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 الباب الرابع
 تقدمي البياانت

 تعليم اللغة العربية فيهاميدان البحث و حملة عن  . أ
 معهد اإلستقامة ادلتوسطة اإلسالمية بنجرماسُتبيئة  .1

تقع يف الشارع و  ادلعهد اإلستقامة ادلتوسطة اإلسالمية بنجرماسُت.كانت 
بيكابوران رااي، قرية بيموروس ابرو، منطقة بنجرماسُت اجلنوبية، زلافظة  

أسست ىذه ذلا اإلعتماد االكدديي ب. و درسة كاليمنتان اجلنوبية. ىذه ادل
 وكانت رئيس ىذه ادلدرسة احلاج مجيل ادلاجستَت. ٜٙٛٔادلدرسة يف السنة 

تنفيذ أنشطة التعليم من يوم اإلثنُت حىت يوم السبت. يبدأ التعليم يف الساعة 
بقراءة القران مجاعة يف الساحة ادلدرسة قبل الدرس. ينتحي أنشطة  ٖٓ.ٚٓ

طلبة.  ٗٔٗاعة الثاين عشر. وكان عدد الطلبة يف ىذة ادلدرسة التعليم يف الس
 مدرسا. ٜٔمن الطالبات، وأما ادلدرسون  ٕٕٓمن الطالب و ٕٙٔمنهم  

 يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد اإلستقامة بنجرماسُتأحوال األجهزة   .3
يف ادلدرسة ادلتوسطة األجهجة الطلبة : أحوال اآلالت و  2.1اجلدوال 

 اإلسالمية مبعهد اإلستقامة بنجرماسُت
 حال عدد ادلوافق رقم
 جيد ٔ ادارة رئيس ادلدرسة ٔ
 جيد ٕٔ الفصول ٕ
 جيد ٕ االدارة ٖ
 جيد ٔ ساحة ادلدرسة ٗ
 جيد ٔ ادلييدان ٘
 جيد ٔ ادلكتبة ٙ
 جيد ٔ ادلسجد ٚ
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 جيد ٔ ادلقصف ٛ
 جيد ٔ اللغة معمل ٜ

 جيد ٗ بيوترمو ك ٓٔ
 جيد ٘ ادلرحاض ٔٔ
 جيد ٕ مسكن الطالب والطالبة ٕٔ
 جيد ٔ مسكن األساتيذ ٖٔ
 جيد ٔ وحدة الصحة ادلدرسة ٗٔ
 جيد ٔ غرفة رللس الطالب ٘ٔ
 جيد ٔ معمل العلوم ٙٔ
 جيد ٔ قاعة ٚٔ

 
 أحوال ادلبٌت .2

عدد الفصول لدعم أنشطة ، مبٌت ادلدرسة بشكل عام يف حالة جيدة
 جيدة.رافق العامة لدعم أنشطة التعليم ادلجيدة، وكذلك التعليم 

 أحوال ادلدرسون ادلدرسة .2
 يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد اإلستقامة بنجرماسُتعدد ادلدرسون 

 أشخاص. ٜٔعددىم 
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد : أحوال ادلدرسُت  2.3اجلدوال 

 اإلستقامة بنجرماسُت
 الدراسيةادلواد  أمساء الرقم
 خّط العريبّ  احلاج مجيل ٔ
 آن وحديثالقر  خَتية ٕ
 تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت  فرحيتٍت مورحسن ٖ
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 الفقو زلّمد إمام أكرب ٗ
 العلوم الطّبيعّية جومانشاة ٘
 الرايضّيات أشفي نور حيلدا ٙ
 اللغة العربية حتناواٌب ٚ
 العلوم االجتماعية ليلى ٛ
 اللغة اإلندونيسية مزالفة ٜ

 سالم 0العقيدو واألخالقالتاريخ اال زلّمد زاركٍت ٓٔ
 قراءة وكتابة القرآن علي عثمان ٔٔ
 الرايضة ديٍت سوكندي ٕٔ
 اللغة اإلصلليزية إثناوٌب ٖٔ
 التاريخ االسالم روضة اجلّنة ٗٔ
 اإلدارة سري موارين ٘ٔ
 الًّتبية الوطنّية سيت حليدة ٙٔ
 الفنون والثقافة أسدايسة ٚٔ
 العلوم الطّبيبعّية سوفييت ٛٔ
 اللغة اإلندونيسية يفةنور لط ٜٔ

 
 يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد اإلستقامة بنجرماسُت ةبأحوال الطل .5

يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد اإلستقامة  ةبوكان عدد الطل
من الطالبات.  ٕٕٓمن الطالب و ٜٕٔ. منهم  طالبا ٕٔٗ بنجرماسُت

 وتوضح الباحثة عدد الطلبة يف اجلدوال :
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يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد  ةب: أحوال الطل 2.2اجلدوال 
 .اإلستقامة بنجرماسُت

 عدد الفصول عدد الطلبة الفصل الرقم
 رلموع عدد الطلبة عدد الطالب

 
 االول

VII-A ٓ ٖٔ ٖٔ ٔ 
VII-B ٓ ٖٓ ٖٓ ٔ 
VII-C ٖ٘ ٓ ٖ٘ ٔ 
VII-D ٖٙ ٓ ٖٙ ٔ 

 
 الثاين

VIII-A ٓ ٖٚ ٖٚ ٔ 
VIII-B ٓ ٖٛ ٖٛ ٔ 
VIII-C ٖٚ ٓ ٖٚ ٔ 
VIII-D ٖٚ ٓ ٖٚ ٔ 

 
 الثالث

IX-A ٓ ٖٖ ٖٖ ٔ 
IX-B ٓ ٖٖ ٖٖ ٔ 
IX-C ٗٔ ٓ ٗٔ ٔ 
IX-D ٖٖ ٓ ٖٖ ٔ 

يف ادلدرسة ادلتوسطة الطلبة الذين يتعلمون  ٖ.ٗاعتمادا على اجلدوال 
فصل السابع إذل التاسع عددىم من  اإلسالمية دبعهد اإلستقامة بنجرماسُت

 طلبة. ٕٔٗ
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد اإلستقامة تعليم اللغة العربية  منهج  .6

 بنجرماسُت
، ٖٕٔٓلك ادلدرسة يستخدم دبنهج أما منهج تعليم اللغة العربية يف ت

 الثامن ىي األستاذة ىتناوٌب السرجنا. مدّرسة اللغة العربية لصفو 
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 تقدمي البياانت  . ب
 ختطيط التعليم .1

 مالحظة قبل إجراء البحث ( أ
ظة مالحىي  بحثال ايف ىذ ةالباحث فعلتاليت  ظةكانت ادلالح

توجو الباحثة مباشرة إذل ادليدان إلجراء ادلالحظة ادلرحلة األوذل يف ، ادلشًتك
 تعندما نفذ يعٍتيف ىذه ادلدرسة  . ادلشكلة اليت وجدهتا الباحثةالبحث
يف ىذه  (PPL) ادليدانية تخصيبشلارسة ال ة أبنشطة تعلمية، يعٍتالباحث

اللغة العربية  عستما الم مهارة ايوىي عدم قدرة الطالب على تعل ،ادلدرسة
ابلتغلب على ىذه ادلشكلة. من  هتتم الباحثةلذلك  ،الثامنيف الصف 

 .الطالب مهرة االستماء ةقدر  تنميةل إحدى وسائل التعلمخالل تقدًن 
 التعليم عملية زبطيط  ( ب

يعّرف روجر أ.كوفمان، وىو شخصية تعليمية من جامعة الوالايت 
ادلتحدة الدولية، زبطيط الدرس على أنو اإلسقاط الذي سيتم تنفيذه من 
قبل ادلعلمُت لتحقيق األىداف. يتم ربديد التخطيط واألىداف قبل تنفيذ 

كمعلم يقوم ابلتدريس، جيب عليو أن يقرر يف نفسو أنو يعرف ما النشاط.  
 .يتم تدريسو، وكيفية تدريسو، وما ىو متوقع من عملية التعلم

التخطيط ىو تصور للعديد من األنشطة، يف شكل برامج مرتبة يف معٌت 
م أساًسا جزءًا من علم يوىدف منهجي ومنطقي وواضح. يعد زبطيط التعل

والذي ال ديكن ابلطبع فصلو عن علوم التعليم والتعلم التعليم والتعلم 
ىناك حاجة إذل  ،األخرى. ىذا يعٍت أنو لكي تصبح سلططًا جيًدا للدروس

، وعلم نفس التعلم ،يميةمثل الفلسفة الًتبوية والتعل ،مهارات داعمة أخرى
 .م وما إذل ذلكيوالتعل ،وطرق تعلم اإلدارة الًتبوية
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ادلخطط ذلا قبل التدريس إحدى اخلطوات يعد إجراء االستعدادات 
 :ادلهمة لنجاح ادلعلمُت يف التدريس، وتتضمن خطة الدرس ما يلي

 ادلادة ادلراد تدريسها -
 عنوان / موضوع ادلوضوع -
 الفصل أو اجملموعة اليت سيتم تدريسها -
 ٜٗالطريقة اليت سيتم تطبيقها والوسائل ادلراد تطبيقها -

 استند إذل ا البحثم يف ىذيخطط تنفيذ التعل لذا فإن وضع
 :، وىيربقيقها ةتعن على الباحثتاألىداف اليت 

 معرفة وسبييز حروف العلة الطويلة والقصَتة  -
 التمييز بُت أصوات احلروف ادلتشاهبة تقريًبا يف النطق  -
 معرفة صوت احلروف التاسدية وسبييزه يف أزواج  -
 نثؤ ام مذّكر او مفهم استخد  -
 فهم ما يريده ادلتحدث عند التعبَت حسب الظروف  -
 مساع وفهم ادلفردات العربية حسب بنية احملاداثت اليومية  -

 والبعدي قبليعملية إجراء أسئلة االختبار الج( 
االختبار القبلي والبعدي بكتاب تقييم تسًتشد عملية إجراء أسئلة 

، ماعيف قسم تقييم مهارة االستادلوضح يف الباب الثاين ة العربية تعلم اللغ
 :، مثلوانب سلتلفة من التقييموالذي يغطي ج

 إعادة نطق الكلمة ادلسموعة  -
 التعرف على الصوت  -
 سبييز األصوات ادلتشاهبة  -
 ديد معٌت الكلمات من خالل الصوررب  -
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 ربديد معٌت اجلمل من خالل الصور -
 التعليم تنفيذ. ٕ

 فصلربديد ال تنفيذ ( أ
الفصل يف ىذا البحث يعٍت إذل ادلالحظة األوذل اليت قدمتها ديد رب

الباحثة أثناء تدريس يف تلك ادلدرسة. ورأت الباحثة تعليم اللغة العربية 
بشكل مباشرة وكانت ىناك مشكلة، يعٍت نقص قدرة مهارة االستماع يف 

 فصل الثامن.
قيمة  الفصل الضابطة على متوسطما يعتمد ربديد الفصل التجربية و بين

 االختبار القبلي الذي إجراؤه إذل مجيع اجملموعات.
د، ٛو جٛو بٛأ وٛلثامن ىناك أربعة فصول، يعٍت: ألىن يف الفصل ا

لُت فقط كعينات يف ىذا البحث، وىو الفصالن اليت تتمتعان فص تفأخذ
أبدىن متوسط درجات، يعٍت الفصل الثامن أ والفصل الثامن ب، من بُت 

يعٍت  أن متوصط الدرجات ادلخفض فتكون فصل التجريبالفصلُت ًب ربديد 
أن متوصط الدرجات العالية فتكون فصل الضابطة يعٍت فصل الثامن ب، و 

 فصل الثامن أ.
 االختبار القبلي تنفيذ  ( ب

 رلموعة التجربية (ٔ
 األنشطة ادلقدمة

باحثة، ٍب استقبلت بدأت األنشطة التعليمية إبالقاء التحية على ال
الطلبة الدعاء ٍب ربقق من احلضور  ةبوطلب من الطل ةبالباحثة  الطل

بعد ذالك، قالت الباحثة أنو يف ذالك اليوم سيتم  بقراءة كشف احلضور،
 .إجراء اختبار القبلي
 األنشطة األساسية
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واستمرت بشرح  ةبلعلى كل ط جابةلباحثة أوراق اإلوزعت ا
طلبت الباحثة  ٘-ٔلألسئلة يعٍت  ،اجلوانب الفنية لإلجابة على األسئلة

 ٓٔ-ٙ، ٍب لألسئلة واحدا فواحدا اليت قرءهتا كلماتمن الطلبة تكرار ال
طلبت الباحثة من الطلبة اختيار الكلمات الصحيحة مم قرءهتا الباحثة، 

لتمييز بُت الكلمات اليت طلبت الباحثة من الطلبة ٘ٔ-ٍٔٔب لألسئلة 
من  طلبت الباحثة ٕٓ-ٙٔربتوي على حرف ث وش. ٍب لألسئلة 

صورة تتناسب مع معٌت الكلمة اليت يتم قراءهتا، ٍب طلبت اختيار الطلبة 
جلمع أوراق اإلجابة صديقتها ٍب أعطتها إذل  ذل رئيسة الفصلإالباحثة 
 الباحثة. 

 األنشطة اخلادتة
، ووجهت ادلادة لالجتماع بعد ذلك اختتمت الباحثة لقاء اليوم

كما ذكرت   ،ةتحيالهللا و ، واختتمت الباحثة الدرس بقول احلمد التارل
ستماع دبوضوع قش مادة االأبن األسبوع ادلستقبل سننا ةبالباحثة الطل

 .ابستجدام وسيلة اللوحات ادلصوتة "يومياتنا"
 رلموعة الضابطة (ٕ

 األنشطة ادلقدمة
استقبلت باحثة، ٍب بدأت األنشطة التعليمية إبالقاء التحية على ال

الطلبة الدعاء ٍب ربقق من احلضور  ةبوطلب من الطل ةبالباحثة  الطل
بعد ذالك، قالت الباحثة أنو يف ذالك اليوم سيتم  بقراءة كشف احلضور،

 .إجراء اختبار القبلي
 األنشطة األساسية

واستمرت بشرح  لبةعلى كل ط جابةلباحثة أوراق اإلوزعت ا
طلبت الباحثة  ٘-ٔيعٍت لألسئلة  ،سئلةاجلوانب الفنية لإلجابة على األ
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 ٓٔ-ٙمن الطلبة تكرار الكلمات اليت قرءهتا واحدا فواحدا، ٍب لألسئلة 
طلبت الباحثة من الطلبة اختيار الكلمات الصحيحة مم قرءهتا الباحثة، 

طلبت الباحثة من الطلبة لتمييز بُت الكلمات اليت ٘ٔ-ٍٔٔب لألسئلة 
طلبت الباحثة من  ٕٓ-ٙٔسئلة ربتوي على حرف ث وش. ٍب لأل

الطلبة اختيار صورة تتناسب مع معٌت الكلمة اليت يتم قراءهتا، ٍب طلبت 
الباحثة إذل رئيسة الفصل جلمع أوراق اإلجابة صديقتها ٍب أعطتها إذل 

 الباحثة.
 األنشطة اخلادتة

، ووجهت ادلادة لالجتماع بعد ذلك اختتمت الباحثة لقاء اليوم
ذكرت ، كما ةتحيالهللا و ، واختتمت الباحثة الدرس بقول احلمد التارل

ستماع دبوضوع قش مادة االأبن األسبوع ادلستقبل سننا ةبالباحثة الطل
 ."يومياتنا"

 ارة االستماعتعليم مه تنفيذج( 
يوًما، بدًءا من الثالاثء  ٖٗتنفيذ التعليم يف ىذه الدراسة يف الوقت 

. التعليم يف ىذه ٕٕٕٓأكتوبر  ٗ إذل الثالاثء ٕٕٕٓأغسطس  ٖٕ
ىي الساعة يف  الدراسة، عملت الباحثة كمدرسة، ادلادة اليت تدريسها

يف ابب الثالث لصف  ابب األول، يومياتنا يف ابب الثاين، واذلواية
 الثامن.

االستعدادات للتعليم يف فصل التجرييب، وربديدا من خالل اإلعداد 
، وزبطيط اللوحات ادلصوتةوسيلة الدقيق خلطوات استخدام 

 .وكذالك ادلالحظة أثناء تنفيذ الفصل ،(RPP)التعليم
مكاَّن واحدا،  وسيلة اللوحات ادلصوتةلتعليم ابستخدام استغرق ا

 : وتعلما متقدما مرة واحدة ديكن رؤية جدول التنفيذ يف اجلدول التارل
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 : تنفيذ التعليم يف اجملموعة التجربية 2.2اجلدوال 
اليوم او  جتماعاال القاء

 التاريخ
 ادلادة وسيلة

 ٖٕالثالاثء،  األول االجتماع ٔ
أغسطس 

ٕٕٕٓ 

 االختبار القبلي 

 ٖٓالثالاثء،  الثاين االجتماع ٕ
أغسطس 

ٕٕٕٓ 

اللوحات 
 ادلصوتة

 تعليم : يومّياتنا

 ٙالثالاثء،  الثالث االجتماع ٖ
سبتمرب 
ٕٕٕٓ 

اللوحات 
 ادلصوتة

 تعليم : اذلواية

 ٖٔالثالاثء،  الرابع االجتماع ٗ
سبتمرب 
ٕٕٕٓ 

اللوحات 
 ادلصوتة

 تعليم : اذلواية

 االجتماع ٘
 اخلامس

 ٗالثالاثء، 
أكتوبر 
ٕٕٕٓ 

 االختبار البعدي 
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 تنفيذ التعليم يف اجملموعة الضابطة 2.5اجلدوال 
 

 
شل (ٔ

م
ج
م
و 
ع
ة
 
ا
ل
ت

ج
ر
ٔ
)
 ةبيرلموعة التجر  

 اللقاء األول -
 األنشطة ادلقدمة

لباحثة، ٍب استقبلت ا بدأت األنشطة التعليمية ابلقاء التحية على
الطلبة ور الدعاء ٍب ربقق من احلض ةبوطلب من الطل ةبالباحثة الطل

اليوم او  جتماعاال القاء
 التاريخ

 ادلادة وسيلة

 ٖٕالثالاثء،  األول االجتماع ٔ
أغسطس 

ٕٕٕٓ 

 االختبار القبلي 

 ٖٓالثالاثء،  الثاين االجتماع ٕ
أغسطس 

ٕٕٕٓ 

 تعليم : يومّياتنا 

 ٙالثالاثء،  الثالث االجتماع ٖ
سبتمرب 
ٕٕٕٓ 

 تعليم : اذلواية 

 ٖٔالثالاثء،  الرابع االجتماع ٗ
سبتمرب 
ٕٕٕٓ 

 تعليم : اذلواية 

 االجتماع ٘
 اخلامس

 ٗالثالاثء، 
 ٕٕٕٓأكتوبر 

 االختبار البعدي 
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الباحثة أجهزة التعلمية مثل:  ، ٍب تستعدبقراءة كشف احلضور
 بيوتر احملمولة وشاشاة الكريستال السائل ومكربات الصوت،مالك

 ذلك. وغَت
 األنشطة األساسية

األغراض يف عن ادلوضوع اجلديد "يومّياتنا" و  باحثةشرح الت
 ،هاتعليم

ٍب يف التعليم األوذل: تقدًن الباحثة ادلادة ادلستعّدة على اللوحات، 
 يف اوشاىدوى ىاو مسع اليتالكلمات أن يكتبون  ةبالطل باحثةالأتمر 

 اليتأن يقلدون  ةبالطل باحثةالأتمر ، ٍب اللوحات ادلصوتة اليت عرضها
بتعطي األمثلة ا فواحدأ، ٍب تشرح الباحثة معٌت الكلمة واحدً  ىاو مسع

تكوين مجل من الكلمات  ةبوطلبت الباحثة من الطليف شكل مجل، 
 مسعوىا.اليت 

أتمر يف التعليم الثاين: تقدًن الباحثة احملادثة على اللوحات، ٍب 
اللوحات  يف وىا وشاىدوىامسع اجملادثة اليت قلدونأن ي بةالطل باحثةال

 .ادلصوتة اليت عرضها
 األنشطة اخلادتة

د ذلك اختتمت الباحثة لقاء اليوم، ووجهت ادلادة لالجتماع بع
كما ذكرت . ةتحيالاحلمد هللا و  ثة الدرس بقول، واختتمت الباحالتارل

ستماع دبوضوع قش مادة االأبن األسبوع ادلستقبل سننا ةبالباحثة الطل
 .ابستجدام وسيلة اللوحات ادلصوتة "اذلواية"

 اللقاء الثاين -
 األنشطة ادلقدمة
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لباحثة، ٍب استقبلت ا بدأت األنشطة التعليمية ابلقاء التحية على
الطلبة ور الدعاء ٍب ربقق من احلض ةبوطلب من الطل ةبالباحثة الطل

بقراءة كشف احلضور، ٍب تستعد الباحثة أجهزة التعلمية مثل: 
الكمبيوتر احملمولة وشاشاة الكريستال السائل ومكربات الصوت، 

 ذلك. وغَت
  األنشطة األساسية
األغراض يف عن ادلوضوع اجلديد "اذلواية" و  تشرح الباحثة

أتمر تقدًن الباحثة ادلادة ادلستعّدة على اللوحات، ٍب ٍب ، تعليمها
 يف وىا وشاىدوىامسع الكلمات اليتأن يكتبون  بةالطل باحثةال

 اليتأن يقلدون  بةالطل باحثةأتمر ال، ٍب اللوحات ادلصوتة اليت عرضها
وىا واحًدا فواحدأ، ٍب تشرح الباحثة معٌت الكلمة بتعطي األمثلة مسع

الباحثة من الطلبة تكوين مجل من الكلمات  يف شكل مجل، وطلبت
 اليت مسعوىا.

 األنشطة اخلادتة
د ذلك اختتمت الباحثة لقاء اليوم، ووجهت ادلادة لالجتماع بع

كما ذكرت . ةتحيالثة الدرس بقول احلمد هللا و ، واختتمت الباحالتارل
ستماع دبوضوع قش مادة االأبن األسبوع ادلستقبل سننا ةبالباحثة الطل

 .اذلواية النافعة ابستجدام وسيلة اللوحات ادلصوتة
 اللقاء اللثالث -

 األنشطة ادلقدمة
لباحثة، ٍب استقبلت ا بدأت األنشطة التعليمية ابلقاء التحية على

الطلبة ور الدعاء ٍب ربقق من احلض ةبوطلب من الطل ةبالباحثة الطل
مثل: بقراءة كشف احلضور، ٍب تستعد الباحثة أجهزة التعلمية 
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الكمبيوتر احملمولة وشاشاة الكريستال السائل ومكربات الصوت، 
 ذلك. وغَت

 األنشطة األساسية
عن ادلادة  تشرح الباحثة، ٍب عن ادلادة القددية تسأل الباحثة

تقدًن الباحثة ادلادة ادلستعّدة على واألغراض يف تعليمها، ٍب  ابألمثلة
وىا مسع الكلمات اليتأن يكتبون  بةالطل باحثةأتمر الاللوحات، ٍب 

 بةالطل باحثةأتمر ال، ٍب اللوحات ادلصوتة اليت عرضها يف وشاىدوىا
وىا واحًدا فواحدأ، ٍب تشرح الباحثة معٌت الكلمة مسع اليتأن يقلدون 

بتعطي األمثلة يف شكل مجل، وطلبت الباحثة من الطلبة تكوين مجل 
 من الكلمات اليت مسعوىا.

 ةاألنشطة اخلادت
د ذلك اختتمت الباحثة لقاء اليوم، ووجهت ادلادة لالجتماع بع

ما ذكرت ك. ةتحيالثة الدرس بقول احلمد هللا و ، واختتمت الباحالتارل
 أبن األسبوع ادلستقبل سيتم إجراء اختبار البعدي. ةبالباحثة الطل

 رلموعة الضابطة (ٕ
 اللقاء األول -

 األنشطة ادلقدمة
الباحثة، ٍب استقبلت  ابلقاء التحية علىبدأت األنشطة التعليمية 

الطلبة ضور الدعاء ٍب ربقق من احل ةبوطلب من الطل ةبالطلالباحثة 
 بقراءة كشف احلضور.

 األنشطة األساسية
األغراض يف عن ادلوضوع اجلديد "يومّياتنا" و ة تشرح الباحث

 ةبالطل أتمر الباحثةثالث مرات، ٍب  تقرأ الباحثة الكلمات ، ٍبتعليمو
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الطلبة أن يقلدون ما  أتمر الباحثة، ووىامسعما الكلمات أن يكتبون 
بتعطي األمثلة يف شكل  ٍب تشرح الباحثة معٌت الكلمات ،وىامسع
وطلبت الباحثة من الطلبة تكوين مجل من الكلمات اليت  ، مجل

 ة الطلبة الستنتاج مادة "يومّياتنا"أتمر الباحثٍب  مسعوىا،
 األنشطة اخلادتة

ذلك اختتمت الباحثة لقاء اليوم، ووجهت ادلادة لالجتماع د بع
كما ذكرت . ةتحيالبقول احلمد هللا و ، واختتمت الباحثة الدرس التارل

ستماع دبوضوع قش مادة االأبن األسبوع ادلستقبل سننا ةبالباحثة الطل
 .اذلواية

 للقاء الثاينا -
 األنشطة ادلقدمة

الباحثة، ٍب استقبلت  على بدأت األنشطة التعليمية ابلقاء التحية
الطلبة ضور الدعاء ٍب ربقق من احل ةبوطلب من الطل ةبالطلالباحثة 

 بقراءة كشف احلضور.
 األنشطة األساسية

عن ادلوضوع  باحثةتشرح ال، ٍب عن ادلادة القددية باحثةسأل الت
ٍب أتمر الباحثة الطلبة أن ، هااألغراض يف تعليماجلديد "اذلواية" و 

وىا، وأتمر الباحثة الطلبة أن يقلدون ما مسعيكتبون الكلمات ما 
وطلبت الباحثة من الطلبة تكوين مجل من الكلمات اليت  وىا،مسع

 الطلبة الستنتاج مادة "اذلواية" باحثةأتمر ال، ٍب مسعوىا 
 األنشطة اخلادتة

ادلادة لالجتماع  د ذلك اختتمت الباحثة لقاء اليوم، ووجهتبع
كما ذكرت . ةتحيالثة الدرس بقول احلمد هللا و ، واختتمت الباحالتارل
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ستماع دبوضوع قش مادة االأبن األسبوع ادلستقبل سننا ةبالباحثة الطل
 اذلواية النافعة.

 اللقاء اللثالث -
 األنشطة ادلقدمة

الباحثة، ٍب استقبلت  بدأت األنشطة التعليمية ابلقاء التحية على
الطلبة ضور الدعاء ٍب ربقق من احل ةبوطلب من الطل ةبالطلالباحثة 

 بقراءة كشف احلضور.
  األنشطة األساسية
ٍب تشرح الباحثة أن ىذا اليوم ، عن ادلادة القددية تسأل الباحثة

ٍب أتمر ، عن ادلادة ابألمثلة تشرح الباحثةٍب سنستمر ادلادة القادمة،  
وىا، وأتمر الباحثة الطلبة مسعالباحثة الطلبة أن يكتبون الكلمات ما 

وطلبت الباحثة من الطلبة تكوين مجل من  وىا،مسعأن يقلدون ما 
 الطلبة الستنتاج مادة "اذلواية" باحثةأتمر الالكلمات اليت مسعوىا، ٍب 

 األنشطة اخلادتة
ادلادة لالجتماع د ذلك اختتمت الباحثة لقاء اليوم، ووجهت بع

ما ذكرت ك. ةتحيالثة الدرس بقول احلمد هللا و ، واختتمت الباحالتارل
 أبن األسبوع ادلستقبل سيتم إجراء اختبار البعدي. ةبالباحثة الطل

 االختبار البعدي تنفيذد( 
 رلموعة التجربية (ٔ

 األنشطة ادلقدمة
الباحثة، ٍب استقبلت  بدأت األنشطة التعليمية ابلقاء التحية على

الطلبة ضور الدعاء ٍب ربقق من احل ةبمن الطل توطلب ةبالطلالباحثة 
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، قالت الباحثة أنو يف ذلك اليوم بعد ذلك بقراءة كشف احلضور.
 سيتم إجراء اختبار البعدي.

 األنشطة األساسية
واستمرت بشرح  لبةعلى كل ط جابةلباحثة أوراق اإلوزعت ا

طلبت  ٘-ٔيعٍت لألسئلة  ،اجلوانب الفنية لإلجابة على األسئلة
الباحثة من الطلبة تكرار الكلمات اليت قرءهتا واحدا فواحدا، ٍب 

طلبت الباحثة من الطلبة اختيار الكلمات الصحيحة  ٓٔ-ٙلألسئلة 
طلبت الباحثة من الطلبة ٘ٔ-ٔٔمم قرءهتا الباحثة، ٍب لألسئلة 

بُت الكلمات اليت ربتوي على حرف ث وش. ٍب لألسئلة  لتمييز
طلبت الباحثة من الطلبة اختيار صورة تتناسب مع معٌت  ٕٓ-ٙٔ

الكلمة اليت يتم قراءهتا، ٍب طلبت الباحثة إذل رئيسة الفصل جلمع 
لباحثة أوراق وزع اٍب ت، أوراق اإلجابة صديقتها ٍب أعطتها إذل الباحثة

وقت وال واستمرت بشرح كيف لإلجابة ةلبعلى كل ط ستبياَّنتاال
 ستبياَّنت يعٍت مخس دقائق.اال إلجابة علىل

 األنشطة اخلادتة
واختتمت  ،عد ذلك، أنتهت الباحثة االجتماع يف ذلك اليومب

الباحثة أيضا أن تشكر  . تقولةتحيالالباحثة الدرس بقول احلمد هللا و 
الذين كانوا على استعداد للمشاركة يف ىذا البحث  ةبمجيع الطل

 العلمي.
 رلموعة الضابطة (ٕ

 األنشطة ادلقدمة
الباحثة، ٍب استقبلت  بدأت األنشطة التعليمية ابلقاء التحية على

الطلبة ضور الدعاء ٍب ربقق من احل ةبوطلب من الطل ةبالطلالباحثة 
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ذلك اليوم  ، قالت الباحثة أنو يفبعد ذلك بقراءة كشف احلضور.
 سيتم إجراء اختبار البعدي.

  األنشطة األساسية
واستمرت بشرح  لبةعلى كل ط جابةلباحثة أوراق اإلوزعت ا

طلبت  ٓٔ-ٔلألسئلة يعٍت  ،اجلوانب الفنية لإلجابة على األسئلة
قرءهتا الباحثة، ٍب  الباحثة من الطلبة اختيار الكلمات الصحيحة مم

طلبت الباحثة من الطلبة لتمييز بُت الكلمات  ٕٓ-ٔٔلألسئلة 
طلبت   ٕ٘-ٕٔس. ٍب لألسئلة و  صاليت ربتوي على حرف 

الباحثة من الطلبة اختيار صورة تتناسب مع معٌت الكلمة اليت يتم 
طلبت الباحثة من الطلبة اختيار  ٖٓ-ٍٕٙب لألسئلة قراءهتا، 

ة إذل رئيسة ٍب طلبت الباحثالكلمات الصحيحة مم قرءهتا الباحثة، 
 الفصل جلمع أوراق اإلجابة صديقتها ٍب أعطتها إذل الباحثة.

 األنشطة اخلادتة
، واختتمت ت الباحثة االجتماع يف ذلك اليومعد ذلك، أنتهب
الباحثة أيضا أن  . تقولةتحيالثة الدرس بقول احلمد هللا و الباح

الذين كانوا على استعداد للمشاركة يف ىذا  ةبتشكر مجيع الطل
 البحث العلمي.

 تقومي التعليم .2
 االختبار القبلي ( أ

استخدام وسيلة االختبار القبلي ىو االختبار الذي يفعل قبل 
 . عامل لتحديد أن تكون الفصل التجربية والفصل الضابطة.اللوحات ادلصوتة

 : نتائج الطلبة اجملموعة التجربية 2.6اجلدوال 
 رلموعة الطلبة نتائج رقم
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طالبة ٔ ٘ٗ ٔ  
طالبة ٗ ٓ٘ ٕ  
طالبة ٘ ٘٘ ٖ  
طالبة ٖٔ ٓٙ ٗ  
طالبة ٔٔ ٘ٙ ٘  
طالبة ٗ ٓٚ ٙ  
 الطتوسط 61،29 

 

 : نتائج الطلبة اجملموعة الضابطة 2.7اجلدوال    
 رلموعة الطلبة نتائج رقم
 طالبة ٔ ٘ٗ ٔ
 طالبة ٕ ٓ٘ ٕ

 طالبة ٖ ٘٘ ٖ
 طالبة ٕٔ ٓٙ ٗ
 طالبة ٓٔ ٘ٙ ٘
 طالبة ٙ ٓٚ ٙ
 طالبة ٕ ٘ٚ ٚ

 ادلتوسط 63،21 
 

 االختبار البعدي  ( ب
استخدام وسيلة اللوحات ىو االختبار الذي يفعل بعد  لبعدياالختبار ا

دم يف الفصل. فة فعالية استخدام ىذه وسيلة مستخ. هتدف اذل معر ادلصوتة
 يف الفصل. ةبط الطلوديكنها ترقية النتائج التعليم والنشا
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 تجربية: نتائج الطلبة اجملموعة ال 2.8اجلدوال 
 رلموعة الطلبة نتائج رقم
 طالبة ٔ ٖٚ ٔ
 طالبة ٗ ٙٚ ٕ
 طالبة ٚ ٓٛ ٖ
 طالبة ٔٔ ٖٛ ٗ
 طالبة ٘ ٙٛ ٘
 طالبة ٙ ٜٓ ٙ
 طالبة ٗ ٖٜ ٚ

 ادلتوسط 82،11 
 

 ضابطة: نتائج الطلبة اجملموعة ال 2.9اجلدوال 
 رلموعة الطلبة نتائج رقم
 طالبة ٔ ٖ٘ ٔ
 طالبة ٔ ٙ٘ ٕ
 طالبة ٔ ٓٙ ٖ
 طالبة ٗ ٖٙ ٗ
 طالبة ٔ ٙٙ ٘
 طالبة ٛ ٓٚ ٙ
 طالبة ٔٔ ٖٚ ٚ
 طالبة ٛ ٙٚ ٛ
 طالبة ٕ ٓٛ ٜ

 ادلتوسط 71،76 
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أثناء التعليم يف اجملموعة التجربية ابستخدام وسيلة اللوحات ادلصوتة يف 

مشاكل، سواء من الباحثة أو من الطلبة. تعليم مهارة االستماع اليوجد 
 يشعرون الطلبة ابلسعادة، وال يشعرون ابدللل. ديكن رؤيتو من:

 تنفيذ العمل بشكل جيد (ٔ
 نشيطون يف التعليم (ٕ
 رأىجيرؤون على السؤال واإلجابة وإبداء ال  (ٖ
 يتابعون تعليم اللغة العربية بطريقة منظمة (ٗ

 بياَّنت من االستبيان (ج
 ٗالستنياَّنت لطلبة الصف التجرييب بوم الثالاثء،  سلمت الباحثة ورقة

 يف الصف الثامن ب بعد إجراء االختبار البعدي. ٕٕٕٓأكتوبر 
، ديكن رؤية النتائج على لباحثة بتحليل نتائج ىذه االستبياَّنتٍب فعلت ا
 النحو التارل:

 
م اللغة العربية يف يللتع ةباستجاابت الطل االستبياَّنتتائج ن بناًء على

اليت ًب  ، كانت النتائج م وسيلة الوحات ادلصوتةابستخدا االستماعمهارة 
م مع يدبزيد من احلماس عند ادلشاركة يف التعل ةباحلصول عليها: شعر الطل

طالًبا. جيد الطالب أنو  ٛٔطالًبا و  ٕٓود بقوة مع موافقة توافق عدد الرد
طالًبا  ٛٔمن السهل فهم ادلادة مع وجود عدد من الردود يوافقون بشدة 
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طالًبا وخيتلفون طالًبا واحًدا. الطالب ادلهتمون ابدلشاركة يف  ٜٔويوافقون 
طالًبا  ٔٔا و طالبً  ٕٚالتعلم مع عدد من الردود ادلتفق عليها بشدة كان 

ة عند ادلشاركة يف التعلم مع عدد من الردود ابلسعاد ةبوافقوا. يشعر الطل
 طالب. ٖطالًبا وخيتلفون  ٕٔطالًبا ويتفقون على  ٖٕيتفقون بشدة على 

يشعرون ابلسعادة،  ةب، ديكن االستنتاج أن الطللنتائجاذلك بناًء على 
مهتمون ابدلشاركة يف  ةبويشعرون ابإلاثرة، ويشعرون بسهولة الفهم، والطل

 .ىذه الوسيلةالتعلم ابستخدام 
 

 حتليل البياانت وتفسَتىاج. 
 حتليل نتائج االختبار البعدي. 1

 ٍت :يع تُتللمجموع ياالختبارات يف اختبار البعد
 (Uji Normalitas)اختبار الطبيعية  (ٔ

يف ربليل ادلتوسط، ادلعيار االضلراف، اختبار  ٕٕعملت الباحثة برَّنمج 
من نتائج االختبار القبلي والختبار  Uالتجانس واختبار الطبيعية، اختبار 

 كما يلي ٕٕاإلصدار  IBM SPSS Statistic البعدي، اما نتائج احلساب برَّنمج

: 

يف  33اإلصدار  IBM SPSS Statistic: نتيجة برانمج  2.11 اجلدوال
 .البعديالقبلي و حتليل ادلتوسط وادلعيار واالحنراف على نتائج االختبار 

 
ان أعلى النتيجة اإلختبار القبلي للمجموعة  اعرفنبناء على اجلدوال، 

، وادلتوسط ىو ٘ٗ، وادىن الدرجة ىي ٓٚالتجربية قبلي اعطاء التصرف ىي 



ٜٙ 
 

 

. كانت أعلى درجة اإلختبار البعدي ٙ،ٖٜٔوادلعيار االضلراف ىو ٓٙ،ٜٖ
، ٖٚ، وأدىن الدرجة ىي ٖٜالتصريف ىو للمجموعة التجربية بعد إعطاء 

 .٘،ٕٖ٘وادلعيار االضلراف ىو ، ٗٛ،ٓٓوادلتوسط 
، ٍ٘ٚب عرفنا ان أعلى قيمة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة ىي  

.  ٙ،ٕٛٚوادلعيار االضلراف ىو  ٕٙ،ٖٓ، وادلتوسط ىو ٘ٗوادىن الدرجة ىي 
، وأدىن ٓٛ يى الضابطة  كانت أعلى درجة اإلختبار البعدي للمجموعة

 .ٙ،ٖ٘ٔر االضلراف ىو وادلعيا ،ٓٚ،ٙٚ، وادلتوسط ٖ٘الدرجة ىي 
يف  33اإلصدار  IBM SPSS Statistic: نتيجة برانمج  2.11اجلدوال 

 بعدي.الحتليل اختبار الطبعية على نتائج االختبار 

 
 والبيان لذلك اجلدول إذا كان :  

 فالبياَّنت الطبيعية. (sig > 0,05)إذا قيمة  -
 فالبياَّنت غَت الطبيعية. (sig < 0,05)إذا قيمة  -

يف  ٓ،٘ٓأصغر من  مستوى كبَتبناء على جدول كما عرفنا أن 
 َت الطبيعي.فنتائج التوزيع غ الضابطةفصل التجرييب و 

 (Uji Homogenitas)اختبار التجانس  (ٕ
استخدمت الباحثة اختبار التجانس يعٍت دلعرفة ىل نتائج اجملموعتُت يف   

كما يف ادلالحق ويف اختبار البعدي تدل التجانس أم ال. أما خطوات ربليلها  
 جدول التارل:
يف  33صدار اإل IBM SPSS Statistic: نتيجة برانمج  2.13اجلدوال 

 بعدي.العلى نتائج االختبار  حتليل اختبار التجانس



ٚٓ 
 

 

 
 اجلدول إذا كان : البيان لذلك

 فالبياَّنت التجانس ،sig > 0,05إذا  -
 التجانسغَت  فالبياَّنت ،sig < 0,05إذا  -
يف فصل  ٓ،٘ٓأكرب من  جدول كما عرفنا أن مستوى كبَتبناء على  -

 الضابطة فنتائج التجانس.التجرييب و 
 Uاختبار  (ٖ

يف حتليل  33اإلصدار  IBM SPSS Statistic: نتيجة برانمج 2.12اجلدوال 
 بعدي.العلى نتائج االختبار  Uاختبار 

 
 البيان لذلك اجلدول إذا كان :

 مقبولة Hoمردوضة و  Haف  ،Asymp sig (2- Tiled) > 0,05إذا  -
 مردوضة Hoمقبولة و  Haف  ،Asymp sig (2- Tiled) < 0,05إذا  -

 IBM SPSSأما اخلالصة يف ذلك اجلدول، بناء على احلساب الربَّنمج 

Statistic  ف  ٓ،٘ٓأصغر من درجة  ٓ،ٓٓٓونتيجة  ٕٕاإلصدارHa مقبولة 
 اللوحات ادلصوتةاستخدام وسيلة فاستخلص أن  ،مردوضة. إذن Hoو 



ٚٔ 
 

 

(sounding slide) يف ادلدرسة مهارة االستماع لدى طلبة الصف الثامن  لتنمية
 .فعاال ادلتوسطة اإلسالمية دبعهد اإلستقامة بنجرماسُت

  االستبياانت حتليل نتائج .3
م اللغة العربية يف يللتع ةباستجاابت الطل االستبياَّنتتائج ن بناًء على

اليت ًب  ، كانت النتائج وسيلة الوحات ادلصوتةم ابستخدا االستماعمهارة 
م مع يدبزيد من احلماس عند ادلشاركة يف التعل ةباحلصول عليها: شعر الطل

. جيد ٚٗ،ٗ% ويوافقون ٕ٘،ٙيعٍت % الردود بقوة مع موافقة توافق عدد
الطالب أنو من السهل فهم ادلادة مع وجود عدد من الردود يوافقون بشدة 

. الطالب ادلهتمون ٕ،ٙ%طالًبا وخيتلفون  ٓ٘%ويوافقون  ٚٗ،ٗ%
و  ٔٚ%ابدلشاركة يف التعلم مع عدد من الردود ادلتفق عليها بشدة كان 

ابلسعادة عند ادلشاركة يف التعلم مع عدد من  ةبوافقوا. يشعر الطل ٜٕ%
وخيتلفون  ٖٔ،ٙ%ويتفقون على  ٓٙ،٘%الردود يتفقون بشدة على 

%ٜ،ٚ. 
يشعرون ابلسعادة،  ة، ديكن االستنتاج أن الطلبالنتائجذلك بناًء على 

مهتمون ابدلشاركة يف  ةويشعرون ابإلاثرة، ويشعرون بسهولة الفهم، والطلب
 .ىذه الوسيلةالتعلم ابستخدام 

  


