
 الباب الرابع

 الدراسة الميدانية

اإلسالمية الحكومية كالكة  المتوّسطة  لمحة عن المدرسة: الفصل األول

 لمونجان.

 موقعة الجغرافية .أ 

كيلو مرت من   7حوىل املتوّسطة اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان تقع املدرسة 

بعيد من شارع املتوّسطة اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان وتقع املدرسة ملوجنان.مدينة 

 مزدحم.

 املتوّسطة اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجناناملدرسة :  إسم املدرسة .1

 كالكة   12رقم  PUK : يف الشارع موضوعها .2

 احلكومية:  حالة الثابتة .3

4. NSM       :211352414001  

 كالكة:        مركز  .5

 ملوجنان:        مديرية .6
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 : جاو الشرقية       والية  .7

 62292:  اشارة الربيد .8

 1980 : تاريخ إقامها .9

  )  0322( 311517رقم اهلاتف  :  .10

11. Website     :http://www.mtsnglagahlamongan.com 

 الوقت االّدراسة : صباح .12

 وحّددت هذه املدرسة : .13

 بيت حممودمن اجلهة اجلنوبية موقعها حمدود  )1

احلكومية كالكة  6حمدود املدرسة اإلبتدائية من اجلهة الشمالية موقعها  )2

 ملوجنان.

 قفطرية الغربية موقعها حمدود من اجله )3

 1الّسّد.من اجلهة الشرقية حمدود  )4

 

 

 profil MTSN Glagah Lamongan (Lamongan, 2013) يرتجم من:  1
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 تاريخ التأسيس .ب 

املتوّسطة اإلسالمية األهلية كالكة ملوجنان جاوى  املدرسة تأسيس تاريح

 مدرسة هي املدرسة هذه ،املتوّسطة اإلسالمية األهلية مدرسة يكون أن قبل. الشرقية

ة أربع سنوات الديني مدرس تربية مدرسة منبداية ) PGA( الدينية مدرس تربية

"فالحية" األهلية، بالنظر االحتماالت، إقرتح املديرون بالنبادل إىل املدرسة املتوّسطة 

اإلسالمية احلكومية موافق بوجود النبادل من املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية 

 1980أربع سنوات "فالحية" األهلية كالكة يف عام   PGAما كتاب مث وضعها يف 

 حلكومية على االسم املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ملوجنان.والضعها كا

يف الّسنة االوىل من قيامها وجد منطفتنا للتعلم اليت مت ايتخدامها يف : 

أماكن التعليم  3وجد  1985مدرسة اإلبتدائية الفالحية ويف قرية كالكة، ويف عام 

النائية هي مدرسة اإلبتدائية الفالحية وقرية كالكة ويف أرضى بلده (املوقع يف املدرسة 

بادرة من الزعماء الدين مبآلن) سبع وسائل املتواضعة، املتوّسطة اإلسالمية احلكومية ا

ومدبرين املدرسة، هذه تسبيب بالتقدم املدرسة املتوّسطة اإلسالمية ، القرية حول

 احلكومية واالهتمام من اجملتمع احلول املدرسة. 
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على مبادرة املدبّرين املدرسة بدأت التعليم يف مكان واحد،  1987ويف عام 

ناحية كالكة مديرية الموجنان حىت اآلن  12النمرة  PUKوهي يف الطريقة السريع 

   مطر 8.957وتثبت يف املزارع االوسع 
2

 .M
2 

اإلسالمية الحكومية كالكة  المتوّسطة الرؤية والرسالة واألهدف للمدسة  .ج 

 لمونجان.

 )Visi(رؤية  .1

 "كاملدرسة املضلة الفائزة بتحقيق األسس اإلميان والتقوى"

 )Misi(الرسالة  .2

 تنمية املواقف الّسلوك واحلمادية الدينية اإلسالمية. . أ

تنفيظ التعليم والتوجية الفّعال حىت تكون الطالب تطوار وإجنازيا، وفقا  . ب

 باإلمكانات لديه من ناحية األكادمية وغري األكادمية.  

 ج. إحشرع البيئة املدرسة اجلميلة والنظيفة والّصحة.

 لتكون لديها الدافعية العالية والتعلم اجملتمع.د. تشجيع الطالب على 

 مسؤولية االجتماعية العالية عن اجملتمع.على  تشجيع الطالبه. 

 ز. جعل املدارس الدينية كخيار األوىل. 

 2013مايو   28حتصيل املقابلة مبدير املدرسة ىف التاريخ   2
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 أهداف المدرسة. 3

 صار إنسانا منتقينا إىل اهللا سبحانه وتعاىل. .أ 

تزويد الطالب كرقادرا على تنفيذ التعليم الدينه من خالل الصالة وقراءة  .ب 

 القرآن والكتابة.

 الثقافة الدينية، العلوم واخليال.اعتاد الطالب أداء للقراءة  .ج 

 لديهم قدرة أساسية عن معرفة العامة واملهارات. .د 

 تطوير التقييم األصيل باالستدامة.  .ه 

 حتسني الربامج االصالح واخلصيب.  .و 

 زويد الطالب لتطوير بينهم واملواهب من خالل االنشطة الالمنهجية. .ز 

Fلديهم قلق عالية للناس والبيئة. .ح 

3 

 اإلسالمية الحكومية كالكة لمونجان المتوّسطة هيكل تنظيمّي المدرسة  . د

 كما يلى :التوّسطة اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان   تنظيميّ  أما هيكل

 1اللوحة:   

 اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان. املتوّسطة هيكل تنظيم املدرسة 

2012 -20134     

  2013مايو  29 حتصيل املقابلة مبدير املدرسة ىف التاريخ  3
 2013الوثائق املدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية يف البيانات عن هيكل تنظيمي املدرسة يف سنة 4
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 اإلسالمية الحكومية كالكة لمونجان المتوّسطة في مدرسة  أحوال المدرسين . ه

املدرسون يف هذه املدرسة متخرجون من اية اجلامعة اما احلكومية او غريها. 

طريقة اختبار من االدارية الدينية او من رئيس املدرسة حىت جتعل هذه املدرسة تقدر 

ان ينافس باملدرسة األخرى. ملعرفة انساهبم جتعل الباحثة اجلدول بأساس شهادهتم. 

 املتوّسطة املواد اليت قاموا بتدريسها يف املدرسة وأما أمساء املدرسني و املدرسات و 

 ففي اجلدول التايل: اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان

 2اللوحة: 

 1أمساء املدرسني و املدرسات واملواد اليت قاموا بتدريسها

 المواد البيان األسماء الرقم
 - رئيس املدرسة ,M.pd.Iد.ر.س عبد الّرزاق  1
 اللغة اإلندونسية نائب املدرسة S.pd.Iحسنددين،  2
 رياضية نائب املدرسة د.ر.س مشهودي 3
 بيولوجيا نائب املدرسة  S.pd.Iحممد نور هالل،  4
 رياضية نائب املدرسة د.ر.أ نور حيايت 5
 عقيدة أخالق مدرسة S.pd.Iفطري ينوسيا،  6
 فيسيكيا مدرس د.ر.س. نورادي 7
 اإلندونسيااللغة  مدرس د.ر.س. سويطا 8
 تنفيظ القرآن مدرس S.agزمراين.  9

 2013املدرسة يف سنة  مدرسونيف البيانات عن  اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان املتوّسطة الوثائق املدرسة 1
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 مدرس .S.Pdعينور رفيق  10
تكنولوجيا 
املعلومات 
 واالتصاالت

 اللغى اإلجنلزية مدرسة S.Pdنوري رمحيايت.  11
 اللغة اإلندونسية مدرسة .S.Pdزمرة العلمية  12
 تنفيظ القرآن مدرس  S.E, M.Mأمحد زيين مفتاح،  13
 بيولوجيا مدرسة سوهرتنيد.ر.أ.  14
 فقه مدرس S.agمتاحدين.  15
 الدرس الفين مدرس .S.Pdطالود  16
 رياضة مدرس .S.Pdانيس فهمي  17
 الدرس الفين مدرسة .S.Pdتتني سري اندروايت  18
 اللغة اإلجنلزية مدرس .S.Pdامحد عريف  19
 اللغة العربية مدرس S.agحاجي سالمات  20
 اللغة العربية مدرس S.agشريف هدية اهللا  21
 اللغة اإلندونسية مدرس .S.Pdمكطوف  22
 قرآن حديث مدرسة S.agنور عيين  23
 رياضية مدرسة .S.Pdناجية  24
 اللغة اإلجنلزية مدرسة .S.Pdنوري يطون  25
 رياضية مدرسة  .S.Pd خريية 26
 الوطانية مدرس .S.Pdترويطا  27
 فقه مدرس عباس حساند.ر.س.  28
 فيزياء مدرسة .S.Pdامراعة احملمودة  29
 اللغة اإلجنلزية مدرسة .S.Pdالفني نظرية  30
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 مدرس .S.Pdامحد رضي مرتضى  31
تكنولوجيا 
املعلومات 
 واالتصاالت

 قرآن حديث مدرسة S.agمعريفة  32
 قرآن حديث مدرس S.agسوكيونوا  33
 اإلندونسيةاللغة  مدرس .S.Pdمسكوب  34
 عقيدة أخالق مدرسة .M.Pd.Iد.ر.أ. فريدة  35
 رياضية مدرسة .S.Pdخريية  36
 ب.ف /ب.ك  مدرسة .S.Pdامساوايت  37
 ب.ف /ب.ك  مدرسة .S.Pdاسنعة  38
 بييولوجيا مدرسة .S.Pdنونا روسدينا  39
 رياضية مدرس .S.Pdزينو الوهيد  40
 رياضة مدرس .S.Pdاسوين مهادير  41
 التاريخ مدرسة .S.agمسؤولة سعادة  42
 اللغة العربية مدرسة .S.Pdنورل ازيفة املفيدة  43
 اللغة اجلاوى مدرسة .S.Pdمريا كرستيا ننعسه   44
 إجتماعية مدرسة .S.Eمريا علفه  45
 اللغة اإلجنلزية مدرس .S.Pdامام روياين  46
 إجتماعية مدرسة .S.Pdامي حممودة  47
 اللغة العربية مدرسة .S.Ag, M.Pdموعضة اخلرية  48
 الوطانية مدرس .S.Pdحسنول عنيم  49

 ب.ف /ب.ك  مدرس .S.Pdحممد فوعاد هنداياين  50
 إجتماعية مدرسة .S.Pdموكّرمة  51
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 .اإلسالمية الحكومية كالكة لمونجان المتوّسطة أحوال الطالب في مدرسة  . و

يف  اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان املتوّسطة أما عدد الطالب يف مدرسة 

 كما يلي: 2013- 2012السنة الدراسة 

 3اللوحة:  

املتوّسطة  عدد الطالب يف  2 اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان 

2013- 2012يف السنة الدراسة :  

 مجموع طالبة طالب الصف الرقم
 36 21 18 أ -7 1
 38 21 17 ب -7  2
 35 18 17 ج -7 3
 38 20 18 د  -7 4
 38 21 17 ه -7 5
 38 22 16 و -7 6
 35 21 14 ز -7 7
 34 22 12 ح -7 8
 36 20 16 أ -8 9

 36 18 18 ب -8 10
 36 20 18 ج -8 11
 34 18 16 د -8 12

 2013املدرسة يف سنة  األحوال الطالبيف البيانات عن  اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان املتوّسطة الوثائق املدرسة 2
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 36 19 17 ه -8 13
 37 20 17 و -8 14
 34 19 15 ز -8 15
 34 19 15 ح -8 16
 32 20 12 أ -9 17
 34 15 19 ب -9 18
 34 16 18 ج -9 19
 33 14 19 د -9 20
 35 15 20 ه -9 21
 34 16 18 و -9 22
 31 12 19 ز -9 23
 35 15 20 ح -9 24

 845 439 406 مجموع
 

 عرض البيانات:الفصل الثاني

اإلسالمية الحكومية كالكة  المتوّسطة عملية تعليم مهارة الكالم في المدرسة  .أ 

 لمونجان

 تعليم مهارة الكالمأهداف  .1
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وبعد ما حدثت الباحثة مع مدّرس اللغة العربية فحصلت الباحثة أن 

اإلسالمية احلكومية كالكة  املتوّسطة أهداف تعليم قواعد اللغة العربية يف املدرسة 

 كما يلي:  ملوجنان.

"األهداف يف هذه املدرسة  كاألهداف اليت قررت يف املنهج دراسي لتعليم 

 "3.اللغة العربية يعين قدرة الطلبة على اإلتصاىل باللغة العربية  مهارة الكالم

 مادة تعليم مهارة الكالم .2

نظرا إىل عدة األهداف التعليمية وقلة الوقت املستعمل لدرس اللغة 

يف هذه املدرسة هي  العربية (مرتني يف األسبوع) فمادة مهارة الكالم اللغة العربية

 4والكالم املطابقتان باملنهج التعليمي.اجلزء من املهارة القراءة 

 وسائل و طريقة تعليم مهارة الكالم .3

الوسائل التعليمية هي كل أدوات يستخدم هبا عند ألقاء املواد التعليمية 

لنيل األغراض املرجوة. أما الوسائل املستخدمة يف هذه املدرسة كاألدوات 

الكومبيوتر، فكلها املدرسي يف الفصل (السّبورة و الطّالسة) و أحيانا ب

/الساعة 2013مايو  6/ اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان املتوّسطة يف الديوان باملدرسة اإلثنني ، يوم سالماتحاج حاصل املقابلة مع األستاذ 3
 صباحاالثامن 

/الساعة 2013مايو  6/ اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان املتوّسطة يف الديوان باملدرسة اإلثنني ، يوم حاج سالماتحاصل املقابلة مع األستاذ  4
 .صباحاالثامن 
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يستخدمها املدرس عند تعليم اللغة العربية. وللتعليم مهارة الكالم، املعّلم التنفيظ 

عن طريقة األسئلة واألجوبية وبعد ذلك املعلم قراءة التدريس ومث تقليد 

 5الطالب.

 مشكالت تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم .4

اللغة مهارة الكالم يف هذا الفصل ستعرض الباحثة عن مشكالت تعليم 

، وتقسيمها كما اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان املتوّسطةالعربية يف املدرسة 

 يلى:

 املشكالت اليت يواجهها يف درس اللغة العربية ) أ

 قلة الوقت إللقاء درس مهارة الكالم مع أن املادة اللغة العربية كثرية. .1

قلة استخدام الطريقة التعليمية املبتكرة إلعطاء الدافع للطالب يف تعليم  .2

 مهارة الكالم اللغة العربية.

 املشكالت اليت يواجهها املتعلمون اللغة العربية  ) ب

يف تعليم مهارة الكالم، املعلم لديهم الّصعوبات التعلم بسبب تعليم  

 جلعل وذلك، ألقصىمن احلد ايف درس اللغة العربية  أن اهتمام الطالب

/الساعة الثامن 2013مايو  6/ اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان املتوّسطة حاصل املقابلة مع األستاذ حاج سالمات، يوم اإلثنني يف الديوان باملدرسة   5
 صباحا
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وأشياء الكالم اللغة العربية،  طلبت عندما وخصوصا.  كسول الطالب

االبتدائية العامة، املدرسة خلفية من الطالب الذين يتخرجون من ألن أخرى 

مهارة لدعم قدرة املعهد، واملدرسة ليس لديهم خمترب اللغة بيئة المن ليس 

 معمل الطّبيعة فقط.املدرسة املتوفر باللغة العربية. الكالام 

 املشكالت اليت تتعلق بالبحث ) ج

املشكالت الىت تتعلق يف التعليم الكالم هو قلة الطالب عن مكافئة 

مهارة الكالم ألن أكثر الطالب متخرجون من املدرسة اإلبتدائية العام وهم مل 

 6يدرسوا الكالم اللغة العربية قبله.

المتوّسطة كفاءة الّطالب على مهارة كالم تالميذ الفصل الّسابع بالمدرسة  ب.  

اإلسالمية الحكومية كالكة لمونجان قبل استخدام وسائل إعالم ألعاب قفز 

    الكلمة.

قبل استخدام وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة، املعّلم تنفيذ النموذج 

.  B-لقبلي للطالب يف الفصل الّسابعالتعليمية املباشرة. والباحثة تفعل االختبار ا

 النتائج التقييم على النحو التايل:

 نفس املراجع6
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 عن نتائج الطالب قبل استخدام وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة 

 )Pre Test(اإلختبار األول ) يف  X(متغري 

 البيان قيمة التالميذ األسماء الرقم

 غير نجاح  70 عبد الوهاب 1

 جناح 73 أمحد زلفان فوزي 2

 جناح 75 أمحد ذكي و. 3

 غير نجاح  60 أمحد فجر صادقي 4

 جناح 80  عنيسة احملزومة 5

 جناح 80 جهيا رمحوايت دوي ولنداري 6

 جناح 80 محيدة الّسعدية 7

 جناح 75 دوي أسيه أملية سوكموايت 8

 جناح 75 دوي نشيئة األيسية 9

 جناح 73 دية رمسا راين 10

 غير نجاح  70 اندراوايتاكا فربيانا  11

 جناح 80 اكا ليلة الفرحية 12

 جناح 80 اكا سفطري هردينيت 13

 غير نجاح   70 فهمي مبارك 14

 جناح 75 فردرك ففيان درما 15

 جناح 73 امام جللّدين اشيوطي 16

 جناح 75 جهان فردا عزيزية 17
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 جناح 75 جندي انوفل 18

 جناح 80 ليلة الفوزية 19

 جناح 80 لولك فتماوايت 20

 غير نجاح  65 حممد اطار رمحان 21

 غير نجاح  60 حممد دمام ابرار 22

 جناح 73 حممد عريف وحيودي 23

 جناح 75 مرئة الصاحلة 24

 غير نجاح  72 حممد فردوس 25

 جناح 75 مئّمر مزّقي 26

 جناح 75 حممد يوسف عبد اهللا 27

 جناح 80 نبيلة عيشة فطري 28

 جناح 80 نيلول متّممة 29

 جناح 80 نور عيين امساواطي 30

 جناح 82 فوطري فرامسواري 31

 جناح 78 رزا عيشية 32

 جناح 75 رزقي ادي فراتاما 33

 جناح 75 رحية اجلنة 34

 جناح 78 حتفة الليلية 35

 جناح 78 وردا ماهندرا 36

 غير نجاح  70 زلفة 37
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 غير نجاح  60 زّكي مبارك 38

 29 2.830 المجموع 39
 المتوّسط 40

)Mean( 
74،4 76،0  

 

) يف Xعن نتائج الطالب قبل استخدام وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة (متغري 
 األول  يعين : اإلختبار

 النتيجة  هلجة دقة نعومة بالاسم الط النمرة
 70 80 60 70 عبد الوهاب 1

 73 73 75 71 أمحد زلفان فوزي 2

 75 70 80 75 و. أمحد ذكي 3

 60 60 60 60 أمحد فجر صادقي 4

 80 80 90 70 عنيسة احملزومة 5

 80 80 80 80 جهيا رمحوايت دوي ولنداري 6

 80 70 80 90 محيدة الّسعدية 7

 75 75 74 76 دوي أسيه أملية سوكموايت 8

 75 80 60 70 دوي نشيئة األيسية 9

 73 75 71 73 دية رمسا راين 10

 70 70 70 70 فربيانا اندراوايتاكا  11

 
 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


63 
 

 80 80 80 80 اكا ليلة الفرحية 12

 80 70 90 80 اكا سفطري هردينيت 13

 70 70 70 70 فهمي مبارك 14

 75 76 74 75 فردرك ففيان درما 15

 73 75 71 73 امام جللّدين اشيوطي 16

 75 80 80 70 جهان فردا عزيزية 17

 75 80 80 70 جندي انوفل 18

 80 70 90 80 ليلة الفوزية 19

 80 80 80 80 لولك فتماوايت 20

 65 65 65 65 حممد اطار رمحان 21

 60 60 60 60 حممد دمام ابرار 22

 73 75 71 73 حممد عريف وحيودي 23

 75 75 74 76 مرئة الصاحلة 24

 72 72 72 72 حممد فردوس 25

 75 75 75 75 مئّمر مزّقي 26

 75 80 60 70 اهللاحممد يوسف عبد  27

 80 80 80 80 نبيلة عيشة فطري 28
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 80 80 70 90 نيلول متّممة 29

 80 80 80 80 نور عيين امساواطي 30

 82 72 72 72 فوطري فرامسواري 31

 78 85 75 75 رزا عيشية 32

 75 75 74 76 رزقي ادي فراتاما 33

 75 75 75 75 رحية اجلنة 34

 78 78 78 78 حتفة الليلية 35

 78 85 75 75 وردا ماهندرا 36

 70 80 60 70 زلفة 37

 60 60 60 60 زّكي مبارك 38

 2.830    المجموع 39

 Mean(    74،4( المتوّسط 40

 

وبناء على تفسري القيمة  74،4هي  x القيمة اليت حصلت عليها متغري 

على تسعة  هذه القيمة مبعىن كايف. و من مثانية وثالثني الطالب الذين مل مير

 طالب.
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تالميذ الفصل الّسابع تطبيق وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة لترقية مهارة كالم . ج

    المتوّسطة اإلسالمية الحكومية كالكة لمونجان.بالمدرسة  

 . أنشطة األولية 1

 اإلدراك بالرتابط . أ

 حتفيز التعلم استعداد الطالب . ب

 ج. تقدمي أهداف التعلم

 أنشطته األساسية. 2

 سألين املعلم على سؤال حول موضوع األسرة .أ 

ب. معلم بتقدمي مفردات جديدة من خالل وجود ويقول الطالب الكلمات 

 معا.

ج. أجتمع الطالب إىل أربعة اجملموعات وحتديد الرئيس الفريقه لأللعاب قفز 

 الكلمة.

 د. يشرح املعلم يف اللعبة قفز الكلمة.

 ه. قفز الطالب استددارة تنتشر يف البالد بتوجيه املعلم (ينجز بالتناوب). 

 ز. وجب الّطالب القول عن اكلمة اليت قد قفز بشرعة فائقة.
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 ه. ينبغي لكّل عضو من أعضاء اجملموعة باخلفضاالكلمات التيت ّمت قفزهتا.

لة كاملة.ز. استنبط وقدم الرّئيس الفريق مبا قد قفز اعضائهم حّىت تكون مج  

 ح. لكّل رئيس الفريق أمجع جوابه على الّسّبورة حّىت تكون القّصة.

 . أنشطة إغالق3

 أ. تقدمي انعكاس للطالب من خالل مراجعة الدروس اليت مت تدريسها.

 ب. حتفيز الطالب العودة.

 . أنشطة المتابعة4

 أ. إعطاء الواجبات املنزلية.

د. فعالية استخدام وسائل إعالم ألعاب "قفز الكلمة" لترقية مهارة كالم تالميذ 

 اإلسالمية الحكومية كالكة لمونجان المتوّسطة الفصل الّسابع بالمدرسة 

ملعرفة فعالية استخدام وسائل إعالم ألعاب "قفز الكلمة" لرتقية مهارة كالم 

. سالمية احلكومية كالكة ملوجناناإل املتوّسطة تالميذ الفصل الّسابع باملدرسة 

 التأخذ الباحثة طريقة واحدة بل الطرائق املتنوعة وهي:
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) dokumentasi(والوثائق  )wawancara(واملقابلة ) observasi(املالحظة 

وعرضت الباحثة البيانات أو معلومات الىت  ).tes(واالختبار ) angket(واالستبيانات 

 حصلت عليها كما يلى : 

 )Observasi(املالحظة  .1

اإلسالمية احلكومية كالكة  املتوّسطةمجع الباحثة مبالحظة أن بناء املدرسة 

واسعة ولوازمها كاملة، لوازم التعليم، ووسائل وطريقة التعليم اللغة العربية  ملوجنان

املسخدمة يف هذه املدرسة. ومن هذه الطريقة تعرف الباحثة أن مدرس اللغة 

العربية ماهر يف لقأه و ناشط يف تعليمه والطالبات تستمعني ما وصله املدرس 

 جبد.

 )Wawancara(املقابلة  .2

عن عملية سالمات  اول الباحثة التصريح من األستاذىف هذا املنهج تتن

. اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان املتوّسطة تعليم مهارة الكالم يف املدرسة 

ومن هذه املقابلة حصلت الباحثة على أهداف تعليم مهارة الكالم اللغة العربية 

 لسابقة).ووسائلها و طريقتها ومشكالت تعليمها (يشرحها الباحثة ىف البحث ا
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 )Dokumentasi(الوثائق  .3

بناء املناهج  عن هي الوثائق جبمع الباحث عليها حصل الىت احلقائق نّ إ

، واألثاث املتوّسطة اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنانالدراسية ىف املدرسة 

 نتائج وكذلكراسية هلم، التعليمية من املعلمني اللغة العربية مع الكتب الدّ 

املتوّسطة  ، ومجيع البيانات تتعلق باملدرسةالعربية اللغة تعليم يشرتكون الىت الطلبة

 .اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان

 )angket(االستبيانات  .4

هـــــي األســـــئلة حلصـــــول العلومـــــات والبيانـــــات مـــــن املســـــتجيبني باختيـــــار اإلجابـــــة  

املسـتخدمة ىف هـذا اجملموعة اإلجابات بالصفة املغلقـة. واالسـتبيانات  الصحيحة هلم من

البحــث هــي االســتبيانات املغلقــة. هــي اختيــار اإلجابــة الصــميمة مــن جمموعــات اإلجابــة 

الــــــيت تطلــــــب مــــــن املســــــتجيبني. وهــــــذه الطريقــــــة مســــــتخدمة لنيــــــل املعلومــــــات عــــــن اراء 

مهــارة كــالم يف تعلــيم اللغــة  لرتقيــة ""قفــز الكلمــة ألعــابإعــالم وســائل  املســتجيبني عــن

 العربية.

أمّا الرمز الذى استخدمت الباحثة لتحليل األجوبة من الطالب هو الرمز 

  وهو: )prosentase(املائوية 
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P = =
(F)تكريراألجوبة  

(N)عدد املستجيبني  
× 100% 

أعطى الباحثة هذه االستبيانات إىل الطالب الذين يكونو نعينة البحث 

فعدد  )،Purposive Sample(استخدمت الباحثة يف عينة البحث طريقة العينة القصدية و 

. B-الفصل الّسابعطالبا من ) 38(ىف هذه االستبيانات ستة وثالثون  )N(املستجبني 

 أماّ أجوبة املستجب ينشرحها الباحثة ىف اللوحات التالية:

 4اللوحة: 

وسائل اإلعالم قفز التعليم بالستعمال اختيارت الطالب اإلجابة يف السؤال األول عن 

 .متكن الّسرور الكلمة

 %   F N األجوبة املختارة النمرة

1 

 37 موافق

38 

97,3 % 

 % 63,2 1 شك

 % 0 0 الموافق

 %100 38 اجملموعة
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 5اللوحة :

شعرط االختنها يف تعليم الكالم  اختيارت الطالب اإلجابة يف السؤال الثاين عن

 .الكلمةوسائل إعالم ألعاب قفز اللغة العربية عند استعمال 

 %   F N األجوبة املختارة النمرة

2 

 30 موافق

38 

87,9 % 

 % 21,0 8 شك

 % 0 0 الموافق

 %100 38 اجملموعة

 

 6اللوحة : 

الوسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة  اختيارت الطالب اإلجابة يف السؤال الثالث عن

 سعدان لّصحالت يف تعليم الكالم اللغة العربية.

 %   F N األجوبة املختارة النمرة

3 
 29 موافق

38 
76,3 % 

 % 21,0 8 شك
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 % 2,6 1 الموافق

 %100 38 اجملموعة

 

 7اللوحة : 

ما شعرت السيمة يف تعليم الكالم اللغة  اختيارت الطالب اإلجابة يف السؤال الرابع عن

 يف تدريسها. وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمةالعربية باستعمال 

 %   F N األجوبة املختارة النمرة

4 

 32 موافق

38 

 84,2 % 

 % 13,1 5 شك

 % 2.6 1 الموافق

 %100 38 اجملموعة

 

  8اللوحة :

أنشّط يف تعليم الكالم اللغة العربية  اختيارت الطالب اإلجابة يف السؤال اخلامس عن

 مة.إعالم ألعاب قفز الكلعند استعمال وسائل 
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 %   F N األجوبة املختارة النمرة

5 

 26 موافق

38 

68,4 % 

 % 23,6 9 شك

 % 7,8 3 الموافق

 %100 38 اجملموعة

 

 9 اللوحة :

جريئة الكالم اللغة العربية بعد  اختيارت الطالب اإلجابة يف السؤال الّسادس عن

 يف املفردات اللغة العربية. وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمةاستعمل 

 %   F N األجوبة املختارة النمرة

6 

 27 موافق

38 

71,0 % 

 % 18,4 7 شك

 % 10,5 4 الموافق

 %100 38 اجملموعة
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 10اللوحة : 

قفز الكلمة وسائل إعالم ألعاب  عن اختيارت الطالب اإلجابة يف السؤال السابع

 تصبح الثقفة يف الكالم اللغة العربية 

 %   F N األجوبة املختارة النمرة

7 

 24 موافق

38 

63,1 % 

 % 26,3 10 شك

 % 10,5 4 الموافق

 %100 38 اجملموعة

 

11اللوحة :   

وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة   اختيارت الطالب اإلجابة يف السؤال الثامن عن

  تعشطران لتعليم مهارة الكالم اللغة العربية

 %   F N األجوبة املختارة النمرة

8 
 30 موافق

38 
78,9 % 

 % 15,7 6 شك
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 % 5,2 2 الموافق

 %100 38 اجملموعة

 

12اللوحة :   

إعالم ألعاب قفز أنتقب وسائل اختيارت الطالب اإلجابة يف السؤال التاسع عن 

.مهارة الكالم اللغة العربية يف تعليمالكلمة   

 %   F N األجوبة املختارة النمرة

9 

 33 موافق

38 

86,8 % 

 % 10,5 4 شك

 % 2,6 1 الموافق

 %100 38 اجملموعة

 

  13اللوحة :

وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة اختيارت الطالب اإلجابة يف السؤال العاشر عن 

اللغة العربيةاملفردات تسيدون على العستّدل التفكري   
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 %   F N األجوبة املختارة النمرة

10 

 28 موافق

38 

73,6 % 

 % 18,4 7 شك

 % 7,8 3 الموافق

 %100 38 اجملموعة

 

 14اللوحة :

تقدمت الباحثة  لتصريح  إىل الفهم عن االستبيانات يف اللوحات السابقة، يف

 االستبيانات ىف اللوحات التالية التلخيص عن مجيع

 ج ب أ الرقم

1 97,3 2,63 0 

2 78,9 0،21 0 

3 76,3 21,0 2,6  

4 84,2 13,11 2,6 

5 68,4 23,6 7,8  

6 71,0 18,4 10,5 
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7 63,1 26،3 10،5 

8 78,9 15,7 5,2 

9 86,8 10,5 2,6 

10 73,6 18,4 7,8 

 49,6  170,63  778,5 المجموع

المتوسطة 
(mean) 

77,85 17,06 4,96 

 

من الطالب يقولون أّن %  85,77بناء على اللوحات السابقة أن 

 جّيدا، ويساعد لرتقية مهارة الكالم.إعالم ألعاب قفز الكلمة وسائل استخدام 

بعد أن أظهر الباحثة األجوبة من املستجبني ىف اللوحات الّسابقة عن 

نعرف أن أكثر من الطالب وسائل اإلعالم ألعاب قفز الكلمة، فيض استخدام 

وسائل اإلعالم خيتارون اإلجابة (أ) و (ب) مبعىن أّ�م موافقون التعّلم باستخدام 

ويشعرون بسهل ىف فهم الدرس، وهم موافقون باستخدام هذه ألعاب قفز الكلمة، 

وسائل اإلعالم وتطويرها. هذه البيانات تدّل على أّن جتربة وسائل إعالم ألعاب 

لرتقية مهارة الكالم اللغة العربية للطالب الفصل الّسابع يف  ألعاب قفز الكلمة

 المية احلكومية كالكة ملوجنان.اإلس املتوّسطة املدرسة 
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 الفصل الثالث: تحليل البيانات

تحليل البيانات عن وسائل  عالم ألعاب قفز الكلمة لترقية مهارة كالم التالميذ  . أ

 اإلسالمية الحكومية كالكة لمونجان. المتوّسطة الفصل الّسابع في المدرسة 

وسائل اإلعالم ألعاب قفز الكلمة لرتقية مهارة كالم استخدام ملعرفة فعالية 

وأما اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان.  املتوّسطة للطالب الفصل الّسابع يف املدرسة 

اإلختبار الذى اسخدمت الباحثة يف هذه التجربة وقوعا مبرتني يعين اإلختبار األول 

)Pre Test(  واالختبار النهائ)Post Test(. أن قيمة الفروض الصفرية مردودة  تدل على

)Ho(  و الفروض البدلية مقبولة)Ha(. 

وحتاول يف هذا الفصل عن حتليل وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة كنموذج 

 املتوّسطة التعليمية يف تعليم اللغة العربية للطالب الفصل الّسابع يف املدرسة 

سالمات كماعرفنا أن أستاذ مادة اللغة العربية اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان.  

 يستخدم هذه النموذج التعليمية قليلة جدا ومل يستخدم املعينة األخرى.
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 15اللوحة: 

عن نتائج الطالب قبل و بعد استخدام وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة (متغري 

Xمتغري،Y يالنهائ األول و ) يف اإلختبار. 

 البيان قيمة بعد قيمة قبل التالميذ األسماء الرقم

 جناح 75 70 عبد الوهاب 1

 جناح 80 73 أمحد زلفان فوزي 2

 جناح 78 75 أمحد ذكي و. 3

 جناح 75 60 أمحد فجر صادقي 4

 جناح 85 80 عنيسة احملزومة 5

 جناح 88 80 جهيا رمحوايت دوي ولنداري 6

 جناح 85 80 محيدة الّسعدية 7

 جناح 75 75 سوكموايتدوي أسيه أملية  8

 جناح 82 75 دوي نشيئة األيسية 9

 جناح 75 73 دية رمسا راين 10

 جناح 78 70 اكا فربيانا اندراوايت 11

 جناح 85 80 اكا ليلة الفرحية 12

 جناح 80 80 اكا سفطري هردينيت 13

 جناح 75 70 فهمي مبارك 14

 جناح 80 75 فردرك ففيان درما 15
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 جناح 78 73 جللّدين اشيوطيامام  16

 جناح 80 75 جهان فردا عزيزية 17

 جناح 80 75 جندي انوفل 18

 جناح 85 80 ليلة الفوزية 19

 جناح 80 80 لولك فتماوايت 20

 جناح 75 65 حممد اطار رمحان 21

 جناح 75 60 حممد دمام ابرار 22

 جناح 80 73 حممد عريف وحيودي 23

 جناح 75 75 مرئة الصاحلة 24

 جناح 80 72 حممد فردوس 25

 جناح 80 75 مئّمر مزّقي 26

 جناح 85 75 حممد يوسف عبد اهللا 27

 جناح 85 80 نبيلة عيشة فطري 28

 جناح 88 80 نيلول متّممة 29

 جناح 82 80 نور عيين امساواطي 30

 جناح 85 82 فوطري فرامسواري 31

 جناح 80 78 رزا عيشية 32

 جناح 83 75 فراتامارزقي ادي  33

 جناح 80 75 رحية اجلنة 34

 جناح 80 78 حتفة الليلية 35
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 جناح 83 78 وردا ماهندرا 36

 جناح 80 70 زلفة 37

 جناح 75 60 زّكي مبارك 38

 38 3048 2830 المجموع 39

 المتوّسط 40

)Mean( 
74,4  80,2  1 

 

وبناًء على تفسري هذه %   80,2هي  Yالقيمة التيحصل عليها متغري

القيمة مبعىن جيدا. ولذلك، بناًء على اللوحات الّسابقة ونتيجة املتوسط 

(Mean)  من متغريX ومتغريY  نعرف أّن القيمة متغريY  وسائل اليت تستخدم

 .Xأجيد من قيمة متغريإعالم ألعاب قفزالكلمة 

) يف  Y(متغري عن نتائج الطالب بعد استخدام وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة

 .يالنهائ اإلختبار

 النتيجة  هلجة دقة فصاحة بالاسم الط النمرة

 75 75 75 75 عبد الوهاب 1

 80 70 90 80 أمحد زلفان فوزي 2
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 78 85 75 75 أمحد ذكي و. 3

 75 70 80 75 أمحد فجر صادقي 4

 85 85 85 85 عنيسة احملزومة 5

 88 85 90 90 جهيا رمحوايت دوي ولنداري 6

 85 85 90 80 محيدة الّسعدية 7

 75 75 75 75 دوي أسيه أملية سوكموايت 8

 82 86 80 80 دوي نشيئة األيسية 9

 75 75 74 76 دية رمسا راين 10

 78 85 75 75 اكا فربيانا اندراوايت 11

 85 85 85 85 اكا ليلة الفرحية 12

 80 80 80 80 اكا سفطري هردينيت 13

 75 74 75 76 فهمي مبارك 14

 80 80 80 80 فردرك ففيان درما 15

 78 85 75 75 امام جللّدين اشيوطي 16

 80 85 80 75 جهان فردا عزيزية 17
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 80 85 80 75 جندي انوفل 18

 85 90 85 80 ليلة الفوزية 19

 80 80 80 80 لولك فتماوايت 20

 75 70 75 80 حممد اطار رمحان 21

 75 70 80 75 حممد دمام ابرار 22

 80 80 80 80 حممد عريف وحيودي 23

 75 70 80 75 مرئة الصاحلة 24

 80 80 80 80 حممد فردوس 25

 80 80 80 80 مئّمر مزّقي 26

 85 85 80 90 حممد يوسف عبد اهللا 27

 85 85 90 80 نبيلة عيشة فطري 28

 88 90 85 90 نيلول متّممة 29

 82 86 80 80 نور عيين امساواطي 30

 85 85 90 80 فوطري فرامسواري 31

 80 85 80 75 رزا عيشية 32

 
 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


83 
 

 83 83 85 81 رزقي ادي فراتاما 33

 80 85 80 75 رحية اجلنة 34

 80 80 80 80 حتفة الليلية 35

 83 83 83 83 وردا ماهندرا 36

 80 85 75 80 زلفة 37

 75 74 75 76 زّكي مبارك 38

 3048    مجموع 

  80,2    المتوسط 

 

أجيد من الطريقة  وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمةهذا احلال يدل على 

 : كمايف التالية  Yومتغري Xالقدمية واملسافة بني القيمة متغري 

 16اللوحة: 

بينهما  المسافة Y ومتغير Xمتغير  

74,4  80,2  5,8 
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لرتقية مهارة كالم  وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمةملعرفة فعالية استخدام 

اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان.  املتوّسطة التالميذ الفصل الّسابع يف املدرسة 

وسائل قبل استخدام  مهارة كالم لتالميذفقدمت الباحثة أوال, املقارنة بني 

 .استعماهلاوبعد  إعالم ألعاب قفز الكلمة

مقبول أم ال؟ لو ال  (Ho)وملعرفة نتيجة الفروض هل الفرضة الصفرية 

مقبولة.  (Ho)يوجد الفرق بني نتيجة املتغريين فهذا يدل على أن الفرضة الصفرية

وبالعكس إذا هناك الفرق بني نتيجة املتغريين فهذا يدل على أن الفروضة 

 مردودة. (Ho) الصفرية

مردودة، وكذلك إذا كان  مردودة  (Ha)مقبولة ف (Ho)إذا كان 

(Ho) ف(Ha) .مقبولة 

مقبولة (Ha)وأما النتيجة األخري (بعدها) يدل على أن الفروضة البدلية  

لرتقية مهارة كالم  وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمةهذا مبعىن أن فعالية استخدام 

 اإلسالمية احلكومية كالكة ملوجنان.  املتوّسطة التالميذ الفصل الّسابع يف املدرسة 
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رمز  .”T-Test“وملعرفة هذه الفروض, استخدمت الباحثة رمز املقارنة اليت تعرف برمز 

لتعرف هذه نتائج من  و للعينتني الكبريين واإلرتباطا بينهما، (Paired  “t” test)املقارنة 

 ي :, أما خطواهتا كما يلSPSSكّل خطوات السابقة إستخدمت الباحثة برجميات 

 .”data view“ِإْنَضمَّ نتيجة اإلختبار إىل َعُمود  .1

 
 ”Data View“شاشةالعرض )1(صورة 
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      "”Variabel viewبدل األمساء ىف  .2

 

 "”Variabel viewشاشةالعرض )2(صورة 
 
  Analyze – Compare Means – Paired SamplesT testإختار  .3

 
 “ Paired Samples T test“شاشة العرض ) 3(صورة
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ان إىل مربع ,Paired-T testبعد تقدمي (مربع احلوار)  .4 ِإْنَضمَّ ُمتَـَغريِّ

PairedVariables مث طَْقطََقةcontinue, - OK 

 

 ”Paired Variable“شاشة العرض )4(صورة

 
 “ Paired Sample T test: Option“) شاشة العرض5(صورة 
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 , خرجت منه نتائج من كّل طبقات. و هذا صورة نتائج. -okبعد  .5

 
 شاشة العرض نتائج من كّل طبقات. )6(صورة

 النتيجة . ب

الفصل وسائل اإلعالم ألعاب قفز الكلمة لترقية مهارة كالم التالميذ استخدام 

 .المتوّسطة اإلسالمية الحكومية كالكة لمونجانالّسابع بالمدرسة  

 : ا البحث فعرضت يف اللوحة التاليةيكون عينة يف هذ أّما نتيجة الطالب الذين

Paired Samples Statistics 

  

Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 SEBELUM 74.4737 38 5.73155 .92978 

SESUDAH 80.2632 38 3.90207 .63300 
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Paired Samples Correlations 

 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 SEBELUM & 

SESUDAH 
38 .741 .000 

 

 
Paired Samples Test 

 

  Paired Differences 

T df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

  

Mean 

Std. 

Deviat

ion 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 SEBELUM 

– 

SESUDAH 

-5.78947 
3.863

61 

.6267

6 
-7.05941 -4.51954 -9.237 37 .000 
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 )7(صورة     

 T testشاشة العرض حاصالت 

   تأويل بيانات ُخمْرَِجة باستعمال برنامجSPSS : 

وسائل إعالم ألعاب قفز  : ال يوجد فعالية استخدام(Ho)فرية الفرضية الص •

الكلمة لرتقية مهارة كالم تالميذ الفصل الّسابع باملدرسة املتوّسطة اإلسالمية 

 .احلكومية كالكة ملوجنان

وسائل إعالم ألعاب قفز  استخدام : يوجد فعالية  )Ha(الفرضية البدلية  •

الكلمة لرتقية مهارة كالم تالميذ الفصل الّسابع باملدرسة املتوّسطة اإلسالمية 

 .احلكومية كالكة ملوجنان

 كما يلي:  Paired Samples Statistic النتيجة يف اللوحة وردت •

HO diterima 

         (2.021)      -9.237  (2.021)        9.237 

HO ditolak 
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 74,4=   املوسط من اإلختبار األول  

 80,2 =  املوسط من اإلختبار النهائي  

  5,73=   احنراف النتيجة األول  

 3,90=   احنراف النتيجة النهائي 

 Standart Error 0,92=   األول  

 Standart Error 0,63=        النهائي     

َتْشَتِمل على قيمة العالقة قبل   Paired Samples Correlations  يف اللوحة •

. و هذه  )0,741(و بعده استخدام وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة 

  وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة استخداماحلالة تدل على عالقة أمهية يف 

لرتقية مهارة كالم تالميذ الفصل الّسابع باملدرسة املتوّسطة اإلسالمية 

 .احلكومية كالكة ملوجنان

 وردت اللوحة  Paired Samples Test: 

  قيمة اإلختبارt )T test(       = 9,237  

  قيمةt table     =2,021  

 Sig. (2-tailed)               =0,000  
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و هو  t-tabel اكثر من قيمة )t )T testإذا كانت قيمة اإلختبار 

مردودة و الفرضية  (Ho) ـــةفريالفرضية الصمبعىن ، )9,237<  2,021(

وهو وجود الفرق يف ترقية مهارة الكالم بني قبل وبعد مقبولة.  )Ha(البدلية 

اقّل  Sig. (2-tailed)إذا كانت قيمة و استخدام وسائل إعالم ألعاب قفز الكلمة. 

مردودة و  (Ho) يـــةفر الفرضية الصمبعىن  ، )0,000>0,05(0,05من 

 مقبولة. )Ha(الفرضية البدلية 

لرتقية   إعالم ألعاب قفز الكلمةوسائل  استخدام خالصة : يوَجُد الفعالية •

مهارة كالم تالميذ الفصل الّسابع باملدرسة املتوّسطة اإلسالمية احلكومية  

 .كالكة ملوجنان
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