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 م في معهد دار العلوممدرسة دار العلو ريخ التأسيس عن تا - ب

وكانت تسمى  م 4991عام  دار العلوم الثانوية اإلسالميةدرسة تأسست م
فاروق زين الدين  كان فيها رئيس ادلدرسة امسوثانوية للربنامج اخلاص و مبدرسة 

 14سنوات.ة ادلدرسُت يف فًتة ثالث لقل   ادلدرسة  مل تتطور رئاستو احلاج. ويف
م ليسجل ىذه  4991عام  إىل عصام الدين معصوم أمر الشيخ حافظ ىاشم احلاج 

 رة لعدم توافر الشروط الالزمة . و تشرط وزاولكنها ردتو ون الدينية إىل وزارة الشؤ درسة ادل
الدينية أن تكون مؤسسة من قبل أن تأسست ادلدرسة. يف أثر كذا تأسست ون الشؤ 

 ة وزار إىل  انوية للربنامجث درسةعصام الدين مادلؤسسة تسمى مبؤسسة دار العلوم و سجل 
 الدينية بعده.ون الشؤ 

 م 4991عام  ىي مدرسة رمسيةثانوية للربنامج درسة ون الدينية موزارة  الشؤ  وقررت
. ويف أول مرة اشًتكت مدرسة دار اإلسالمية الثانوية دار العلوم مسها باسم مدرسةوابدل ا

. ورئيس ادلدرسة البام وبعشرين ط 4995عام احلكومي  العلوم الثانوية اإلسالمية االختبار
  م.  0144 -4991الدين احلاج عام  عصام الثانوية األول ىو

 الرؤية والبعثة للمدرسة - ج

 رؤية المدرسة  -1

 و احلكمة إسالميمتفوق و 

 بعثة المدرسة  -2

حول الدين والثقافة والعلوم والتكنولوجيا تنمية رلاىدة التفوق  ( أ)
 يةوادلهارات والفنية لسكان األكاددي

إكمال أداء التعليم الفاعل وادلبتدع والفعال وادلفرح وادللتز دلنع فراغ  ( ب)
 احلصة حىت يكون الطالب تكمل نشأتو ادلتفوقة على القوة لديو.

                                                 
14

 0145مايو  49نتيجة ادلقابلة مبدرسة اللغة العربية عمر حسٍت معصوم احلاج  
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 تطبيق التقومي على نتائج التعلم استقاما وتناسبا ( ج)

 إكمال اإلشراف يف صنع احملاولة الكتابية أو العلمية ( د)

 ترقية االنضباط والدراية ( ه)

 اإلشراف وتطوير ادلعاملة مع البيئة ( و)

 .إكمال التذكر إىل زلتوى الدين لتكوينو مصدر احلكمة يف السلوك ( ز)

 اإلسالمية رجوصا باسوروان الثانويةدار العلوم  المدرسةالهيكل التنظيمي  - د

 اإلسالمية رجوصا باسوروان الثانويةار العلوم أما اذليكل التنظيمي مبدرسة د
 فكما يلي:

 (4اللوحة )
 لمدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية رجوصا باسورواناذليكل التنظيمي لعن 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 رئيس قسم المنهج

 خير الناصحين
 رئيس شؤون الطالب
 عمر حسني معصوم

 رئيس قسم االتصاالت االجتماعية
 أحمد شرف الدين

ةمرافق العام رئيس قسم   
 عبد الغفور

 اإلدارةرئيس 

 أنيس لطيفة

 سكرتير

 سيف الدين
 أمين الصندوق
 خير المزينة

 رئيس المدرسة مساعدة الرئيس

 محمد غفران

 مؤسسة دار العلوم
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 اإلسالمية رجوصا باسوروان الثانويةأحوال المعلمين بمدرسة دار العلوم   - ه

سواء كانت  ، ةادلختلف اتاجلامع متخرجون يفادلعلمون يف ىذه ادلدرسة 
اإلسالمية رجوصا  الثانويةمبدرسة دار العلوم  . وأما ادلعلمونم أىليةكومية أح

 باسوروان فكما يلي:
 (0اللوحة )

 عن جدول ادلعلمُت
 مواد الرواية الًتبوية مساءاال النمرة

 علم فرائض  - الشيخ فاروق زين الدين احلاج 4
 حنو  M.Pd. I  معصوم احلاجعصام الدين الشيخ  0
 اللغة العربية S.Pd أمحد عمر حسٍت معصوم احلاج 4
 رئيس ادلدرسة  SE زلمد غفران 1
 علم الفقو S.Pd عبد الغفور 1
 حضارة اإلسالم BA محيد حنفي 1
 علم جغرفيا MM بامبانج سوتيكنو 5
 تاريخ احلضارة اإلسالمية M.Pd.I خَت الناصحُت 3
 حبر الدين 9

- 
تعليم ادلتعلم وحجة أىل 

 السنة واجلماعة
 اللغة اإلندونيسية S.Pd محد شرف الدينأ 41
 علم عقيدة أخالق S.Pd. I عبد الرزاق 44
 علم االقتصاد Drs زلمد يونس 40
 اللغة العربية S.Pd. I عز  الدين 44
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 الفيزياء S.Pd بشري 41
 قواعد اللغة  M.Pd. I ولدان نصيح 41
 عقيدة أخالق S.Pd. I مفضل زلمد 41
 القرآن حديث  S.Pd صالح الدين األيويب 45

 اللغة اإلجنليزية SH. I مشهود األمم 43
 اللغة اإلندونيسية Dra فيسيك 49
 االجتماعي S.Pd حلية الصاحلة 01
 الكيمياء  S.Pd أمي ىنيئ 04
 الرياضيات S.Pd عيدة فطرية 00
 البيولوجي  S.Si تري وىيوين 04
 اللغة االجنليزية S.Pd فريد وجد 01
 القرآن واحلديث S.Pd أمحد سيف الدين 01
 القرآن  SE خَت ادلزينة 01
 تاريخ احلضارة اإلسالمية S.Pd سيف األنوار 05
 جتماعيةاال S.Pd حنفي 03
 االقتصادية S.Pd أنيس لطيفة 09
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 اإلسالمية رجوصا باسوروان الثانويةأحوال الطالب بمدرسة دار العلوم  - و

يف العام  رجوصا باسورواناإلسالمية  الثانويةأما عدد طالب مدرسة دار العلوم 
 فكما يلي: 0143-0145الدراسي 

 (4اللوحة )
 0143-0145عن أحوال الطالب يف العام الدراسي 

 الصف مجموع
 الثاني عشر

 الصف
 الحادي عشر

الصف 
 العاشر

 جنسي

 مذكر 11 11 11 155
 مؤنث 91 35 99 276
 مجموع 151 137 144 431

 

 ةنشاطة التعليمياأل   - ز

 أما األنشطة التعليمية يف مدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية رجوصا باسوروان 
 كما يلي:ف

 (1اللوحة )
 عن األنشطة اليومية 

 األنشطة الساعة رقم
 صالة الضحى 11:41 -15:11 4
 األمساء احلسٌتقراءة  15:11 - 15:41 0
 ادلواد ادلدرسية  15:41 -41:11 4
 االسًتاحة 41:41 -41:11 1
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 ادلواد ادلدرسية  44:41 -41:41 1
 صالة الظهر جبماعة 44:11 -44:41 1

 

 أحوال وسائل و أبنية المدرسة - ح

اإلسالمية رجوصا باسوروان  الثانويةمدرسة دار العلوم و أما وسائل و أبنية 
 يلي : فكما

 (1) اللوحة
 درسةاألبنية للموسائل و العن أحوال 

 احلال العدد الوسائل واألبنية النمرة
 جيد 4 غرفة رئيس ادلدرسة 4
 جيد 9 الفصول الدراسية 0
 جيد 4 غرفة اإلدارة 4
 جيد 4 غرفة ادلعلمُت 1
 جيد 4 ادلكتبة 1
 جيد 4 غرفة ادلخترب احلاسب 1
 جيد 4 ادلقصف 5
 جيد 3 دور ادلياه 3
 جيد 4 ملعب 9

 جيد 4 قاعة اإلجتماع 41
 جيد 4 معمل اللغة 44
 جيد 4 معمل الطبيعة 40



13 

 

 

 

 جيد 4 معمل الكمبيوتر 44
 جيد 4 مسجد 41
 جيد 4 معهد 41

 

لترقية مهارة  الصورة الملهمةالفصل الثاني : عرض البيانات وتحليلها في تطبيق لعبة 
 اإلسالمية رجوصا باسوروان الثانويةالكالم للطالب بمدرسة دار العلوم 

لترقية مهارة الكالم للطالب بمدرسة دار العلوم الصورة الملهمة تطبيق لعبة  - أ
 اإلسالمية رجوصا باسوروان  الثانوية

لطالب الفصل احلادي عشر  استخدام لعبة الصورة ادللهمةرأت الباحثة أن 
لتعليم اللغة العربية قد  باسورواندار العلوم الثانوية اإلسالمية رجوصا مبدرسة 

الطالب الذين حيبون يف دروس ة. وىذا احلال يستطيع أن ينظر إىل تكون جيد
يف تعليم اللغة العربية  ة العربية باستخدامها. وىم يشعرون بضبط النفساللغ

موا اللغة العربية هبذه اللعبة يستطيعون أن حياوروا و يتكل  أن يتعلموا  ألهنم بعد
 كما يلي: فتطبيق لعبة الصورة ادللهمة بلتعليم االعربية. أما  باللغة
 االفتتاح -4

 السالم والدعاء تلقيسة أن تكون ادلدر   ( أ)

بقول "كيف حالكم  الطالبسأل عن حالة سة تأن تكون ادلدر   ( ب)
 اآلن؟"

 مع الطالبتتعارف كشف احلضور و سة تقرأ  أن تكون ادلدر   ( ج)
 اللغة العربية  كتابسة تأمر الطالب لتفتحوا  ادلدر   أن تكون ( د)
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 سة توضح أىداف التعليم ومنافعو يف حياة اليوميةأن تكون ادلدر   ( ه)
 (Picture Cuedلعبة الصورة ادللهمة )و توضح 

   
 نشطة الرئيسيةاأل -0

 للطالب التعليميةادلواد سة تشرح أن تكون ادلدر   ( أ)

الفيديو  واالفرصة على الطالب ليشاىدسة تعطي تكون ادلدر   أن ( ب)
 الذي يناسب بادلوضوع العرب

 
"آمال  يناسب بادلوضوع الذي الفيديو العربيشاىدون الطالب 

 ادلفردات والصور.ىناك و  ادلراىقُت"،
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 ادلفردات اجلديدة على الطالب فتعر   سةتكون ادلدر   أن ( ج)

 
 (PPT)ستخدام وسائل التعليمية يف تدريس ادلفردات او 

(، سألت PPTيف ) مفردات كثَتةادلدرسة تستعد : وكيفيتو ىي
سة على الطالب ليهتموا بالصورة، وبعد ذلك، ىم جيعلون ادلدر  

 .مجلة مفيدة

 ادلفردات اجلديدة واالطالب ليكرر سة تسأل تكون ادلدر   أن ( د)
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 ونوال يعرفعما  والالطالب ليسأ الفرصة سة تتيحأن تكون ادلدر   ( ه)

 
إما من  الصور ادلنقطعة إما من اجمللة أوسة تعد  تكون ادلدر   أن ( و)

 ادلواد األخرى اليت تناسب مع ادلوضوع

 
 

  

 

 رلموعات 1-1الطالب إىل سة تقس م تكون ادلدر   أن ( ز)
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الصور ادلستخدمة إما من اجمللة أو إما سة تعطى تكون ادلدر   أن ( ح)
 دلواد األخرى اليت تليق كل اجملوعة.من ا

 
احملمولة  الطالب ادلثل باستخدام الصور سة تعطى أن تكون ادلدر   ( ط)

 .كوسيلة احلوار

 
الفرصة لتجريب حوار سة تتيح الطالب على تكون ادلدر   أن ( ي)

 .ياصورىم حر  
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 رلموعةإىل كل  فرصة ةستيح ادلدر  بعد كفاية التدريب، ت ( ق)
 للمحاورة عن الصور متبادال أمام الفصل.

 
 الواحدة إىل اجملموعة األخرى اجملموعة تقومي ( س)

 ختتاماال -4

 باخلالصةسة ادلدر  تنتهي  ( أ)

 سة الطالب على فهم ادلواد اآلتية ادلدر   تأمر ( ب)

 حسة طالهبا عن عملية التعليم وادلقًت تسأل ادلدر   ( ج)

 سة بالدعاء والسالمتلقي ادلدر   ( د)

لعبة الصورة ادلبعمة لًتقية مهارة الكالم لطالب الصف احلادي وبعد تطبيق 
اختيار مدر سة يف وىذا احلال بسبب التنمية يف تدريس مهارة الكالم،  تشر كانع

ادلدر سة وإعطاء واجتذاب.  ابتكارووسائل التعليمية ب لعبة استعداد وتناسب
نظر ، فواستجابة الطالب يف أنشطة التعليمية جيدا. واضحة التعليمية رشاداتاال

تساعد  اللعبةوتلخص الباحثة أن ىذه على نشط ومحاس الطالب يف الفصل. 
و ىم يشعرون فرحا و سعيدا وال يشعرون كسالنا.  لًتقية مهارة الكالم بالطال
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وترجوا الباحثة سوف مدر س اللغة العربية يستطيع أن يستخدم ىذه اسًتاتيجية 
 خصوصا يف تدريس مهارة الكالم.

ت الباحثة بطريقة ة تأكد بادلقابلة وادلالحظة. وأخذكما عرفنا أن الباحث 
استبيانات على بعض الطالب  وتوزع احلقائق والبيانات منهم. ولااالستبيانات لتن

 Picture الصورة ادللهمةعن تطبيق لعبة  أسئلةطالبا و تصنع الباحثة عشر  41يعٍت 

Cued  .أما أجوبة ادلستجيبُت، شرحتها الباحثة يف اللوحات لًتقية مهارة الكالم
 التالية :

   (1) اللوحة

جانب اللغة  هاونفهم هاأن نتعلم باللغة األجنبية اليت جن عربية ىياللغة ال
 اإلجنليزية

 % N F جوبة ادلختارةاأل الرقم
  موافق جدا 4

41 
45 %15 

 45% 44 موافق
 1% 0 نقص ادلوافق

 4%..  41 اجملموعة
 .اإلجنليزية اللغةجبانب تدريس اللغة العربية  يرغبون يف طالبأن ال بناء على اللوحة
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 (5اللوحة )
 الذي يناسب بادلوضوع من خالل مشاىدة الفيديو العرباللغة العربية تعليم عن 

 % N F جوبة ادلختارةاأل الرقم
  موافق جدا 0

41 
05 %91 

 5% 0 موافق
 4% 4 نقص ادلوافق

 4%..  41 اجملموعة
تدريس اللغة العربية من خالل مشاىدة يرغبون يف  الطالباللوحة أن  بناء على

 .الذي يناسب بادلوضوع الفيديو العرب
 (3اللوحة )

 اللغة العربية مبحادثة ادلباشرة باللغة العربية حب التعليم

 % N F جوبة ادلختارةاأل الرقم
  موافق جدا 4

41 
01 %31 

  44% 1 موافق
 5% 0 نقص ادلوافق

 4%..  41 اجملموعة
اللغة العربية مبحادثة ادلباشرة باللغة  التعليم يرغبون يف الطالباللوحة أن  بناء على

 .العربية

 
 



11 

 

 

 

 (9اللوحة )
 ل اليومكدنارسو   حينما لاللغة العربية سه كالم  تدريس

 % N F جوبة ادلختارةاأل الرقم
  موافق جدا 1

41 
01 %34 

  41% 1 موافق
 4% 4 نقص ادلوافق

 4%..  41 اجملموعة
 .ل اليومكدنارسو   حينما لتكلم اللغة العربية سه بناء على اللوحة أن

 (41اللوحة )
 شكل رلموعات ادلناقشة يف الفصلن حينما تعليم اللغة العربية فعاليةإن 

 % N F جوبة ادلختارةاأل الرقم
  موافق جدا 1

41 
01 %31 

   45% 1 موافق
 4% 4 نقص ادلوافق

 4%..  41 اجملموعة
 شكل رلموعات ادلناقشة يفن حينما ليةتدريس اللغة العربية فعاأن  بناء على اللوحة

 .الفصل
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 (44اللوحة )
بتطبيق لعبة الصورة ادللهمة يف تدريس مهارة الكالم همعن موافق  

 % N F جوبة ادلختارةاأل الرقم
  موافق جدا 1

41 
01 %35 

   41% 4 موافق
 4% 4 نقص ادلوافق

 4%..  41 اجملموعة
  .تدريس مهارة الكالمتطبيق لعبة الصورة ادللهمة ل يرغبون يفأن الطالب  على اللوحةبناء 

 (40اللوحة )
 ريس اللغة العربية باستخدام لعبة الصورة ادللهمةتدعن فهم الطالب يف 

 % N F جوبة ادلختارةاأل الرقم
  موافق جدا 5

41 
03 %91 

   4% 4 موافق
 4% 4 نقص ادلوافق

 4%..  41 اجملموعة
.لعبة الصورة ادللهمةباستخدام  اللغة العربيةتدريس أن الطالب يرغبون يف  بناء على اللوحة  
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 (44اللوحة )
 عن قوة تذكرىم على الدرس باستخدام لعبة الصورة ادللهمة

 % N F جوبة ادلختارةاأل الرقم
  موافق جدا 3

41 
01 %15 

   01% 1 موافق
 44% 1 نقص ادلوافق

 4%..  41 اجملموعة
 .قوة تذكرىم على الدرس باستخدام لعبة الصورة ادللهمةأن الطالب  بناء على اللوحة

   
 (41اللوحة )

 مللهم حُت علمتهم الباحثة باستخدام لعبة الصورة ادللهمة عن تقليل

 % N F جوبة ادلختارةاأل الرقم
  موافق جدا 9

41 
05 %91 

   4% 4 موافق
 5% 0 ادلوافقنقص 
 4%..  41 اجملموعة

يف حُت  الطالبادللل لدى  تقلل لعبة الصورة ادللهمة استخداماللوحة أن  بناء على
 .وقت الدراسة
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 (41اللوحة )

 عن رغبة الطالب يف تدريس الكالم بتطبيق لعبة الصورة ادللهمة

 % N F جوبة ادلختارةاأل الرقم
  موافق جدا 41

41 
03 %91 

   4% 4 موافق
 4% 4 نقص ادلوافق

 4%..  41 اجملموعة
 .رغبة الطالب يف تدريس الكالم استخدام لعبة الصورة ادللهمة رفع اللوحة أن  بناءعلى

 (41اللوحة )

 ت)%(  ب)%(  أ)%(  الرقم
4 15 45 1 
0 91 5 4 
4 31 44 5 
1 34 41 4 
1 31 45 4 
1 35 41 4 
5 91 4 4 
3 15 01 44 
9 91 4 5 
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.4 91 4 4 
 51 127 822 المجموعة

 5 13 82 عدل الكميالم
(، وىي أخيتارون اإلجابة )الطالب من  (%30اللوحات السابقة أن ) واحلاصل على

مهارة  لتدريس الطالب ساعدتا، و جيد  Picture Cuedن تطبيق لعبة الصورة ادللهمة مبعٌت أ
 الكالم.

العلوم الثانوية اإلسالمية رجوصا مهارة الكالم للطالب بمدرسة دار  - ب
 باسوروان

البيانات عن  على بطريقة ادلقابلة وادلالحظة واالختبار القبلي، حتصل الباحثة
هارة ة دليعاحلادي عشر علوم الطبية التعليم وكفاءة الطالب خاصة بصف ملع

يف تدريس  احلاج عمر حسٍت معصوم ادلدرسيستعملها م. وأما طريقة اليت الكال
اللغة العربية مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية رجوصا باسوروان، فهي طريقة 

 أربع ادلهارات. منالقواعد والًتمجة اليت تتكون 
لتدريس اللغة العربية يف تدريس الكالم ىي  هاأما الطريقة اليت استخدم 

تاب اللغة العربية ك  على مجة واجلواب والسؤال اليت تركزطريقة احلوار والقراءة والًت 
 بسبب ذلك احلال،. لتكلم اللغة العربيةو صعوبة  مبللالطالب  فقط حىت يشعر

يف فصل احلادي عشر  وتقلل مللهم طالبأرادت الباحثة أن تساعد صعوبة لل
 هارة الكالم بالتطبيق لعبة الصورة ادللهمة وترجوخاصة مب يف تعليم اللغة العربية

 أن ترقي كفاءة الطالب يف مهارة الكالم.  استطاعةبة ىذه اللع من الباحثة
أما كفاءة الطالب يف مهارة الكالم فتأخذ الباحثة النتيجة من االختبار 

دلعرفة كفاءة الطالب يف مهارة  Post test واالختبار البعدي Pretestالقبلي 
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الطالب يف االختبار القبلي فكما  نتيجةم بإعطاء الصورة ادللهمة. وأما الكال
 يلي:

 (45) اللوحة

 عن نتائج الطالب يف الفصل احلادي عشر يف مهارة الكالم من االختبار القبلي

 النتيجة االسم الرقم
 51 أمحد أوئ االسراف 4
 31 فتح العليم 0
 51 عُت الوردة اجلنة 4
 51 دوي لطفية 1
 11 دوي رزق اثنُت 1
 51 فتلحا نور عُت 1
 51 حريل فائقة النساء 5
 51 مولدي نور وحيوين 3
 51 مري أنكرايٍت 9

 11 نيلة ادلغفرة 41
 31 نينك نعمة 44
 51 نور احلمَتة 40
 51 سيت عز ة عملية 44
 51 سيت صاحلة 41
 31 طريقة الصاحلة 41
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 51 أم احلبيبة 41
 11 زكي ة إن عامل موالى 45
 51 إندري ىافساري 43
 51 ردت إلينا 49
 51 أسوة حسنة 01
 51 عُت الرمحة 04
 11 نور فضيلة 00
 51 إيرا لطفية 04
 51 علية اذلمة 01
 51 ديانة ادلعتصمة 01
 51 كردية 01
 11 نور عزيزة 05
 51 قنتة علوية 03
 51 كن زتا معرفة 09
 51 رشيدة األولية 41
 2161 اجملموعة 
 50 ادلعدل الكمي 

اللوحة أن مهارة الكالم للطالب مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية بناء على 
 .50رجوصا باسوروان 
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 الطالب من االختبار البعدي، كما يلي: على وحصلت الباحثة نتيجة

 (43) اللوحة

 عن نتائج الطالب يف الفصل احلادي عشر يف مهارة الكالم من االختبار البعدي

 النتيجة االسم الرقم
 31 أمحد أوئ االسراف 4
 91 فتح العليم 0
 31 عُت الوردة اجلنة 4
 31 دوي لطفية 1
 31 دوي رزق اثنُت 1
 31 فتلحا نور عُت 1
 31 حريل فائقة النساء 5
 91 مولدي نور وحيوين 3
 31 مري أنكرايٍت 9

 31 نيلة ادلغفرة 41
 91 نينك نعمة 44
 31 نور احلمَتة 40
 91 سيت عز ة عملية 44
 91 سيت صاحلة 41
 91 طريقة الصاحلة 41
 31 أم احلبيبة 41
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 31 زكي ة إن عامل موالى 45
 91 إندري ىافساري 43
 31 ردت إلينا 49
 31 أسوة حسنة 01
 91 عُت الرمحة 04
 31 نور فضيلة 00
 31 إيرا لطفية 04
 91 علية اذلمة 01
 91 ديانة ادلعتصمة 01
 31 كردية 01
 31 عزيزةنور  05
 91 قنتة علوية 03
 91 كن زتا معرفة 09
 31 رشيدة األولية 41
 2615 اجملموعة 
 87 ادلعدل الكمي 

ة بناء على اللوحة السابقة أن مهارة الكالم للطالب مبدرسة دار العلوم الثانوي
 . 35اإلسالمية رجوصا باسوروان 

وجدنا فرقا فىذه النتيجة قبل تطبيق لعبة الصورة ادللهمة وبعد تطبيقها بعد أن تأملنا 
 كالم اللغة العربيةلى تطور كفاءة الطالب يف مهارة  ع اللوحة تدلبينهما. ىذه 
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فعالية  تطبيق لعبة الصورة الملهمة لترقية مهارة الكالم للطالب بمدرسة دار  - ج
 العلوم الثانوية اإلسالمية رجوصا باسوروان

طالب ال لًتقية مهارة الكالم لل الصورة ادللهمةعرفة فعالية تطبيق اللعبة دل  
ختبار. و عرضت الوثائق واال  ادلقابلة و : ادلالحظة و منهاكثَتة   تأخذ الباحثة طريقة

 عليها كما يلي: تالباحثة البيانات أو معلومات حصل
 (Observasi) الحظةادل طريقة -4

ليصو ر حقيقة احلال أو احلديث، الطريقة ادلالحظة  الباحثة استخدمت
ادلالحظة دلعرفة أحوال ادلدرسة وطالب  صفحةاستعملت الباحثة ألة ىي و 

عمر الفصل دلالحظة ادلدرس  ودخلت الباحثة إىلوأحوال الفصل اللغة العربية 
ملت عيف الدراسو وليعرف أن يناسب إعداد ادلواد التعليمية. واستحسٍت معصوم 

لًتقية بتطبيق لعبة الصورة ادللهمة  يالتعلم عملية دلعرفة صفحة ادلالحظة احثةالب
 .   الكالم لطالب مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية رجوصا باسوروان مهارة

 (Wawancara)طريقة ادلقابلة  -0

 دفًت األسئلة. يف جلميع البيانات و تكملها بألةبطريقة ادلقابلة قامت الباحثة 
لنيل  امحد ناجح ادلاجستَت ادلدرسة األستاذ إىل رئيس الطريقة وسألت ىذه

ادلدرسة منها: تاريخ ادلدرسة وعدد ادلدرسُت  عن البيانات عن ادلعلومات
تقابلت الباحثة معلم اللغة  ،والطالب وبرامج اليت تساعد التنمية اللغة العربية

ر أو الوثائق عن  للحصول على األخبا العربية وىو أستاذ عمر حسٍت معصوم
وكذلك  الكالمو احملاوالت حنو ترقية مهارة  مهارة الكالمكفاءة الطالب على 

اللغة  ةيالطالب عن التدرس علىادلشكالت ادلواجهة وحلها. وسألت الباحثة 
يف يوم ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية ة وأقامت الباحث. العربية قبل تطبيق وبعدىا
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يف غرفة ادلعلم مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية  0145مايو  41الثالثاء 
 رجوصا باسوروان.  

 (Dokumentasi)  طريقة الوثائق -4

 اتللحصول على ادلعلوم ىذه الطريقة يف ادلكتوبة الباحثة الوثائق استخدمت
 ونتيجة اليومية درس،صورة عن حالة ادل أخدتعن تاريخ تأسيس ادلدرسة و 

مبدرسة دار العلوم الثانوية  تطبيق اللعبة الصورة ادللهمة العربية اللغة والتدريس
 اإلسالمية رجوصا باسوروان.  

 االستبيانات -1

 بُتجالطريقة االستبيانات لنيل البيانات عن أحوال ادلستاستخدمت الباحثة 
عن اللغة رلموعة األسئلة منها صفحة االستبيانات. صفحة االستبيانات  بألة

عبة لبتطبيق الالعربية مهم جدا لتعليمها، ورغب الطالب يف التعليم اللغة العربية 
، ودفع الطالب لتدريب مهارة الصورة ادللهمة لًتقية مهارة الكالم للطالب

عبة لبتطبيق الالكالم، ويساعد الطالب الرتفاع احلماسة يف تدريس اللغة العربية 
نوية اإلسالمية مبدرسة دار العلوم الثا الكالم للطالب الصورة ادللهمة لًتقية مهارة

تطبيق الطالب بعد على  األسئلة ىذه الباحثة أعطيتوغَتىا. رجوصا باسوروان 
 .اللعبة الصورة ادللهمة

 (Tes)ختبار طريقة اال -1
بألة  مواىب الطالبومعرفة  الكالم، وكفائة مهارةالطالب  نتائج دلعرفة

تطبيق اللعبة الصورة ادللهمة لًتقية مهارة رلموعة األسئلة والتمرينات لنيل احلقائق 
بادلوضوع نوية اإلسالمية رجوصا باسوروان مبدرسة دار العلوم الثاالكالم للطالب 

ادلفردات، النطق، القواعد،  حثة صفحة التقومي تتكون مناواستعملت الباذلواية، 
 الطالقة و الفهم.
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مرتُت يعٌت الباحثة يف ىذه التجريبية جيرى  واالختبار الذي تستخدمأما 

االختبار القبلي واالختبار البعدي ولذلك، تتقدم الباحثة نتائج مهارة الكالم 
فصل احلادي عشر ختصص علوم الطبيعية قبل تطبيق لعبة الصورة اللطالب 

 ادللهمة وبعد تطبيقها كما يلي:
 (49اللوحة )

الطالب يف الفصل احلادي عشر يف مهارة الكالم من عن نتائج عن 
 البعديالقبلي و  االختبار

 
بعدي ختباراال  

(Y) 

 
قبليختبار اال  

(X) 
 الرقم االسم

 4 أمحد أوئ االسراف 51 31
 0 فتح العليم 31 91
 4 عُت الوردة اجلنة 51 31
 1 دوي لطفية 51 31
 1 دوي رزق اثنُت 11 31
 1 فتلحا نور عُت 51 31
 5 حريل فائقة النساء 51 31
 3 مولدي نور وحيوين 51 91
 9 مري أنكرايٍت 51 31
 41 نيلة ادلغفرة 11 31
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 44 نينك نعمة 31 91
 40 نور احلمَتة 51 31
 44 سيت عز ة عملية 51 91
 41 سيت صاحلة 51 91
 41 طريقة الصاحلة 31 91
 41 أم احلبيبة 51 31
 45 موالىزكي ة إن عامل  11 31
 43 إندري ىافساري 51 91
 49 ردت إلينا 51 31
 01 أسوة حسنة 51 31
 04 عُت الرمحة 51 91
 00 نور فضيلة 11 31
 04 إيرا لطفية 51 31
 01 علية اذلمة 51 91
 01 ديانة ادلعتصمة 51 91
 01 كردية 51 31
 05 نور عزيزة 11 31
 03 قنتة علوية 51 91
 09 معرفةكن زتا  51 91
 41 رشيدة األولية 51 31

موعةاجمل 2161 2615  
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 ادلعدل الكمي 72 87
وبعد وجدنا نتائج االختبار القبلي والبعدي يدل على تطبيق لعبة الصورة ادللهمة 

 لطالب الفصل احلادي عشر جيدا من الطريقة القددية.  

ُت واالرتباط تللعينتُت الكبَت  "Test -tادلقارنة " استخدمت الباحثة رمز ودلعرفة القيمة
 كما يلي:ف، أما خطواهتا SPSS نامج عرفة النتائج استخدمت الباحثة بر بينهما، دل

  
 ̅1    ̅2

√
 1

2

 1
 
 2

2

 2
  2  (

 1
√ 1

)(
 2
√ 2

) 

 

 البيان:

  r :االرطبات بُت عينتُت 

 4النتيجة ادلتوسطة من عينة : 1̅ 
 0النتيجة ادلتوسطة من عينة : 2̅ 
 4 ةاالخنراف ادلعياري من عين: 1 
 0: االخنراف ادلعياري من عينة 2 
 2

 4:ادلتغَتات من عينة 2
 1

 0:ادلتغَتات من عينة 2
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 " variable view"بدل االمساء يف  -4

 "variable view"شاشة العرض صورة 

 
  data view إنضم نتيجة االختبار إىل عود  -0

 data viewصورة شاشة العرض  
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 Analyze- Compare Means- Paired Samples T testصورة ختار ا -4

  Paired Samples T test صورة شاشة العرض

 
، إنضم متغَتان إىل مربع Paired Samples T test) مربع احلوار( بعد تقومي  -1

Paired Variables     ،مث طقطقةContinue –Ok 

 "    Paired Variables صورة شاشة العرض "

 



50 

 

 

 

 Paired Samples T test: Option العرض صورة شاشة

 
 نتائج كل طبقات، وىذا صورة نتائج.خرجت منو Ok -بعد  -1

 طبقات كل  صورة شاشة العرض نتائج من
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 :عينة يف ىذا البحث فعرضت يف اللوحة التالية أما نتيجة الطالب الذين كانو
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 

sebelum diberikan 

permainan Picture Cued 
0007777 07 90.8:.5 .58:8: 

sesudah diberikan 

permainan Picture Cued 
8:08000 07 0080889 .:5809 

 وردت الباحثة النتيجة يف اللوحة كما يلي :
 (01اللوحة )

 50.111 من االختبار األول ادلعدل الكمي
 31.3444 من االختبار النهائي الكميادلعدل 

 1.43149 اخنراف النتيجة األول
 4.30111 النهائي اخنراف النتيجة

 1.91131 األولStandart Error) معيار اخلطاء )
 1.19301 النهائي (Standart Error) معيار اخلطاء

 
 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 

sebelum diberikan permainan Picture 

Cued & sesudah diberikan 

permainan Picture Cued 

33 .676 .333 
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تشتمل على قيمة العالقة قبل تطبيق لعبة  Paired Samples Correlationsيف اللوحة 
وىذه تدل على عالقة مهمة يف فعالية تطبيق الصورة  6761.الصورة ادللهمة وبعده ىي  

 لًتقية مهارة الكالم لطالب ادلدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية رجوصا باسوروان.ادللهمة 

 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences  
 
 

T Df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

%59 Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

sebelum diberikan 

permainan Picture 

Cued - sesudah 

diberikan permainan 

Picture Cued 

-14363333 3362445 .6%625 -16326141 -13343526 -213244 2% .333 

 Paired Samples Test :  وردت اللوحة 

 (04) اللوحة
 T- test 04.011 قيمة ت احلساب

 T table 0.111   ت اجلدول قيمة
Sig. (0-tailed)   1.111 

  
 والتفسَت من ىذه اللوحة:

رضية ( وىذا يدل على الف0111)    ( أكربمن 04.011) 7 أن نتيجة  ( أ)
 .مقبولة الفرضية البدليةو  مردودة الصفرية

وىذا يدل على  1.111وىو أصغر من Sig. (0-tailed)   70777أن نتيجة  ( ب)
 . مقبولة (Ha) البدليةوالفرضية  مردودة( (Ho الفرضية الصفرية
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 (Ha) الفرضية البدليةو  ة،مردود( H7) الفرضية الصفريةذلك يدل على أن 
 بتطبيق لعبة الصورة ادللهمة( (xمبعٌت يوجد فرق بُت نتيجة مهارة الكالم  مقبولة

Picture Cued  (y ) مبدرسة دار يف تعليم الكالم للطالب يف الفصل احلادي عشر
 اإلسالمية رجوصا باسوروان.العلوم الثانوية 

طبيق أن ىناك وجود فعالية تذا الباب ى الذي تأخذ الباحثة من تلخيصوال
لًتقية مهارة الكالم للطالب يف الفصل احلادي  Picture Cued لعبة الصورة ادللهمة

 .مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية رجوصا باسوروانعشر 

 
 

 


