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باب الرابعال  

 نتائج البحث عن عملية تعلم اللغة العربية باستخدام بالطريقة اإلنتقائية

  فى ترقية قدرة الطلبة على المحادثة العربية

 التصوير العام عن موضوع البحث- أ

البحث االجرائ ىف مدرسة الروضة تنىت ادلتوسطة اإلسالمية بتاجنونج وعينة ىف  ىذا
, طالبة12 طالب و 9نفراتتكوف من 21وعدد عم  .البحث الطلبة ىف الفصل الثامن ىذا

ولذ لك خيطة البحث . البحث قلة مهارة الطلبة ىف احملادثة العربية ومومشكلة ىف ىذا
اجراء ات . االجرائي لرتقية قدرة الطلبة على احملادثة ىف اللغة العربية باستحداـ طريقة إلنتقائية

الفصل الذى سيعمل ىف استحداـ  طريقة إلنتقائية ىف تعلم احملادثة ىف الفصل ا الثامن يعمل 
 :بطريقة ادلالحظتني فيمايلى

تالحظ الباحثة ادلباشرة بعملية بعلم اللغة العربية ىف مادة احملادثة : مالحظة ادلباشرة- 1
 .للرتقية قدرة الطلبة على احملادثة باستحداـ طريقة إلنتقائية و أغراضها

 3xتالحظ زميل ادلشرتؾ ىف الوظيفة ليالحظ عملية التعلم : مالحظة إلشرتاؾ- 2
(2x40قيقة ) دور األوؿ و دور الثاىن موافقة مبراحل عملية التعلم ىف الفصل. 
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 عملية تعلم اللغة العربية باستحدام الطريقة إلنتقائية الخطوات فى تطبيق الطريقة –ب 
 :إلنتقائية منها

 :الطريقة إلنتقائية على حنو كمايلى

 .يوصل ادلعلم أىداؼ التعلم الىت سيتم تطويرىا -1

 .يكتب ادلعلم عنواف ادلادة الىت سيتم تطويرىا على السبورة -2

يكتب ادلعلم التعليق وىو شرط للطلبة بطريقة السؤاؿ واجلواب دلذاكرة  -3

 .ادلعلومات السابقة

 .يدافع ادلعلم الطلبة -4

 .يقرأ ادلعلم احملادثة مع التنغيم جيدا -5

 .يشرح ادلعلم معىن ادلفردات ىف مادة احملادثة -6

 . يقرأ ادلعلم مع الطلبة احملادثة -7

 .عن حمتوية ادلسألة ىف سياؽ القصة (الطلبة)يشرح ادلعلم إىل الفصل  -8

 .يقسم ادلعلم الطلبة إىل فرقة موافقة إىل دور ىف مادة احملادثة -9

 .يعطى ادلعلم الوقت للتوكيل مادة احملادثة ىف فرقة منهم- 10
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يعمل الطلبة احملادثة أماـ الفصل موافقة فة مادة احملادثة مع فرقة معينة و - 11

 .يراكب ادلعلم و يقيم

 .يلخص ادلعلم و الطلبة الدرس-12

 .يعطى اذلدية إىل فرقة ذلا قيمة عالية- 13

 الدور األول- 1

 ( دقيقة 2X 40)اللقاء األوؿ - أ

 إعداد - 1

 :يف لقاء األوؿ ىف البحث االجرائى يعدوسائل التعلم كمايلى 

 :يبنطيم اعداد التعلم ادلادة احملادثة مع الكفاءات األساسية على حنو التاىل- أ

 توصيل أفكارواالراء شفوياومع النطق السامل- 1 

 اجراء احملادثة مع السياؽ ادلناسب و على النحو الطالقة- 2

 صناعة اداة التقومي لقياس قدرة الطلبة على احملادثة ىف اللغة العربية- ب

 صناعة صفحة ادلالحظة لقياس عملية التعلم و نشاظة الطلية ىف عملية التعلم- ج
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 عملية التعلم- 2

 النشاط األولى- أ

 يلقى ادلعلم السالـ- 1 

 احضور الطلية- 2 

 يوصل ادلعلم أىداؼ التعلم الىت  سيتم تطويرىا- 3

 ايكتب ادلعلم عنواف ادلادة الىت سبتم تطويرىا على السبورة- 4

ايكتب ادلعلم التعليق وىوشرط للطلبة بطريقة السؤ الواجلواب ادلذاكرة - 5
 ادلعلومات السابقة

 التعلم- ب

 .يشرح ادلعلم طريقة التعلم ويعني ادلعلم ادلشكلة الىت ستناقش -1

 . يقرأ ادلعلم احملادثة مع التنغيم جيدا -2

 . يشرح ادلعلم معىن ادلفردات ىف مادة احملادثة -3

 .  يقرأ ادلعلم مع الطلبة ا احملادثة -4

 .عن حمتوية ادلسألة ىف سياؽ القصة (الطلبة) يشرح ادلعلم إىل الفصل  -5

 . يقسم ادلعلم الطلبة إىل فرقة مناسبة إىل دور ىف مادة احملادثة -6
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 . يعطى ادلعلم الوقت التوكيل مادة احملادثة ىف فرقة منهم -7

 يعمل الطلبة احملادثة أماـ الفصل موافقة مادة احملادثة مع فرقة معينة  -8

 .ويراكب ادلعلم و يقيم

 نشاط األخرية- ج

 يلخص ادلعلم والطلبة الدرس -1
 يعطى اذلدية إىل فرقة ذلاقيمة عالية -2
 يعطى ادلعلم اجبة ادلرتؿ جلزء من عملية التخصيب -3
 اختتاـ الدرس -4

 نتائج اللقاء األول- 3

 مالحطة عملية التعلم- أ

ىف اللقاء  ( دقيقة2x 40)نتائج مالحطة من زميل ادلشرتؾ يف عملية التعلم 
 :وينظرىف اجلدوؿ االتى , األوؿ 

 (الدور األوؿ ) مالحطة عملية التعلم ىف اللقاء األوؿ 4.1اجلدوؿ 
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 ال  نعم الدليل النمرة
(1) (2) (3) (4) 

   النشاط األولى أ
  √ صناعة اعداد التدريس أو التعلم . .1
  √ تفتيش استعداد الطلبة . .2
  √ القاء ىدؼ التعلم . .3
  √ كتابة موضوع ادلادة سيطور ادلعلم على السبورة  . .4
  √ يسأؿ ادلعلم إىل الطلبة عن ادلعلومات السابقة . .5
 √  الدوافع . .6
   التعليم .ب

  √ توكيل الفصل . .1
  √ يشرح ادلعلم طريقة اإلنتقائية . .2
  √ يقرأ ادلعلم مادة احملادثة . .3
  √ يشرح ادلعلم معىن ادلفردات ىف مادة احملادثة . .4
  √ يقسم ادلعلم الطلبة إىل فرقة موافقة إىل دور ىف مادة احملادثة . .5
  √ يعمل الطلبة احملادثة أماـ الفصل . .6
  √ يرشد ادلعلم الطلبة ىف تطبيق احملادثة . .7
  √ يطبق التعلم مناسبا مبعيار الدراسية . .8
  √ يطبق التعلم متناسقا . .9

  √ اشارة ادلادة الدراسية . .10
 √  تعليق ادلادة مناسبا بادلعلومات األخرى . .11
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(1) (2) (3) (4) 

 √  تعليق ادلادة مناسبا بواقع احلياة . .12
  √ يطبق التعلم مناسبا بالوقت ادلعد . .13
  √ استخداـ الوسائل . .14
  √ استخداـ الطريقة اإلنتقائية . .15
  √ امناء اشرتاؾ الطلبة ىف التعلم . .16
 √  امناء الفرح و اذلمة من الطلبة ىف التعلم . .17
  √ استخداـ ادلخرج الصحيح . .18

   النشاط األخيرة .ج
 √  يلخص ادلعلم و الطلبة الدرس . .1
  √ يعمل التقومي مناسبا مبعيار التعلم  . .2
  √ يعطي اذلدية سواء كاف فعل أـ قوؿ . .3
  √  كجزء من عملية التخصيبيعطى ادلعلم واجبة ادلنزؿ . .4
  √ اختتاـ الدرس . .5

 5 24 عدد النتيجة
 :بناء على البيانات السابقة فيمكن التقدمي كما يلى 

× 100 = 82،75% 
24 ×   100= 

 =نسبة مئوية  عدد األجوبة
29 29 
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من التقدمي السابق فيلخص أف عملية التعلم ما يطبقو ادلعلم مناسبا مبا أعد قبل 

التعلم مع أف فيو جهة مل تعمل مثل الدوافع، وتعليق ادلادة مناسبا بادلعلومات األخرى وبواقع 

 .احلياة، وامناء الفرح واذلمة من الطلبة ىف التعلم، ويلخص ادلعلم و الطلبة الدرس

 بيانات ادلالحظة ادلوجودة ىف اجلدوؿ يشري على أف عملية التعلم جترى جيدة مناسبة 

وىذا يدؿ على أف قدرة ادلعلم ىف تنظيم الفصل جيدة . هبدؼ التعلم ما يريد التحصيل 

 .جدا

 مالحظة أنشطة الطلبة ىف عملية التعلم- ب

  :طريقة اإلنتقائية وينظر ىف اجلدوؿ اآلتى أنشطة الطلبة ىف التعلم باستخداـ 

 .  (الدور األوؿ) مالحظة أنشطة الطلبة ىف اللقاء األوؿ 4.2اجلدوؿ  

 الحساب الناحية المالحظة النمرة
(1) (2) (3) 

 5 4 3 2 1 االستماع اىل ادلعلم 1
 5 4 3 2 1 اإلجاية على األسئلة من ادلعلم  2
 5 4 3 2 1 يقدـ األسئلة 3
 5 4 3 2 1 القياـ بأمرادلدرس 4

(1) (2)   (3)   
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 5 4 3 2 1 اشرتاؾ التالميذ يف التعليم 5
 5 4 3 2 1 الفرح و احلماس من التالميذ 6
 5 4 3 2 1 الشجاعة ىف التمكلم باللغة العربية  7
 5 4 3 2 1 سرور ومحاسة التالميذ يف التعليم 8

 24 مجموع الحساب 
 بناء على ىذه بيانات ادلالحظة، يستطيع أف حيسب أنشطة الطلبة يف عملية 

 :التعليمية كما يلى

100  =60% × 
24   100= × 

 =نسبة مئوية  عدد األجوبة
40 40 

من التقدمي السابق فيلخص أف ترقى عملية الطلبة ىف عملية التعلم، ولو كلها غري  

أحسن مثل تقدمي السؤاؿ، عمل الوظيفة ما اعطاه ادلعلم، تطبيق احملادثة، الفرح واذلمة من 

جديد للطلبة  وىذا ألف التعلم باستخداـ طريقة ادلباشرة. الطلبة، وتلخيص حاصل التعلم

     .حىت مل يتعود عليهم

 نتيجة تعلم الطلبة  (ج

 نتيجة تعلم التالميذ باستعماؿ اسرتاتيجية تعلم مادة احملادثة باالطريقة اإلنتقائية، 

 :فانظر إىل جدوؿ اآليت
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 (دور األوؿ)نتيجة تعلم التالميذ يف اجللسة األوىل : 9 جدوؿ 

 النسبة المئوية التكّرر × الدرجة التكّرر الدرجة النمرة
1 10 - - - 
2 9 - - - 
3 8 1 8 4،7 
4 7 3 21 3،14 
5 6 5 30 8،23 
6 5 1 5 4،7 
7 4 4 16 0،19 
8 3 7 21 3،33 
9 2 - - - 
10 1 - - - 
11 0 - - - 

 100٪ 101 21 المجموع
  4،80  المعّدل

 يدؿ ىذا احلاؿ 4،80  بناء على جدوؿ أعاله أف معّدؿ نتيجة تعلم التالميذ يعىن 

ولذلك، . 7،00أف يقع معّدؿ نتيجة تعلم التالميذ حتت شروط منهاج اللغة العربية يعىن 

 .يستمر ىذا العمل الفصلى إىل اجللسة الثانية

 ( دقيقة40 × 2)اللقاء الثاىن -  ب
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 إعداد -1

 :ىف اللقاء الثاىن ىف البحث االجرائي  يعد وسائل التعلم كما يلى 

 :تنظيم اعداد التعلم دلادة احلوار مع الكفاءات األساسية على حنو التاىل- أ

 توصيل أفكار و اآلراء شفويا مع النطق السامل -1

 اجراء احلوار مع السياؽ ادلناسب وعلى النحو الطالقة -2

 صناعة اداة التقومي لإلقتاس قدرة الطلبة على احلوار ىف اللغة العربية- ب

 صناعة صفحة ادلالحظة لإلقتاس عملية التعلم ونشاطة الطلبة ىف عملية التعلم- ج

 عملية التعلم -2

 نشاط األولى - أ

 . يلقى ادلعلم السالـ -1

  حضور الطلبة -2

 . يوصل ادلعلم أىداؼ التعلم الىت سيتم تطويرىا -3

 . يكتب ادلعلم عنواف ادلادة الىت سيتم تطويرىا على السبورة -4



72 
 

 
 

 يكتب ادلعلم التعليق وىو شرط للطلبة بالطريقة السؤاؿ واجلواب دلذاكرة  -5

 .ادلعلومات السابقة

 التعلم -ب

 . يشرح ادلعلم طريقة التعلم ويعني ادلعلم ادلشكلة الىت ستناقش -1

 . يقرأ ادلعلم احلقادثة مع التنغيم جيدا -2

 . يشرح ادلعلم معىن ادلفردات ىف مادة احملادثة -3

 .  يقرأ ادلعلم مع الطلبة احملادثة -4

 .عن حمتوية ادلسألة ىف سياؽ القصة (الطلبة) يشرح ادلعلم إىل الفصل  -5

 . يقسم ادلعلم الطلبة إىل فرقة مناسبة إىل دور ىف مادة احملادثة -6

 . يعطى ادلعلم الوقت للتوكيل مادة احملادثة ىف فرقة منهم -7

يعمل الطلبة احملادثة أماـ الفصل موافقة فة مادة احملادثة مع فرقة معينة  -8

 .ويراكب ادلعلم و يقييم

 نشاط األخيرة- ج
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 . يلخص ادلعلم و الطلبة الدرس -1

 . يعطى اذلدية إىل فرقة ذلا قيمة عالية -2

  . كجزء من عملية التخصيب يعطى ادلعلم واجبة ادلنزؿ -3

  اختتاـ الدرس -4

 نتائج اللقاء الثانى- 3

 مالحظة عملية التعلم - أ

ىف اللقاء الثاىن،  ( دقيقة40×2)نتائج ادلالحظة من زميل ادلشرتؾ ىف عملية التعلم 

 :و ينظر ىف اجلدوؿ اآلتى

 (الدور األوؿ) مالحظة عملية التعلم ىف اللقاء الثاىن 4.4اجلدوؿ 

 ال  نعم الدليل النمرة
(1) (2) (3) (4) 
   النشاط األول .أ
  √ صناعة اعداد التدريس أو التعلم .1
  √ تفتيش استعداد الطلبة .2
  √ القاء ىدؼ التعل .      3
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  √ كتابة موضوع ادلادة سيطور ادلعلم على السبورة  .4

  √ يسأؿ ادلعلم إىل الطلبة عن ادلعلومات السابقة .5
  √ الدوافع .6
   التعليم .ب
  √ توكيل الفصل .1
  √ يشرح ادلعلم طريقة اإلنتقائية .2
  √ يقرأ ادلعلم مادة احلوار .3
  √ يشرح ادلعلم معىن ادلفردات ىف مادة احملادثة .4
  √ يقسم ادلعلم الطلبة إىل فرقة موافقة إىل دور ىف مادة احملادثة .5
  √ يعمل الطلبة احملادثة أماـ الفصل .6
  √ يرشد ادلعلم الطلبة ىف تطبيق احملادثة .7
  √ يطبق التعلم مناسبا مبعيار الدراسية .8
  √ يطبق التعلم متناسقا .9
  √ اشارة ادلادة الدراسية .10
 √  تعليق ادلادة مناسبا بادلعلومات األخرى .11

  √ تعليق ادلادة مناسبا بواقع احلاية .12
  √ يطبق التعلم مناسبا بالوقت ادلعد .13
  √ استخداـ الوسائل .14
  √ استخداـ الطريقة اإلنتقائية .15
 √  امناء اشرتاؾ الطلبة ىف التعلم .16

  √ امناء الفرح و اذلمة من الطلبة ىف التعلم .17
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1 2 3 4 
  √ استخداـ ادلخرج الصحيح .18
   النشاط األخير .ج
  √ يلخص ادلعلم و الطلبة الدرس .1
  √ يعمل التقومي مناسبا مبعيار التعلم  .2
 √  يعطي اذلدية سواء كاف فعل أـ قوؿ .3

  √  كجزء من عملية التخصيبيعطى ادلعلم واجبة ادلنزؿ .4
  √ اختتاـ الدرس .5
 3 26 عدد النتيجة 

 :بناء على البيانات السابقة فيمكن التقدمي كما يلى 

 %65، 89= 100  × 26 =100 × عدد األجوبة =نسبة مئوية 
29 29 

من التقدمي السابق فيلخص أف عملية التعلم ما يطبقو ادلعلم أحسن من لقاء األوؿ 

وىذا يدؿ أف عملية التعلم والتعليم جترى جيدة مناسبة هبدؼ التعلم . ومناسبا مبا أعد قبل

 .ما يريد التحصيل وىدؼ التعلم حتققا

 مالحظة أنشطة الطلبة ىف عملية التعلم (ب

طريقة اإلنتقائية وينظر ىف اجلدوؿ  عملية الطلبة ىف التعلم باستخطاـ 4.5اجلدوؿ 

 :اآلتى
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 الحساب الناحية المالحظة النمرة
 5 4 3 2 1 االستماع اىل ادلعلم 1
 5 4 3 2 1 اإلجاية على األسئلة من ادلعلم  2
 5 4 3 2 1 يقدـ األسئلة 3
 5 4 3 2 1 القياـ بأمرادلدرس 4
 5 4 3 2 1 اشرتاؾ التالميذ يف التعليم 5
 5 4 3 2 1 الفرح و احلماس من التالميذ 6
 5 4 3 2 1 الشجاعة ىف التمكلم باللغة العربية  7
 5 4 3 2 1 سرور ومحاسة التالميذ يف التعليم 8

 28 مجموع الحساب 
 

 :بناء على البيانات السابقة فيمكن التقدمي كما يلى 

100  = 70% × 
28 

100= × 
 =نسبة مئوية  عدد األجوبة

40 40 

من التقدمي السابق فيلخص أف ترقى عملية الطلبة ىف عملية التعلم، ولو كلها غري أحسن 

مثل تقدمي السؤاؿ، عمل الوظيفة ما اعطاه ادلعلم، تطبيق احملادثة، الفرح واذلمة من الطلبة، 

جديد للطلبة حىت مل  وىذا ألف التعلم باستخداـ طريقة إلنتققائية. وتلخيص حاصل التعلم

 .يتعود عليهم
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 نتيجة االختبار عن قدرة الطلبة على احملادثة ( ج

 :وينظر ىف اجلدوؿ اآلتىاختبار قدرة الطلبة على احملادثة 

 (الدور األوؿ)نتيجة االختبار عن قدرة الطلبة على احملادثة لقاء الثاىن  4.6اجلدوؿ 

 %نسبة مؤية   التكرار×النتيجة  التكرار النتيجة النمرة
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 10 - - - 
2 9 5 45 80،23% 
3 8 8 64 0 ،38% 
4 7 4 28 0 ،19% 
5 6 2 12 52،9% 
6 5 2 10 52،9% 
7 4 - - - 
8 3 - - - 
9 2 - - - 

10 1 - - - 
11. 0 - - - 

 %100 159 21 جملة
 7،57 معدل
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و .7،57بناء على اجلدوؿ السابق فيعرؼ أف معدؿ نتيجة حاصل االختبار من الطلبة ىى 

ولذالك معدؿ حيتاج أف يرفع وأداء . ىذا أحسن من لقاء األوؿ ومل يبلغ انتهاء التعلم

 الفصلى أف يستمر ىف دور اآلت

  صورة ادلنعكسة من اجراء الفصل لدور األوؿ- ج

بناء على نتائج ادلالحظة لعملية التعلم، وادلالحظة نشاطة الطلبة ىف عملية التعلم، 

ونتائج االختبار عن قدرة الطلبة على احلوار ىف الدور األوؿ فيمكن أف يصور األحواؿ 

 :اآلتية

اإلنتقائية ىف الدور األوؿ نعلن أهنا مؤثر  عملية التعلم مادة احملادثة باستخداـ طريقة  -1

وىذا يناؿ من نتائج ادلالحظة عن عملية ادلعلم ىف . ولكنها مل يبلغ إىل نتيجة األعلى

 %89،65  واللقاء الثاىن % 82،75عملية التعلم لقاء األوؿ 

ادلباشرة أهنا مساعدة التعلم باستخداـ طريقة عملية الطلبة ىف تعلم اللغة العربية  -2

 :وفعلى، ويعرؼ ىذا من 
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و 4،80 ىف اللقاء األوؿ مبعدؿ االختبار عن قدرة الطلبة على احملادثةنتائج  - أ

 وىى تقرب 6،98اذف، معدؿ من الدور األوؿ . 7،75اللقاء الثاىن مبعدؿ 

 .مقدار انتهاء تعلم اللغة العربية ادلعني

مادة احلالدثة باستخداـ طريقة بناء على اللقاء ىف الدور األوؿ فعملية التعلم  - ب

 وديكن أف يستمر إىل الدور الثاىن. اإلنتقائية مل ينجح ومل يبلغ نتائج مرتفعة

 .للبلوغ إىل اذلدؼ أو مقدار النتيجة ما يراد البلوغ إليو

 فيعمل تغاير العمل للتحسني الضيوؼ  بناء على كتابة الباحثة، ىف دور الثاىن -3

 :ومتسك النجاح ىف الدور األوؿ، ىف الدور الثاىن فيصنع اخلطة كمايلى

 .يدافع ادلعلم الطلبة لكي تدريب الطلبة وعملى ىف التعلم- أ

 .يوصل ادلعلم أو يعلق ادلادة مع معرفة األخرى مناسبا لكى معرفة الطلبة نبتا- ب

 . يرشد ادلعلم مكثفة الفرقة الىت لقيت مصاعبا- ج

 .يعطى ادلعلم التقدير أو اذلدية- د
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 الدور الثانى-  2

 إعداد-أ

 :ىف الدورالثاىن ىف البحث االجرائي يعد وسائل التعلم كما يلى 

 :تنظيم اعداد التعلم دلادة احملادثة مع الكفاءات األساسية على حنو التاىل -1

 توصيل أفكار و اآلراء شفويا مع النطق السامل- أ

 اجراء احلوار مع السياؽ ادلناسب وعلى النحو الطالقة-ب

  ىف اللغة العربيةاحملادثةصناعة اداة التقومي لقياس قدرة الطلبة على  -2

 صناعة صفحة ادلراقبة لقياس عملية التعلم ونشاطة الطلبة ىف عملية التعلم -3

 عملية التعلم- ب

 النشاط األولى -1

 . يلقى ادلعلم السالـ -1

  حضور الطلبة -2

 . يوصل ادلعلم أىداؼ التعلم الىت سيتم تطويرىا -3

 . يكتب ادلعلم عنواف ادلادة الىت سيتم تطويرىا على السبورة -4
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 يكتب ادلعلم التعليق وىو شرط للطلبة بطريقة السؤاؿ واجلواب دلذاكرة  -5

 .ادلعلومات السابقة

 التعلم- 2

 .يشرح ادلعلم طريقة التعلم ويعني ادلعلم ادلشكلة الىت ستناقش -1

 .يقرأ ادلعلم احلوار مع التنغيم جيدا -2

 .يشرح ادلعلم معىن ادلفردات ىف مادة احملادثة -3

 . يقرأ ادلعلم مع الطلبة احملادثة -4

 .عن حمتوية ادلسألة ىف سياؽ القصة (الطلبة)يشرح ادلعلم إىل الفصل  -5

 .يقسم ادلعلم الطلبة إىل فرقة مناسبة إىل دور ىف مادة احملادثة -6

 .يعطى ادلعلم الوقت للتوكيل مادة احملادثة ىف فرقة منهم -7

يعمل الطلبة احملادثة أماـ الفصل موافقة فة مادة احملادثة مع فرقة معينة  -8

 .ويراكب ادلعلم و يقيم

 النشاط األخيرة- 3
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 .يلخص ادلعلم و الطلبة الدرس -1

 .يعطى اذلدية إىل فرقة ذلا قيمة عالية -2

 . كجزء من عملية التخصيبيعطى ادلعلم واجبة ادلنزؿ -3

 اختتاـ الدرس -4

 نتائج الدور الثانى  (ج

 مالحظة عملية التعلم -1

ىف الدور الثاىن،  ( دقيقة40×2)نتائج ادلالحظة من زميل ادلشرتؾ ىف عملية التعلم 

 :و ينظر ىف اجلدوؿ اآلتى

   مالحظة عملية التعلم ىف الدور الثاىن 4.7اجلدوؿ 

 ال  نعم الدليل النمرة
(1) (2) (3) (4) 
   النشاط األولى .أ
  √ صناعة اعداد التدريس أو التعلم .1
  √ تفتيش استعداد الطلبة .2
  √ القاء ىدؼ التعلم .3
  √ كتابة موضوع ادلادة سيطور ادلعلم على السبورة  .4
  √ يسأؿ ادلعلم إىل الطلبة عن ادلعلومات السابقة .5
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1 2 3 4 
  √ الدوافع .6
   التعليم .ب
  √ توكيل الفصل .1
  √ يشرح ادلعلم طريقة اإلنتقائية .2
  √ يقرأ ادلعلم مادة احملادثة .3
  √ يشرح ادلعلم معىن ادلفردات ىف مادة احملادثة .4
  √ يقسم ادلعلم الطلبة إىل فرقة موافقة إىل دور ىف مادة احملادثة .5
  √ يعمل الطلبة احملادثة أماـ الفصل .6
  √ يرشد ادلعلم الطلبة ىف تطبيق احملادثة .7
  √ يطبق التعلم مناسبا مبعيار الدراسية .8
  √ يطبق التعلم متناسقا .9

  √ اشارة ادلادة الدراسية .10
 √  تعليق ادلادة مناسبا بادلعلومات األخرى .11
  √ تعليق ادلادة مناسبا بواقع احلاية .12
  √ يطبق التعلم مناسبا بالوقت ادلعد .13
  √ استخداـ الوسائل .14
  √ استخداـ الطريقة احملادثة .15
  √ امناء اشرتاؾ الطلبة ىف التعلم .16
  √ امناء الفرح و اذلمة من الطلبة ىف التعلم .17
  √ استخداـ ادلخرج الصحيح .18
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1 2 3  
   النشاط األخيرة .ج
  √ يلخص ادلعلم و الطلبة الدرس .1
  √ يعمل التقومي مناسبا مبعيار التعلم  .2
  √ يعطي اذلدية سواء كاف فعل أـ قوؿ .3
  √  كجزء من عملية التخصيبيعطى ادلعلم واجبة ادلنزؿ .4
  √ اختتاـ الدرس .5
 1 28 عدد النتيجة 

 :بناء على البيانات السابقة فيمكن التقدمي كما يلى 

 %55، 96= 100  × 28 =100  × عدد األجوبة =نسبة مئوية 
29 29 

من التقدمي السابق فيلخص أف عملية التعلم ما يطبقو ادلعلم احسن ومناسبا مبا أعد 

 .قبل التعلم، وىذا يشري أف ترقى عملية التعلم و مناسبة هبدؼ التعلم ما يريد التحصيل

 مالحظة أنشطة الطلبة ىف عملية التعلم -2

 :طريقة اإلنتقائية و ينظر ىف اجلدوؿ اآلتى عملية الطلبة ىف التعلم باستخداـ 

  مالحظة أنشطة الطلبة ىف الدور الثاىن4.8اجلدوؿ  

 الحساب الناحية المالحظة النمرة
 5 4 3 2 1 االستماع اىل ادلعلم 1
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 5 4 3 2 1 اإلجاية على األسئلة من ادلعلم  2
 5 4 3 2 1 يقدـ األسئلة 3
 5 4 3 2 1 القياـ بأمرادلدرس 4
 5 4 3 2 1 اشرتاؾ الطلبة يف التعليم 5
 5 4 3 2 1 الفرح و احلماس من الطلبة 6
 5 4 3 2 1 الشجاعة ىف التمكلم باللغة العربية  7
 5 4 3 2 1 سرور ومحاسة الطلبة يف التعليم 8

 36 مجموع الحساب 
 

 :بناء على البيانات السابقة فيمكن التقدمي عملية الطلبة ىف التعلم كما يلى 

 %90= 100  × 36 =100  × عدد األجوبة =نسبة مئوية 
40 40 

وىذا . من التقدمي السابق فيلخص أف ترقى عملية الطلبة ىف التعلم من الدور الثاىن

يستطيع الطلبة أف . اإلنتقائية قد فهم حىت يسهل ىف التعلمألف التعلم باستخداـ طريقة 

يطبق احملادثة جيدة، مثل الطلبة ال حيفظ احملادثة فحسب بل ىم يطبقوف باىتماـ تعبري 

 .الوجو، وحركة اجلسم وغري ذلك مناسبا بنص احملادثة

 نتيجة االختبار عن قدرة الطلبة على احملادثة -3

 :وينظر ىف اجلدوؿ اآلتى اختبار قدرة الطلبة على احملادثة 
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 نتيجة االختبار قدرة الطلبة على احملادثة ىف الدور الثاىن 4.9اجلدوؿ 

 %نسبة مؤية   التكرار×النتيجة  التكرار النتيجة النمرة
1. 10 10 100 6،47% 
2. 9 10 90 6،47% 
3. 8 1 8 76،4% 
4. 7 - - - 
5. 6 - - - 
6. 5 - - - 
7. 4 - - - 
8. 3 - - - 
9. 2 - - - 

10 1 - - - 
11. 0 - - - 

 %100 198 21 جملة
 9،42 معدل

 12 ىو 8 نفرا، قيمة 7 ىو 9بناء على اجلدوؿ السابق يناؿ قيمة الطلبة مرتفعة 

. 9،42ويعرؼ أف معدؿ نتيجة حاصل االختبار من الطلبة ىى.  انفار2 ىو 7نفرا، وقيمة 

 .7،00وىذه نتيجة تبلغ شرط انتهاء تعلم اللغة العربية ادلعني وىو 

 صورة ادلنعكسة من الدور الثاىن- د
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بناء على نتائج ادلالحظة لعملية التعلم، وادلالحظة أنشطة الطلبة ىف عملية التعلم، 

ونتائج االختبار عن قدرة الطلبة على احملادثة ىف الدور الثاىن فيمكن أف يصور األحواؿ 

 :اآلتية

اإلنتقائية ىف دور الثاىن نعلن أهنا مؤثرحىت عملية التعلم مادة احملادثة باستخداـ طريقة  -1

وىذا ينظر إىل حاصل ادلالحظة ىى ترقية عملية التعلم، و . ىدؼ التعلم حتققا

 . احملادثةنشاطة الطلبة،وقدرة الطلبة على

 إلنتقائية أهنا مساعدة الطلبةباستخداـ طريقة عملية الطلبة ىف تعلم اللغة العربية 

 :ويعرؼ ىذا من. أف يفهم الدرس وترقية نشاطة الطلبة ىف التعلم -2

 و 4،80 ىف اللقاء األوؿ مبعدؿ االختبار عن قدرة الطلبة على احملادثةنتيجة - أ

 .9،42الدور الثالث , 7،75اللقاء الثاىن مبعدؿ

 مادة احملادثة باستخداـ طريقة بناء على اللقاء ىف الدور الثاىن فعملية التعلم - ب

اإلنتقائية ينجح ويبلغ نتائج مرتفعة، ألف نتائج أعلى من مؤشرات انتهاء التعليم 

 .7،00اللغة العربية ادلعينة و ىو 

 نتائج اإلستبيان عن التعلم- ج
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بناء على على استبياف الذى أعطى ادلعلم إىل الطلبة يناؿ البيانات عن مواقف 

 : ىف اجلدوؿ اآلتى الطلبة على التعلم باستخداـ طريقة اإلنتقائية

النم
  موفقة  موفقة جدا ادراك الطلبة رة

 ناقص
 موفقة

 

%  لعدد%  لعدد%  لعدد  

1 

تعلم اللغة العربية باستغداـ 
طريقة ادلباشرة يسهلىن لفهم 

درس اللغة العربية وخاضةمادة 
 احملادثة

9 42

 %12 57

% 
  

2 
تانت ابتكارالطلبة ىف اللغة 

العربية تطوراباستخداـ طريقة 
 ادلباشرة

10 
47

 %11 
52

 %  

3 
باستخداـ طريقة ادلباشرة تدريب 

 14 الطلبة للعمل ىف التعلم
66

 %7 
33

 %  

4 
ىذه الطريقة أحسنا بستغداـ ىف 

47 10 تعلم درس االخر ايضا

 %9 42

 %2 9 %

5 
تعلم مادة احملادثة باستغداـ 

طريقة اإلنتقائية جيعل درس اللغة 
 العربية سرورا

10 68

 %11 52

 %  

  52 4711 10باستغداـ طريقة اإلنتقائية ادلعلم  6
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% %  تادلرشد و ليس مشرح الدرس

7 
باستغداـ طريقة اإلنتقائية ينبت 

52 11 دوا فع الطلبة وثقة بالنفس

 %14 47

 %  

8 
 اإلنتقائية يسهلىن باستغداـ طريقة

33 7 أف يفهم مادة احملادثة

 %14 66

 %  

9 
باستغداـ طريقة ادلباشرة يتدرب 

الطلبة مسؤلية على دورالذى 
 ديتل

12 57

 %9 42

 %  

10 
باستغداـ طريقة اإلنتقائية 

يساعدالطلبة أف يطبق مايبعلم 
 (يطبيق اإلنتقائية)

10 42

 %12 57

 %  

 يعرؼ أف الطلبة بناء على بيانات االستبياف قبل يناؿ من األجوبة الطلبة الفصل الثامن      

وىذا . ائية التعلم وخاصة ىف مادة احملادثةباستخداـ طريقة اإلنتقىم موافقوف على العمـو 

 :األجوبة الطلبة كمايلىينظر من 

 9موافق جدا .  خاصة ىف مادة احملادثةيسهل الطلبة ىف فهم درس اللغة العربية و - أ

 %(.57) نفرا 12وموافق  ( %43 ) نفرا

 10اإلنتقائية موافق جدا كانت ابتكار الطلبة ىف اللغة العربية تطورا باستخداـ طريقة -   ب

 %(.52) نفرا 11وموافق  (%47)نفرا 
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 نفرا 7و موافق  (%66) نفرا 14 تدريب الطلبة للعمل ىف التعلم، موافق جدا - ج

(33.)% 

 نفرا 10ىذه الطريقة أحسنا يستخدـ ىف تعلم درس اآلخر ايضا، موافق جدا - د

 %(. 9) نفرين 2وناقص ادلوافق  (%42) نفرا 9وموافق  (47%)

 نفرا 11وموافق  (%47) نفرا 10جيعل درس اللغة العربية سرورا، موافق جدا ىػ 

(52.)% 

 11وموافق  (%47) نفرا  10ادلعلم كادلرشد و ليس مشرح الدرس، موافق جدا - و

 %(.52)نفرا 

 نفرا 10وموافق  (%52) نفرا  11ينبت دوافع الطلبة وثقة بالنفس، موافق جدا - ح

(47.)% 

 نفرا 14وموافق  ( %33) نفرا7يسهل الطلبة أف يفهم مادة احلوار، موافق جدا - ي

(66.)% 
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وموافق  (57%) نفرا 12يتدرب الطلبة مسئولية على دور الذى ديثل، موافق جدا - ؾ

 %(.42) نفرا  9

%( 42) نفرا  10، موافق جدا (تطبيق مباشرة)يساعد الطلبة أف يطبق ما يتعلم - ؿ

 %(.57) نفرا 12وموافق 

 المباحثة- د

 40×2)× 3)بناء على نتائج البحث من عملية التعلم يعمل دورين بثالثة لقاءات  

من خالؿ مالحظة عملية التعلم، ومالحظة أنشطة الطلبة ىف التعلم، و اختبار  (دقيقة

ادلباشرة نعلن باستخداـ طريقة الشفهى و استبياف عن مواقف الطلبة، فهذا يدؿ أف التعلم 

 :أهنا مؤثر و فعاؿ ىف مادة احلوار، وىذا ينظر من 

" الروضة تنىت"مدر سة الثامن اإلنتقائية ىف الفصل باستخداـ طريقة عملية التعلم  -1

وىذا ينظر من . مبا أعد ادلعلم قبل التعلم جيرى جيدةادلتوشطة االسالمية بتاجنونج 

 عن عملية التعلم ما تطبق الباحثة ىى الدور دلشاركةا زميلمئوية نتائج ادلالحظة 

معدؿ )% 89،65واللقاء الثاىن % 82،75األوؿ من اللقاء األوؿ  

 %91،37معدؿ كلو %. 96،55والدور الثاىن  . (86،20%
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ىف عملية التعلم من الدور األوؿ إىل الدور الثاىن أنشطة الطلبة أحسن، وىذا مناسبا  -2

مبئوية نتيجة زميل ادلشاركة عن أنشطة الطلبة ىف عملية التعلم ىى الدور األوؿ من 

، %90والدور الثاىن  . (78% معدؿ )% 84واللقاء الثاىن % 72اللقاء األوؿ  

اإلنتقائية يطلب الطلبة ادلستقلة، باستخداـ طريقة التعلم . 84% معدؿ كلو

يطلب الطلبة  . مسئولية، وثقة بالنفس وتعاوف حىت أف حيصل ىدؼ التعلم كما يراـ

 .    عمال ىف عملية التعلم ألف ىنا ادلعلم كمرشد ليس ادلشرح

اإلنتقائية الرتقية قدرة الطلبة على احلالدثة ىف اللغة باستخداـ طريقة إف عمل الفصل  -3

ادلتوشطة االسالمية بتاجنونج ينجح " الروضىة تنىت"مدرسة  العربية ىف الفصل الثامن

 .وىذا ينظر من نتائج دور األوؿ يتكوف من لقائني. وىدؼ التعلم ادلعني حتققا

 وادلنعكسة وجدت ترقية ذلا معنا، وىذا ينظر من نتائج االختبار دور األوؿ من  -4

معدؿ كلو ). 7،57 ومعدؿ من لقاء الثاىن ترقى ،4،80معدؿ لقاء األوؿ ىو 

. 9،42مث ترقى ىف دور الثاىن ومعدؿ. و ىذا حتت مؤشرات انتهاء التعلم (97،6

 .7،59اذف معدؿ كلو 
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فعلية استخداـ . استخداـ طريقة اإلنتقائية مهمة ىف حتصيل اىداؼ التعليم ادلعينة

طريقة متثيل الدور ىف تعلم اللغة العربية ديكن ىف عملية التعلم والتعليم ىف صناعة حالة التعلم 

 .مسرورة حىت يسهل الطلبة ىف فهم مادة التعلم من خالؿ جيعل الطلبة غري ملل

ومن شرح قبل يلخص أف معرفة ادلعلم عن طريقة التعلم جيرى جيدا، اشرتاؾ الطلبة 

 .عالية مبا فيو الكفاية ىف التعلم، مثل شجاعتهم ىف متثيل احملادثة أماـ الفصل واألسئلة

ادلتوسطة " الروضى تنىت"مدرسة  اإلنتقائية ىف الفصل الثامناستخداـ طريقة   

( 2)خلفية تربوية ادلعلم،  (1): االسالمية بتاجنونج ىف التعلم مادة احملادثة يؤثر بعوامل 

ة النفس   خربة التعليم، وىذا رأس ىف ترقية جود (3)معرفة ادلعلم عن الطريقة التعلبم و 

كادلعلم، وبذلك معرفة النظرى وخربة عملى من ناحيتني متواصل ويساعد جناح ادلعلم ىف 

 .التعلم

اإلنتقائية ىم باستخداـ طريقة من نتائج االستبياف عن مواقف الطلبة على التعلم 

، ىى جتيب موافق جدا      وناقص ادلوافق%3،45وموافق % 8،44موافقوف على العمـو

 %0 و غري ادلوافق 8،0%   
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اإلنتقائية يعترب احدى طريقة التعليم الرتقية قدرة  طريقة   ومن بيانات األعلى يعىن أف

 .الطلبة على احملادثة

 

 


