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عالية0 مدرسة  ثانوية والدرسة ادل ئتمث إنش ، لذلك أجروا على اإلغالقبشكل كبَت
بعد عدة سنوات من إنشاء مدارس عليا، مت أيضا ختفيض عدد الطالب يف ادلدرسة 

 ادلدكرور األيتام امن  أتتادلدارس الثانوية،  طالبلبعض  0 أماأجربوا على اإلغالق
 واجملتمعات احمليطة هبا0

يف مدرسة ادلدّكر ادلتوسطة اإلسالمية فيما يلي ترتيب ادلديرين الذين خدموا 
 بدأ ادلنقذير أتسيسو حىت االن وديكن رؤية ذلك يف اجلدول التايل: ابصلارماسُت

 ابجنارماسنياملتوسطة اإلسالمية  املدّكرمدرسة املديرين يف  4.2اجلدوال 
 مسا الوظيفة اسم املدير رقم
 1999-1984 الدكتوراندوس مصباح منَت 1
 1997-1999 عبد الرمحن ادلاجستَت الدكتوراندوس 9
 1997-1997 شهراين  7
 1998-1997 عبد الرمحن ادلاجستَت الدكتوراندوس 4
 9221-1998 أمحد يوانين الدكتوراندوس 5
 9229-9221 عبد الرمحن ادلاجستَت الدكتوراندوس 6
 9225-9229 السرجااندمحم عبد الواحد،  7
 9226-9225 عبد الرمحن ادلاجستَت الدكتوراندوس 8
 9212-9226 السرجاانفطور الرمحن،  9

 9212 السرجاان أمسوين، 12
 9214-9212 الدكتورانده احلجة رميلدا 11
 9218-9214 أسرار زليمُت 19
 9219-9218 احلجة صوفواة الرمحاين 17
 0000000-9219 اجلح بريبادي بوران 14
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اإلديان والتفاين واجلودة حتقيق ادلؤسسات التعليمية اليت تلد الناس من 
 والرعاية للبيئة0

 ابصلارماسُتادلتوسطة اإلسالمية  ادلدّكرادلدرسة ورسالة  (ب 
 تنظيم التعليم ادلتكامل بُت العامل واآلخرة0 (1
 تنظيم التعليم ادلوجو ضلو اجلودة وادلعرفة وادلهارة والذكاء وادلستقل0 (9
 تنظيم التعليم الذي تعطي نتائجو الرضا للمجتمع0 (7

 ض الرتبيةأغرا .4
 أخالق الكرديةو  إنسان تقوىالطالب ليصبحوا  عليمت (أ 
دلبادئ األساسية يسًتشدون اب الذينبناة إنسان الطالب ليصبحوا  عليمت (ب 

 اخلمسة
 للطالب لالستمرار يف مستوى أعلى أزواد إعطاء (ج 
 الطالب ابلقدرة على دخول رلال احلياة يف اجملتمع0 إعطاء (د 
 المية ابجنارماسنييف مدرسة املدّكر املتوسطة اإلساهليكل التنظيمي  .5
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 دارةرئيس اإل ميغاوايت 7
 إدارة ريسقا أوليا رمحة 4
 معمل العلوم نوراينيت 5
 معمل اللغة يودي الدين 6



79 

 

 7ويل الفصل  رديا أفراين 7
 8ويل الفصل  النساء 8
 9ويل الفصل  دمحم زىدي 9
 

 مدرسون املدرسةأحوال  .6
 15عددىم  يف مدرسة ادلدّكر ادلتوسطة اإلسالمية ابصلارماسُتعدد ادلدرسون 

 أشخاص0
 يف مدرسة املدّكر املتوسطة اإلسالمية ابجنارماسنيأحوال املدرسني  4.4اجلدوال 
 املواد الدراسية أمساء الرقم
 - بريبادي بوراناحلج  1
 التاريخ الثقايف اإلسالمية، قران احلديث  رديا أفراين 9
 العلوم الطبيعية نوراينيت 7
 الرايضة أمسوين 4
 التدربية الوطنية، علم االجتماع دمحم زىدي 5
 اإلصلليزيةاللغة  يودي الدين 6
 اللغة العربية مهدلينا وايت 7
 اللغة اإلصلليزية ميغاوايت 8
 العقيدو األخالق، الفقة الفَتا زايرينا 9
 الرايضيات فاريدا 12
 علم االجتماع ديلمي 11
 الفنون الثقافة ريسٍت ريستيانيت 19
 حرفة يدوية سوميايت 17
 اللغة اإلندونيسية النساء 14
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 حتفيظ القراءن الرمحنايسر  15
 كر املتوسطة اإلسالمية ابجنارماسنييف مدرسة املدّ الطلبة أحوال  .7

، طلبة 62بنجرماسُت  ادلتوسطة اإلسالمية ادلدّكرمبدرسة وكان عدد الطلبة 
 عدد الطلبة يف اجلدوال: الباحثةمن الطالبات0 وتوضح  74 من الطالب و 17 منهم

 يف مدرسة املدّكر املتوسطة اإلسالمية ابجنارماسنيأحوال الطلبة  4.5اجلدوال 

 الفصل الرقم
 عدد الطلبة

 عدد الفصل اجملموع
 عدد الطلبات عدد الطالب

 1 21 8 13 7 األول
 1 26 6 22 8 الثاين
 1 13 3 12 9 الثالث

 
 يف مدرسة املدّكر املتوسطة اإلسالمية ابجنارماسنيأحوال املرافق البنية التحتية  .8

املتوسطة  املدّكر مدرسة املرافق البنية التحتية يفأحوال  4.6اجلدوال 
 اإلسالمية 

 حال عدد املرفق رقم
 جيد 1 مكتبة مدير ادلدرسة 1
 جيد 7 الفصول 9
 جيد 1 ادلكتبة 7
 جيد 1 معمل اللغة 4
 جيد 1 معمل العلوم 5
 جيد 1 مكتب اإلدارة 6
 جيد 6 ادلرحاض 7
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 جيد 1 مكتب ادلدرسُت 8
 جيد 9 وقوف الدراجات 9

 درسة املدّكر املتوسطة اإلسالمية ابجنارماسنييف مدروس الجدول  .9
 7،72اقيم التعليم من يوم اخلميس حىّت السبت0 ابتدأ التعليم من الساعة 

ىذه   كّل يومها0 توقيت إندونيسية الوسط  14012توقيت إندونيسية الوسط حىت 
، حيث تستمر األنشطة أو علية half day school ادلدرسة ىي مدرسة نظامية أو 

 التعلمها من مخسة إىل ست ساعات فقط0 
 

 تقدمي البياانت .ب 
بشكل  البحثديكن تشغيل ىذه اليت يتم تنفيذىا حبيث  مراحل لديو ىذا البحث

 0دًن، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة التقالتخطيطىي مرحلة مت تنفيذىا دلراحل اليت 0 امنهجي
 التخطيط  10

 مالحظات  (أ 

أغسطس  7مبالحظة يف  الباحثةبعد احلصول على تصريح البحث، قام 
 األوىل0 يف ادلراحل يف مدرسة ادلدّكر ادلتوسطة اإلسالمية ابصلارماسُت 9299

بحث إىل ادلدرسة لطلب اإلذن الخطاب تصريح  الباحثةمن البحث، يقدم 
0 ي بوران كمديرالسيد احلج برببادبحث الإبجراء البحث0 وقد تلقى تصريح 

يف مدرسة ادلدّكر ادلتوسطة ىو أعطى اإلذن إبجراء البحثون ، ذلك اليوم ويف
أيضا ابلتنسيق مع معلمة ادلواد العربية، وىي السيدة و  اإلسالمية ابصلارماسُت

ابلسيدة مهدلينا وايت كمدرس للمواد العربية  الباحثةمهدلينا وايت، مث التقى 
ابلسيدة مهدلينا وايت كمعلمة دلواد اللغة العربية كانت  الباحثةمث التقت  0للتشا

 0الثامُتتقوم ابلتعلم يف الصف 
 الباحثة، أجرى  9299أغسطس  7بناء على نتائج ادلالحظات يف 

مستمرا، ومت احلصول على  الثامُتأثناء تنفيذ تعلم اللغة العربية يف الصف 
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واألنشطة الطالبية يف ادلشاركة بياانت حول أنشطة التعلم اليت قام هبا ادلعلمون 
 يف التعلم0 فيما يلي بياانت عن أنشطة التعلم اليت يقوم هبا ادلعلمون:

 يبدأ ادلعلم الفصل إبلقاء التحيات مث الصالة وأداء غياب الطالب0 (1
 يقوم ادلعلم مبراجعة التعلم ادلستفاد يف االجتماع السابق0 (9
 يشرح ادلعلم التعلم وفقا للمواد التعليمية (7
يناقش ادلعلمون والطالب ادلادة اليت يتم دراستها من خالل إجراء األسئلة  (4

 واألجوبة ، إما من ادلعلم إىل الطالب أو العكس0
بعد ادلناقشة يقوم ادلعلم إبسناد الواجبات ادلنزلية للطالب ويتم مجعها يف  (5

 االجتماع التايل0
 ادلعلم الدرس ابلشكر والتقدير والتربيك0 خيتتم (6

، يتم احلصول على األنشطة الباحثةج ادلالحظات اليت أدىل هبا من نتائ
، الباحثةالطالبية أيضا أثناء عملية التعلم0 من نتائج ادلالحظات اليت أدىل هبا 

يكون الطالب أقل نشاطا يف عملية التعلم، ويركز الطالب فقط على تسجيل 
سئلة اليت ما يكتبو ادلعلم على السبورة، ويستجيب الطالب بشكل أقل لأل

يطرحها ادلعلم، وال يتفاعل الطالب مع ادلعلم، وينخفض انتباه الطالب أثناء 
 عملية التعلم0

 ( RPP)خطة التنفيذ التعليمية وضع  (ب 

 ايستخدمه التعلم نظرة علىىي خطة أو  (RPP)خطة التنفيذ التعليمية 
 ادلعلمون الجتماع واحد حبيث ديكن تنفيذ التعلم كما ىو سلطط لو0

مت  خطة تنفيذ التعلم الباحثةطلب خطة التنفيذ التعليمية عند إعداد 
 خادلقدمة ىي يف شكل  0 خطة تنفيذ التعلمإنشاؤه بواسطة معلم اللغة العربية

خطة التنفيذ التعليمية تصميما إىل  الباحثة أعادمث كاملة0 خطة التنفيذ التعليمية 
0 ومع ذلك، عند وموجهة ضلو الطالبمن ورقة واحدة تتسم ابلكفاءة والفعالية 
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، مبا يف ذلك خطة التنفيذ التعليمية صنع، فإنو ال يزال يشَت إىل قواعد صنع 
معايَت الكفاءة والكفاءات األساسية وادلؤشرات وتصميم البحوث0 بعد 

خطة يف إعداد  ةخطوات البحثالعربية0 معلم اللغة الباحثةاالنتهاء، يستشَت 
 ي كما يلي:ى التنفيذ التعليمية

إعداد ادلواد التعليمية اليت سيتم استخدامها يف التعلم0 ديكن أن تكون  (1
 ادلواد التعليمية يف شكل كتب مواضيعية تصبح دليل ادلعلمُت والطالب0

 خطة التنفيذ التعليميةاخلطوط العريضة  (9

اليت مت تنظيمها يف الئحة وزير الًتبية  خطة التنفيذ التعليمية ادلكوانت
بشأن معايَت عملية التعليم  9216لسنة  99م والثقافة رقم والتعلي

االبتدائي والثانوي، واليت تعد ادلكوانت األساسية ىي أىداف التعلم، 
 التعلم اليت بجب أن يقوم هبا وًنوخطوات التعلم )األنشطة(، وتق

ادلكوانت األخرى مكملة مثل الوحدات التعليمية،  أماادلعلمون، 
 ، ادلوضوعات الفرعيةللتعلم اسية، ادلوضوعاتالفصول/الفصول الدر 

 لتعلم، ختصيص الوقت0ل
 خطة التنفيذ التعليميةامأل إطار  (7

الذي  وضعها وفقا للتعلم مت يتال خطة التنفيذ التعليميةيتم ملء إطار 
 سيتم تنفيذه0

 0البعدياالختبار  القبلي وأدوات االختبار  جتميع (ج 

مت استخدام أدوات االختبار القبلي والبعدي كنوع من أدوات االختبار يف 
ىذه الدراسة0 يهدف إعداد أدوات االختبار القبلي والبعدي إىل حتديد 
حتسُت نتائج تعلم الطالب أثناء أنشطة التعلم0 تستخدم أداة االختبار 

تخدم ادلسبق لتحديد القدرة األولية للطالب قبل حدوث نشاط التعلم وتس
أداة ما بعد االختبار لتحديد حتسُت قدرات الطالب بعد حدوث نشاط 



77 

 

التعلم0 شكل األداة ادلعطاة ىو ظلوذج اختبار كتايب متعدد اخليارات0 عدد 
األسئلة اليت مت طرحها يصل إىل عشرين بندا0 ىذا العدد من األسئلة متساو 

ت االختبار القبلي بُت االختبار القبلي واالختبار البعدي0 يتم ترتيب أدوا
 والبعدي ىذه بناء على مؤشرات يف تعلم ادلفردات0 وىذه ادلؤشرات ىي:

 يستطيع الطالب قراءة النصوص ذات التجويد الصحيح وادلخروج (1
 الطالب قادرون على حتديد معٌت ادلفردات (9
 قادرة على استخدام ادلفردات يف اجلمل (7

ر القبلي والبعدي بناء على بناء على الشرح أعاله، يتم ترتيب أدوات االختبا
أعاله0 يستخدم ادلؤشر كأساس لتجميع بنود األسئلة لالختبار  7مؤشرات 

سؤاال0 أنواع أسئلة االختبار القبلي والبعدي  92القبلي والبعدي إبمجايل 
ادلقدمة ىي نفسها، حبيث ديكن بسهولة معرفة التحسن يف نتائج تعلم 

 الطالب0
 التنفيذ 90

، يتم تقسيمها إىل أربعة اجتماعات، وىي اجتماع علميف أنشطة تنفيذ الت
، واجتماعُت وجها لوجو، واجتماع واحد لالختبار القبليواحد لتنفيذ االختبار 

 التقوًن(0 ) بعديال
 األول اللقاء (أ 

مع ختصيص  9299سبتمرب  8اخلميس اليوم يف  األول اللقاء عقد
الرابع فقط لتنفيذ اجلميالت0  لقاء(0 يستخدم ىذا ال75ساعة دراسية ) واحد
إن  الباحثة0 وقال أداء الغياابت، الدعاء ،أدى السالماللقاء إبلقاء  الباحثةبدأ 

لية للطالب، دلعرفة القدرات األو  القبليالغرض من ىذا اللقاء ىو إجراء اختبار 
 95سؤاال متعدد اخليارات مع وقت معُت يبلغ  عشرونأي من خالل القيام ب
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التفكَت والتحفيز مث أهنى نشاط التعلم  الباحثة، أعطى قةدقي 95 دقيقة0 بعد
 0احلمدهلل والسالمإبلقاء 

 الثاين اللقاء (ب 

، اللقاءيف ىذا 0 9299سبتمرب  15اخلميس اليوم الثاين يف  اللقاء عقد
ا وكان الوقت ادلستخدم يف ىذ اللغوية تسأل الشرطةمت التعلم ابستخدام لعبة 

 (750 × 9اجتماعُت )اللقائ 
ونوا مستعدين على الطالب أن يك الباحثةيشًتط فيذ التعلم، يف تن

يسأل الباحة ، التايل0 أداء الغياابت، الدعاء ،أدى السالمللمشاركة يف التعلم، 
 الباحثة، ينقل الذي سيتم دراستو0 يف مرحلة التوجيوالطالب عن ادلوضوع 

 شتو0أىداف التعلم ويعطي حملة عن ادلوضوع الذي دتت مناق
ادلفردات ادلتعلقة ابدلوضوع قيد  الباحثةيف مرحلة العرض التوضيحي يقرأ 

الدراسة، مث يستمع الطالب إىل ادلفردات اليت تقرأ بصوت عال0 كما ذكر 
 الباحثةطلب  طالب0 يف مرحلة ادلمارسة ادلوجهة،ادلفردات اليت اتبعها ال الباحثة

م الفصل مث تبعو طالب آخر0 من أحد الطالب وتوجيهو لقراءة ادلفردات أما
والطالب ادلسائل ادلتعلقة ابدلوضوع قيد الدراسة0 يف  الباحثةبعد ذلك ، يناقش 

 الباحثةمن الطالب عمل دائرة كبَتة0 مث شرح  الباحثةادلرحلة األخَتة طلب 
خطوات اللعبة اليت سيتم لعبها وىي لعبة الشرطة0 خطوات اللعبة ىي كما 

 يلي:
-polisiيف منتصف الدائرة ويبدأ اللعبة بغناء كلمات " وقف قائد اللعبة (1

polisi numpang tanya0بينما يصفق أبيديو يف إيقاع " 

، مث يقًتب قائد اللعبة بشكل عشوائي من يف منتصف إيقاع الربت (9
 أحد الطالب مع إعطاء أمر بذكر ادلفردات وفقا للموضوع0
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ىل ادلوضوع ادلرتب يبدأ الطالب ادلعُت يف ذكر مفردة واحدة تنتمي إ (7
 زىكذا يتحول الطالب جبانبو لتمرير صف ادلفردات0

إذا كانت إجابة الطالب ىي نفسها إجابة الطالب االخر أو ال تتطابق  (4
 مع أمر بو، أعالن الطالب سلطئا وسيتم احلكم عليو بعقوبة معينة0

 وتستمر العملية يف اتباع اخلطوات من الثانية إىل اخلامسة0 (5

أعطى الباحثة التفكَت ر دقئق من االنتعاء من التعلم، قبل حوايل عش
 0احلمدهلل والسالم والتحفيز مث أهنى نشاط التعلم إبلقاء

 الثالث اللقاء (ج 

0 اخلطوات يف 9299سبتمرب  96يوم االثنُت  يف الثالث اللقاءعقد 
خيلق ادلعلم جوا دراسيا نشطا 0 الثاين اللقاءعملية التعلم ىي نفسها تقريبا يف 

بدعا وشلتعا بدءا من دترين صغَت قبل بدء الدرس0 بعد ذلك ، يقوم ادلعلم وم
 إبجراء تصور من خالل السؤال مرة أخرى عن التعلم يف االجتماع السابق0

يف مرحلة العرض التوضيحي يقرأ الباحثة ادلفردات ادلتعلقة ابدلوضوع قيد 
ال0 كما ذكر الدراسة، مث يستمع الطالب إىل ادلفردات اليت تقرأ بصوت ع
طلب الباحثة  الباحثة ادلفردات اليت اتبعها الطالب0 يف مرحلة ادلمارسة ادلوجهة،

الفصل مث تبعو طالب آخر0 من أحد الطالب وتوجيهو لقراءة ادلفردات أمام 
والطالب ادلسائل ادلتعلقة ابدلوضوع قيد الدراسة0 يف  الباحثة، يناقش بعد ذلك

ادلرحلة األخَتة طلب الباحثة من الطالب عمل دائرة كبَتة0 مث شرح الباحثة 
خطوات اللعبة اليت سيتم لعبها وىي لعبة الشرطة0 خطوات اللعبة ىي كما 

 يلي:
-polisiوقف قائد اللعبة يف منتصف الدائرة ويبدأ اللعبة بغناء كلمات " (1

polisi numpang tanya0بينما يصفق أبيديو يف إيقاع " 
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، مث يقًتب قائد اللعبة بشكل عشوائي من يف منتصف إيقاع الربت (9
 أحد الطالب مع إعطاء أمر بذكر ادلفردات وفقا للموضوع0

يبدأ الطالب ادلعُت يف ذكر مفردة واحدة تنتمي إىل ادلوضوع ادلرتب  (7
 ر صف ادلفردات0زىكذا يتحول الطالب جبانبو لتمري

إذا كانت إجابة الطالب ىي نفسها إجابة الطالب االخر أو ال تتطابق  (4
 مع أمر بو، أعالن الطالب سلطئا وسيتم احلكم عليو بعقوبة معينة0

 وتستمر العملية يف اتباع اخلطوات من الثانية إىل اخلامسة0 (5

أعطى الباحثة التفكَت قبل حوايل عشر دقئق من االنتعاء من التعلم، 
 0احلمدهلل والسالموالتحفيز مث أهنى نشاط التعلم إبلقاء 

 الرابع اللقاء (د 

 1مع ختصيص  9299سبتمرب  99يوم اخلميس يف  الرابع اللقاءعقد 
اللقاء  الباحثةًن0 بدأ و إال للتق اللقاءدم ىذا (0 وال يستخ75ساعة دراسية )

إن الغرض من ىذا  الباحثة0 وقال الغياابتأداء ، الدعاء ،أدى السالمإبلقاء 
سؤاال  عشرونالثاين والثالث، أي من خالل القيام ب اللقاءًن و اللقاء ىو تق

، أعطى دقيقة 95دقيقة0 بعد  95عُت يبلغ متعدد اخليارات مع وقت م
 0احلمدهلل والسالم التفكَت والتحفيز مث أهنى نشاط التعلم إبلقاء الباحثة

 التقوًن 70
 ختبار القبلي نتائج اإل (أ 

لعبة لغوية االختبار القبلى ىو االتبار الذي يفعل قبل استخدام 
“Polisi Numpang Tanya”  (Polisi Numpang Tanya)0 

 نتائج اإلختبار القبلي 4.7اجلدوال 
 بيان اإلختبارالقبلي أمساء الطالب رقم
 مقبول 62 ادي 1
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 انقص 55 أمحد بقدادي 9
 مقبول 65 أليسا بًتي 7
 مقبول 65 أمَت شينتيا ديوي 4
 مقبول 62 بنتانج جونتانتا سويًتي 5
 جيد 72 حسن جيالين 6
 انقص 52 دمحم غيسان ظافر 7
 مقبول 62 دمحم رزقي رمضان 8
 انقص 55 دمحم رزقون 9
 انقص 45 دمحم أنشاري 12
 مقبول 62 دمحم فجري رمضاين 11
 مقبول 62 دمحم رافع النور إحسان 19
 مقبول 65 دمحم رمضان 17
 انقص 75 دمحم رحيان 14
 انقص 55 دمحم رضا ادلدين 15
 جيد 72 دمحم رفقي إذلام 16
 انقص 52 دمحم زىدي النور 17
 انقص 52 اندين ريزا ادلَتا 18
 مقبول 65 نورول نزوى 19
 مقبول 62 براانندا ىيكل كهف 92
 جيد 72 السيد دمحم خضر 91
 مقبول 65 رحيان بدي هللا 99

 58،64 املعدل
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 اإلختبار البعدي (ب 
"تسأل  االختبار القبلى ىو االتبار الذي يفعل قبل استخدام بعد لغوية

 0(Polisi Numpang Tanya) الشرطة" 

 بعدينتائج اإلختبار ال 4.8اجلدوال 
 بيان بعدياإلختبارال أمساء الطالب رقم
 جيد حيدا 82 ادي 1
 جيد 72 أمحد بقدادي 9
 جيد 75 أليسا بًتي 7
 جيد 75 أمَت شينتيا ديوي 4
 جيد حيدا 85 بنتانج جونتانتا سويًتي 5
 شلتاز 92 حسن جيالين 6
 مقبول 62 دمحم غيسان ظافر 7
 جيد حيدا 82 دمحم رزقي رمضان 8
 جيد 75 دمحم رزقون 9
 مقبول 65 دمحم أنشاري 12
 جيد 75 دمحم فجري رمضاين 11
 جيد 72 النور إحساندمحم رافع  19
 جيد حيدا 82 دمحم رمضان 17
 جيد 75 دمحم رحيان 14
 جيد 75 دمحم رضا ادلدين 15
 جيد حيدا 82 دمحم رفقي إذلام 16
 جيد حيدا 85 دمحم زىدي النور 17
 جيد حيدا 72 اندين ريزا ادلَتا 18
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 جيد 75 نورول نزوى 19
 جيد حيدا 82 براانندا ىيكل كهف 92
 شلتاز 92 السيد دمحم خضر 91
 جيد حيدا 85 رحيان بدي هللا 99

 77،25 املعدل
 

 نتائج االختبار القبلي والبعدي (ج 
يتم احلصول على نتائج تعلم الطالب قبل وبعد العالج من درجات 
االختبار القبلي والبعدي0 يعقد االختبار التمهيدي يف بداية االجتماع األول قبل 

االختبار البعدي يف هناية الدرس0 تتكون أسئلة االختبار القبلي بدء التعلم ويعقد 
دقيقة0 يتم  92سؤاال متعدد اخليارات ويتم إجراؤىا يف غضون  92والبعدي من 

إجراء أسئلة االختبار القبلي والبعدي بنفس الطريقة حبيث يسهل معرفة التحسن 
لغة الشرطة0 يف  يف نتائج تعلم الطالب بعد إعطائهم العالج ابستخدام ألعاب

جدول حساب درجات الطالب، ديكن مالحظة أن متوسط درجة نتائج تعلم 
الطالب قد زاد0 حيث بلغ متوسط درجات الطالب قبل تلقيهم العالج 

، وارتفع متوسط درجات الطالب بعد إعطائهم 58064)االختبار القبلي( 
 770250العالج )االختبار البعدي( إىل 

 ادلشاكل (ه 
، يف االجتماع أثناء إجراء التعلم الباحثةهبا اليت أدىل  من ادلالحظات

األول مل يفهم الطالب تدفق اللعبة ، وذىب العديد من الطالب إىل داخل 
وخارج الفصل الدراسي0 ىناك أيضا أولئك الذين ليسوا متحمسُت على 
اإلطالق للمشاركة يف التعلم0 ديكن مالحظة ذلك من تعبَتات الطالب الذين 

إىل أن يكونوا سلبيُت ونظرة العيون الفارغة عندما يسلم ادلعلم مادة ادلتعلم0  دييلون



44 

 

ابإلضافة إىل ذلك ، بدأ تركيز الطالب أيضا يف النقص ألن وقت التعلم تزامن 
، إىل منازذلم0 يف االجتماع التايليف الساعة األخَتة حبيث ىرع الطالب للعودة 

أ يف التلوين رمبا ألن الطالب بدأوا يف يبدو أن التعلم يف الفصل الدراسي سيبد
 فهم تدفق اللعبة وبدأ الطالب يف االستمتاع ابللعبة0

 
 البياانت  حتليل .ج 

حتليل البياانت ىو عملية معاجلة البياانت إىل معلومات جديدة0 البياانت ادلشار 
( بعدياالختبار ال -إليها ىنا ىي قيمة التقييم قبل وبعد إعطائها اجلاين )االختبار القبلي 

تعلم  0 مت إجراء ىذا التحليل الختبار ما إذا كانالشرطةتسأل ابستخدام لعبة لغة 
 0SPSS مت إجراء ىذا التحليل ابستخدام ابستجدام لعبة لغة تسأل الشرطة فعاال أم ال

ver. 25 0يشمل ىذا التحليل اختبار ادلتوسط، اختبار احلالة الطبيعية، اختبار الفرضية ،
 N-gain0بار اخت

  (Mean dan Standar devisiasi) نتيجة ادلتوسط وادلعيار االضلراف 10

 نتيجة املتوسط واملعيار االحنراف 4.9اجلدوال 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

Pretest 22 35.00 70.00 1290.00 58.6364 8.75348 

Posttest 22 60.00 90.00 1695.00 77.0455 7.50541 

Valid N (listwise) 22      
 

 58064بناء على ذلك اجلدول، أن ادلعّدل من النتائج اإلختبارالقبلي ىو 
0 وأما 80757ىو مث االضلراف ادلعياري  ،75ونتيجة األدين  72ونتيجة األعلى فيها 

ونتيجة األدىن  92ونتيجة األعلى فيها  77،22 بعديادلعّدل من النتائج اإلختبارال
 7،5250 ، مثّ االضلراف ادلعياري ىو62
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 ((Uji Normalitasاختبار الطبيعية  90
عرفة ما إذا كانت البياانت اليت مت احلصول عليها دليهدف اختبار الطبيعية 

كودلوغوروف   يتم إجراء اختبار الطبيعية ابستخدام صيغة .موزعة بشكل طبيعي أم ال
-0Sig(2 تستند معايَت صنع القرار إىل درجة كبَتة0 (kolmogrof smirnov)مسينوف 

teiled) > 0.05 فتوزيعو طبيعي ،sig (2-teilad)<0.05 0فتوزيعو غَت طبيعي 

 اختبار الطبيعية 4.12اجلدوال 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

pretest .198 22 .024 .917 22 .066 

posttest .165 22 .121 .954 22 .382 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 22 

Normal Parameters
a،b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 6.12040869 

Most Extreme Differences Absolute .109 

Positive .100 

Negative -.109 

Test Statistic .109 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c،d

 

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

 

 مقارنة SPSS ver. 25 تستند نتائج اختبار الطبيعية إىل احلساابت ابستخدام

حبيث يتم  Dtabel ≤ Dhitung (0،198) (0،289)قبلي االختبار ال Dtabel ≤ Dhitung0 لقيم
حبيث يتم Dhitung (0.165) ≤ Dtabel (0،289)  0 بعد االختبارفتوزيعو طبيعيالبياانت 
 0 فتوزيعو طبيعيالبياانت 

0 لذلك من نتائج Asymp.Sig.(2-tailed) 2،922 أن بناء على ذلك اجلدول
من 0 فتوزيعو طبيعي Asymp.Sig.(2-tailed)  =2،922  >2025 أناالختبار تظهر 
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، ديكن االستنتاج أن قيم  Kolomogorov Smirnovنتائج اختبار الطبيعية ابستخدام
 .القبلي والبعدي ذلا توزيع طبيعي للبياانت ادلوزعةاالختبار 

 (Uji- t)ت -االختبار 70
، مت تنفيذه ابستخدام التحليل اإلحصائي لتحليل بياانت نتائج التعلم

(0 نتائج حساب اختبار الفرضية t paired sample)اختبار  tابستخدام صيغة اختبار 
 ىي كما يلي: SPSSابستخدام  (t paired sample)اختبار  tابستخدام اختبار 

 ت-االختبار 4.11اجلدوال 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

 pretest - posttest -18.40909 6.24621 1.33170 -21.17851 -15.63968 -13.824 21 .000 

 

ما الختبار متوسط القيمة قبل وبعد إعطاء العالج  ت-تستخدم نتائج اختبار
  البالغة spssبناء على القيمة احملسوبة لنتيجة 0 إذا كان ىناك أتثَت كبَت أم ال

tthitung170894  وحصل ttabel حبيث يتم حساب 9،2770على قيمة <  ttabel thitung 0
شلا  Ha، مث يتم قبول  H0حبيث يتم رفض  Sig.(0.000) < 0.05وتكون نتيجة القيمة 

 يعٍت أن ىناك فرقا قبل وبعد إعطاء العالج0
 N-gain  االختبار 40

لعبة اللغة استخدام اختبار الفعالية ىو اختبار لتحديد فعالية أو عدم فعالية 
مع معايَت النحو  N-gainعلى قيمة تستند معايَت صنع القرار 0 الشرطة "تسأل "

 التايل: 
  4.12اجلدوال 

N-gain (%) ادلفسَت 
 انقص > 42

 مقبول 55 - 42
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 جيد 75 - 56
 جيد جيدا < 75

 
 N-gain  االختبار 4.13اجلدوال 

Descriptives 
 Statistic Std. Error 

Ngainpersen Mean 60.1686 4.16502 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 51.5069  
Upper Bound 68.8302  

5% Trimmed Mean 59.4129  
Median 57.1429  
Variance 381.643  
Std. Deviation 19.53570  
Minimum 33.33  
Maximum 100.00  
Range 66.67  
Interquartile Range 25.95  
Skewness .762 .491 

Kurtosis -.310 .953 

 

 ”Polisi Numpang Tanya“لعبة لغوية رؤية فعالية الطالب يف التعلم ابستخدام 
حساب فعالية التعلم ابستخدام اختبار الفعالية ىو اختبار 0 اختبار الفعالية من نتائج

عن نتائج تعلم  فعالة أم ال ”Polisi Numpang Tanya“لعبة لغوية دلعرفة ما إذا كانت 
، فإنو يظهر أن متوسط N-gainالطالب0 استنادا إىل النتائج احلسابية الختبار درجة 

مع احلد  ،مينو يف الفئة الفعالة إىل حد مايتم تض 62،1686البالغ  N-gainدرجة 
0 لذلك ديكن 122022واحلد األقصى من  77،77من  N-gainاألدىن من درجة 

فعاال لتحسُت نتائج  ”Polisi Numpang Tanya“لعبة لغوية اج أن استخدام االستنت
 الطالب0

 


