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   الرابع الباب
   حثالب نتائج

 دماك سايونج اإلسالمية العالية" الشبان ضة" مدرسة عن عامة حملة  .أ 
 دماك سايونج اإلسالمية العالية" الشبان ضة" مدرسة تاريخ .١

 سنة دماك سايونج اإلسالمية العالية" الشبان ضة" مدرسة أسست
 احلاج كياهي وهو اإلسالمي الشبان ضة معهد مدير هو واملؤسس. ١٩٨٧

  . زيين أمحد واملساعد شفيعي علي
 ضة مبدرسة واحد حرم يف والتعليم التعلم عملية زالت ما البداية، يف

 الشبان ضة مدرسة حرم يف أقيمت مث. سنتني حوايل اإلسالمية الثانوية الشبان
 الشبان ضة مدرسة تقع أن وبعد. سنوات مخس حوايل اإلسالمية االبتدائية
 اإلسالمية العالية" الشبان ضة" مدرسة فتقع معني، حرم يف اإلسالمية االبتدائية
  . اآلن حىت رمسيا املكان سايونج

 من هي سايونج اإلسالمية العالية" الشبان ضة" مدرسة تأسيس وثيقة
 wk/5.d/186/pgm/MA/1988 رقم العالية املدرسة شهادة الدينية الشؤون وزارة

  . ه.س سوناريو، وهو الوسطى جاوى ةالديني الشؤون وزارة رئيس ووقعها
 تأسيسها منذ سايونج اإلسالمية العالية" الشبان ضة" مدرسة تزال وال

 ١ .سنة كل تقريبا ٥٠ املتخرين وختريج قائمة موجودة اآلن حىت
  اجلغرايف وقعامل .٢

  : يلي ما فهو اجلغرايف املدرسة هذه ملوقع البيان وأما
  السكان منازل:  اجلنويب اجلانب من  )أ 

   الشارع: الغريب اجلانب من  )ب 

    الشارع: الشمايل اجلانب من  )ج 

  ٢السكان منازل: الشرقي اجلانب من  )د 
                                                        

 ٢٠١٥ ايوم ٤ التاريخ يف الباحث نقلها دماك سايونج اإلسالمية العالية" الشبان ضة" مدرسة وثيقة ١

 ٢٠١٥ ايوم ٤ التاريخ يف دماك سايونج اإلسالمية العالية" الشبان ضة" مدرسة يف املشاهدة ٢
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 املنظمة هيكل .٣
 ونائبيها، املدرسة رئيس من يتكون املدرسة هذه يف التنظيمي اهليكل أن

  . والتالميذ واملوظفني، واملعلمني، الصفوف، وأولياء
  : يلي ما والبيان

    
 
  
  
  
  
  
  
  

  والتالميذ املعلمني أحوال .٤
 خيدمون الذين املعلمني أن عرف واملقابلة، املشاهدةب الباحث قام أن بعد

  :يلي كما والبيان. معلما ٢١ من ونيتكون املدرسة هذه يف
   الدراسة  البيان  األمساء  الرقم

   مسارانج احلكومية اجلامعة   اإلندونيسية اللغة  فطاين  ١
 سوجنو وايل جامعة   واألخالق العقيدة   مشفع  ٢

  رئيس املدرسة
  فطاين 

  اإلدارة

  ويل الفصل الثاين عشر
   حممد أفرح

  ويل الفصل العاشر
  أمي رياضة

  ويل الفصل احلادي عشر
   أمي ميسرة

   اللجنة

  نائب الرئيس لشؤون التالميذ
   شهداء، احلاج

  لدراسينائب الرئيس للمنهج ا
  حممد حارس

  التالميذ

  املعلمون
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  مسارانج احلكومية اإلسالمية
 سوجنو وايل جامعة   واحلديث القرآن  حارس حممد  ٣

  مسارانج احلكومية اإلسالمية
  مسارانج" IKIP" جامعة   اجلغرافيا   شهداء  ٤
  مسارانج" IKIP" جامعة     أفرح حممد  ٥
 أكونج سلطان جامعة   اإلجنليزية اللغة  ميسرة أمي  ٦

  مسارانج
   املعهد   والصرف النحو   فوزي أمحد  ٧
 جايت نور شيخ جامعة   اإلسالمي التاريخ   سةنفي ليلة  ٨

  جرييبون
  مسارانج أكونج سلطان جامعة   االقتصاد   احلسن سامل  ٩

 مسارانج" IKIP" جامعة   الفيزيا   أنصار حممد  ١٠

 مسارانج" IKIP" جامعة   االقتصاد   فائزة  ١١

" هاشم واحد" جامعة   احلساب   رياضة أمي  ١٢
  مسارانج

 اإلسالمية سوجنو وايل جامعة   الفقه   علي أنس  ١٣
  مسارانج احلكومية

 اإلسالمية سوجنو وايل جامعة   السوسيولوجيا   أمريين  ١٤
  مسارانج احلكومية

  مسارانج احلكومية اجلامعة   اإلجنليزية اللغة   العارفني زين  ١٥
   املعهد   العربية اللغة  مسروري  ١٦
  مسارانج جأكون سلطان جامعة   العلماء ضة درس   مستعني  ١٧
  مسارانج احلكومية اجلامعة   الرياضية تربية   أمحد نور ألفيا  ١٨
 سوجنو وايل جامعة   احلياة علم   أنعمة  ١٩

  مسارانج احلكومية اإلسالمية
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 يونيا أيفي  ٢٠
  كوسوما

  مسارانج" IKIP" جامعة   اإلجنليزية اللغة

 سوجنو وايل جامعة   العربية اللغة   إحسان نور  ٢١
  مسارانج احلكومية اإلسالمية

  اإلسالمية العالية املدرسة   اإلدارة قسم   علي حيدر مجان  ٢٢

  اإلسالمية العالية املدرسة   اإلدارة قسم   الدين اء  ٢٣

  اإلسالمية العالية املدرسة   اإلدارة قسم   رمحة ليس  ٢٤

  اإلسالمية العالية املدرسة   اإلدارة قسم   حكيم لقمان  ٢٥

  اإلسالمية العالية املدرسة   اإلدارة قسم   سلمة أمي  ٢٦

 سايونج اإلسالمية العالية" الشبان ضة" مدرسة يف العربية اللغة معلم أما
 احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جامعة من خريج وهو. إحسان نور فهو دماك

  ٣.تقريبا سنوات ٥ املدرسة هذه يف يعلم وهو. مسارانج
 اإلسالمية العالية" الشبان ضة" مدرسة مدرسة يف التالميذ ينقسم

 ،عشر احلادي والفصل العاشر، الفصل وهي فصول، ثالثة إىل دماك سايونج
  : يلي ما والبيان. عشر الثاين والفصل

   عامو  الفصل   رقم
  ٥١   العاشر الفصل  ١
  ٥٨  عشر احلادي الفصل  ٢
  ٤٩   عشر الثاين الفصل  ٣

  ١٥٨٤  اموع
  

  
 

                                                        
 ٢٠١٥ ايوم ١١ التاريخ يف االثنني يوم االستراحة أثناء العربية اللغة درس لمكمع إحسان نور مع املقابلة ٣

 ٢٠١٥ ايوم ٤ التاريخ يف الباحث نقلها دماك سايونج اإلسالمية العالية" الشبان ضة" مدرسة وثيقة ٤
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  الدورة قبل  .ب 
 ينالو) A( العاشر الصف يف أوال يشاهد باإلجراء، الباحث يقوم أن قبل

  : يلي ما املشاهدة حتصيل
 دماك سايونج اإلسالمية العالية" الشبان ضة" مدرسة يف )A( العاشر الصف

 بسبب وهذا. العربية اللغة درس تعلم على يركزوا مل التالميذ وأكثرية تلميذا، ٢٤ فيه
 الواجبات إعطاء وطريقة اخلطابة طريقة العربية اللغة معلم يستخدمها اليت الطريقة

 والتعليم التعلم عملية يف. بامللل التالميذ جتعل احلالة وهذه ،واجلواب السؤال طريقةو
 باملادة املتعلقة األسئلة بعض ويعطي للتالميذ املادة املعلم يشرح العربية، اللغة لدرس

 عملية ولكن. األسئلة وجييبون املعلم شرح التالميذ يستمع الفصل، يف. يدرسوا اليت
 حاالت بسبب ومرتبة، فعالة تك مل الفصل هذا يف العربية اللغة لدرس يموالتعل التعلم

 األقل، على. والتعليم التعلم عملية أثناء باآلخرين ويتكلمون ميزحون الذين التالميذ
. اآلخرين التالميذ يوسوسون بل املعلم، بشرح يهتمون ال الذين تالميذ عشرة هناك

 واخلوف اهليبة التالميذ نفس يف توليس. الونيب ال ولكنهم نصحهم، قد املعلم أن مع
  . املعلم عن

 بعض يركز ال الفصل يف أن الباحث يلخص املشاهدة، حاصل على بناء
 الطريقة تستخدم لذلك،. العربية اللغة لدرس والتعليم التعلم عملية اتباع على التالميذ

 التعلم عملية اتباع ىعل التالميذ يركز لكي التالميذ، اهتمام لترقية االسترياتيجة أو
  . والتعليم

 نور األستاذ يعين العربية اللغة معلم من الباحث حيصله الذي اإلعالم على بناء
. املعاصرة التعليمية واالسترياتيجية الطرق يستخدم مل العربية اللغة درس تنفيذ إحسان،

 دليل قلة بسبب وأيضا التعددات، وقليلة التقليدية التعليمية الطرق استخدام عدا ما
 على بالدليل. األمثل يكن مل التعلم إجناز تسبب اليت التعليمية والوسائل الكتاب

 التعلم بنجاح ٦١,٦٦ املتوسط أن البحث هذا يف الدورة قبل اإلجناز أو الدرجات
  : التايل اجلدول يف يوجد كما ،%٤٥,٨٤
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  ١- اجلدول
   الدورة قبل التعلم إجناز قائمة

  البيان   الدرجات  التالميذ أمساء  الرقم
   ناجح غري   ٥٠  ١ املستجيب  ١
   ناجح  ٦٥  ٢ املستجيب  ٢
   ناجح غري  ٥٥  ٣ املستجيب  ٣
   ناجح غري  ٥٠  ٤ املستجيب  ٤
   ناجح غري  ٦٠  ٥ املستجيب  ٥
   ناجح  ٦٥  ٦ املستجيب  ٦
   ناجح غري  ٦٠  ٧ املستجيب  ٧
   ناجح  ٧٠  ٨ املستجيب  ٨
   ناجح  ٧٥  ٩ املستجيب  ٩

   ناجح  ٧٠  ١٠ باملستجي  ١٠
   ناجح  ٦٥  ١١ املستجيب  ١١
   ناجح غري  ٥٠  ١٢ املستجيب  ١٢
   ناجح غري  ٥٥  ١٣ املستجيب  ١٣
   ناجح  ٧٠  ١٤ املستجيب  ١٤
   ناجح  ٦٥  ١٥ املستجيب  ١٥
   ناجح غري  ٦٠  ١٦ املستجيب  ١٦
   ناجح غري  ٦٠  ١٧ املستجيب  ١٧
   ناجح غري  ٥٠  ١٨ املستجيب  ١٨
   حناج  ٧٠  ١٩ املستجيب  ١٩
   ناجح  ٧٥  ٢٠ املستجيب  ٢٠
   ناجح  ٦٥  ٢١ املستجيب  ٢١
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   ناجح غري  ٦٠  ٢٢ املستجيب  ٢٢
   ناجح غري  ٦٠  ٢٣ املستجيب  ٢٣
   ناجح غري  ٥٥  ٢٤ املستجيب  ٢٤

  :  البيان
  :  التعلم إجناز معيار

   ناجح غري=  ٦٥ من أقل
   ناجح=  ٦٥ من أكرب
  : صلفيح السابقة، الدورة قبل النتائج على بناء

  ١٤٨٠=  (X∑) التالميذ مجيع نتائج جمموع
   ٢٤= (N∑) التالميذ وعدد
  ١١=  الناجحني التالميذ وعدد

  ∑X  =X=  فاملتوسط
                ∑N  

                =٤٨٠١  
            ٢٤  
        =٦١,٦٦  

  : املعادلة الباحث فيستخدم التعلم، جناح مئوية حلساب
  %١٠٠×  الناجحني لتالميذا عدد) = %( التعلم جناح

   التالميذ عدد                      
                          =١٠٠×   ١١%  
                            ٢٤  

                        =٤٥,٨٤  
 يف) A( العاشر الصف يف العربية اللغة درس يف مباشرة املشاهدة وبعد

 باملعلم الباحث يناقش مث ،دماك ايونجس اإلسالمية العالية" الشبان ضة" مدرسة
  . األوىل الدورة تعين التالية الدورة يف املتعاون
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  : التالية األشياء الباحث فيعني التالية، بالدورة القيام وقبل
  واحد بوجه باالجتاه والتعليم التعلم عملية تنفيذ  )أ 
 عمل بكتاب علقتت تزال ال التعليم مبصادر املتعلقة والتعليم التعلم عملية  )ب 

 ).التمرينات( التالميذ
 يشعرون التالميذ تسبب اخلطابة، طريقة تعين التعليمية الطريقة تطبيق بوجود  )ج 

 . واالهتمام والسآمة بامللل
. التعليمية العملية يف املعلم بشرح التالميذ يهتم كي اجلديد املدخل حيتاج  )د 

 . ددةمتع الدراسية املواد إلقاء يكون أن ذلك، وسوى
  البحث نتائج  .ج 

  األوىل الدورة .١
 حصتان دورة كل تقوم حيث مرتني، الفصلي اإلجرائي البحث يستمر

 واملشاهدة، والتنفيذ، التخطيط، تعين مراحل أربع دورة كل ويف). دقيقة تسعون(
  .٢٠١٥ مايو ١١ التاريخ يف الدورة ذه الباحث ويقوم. واالنعكاس

 التخطيط  )أ 
 األشياء جبميع العربية اللغة معلم مع الباحث يعد خطيط،الت درجة يف

  : يلي مما املستمر، بالبحث القيام عملية يف احملتاجة
 . التعليمي اإلجراء ختطيط تصنيف )١
 .الدرس مبادة املناسبة األسئلة كتابة )٢
 .والتقييم الغياب لكشف التالميذ أمساء قائمة كتابة )٣
 .واملعلم للتالميذ والتعليم التعلم مليةع يف املشاهدة ورقة كتابة )٤
 .األوىل للدورة األجوبة ومفتاح التقومي أسئلة كتابة )٥

  التنفيذ  )ب 
". املهنة" مادة إللقاء يرتكز األول اللقاء يف األوىل، الدورة تنفيذ يف

 الغياب بكشف يقوم مث للتالميذ، بالسالم اللقاء العربية اللغة معلم يبدأ
 على التالميذ دافعة ملعلم يعطي الدرس، مادة دخول قبل. التالميذ حلضور
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 شرح يعطيو التعليم أهداف املعلم يلقي. والتعليم التعلم عملية يف احلماسة
 التالميذ املعلم يطلب األسئلة، املعلم يعطي. التالميذ يدرسها اليت املادة

 الفرق ببعض التالميذ املعلم جيعل اإلجابة، انتهاء وبعد. بأنفسهم للجواب
 اجلديدة باإلجابة للقيام الفرقة املعلم يطلب. التالميذ توزيع منهم ويطلب
 األجوبة فرقة كل أجابت قد حينما. األفراد استجابات بتصحيح باألسئلة
 بالتوضيح، املعلم ويقوم. األخرى بالفرق األجوبة املعلم يقارن اجلديدة،

  . دقيقة ٦٠ يف اخلطوة هذه وتستمر. التالية واخلطوة االستخالص،
 النهائي باالختبار املعلم ويقوم. دقيقة ١٥ التالية النشاط يزال وال

 قدرة داركم ومعرفة التالميذ تعلم إجناز ملقياس ويهدف األوىل، للدورة
 ". املهنة" مادة فهم يف التالميذ

  املشاهدة  )ج 
 التاريخ يف) دقيقة تسعني( حصتني الباحث ا يقوم األوىل الدورة

  . تلميذا ٢٤ التالميذ عدد وكان ٢٠١٥ ايوم ١١
 ما الباحث يفصل األوىل، الدورة يف املشاهدة حاصل على وبناء

  : يلي
  العربية اللغة ملعلم املشاهدة حاصل )١

 أن البيانات حتصل األوىل، الدورة يف باملشاهدة القيام على بناء
 مل اليت التعليمو التعلم عملية بتنفيذ بالدليل. األحسن نيك مل املعلم عمل
 . والتعليم التعلم عملية خطوات تنفذ مل تزال وال تامة، تقم

  للتالميذ املشاهدة حاصل )٢
 واجللب املزاح يقل األوىل، الدورة يف والتعليم التعلم عملية أثناء

 يتناقشون الذين التالميذ وبسبب ،)الزواج( الفرقة تشكيل  عندما
 ونشاط. الدرس يف يرتكزون الذين ذالتالمي بعض تزال ال لكن بالفرقة،
 مشاهدة إىل النظر وميكن األحسن، يكن مل التعليمية العملية يف التالميذ
 كما%. ٥٢،٣ مئوية حتصل والتعليم التعلم عملية يف التالميذ نشاط
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  : التايل اجلدول يف يوجد
  ٢- اجلدول

  التالميذ نشاطل املشاهدة ورقة

 تصنيف  يةاملئو  اموع  العناصر  تلميذ  الرقم
  د  ج  ب  أ   النشاط

   ناقص  %٣٥  ٧  ١  ٣  ١  ٢  ١  ١
   كاف  %٥٠  ١٠  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ٢
   ناقص  %٤٠  ٨  ١  ٣  ٢  ٢  ٣  ٣
   كاف  %٥٥  ١١  ٢  ٣  ٣  ٣  ٤  ٤
   كاف  %٥٥  ١١  ١  ٤  ٣  ٣  ٥  ٥
   كاف  %٥٥  ١١  ٢  ١  ٤  ٤  ٦  ٦
   كاف  %٦٠  ١٢  ٤  ٣  ٢  ٢  ٧  ٧
   كاف  %٦٠  ١٢  ٣  ٣  ٣  ٣  ٨  ٨
   كاف  %٥٥  ١١  ١  ٣  ٤  ٤  ٩  ٩

   كاف  %٥٥  ١١  ٢  ٤  ٢  ٣  ١٠  ١٠
   كاف  %٦٥  ١٣  ٣  ٤  ٤  ٢  ١١  ١١
   نشيط  %٧٠  ١٤  ٣  ٣  ٤  ٤  ١٢  ١٢
   كاف  %٥٥  ١١  ٢  ٣  ٢  ٤  ١٣  ١٣
   كاف  %٥٥  ١١  ١  ٤  ٣  ٣  ١٤  ١٤
   كاف  %٥٠  ١٠  ٣  ٤  ٢  ١  ١٥  ١٥
   كاف  %٦٠  ١٢  ٢  ٣  ٣  ٤  ١٦  ١٦
   كاف  %٥٥  ١١  ٢  ٣  ٣  ٣  ١٧  ١٧
   كاف  %٥٥  ١١  ٢  ٣  ٢  ٤  ١٨  ١٨
   كاف  %٥٥  ١١  ١  ٤  ٣  ٣  ١٩  ١٩



٤٠ 

   كاف  %٥٥  ١١  ٤  ٣  ٢  ٢  ٢٠  ٢٠
   كاف  %٥٠  ١٠  ٢  ٤  ٢  ٢  ٢١  ٢١
  ناقص  %٤٠  ٨  ٢  ٣  ١  ٢  ٢٢  ٢٢

  ناقص  %٣٥  ٧  ٢  ٤  ٢  ٢  ٢٣  ٢٣

  ناقص  %٣٥  ٧  ١  ٢  ٢  ٢  ٢٤  ٢٤

   كاف  %٥٢،٣  ٢٥١  ٤٩  ٧٢  ٦٣  ٦٧  اموع

  :  البيان
 :  املشاهدة ناحية )١

  برياك اهتماما املعلم شرح التلميذ يستمع  )أ 
  املعلم من بالواجبات التلميذ يعمل  )ب 
  بالفرقة التلميذ يشارك  )ج 
  األسئلة التلميذ جييب  )د 

 : التقييم معيار )٢
   جدا ناقص:  ١
  ناقص:  ٢
   كاف:  ٣
   نشيط:  ٤
  جدا نشيط:  ٥

 : النشاط تصنيف )٣
   ناقص%      = ٤٠ من أقل
   كاف% = ٦٩ حىت% ٤١
  نشيط% = ١٠٠ حىت% ٧٠

 : النشاط بيانات حتليل )٤
  ٢٥١ = التالميذ مجيع نشاط عدد -



٤١ 

 ٢٤=          التالميذ عدد -
  ٢٠=        القصوى الدرجة -

  :  فيحصل
   التالميذ مجيع لنشاط املتوسط

   التالميذ عدد                  
          = ٢٥١  
             ٢٤  
          =١٠,٤٦  

  %١٠٠×  التالميذ نشاط توسطمل املئوية    
   القصوى الدرجة                          
          =١٠٠×  ١٠,٤٦%  
                      ٢٠   

         =٥٢,٣% 
  التعلم إجناز )٣

 االختيارات اختبار من يتكون التعليم تقومي هي املرحلة هذه
 يف والتعليم التعلم عملية يف. التالميذ تعلم إجناز ملعرفة وهذا. املتعددة
 حيصل مل ولكن الدورة، قبل من التالميذ تعلم إجناز يرقى ىل،األو الدورة

 هو األوىل الدورة يف احملصول اإلجناز. املقرر التعلم إجناز مؤشرات إىل
  : التايل اجلدول يف يوجد كما. التعلم بنجاح املتوسط

  ٣- اجلدول
   األوىل الدورة يف التعلم إجناز قائمة

  انالبي   الدرجة  التالميذ أمساء  الرقم
   ناجح غري  ٦٠  ١ املستجيب  ١
   ناجح  ٧٥  ٢ املستجيب  ٢
   ناجح غري  ٦٠  ٣ املستجيب  ٣



٤٢ 

   ناجح  ٧٠  ٤ املستجيب  ٤
   ناجح  ٦٥  ٥ املستجيب  ٥
   ناجح  ٧٥  ٦ املستجيب  ٦
   ناجح غري  ٦٠  ٧ املستجيب  ٧
   ناجح غري  ٦٠  ٨ املستجيب  ٨
   ناجح  ٧٥  ٩ املستجيب  ٩

   ناجح  ٧٥  ١٠ املستجيب  ١٠
   ناجح  ٦٥  ١١ ملستجيبا  ١١
   ناجح غري  ٦٠  ١٢ املستجيب  ١٢
   ناجح  ٦٥  ١٣ املستجيب  ١٣
   ناجح  ٧٠  ١٤ املستجيب  ١٤
   ناجح  ٧٠  ١٥ املستجيب  ١٥
   ناجح غري  ٦٠  ١٦ املستجيب  ١٦
   ناجح  ٦٥  ١٧ املستجيب  ١٧
   ناجح غري  ٦٠  ١٨ املستجيب  ١٨
   ناجح  ٧٠  ١٩ املستجيب  ١٩
   ناجح  ٧٠  ٢٠ املستجيب  ٢٠
   ناجح  ٧٥  ٢١ املستجيب  ٢١
   ناجح  ٦٥  ٢٢ املستجيب  ٢٢
   ناجح غري  ٦٠  ٢٣ املستجيب  ٢٣
   ناجح غري  ٦٠  ٢٤ املستجيب  ٢٤

  :  البيان     
   التعلم إجناز معيار     
   ناجح غري=  ٦٥ من أقل     



٤٣ 

   ناجح=  ٦٥ من أكرب     
  : فيحصل السابقة، األوىل الدورة النتائج على بناء     
  ١٥٩٠=  (X∑) التالميذ مجيع نتائج جمموع     
   ٢٤= (N∑) التالميذ وعدد     
  ١٥=  الناجحني التالميذ وعدد     
  ∑X  =X=  فاملتوسط     

           ∑N               
                   =١٥٩٠  

               ٢٤  
     =٦٦,٢٥  

  : ةاملعادل الباحث فيستخدم التعلم، جناح مئوية حلساب   
  %١٠٠×  الناجحني التالميذ عدد(%) =  التعلم جناح  

   التالميذ عدد             
                      =١٠٠×   ١٥%  
                         ٢٤  
                  =٦٢,٥  

  االنعكاس  )د 
 التعلم عملية أن يعرف األوىل، الدورة يف اموعة البيانات على بناء

. والتعليم التعلم عملية أثناء التالميذ نشاط قلة ليلبالد فعالة، تكن مل والتعليم
%. ٥٢,٣ بقدر التالميذ تعلم نشاط مشاهدة حاصل يف ينظر أن وميكن
 ترقية على قادر "The Power of  Two and Four" طريقة استخدام ولكن
  . ٦٦,٢٥ باملتوسط% ٦٢,٥ إىل ٤٥,٨٤ من التالميذ تعلم إجناز

  
  
  
 



٤٤ 

  الثانية الدورة .٢
 خطيطالت  )أ 

 درجة يفو. ٢٠١٥ مايو ١٨ التاريخ يف الثانية بالدورة الباحث يقوم
 عملية يف احملتاجة األشياء جبميع العربية اللغة معلم مع الباحث يعد التخطيط،

  :  يلي مما املستمر، بالبحث القيام
 . التعليمي اإلجراء ختطيط تصنيف )١
 .الدرس مبادة املناسبة األسئلة كتابة )٢
 .والتقييم الغياب لكشف التالميذ أمساء قائمة كتابة )٣
 .واملعلم للتالميذ والتعليم التعلم عملية يف املشاهدة ورقة كتابة )٤
 .األوىل للدورة األجوبة ومفتاح التقومي أسئلة كتابة )٥

  التنفيذ  )ب 
". املهنة" مادة إللقاء يرتكز األول اللقاء يف ،الثانية الدورة تنفيذ يف

 الغياب بكشف يقوم مث للتالميذ، بالسالم اللقاء العربية للغةا معلم يبدأ
 على التالميذ دافعة ملعلم يعطي الدرس، مادة دخول قبل. التالميذ حلضور
 شرح ويعطي التعليم أهداف املعلم يلقي. والتعليم التعلم عملية يف احلماسة

 التالميذ املعلم يطلب األسئلة، املعلم يعطي. التالميذ يدرسها اليت املادة
 الفرق ببعض التالميذ املعلم جيعل اإلجابة، انتهاء وبعد. بأنفسهم للجواب
 اجلديدة باإلجابة للقيام الفرقة املعلم يطلب. التالميذ توزيع منهم ويطلب
 األجوبة فرقة كل أجابت قد حينما. األفراد استجابات بتصحيح باألسئلة
 بالتوضيح، املعلم ويقوم. ىاألخر بالفرق األجوبة املعلم يقارن اجلديدة،

  . دقيقة ٦٠ يف اخلطوة هذه وتستمر. التالية واخلطوة االستخالص،
 النهائي باالختبار املعلم ويقوم. دقيقة ١٥ التالية النشاط يزال وال

 قدرة مدارك ومعرفة التالميذ تعلم إجناز ملقياس ويهدف األوىل، للدورة
  ". املهنة" مادة فهم يف التالميذ

  



٤٥ 

  شاهدةامل  )ج 
 التاريخ يف) دقيقة تسعني( حصتني الباحث ا يقوم األوىل الدورة

  . تلميذا ٢٤ التالميذ عدد وكان ٢٠١٥ مايو ١٨
 ما الباحث يفصل األوىل، الدورة يف املشاهدة حاصل على وبناء

  : يلي
  العربية اللغة ملعلم املشاهدة حاصل )١

 أن البيانات حتصل األوىل، الدورة يف باملشاهدة القيام على بناء
 مل اليت والتعليم التعلم عملية بتنفيذ بالدليل. األحسن يكن مل املعلم عمل
 . والتعليم التعلم عملية خطوات تنفذ مل تزال وال تامة، تقم

  للتالميذ املشاهدة حاصل )٢
 واجللب املزاح يقل األوىل، الدورة يف والتعليم التعلم عملية أثناء

 يتناقشون الذين التالميذ وبسبب ،)الزواج( الفرقة تشكيل  عندما
 ونشاط. الدرس يف يرتكزون الذين التالميذ بعض تزال ال لكن بالفرقة،
 مشاهدة إىل النظر وميكن األحسن، يكن مل التعليمية العملية يف التالميذ
 كما %.٥٢٧٢,٥ مئوية حتصل والتعليم التعلم عملية يف التالميذ نشاط

  : التايل اجلدول يف
  ٤- اجلدول

  التالميذ لنشاط املشاهدة ورقة

  املستجيب  الرقم
  العناصر

 تصنيف  املئوية  اموع
  د  ج  ب  أ   النشاط

  نشيط %٧٠  ١٤ ٤ ٣  ٤  ٣  ١  ١
  نشيط %٧٥ ١٥ ٤ ٤  ٤  ٣  ٢  ٢
 كاف %٦٥ ١٣ ٣ ٣  ٣  ٤  ٣  ٣
  نشيط %٨٠ ١٦ ٤ ٤  ٤  ٤  ٤  ٤
  نشيط %٧٠ ١٤ ٤ ٣  ٤  ٣  ٥  ٥



٤٦ 

  شيطن %٨٠ ١٦ ٤ ٤  ٤  ٤  ٦  ٦
  نشيط %٨٠ ١٦ ٤ ٤  ٤  ٤  ٧  ٧
  نشيط %٧٥ ١٥ ٤ ٤  ٤  ٣  ٨  ٨
  نشيط %٧٥ ١٥ ٤ ٣  ٤  ٤  ٩  ٩

  نشيط %٧٥ ١٥ ٤ ٤  ٤  ٣  ١٠  ١٠
  نشيط %٧٠ ١٤ ٣ ٤  ٤  ٣  ١١  ١١
  نشيط %٨٠ ١٦ ٤ ٤  ٤  ٤  ١٢  ١٢
  نشيط %٧٥ ١٥ ٤ ٣  ٤  ٤  ١٣  ١٣
  نشيط %٧٥ ١٥ ٤ ٤  ٤  ٣  ١٤  ١٤
  نشيط %٧٥ ١٥ ٤ ٤  ٤  ٣  ١٥  ١٥
  نشيط %٧٠ ١٤ ٣ ٣  ٤  ٤  ١٦  ١٦
  نشيط %٧٥ ١٥ ٤ ٤  ٤  ٣  ١٧  ١٧
  نشيط %٧٠ ١٤ ٤ ٣  ٣  ٤  ١٨  ١٨
  نشيط %٧٥ ١٥ ٤ ٤  ٤  ٣  ١٩  ١٩
  نشيط %٧٠ ١٤ ٤ ٣  ٤  ٣  ٢٠  ٢٠
  نشيط %٧٠ ١٤ ٣ ٤  ٤  ٣  ٢١  ٢١
 كاف %٦٥ ١٣ ٤ ٣  ٣  ٣  ٢٢  ٢٢
 كاف %٦٠ ١٢ ٣ ٣  ٣  ٣  ٢٣  ٢٣
 كاف %٦٥ ١٣ ٤ ٣  ٣  ٣  ٢٤  ٢٤

  نشيط %٧٢,٥ ٣٤٨ ٩١  ٨٥  ٩١  ٨١  اموع

  :  البيان
 :  املشاهدة ناحية )١

  كبريا اهتماما املعلم شرح التلميذ يستمع  )أ 
  املعلم من بالواجبات التلميذ يعمل  )ب 



٤٧ 

  بالفرقة التلميذ يشارك  )ج 
  األسئلة التلميذ جييب  )د 

 : التقييم معيار )٢
   جدا ناقص:  ١
  ناقص:  ٢
   كاف:  ٣
   نشيط:  ٤
   جدا شيطن:  ٥

 : النشاط تصنيف )٣
   ناقص%      = ٤٠ من أقل
   كاف% = ٦٩ حىت% ٤١
   نشيط% = ١٠٠ حىت% ٧٠

 : النشاط بيانات حتليل )٤
 ٣٤٨=   التالميذ مجيع نشاط عدد -
 ٢٤=          التالميذ عدد -
   ٢٠=        القصوى الدرجة -

  :  فيحصل
   التالميذ مجيع لنشاط املتوسط

   التالميذ عدد                  
          = ٣٤٨  
             ٢٤  
          =١٤,٥  

  %١٠٠×  التالميذ نشاط توسطمل املئوية    
   القصوى الدرجة                          
          =١٠٠×  ١٤,٥%  



٤٨ 

                      ٢٠   
         =٧٢,٥%  
  التعلم إجناز )٣

 من االختيارات اراختب من يتكون التعليم تقومي هي املرحلة هذه
 يف والتعليم التعلم عملية يف. التالميذ تعلم إجناز ملعرفة وهذا. التعدد
 حيصل مل ولكن الدورة، قبل من التالميذ تعلم إجناز يرقى األوىل، الدورة

 هو األوىل الدورة يف احملصول اإلجناز. املقرر التعلم إجناز مؤشرات إىل
  : التايل اجلدول يف يوجد كما. التعلم بنجاح املتوسط

  ٣- اجلدول
   األوىل الدورة يف التعلم إجناز قائمة

  البيان   الدرجة  التالميذ أمساء  الرقم
 ناجح  ٧٠  ١ املستجيب  ١
 ناجح  ٧٥  ٢ املستجيب  ٢
 ناجح  ٧٥  ٣ املستجيب  ٣
 ناجح  ٧٥  ٤ املستجيب  ٤
 ناجح  ٨٠  ٥ املستجيب  ٥
 ناجح  ٧٥  ٦ املستجيب  ٦
 ناجح  ٧٥  ٧ املستجيب  ٧
 ناجح  ٨٠  ٨ املستجيب  ٨
 ناجح  ٧٥  ٩ املستجيب  ٩

 ناجح  ٨٠  ١٠ املستجيب  ١٠
 ناجح  ٧٥  ١١ املستجيب  ١١
 ناجح  ٧٠  ١٢ املستجيب  ١٢
 ناجح غري  ٦٠  ١٣ املستجيب  ١٣
 ناجح  ٧٥  ١٤ املستجيب  ١٤



٤٩ 

 ناجح  ٨٠  ١٥ املستجيب  ١٥
 ناجح  ٨٠  ١٦ املستجيب  ١٦
 ناجح  ٧٥  ١٧ املستجيب  ١٧
 ناجح  ٧٥  ١٨ املستجيب  ١٨
 ناجح  ٧٥  ١٩ املستجيب  ١٩
 ناجح  ٨٠  ٢٠ املستجيب  ٢٠
 ناجح  ٧٥  ٢١ املستجيب  ٢١
 ناجح  ٧٠  ٢٢ املستجيب  ٢٢
 ناجح غري  ٦٠  ٢٣ املستجيب  ٢٣
 ناجح  ٧٥  ٢٤ املستجيب  ٢٤

  :  البيان     
   التعلم إجناز معيار     
   ناجح غري=  ٦٥ من أقل     
   ناجح=  ٦٥ من أكرب     
  : فيحصل السابقة، األوىل الدورة النتائج لىع بناء     
  ١٧٨٥=  (X∑) التالميذ مجيع نتائج جمموع     
   ٢٤= (N∑) التالميذ وعدد     
  ٢٢=  الناجحني التالميذ وعدد     
  ∑X  =X=  فاملتوسط     

           ∑N               
                   =١٧٨٥  

               ٢٤  
     =٧٤,٣٨  

  : املعادلة الباحث فيستخدم التعلم، جناح مئوية حلساب   
  %١٠٠×  الناجحني التالميذ عدد(%) =  التعلم جناح  



٥٠ 

   التالميذ عدد             
                    =  ١٠٠×   ٢٢%  
                         ٢٤  
                  =٩١,٦٦  

  االنعكاس  )د 
 التعلم عملية أن يعرف ،الثانية الدورة يف اموعة البيانات على بناء

 يف التالميذ تعلم إجناز بلغ وقد.األوىل الدورة من خري الدورة هذه يف والتعليم
 الفصل متوسط يف إليه النظر وميكن النجاح، إجناز مؤشرات الدورة هذه

  . الثانية الدورة إىل األوىل الدورة من يتقدم الذي
   بحثامل  .د 

 املستمرة املشاهدة صيلحت على بناء هنا الباحث يقدمه الذي املبحث
 التالميذ أمساء قائمة من تكون األولية البيانات الباحث مجع الدورة، قبل. باالنعكاس

 الدورة، قبل االختبار على بناء األولىي التالميذ نتائج وأخدت. األولية التالميذ ونتائج
 التعلم جناح ومئوية ٦١,٦٦ التالميذ تعلم إجناز متوسط على احملصولة البيانات ودلت

 ومئوية ٧٠ املتوسط يعين املقررة، املؤشرات يبلغ مل وهذا%. ٤٥,٨٤ الدورة قبل
  %. ٧٠ التعلم جناح

  ٤- اجلدول
   الدورة قبل التقومي حتصيل

   الدورة قبل   املؤشرات
  ١١  ٦٥ من أكرب النتيجة حصلوا الذين التالميذ عدد
  ١٣  ٦٥ من أصغر النتائج حصلوا الذين التالميذ عدد

  ٦١,٦٦   توسطامل
  %٤٥,٨٤   التالميذ جناح

  
  



٥١ 

  ٥- اجلدول
   دورة لكل النتائج

  الرقم
  النتائج

  البيان
  الثالثة الدورة  الثانية الدورة  الدروة قبل

  راق  ٧٠  ٦٠  ٥٠  ١
  راق  ٧٥  ٧٥  ٦٥  ٢
  راق  ٧٥  ٦٠  ٥٥  ٣
  راق  ٧٥  ٧٠  ٥٠  ٤
  راق  ٨٠  ٦٥  ٦٠  ٥
  راق  ٧٥  ٧٥  ٦٥  ٦
  راق  ٧٥  ٦٠  ٦٠  ٧
  قرا  ٨٠  ٦٠  ٧٠  ٨
  راق  ٧٥  ٧٥  ٧٥  ٩

  راق  ٨٠  ٧٥  ٧٠  ١٠
  راق  ٧٥  ٦٥  ٦٥  ١١
  راق  ٧٠  ٦٠  ٥٠  ١٢
  راق  ٦٠  ٦٥  ٥٥  ١٣
  راق  ٧٥  ٧٠  ٧٠  ١٤
  راق  ٨٠  ٧٠  ٦٥  ١٥
  راق  ٨٠  ٦٠  ٦٠  ١٦
  راق  ٧٥  ٦٥  ٦٠  ١٧
  راق  ٧٥  ٦٠  ٥٠  ١٨
  راق  ٧٥  ٧٠  ٧٠  ١٩
  راق  ٨٠  ٧٠  ٧٥  ٢٠



٥٢ 

  راق  ٧٥  ٧٥  ٦٥  ٢١
  راق  ٧٠  ٦٥  ٦٠  ٢٢
  راق  ٦٠  ٦٠  ٦٠  ٢٣
  راق  ٧٥  ٦٠  ٥٥  ٢٤

 مل الذين تالميذ ثالثة هناك أن يعرف السابق، التعلم إجناز أو النتائج من
 وشرح الدرس مبادة االهتمام قلة بسبب. القرار على النتائج تبلغ مل أي ينجحوا

  . املعلم
 استخدم مثل املشاهدة بيانات حصلت األوىل، الدورة يف املشاهدة منو

 تدبري ولكن اجليد، "The Power of  Two and Four" قةطري العربية اللغة معلم
 مازال حىت التعلم، يف واإلشراف الدافع قلة بسبب وهذا. أمثال يكن مل الفصل
 ذلك، عن وباإلضافة. املوجودة الدراسية املواد فهم يف بالصعوبة يشعرون التالميذ

 تعلم إجناز دمتوتق. التعلم خارج واألنشطة األعمال عملوا التالميذ وجد زال ما
 مؤشرات على تبلغ مل ولكن الدورة، قبل من بالنسبة األوىل الدورة يف التالميذ
 وأما%. ٤٥,٨٤ التعلم بنجاح ٦١,٦٦ املتوسط الدورة قبل حصل. املقرر النجاح

 حيتاج لذلك،%. ٦٢,٥ التعلم بنجاح ٦٦,٢٥ املتوسط حصل األوىل، الدورة يف
  . التالميذ تعلم إجناز يرقى لكي) انيةالث الدورة( التالية الدورة إىل

 إجراء تنفيذ كان األوىل، الدورة يف االنعكاس على بناء الثانية الدورة يف
 بالواجبات والقيام املعلم، شرح استماع على التالميذ بتوجيه املعلم قام جيدا، املعلم

 علمامل أشرف. الواجبات أداء يف والنظام التالميذ، بني واالشتراك املعلم، من
 التالميذ قدر هنا من حوهلم، الواقعية باحلوادث يعلق التعليمية العملية أثناء التالميذ

 يسبب وهذا. اجلديد اجلواب على للحصول الفرقة أعضاء مع البيانات حتليل على
  . الدراسية املادة يفهموا حىت والتعليم التعلم عملية على التركيز

 يف. األوىل الدورة من بالنسبة الثانية الدورة يف التالميذ تعلم إجناز رقى
 الدورة إجراء وبعد%. ٦٢,٥ التعلم بنجاح ٦٦,٢٥ املتوسط كان األوىل الدورة



٥٣ 

 يف الترقية وجدت حىت. %٩١,٦٦ التعلم بنجاح ٧٤,٣٨ املتوسط فكان الثانية
 جنازإ بلغ الثانية، الدورة يف. الثانية الدورة إىل األوىل الدورة من التالميذ تعلم إجناز
  ). %٧٠ من أكرب( املقرر النجاح مؤشرات على التالميذ تعلم

 على بلغ التالميذ تعلم إجناز أن يعرف أن ميكن السابقة، البيانات من
. الثالثة الدورة إىل حتتاج ال الثانية، الدورة تكفي حىت املقرر، النجاح مؤشرات

 ترقية على قادر " The Power of  Two and Four" طريقة باستخدام أن واملعىن
 مبدرسة" A" العاشر الصف يف" املهنة" للمادة العربية اللغة لدرس التالميذ تعلم إجناز

  . دماك سايونج اإلسالمية العالية" الشبان ضة"
  ٥- اجلدول

   البحث نتائج
  الثانية الدورة  األوىل الدورة  الدورة قبل  البحث نتائج

  ٧٤,٣٨  ٦٦,٢٥  ٦١,٦٦   التعلم إجناز متوسط
  %٩١,٦٦  %٦٢,٥  %٤٥,٨٤   التعلم جناح

  

 The" طريقة باستخدام التعليمية العملية تدبري أن على السابق البيان يدل

Power of  Two and Four" تعلم إجناز ترقية على قادر العربية اللغة لدرس 
 درس لتنفيذ مناسبة "The Power of  Two and Four" طريقة لذلك،. التالميذ

 التعلم عملية يف منظمة أنشطة هلم الذين التالميذ على أثار وله. ةالعربي اللغة
  . والتعليم


