
الرابع الفصل  

 عرض البيان: حتليلها و مناقشها

 املبحث األول: تصميم املواد التعليمية .أ
 مالحظة املشكلة .1

احلطة قامت الباحثة مبالحظة عملية التعليم وتعلم اللغة العربية يف  يف هذه
 املدرسة الدينية التكميلية األوىل نور اإلمان بوندووسو ودارت املالحظة ما يلى:

و هي عندما دخلت الباحثة يف املدرسة الدينية التكميلية األوىل أول املالحظة 
نور اإلمان بوندووسو كمدرسة جديدة، فكانت تدرس يف فصل الثالث، فوجدت الباحثة 

 فيه مشكالت تعليمية أمهها ضعف الطالب يف فهم العربية وتطبيقها نطقا وقراءة وكتابة.
ين تستفسرهم عن أسباب ضعفهم يف فذهبت الباحثة إىل مدرسي  الفصل األول والثا

العربية. فبينوا أن السباب الرئيسي من املمشكلة هو عدم الكتاب األساسي يدرسون هبا 
الطالب ولذلك مل يدرس الطالب اللغة العربية فعال يف هذه املدرسة.و هذا وال شّك من 

تاب األساسي املشكالت اليت تعاين الطالب و املدرسني يف التعليم والتعلم. حيث أن الك
لتعليم اللغة العربية لغري نتطقني هبا يساعد الطالب واملدرسني على حتديد دروسهم. فباء 
على ذلك قررت الباحثة على تصميم الكتاب التعليمي الصف األول الفصل الدراسي 

 األول.
 حتطيط .2

هارة نظرا إىل إحلاح حاجة الطالب و املدرسني قامت الباحثة بتطوير الكتاب التعليمي مل 
القراءة والكالم والكتابة. فنظرت الباحثة إىل املنهج الدراسي فوجدت أن اخلصص القررة 

دقيقة. بناء  60لتعليم اللغة العربية للفصل األول،خصتاين يف األسبوع  ولكل حصة 



 47حصة. كونت الباحثة الكتاب من  47على ذلك وأن يف الفصل الدراسي األول 
 درسا.

 يميالكتاب التعل تطوير .3
 أهداف الكتاب .أ

 األهداف العامة
 يرجى هذا الكتاب إىل عدد من األهدف أمهها:

 عن التعارق. يفهيم الطالب املفردات اجلديدةأن  .1
 عن التعارق.قراءة النصوص أن يفهيم الطالب يف  .2
 أن يفهيم الطالب احملادثة عن التعارق. .3
 أن يفهيم الطالب الكتابة عن التعارف. .4

 األهداف اخلاصة .ب
 األهداف اخلاصة فتكون يف أوائل كل الدرس و تفصيلها كما يلي:وأما 
 األهداف اخلاصة يف  مهارة القراءة 

 التعارف عن معىن ومعرفة املفردات نطق علىأن يقدر الطالب  .1
 التعارفأن يقدر الطالب على قراءة النص جيدة عن  .2
 التعارف على نص القراءة عن املعىن فهم على أن يقدر الطالب .3
  اخلاصة يف  مهارة الكالماألهداف 

 .التعارف على احلوار عن املعىن فهم على أن يقدر الطالب .1
 .التعارف حول بسيطال حوار أداء على الطالب قدرأن ي  .2
 األهداف اخلاصة يف  مهارة الكتابة 

 أن يقدر الطالب على كتابة حرف اهلجائية.  .1
 أن يقدر الطالب تعطى شكل يف حرف اهلجائية. .2



 على كتابة كلمة عن التعارف.أن يقدر الطالب  .3
 حمتوايت الكتاب .ب

يتكون الكتاب التعليمي من مثانية وأربعني درسا، و أما نقاط التفصيل املوجودة يف 
 الكتاب التعليمي املطّور ففيما يلي:

 الغالف (1
 التمهيد، حيتوي على خلفيات تطوير هذا الكتاب وخصائصه. (2
 الكتاب رسافه (3
 التعبريات (4
 الكتابتوجيهات الستخدام  (5
 املنهج الدراسي (6
 اخلطة الدراسية (7
األهداف اخلاصة، وهذه األهداف تكون قبل بداية الدرس ليعرف الطالب  (8

 ماذا يستفيد من كل الدرس. 
املفردات اجلديدة، يف كل الدرس مفردة واحدة أو مفردتني, وهذه تساعد  (9

املفردة املعلم يستطيع أن يطّور  الطالب على فهم النصوص ابإلضافة إىل أنّ 
 حول املعىن املوافق.

نّص القراءة املرافق ابلصورة امللونة و التدريبات االستيعابية. وهذه الصورة  (10
امللونة مأخوذة من صور التالميذ الذين يف الصّف األول ابملدرسة الدينية 
التكميلية األوىل نور اإلمان بوندووسو. واهلدف من إرفاق الصورة امللونة 

راد من النّص وابجلانب اآلخر جتعل اجلّو التعليمي حّيا يف لتقريب املعىن امل
 أرض الواقع.



املرافق ابلصورة امللونة و التدريبات االستيعابية.   نّص احملادثة و الصورة  (11
وهذه الصورة امللونة مأخوذة من صور التالميذ الذين يف الصّف األول 
ابملدرسة الدينية التكميلية األوىل نور اإلمان بوندووسو. واهلدف من إرفاق 
الصورة امللونة لتقريب املعىن املراد من النّص وابجلانب اآلخر جتعل اجلّو 
التعليمي حّيا يف أرض الواقع. وأما نّص احملادثة فوضعته الباحثة من مضمون 

 سها. نّص القراءة نف
التدريبات الكتابية، هذه التدريبات وضعتها الباحثة على عدة املراحل مع  (12

 املراعاة من جانب السهولة إىل الصعوبة. وفيما يلي تفصيل تلك املراحل:
هلجائية مع وضع شكلها، وهذه املرحلة املرحلة األوىل: كتابة احلروف ا

 التدريبية تكون يف الدرس األول حىت الدرس الثامن.
املرحلة الثانية: توصيل احلروف وربطها يف أّول الكلمة، وهذه املرحلة 
التدريبية وضعتها الباحثة مبراعاة جانب السهولة والصعوبة 
يف الكتابة، فتبدأ التدريبات من احلرورف اليت سهلت  

بتها إىل احلروف اليت صعبت كتابتها. وتكون هذه كتا
 املرحلة التدريبية يف الدرس التاسع حت الرابع عشر. 

املرحلة الثالث: توصيل احلروف وربطها يف وسط الكلمة، وهذه املرحلة 
التدريبية وضعتها الباحثة مبراعاة جانب السهولة والصعوبة 

 سهلت  يف الكتابة، فتبدأ التدريبات من احلرورف اليت
كتابتها إىل احلروف اليت صعبت كتابتها. وتكون هذه 
 املرحلة التدريبية يف الدرس اخلامس عشر حىت التاسع عشر. 

آخر الكلمة، وهذه املرحلة  املرحلة الرابع: توصيل احلروف وربطها يف
التدريبية وضعتها الباحثة مبراعاة جانب السهولة والصعوبة 



من احلرورف اليت سهلت   يف الكتابة، فتبدأ التدريبات
كتابتها إىل احلروف اليت صعبت كتابتها. وتكون هذه 

 املرحلة التدريبية يف الدرس عشرين حىت الرابع  وعشرين. 
املرحلة اخلامس: توصيل احلروف اليت منفصلة ،جمموعة حرفة حويل أربع 
حيت ستة أحروف. وتكون هذه املرحلة التدريبية يف الدرس 

 لتاسع عشر. اخلامس عشر حىت ا
هذه األلعاب تساعد الطالب على فهم الدرس  األلعاب اللغوية، و (13

وتساعدهم على تقليل امللل عند الطالب يف عملية التعليم. وهذه األلعاب 
 وضعتها الباحثة يف كّل أربعة أو مخسة دروس.

 .لي األوّ اس  يبات عاّمة لفصل الدر ر تد  (14

 اخلرباء  ز. حتكيم

الكتاب التعليمي قدمته الباحثة إىل خربان لنيل اإلقرتاحات بعد ما أعّدت الباحثة 
واملداخالت وتصحيحات منهما عن طريق استمارة حتكيم اخلبري، و مها متخصّصان  يف جمل 

 تعليم اللغة العربية وهلم خربة طويلة فيه.

، رئيس قسم د. جونيد املاجستريقدمت الباحثة الكتاب التعليمي إىل اخلبري األول، وهو 
تعليم اللغة العربية جبامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية و أستاذ بكلية الدراسات العليا. 

 ونتيجة حتكيمة ما يلي:

 أن تراعي الباحثة تفاوت أعمار الطالب يف التدريبات (1
 وأن تكون خطوات تعليمي الكتاب (2

 وصادق للكتاب التعليمي.  اخلبري األول بشكل عام أعطى درجة جيد



د. حممد عفيف الدين مث قّدمت الباحثة الكتاب التعليم إىل اخلبري الثاين وهو  
ستاذ بقسم تعليم اللغة واألدب  جبامعة سوانن أمبيل اإلسالمية أ دمياطي املاجستري

 احلكومية و أستاذ بكلية الدراسات العليا. ونتيجة حتكيمة ما يلي:

 تصحيح األخطاء اإلمالئية (1
 مة للمعلم الستخدام الكتاب يف التعليمإضافة التعليمات العا (2

 للكتاب التعليمي. وصادق  جيدبشكل عام أعطى درجة  اخلبري الثاين

 
 نتائج حتكيم اخلبري األول4.2جدول رقم : 

 املالحظة درجات تقومي البنود رقم
  1 2 3 4  

 اجلانب اإلخراجي
  4    طبع الكتاب جبودة جيدة  .1
  4    حجم الكتاب مناسب  .2
  4    شكل غالف الكتاب مناسب  .3
  4    نوع جتليد الكتاب جيد  .4
  4    إخىراج فّنّ  للكتاب جيد  .5
    2  خيلو الكتاب من األخطاء املطبعية  .6
  4    يف الكتاب الفهرس و احملتيات  .7
الكتاب الكشافات) املفردات، أعالم،   .8

 موضوعات(
 2    

 يتطوير اجلانب ال
يستند تطوير الكتاب املشالت اليت تواجه  1

املعلم الطالب )الدراسة يف مشكالت 
  3   



و  -الواقعية تتم من خالل: املالحظات
 و اإلستبياانت( -املقابالت

يتبىن الكتاب من نظرايت اللغات األجنبية  2
)على سبيل املثال: نظرايت عن وطبيعتها: 

 اللغة أصوات و ثقافة، 
من خالل انتقال أثر وتعلم اللغة يتم 

التدريب من مهارة إىل أخرى. و تعلم اللغة 
و تعليمها يتم من خالل املثري و االستجابة 

 و التعزيز(. 

  3   

 اللجانب التعليمي
    2  يتمشى الكتاب مع املنهج املتبع، منها: 1
    2  يف الكتاب أهداف عامة 2
   3   يف الكتاب أهداف خاصة 3
الكتاب املوضوعات مناسب حيتوي  4

 احتياجات الطالب
  3   

   3   يقدم الكتاب اخلربات املعرفية للطالب 5
   3   يقدم الكتاب اجلانب املهاري للطالب 6
يعد الكتاب على أساس طريقة التدريس  7

 احلديثة 
 2    

يستخدم الكتاب الطريقة املتبعة تناسب  8
 مبستوى الطالب

  3   

   3   املتبعة تناسب طبيعية املادةالطريقة  9
    2  يستخدم الكتاب أنشطة تعليمية متنوعة  10
    2  يستخدم الكتاب ألعاب لغوية متنوعة 11

 اجلانب اللغوي



يستخدم الكتاب اللغة العربية الفصحى  1
 املهاصرة

  3   

    2  يستخدم الكتاب املطاحلات احلديثة 2
عالية الصحة اللغوية ويتمتع الكتاب بدرجة  3

من انحية صحة النحوية، و الصرفية، و 
اإلمالئية، و املعجمية، و األسلوبية و 

 التعبريية.
 

 2    

 اجلانب الثقايف
    2  يستوعب الكتاب ثقافة الطالب 1
   3   يستوعب الكتاب ثقافة  اللغة العربية 2
يقدم الكتاب املوضوعات املشوقة إىل  3

 الطالب 
  3   

   3   يقدم الكتاب حمتوى ثقافة بصورة واضحة 4
 وأّما النسبة املئوية لنتائج حتكيم اخلرباء للكتاب املصمم لكّل بند فهي:

 أحكام عامة للكتاب .1
 ∑𝑥  :80 
 ∑𝑥𝑖  :101 

P=
80

101
 x 100% 

 
P=79% 

 املقياس حسب وعلى. %79 نتيجة على حتصل املصمم للكتابنتائج  أنّ  يّتضح
 مقبول هلا فالتقدير درجة أعلى يف النتيجة هذه دخلت املستخدم

 
 

 ثايننتائج حتكيم اخلبري ال4.2جدول رقم : 



 املالحظة درجات تقومي البنود رقم
  1 2 3 4  

 اجلانب اإلخراجي
   3   طبع الكتاب جبودة جيدة  .1
   3   حجم الكتاب مناسب  .2
   3   شكل غالف الكتاب مناسب  .3
   3   جيدنوع جتليد الكتاب   .4
   3   إخىراج فّنّ  للكتاب جيد  .5
   3   خيلو الكتاب من األخطاء املطبعية  .6
   3   يف الكتاب الفهرس و احملتيات  .7
الكتاب الكشافات) املفردات، أعالم،   .8

 موضوعات(
  3   

 اجلانب التطوير
يستند تطوير الكتاب املشالت اليت تواجه  1

املعلم الطالب )الدراسة يف مشكالت 
و  -الواقعية تتم من خالل: املالحظات

 و اإلستبياانت( -املقابالت

  3   

يتبىن الكتاب من نظرايت اللغات األجنبية  2
)على سبيل املثال: نظرايت عن وطبيعتها: 

 اللغة أصوات و ثقافة، 
من خالل انتقال أثر وتعلم اللغة يتم 

التدريب من مهارة إىل أخرى. و تعلم اللغة 
و تعليمها يتم من خالل املثري و االستجابة 

 و التعزيز(. 

  3   

 اللجانب التعليمي



    2  يتمشى الكتاب مع املنهج املتبع، منها: 1
    2  يف الكتاب أهداف عامة 2
   3   يف الكتاب أهداف خاصة 3
الكتاب املوضوعات مناسب حيتوي  4

 احتياجات الطالب
  3   

   3   يقدم الكتاب اخلربات املعرفية للطالب 5
   3   يقدم الكتاب اجلانب املهاري للطالب 6
يعد الكتاب على أساس طريقة التدريس  7

 احلديثة 
 2    

يستخدم الكتاب الطريقة املتبعة تناسب  8
 مبستوى الطالب

  3   

   3   املتبعة تناسب طبيعية املادةالطريقة  9
    2  يستخدم الكتاب أنشطة تعليمية متنوعة  10
    2  يستخدم الكتاب ألعاب لغوية متنوعة 11

 اجلانب اللغوي
يستخدم الكتاب اللغة العربية الفصحى  1

 املهاصرة
  3   

    2  يستخدم الكتاب املطاحلات احلديثة 2
عالية الصحة اللغوية ويتمتع الكتاب بدرجة  3

من انحية صحة النحوية، و الصرفية، و 
اإلمالئية، و املعجمية، و األسلوبية و 

 التعبريية.
 

 2    

 اجلانب الثقايف
    2  يستوعب الكتاب ثقافة الطالب 1



   3   يستوعب الكتاب ثقافة  اللغة العربية 2
يقدم الكتاب املوضوعات املشوقة إىل  3

 الطالب 
  3   

   3   يقدم الكتاب حمتوى ثقافة بصورة واضحة 4
 

 :يفه لكّل بند للكتاب املصمم الثاين  لنتائج حتكيم اخلرباء النسبة املئوية وأّما
 ∑𝑥  :80 
 ∑𝑥𝑖  :101 

P=
80

101
 x 100% 

 
P=83% 

 املقياس حسب وعلى .%83 نتيجة على حتصل املصمم للكتابالنتيجة  ّتضحت
 .وصادق جيد هلا فالتقدير درجة أعلى يف النتيجة هذه دخلت املستخدم

 1ح. تصحيح و تعديل 
قد اتّم حتكيم اخلرباء مث قامت الباحثة بعده بتصحيح و تعديل ما وجده من األحطاء    

 و النقصان من الكتاب املصمم حىت يكون الكتاب اكمل من قبله و حتسن كما يلي:
 الكتابة يف األخطاء تصحيح (1

 التصحيح األخطاء
 اسم إسم

 ذلك ذالك
 

 

 

 أن تراعي الباحثة تفاوت أعمار الطالب يف التدريبات (2



 التصحيح األخطاء
مهارة القرءة  تدريبات يف الباحثة استخدام

 من االختيار ممارسة شكل مع العربية للغةاب
 متعدد

،مثال أسهل لتدريباتا شكل باحثةال غريت
ابألمر: ضع عالمة صحيح واخلطاء، ترتيب 

 الكلمات ربط الكلمة،
 وأن تكون خطة التدريس الكتاب (3

، ليمثل املدرس يف صنع حطة التدريس كمثال  1صنعت الباحثة اخلطة الدراسية  التعارف 
 لدروس أخر.

 جتربة حمددةط. 
ربة حمددة مع زمرة قليلة من الطالب الفصل األول يف املدرسة الدينية نور جرت جت   

مبقابلتهم فالنتيجة من هذه العملية هي أن الكتاب املصمم فعال لتدريس اللغة اإلميان بوندووسو 
 العربية.

 2ي. تصحيح و تعديل 
التجربة احملددة وجدت الباحثة أن تدريبات يف مهارة القراءة الصعبة و  بعد أن جارت

ال تناسب بقدرهتم فلذلك قامت الباحثة بتغيري تدريبات يف مهارة القراءة صعبة بتدريتات السهلة 
وتناسب بقدرهتم هذه هي نتائج البحث من اخلطوات التعليمة و تليها ستعرض الباحثة نتائج 

 واد التعليمية امليدانية.  البحث من جتربة امل
 التدريبات عند ما يكون التجربة احملددة

 

 من يف الصورة؟ 1
a. ْلف َيا  رَاَفا .c   اَبيُو .b  س 

 
 أين يصل عديل؟ 2

a. ْلف َيا  يف املصلى  .c  يف املسجد .b  س 
  



 التدريبات بعد أن اصالح
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 املبحث الثاين: جتربة املواد التعليمية

Berikan tanda (v) pada kalimat yang benar dan tanda (x)   pada 
kalimat yang salah 

 

ْسَجد
َ
ْ امل   ُأَصلّ ْي يف 

إ هْلَام أانَ   

ْي  َعْديل  َمَع َأخ   
 

 

 

 

َصلَّى 
ُ
ْ امل  ُأَصلّ ْي يف 

 

ْي  َرَفاَمَع َأخ   
 



الباحثة هذا البحث ابملدخل الكمي. وكان األدوات يف حبثه يعّن : اإلختبار  تستخدم
و املقابلة جلمع البينات و لتحقيق هدفه و حتليل حبثه. ونتائج البحث من هذه األدوات فيما 

 يلي:  

 التعليمي الكتاب جتربة : الثاين املبحث

 وحتليلها التعليمي الكتاب استخدام عن البياانت عرض .أ

 فعالية جتريب  يف لقاءات ومخسة الدروسة ستة الباحث املبحث،أجرى هذا يف
 الذيالدرس أو املوضوع  ةالباحث توأخذ .ةالباحثا طّوره الذي التعليمي الكتاب استخدام

 بعده لتجربة لقاءات ومخسة القبلي، االختبار إلجراء اللقاء . فاألولالكتاب حمتوايت ميثل
 الباحث قام .البعدي االختبار إلجراء فهو عساتال اللقاء أي اللقاء أماآخر. التعليمي الكتاب
 والتايل م. 2016 أكتوبري 23إىل م 2016 أكتوبري18 التاريخ  من الكتاب بتجربة

 :لقاء كل  يف تدريس خطوات
 القبلي االختبار :األول اللقاء .1

 االختبار ونوع م،2016 أكتوبري 18التاريخ  يف القبلي ابالختبار الباحث يقوم

الذي طرحها عن التعارف  الباحث الطالب أن جييب األسئلة يطلب حيث الشفوي االختبار

 العربية، للغةاب التواصل على الطالب قدرة فهو التقييم أمامعيار ،الباحث وجييبوهنا شفواي

 :القبلي االختبار يف الطالب فهو نتيجة اآليت اجلدول وأما .العربية للغةاب تعرف أن خصوصا

 

 

 10اجلدول 



 اإلختبار القبلى الطالب و الطالبة يف فصل اإلول يف املدرسة الدينية التكميلية نوراإلميان بوندووسو

 النتيجة أمساء العينة منرة
 70 سافريا  .1
 60 فييا  .2
 50 رايف  .3
 60 رافا  .4
 90 ديال  .5
 85 سيال  .6
 50 رارا  .7
 60 إرا  .8
 70 أجني  .9

 90 فاجني  .10
 85 راين  .11
 75 رينا  .12
 85 إهبام  .13
 85 سانتيكا  .14
 45 أدي  .15
 80 ترييا  .16
 70 أريف  .17
 70 رفقي  .18
 75 ألدو  .19
 1375 اجلموع

 

 تصتخلص الباحثة من البياانت املعروضة ما يلي:
 95أحسن نتيجة حصل عليها بعض الطلبة= (1



 73=19: 1375معدل النتائج= (2
 1375x100%=73%النسبة املؤية= (3

1900 

 القبلي،جترب الباحثة ثالث موضوعات من الكتاب و بعد أن قامت الباحثة اإلختبار

 :الثاينء اللقا .2

 يف دقيقة وهو 60،أي رابعةالساعة ال يف ينتهي وثالثة ال الساعة يف الدرس بدأ

 .م 2016أكتوبري  19  التاريخ

 : اللغةالعربية  املادة

 1: التعارف   املوضوع

 : الفصل األول  الفصل

 دقيقة 1x  60:   الزمن

 األهداف  .1

 فهيم الطالب املفردات اجلديدة عن التعارق.أن ي (1

 عن التعارق.قراءة النصوص فهيم الطالب يف (.  أن ي2

 فهيم الطالب احملادثة عن التعارق.(.  أن ي3

 فهيم الطالب الكتابة عن التعارف.(. أن ي4

 



 : املؤشرات

 مهارة القراءة 

 التعارف معىن عن ومعرفة املفردات نطق قدر الطالب على(. أن ي1

 قدر الطالب على قراءة النص جيدة عن التعارف(.أن ي2

 التعارف على نص القراءة عن املعىن فهم على قدر الطالب(. أن ي3

 مهارة الكالم 

 التعارف. على احلوار عن املعىن فهم على قدر الطالب(. أن ي1

 التعارف. حول البسيط حوار أداء الطالب على قدر(. أن ي2

 مهارة الكتابة 

 قدر الطالب على كتابة حرف اهلجائية.(. أن ي1

 قدر الطالب تعطى شكل يف حرف اهلجائية.(. أن ي2

 :الطريقة

 املباشرة -

 واجلواب السؤل تقدمي -

 :الوسائاللتعليمية

 .تعليم اللغة العربية للمدرسة الدينية التكميلية األوىل"" كتاب -

 السبورة و الطباشر -



 خطوااتلتدريس

 الزمن التدريس خطوات

 املقدمة

 والسالم ابلتحيةة املدرست قام .1

 الطالب أحوال عنة املدرست سأل .2

 هو اللقاء هذا يف املوضوع أبن الطالبة املدرست أخرب  .3

 "1التعارف"

 أن الطالب للطالب،ووجه الدوافع و التشجيعاتة املدرس ألقى .4

 .ومعانيها املفرادات وحيفظوا يفهموا

 دقائق 10

 العرض

 .اجلديدة الكلمات بشرح الدرسة املدرس بدءأن ت .1

 يستمعون  والطالبة نص القراءة املدرس قرأأن ت .2

 والطالب يكررون مرةة نص القراءة املدرس قرأأن ت .3

 أن تشرح املدرسة معىن القراءة .4

 أن يكتب الطالب إجابة التدريبات يف الكتاب .5

 يستمعون والطالب ة نص احلواراملدرس قرأأن ت .6

 يكررون الطالبمرة و  ة نص احلواراملدرس قرأأن ت  .7

 دقيقة 40



 أن تشرح املدرسة معىن احلوار .8

 أن يطبق الطالب احلوار أمام الطالب .9

 أن يطبق الطالب احلوار مع أصحاهبم اإلثنينات  .10

 أن تشرح املدرسة كتابة حروف اهلجائية كتابة صحيحة .11

أن تشري املدرسة بعض الطالب ليكتبوا حروف اهلجائية على  .12

 السبورة

ليكتبوا حروف اهلجائية يف  أن تطلب املدرسة  من الطالب  .13

 كراساهتم

 االختتام

 الدرس مادة خالصةة املدرسأن تقوم  .1

 والسالم اجمللس كفارة  بدعاء الدرسة املدرس تتمأن خت .2

 دقائق 10

 

 :لث الثاء اللقا .3

 يف دقيقة وهو 60،أي رابعةالساعة ال يف ينتهي وثالثة ال الساعة يف الدرس بدأ

 .م 2016أكتوبري  20  التاريخ

 : اللغةالعربية  املادة

 2: التعارف   املوضوع



 : الفصل األول  الفصل

 دقيقة 1x  60:   الزمن

 األهداف 

 أن يفهيم الطالب املفردات اجلديدة عن التعارق. (1

 عن التعارق.قراءة النصوص فهيم الطالب يف (.  أن ي2

 فهيم الطالب احملادثة عن التعارق.(.  أن ي3

 الطالب الكتابة عن التعارف.فهيم (. أن ي4

 : املؤشرات

 مهارة القراءة 

 التعارف معىن عن ومعرفة املفردات نطق قدر الطالب على(. أن ي1

 قدر الطالب على قراءة النص جيدة عن التعارف(.أن ي2

 التعارف على نص القراءة عن املعىن فهم على قدر الطالب(. أن ي3

 مهارة الكالم 

 التعارف. على احلوار عن املعىن فهم على قدر الطالب(. أن ي1

 التعارف. حول البسيط حوار أداء الطالب على قدر(. أن ي2

 مهارة الكتابة 

 قدر الطالب على كتابة حرف اهلجائية.(. أن ي1



 قدر الطالب تعطى شكل يف حرف اهلجائية.(. أن ي2

 :الطريقة

 مباشرة -

 تقدمي السؤل و اجلواب -

 :الوسائاللتعليمية

 .اللغة العربية للمدرسة الدينية التكميلية األوىل"تعليم " كتاب -

 التدريس خطوات

 الزمن التدريس خطوات

 املقدمة

 والسالم ابلتحيةة املدرست قام .1

 الطالب أحوال عنة املدرست سأل .2

 هو اللقاء هذا يف املوضوع أبن الطالبة املدرست أخرب  .3

 "2التعارف"

 أن الطالب للطالب،ووجه الدوافع و التشجيعاتة املدرس ألقى .4

 .ومعانيها املفرادات وحيفظوا يفهموا

 دقائق 10

 العرض

 .اجلديدة الكلمات بشرح الدرسة املدرس بدءأن ت .5

 دقيقة 40



 يستمعون  والطالبة نص القراءة املدرس قرأأن ت .6

 والطالب يكررون مرةة نص القراءة املدرس قرأأن ت .7

 أن تشرح املدرسة معىن القراءة .8

 يف الكتابأن يكتب الطالب إجابة التدريبات  .9

 يستمعون والطالب ة نص احلواراملدرس قرأأن ت .10

 يكررون مرة والطالب ة نص احلواراملدرس قرأأن ت  .11

 أن تشرح املدرسة معىن احلوار .12

 أن يطبق الطالب احلوار أمام الطالب .13

 أن يطبق الطالب احلوار مع أصحاهبم اإلثنينات   .14

 أن تشرح املدرسة كتابة حروف اهلجائية كتابة صحيحة  .15

أن تشري املدرسة بعض الطالب ليكتبوا حروف اهلجائية على   .16

 السبورة

أن تطلب املدرسة  من الطالب ليكتبوا حروف اهلجائية يف   .17

 كراساهتم

 االختتام

 الدرس مادة خالصةة املدرسأن تقوم  .18

 والسالم اجمللس كفارة  بدعاء الدرسة املدرس تتمأن خت .19

 دقائق 10



 

 :لثالثاء اللقا .4

 يف دقيقة وهو 60،أي رابعةالساعة ال يف ينتهي وثالثة ال الساعة يف الدرس بدأ

 .م 2016أكتوبري  21  التاريخ

 : اللغةالعربية  املادة

 3: التعارف   املوضوع

 : الفصل األول  الفصل

 دقيقة 1x  60:   الزمن

 األهداف  : 

 أن يفهيم الطالب املفردات اجلديدة عن التعارق. (1

 عن التعارق.قراءة النصوص فهيم الطالب يف (  أن ي2

 فهيم الطالب احملادثة عن التعارق.(  أن ي3

 فهيم الطالب الكتابة عن التعارف.( أن ي4

 : املؤشرات

 مهارة القراءة 

 التعارف معىن عن ومعرفة املفردات نطق قدر الطالب على(. أن ي1

 قدر الطالب على قراءة النص جيدة عن التعارف(.أن ي2



 التعارف على نص القراءة عن املعىن فهم على قدر الطالبأن ي (.3

 مهارة الكالم 

 التعارف. على احلوار عن املعىن فهم على قدر الطالب(. أن ي1

 التعارف. حول البسيط حوار أداء الطالب على قدر(. أن ي2

 مهارة الكتابة 

 قدر الطالب على كتابة حرف اهلجائية.(. أن ي1

 تعطى شكل يف حرف اهلجائية.قدر الطالب (. أن ي2

 :الطريقة

 مباشرة -

 واجلواب السؤل تقدمي -

 :التعليمية الوسائل

 .تعليم اللغة العربية للمدرسة الدينية التكميلية األوىل"" كتاب -

 خطوااتلتدريس

 الزمن التدريس خطوات

 املقدمة

 والسالم ابلتحيةة املدرست قام .1

 الطالب أحوال عنة املدرست سأل .2

 دقائق 10



 هو اللقاء هذا يف املوضوع أبن الطالبة املدرست أخرب  .3

 "3التعارف"

 أن الطالب للطالب،ووجه الدوافع و التشجيعاتة املدرس ألقى .4

 .ومعانيها املفرادات وحيفظوا يفهموا

 العرض

 .اجلديدة الكلمات بشرح الدرسة املدرس بدءأن ت .5

 يستمعون  والطالبة نص القراءة املدرس قرأأن ت .6

 والطالب يكررون مرةة نص القراءة املدرس قرأأن ت .7

 أن تشرح املدرسة معىن القراءة .8

 أن يكتب الطالب إجابة التدريبات يف الكتاب .9

 يستمعون والطالب ة نص احلواراملدرس قرأأن ت .10

 يكررون مرة والطالب ة نص احلواراملدرس قرأأن ت  .11

 أن تشرح املدرسة معىن احلوار .12

 أن يطبق الطالب احلوار أمام الطالب .13

 أن يطبق الطالب احلوار مع أصحاهبم اإلثنينات  .14

 أن تشرح املدرسة كتابة حروف اهلجائية كتابة صحيحة .15

أن تشري املدرسة بعض الطالب ليكتبوا حروف اهلجائية على  .16

 دقيقة 40



 السبورة

أن تطلب املدرسة  من الطالب ليكتبوا حروف اهلجائية يف   .17

 كراساهتم

 االختتام

 الدرس مادة خالصةة املدرسأن تقوم  .18

 والسالم اجمللس كفارة  بدعاء الدرسة املدرس تتمأن خت .19

 دقائق 10

 

 :رابعالء اللقا .5

 يف دقيقة وهو 60،أي رابعةالساعة ال يف ينتهي وثالثة ال الساعة يف الدرس بدأ

 .م 2016أكتوبري  22  التاريخ

 : اللغةالعربية  املادة

 4: التعارف   املوضوع

 : الفصل األول  الفصل

 دقيقة 1x  60:   الزمن

 : األهداف

 األهداف العامة :  .2

 فهيم الطالب املفردات اجلديدة عن التعارق.أن ي (2



 عن التعارق.قراءة النصوص فهيم الطالب يف (.  أن ي2

 فهيم الطالب احملادثة عن التعارق.(.  أن ي3

 فهيم الطالب الكتابة عن التعارف.(. أن ي4

 : املؤشرات

 مهارة القراءة 

 التعارف معىن عن ومعرفة املفردات نطق قدر الطالب علىأن ي(. 1

 قدر الطالب على قراءة النص جيدة عن التعارف(.أن ي2

 التعارف على نص القراءة عن املعىن فهم على قدر الطالب(. أن ي3

 مهارة الكالم 

 التعارف. على احلوار عن املعىن فهم على قدر الطالب(. أن ي1

 التعارف. حول البسيط حوار أداء الطالب على قدر(. أن ي2

 مهارة الكتابة 

 قدر الطالب على كتابة حرف اهلجائية.(. أن ي1

 قدر الطالب تعطى شكل يف حرف اهلجائية.(. أن ي2

 :الطريقة

 املباشرة -

 واجلواب السؤل تقدمي -



 :التعليمية الوسائل

 .تعليم اللغة العربية للمدرسة الدينية التكميلية األوىل"" كتاب -

 خطوااتلتدريس

 الزمن التدريس خطوات

 املقدمة

 والسالم ابلتحيةة املدرست قام .20

 الطالب أحوال عنة املدرست سأل .21

 هو اللقاء هذا يف املوضوع أبن الطالبة املدرست أخرب  .22

 " 4التعارف"

 للطالب،ووجه الدوافع و التشجيعاتة املدرس ألقى .23

 .ومعانيها املفرادات وحيفظوا يفهموا أن الطالب

 دقائق 10

 العرض

 .اجلديدة الكلمات بشرح الدرسة املدرس بدءأن ت .24

 يستمعون  والطالبة نص القراءة املدرس قرأأن ت .25

 والطالب يكررون مرةة نص القراءة املدرس قرأأن ت .26

 أن تشرح املدرسة معىن القراءة .27

 أن يكتب الطالب إجابة التدريبات يف الكتاب .28

 دقيقة 40



 يستمعون والطالب ة نص احلواراملدرس قرأأن ت .29

 يكررون مرة والطالب ة نص احلواراملدرس قرأأن ت  .30

 أن تشرح املدرسة معىن احلوار .31

 أن يطبق الطالب احلوار أمام الطالب .32

 أن يطبق الطالب احلوار مع أصحاهبم اإلثنينات  .33

 أن تشرح املدرسة كتابة حروف اهلجائية كتابة صحيحة .34

على  أن تشري املدرسة بعض الطالب ليكتبوا حروف اهلجائية .35

 السبورة

أن تطلب املدرسة  من الطالب ليكتبوا حروف اهلجائية يف   .36

 كراساهتم

 االختتام

 الدرس مادة خالصةة املدرسأن تقوم  .37

 والسالم اجمللس كفارة  بدعاء الدرسة املدرس تتمأن خت .38

 دقائق 10

 

 :امساخلء اللقا .6

 يف دقيقة وهو 60،أي رابعةالساعة ال يف ينتهي وثالثة ال الساعة يف الدرس بدأ

 .م 2016أكتوبري   23التاريخ



 : اللغةالعربية  املادة

 4: التعارف   املوضوع

 : الفصل األول  الفصل

 دقيقة 1x  60:   الزمن

  األهداف 

 أن يفهيم الطالب املفردات اجلديدة عن التعارق. (1

 عن التعارق.قراءة النصوص فهيم الطالب يف (.  أن ي2

 الطالب احملادثة عن التعارق.فهيم (.  أن ي3

 فهيم الطالب الكتابة عن التعارف.(. أن ي4

 : املؤشرات

 مهارة القراءة 

 التعارف معىن عن ومعرفة املفردات نطق قدر الطالب على(. أن ي1

 قدر الطالب على قراءة النص جيدة عن التعارف(.أن ي2

 التعارف على نص القراءة عن املعىن فهم على قدر الطالب(. أن ي3

 مهارة الكالم 

 التعارف. على احلوار عن املعىن فهم على قدر الطالب(. أن ي1

 التعارف. حول البسيط حوار أداء الطالب على قدر(. أن ي2



 مهارة الكتابة 

 قدر الطالب على كتابة حرف اهلجائية.(. أن ي1

 قدر الطالب تعطى شكل يف حرف اهلجائية.(. أن ي2

 :الطريقة

 املباشرة -

 السؤل و اجلواب تقدمي -

 :الوسائاللتعليمية

 .تعليم اللغة العربية للمدرسة الدينية التكميلية األوىل"" كتاب -

 خطوااتلتدريس

 الزمن التدريس خطوات

 املقدمة

 والسالم ابلتحيةة املدرست قام(1

 الطالب أحوال عنة املدرست سأل (2

 اللقاء هذا يف املوضوع أبن الطالبة املدرست أخرب  (3

 "4التعارف" هو

 للطالب،ووجه الدوافع و التشجيعاتة املدرس ألقى (4

 .ومعانيها املفرادات وحيفظوا يفهموا أن الطالب

 دقائق 10 



 العرض

 .اجلديدة الكلمات بشرح الدرسة املدرس بدءأن ت (5

 يستمعون  والطالبة نص القراءة املدرس قرأأن ت (6

 والطالب يكررون مرةة نص القراءة املدرس قرأأن ت (7

 املدرسة معىن القراءةأن تشرح  (8

 أن يكتب الطالب إجابة التدريبات يف الكتاب (9

 يستمعون والطالب ة نص احلواراملدرس قرأأن ت (10

 مرة والطالب ة نص احلواراملدرس قرأأن ت  (11

 يكررون

 أن تشرح املدرسة معىن احلوار (12

 أن يطبق الطالب احلوار أمام الطالب (13

أن يطبق الطالب احلوار مع أصحاهبم  (14

 اإلثنينات 

أن تشرح املدرسة كتابة حروف اهلجائية كتابة  (15

 صحيحة

أن تشري املدرسة بعض الطالب ليكتبوا حروف  (16

 اهلجائية على السبورة

 دقيقة 40



أن تطلب املدرسة  من الطالب ليكتبوا حروف  (17

 اهلجائية يف كراساهتم

 االختتام

 الدرس مادة خالصةة املدرسأن تقوم  (18

 اجمللس كفارة  بدعاء الدرسة املدرس تتمأن خت (19

 والسالم

 دقائق 10

 

 :ستةالء اللقا .7

 يف دقيقة وهو 60،أي رابعةالساعة ال يف ينتهي وثالثة ال الساعة يف الدرس بدأ

 .م 2016أكتوبري  24  التاريخ

 : اللغةالعربية  املادة

 5: التعارف   املوضوع

 : الفصل األول  الفصل

 دقيقة 1x  60:   الزمن

 األهداف 

 املفردات اجلديدة عن التعارق.تفهيم الطالب  (1

 عن التعارق.قراءة النصوص تفهيم الطالب يف (. 2



 تفهيم الطالب احملادثة عن التعارق.(. 3

 تفهيم الطالب الكتابة عن التعارف.(. 4

 : املؤشرات

 مهارة القراءة 

 التعارف معىن عن ومعرفة املفردات نطق قدر الطالب على(. 1

 النص جيدة عن التعارفقدر الطالب على قراءة (. 2

 التعارف على نص القراءة عن املعىن فهم على قدر الطالب(. 3

 مهارة الكالم 

 التعارف. على احلوار عن املعىن فهم على قدر الطالب(. 1

 التعارف. حول البسيط حوار أداء الطالب على قدر (. 2

 مهارة الكتابة 

 قدر الطالب على كتابة حرف اهلجائية.(. 1

 الطالب تعطى شكل يف حرف اهلجائية.قدر (. 2

 :الطريقة

 مباشرة -

 واجلواب السؤل تقدمي -

 :الوسائاللتعليمية



 .تعليم اللغة العربية للمدرسة الدينية التكميلية األوىل"" كتاب -

 خطوااتلتدريس

 الزمن التدريس خطوات

 املقدمة

 والسالم ابلتحيةة املدرست قام (1

 الطالب أحوال عنة املدرست سأل (2

 اللقاء هذا يف املوضوع أبن الطالبة املدرست أخرب  (3

 "5التعارف" هو

 للطالب،ووجه الدوافع و التشجيعاتة املدرس ألقى (4

 .ومعانيها املفرادات وحيفظوا يفهموا أن الطالب

 دقائق 10

 العرض

 .اجلديدة الكلمات بشرح الدرسة املدرس بدءأن ت (5

 يستمعون  والطالبة نص القراءة املدرس قرأأن ت (6

 والطالب يكررون مرةة نص القراءة املدرس قرأأن ت (7

 أن تشرح املدرسة معىن القراءة (8

 أن يكتب الطالب إجابة التدريبات يف الكتاب (9

 يستمعون والطالب ة نص احلواراملدرس قرأأن ت (10

 دقيقة 40



 مرة والطالب ة نص احلواراملدرس قرأأن ت  (11

 يكررون

 أن تشرح املدرسة معىن احلوار (12

 بأن يطبق الطالب احلوار أمام الطال (13

أن يطبق الطالب احلوار مع أصحاهبم  (14

 اإلثنينات 

أن تشرح املدرسة كتابة حروف اهلجائية كتابة  (15

 صحيحة

أن تشري املدرسة بعض الطالب ليكتبوا حروف  (16

 اهلجائية على السبورة

أن تطلب املدرسة  من الطالب ليكتبوا حروف  (17

 اهلجائية يف كراساهتم

 إبرشاد املدرس لغةاللعبة  الطالب تفعلأن  (18

 االختتام

 الدرس مادة خالصةة املدرسأن تقوم  (19

 اجمللس كفارة  بدعاء الدرسة املدرس تتمأن خت (20

 والسالم

 دقائق 10



 

 :سابعالء اللقا .8

 : اللغةالعربية  املادة

 6: التعارف   املوضوع

 : الفصل األول  الفصل

 دقيقة 1x  60:   الزمن

 األهداف : 

 اجلديدة عن التعارق.أن يفهيم الطالب املفردات  (1

 عن التعارق.قراءة النصوص فهيم الطالب يف (.  أن ي2

 فهيم الطالب احملادثة عن التعارق.(.  أن ي3

 فهيم الطالب الكتابة عن التعارف.(. أن ي4

 : املؤشرات

 مهارة القراءة 

 التعارف معىن عن ومعرفة املفردات نطق قدر الطالب على(. أن ي1

 قراءة النص جيدة عن التعارف قدر الطالب على(.أن ي2

 التعارف على نص القراءة عن املعىن فهم على قدر الطالب(. أن ي3

 مهارة الكالم 



 التعارف. على احلوار عن املعىن فهم على قدر الطالب(. أن ي1

 التعارف. حول البسيط حوار أداء الطالب على قدر(. أن ي2

 مهارة الكتابة 

 حرف اهلجائية.قدر الطالب على كتابة (. أن ي1

 قدر الطالب تعطى شكل يف حرف اهلجائية.(. أن ي2

 :الطريقة

 مباشرة -

 واجلواب السؤل تقدمي -

 :التعليمية ائلالو 

 .تعليم اللغة العربية للمدرسة الدينية التكميلية األوىل"" كتاب -

 التدريس خطوات

 الزمن التدريس خطوات

 املقدمة

 والسالم ابلتحيةة املدرست قام (1

 الطالب أحوال عنة املدرست سأل (2

 هذا يف املوضوع أبن الطالبة املدرست أخرب  (3

 "6التعارف" هو اللقاء

 دقائق 10



 الدوافع و التشجيعاتة املدرس ألقى (4

 وحيفظوا يفهموا أن الطالب للطالب،ووجه

 .ومعانيها املفرادات

 العرض

 الكلمات بشرح الدرسة املدرس بدءأن ت (5

 .اجلديدة

 يستمعون  والطالبة نص القراءة املدرس قرأأن ت (6

والطالب  مرةة نص القراءة املدرس قرأأن ت (7

 يكررون

 أن تشرح املدرسة معىن القراءة (8

 أن يكتب الطالب إجابة التدريبات يف الكتاب (9

 والطالب ة نص احلواراملدرس قرأأن ت (10

 يستمعون

 مرة والطالب ة نص احلواراملدرس قرأأن ت  (11

 يكررون

 حلوارأن تشرح املدرسة معىن ا (12

 أن يطبق الطالب احلوار أمام الطالب (13

 دقيقة 40



أن يطبق الطالب احلوار مع أصحاهبم  (14

 اإلثنينات 

أن تشرح املدرسة كتابة حروف اهلجائية   (15

 كتابة صحيحة

أن تشري املدرسة بعض الطالب ليكتبوا  (16

 حروف اهلجائية على السبورة

أن تطلب املدرسة  من الطالب ليكتبوا  (17

 حروف اهلجائية يف كراساهتم

 االختتام

 الدرس مادة خالصةة املدرسأن تقوم  (18

 كفارة  بدعاء الدرسة املدرس تتمأن خت (19

 والسالم اجمللس

 دقائق10

 

 

 اللقاء العاشر اإلختبار البعدي .9

 يدالبع ابالختبارة الباحث قومت،الفصل األول طالب يف الكتاب جتريبةد بع
 يدالبع االختبار هذا أجرى .التعليمي الكتاب فعالية ىدم ملعرفة



 يف ابألسئلة النوع بنفس يدالبع االختبار يف األسئلة وكانت. 2016أكتوبري  25يف التارخ 
 يكتب إجابة التدريبات  اختبار البعدي أن الطالب الباحثة طلبت .القبلي االختبار
 نتيجة اإلختبار البعدي .ب

األسئلة على حد سواء أبسئلة مستخدمة يف اإلختبار القبلي. و أما نتائج إختبارهم فما   وكانت
 يلي:

 10اجلدول 
 نوراإلميان بوندووسو األوىلول يف املدرسة الدينية التكميليةيف فصل الألاإلختبار البعدي الطالب و الطالبة 

 النتيجة أمساء العينة منرة
 90 سافريا  .1
 100 فييا  .2
 80 رايف  .3
 80 رافا  .4
 100 ديال  .5
 100 سيال  .6
 95 رارا  .7
 85 إرا  .8
 85 أجني  .9

 100 فاجني  .10
 95 راين  .11
 95 رينا  .12
 95 إهبام  .13
 90 سانتيكا  .14
 70 أدي  .15
 90 ترييا  .16



 90 أريف  .17
 85 رفقي  .18
 80 ألدو  .19
 1690 اجلموع

 

 تصتخلص الباحثة من البياانت املعروضة ما يلي:
 95الطلبة=أحسن نتيجة حصل عليها بعض  (4
 %89=19: 1690معدل النتائج= (5
 1690x100%=89%النسبة املؤية= (6

1900 

واضح كل الوضوح، أن ترفية كفائة الطالب ظهرت يف النتيجة بني اإلختربين حيث كانت درجة 
 )جيد والصادق(%89)مقبول( و عند االختبار البعدي %73معدل الطالب عند االختبار القبلي 

 لي و اإلختبار البعديج. حتليل اإلختبار القب

و يتم حتليل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي من خالل العلميات التالية ملعرفة نتيجة 
بني اختبارين من البياانت السابقة كما ذكرت الباحثة يف الباب الثالث، فجمعتها الباحثة يف اجلدول 

 : اآليت

 البعدي و تفاوهتا.أوال: جدول نتيجة االختبار  القبلي و االختبار 

 

 

 



 

 11اجلدول 

 نتيجة االختبار  القبلي و االختبار البعدي و تفاوت بينهما

 
 رقم

 
 أمساء العينة

  النتيجة
  (d)التفاوت

y-x 

 

 
𝑑

االختبار  2
 القبلي

Y 

االختبار 
 البعدي

X 

 400 20 90 70 سافريا 1
 1600 40 100 60 فييا 2
 900 30 80 50 رايف 3
 400 20 80 60 رافا 4
 100 10 100 90 ديال 5
 225 15 100 85 سيال 6
 2,025 45 95 50 رارا 7
 625 25 85 60 إرا 8
 225 15 85 70 أجني 9

 100 10 100 90 فاجني 10
 100 10 95 85 راين 11
 100 10 95 75 رينا 12
 100 10 95 85 إهبام 13
 25 5 90 85 سانتيكا 14
 625 25 70 45 أدي 15
 100 10 90 80 ترييا 16
 400 20 90 70 أريف 17
 225 15 85 70 رفقي 18



 
 25 5 80 75 ألدو 19

 8300 340 1690 1375 اجملموع
 

 جمموع قسمة من يتم وهذا. البعدي واالختبار القبلي االختبار بني التفاوت معدل تعيني: اثنيا
  : يلي كما  وإجيازه العينة، يعدد النتائج النتائج تفاوت

 

Md = ∑𝑑

𝑛
 

 

 :البيان

Md  =الوسط احلسايب أو املعدل من التفاوت بني االختبار البعدي واالختبار القبلي 

∑d  =جمموع تفاوت النتائج 

n     =عدد العينة 

 :التالية العملية خالل من ويتم ،"حمسوبة t" تعيني: اثلثا
 

t = 
𝑀𝑑

√∑𝑑2 – 
(∑𝑑)2

𝑛
𝑛(𝑛−1)

 

  

t = 
17,9

√115,600– 
(340)2

19
19(19−1)

 

  

t = 
17,9

√115,600– 6,084

342

 

 



t = 
17,9

√10,7
= 1,67 

 

"t  = "11,58حساب 
 جدول", ويتم من خالل العملية التالية: tرابعا: تعيني "

t= (1 − 
1

2
𝛼) (𝑛 − 1) 

t = (1 −
1

2
0,01) (30 − 1) 

 .2,462جدول" =  t(. وابلرجوع إىل اجلدول اإلحصائي لقيمة  "29( )0,995= ) tف 
 :البيان

t  " =t جمدولة" 
α  = 1= مقياس التمييز األدىن  

جدول" فهناك فعال أو  tحساب" أكرب من عدد " tخامسا: التحليل األخري هو إذا كان عدد "
جدول"  tحساب" أصغر من عدد " tأثر فيما جرّبته الباحثة من املواد التعليمية. وإذا كان عدد "

 فليس هناك متيز أو فعال أو أثر فيما جربته منها.
 را إىل نتائج العملية السابقة فتبنّي الباحثة أّن:نظ
"t  = "11,58حساب 
"t  = " 2,462جدول 

وهبذا يتعني القول أن هناك متيز أو فعالية أو أثر فيما جربته الباحثة من املواد التعليمية لرتقية مهارة 
تعليم والتعلم, وينبغي القراءة. و هذه النتيجة تدّل على أّن الكتاب التعليمي شيء مهّم يف عملية ال

 للمعّلم أن يصّمم كتااب تعليميا ملساعدة جناح عملية التعليم والتعّلم.
 

 بياانت املقابلة ب. 
املدرسة الدينية التكميلية يف الفصل األول اللغة العربية  ةقامت الباحثة ابملقابلة مع مدرس

. و هذه احملاورة 2016أكتوبري  25األول نور اإلمان بوندووسو هي أستاذة ساري، يف التاريخ 
 بني الباحثة و املد



 عن التعارف؟ اجلملة يف املفردات فهم يف أثر هلا التعليمية ملوادا هل -1

 عن التعارف اجلملة يف املفردات فهم يف أثر هلا التعليمية ملوادا نعم،

 ؟ التالميذ قراءة قيمة يف واحلاضر املاضي بني التميز هناك هل -2

 التالميذ قراءة قيمة يف واحلاضر املاضي بني التميز هناك نعم،

 ؟احلوار عن التعارف يف التالميذ مهارة ترقية يف أثر هلا التعليمية ملوادا هل -3

 احلوار عن التعارف يف التالميذ مهارة ترقية يف أثر هلا التعليمية ملوادا نعم،

 ؟عن التعارفالكتابة  يف التالميذ مهارة ترقية يف أثر هلا التعليمية ملوادا هل -4

 الكتابة عن التعارف يف التالميذ مهارة ترقية يف أثر هلا التعليمية ملوادا نعم،

 هل لعبة اللغة هلا أثر يف ترقية روح التالميذ عند تدروسون يف الفصل؟ -5

 لعبة اللغة هلا أثر يف ترقية روح التالميذ عند تدروسون يف الفصل نعم،

 املدرسة الدينية التكميلية نور اإلمان بوندووسوبية يف ونتائج املقابلة مع مدرسي اللغة العر 
هي: أّن استخدام الكتاب املصمم فعال أو أثر يف التدريس لرتقية اللغة العربية حيث أنّه يساعد 

 العرو احلوار و الكتابة التالميذ يف قراءة 
 

 
 
 
 
 
 

 


