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 الباب الرابع
  يدانية و تحليل البياناتمدراسة 

 
وارو " العلوم دار"خية عن المدرسة العاليةير لمحة التا: الفصل األول .1

 .سيدوارجو
 .وارو سيدوأرجو -تاريخ تأسيس المدرسة العالية تانادا وادونج أسرى  ) أ

م، 1992وارو سيدوأرجو يف السنة  -أعلفت املدرسة العالية تانادا وادونج أسرى
ّسسة رمسية حّىت وىف سبعني السنة قرية وادونج أسرى ال جتد مؤ . ينايري 23وىف التاريخ 

  .كيلو مرتاً   1الطالب هنا جيب أن يتعلموا إىل القرية بريبيك اليت مسافتها 
م أقامت روضة األطفال، وبعد سنتني يف السنة 1977يف السنة  عتبةهاعلى 

م أقامت 1989م أقامت املدرسة االبتدائية، وبعد عشر سنوات يف السنة 1979
رسة املتوسطة اإلسالمية تانادا،  م أقامت املدرسة 1992وبعد ثالث سنوات يف السنة ا

م نال املدرسة العالية اإلسالمية تانادا وضع 1995وىف السنة . العالية اإلسالمية تانادا
تطوير املؤسسة لقسم الدين اإلسالمية جبمهورية  راليةداجلن املديرية من )diakui(معرب 

اإلسالمية تانادا يف وضع االعرتاف  م تكون املدرسة العالية2005وىف السنة . إندونيسيا
   40.(Akreditasi B)ب 

وارو  -وادونج أسرى أما املأمورية والبصرية املدرسة العالية اإلسالمية تانادا
  :سيدوأرجو كما يلي

 :وارو سيدوأرجو -دونج أسرىبصيرة المدرسة العالية اإلسالمية تانادا وا  ) ب
  :وارو سيدوأرجو -وادونج أسرى أما بصرية املدرسة العالية اإلسالمية تانادا

انضباط وتفوق اإلنجاز، والدينية واألخالق  فيلتطوير جودة الطالب "
 ".الكريمة
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 :وارو سيدوأرجو -مأمورية المدرسة العالية اإلسالمية تانادا وادونج أسرى  ) ب

 .ىب ويدرب الطالب النضباط يف كل جمالير  .1
 .ترقية اجلودة يف جمال األكادميي بأن حتسني تدريس وتشريف العملي .2
يزيد الطالب بالقدرة األساسية الطبخة والكهربائية حىت يزيد الطالب ىف  .3

م  .حيا
تطوير اهلواية واملوهبة ورغبة الطالب بوسيلة األنشطة الرياضة و الفنية  .4

 .العملي والبحث
 .تطوير اللغة العربية واللغة اإلجنليزية مستمراً  .5
 41.فعلية قيمة الدين اإلسالمية واألخالق الكرمية يف احلياة اليومية .6
 

  .أغراض الدرس)  ج
 . الكل جم  يفميلك الطالب انضباط  .1
ميلك الطالب  املعرفة العالية حىت يستطيع الطالب أن ينالوا مقدار  .2

 .النجاح املرجو
 .ميلك اخلرج قدرة الطبخ و قدرة الكهرباء يف احلياة اليومية .3
استطاع الطالب أن يتطوروا هدايتهم  ووهبتهم ورغبتهم بوسيلة األنشطة  .4

 .الرياضة والفنية والبحث العملي
اللغة العربية واللغة اإلجنليزية لفهم وتطوير  لطالب أن يستخدموااستطاع ا .5

 .اإلعالنات أو الفكرة ويعملوها يف احلياة اليومية
خالق الكرمية يف ن يفعلوا قيمة الدين اإلسالمية واألأاستطاع الطالب  .6

 .احلياة اليومية
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 .لوازم التعليم في المدرسة  ) د
درسة العالية مرمي سورابايا لتوفري عملية التعليم فيها امل يفكانت   اليتلوازم التعليم 

 42:هي كما تلي
  لوازم التعليم:  1اللوحة 

  عدد  الغرفة من نوع  رقم
  5  الدراسية الفصول  .1
  1  املكتبة غرفة  2
  1  ةاللغ معمل  .3
  1  غرفة حمترب علم العامل  .4
  1  كمبيوتر غرفة خمترب  .5
  1  املدرسة رئيس غرفة  .6
  1  الضيوف غرفة  .7
  1  غرفة اإلدارة  .8
  1  املعلمني غرفة  .9

ال  .10   1  الرياضي ا
  1  حقل حفل  .11
  BK  1 غرفة  .12
  UKS  1  /الصّحة غرفة  .13
  PMR  1/ الكشفية غرفة  .14
  OSIS  1/ ملدرسةا منظم غرفة  .15
  1  مستودع غرفة  .16

                                                             
 .2013ىف البيانات عن أحوال املدرسة ىف سنة  سيدوأرجو -الوثائق للدرسة العالية تانادا وترو 42
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  1  التعاونية  .17
  1  املسجد  .18
  1  مقصف  .19
  1  املعلم مرحاض / محام  .20
  3  الطالب مرحاض / محام  .21
  3  الطالب مرحاض / محام  .22
  1  األمن غرفة  .23

  
 .معالم المدرسة) ه

ا تكون موصلة , من بعض عناصر املدرسة واألساتيذ ه املعارف إىل اتصال  يفأل
 يف وأما األساتيذ  .وارو سيدوارجو تانادا العالية باملدرسةعلمية التعليم  يف الطالب
  :كما يليفهما  , فتنقسم إىل قسمني وارو سيدوارجو تانادا العالية املدرسة

  43األساتيذ:  2 حةاللحو 
  مجلة  النساء  الرجال
14  11  25  

  
  44املوظف:  3اللوحة 

  مجلة  النساء  الرجال
2  2  4  

 
 
 

                                                             
 .2013سنة  يف احلكوميسني البيانات عن مجلة املدر  يفسيدوأرجو -الوثائق املدرسة العالية تانادا وارو  43
 .2013سنة ال يف املوظفالبيانات عن مجلة  يفسيدوأرجو -الوثائق املدرسة العالية تانادا وارو 44
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 .جملة الطالب  ) و
  : 45يفتفصيلهم كما يلاملدرسة العالية  يفوأما الطالب الذين يدرسون 

 
  مجلة الطلبة :  4اللوحة 

  مجلة  النساء  الرجال  املستوى  النمرة
  43  26  17  العاشر   .1
  30  18  12  احلادي عشر   .2
  27  15  12  عشر الثاين   .3

  
عملية تعليم اللغة العربية في الفصل  الحادي عشر بحثت الباحثة ) ز

وكانت جملة العينة الطالب الذي . وارو سيدوارجو تانادا العالية بالمدرسة
  :وأما اسمها فهي , بحثت فيها ثالثون طالبا

  
  مساء الطالب أ:  5اللوحة 

  األسماء  رقم
  .أنديك رمحد فراتاما  .1
  .بدرس سالم  .2
  .ليلة املغفرة  .3
  .ميغا فسفتاساري  .4
  .مفتاح اجلنّة  .5
  .نابيل ليل فوزية  .6
  .سييت قمرية  .7

                                                             
 2013السنة  يفالبيانات عن مجلة الطالب  يفسيدوأرجو -الوثائق املدرسة العالية تانادا وارو 45
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  .ودييا أستويت  .8
  .إبن هاريس  .9

  .خالد رزال حيربا  .10
  .ديآل ليسرتي  .11
  .نوفينىت أريف فراتيوى  .12
ة  .13   .فرتي مسلحة األمّ
  .سفيان أريسندى  .14
  .إيلول أمحد نور جحيوا  .15
  .ليازهرة األو   .16
  .أبريليا ولنداري  .17
  .نعمة الصاحلة  .18
  . مآلندا إنديرا ستيا فرتى  .19
  .ديأن رمحواتى  .20
  .أمحد فوزان  .21
  .ريزقا فرتي  .22
  .فاجر صادق  .23
  أمحد حسني  .24
  حممد فحرالدين  .25
يد  .26   عمر عبد ا
رة  .27   .قنتة املنوّ
ة  .28 ّ   .خليلة األلفي
  .أمريالدين  .29
  .فرتا يزرين  .30
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 .تحليلهاو عرض البيانات :الثانيالفصل ) 2
 العالية بالمدرسة عشر الحادي فصل من الطالبستماع االمهارة تدريس   ) أ

 .وارو سيدوارجو تانادا
 مثال القدمية الطريقة تستخدم تزال ال تانادا ةعاليال ةاملدارس يف العربية اللغة تعلم 
ورَ  ةسدرّ امل وباإلضافة .وترمجة قواعد طريقة مث احملاضرة، طريقة  عمل ورقة على إالّ  ةٌ مسمُ

 يتم اليت للمواد املساعدة لآللة التعليم وسائل من االستفادة وعدم، فقط الطالب
  .تانادا ةعاليال ةملدارسبا العشر احلادي فصل من للطالب تدريسها
 الو رتابة و  سالتدري اليت الطريقة بسبب للطالب جدا مملة التدريس طريقة هذه 
 ملللا بسرعة تانادا ةعاليال باملدرسة عشر احلادي فصل من الطالب، فهو جيعل خيتلف
ر يف.مباشرة التعلم عملية عندما  الوسائل يستعمل الذي هو احلريفُّ  املدرّس الزمان، تطوّ
عملية و  املطلوبة التعلم أهداف إىل الوصول أجل املواد لرسائل آللة به ينتفع و التعليم

 .فعالة لتكونلتعلم ا
 طريقة استخدام إالّ   العربية اللغة للدرس تانادا ةعاليال ةمدرس يف االستماع ميتعل
سة الصوت تستخدمي اإلستماع ميتعلو  ،فقط احملاضرة  موضوع للمعلمنيمباشرة  املدرّ

 أقل وهو .غريها التعليم وسائل يستخدم ال املعلم تلكو  آرموتى آين أستاذة وهي اللغة
 ميكن ال تانادا العالية رسةاملد عشر احلادي فصل طالب أن حقيقة إىل ذلك يرجع يةفعال
 رسةاملد عشر احلادي فصل من الطالب جلعل دروسهم املواد سرت ما ألن تستمع أن

  .للتعلم كسول شعور أخرياينشأ و  امللل بسرعة تصبح تانادا العالية
 من استخدم الأنا " آرموتى آىن أستاذة وهي املواد مدرسي مؤلف مع مقابلة يف

أنا وضعت و  الدراسة متأل اليتالسهولة  وجودنظرا لعدم  االستماع التعلم يف التعليم وسيلة
 املواد تعليم يف  فعال نقص أيضا وبالتايل، والصرف النحو قواعد على الرتكيز من املزيد

 هذه أؤكد أنين السببو . تانادا العالية رسةاملد عشر احلادي فصل طالبالإىل  االستماع
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 القواعد من الكثري هناك أن سئلةاأل االمتحان عندما ألنه والصرف النحو القواعد املسألة
  46" والصرف النحو

 التعلم عن حول الطالب من عددا املؤلف مع مقابالت أيضا واحدة مناسبة يف
 اليت القصةقراءة والرتمجة وال القواعد عن تعلم تواترا أكثرأستاذة آىن "يف الفصل ستماعاال
كثرة من الطالب سعر بامللل  ستماعاال املواد تدرس، ولكن عندما الطالب عمل ورقة يف
  مباشرة علمامل الصوت باستخدام ألن فقط كسول التعلم من تتعب املطاف اية يفو 

 التعلم طريقة إىل أيضا يشريالفصل  يفة الباحثة مالحظيف  47".للطالب جدا مملة وهذه
 تانادا العالية املدرسة عشر احلادي فصل من الطالب جعلو  الرتابةأستاذة آىن هي  من
 جمرد تغيري ال وكذلك املستخدمة التدريس والطريقة،  امللل بسرعة على واحلصول سولةك

  .د والرتمجةالقواعالطريقة و  احملاضرة طريقة باستخدام
 الطريقة حتب ال، أّن الطالب نبيلة قالت عشر احلادي الصف طالبة مع مقابلة يف

سة من تعلم اليت  وجه على كسولة أيضا لطالبا حبيث للتعليم مملة الطريقة بسبب املدرّ
 يستطيع ال الطالب من كثرة اإلستماع املّدة ويف. العربية اللغة يف دروس لتعلم اخلصوص

سة من مباشر صوت السماع معظمهم ألن يفهم أن  مسعت،  إن سنفهم كيف" املدرّ
  .الفصل هذه يفأقل فعالية  ستماعاال املادة تعلم لذا 48."كسولة بالفعل

 الطبقات، السيطرة ميكن املعلم أن إىل يشري ال صلالف يف الباحثة ةاملالحظ ومن
وحتدث مع أصدقاء ، نعاس حالة يف اليت الطالب وجد .مواتية تكن مل الفصل احلالة ألن

سةدور املل حاجة هنا .الدراسة عند امني هناك الطالب من واحدو ، األخرى  األ درّ
 جو حتقيق على قادرة تكون أن أيضا ينبغي للمعلمني املواد واجبات تقدمي إىل باإلضافة

 جمرد آىن أستاذة أن صحيحا كان ذلك جانب ىلإ. ومواتيةتكون ممتعة ل الفصل من
 حمتويات فقط جيزةو  لفرتة شرح  دقائق90 الدروس يف، دالقواع مقرر تدريس يف الضغط

                                                             
سة املاّدة هي أستاذة آىن آرمواتى يف يوم اجلمعة، مقابلة الباحثة  46  08:00يف الساعة  2013أبريل  12مع املدرّ
 09:30يف الساعة  2013أبريل  12يف الفصل يوم اجلمعة، " أنديك"مع الطالب مقابلة الباحثة  47
 09:30يف الساعة  2013 أبريل 12يف الفصل يوم اجلمعة، " نبيلة"مع الطالب مقابلة الباحثة  48
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سة سةبقية و  املواد، املدرّ  فضال، احملاضرات إلقاء يف املتمثلة القدمية الطريقة باستخدام املدرّ
   .49والرتمجة دالقواع طريقة عن

 احلاديالطالب الصف  ستماعاال ادةامل نظام تعلم أن هو امليدانية الدراسة حتليل
 بعيدا يكون أن ميكن اليت النتائج لتحقيق فعالية أقل هو "تانادا" العالية املدارسة يف عشر
ومتيل إىل  آىن أستاذة من النظام قبل من تدريس يتم ألن هذا .التعلم من اهلدف عن

 أن املفرتض من .ليمالتع وسائل من االستفادةأقل قدرة على و  القدمي طريقة استخدام
 عملية حبيث وممتعة مرحية أجواء جتلب أن الفصل البيئة جتعل اليت هي املهنية املعلم يكون
، وكان املعلم قبل من املقدمة املادة على الرتكيز للطالب ميكن مكان يأخذ التعلم

 املعلم قبل من ستعرض اليت االستماع املادةعلى  و للتعلم سروري دواعي من الطالب
  .إليه التوصل يتم الفعال التعلم هدف سيكونو ، يضاأ

 عريب صوت إىل االستماع خالل من هو االستماع احلقيقي التعلم مواد على
 للمعلم ميكن ال كان إذا األصلي العرب جلعل للمعلمني املمكن من كان إذا .األصلي

 الكاسيت، والفيدي/ األفالم، مدياع الصوت، السمعية التعليم وسائل يستخدم أن البدّ 
 عن للتعبري للمعلمني أسهل، وجعلها التعليم وسائل باستخدام االستماع ادةامل لتسليم
 أهداف حتقيق سيتم أنه حبيث ادةفهم املل للطالبوأيضا أسهل  االستماع ادةامل حمتوى
  .املرجوة التعلم

تدرس من قبل  اليت  ستماعاال تعلم أن نستنتج أن من الشرح املذكور أعاله هي
 االختبارو  يقبل اختبار تنفيذ من قياسها ميكن هذاو  فعالية أقل هو آرموتى آىن ستاذةأ

 و.2013 أبريل 26 اجلمعة يوم  يف "املسافر الصالت" ستماعاال املاّدة من البعدي
 املعلم ألن ستماعاال التعلم يف الطالب مملةتكون  ستماعاالأن املاّدة  ذلك إىل باإلضافة

 يف املدرسني تساعد أن اليت التعليم وسائلو ميكن تلك  ،تعليمال وسائل يستخدم ال
   .التعلم أهداف إىل الوصول أجل من املواد تقدمي

 
                                                             

 10:00يف الساعة  2013أبريل  17مالحظة الباحثة يف الفصل احلادي عشر يوم اجلمعة ،  49
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 ستماع لطالبااللترقية مهارة " السمعية البصرية"الفيلم كوسيلة  استخدام  ) ب
 .وارو سيدوارجو تانادا العالية بالمدرسة عشر الحادي فصل من

، ملعلومات، أو يم السمعية البصريةلتعلكوسيلة االفيلم   وواملقصود الفيلم هنا ه 
العديد من األشياء ميكن تفسريها من خالل الفيلم، من بني أمور أخرى، حول  .التعليم

و الصناعة، واألحداث الطبيعية ،  بني عنيف أجسامنا أو اليت ت بني ماالعمليات اليت ت
، وتاريخ احلياة شعب عظيم أو فنية مهارة اإلنسان ، والصناعات التعدينية، وتعليم احلياة

  .وغري ذلك
، ميكن أن الفيديو وصف كائن يتحرك جنبا إىل جنب الفيلم كما هو احلال مع

م، ما يالفيلم هو مفيد جدا يف عملية التعل .مع األصوات الطبيعية أو األصوات املناسبة
القراءة أو السمع ميكن ر من ما تتميز العني واألذن من قبل مسعت، وأسرع وأسهل للتذكّ 

 كان إذا .وتكرارا مرارا تقوم أن ميكن ملعلم املزايا من املزيد هناك أيضا لفيلما. فقط
 الفيلم مث ،٪20 فقط مُ فْه  واحدة ةمرّ  الفيديو/الفيلم عن شرح اصاخل الباب يف الطالب

 عدة زيادة بالتأكيدفهم الطالب و  مرات 10-5 املنزل يف أخرى مرة تقوم أن ميكن
  .أضعاف
 وسیلة بوجود، الرتفيه إىل باإلضافة جّدا فعالة الفيلم باستخدام  االستماع ميتعل أنو 
 عشر احلادي فصل من للطالب للتعلم احلماس الشعور تعزيز أيضا وميكن الفيلم التعليم

 من سابقا ينظر كان اليت التعليمية املواد االستماع املاّدة يف خاصة تانادا العالية رسةاملد
 الفيلم استخدامب مثّ . اجدّ  مملة تانادا العالية رسةاملد عشر احلادي فصل من الطالب بلق

 رسةاملد عشر احلادي فصل من للطالب التعلم روح تعزيز إىل باإلضافةتعليم لل كأداة
م جديدة فرداتامل ينالون أيضا، والطالب تانادا العالية  إىل يزيد، وبالتأكيد يعرفون ال أ

  .معرفتهم
 ومفيدة للغاية مفيد أمر الدراسية لالفص يف والتدريس التعليم يف الفيلم ستخدامبا
 اخليال قوة تطوير .املواد على الذاكرة مضيفا .الطالب وآراء أفكارتطوير  :إىل خاصة
 اليتباملاّدة  سباملنا الفيلم اختيار وينبغي .للتعلمالدافع و  االهتمام تعزيز .الطالب لدى
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 الفوائد ملعرفةانظر و  مبكر وقت يف املتحدة الفيلم تعرف أن جيب علمامل .للطالب تواصل
  .التعلم على تعود اليت

وأن مهارة االستماع للطالب يف هذه املدرسة كان بعضهم يستطيعون أن يفهم 
 إالّ   العربية اللغة للدرس تانادا ةعاليال ةمدرس يف االستماع ميتعلولو قليال، و  املسموعمن 

سة الصوت تستخدم االستماع ميتعلو  ،فقط احملاضرة أسلوب استخدام مباشرة  املدرّ
 التعليم وسائل يستخدم ال املعلم تلكو  آرموتى آىن أستاذة وهي اللغة موضوع للمعلمني

 رسةاملد عشر احلادي فصل طالب أن حقيقة إىل ذلك يرجع فعالية أقل وهو .غريها
 فصل من الطالب جلعل دروسهم وادامل سرت ما ألن تستمع أن ميكن ال تانادا العالية

  .للتعلم كسول شعور أخرياينشأ و  بسرعة بامللل تصبح تانادا العالية رسةاملد عشر احلادي
 من استخدم الأنا " آرموتى آىن أستاذة وهي املواد مدرسي مؤلف مع مقابلة يف

أنا وضعت و  ةالدراس متأل اليتنظرا لعدم وجود السهولة  االستماع التعلم يف التعليم وسيلة
 تعليم يف  فعال نقص أيضا أنا وبالتايل، والصرف النحو قواعد على الرتكيز من املزيد
 أؤكد أنين السببو . تانادا العالية رسةاملد عشر احلادي فصل طالبالإىل  االستماع املواد
 من الكثري هناك أن سئلةاأل االمتحان عندما ألنه والصرف النحو القواعد املسألة هذه
 .50" والصرف النحو واعدالق

يف  ستماع لطالباالرتقية مهارة ل الفيلم ففي عرض البيانات عن فعالية استخدام
ة  يفالباحثة هذه املدرسة استخدمت  ّ  .)Purposive Sampling(هذا البحث العينة القصدي

ا حتتاج البحث أن يعّني موضوع البحث لرتكيزه وأما املوضوع البحث يف هذا . وأل
الباحثة  استخداموملعرفة ترقيتها . البحث هو مهارة االستماع أي طريقة لرتقيتها

 يعين بارينتباخ وقوعاً  البحث هذه يف الباحثة ستخدمتا الذي ختباراالاالستبيانات و 
اليت قد أجاب الطالب  (Post Test) البعدي ختباراال و (Pre Test) القبلي بارختاال

   .عليها
                                                             

سة املاّدة هي أستاذة آىن آرمواتى ىف يوم اجلمعة، مقابلة الباحثة  50  08:00ىف الساعة  2013أبريل  12مع املدرّ
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وهو من أهم  ،مادة التعليم و ما وصل إىل فهمها بتسهيل أن االختيار يف, إذن
يعلمها املدرس هي وسيلة  اليتوما يوصل ويساعد الطالب إىل فهم املادة . عملية التعليم

 يفألنه حيث الطالب , ختطيط التعليم يفة التعليم أمر مهم  إذن اختيار وسيل. التعليم
 .عملية التعليم بالفصل حينما يوصل املدرس املادة

ا استخدام  ا الباحثة " السمعية البصرية " كوسيلة   الفيلموأمّ اليت أقامت 
  :فتستخدم الباحثة الكيفي والطرق املختلفة، كما يلي 

  املقّدمة - 1
  .إلقاء السالم -
سي -  .التعلم واهلدفج منوذ  ةبّني املدرّ
سةامل أعطت -  . احلّث على الطالب كي نشاط يف التعلم درّ
 .التعلم يفجيب حتصيلها التالميذ  اليتالكفاءة األساسية  ةخيرب املدرّس -

 األنشطة األساسية - 2
ر - سةامل دوّ   .إعدادها مت اليت الفيلم التعليم وسيلة درّ
 .تؤديه الذي الفيلم التعليم وسيلةالطالب يستمعون  -
رو  - سةامل دوّ  أفضل فهم على الطالب جعل أجل من الثانية للمرة الفيلم درّ

 .ادةتوى املحمل
سةامل اختارو  -  حمتوياتشرح يو  األمام إىل قدملت الطالب من واحد إىل درّ

 . الفيلم من تسمع مت اليت املواد
سةامل يقسم مث -  .الفيلم من تسمع مت اليت ادةامل حول لطالبلاالختبار  درّ
سةامل تعطى اليت  األسئلة على الطالب وجييب -  .قبل من درّ
 الصحيحة اإلجابات مث، به القيام مت اليت اإلجابات عيمج الطالبجيمع  -

 .معا
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  اخلامتة - 3
س اخلالصة من املادة  و معا الطالبو  ةيذكر املدرّس - عن  يعطى املدرّ

  .الفيلم من عتسم مت اليت مادة االستماع
 .من هذه املادة احلّث على الطالب ةيعطى املدرّس -
سة الواجب املنزيل -   . إلقاء السالم.يعطى املدرّ

 االستماعترقية مهارة حنو  استخدام الفيلمعقدت الباحثة مخسة لقاءات لفعالية 
موعة التجريبية يفو . ختبار واملالحظةلالولقاءين  يوم  قامت الباحثة بالتدريس يف ا

وسيلة ذن لتجرب هذه إ. ملدة تسعون دقيقةاخلامسة  احلصة الرابعة حّىت احلصة  اجلمعة
 :  الدراسية الفصول يف لوجه وجها مرات ثالثهي  التعليم

  :سيدوأرجوا - وارو تانادا العالية املدرسة يف التجربة أنشطة وهذه
 .العربية اللغة تدريس يف التجربة أنشطة :6 اللوحة

  " البصرية السمعية"كوسيلة الفيلم التعليمية وسائلال استخدام
  البيان  األنشطاة  الزمان  التاريخ  اللقاء
  أبريل 17  .1

2013  
60 
  دقيقة

 يف ملالحظة إلقاء
  عشر احلادي الفصل

 الطالب من حالة ملعرفة
 وفهم العربية اللغة تعلم عندما
 توزيعو  .الطالب طبيعة

 على استبيانات الباحثة
 اللغة تعلمب تتعلق الطالب

 على القدرة، وخاصة العربية
  .االستماع

  أبريل19  .2
2013  

90 
  دقيقة

 التعليمية املادة إلقاء
 وأعطى األول

 Pre) القبلي ختباراال

Test)  

 مبوضوع التعليمية مادة
  ".املسافر الصالة"
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  أبريل 26  .3
2013  

90 
  دقيقة

 التعليمية املادة إلقاء
  الثاين

 ذهه تستعمل الباحثة قبل
 ما عن الباحثة تشرح الطريقة

 لكي الفيلم التعليم وسيلة هي
 هذه يف الطالب يفهم

  .التعليم
  مايو17  .4

2013  
90 

  دقيقة
 التعليمية املادة إلقاء

   الثالث
 مبوضوع التعليمية مادة

  "املسافر الصالة"
  مايو24  .5

2013  
90 

  دقيقة
 التعليمية املادة إلقاء
 ختباراال و الرابع

  (Post Test) البعدي

 مبوضوع التعليمية مادة
  "املسافر الصالة"

  
 تانادا العلية املدرسة عشر احلادي الفصل يف األوىل التجارب من الوقت ذلك يف

 ذلك يف الطالب الفصل شرط االستماع مهارات لتحسني الفيلم وسيلة باستخدام
 هناك ذلك، ومع .الفيلم لعبت التعليم وسائل اهتمام من يكفي ما فحص من الوقت

اية ذلك ومع .األصدقاء معالتحدث و  االستماع تركيزا أقل هم الذين الطالبان ، يف 
 معيف مقابلة الباحثة . يلعبمشاهدة فيلم و  إىل االستماع على الطالب تركيزاملطاف 

 .متعة أكثر يكون الفيلم باستخدام التعلم أن أجراها الطالب أحد
 أو" الكلمة ختمني" لعبة تستخدم الكتاب من املقصود فإن الثانية التجربة يف

)icebreaking( اليت الفيلم تشغيل الباحثة مث اللعبة من االنتهاء بعد الطالب انتباه للفت 
 الطالب يصبحو ،مالءمة أكثر تصبح الدراسي الفصل اية ظروف ويف. إعدادها مت

 .تؤديه الذي الفيلم إىل واالستماع انتباها أكثر
 فعالة الفيلم باستخدام  االستماع تعلم أن نستنتج أن كور أعاله هيمن الشرح املذ 

 احلماس الشعور تعزيز أيضا وميكن الفيلم التعليم وسيلة بوجود، الرتفيه إىل باإلضافة جّدا
 االستماع املاّدة يف خاصة تانادا العالية رسةاملد عشر احلادي فصل من للطالب للتعلم
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 العالية رسةاملد عشر احلادي فصلال لطالب قبل من سابقا ظرين كان اليت التعليمية املواد
 التعلم روح تعزيز إىل باإلضافةتعليم لل كأداة الفيلم استخدامب مثّ . اجدّ  مملة تانادا

 فرداتامل ينالون أيضا، والطالب تانادا العالية رسةاملد عشر احلادي فصل من للطالب
م جديدة   .معرفتهم إىل يزيد، وبالتأكيد يعرفون ال أ

 
 الطالب في الفصل االستماعنحو ترقية مهارة  استخدام الفيلمفعالية   )ج

  .وارو سيدوأرجوا" تانادا"شر بمدرسة العالية ع الحادي
ذه الطريقة ما تتعلق ب و عملية تعليم املهارة  وسيلة التعليم الفيلمتتناول الباحثة 

مبدرسة  عشر احلادي للفصل م الفيلموسيلة التعليب استخدام يفطالب الو أراء  االستماع
متام إ يفوكذلك لتدافع  االستماعهارة ملباستخدامها وارو سيدوأرجوا " تانادا"العالية 

ا الرمز الذي . البيانات واستكماهلا ستخدمت الباحثة لتحليل األجوبة الطالّب هو اأمّ
  .)Rumus Prosentase(وية املأرموز 

  :وبة على تعيني النتيجة التالية أربع بديالت لألج الباحثة فأعطت
 .جيد جدا"  3" على النتيجة " أ " بديل األجوبة  )1
  .جيد"  2"على النتيجة " ب"بديل األجوبة  )2
 .برتبة ناقصة"  1"على النتيجة " ج"بديل األجوبة  )3
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ا أجوبة املستج   :بني شرحتها الباحثة يف اللوحات التالية  يأمّ
 : 7اللوحة 

رقم 
  املستجيبني

  ألسئلةأرقام ا
  جمموع

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

1.  1  3  3  3  2  3  2  1  2  2  3  3  2  2  3  35  
2.  1  3  3  1  1  3  3  2  2  3  3  2  1  2  3  33  
3.  1  2  3  3  3  3  3  3  1  3  3  3  2  3  3  39  
4.  1  3  3  2  2  3  2  3  2  2  1  3  2  3  3  35  
5.  1  3  2  2  1  2  3  1  2  2  2  2  1  3  3  30  
6.  1  3  3  3  2  3  2  2  2  2  3  3  2  2  3  36  
7.  1  2  2  2  2  3  3  3  2  3  3  3  2  2  2  35  
8.  1  3  3  3  3  2  3  2  2  3  1  3  2  2  2  35  
9.  1  3  2  2  2  3  2  2  2  2  2  2  3  2  3  33  
10.  1  3  3  2  1  2  1  3  2  2  3  3  2  3  3  34  



54 
 

11.  1  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  2  2  3  3  40  
12.  1  3  2  3  3  2  3  3  3  1  3  2  3  3  3  38  
13.  1  3  3  3  1  3  2  3  2  2  3  3  2  3  2  36  
14.  1  3  3  3  2  3  3  2  3  2  3  2  2  3  3  38  
15.  1  3  2  3  3  1  1  3  1  3  1  3  2  3  3  33  
16.  1  2  3  2  2  3  3  1  1  3  2  3  2  3  3  34  
17.  1  2  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  2  3  3  40  
18.  1  2  2  3  2  2  3  3  2  2  3  3  2  2  3  35  
19.  1  3  2  2  2  3  2  2  2  3  3  3  1  2  3  34  
20.  1  3  3  3  2  3  1  2  1  2  2  3  2  2  3  33  
21.  1  3  3  3  2  1  3  2  1  2  3  3  2  3  2  34  
22.  1  3  3  2  2  3  2  2  3  3  3  3  3  3  2  38  
23.  1  3  1  3  2  3  3  1  2  3  3  2  2  1  3  33  
24.  1  3  2  3  3  3  1  2  1  2  2  3  2  3  3  34  
25.  1  3  1  2  2  2  3  3  3  3  3  3  1  2  3  35  
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26.  1  3  3  2  2  2  2  2  1  3  3  3  2  3  3  35  
27.  1  2  1  2  2  3  3  3  2  1  3  3  2  3  2  33  
28.  1  3  2  3  2  3  1  3  3  3  1  3  3  2  3  36  
29.  1  2  3  2  2  3  2  2  1  3  3  3  3  3  3  36  
30.  1   1  3  3  2  2  3  2  2  3  2  3  2  2  3  34  

10  84  76  61  83  76  73  59  68  71  78  63  76  75  81  30  مجلة
54
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96
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80
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  :البيان

  هي عدد األسئلة  )Horisontal(ىل اليسرى أي األفقية إالنمرة من اليمىن  -
  .بنييهي عدد املستج )Vertikal(النمرة العمودية  -
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 :حثة إىل الطالب فهيعطاها الباأ اليتانات يأما نتائج االستبو 
  :8اللوحة 

 التعليم وسائل املستخدمة املواد إيصال يف العربية اللغة معلم الطالباختيار 
  .العربية اللغة الفيلم

  (%)وية املأ  عدد اإلجابة  مجلة املستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

1.  
  

  نعم
30  

-  -  
  -  - أحيانا

  %100  30 ال
  %100  30  اجلملة

  
سة ال تستخدم تلك %. 100 الجوبة األاللوحة تعرف أن من هذه  ألّن املدرّ

 .العربية اللغة الفيلم التعليم وسائل ماستخداهذه تدل أن  .وسيلة التعليم
  :9اللوحة 

 باللغة الفيلم وسيلةالذي يستخدم  ادةامل تعلم بني فرق عن الطالباختيار 
  .مباشرة العربية اللغة معلم الصوت قدمها اليت ادةامل السماع مع العربية

  
  (%)وية املأ  عدد اإلجابة  مجلة املستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

2.  
  نعم

30  
22  73,4%  

  %23,3  7 أحيانا
  %3,3  1 ال

  %100  30  اجلملة
. %3,3، ال %23,3 أحيانا ،%73,4 نعمجوبة األمن هذه اللوحة تعرف أن 

 اللغة معلم الصوت قدمها اليت ادةامل لسماعا مع استخدام الفيلم  بني فرقعن هذه تدل 
 .مباشرة العربية
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  :10اللوحة 
 الدافعزيادة  االستماع املادة يف العربية اللغة الفيلم استخدام أن الطالباختيار 

  .التعلم عملية أثناء
  (%)املاوية   عدد اإلجابة  مجلة املستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

3.  
  نعم

30  
18  60%  

  %30  9 أحيانا
  %10  3 ال

  %100  30  اجلملة
هذه . %10، ال %30 أحيانا ،%60 نعمجوبة األمن هذه اللوحة تعرف أن 

  .التعلم عملية أثناء الدافعزيادة  االستماع املادة يف العربية اللغة الفيلم استخدام أن تدل
  :11اللوحة 

 اللغة العربية غةبالل الفيلم التعليم وسائل باستخدام املواد عرض الطالباختيار 
  .الطالب دراسة وانتباه اهتمام جلذب غةللا املخترب يف العربية

  (%)وية املأ  عدد اإلجابة  مجلة املستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

4.  
  نعم

30  
17  56,7%  

  %40  12 أحيانا
  %3,3  1 ال

  %100  30  اجلملة
. %3,3، ال %40 أحيانا ،%56,7 نعمجوبة األمن هذه اللوحة تعرف أن 

 يف العربية اللغة العربية باللغة الفيلم التعليم وسائل باستخدام املواد عرض أن هذه تدل
  .الطالب دراسة وانتباه اهتمام جلذب غةللا املخترب

  :12اللوحة 
 التعلم عملية يف العربية اللغة الفيلم التعليم وسائل يستخدم عن الطالباختيار 

  .الدراسية الفصول مواتية أجواءلق ميكن أن خت االستماع  املواد
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  (%)وية املأ  عدد اإلجابة  مجلة املستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

5.  
  نعم

30  
7  23,3%  

  %63,4  19 أحيانا
  %13,3  4 ال

  %100  30  اجلملة
، ال %63,4 أحيانا ،%23,3 نعمجوبة األمن هذه اللوحة تعرف أن 

 التعلم عملية يف العربية اللغة الفيلم عليمالت وسائل يستخدم عن هذه تدل. 13,3%
  .الدراسية الفصول مواتية أجواءميكن أن ختلق  االستماع املواد

  :13اللوحة 
 باللغة الفيلم وسيلةمن خالل  االستماع املادة إيصالهل  عن الطالباختيار 

  .متعة درسا لتكون العربية
  (%)وية املأ  عدد اإلجابة  مجلة املستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

6.  
  نعم

30  
20  66,7%  

  %26,7  8 أحيانا
  %6,6  2 ال

  %100  30  اجلملة
. %6,6، ال %26,7 أحيانا ،%66,7 نعمجوبة األمن هذه اللوحة تعرف أن 

 درسا لتكون العربية باللغة الفيلم وسيلةمن خالل  االستماع املادة إيصال عن هذه تدل
  .متعة

  :14اللوحة 
 جلعل الفيلم التعليم وسائلباستخدام  االستماع املادة  التعلم عملية عن الطالباختيار 

  .ينسى أن الصعب هي العربية اللغة تعلم
  (%)وية املأ  عدد اإلجابة  مجلة املستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

  %56,7  17  30  نعم  .7
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  %26,7  8 أحيانا
  %16,6  5 ال

  %100  30  اجلملة
، ال %26,7 أحيانا ،%56,7 نعمجوبة األن من هذه اللوحة تعرف أ

 الفيلم التعليم وسائلباستخدام  االستماع املادة  التعلم عملية عن هذه تدل. 16,6%
  .ينسى أن الصعب هي العربية اللغة تعلم جلعل

  :15اللوحة 
 املواد تقدمي يف العربية اللغة الفيلم التعليم وسائل يستخدم عن الطالباختيار 

  .للفهم أسهل الدروسجيعل  ستماعاال التعليمية
  (%)وية املأ  عدد اإلجابة  مجلة املستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

8.  
  نعم

30  
12  40%  

  %46,7  14 أحيانا
  %13,3  4 ال

  %100  30  اجلملة
. %13,3، ال %46,7 أحيانا ،%40 نعمجوبة األمن هذه اللوحة تعرف أن 

 التعليمية املواد تقدمي يف العربية اللغة الفيلم التعليم وسائل يستخدم عن هذه تدل
  .للفهم أسهل الدروسجيعل  االستماع

  :16اللوحة 
 من املفردة الغرض شرح على قادرة وتكون فهم على قادرة عن الطالباختيار 

  .االستماع املواد
  (%)وية املأ  عدد اإلجابة  مجلة املستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

9.  
  نعم

30  
7  23,3%  

  %50  15 قليال
  %26,7  8 ال
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  %100  30  اجلملة
. %26,7، ال %50 قليال ،%23,3 نعمجوبة األمن هذه اللوحة تعرف أن 

  .االستماع المواد من املفردة الغرض شرح على قادرة وتكون فهم على قادرة عن هذه تدل
  :17اللوحة 

 وسيلة السماع نم تبذلاليت املادة االستماع  ختتتم ميكنك عن الطالباختيار 
  .العربية باللغة الفيلم

  (%)وية املأ  عدد اإلجابة  مجلة املستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

10.  
  نعم

30  
15  50%  

  %43,3  13 قليال
  %6,7  2 ال

  %100  30  اجلملة
. %6,7، ال %43,3 قليال ،%50 نعمجوبة األمن هذه اللوحة تعرف أن 

 باللغة الفيلم وسيلة السماع من تبذلاليت ة االستماع املاد ختتتم ميكنك عن هذه تدل
 .العربية

  :18اللوحة 
  .جيدا يفهم املقدمة املواد كانت إذا بالسعادة الطالب شعر عن الطالباختيار 

  (%)وية املأ  عدد اإلجابة  مجلة املستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

11.  
  نعم

30  
20  66,7%  

  %20  6 قليال
  %13,3  4 ال

  %100  30  اجلملة
  

. %13,3، ال %20 قليال ،%66,7 نعمجوبة األمن هذه اللوحة تعرف أن 
  .جيدا يفهم املقدمة املواد كانت إذا بالسعادة الطالب شعر عن هذه تدل
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  :19اللوحة 
 أن ميكناليت مت تسليمها  االستماع مادة إذا الطالب يرض عن الطالباختيار 

  .نفهم
  (%)وية املأ  عدد اإلجابة  لة املستجيبنيمج  اختيار األجوبة  النمرة

12.  
  نعم

30  
23  76,7%  

  %23,3  7 قليال
  -  - ال

  %100  30  اجلملة
  

 عن هذه تدل. %23,3 قليال ،%76,7 نعمجوبة األمن هذه اللوحة تعرف أن 
 .نفهم أن ميكناليت مت تسليمها  االستماع مادة إذا الطالب يرض

  :20اللوحة 
الذي  العودة االستماع املواد لشرح األمام إىل الطالب جترأ عن الطالباختيار 

 .معا مسع
  (%)املاوية   عدد اإلجابة  مجلة املستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

13.  
  نعم

30  
5  16,7%  

  %70  21 قليال
  %13,3  4 ال

  %100  30  اجلملة
%. 13,3، ال %70 قليال ،%16,7 نعمجوبة من هذه اللوحة تعرف أن األ

 .معا مسعالذي  العودة االستماع املواد لشرح األمام إىل الطالب جترأ عن هذه تدل
  

  :21اللوحة 
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 املعلمتعطى  اليت  االستماع املواد حول أسئلة دائما اإلجابة عن الطالباختيار 
  .عريب

  (%)وية املأ  عدد اإلجابة  مجلة املستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

14.  
  نعم

30  
17  56,7%  

  %40  12 يالقل
  %3,3  1 ال

  %100  30  اجلملة
  

%. 3,3، ال %40 قليال ،%56,7 نعمجوبة األمن هذه اللوحة تعرف أن 
 .عريب املعلمتعطى  اليت  االستماع املواد حول أسئلة دائما اإلجابة عن هذه تدل

  :22اللوحة 
ادة امل التعلم عملية قيمة يف الفيلم وسيلة استخدام بعد عن الطالباختيار 

  .جيدة نتائج اليومية اختباراالستماع و 
  (%)وية أامل  عدد اإلجابة  مجلة املستجيبني  اختيار األجوبة  النمرة

15.  
  نعم

30  
25  83,3%  

  %16,7  5 قليال
  -  - ال

  %100  30  اجلملة
 عن هذه تدل. %16,7 قليال ،%83,3 نعمجوبة األمن هذه اللوحة تعرف أن 

 نتائج اليومية اختباراملادة االستماع و  التعلم عملية قيمة يف مالفيل وسيلة استخدام بعد
  .جيدة

 حنو الفيلم وسيلة استخدام عن األسئلة كل يف الدرجة جمموع من ويةاملأ ملخص
 .سيدوأرجوا تانادا العالية مبدرسة عشر احلادي الفصل يف االستماع املهارة ترقية
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  :23 اللوحة
  األسئلة رقم أ ب ج

100 - -  1 
3,3 23,3 73,4  2 
10 30 60  3 
3,3 40 56,7  4 

13,3 63,4 23,3  5 
6,6 26,7 66,7  6 

16,6 26,7 56,7  7 
13,3 46,7 40  8 
26,7 50 23,3  9 
6,7 43,3 50  10 

13,3 20 66,7  11 
- 23,3 76,7  12 

13,3 70 16,7  13 
3,3 40 56,7  14 
- 16,7 83,3 15 

موعة 750,2 520,1 229,7  
املتوسط مجلة 50,02 34,67 15,32  

 
 ً  أن "نعم" يقولون الطالّب من% 50,02 أنّ  السابقة اللوحات على بناء
 ذكر و العلوم وصول تسريع يف يساعد و ا،موافق الفيلم التعليم وسيلة هذه استخدام
  .الكثرية املعلومات
 ستخداما عن السابقة اللوحة يف بنيياملستج من األجوبة الباحثة أظهر أن بعد

 نخيتارو  الطالب من أكثر أنّ  نعرف االستماع، هارةم ترقية حنو الفيلم التعليم وسيلة
م مبعىن) ب( باإلجابة% 34,67و) أ( باإلجابة% 50,02  التدريس يف يرغبون أ

 يكون أن يعدو ال, والباقي".  االستماع هارةم ترقية حنو الفيلم التعليم وسيلة ستخدامبا
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 التعليم وسيلة استخدام عن يوافقون ال الذين الطالب من) ج(باإلجابة% 15,32
  .االستماع هارةم ترقية حنو الفيلم

لطالب الفصل  االستماعترقية مهارة حنو  الفيلم التعليم وسيلة استخدامفعالية و  
ما وأ .تباراالخحثة االب فقدمت سيدوأرجوا، -وارو" تانادا"باملدرسة العالية  احلادي عشر

 القبليتبار ختني يعين االدمت الباحثة يف هذه التجربة وقوعا مبرّ استخ ذيالتبار خاال
)Pre Test( البعديتبار خو اال )Post Test .( تدل على أن قيمة الفروض الصفرية
  فعالية استخدام الفيلمذلك يدّل على وجود . (Ha)والفروض البديلة مقبولة  (Ho)دودةمر 

 -وارو" تانادا"املدرسة العالية ب االستماعمهارة  ترقيةحنو  "السمعية البصرية" كوسيلة
  .سيدوأرجوا
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الية  ةفملعر و  ي ختبار التجرييب قبلاالفعملت الباحثة  باستخدام وسيلة التعليم الفيلم،احلادي عشر  لطالب الفصل االستماعرتقية مهارة لفعّ
)Pre Test( ا نتيجة . هااستخداموبعد م الفيلم استخدام وسيلة التعلي   :ختبار كما يلياالوأمّ

  :24لوحة ال
عشر باملدرسة  ياحلاد لطالب الفصل االستماعترقية مهارة استخدام وسيلة التعليم الفيلم حنو الطالب  )X متغري(ي ختبار قبلاالنتيجة 

  . سيدوأرجوا -وارو" تانادا" العالية

 المجموعة النتيجة التقدير

ر والدرجاتالمعايي  

السداد  الرقم األسماء
 الجواب

السداد 
االستماع 

 القصة

اإلتفاق 
اللفظ 
 الكلمة

السداد 
 االستماع

.1  .أنديك رمحد فراتاما 3 5 3 4 15  60 مقبوال  
.2  .بدرس سالم 3 3 4 5 15  60 مقبوال  
.3  .ليلة املغفرة 5 4,25 4,5 5 18,75  75 جيد  
.4  .فسفتاساري ميغا 5 4 4,5 4 17,5  70 جيد  
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.5  .مفتاح اجلنّة 4 4,5 4 5 17,5  70 جيد  
.6  .نابيل ليل فوزية 4 3,5 2 3 12,5  50 ناقص  
.7  .سييت قمرية 3 3 5 4 15  60 مقبوال  
.8  .ودييا أستويت 2 3,75 5 4 13,75  55 مقبوال  
.9  .إبن هاريس 5 3 3 4 15  60 مقبوال  
.10  .خالد رزال حيربا 4 5 4 4,5 17,5  70 جيد  
.11  .ديآل ليسرتي 4 4,5 4 5 17,5  70 جيد  
.12  .نوفينىت أريف فراتيوى 5 4,25 5 4,5 18,75  75 جيد  
ة 4 4 4,25 4 16,25  65 مقبوال .13  .فرتي مسلحة األمّ  
.14  .سفيان أريسندى 4,25 5 4,5 5 18,75  75 جيد  
.15  .إيلول أمحد نور جحيوا 5 5 5 5 20  80 جيد  
.16  .زهرة األوليا 4 4,25 4 4 16,25  65 مقبوال  
.17  .أبريليا ولنداري 3 5 4 3 15  60 مقبوال  
.18  .نعمة الصاحلة 3 3 4 5 15  60 مقبوال  
.19  . مآلندا إنديرا ستيا فرتى 4 4 5 4,5 17,5  70 جيد  
.20  .ديأن رمحواتى 5 3 3 4 15  60 مقبوال  
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.21  .أمحد فوزان 4 3 3 5 15  60 مقبوال  
.22  .ريزقا فرتي 4,5 4 4 5 17,5  70 جيد  
.23  .فاجر صادق 4,25 4 4 4 16,25  65 مقبوال  
.24  .أمحد حسني 4 4,5 4 5 17,5  70 جيد  
.25  .حممد فحرالدين 3 4 5 3 15  60 مقبوال  
يد 4,25 5 5 4,5 18,75  75 جيد .26  .عمر عبد ا  
رة 4 4 4,5 5 17,5  70 جيد .27  .قنتة املنوّ  
ة 4 4 4 4,25 16,25  65 مقبوال ّ .28  .خليلة األلفي  
.29  .ريزا فهردى 5 4,5 4 4 17,5  70 جيد  
.30  .فرتا يزرين 3 3 4 5 15  60 مقبوال  

 جيد

19
75
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وية يف االختبار القبلي املأن ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة ملعرفة عدد الطالب م
  :أيت الباحثة باجلدول التايل  حنو ترقية مهارة االستماع

  :25 اللوحة
  .تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من ناحية التقدير بالنسبة املائية

  ويةالمأالنسبة   عدد الطالب  التقدير  النتيجة  الرقم
  %3,3  1  جيد 100 -  76  .1
  %90  27  مقبول 75 -  56  .2
  %6,7  2  ناقصا 55 -  40  .3
  - -  قبيحا  39 -  10  .4

  %100  30  مجموع
  

ويكون  ،"جيد "طالب حصلوا على درجة المن % 3,3نظر يف هذه اجلدول أن 
وال يكون  ."ناقصا"يف مستوى % 6,7منهم و " مقبول" منهم على درجة % 90

  ".قبيحا"أحدهم حصل على نتيجة 
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سيدوأرجوا  - وارو" تانادا" العاليةعشر باملدرسة  ياحلاد لطالب الفصل االستماعترقية مهارة استخدام وسيلة التعليم الفيلم حنو  ملعرفة فعاليةو   
 :االختبار البعدي كما يليوالنتيجة الذي حصل عليها الطالب من . )Yمتغري(ي الباحثة االختبار البعد تفقدم

  
   26:  اللوحة

 العاليةعشر باملدرسة  ياحلاد لطالب الفصل االستماعترقية مهارة استخدام وسيلة التعليم الفيلم حنو الطالب  )Yمتغري( البعدينتائج االختبار 
 .سيدوأرجوا -وارو" تانادا"

  

 المجموعة النتيجة التقدير

 المعايير والدرجات

السداد  الرقم األسماء
 الجواب

السداد 
االستماع 

 القصة

اإلتفاق اللفظ 
 الكلمة

 

السداد 
االستما 

 ع
 

جًدا جيد .1  .أنديك رمحد فراتاما 5 5,5 5,5 5,25 21,25  85   
.2  .بدرس سالم 4 4,5 4 5 17,5  70 جيد  
.3  .ليلة املغفرة 5 5 5 5 20  80 جيد  
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.4  .ميغا فسفتاساري 5 5 5 5 20  80 جيد  
.5  .مفتاح اجلنّة 4,25 5 4,5 5 18,75  75 جيد  
.6  .نابيل ليل فوزية 4,5 4 4 5 17,5  70 جيد  

جًدا جيد .7  .سييت قمرية 5,75 5,5 5,80 5,45 22,5  90   
.8  .ودييا أستويت 5 5 5 5 20  80 جيد  

جًدا جيد .9  .إبن هاريس 5,25 5,5 5,5 5 21,25  85   
.10  .اخالد رزال حيرب  4,25 5 4,5 5 18,75  75 جيد  
.11  .ديآل ليسرتي 5 4,25 5 4,5 18,75  75 جيد  

جًدا جيد .12  .نوفينىت أريف فراتيوى 5,5 5,5 5 5,25 21,25  85   
ة 4,25 5 5 4,5 18,75  75 جيد .13  .فرتي مسلحة األمّ  
.14  .سفيان أريسندى 5 5 5 5 20  80 جيد  

جًدا جيد .15  .إيلول أمحد نور جحيوا 5 5,5 5,5 5,25 21,25  85   
.16  .زهرة األوليا 5 5 5 5 20  80 جيد  
.17  .أبريليا ولنداري 5 5 5 5 20  80 جيد  
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.18  .نعمة الصاحلة 4 5 4 4,5 17,5  70 جيد  
.19  . مآلندا إنديرا ستيا فرتى 5 4,25 4,5 5 18,75  75 جيد  
.20  .ديأن رمحواتى 5 5 5 5 20  80 جيد  
.21  .أمحد فوزان 4 4 4,5 5 17,5  70 جيد  

جًدا جيد .22  .ريزقا فرتي 5,5 5,5 5 5,25 21,25  85   
جًدا جيد .23  .فاجر صادق 5 5,25 5,5 5,5 21,25  85   

.24  .أمحد حسني 5 5 5 5 20  80 جيد  
.25  .حممد فحرالدين 4 4,5 4 5 17,5  70 جيد  
يد 5 5 5 5 20  80 جيد .26  .عمر عبد ا  
رة 4,25 5 4,5 5 18,75  75 جيد .27  .قنتة املنوّ  
ة 5 5 4,25 4,5 18,75  75 جيد ّ .28  .خليلة األلفي  
.29  .ريزا فهردى 5 5 5 5 20  80 جيد  
.30  .فرتا يزرين 5 4,25 4,5 5 18,75  75 جيد  
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جًدا جيد  
2350 587,5 149,95 145,05 148 144,

 الجملة 5

 المتوسط 4,8 4,93 4,83 5,1 19,58 78,3
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وية يف االختبار البعدي املأملعرفة عدد الطالب من ناحية تقدير نتائجهم بالنسبة و 
 :أيت الباحثة باجلدول التايل  حنو ترقية مهارة االستماع

  
  27:اللوحة 

  .ويةاملأتفصيل النتائج يف االختبار البعدي من ناحية التقدير بالنسبة 
  ويةالمأالنسبة   عدد الطالب  التقدير  تيجةالن  الرقم
  %56,67  17  جيد 100 -  76  .1
  %43,33  13  مقبول 75 -  56  .2
  -  -  ناقصا 55 -  40  .3
  - -  قبيحا  39 -  10  .4

  %100  30  مجموع
    

 ،"جيد"الطالب حصلوا على درجة من % 56,67نظر يف هذه اجلدول أن 
وال يكون أحدهم حصل على نتيجة  ."مقبول"منهم على درجة % 43,33ويكون 

  ".قبيحا"و" ناقصا"
ترقية استخدام وسيلة التعليم الفيلم حنو  وطريقة على الوصول املعرفة عن فعالية

، سيدوأرجوا - وارو" تانادا" العاليةعشر باملدرسة  احلادي لطالب الفصل االستماعمهارة 
  :وهي T-Tesت الباحثة الرموز واستعمل

 
  :له خطوات فهي otلتحصيل

سيلة ستخدام و ا بعد و قبل االستماعنتيجة  F (frekuensi)أعّد اللوحة توزيع  .1
عشر باملدرسة  تعليم الفيلم حنو ترقية مهارة االستماع لطالب الفصل احلاديال

 .سيدوأرجوا -وارو" تانادا"العالية 
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مجلة املربع من و  (Deviasi Standar) شبه املعيار  ،)Mean( املتوسطحبث قيمة  .2
 .شبه املعيار

  :28 اللوحة
هارة وسيلة التعليم الفيلم حنو ترقية م ستخداما قبل /)y variable( املتغري غري املستقل 

  .سيدوأرجوا - وارو" تانادا"عشر باملدرسة العالية  االستماع لطالب الفصل احلادي
  Frekuensi (F)  عالمة yقيمة 

50  I 1 
55  I 1  
60  IIIIIIIIII 10  
65  IIII 4  
70  IIIIIIIII  9  
75  IIII 4  
80 I 1  

  30 مجموع
  

 29اللوحة 
تعليم الفيلم حنو ترقية مهارة االستماع ستخدام وسيلة الابعد  /)x variable( لاملتغري املستق

  .سيدوأرجوا -وارو" تانادا"عشر باملدرسة العالية  لطالب الفصل احلادي
  Frekuensi (F)  عالمة xقيمة 

70  IIIII  5  
75  IIIIIIII  8  
80 IIIIIIIIII 10  
85 IIIIII  6  
90 I  1  

  30 مجموع
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  30اللوحة 

ستخدام وسيلة التعليم الفيلم حنو ترقية مهارة ا يو البعد االختبار القبليحصول نتيجة و 
يف سيدوأرجوا  - وارو" تانادا"باملدرسة العالية عشر  احلاديستماع لطالب الفصل اال

  :يلي التعليم اللغة العربية كما

  أمساء الطالب  الرتتيب
نتيجة قبل أن 
يستخدم هذه 

 (Y)   وسيلة

أن نتيجة بعد 
يستخدم هذه 

   (X)  وسيلة

  
  مسافة

  25  85  60  .أنديك رمحد فراتاما   .1
  10  70  60  .بدرس سالم   .2
  5  80  75  .ليلة املغفرة   .3
  10  80  70  .ميغا فسفتاساري   .4
  5  75  70  .مفتاح اجلنّة   .5
  20  70  50  .نابيل ليل فوزية   .6
  30  90  60  .سييت قمرية   .7
  25  80  55  .ودييا أستويت   .8
  25  85  60  .إبن هاريس   .9

  5  75  70  .خالد رزال حيربا   .10
  5  75  70  .ديآل ليسرتي   .11
  10  85  75  .نوفينىت فراتيوى   .12
ة   .13   10  75  65  .فرتي مسلحة األمّ
  5  80  75  .سفيان أريسندى   .14
  5  85  80  .إيلول أمحد نور   .15
  15  80  65  .زهرة األوليا   .16
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  20  80  60  .ولنداريأبريليا    .17
  10  70  60  .نعمة الصاحلة   .18
  5  75  70  . مآلندا إنديرا فرتى   .19
  20  80  60  .ديأن رمحواتى   .20
  10  70  60  .أمحد فوزان   .21
  15  85  70  .ريزقا فرتي   .22
  20  85  65  .فاجر صادق   .23
  10  80  70  .أمحد حسني   .24
  10  70  60  .حممد فحرالدين   .25
يد عمر   .26   5  80  75  .عبد ا
رة   .27   5  75  70  .قنتة املنوّ
ة   .28 ّ   10  75  65  .خليلة األلفي
  10  80  70  .ريزا فهردى   .29
  15  75  60  .فرتا يزرين   .30

  375  2350  1975  مجموعة
  12,5  78,3  65,8  قمة المتوسطة

 
 65,8=  االختبار القبليالنتائج = حيصل هذه النتيجة اإلعداد مبّدل احلاصل 

. أو ترقيتها االستماعحيصل التعزيز يف املهارة  وسيلة التعليم الفيلموبعد استخدم هذه 
واملراد من ناحية تعليم اللغة   78,3=   االختبار البعديالنتائج = مبعّدل احلاصل 

أقل من نتيجة بعد  وسيلة التعليم الفيلمدم هذه استخقبل  االستماعالعربية يف مهارة 
ا جيد االستماع مهارةتعليم ف. دامهاخاست   .يف اللغة العربية 
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  )31(اللوحة 

ستخدام وسيلة التعليم الفيلم حنو ترقية مهارة امجلة املربع من شبه املعيار قبل وبعد 
  .سيدوأرجوا - وارو" تانادا"باملدرسة العالية  عشر احلاديستماع لطالب الفصل اال

  
  الرقم

  المستجيبين
  ربعجملة الم  شبه المعيار

1.   252  625  
2.   102  100  
3.   52  25  
4.   102  100  
5.   52  25  
6.   202  400  
7.   302  900  
8.   252  625  
9.   252  625  

10.   52  25  
11.   52  25  
12.    102  100  
13.   102  100  
14.   52  25  
15.   52  25  
16.   152  225  
17.   202  400  
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18.   102  100  
19.   52  25  
20.    202  400  
21.   102  100  
22.   152  225  
23.   202  400  
24.   102  100  
25.   102  100  
26.   52  25  
27.   52  25  
28.   102  100  
29.   102  100  
30.    152  225  

  6275  3752  اجلملة
  

푀푑 =  
∑푑
푁 =  

375
30 = 12,5 

푥 푑 = ∑푑 −
(∑푑)
푁

 

(∑푑)
푁

= 6275 −  
375

30
= 6275 −

140625
30

 
= 6275 − 4687,5 = 1587,5 
푡 =  

푀푑
∑푥 푑

푁 (푁 − 1)

=  
12,5

1587,5
30푥 29
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=
12,5

1587,5
870

=  
12,5
√1,8

=  
12,5
1,3

= 9,62 

  :جدول رقم  فلذلك ttأكرب من   otو من هنا يعرف أن 
 tt =  1,697من جدول %  5
  tt =1,310من اجلدول % 1
 )ot > tt ( 1,697 >9,62  <1,310أو  

ة  ّ ة البديلة , مردودةٌ  )Ho(ذلك يدّل على أّن الفرضية الّصفري ّ مقبولٌة  )Ha(والفرضي
ة يمبعىن يوجد فرق بني نتيجة الفرقة التجر  ّ السمعية "كوسيلة   ستخدام الفيلما فعالية (x)بي

" تانادا"باملدرسة العالية  عشر احلاديستماع لطالب الفصل االترقية مهارة  حنو "البصرية
 فعاليةوالتلخيص الذي نأخذه من هذا الباب أّن هناك وجود . سيدوأرجوا -وارو

ستماع لطالب الفصل االحنو ترقية مهارة  "السمعية البصرية"كوسيلة   ستخدام الفيلما
  .سيدوأرجوا -وارو" تانادا"باملدرسة العالية  عشر احلادي

 


