتشغيل الطالب  درسيطلب الم
ا على بعد ذلك يتدرب المعلم والطالب معمرات.  6-0الصوت للطالب 
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تار المدرس بعض طالب أن يتحدث ثم اخ لمحادثات في الكتاب المدرسي.ا
 مع صاحبه أمام الفصل واألخرين أن يهتم صاحبه.

 وأعّدى في برنامج حوار. ةالجملو  المفردات من معنى درسثم شرح الم
جميع الطالب الكتاب أو الدفاتر مع القلم ليكتب ما كتب المدرس على السبورة. 
 المدرس يقرأ أو يكتب بعض المفردات أو الكلمات حول الموضوع "التسوق".

بل د في ذلك اليوم. قالفرصة للطالب األسئلة المتعلقة بالموا درسيعطي الم
 درسموأغلق ال يقرأ الدعاء أنمن جميع الطالب  درس، طلب المإغالق الدرس

جموعة في م باالسالم. وذالك في اللقاء الثاني والثالث والرابع والخامس الدرس
  .. وأما في اللقاء السادس أعد المدرس باإلختبار البعديالتجربية

جموعة في م لإلختبار البعديهذا تنفيذ النشاط في عملية التعليم 
 .التجربية

جميع الطالب ويذكر أسمائهم  و يظر إلى بالسالميدخل المدرس الفصل 
ثم طلب المدرس على جميع الطالب أن يهتم بإهتماما  كشف الغيابقراءة  ب

 مع صاحبه ثم طلب المدرس لجميع طالب أن يتحدثون. جيدا ما أمر المدرس
أخد المدرس النتائج من هذه مع الحوار.  أمام الفصل مع الموضوع المثبت

 .ا اختم المدرس بإلقاء السالم قبل الخروج من الفصلأخير . األنشطة التعليمية

في مجموعة  يةالصوت يلة التسجيالتوس م اللغة العربية باستخداميعند تعل
 علىا. هون إلى المواد التي يتم نقله، أرى أن الطالب مهتمون جًدا وينتبالتجربية
الصوتية يمكن للطالب تقليد كيفية  يلة التسجيالتوس ذلك مع هذهالنظر 
، وكيفية النغمة وكيف يتم إخراج المفردات العربية بحيث ال يجدون صعوبة النطق

ي يصدر صوتًا فقط بدون أ يلةي نطقها. هذا صحيح فإن استخدام هذه الوسف
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م يلتعلا وقت عمليةأما  .يظل اهتمام الطالب مركزًا على الدرسال صور ولكن 
 .نهارا 61322حتى  66392الساعة في فهي  المجموعةاللغة العربية في هذه 

 

 تعليم مهارة الكالم في مجموعة الضابطة

تنفيد عملية التعليم في مجمعة الضابطة يستخدم طريقة سمعية الشفوية  
مدرس  ية. عّلموسيلة التعليمألة س المدرس ال يستخدم و في هذه المجمعة درّ 

 دروس مع مجمعة التجربية.الطالب نفس 

صة في خام اللغة العربية يفي تعلمن مجموعة الضابطة أول اللقاء في 
م ث المدرس السالم أعطىالفصل ثم  يدخل المدرس تعليم مهارة الكالم بدأ من
. ال تنس أن المعلم يسأل أيًضا عن حالهم في السالميجيب الطالب على تحية 

ر حضو كشف البقراءة   درسيقوم الم الدرسالمدرس بعد افتتاح  ذلك اليوم.
 الحاضرين وغير الحضور. من يعرف المدرس عدد الطالبل الطالب

 مث الغرض من التعلم في ذلك اليوم أوال درسالم بلغ، موادقبل الدخول ال
فتح الكتاب المدرسي في الصفحة بمن الطالب  درسطلب المو  دخول الدرس

ثم أعطى مدرس المفردات حول المواد. شرح المدرس المفردات  .تسوقبمواد ال 1
طالب أمر مدرس ال . بعد إنتهاء شرح المفرداتوكتب الطالب ماعلى السبورة أوال

 طالبالثم قرأ مدرس الحوار بموضوع التسوق و  .سليهتم إهتماما إلى مدرّ 
ة جماع طلب مدرس أن يقرأ حوار الحوار إنتهاء مدرس من القراءةبعد  .يسمعون

تار المدرس ثم اخ .على أشرف مدرس. أوال يقرأ مدرس ثم إتباعا من الطالب
 بعض طالب أن يتحدث مع صاحبه أمام الفصل واألخرين أن يهتم صاحبه.

اليوم.  د في ذلكالفرصة للطالب األسئلة المتعلقة بالموا درسيعطي الم
وأغلق  اءأن يقرأ الدعمن جميع الطالب  درسقبل إغالق الدرس، طلب الم
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باالسالم. وكذالك التصوير في اللقاء الثاني والثالث والرابع  الدرس درسمال
والخامس في مجموعة الضابطة. وأما في اللقاء السادس أعد المدرس باإلختبار 

لمدرس اليستخدم ا الضابطة مجموعةي تنفيد عملية التعليم ف. هذا الالبعدي
 .وسيلة التسجيالت الصوتية

 في المجموعة التجربية و المجموعة الضابطةتقويم تعليم   .3
 في المجموعة التجربية تقويم(. 1
 يم هو عملية منهجية لجمع البيانات وتحليلها وتفسيرها لتحديد قيمةو التق  

 60يوم االثنين  التجربية م في هذا الفصليالتعللعملية تقييم  قام .الفرد أو قدرة
عملية بإجراء  درسبعد أن يقوم الم .نهارا 69322في الساعة  0200 سبتمبر

التقويم هو  .الصوتية يلة التسجيالتباستخدام الوس أربع مرات م بقدريالتعل
ي تبار القبليعني االخ مرتين الختبارات التي أجراها الباحثبشكل االختبار. أما 

لة يار األول لم يستخدم الباحث وسفي االختب التقويم. االختبار البعديو 
نما في االختبار . بيفي فصل التجريبة في عملية التعلم لصوتيةالتسجيالت ا

أما تنفيد التعليم  .وسيلة التسجيالتم يفي تنفيذ التعل ثاستخدم الباحالثاني 
 رقيةتمعرفة على  يهدف يلةاستخدام هذه الوسفمرات.  9في هذه المجموعة 

 .تغيير في نتائج درجات الطالب في االختبار السابقو 
يلة سو  باستخدام ةفي الفصل التجريببالتدريس  ثقام الباحبعد أن   

 االختبارني يع االختبار للمرة الثانية الصوتية ثم نفذت الباحث التسجيالت
 .بعدي

شكل هي  في هذه المجمعة كل االختبار الذي أجراه الباحثش أما  
، حفظ المحادثةعلى من الطالب مدرس لب . طأو الحوار حفظ المحادثات

 .أمام الفصل مع أصدقائهم المعلم ممارسته ثم طلب
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 :كاآلتي  هو االختبار
 

 : صباح الخير. المشتري
 أي خدمة يا سيد؟ ،: صباح النور  البائع

 : ماذا بعت أيها الرجل؟ المشتري
 : هذا كما رأيت يا سيد. أنواع من الخضروات وأفاوية المبطخ.  البائع

 : هل عندك جزر؟ المشتري
 جزر ياسيد. : هاهو  البائع

 : كم سعرها الكيلو؟ المشتري
 : سعرها الكيلو اثنين و عشرين ألف روبية.  البائع

 : ما رأيك عن نصف الكيلو بالسعر عشرة اآلف روبية؟ المشتري
 : إن شئت كذا يا سيد.  البائع

 : حسنا. آخذ الجزر نصف الكيلو إذن. وهل عندك فليفلة؟ المشتري
 مفضلة ياسيد.: تلك الفليفلة ال  البائع

 كم ثمنها؟  : المشتري
 ثمنها تسعة آآلف روبية نصف الكيلو. :  البائع

 آخدها نصف الكيلو أيضا. : المشتري
 حسنا يا سيد. الخدمة األخرى؟ :  البائع

 : كفيت بهذا. المشتري
 : إدن كلها تسعة عشر آآلف ياسيد.  البائع

 .: وهذا النقود. عفوا المشتري
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 من عدة عناصر وهي على النحو التالي مدرسيبحث الم يفي تقويم تعل  
 قله.، وفهم ما ينالكالم، والقويد، والمفردات، والطالقة في التحدث شخصية

 مهارة الكالم في تقويم عدة عناصر

أن ينطق المتعلم عن أصوات اللغة العربية وان يؤدي انواع النبر والتنغيم (. 6
 المختلفة

 المتجاورة والتمشابهةأن ينطق األصوات (. 0

 أن يعرف الفروق بين الحركات الطويلة والحركات القصيرة(. 6

 أن يستطع يعبر عن أفكار وأغراض مستخدم الصيغة النحوية (. 9

أن يعبر افكاره مستخدما النطاق الصحيح في تركيب الكلمة في (. 1
 للغة العربية

 
 القبلى هذه النتائج الطلبة المجموعة التجربية في اإلختبار

دم ل استخمدرس قب الذي يفعل االّول القبلى هو االختبار اإلختبار
 .في الفصل مهارة الكالم الوسيلة التسجيالت الصوتية عند تعليم

 : نتائج الطلبة المجموعة التجربية في اإلختبار القبلى 9.1الجدوال 
 بيان االختبار القبلي اسم الطلب نمرة

 ناقص 11 أحمد فزل أنوار 6
 جيد 92 ديماس سافطر 0
 مقبول 11 محمد الفين 6
 مقبول 11 مهدى هرتنا 9
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 مقبول 12 نور رغينا 1
 مقبول 12 حافظ إبن واحد 1

 مقبول 12,5 معدل الحاصل
 
ويوجد نتائج جيد طالب  الطلبة 1العدد بناء على ذالك الجدوال أن   

 الطالب و ناقص طلب واحد 9و مقبول واحد 
هذا الفصل  ية فيم اللغة العربيفي تعل درسالتي يشعر بها الموائق أما ع  

 وهي: ةالتجري
 هناك كلمات غير واضح ةتسجيل الصوتيصوت من  يوجد. في عدة 6
 . قدرة الطالب ال تزال منخفضة في قراءة النصوص العربية0
 بممارسة اللغة كأداة اتصال . الطالب أقل وعيا6
 اليومية . نقص الطالب في إتقان المفردات9
 .درس لطالبوبعض الحلول التي يقدمها الم  

علم اللغة وكذلك فوائد تيوفر المعلم الدافع حول أهمية تعلم اللغة العربية .أن 6
 العربية.

 صعبة لغة زيادة وعي الطالب بأن اللغة العربية ليست .0
 ومحاولة التدريس في جو دراسي رائع وممتع.6

بشكل مستمر. في الصف باللغة العربية  كالمال ةيجب تدريب مهار   
ة دث باللغة العربيالطالب في التح النفس يقال إن ثقة هناالحادي عشر 

 داخل وخارج الفصل. أما . لذلك من الضروري وجود بيئة لغويةنخفضم
واستخدم مدرس وسيلة التسجيالت الصوتية في تعليم اللغة العربية هذا مناسب 

و ادين إلى سماع المحادثات العربية ألن اللغة أول هيهدف لتشغيل الطلبة المعت
 اإلستماع ثم اتباعها في كالم.
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 في المجموعة الضابطة تقويم(. 2

في األّول للقاء ادرس في مجموعة الضابطة قام باختبار القبلي. طلب   
المدرس الطالب ليتحدثون مع صاحبه أمام الفصل. وهم يتحدثون بحوار في  
كتاب. أشرف المدرس أنشطاط التعليم و يركز على محادثتهم. إهتم المدرس 

سة در الطلق اللسان. بعد الحظ المو  الشجية الكالم  والقواعدكيفية على  
أنشطاط تعليم اللغة العربية حاصة في تعليم مهارة الكالم قليل من الطلبة 
يستطيعوا عن مفهوم حوار ماقرأه في الكتاب ومشكلة من مشاكل هنا وهو 

 وقليل من حفظ المفردات و غير معتاد على تتكلم باللغة العربية.

وهي ة. التجريب عةو مجم تقويم مع بط هو نفساالض عةو مجميم في و التق
لطالب جميع ا الى درس. طلب المأو حوار ةثدحامم في شكل حفظ يتقويم التعل

يم و بتق درسالفصل مع أصدقائهم ثم قام الم ممارسة المحادثة باللغة العربية أمام
شخصية الكالم، والقويد، والمفردات، والطالقة في التحدث،  من عدة جوانب

يلة سو  ستخدامدون ابالتدريس  ثقام الباح . في هذه المجموعةوفهم ما ينقله
 وتنفيد عملية التعليم بطريقة سمعة شفويةالصوتية  التسجيالت

 : نتائج الطلبة المجموعة الضابطة في اإلختبار القبلى 9,7الجدوال 
 بيان االختبار القبلي اسم الطلب نمرة

 جيد 90 عبد الرشيد صدق 6
 جيد 92 محمد نصرالله 0
 جيد 10 محمد حسب الميدي 6

 جدا
 جيد 91 محمد ريفان ابحريان 9
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 جيد 92 محمد رضوان 1
 مقبول 11 رحمي 1
 جيد 92 ستي محفوجة 9
 جيد 92 ميا أودنا سفى نبال 1
 جيد 92 سفى نبيل 4

 جيد 71,55 معدل الحاصل
 

جيد جدا طلب  طالب ويوجد نتائج 4بناء على ذالك الجدوال أن العدد   
 .طلب واحدطالب و مقبول  9جيد  واحد وي وجد

 ةفصل التجريية في هذا الم اللغة العربيفي تعل درسالتي يشعر بها الموائق أما ع
 وهي:

 هناك كلمات غير واضح ةتسجيل الصوتيصوت من  يوجد. في عدة 6
 . قدرة الطالب ال تزال منخفضة في قراءة النصوص العربية0
 كأداة اتصالبممارسة اللغة   . الطالب أقل وعيا6
 . نقص الطالب في إتقان المفردات اليومية9
ل يوفر المعلم الدافع حو أن  .درس لطالبوبعض الحلول التي يقدمها الم  

عي الطالب بأن زيادة و  أهمية تعلم اللغة العربية وكذلك فوائد تعلم اللغة العربية.
 .ممتعو  صعبة ومحاولة التدريس في جو دراسي رائعلغة اللغة العربية ليست 

 عة الضابطةالمجمو و  ختبار البعديالمجموعة التجربية في اإلنتائج الطلبة  (.3

صل س المدرس في فبعد درّ  هو االختبار الذي يفعل بعديال اإلختبار
 مهارة الكالم جيالت الصوتية عند تعليموسيلة التسم استخدالدراس ب
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الطريقة لنيل الدراجة في االختبار الطالب من جوانب المختلفة. في هذا 
لطالب ااالختبار يقوم الباحث بتقييم قدرات التعليم خاصة لتعليم مهارة الكالم لدى 

 القواعدو  المالشجية الككيفية هم  و الجوانب اللغوية الجوانب غير اللغوية بناء على  
 622القيمة في االختبار  هذه .الكلمةالفهم و الطلق اللسان و  المفرداتو 

 : نتائج الطلبة المجمعة التجربية في االختبار البعدي 9,8الجدوال 

نمر
 ة

 بيان االختبار البعدي اسم الطلب

 مقبول 14 أحمد فزل أنوار 6
 جدا جيد 10 ديماس سافطر 0
 جدا جيد 12 محمد الفين 6
 جيد 91 مهدى هرتنا 9
 جيد 91 نور رغينا 1
 جدا جيد 12 حافظ إبن واحد 1

 جيد 71,83 معدل الحاصل
   

 جيد وجدو  طالب 6جدا  الطلبة ويوجد نتائج جيد 1بناء على ذالك الجدوال أن العدد 
 طلب واحد طالبين و مقبول

 

 : نتائج الطلبة المجموعة الضابطة في اإلختبار البعدي  9.4الجدوال 

 بيان البعدياالختبار  اسم الطلب نمرة
 جدا جيد 11 عبد الرشيد صدق 6
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 جدا جيد 12 محمد نصرالله 0
 ممتاز 42 محمد حسب الميدي 6
 جدا جيد 12 محمد ريفان ابحريان 9
 جدا جيد 12 محمد رضوان 1
 جيد 91 رحمي 1
 جيد 91 ستي محفوجة 9
 جدا جيد 12 ميا أودنا سفى نبال 1
 جدا جيد 12 سفى نبيل 4

 جداجيد  85,5 معدل الحاصل
 

 ممتاز طلب واحد و طالب ويوجد نتائج 4بناء على ذالك الجدوال أن العدد  
 انبطل جيدو طالب   1جيد جدا 

 

 بيةالتجر مجموعة عة الضابطة و و ئج بين مجمالمقارنة النتا هذه: 9,15الجدوال 
 بعد اختبارين

 ختباراإل النتيجة في اسم الطلب نمرة
 البعدي ىالقبل

 عة الضابطةو المجم
 11 90 عبد الرشيد صدق 6
 12 92 محمد نصرالله 0
 42 10 محمد حسب الميدي 6
 12 91 محمد ريفان ابحريان 9
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 12 92 محمد رضوان 1
 91 11 رحمي 1
 91 92 ستي محفوجة 9
 12 92 ميا أودنا سفى نبال 1
 12 92 سفى نبيل 4

 عة التجربيةو المجم

 14 11 أحمد فزل أنوار 62
 10 92 سافطرديماس  66
 12 11 محمد الفين 60
 91 11 مهدى هرتنا 66
 91 12 نور رغينا 69
 12 12 حافظ إبن واحد 61

 

 تحليل البيانات و تفسيرها .ج

المختلفة في االختبار البعدي بين مجموعة الضابطة و  االختبارات
 مجموعة التجربية

 أ(. المعّدل واالنخاف المعياري

لحساب المعّدل واالنحراف  IBM SPSS Ver.22استخدم الباحث برنامج   
 , كما يلي:تائج االختبار البعدي في المجموعتينالمعياري على ن

في تحليل المعّدل واالنحراف  IBM SPSS Ver.22: نتائج برنامج 9.11الجدوال 
 المعياري على نتائج االختبار البعدي
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Desscriptive Statistics 

Std.Deviation Mean Maxsimum Minimum N  

4,792 

 

 

4,640 

76,83 

 

 

80,56 

82 

 

 

90 

69 

 

 

75 

6 

 

 

9 

 

5 

Kelas 

Eksperiment 

 

Kelas Kontrol 

 

Valid N 

(listwise) 

 

ي ف النتائج للمجموعة التجريبية منبناء على ذلك الجدول, أن المعّدل 
, ثّم 14ونتيجة األدنى  10ونتيجة األعلى فيها  91,16هو  االختبار البعدي

وأما المعّدل من النتائج للمجموعة الضابطة هو  .9,94االنحراف المعيار هو 
, ثّم االنحراف المعيار هو 91ونتيجة األدنى  42ونتيجة األعلى فيها  12,11
9,19. 

 اختبار الطبيعيةب(. 

زيع البيانات تو  لمعرفة (Uji Normalitas) الباحث اختبار الطبيعيةاستخدم 
 كما يلي:تحليل اختبار الطبيعية   طبيعي.طبيعي أم غير 

في تحليل اختبار  IBM SPSS Ver.22: نتائج برنامج 9.12الجدول 
 الطبيعية على نتائج االختبار البعدي

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Tes 

Kelas Kontrol Kelas 

Eksperimen 
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9 

80,56 

 

4,640 

.325 

.325 

-.230 

.325 
c.,007 

6 

76,83 

 

4,792 

.246 

.149 

-.246 

.246 
,dc.200 

 

Mean 

Std. 

Deviation 

Absolute 

Positive 

Negative 

N 
a,bNormal Parameters 

 

 

Most Ekstreme 

Differences 

 

Test Statistic 

Asymp.Sig.(2-tailed) 

a.Test distribution is Normal 

b.Calculated from data 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true sidnificance 

بية للمجموعة التجري Sig. (2-tailed)بناء على ذلك الجدول أّن   
للمجموعة الضابطة   Sig. (2-tailed)طبيعي ثّم فتوزيع البيان  2,21<2,022
 طبيعي. غير فتوزيع البيانات 2,21>2,229

 ج(. اختبار التجانس

الباحث أّن توزيع البيانات للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة وجد   
طبيعي. ثّم استخدم الباحث اختبار التجانس لمعرفة تجانس نتائج االختبار 

 البعدي للمجموعتين, كما يلي:

في تحليل اختبار التجانس   IBM SPSS Ver.22: نتائج برنامج 9.13الجدول 
 على نتائج االختبار البعدي.

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai Pre Test 

Sig. df2 df1 Levene Statistic 

.639 13 1 ,231 

فالبيان  Haفقبلت  2,21<2,164هو   Sig.(2 tailed)بناء على ذلك الجدول أّن   
 متجانسة.
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 ت -د(. االختبار

 (Uji Independent sample T test)ت  -فاستخدم الباحث االختبار
وسيلة  التجريبية باستخدام الضابطة و المجموعة المجموعة لمعرفة الفرق نتائج

 تبار البعدي, كما يلي:خاالفي  التسجيالت الصوتية

ت على  -في تحليل اختبار  IBM SPSS Ver.22: نتائج برنامج 9.19الجدول 
 نتائج االختبار البعدي

Independent Sample Test 

t-Test for Equality Of Means  

Std. Error 

Difference 

Mean Difference Sig.(2-tailed) 

2,477 

 

2,494 

-3,722 

 

-3,722 

.157 

 

.165 

E qual variances 

assumed 

E qual variances 

not assumed 

Nilai 

Siswa 

  

 Haف  2,21<2,619 هو  Sig.(2 tailed) بناء على ذلك الجدول أنّ 
 الضابطة والمجموعة  الفرق عن نتائج الطلبة, فيوجد مردود  Hoمقبول و 
ترقية مهارة  في الصوتية وسيلة التسجيالتاستخدام عد التجريبية بمجموعة 

 .الكالم

  (Paired Samples Test)ت  –ه(. اختبار 

لمعرفة الفرق  (Paired Samples Test)ت   -استخدم الباحث اختبار 
تائج نو  قبل استخدام وسيلة التسجيالت الصوتية عن نتائج االختبار القبلي
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االختبار البعدي بعد استخدم وسيلة التسجيالت الصوتية في المجموعة 
 بية خاصة.التجري

ت على  –في تحليل االختبار    IBM SPSS Ver.22: نتائج برنامج 9.15الجدول 
 نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي

Paired samples Test 

Sig. (2-

tailed)   

  

 95%Confidence Interval 

of the Difference 

Std.Deviation Mean 

Upper Lower 

.000 -10,780 -17,887 3,386 -14,333 Pair 

pretest 1 –

post Test 

 

فيوجد  2,21>2,222هو  Sig.(2 tailed) بناء على ذلك الجدول أنّ 
سجيالت استخدام التقبل الفرق عن نتائج الطلبة في المجموعة التجريبية 

ستخدام وسيلة باّن . فوجد الباحث أباستخدام التسجيالت صوتية بعدو  صوتية
 فّعال. مهارة الكالم في تعليم لترقية التسجيالت صوتية

ي ف البيانات يوجد فرق بين نتائج المعدل للمجموعة التجرية  من هذه
واالختبار  10,1 المعدل في االختبار القبلي االختبار القبلي واالختبار البعدي.

مع هذا أن استخدام وسيلة التسجيالت الصويتة في تعليم  91,16 البعدي
يُقصد  وفقا لما قاله محمد رملي الطلبة.مهارة الكالم يستطسع أن يرتقي نتائج 

كل الصوتية في التعلم أن تكون مادة تحتوي على رسائل في ش يلةبتعريف الوس
سمعي، التي يمكن أن تحفز أفكار الطالب ومشاعرهم وانتباههم واستعدادهم، 
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في  الصوتية لمساهمة كبيرة في التعلم يلةيؤدي إلى التعلم استخدام الوس مما
الصوتية لها أيًضا مساهمة كبيرة في  يلةوبإستخدام الوس الفصل الدراسي.

فإن األساسي هو االستماع ثم معرفة  المعلوماتعلى خصول ألنه . مالتعل
 .ماهية المعلومات

  


