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انجي رآ "تربية الطلبة" ة العاليةلمحة عن المدرس: الفصل األّول
 باتشيران المونجان

 صفحٌة عن المدرسة
 تاريخ تأسيس المدرسة .١

وهو سنة إقامتها  ،عرفنا أّن آّل المدرسة لها تاريخ إقامة
 .اريخ إقامت هذه المدرسةوأّما ت ،أي بني فيها و من بناها

في السنة  آرانجيمن  الحج محمد باقر عدالنيخ فبنى الش
هو استاذ مختار من  مدير المدرسة نواآل من المونجان١٩٣٤

شهدت  حتى اآلن، هبدأمنذ  .سنداغ اآوغ باتشيان المونجان
 آرانجي باتشيران المونجان" تربية الطلبة" العاليةالمدرسة 

 . الرئيسيتغيير في  سبع مرات 
خارج نطاق  "تربية الطلبة"العالية المدرسة وآان في 

 ،آرة القدم: األنشطة في المناهج الدراسية والتي تشمل 
،  ة السلة ن النفس ، القصيدة ، وآّروالكشافة وفنون الدفاع ع

تحقيق هذه المدرسة التي تملكها ،  نظرا إلى أّن. و القراءة
على التواصل مع الحزب  وهذه المدارس أيضا أن يكون قادرا

. ة القدم تدريب الكوادرفي آّر غير بطاقة روزيتا االشتراآي
العالية والتعلم في المدرسة  تدريسواّما   وقت أنشطة ال

إلى  أيام ، ابتداء من السبت ٦ استغرقت"  تربية الطلبة"
 -٦.٣٠ظهر ، وتحديدا عند الصباح حتى المنذ  ،الخميس
 .ساعة ١٢.٣٠
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 البعثة و نظرةال. ١
 العالية المدرسةلوصول أهداف التربية فقد أعلنت 

المدرسة هو  نظرةو اما . والبعثة نظرةال "تربية الطلبة"
تطوير آفاية الطالب المحتملة آما الخليفة في االرض المنحى 

 :و اما بعثة المدرسة منها". والعلوم والتكنولوجيا 
 .تزويد الطالب أن يكون زعيما )أ 
 .لوم األآاديميةتزويد الطالب الع )ب 
تطوير تحصيل الطلبة في مجال المهارات الرياضية  )ج 

             .والفنون
     ينية ، لذلك يمكن تنفيذ اوامره تزويد الطالب المعارف الد )د 

 الموقع الجغرافي .٢
آرانجي " تربية الطلبة"العالية المدرسة : إسم المدرسة  )أ 

 باتشيران المونجان
خ الحج مصطفى آرانجي الشيفي الشارع  :   وعهاقمو )ب 

  باتشيران المونجان
 :ه هذه المدرسة يعنيوّجو اّما ت )ج 

 الرئيسية المقيمين :  الشمالية −
 مسجد والمعهد:   يةالشرق −
 الرئيسية المقيمين :   يةالجنوب −
 الطريق :  الغربية  −

 ترآيب جمعّية المدرسة .٣
" تربية الطلبة"العالية في المدرسة  ترآيب جمعّيةاّما  

 )١ الملحقة( في المالحقة ي باتشيران المونجانآرانج
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" تربية الطلبة" العاليةدرسةمباللغة العربية  تدریس . أ
 آرانجي باتشيران المونجان
منهج " تربية الطلبة" العالية آان استعمل المدرسة

وأهداف التدريس اللغة  KTSP إلى المنهج الدراسة مسندا
القراءة ( اتمهارأربع وهي . العربية تناسب بأهداف العاّمة

في تدريس  طالباتحصلها التالتي ) لكالمو ا ستماعوالكتابة واإل
 .اللغة العربية

مدرسة اللغة  ل بهاوأّما الطريقة التدريسّية اّلتي تستعم
فهي  ، "تربية الطلبة" العاليةفي المدرسة ر العربية أستاذ أمي

ة تتعّلق بمنهج الدراسة التي تكون على أربعة مهارة القراء
 .لكالمو ا ستماعواإلوالكتابة 

ية تتعّلق بالتدريس األربع التي في تدريسآان الطريقة ال
 لكالمو ا ستماعواإلوهي تدريس القراءة  ،آتاب اللغة العربية

في تدريس القراءة إستخدمت المدّرسة بالطريقة . والكتابة
القراءة الجهرّية وفي تدريس القواعد  إستخدمت الطريقة 

وفي  ،أي بعرض تعريف القواعد ثم قدم النموذجالقياسّية 
الجملة المفيدة التي تتعلق بسياق  المبالطريقة الك المتدريس الك

فتستعمل الطريقة  مهارة الكالمأّما في تدريس  ،الباتالط
 .التي مترآزة من آتاب اللغة العرية محادثةال

 عرض البيانات وتحليلها:  الفصل الّثاني
تربية "العالية مدرسة ب تالط العالمةخإإستراتيجية  دریست . أ

 آرانجي باتشيران المونجان" الطلبة
بمدرسة هي اآساب اللغة العربية  تدريس غراضاألأّن 

 ،القراءةو  ،الكالمو  ،اإلستماع(التالميذ على مهارات األربعة 
 ،اللغة العربية تدريسفي "  آما قال األستاذ أمير. )و الكتابة
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و  ،القراءة ،الكالم ،منها اإلستماع أستخدم مهارات األربعة
و في . انجيأستخدم الطريقة آما في آر ،و اّما طريقته. الكتابة
و في المثال في  و المفردات الكالمأهّم المدّرس في  ،انجيآر

حين أدّرس المفردات الى  ،تدريس المفردات عن أدوات الفصل
فأشير الى " ممسحة"حين أقول  ،التالميذ امارس ما أقول

سوى ذلك  آان في هذه المدرسة أنشطة التدريسية . الممسحة
 تدريسلتنمية اللغوية يعني تدريس القراءة آتبا مثل آتاب 

و اّما . و وقته بعد العصر ،و غير  ذلك قراءة القرأن ،المتعّلم
في  ،ختالط العالمةإستراتيجية إب مهارة الكالمفي تدريس 

آيف  و متحّيرا يشعرون صعبا آثير من الطالبات الحقيقة
و ال عندهم  بجّيد ختالط العالمةإستراتيجية إب المحادثةيصنع 
 "آبيرة هّمة

و بعد أن أالحظ مالحظة الى المدّرس اللغة العربية عن 
مدرسة في ال ختالط العالمةإستراتيجية إب مهارة الكالمتدريس 
ثّم أالحظ  ،آرانجي باتشيران المونجان "تربية الطلبة"العالية 

" رحمة"منها طالبة من الفصل العاشر اسمها  ،الباتبعض الط
أّن الدراسة التى يواصلها األستاذ  ،في الحقيقة:" عند رأيها

حيان يعطي مفرحة ألنه يعطي حزمة ولكن آثير من اال ،رأمي
لذا لدينا آثير من العمل لذالك يجعلنا  ،المدّرس التمرينات آثيرة

الّنه إذا آثير من العمل فيجعلنا طغت و أقل من . أقل احتماال
 لم ، مهارة الكالم تدريس في ، ذلك إلى باإلضافة .. المرح

 درس هناك يكون عندما حتى في وظيفتنا ،ر يساعد األستاذ أمي
في  سعيدة أقل يجعلنا أنه آما .صعوبة وجدنا ، العربية المالك

 إلى. قالت أحد الطلبة في الفصل العاشر.  "العربية اللغة دروس
  تسئل الباحثة ايضا الى احد االطلبة في الفصل ،جانب ذلك
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الشهيرة   هي احد الطلبة الذآية. ة الصليحةأمراسمها  ،العاشر
سه ممّل ألّنه يأمرنا أما آيفية تدري" عند رأيها  ،باللغة العربية

هو يأمرنا  مهارة الكالمو في تدريس . أن نكتب مادة التدريسية
 آنا عندما أن نعمل بنفسنا بدون االشارات الواضحة حتى

و أّما آيفية  ،االطالق على بالملل نشعر اننا له قبل من تدرس
تدريسكم الماضي نشعر سعيدة و فرحة و نوافق بطريقتكم ألّن 

محادثة بزيادة المفردات الجديدة نا في تصنيع الطريقتكم تساعد
سوى ذلك  اّما طريقة األستاذ أمين اهللا هادي ممّل الّن ما . اآثر

لذا ما عندنا حّماسة في تدريس اللغة  ،عنده طريقة متنّوعة
 .العربية

 وخلصت.  و هذه المالحظة التي نلت في الفصل العاشر
 ليسوا أنهم  الرغم على ،متعّدالالبات الط قدرة أن الباحثة الى

المدرسة المتوسطة اإلسالمية ولكن لهم  اساس علوم  من جميعا
  العربية باللغة تدريسها يتم عندما اإلعدادية في اللغة العربية 

و أّما تدريس اللغة العربية  في المدرسة المتوسطة الحكومية،
 انجيفي آرو". انجيآر" في فيها آمثل تدريس اللغة العربية 

لذا يعّلم االستاذ  ،ل المدّرس تدريس المفردات و الكالمافّض
لكثرة المفردات و يشجعون ان يتكّلموا باللغة العربية  الباتالط

مفردات آثيرة و البات و أّما أهدفه ينال الط ،ولو قليال
 . يستطيعون ان يتكّلموا بمفرداتهم في الجملة المفيدة

 الباتيشعر الط ،اللغة العربية رستاذ أميو حين يدّرس اال
يأمر  مهارة الكالمو في تدريس  ،و آثير من الوظائف ،ةممّل

منفردا و ال يعطيهم اإلشارات  يتحدث محادثةان  راالستاذ أمي
فلذلك تريد الباحثة ان . صعوبة لباتلذا يشعر الطال ،الوضيحة
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محادثة تمارس الطريقة الجديدة لتساعد الطالب في تصنيع ال
 .ط العالمةختالإستراتيجية إب

  عّلمتبدأ الباحثة أن ت ،٠١١٢ بريلأ ٠٢و في التاريخ 
و . آرانجي باتشيران المونجان" تربية الطلبة" العالية بمدرسة

 ۵٣فيه  الباتو جملة الط) ج(تدخل الباحثة في الفصل العاشر 
تتعارف الباحثة اليهم أّوال و تسأل  ،و في المقابلة األولى. ةبلطا

مهارة لغة العربية خصوصا في تدريس عن طريقة تدريس ال
و عند رأيهم أّن تدريس اللغة العربية فيه آما في العادة  الكالم

أى تشرح المدّرس المادة ثّم يأمرنا أن نعمل الوظيفة و أحيانا 
و بعد أن . يستعمل المدّرس وسائل اإليضاح آمثل الصورة

 ةمحادثتتعارف اليهم  ثّم تأمر الباحثة اليهم أن يصنعوا 
 ،حين تأمرهم هذه الوظيفة". التعارف في المكتبة"بموضوع 

شعرون تألّن  محادثةأن يتأّوهوا بهذه ال الباتآثير من الط
ثّم تأمر الباحثة اليهم ليعملوا بقدر . في هذه الدراسة ةصعب

تعرف الباحثة بأّن  ،و بعد تفّتش الباحثة وظيفتهم. استطاعهم
هم لم  ،ناقص و الكالمأ مهارة الكالماستطاعهم في تدريس 

 .ةجّيد محادثةيصنعوا 
استعّد الباحثة  ،٢٠١١ بريلأ ۵٢،ثّم في المقابلة الثانية

شعرون تلذا  ،و ألوان متنّوعة مفرداتو  محادثةبطاقة ب
و ألوان  مفرداتو  محادثةجدون تفرحة و سعيدة ألّن  الباتالط

 تحدثاأن ي نالطالبتاثّم تأمر الباحثة . متنّوعة التى يزّود هّمتهم
و تأمر الطالب  "التعارف في المكتبة"بموضوع  محادثة
من  ةآثير ستراتيجيةاإلحين تمارس الباحثة هذه . األخرى

في تدريس  ستراتيجيةوافقوها ألّن تساعد اإلتأن  الباتالط
 . آثرأبزيادة مفردات جديدة  مهارة الكالم
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توّزعهم اإلستبيانات عن هذه  ،و في انتهاء الدراسة
ختالط إستراتيجية إفي اإلستبيانات تسئل  عن . ستراتيجيةإلا

 الطالبات أراء ، مهارة الكالممنها أهمية في  تدريس العالمة 
 .مهارة الكالم تعليم في ختالط العالمةإستراتيجية إ استعمال عن
ختالط إستراتيجية إ بأّن تدّل اإلستبيانات هذه نتيجة أّما و

 في ستراتيجيةاإل هذه بتطبيق فقونموا هم ،جّدا ةجّيد العالمة
 .مهارة الكالم تدريس
 عرفت ،المدرسة هذه في الباتالط و األستاذ أالحظ بعد و

 ألّن جّيدا المدرسة هذه في العربية اللغة تدريسستراتيجية إ بأّن
 التدريسية فيها أنشطة و آانت اإليضاح وسائل يستعمل األستاذ
 ،المتعّلم تعليم آتاب مثل آتبا القراءة تدريس يعني اللغوية لتنمية
 رأيي عند لكن و العصر بعد وقته و ،ذلك  غير و القرأن قراءة
 آثير ألّن العربية اللغة تدريس في جديدا طرائقا المدّرس يحتاج
 و إليها خافونت هم ،الدراسة هذه حّبونت ال اتبلالطا من
 ال أم ناجحة العربية اللغة تدريس آان لذا ،صعوبة شعرونت
 أو ثابتةستراتيجية إ يستعمل المدّرس آان إذا. بالمدّرس تعّلقم
 يشعرون فلذالك العربية اللغة مادة توصيل في إبتكارية عنده ال
 اللغة تدريس نظرت الباحثة إذا و. صعوبة و مملة الباتالط

ستراتيجية إ يستعمل لم المدّرس آان ،المدرسة هذه في العربية
 آان ، مهارة الكالم تدريس يف و. ناقص إبتكاريته و جديدة
 يصنع آيف متحّيرا و ةصعب شعرونت الباتالط من ةآثير
 المدّرس يعطي ال و. آثير هّمة عندهم ال و ةبجّيد محادثةال

 .   محادثةال تصنيع خطوات عن واضحة إشارات
 ، مهارة الكالم تدريس عن طالباتال الباحثة تسئل إذا و

 بهذه حّبونت ال هم. جّدا ةصعب محادثةال بأّن إلّي شكونت هم
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 درسألّن يأمر المدّرس أن ي ةآيفية تدريسها ممّل و المادة
يأمر  مهارة الكالمو في تدريس . الطالب مادة التدريسية

بنفسهم بدون االشارات الواضحة و  الباتعمل الطتالمدّرس أن 
 ،عند رأيي آما في االتي. االطالق على ةبالملل شعرونتهم 

حينما يدّرس المدّرس درس اللغة العربية . لمدّرسهذه متعّلق با
متنّوعة و إبتكارّي فإن شاء اهللا صارت خطوات  ستراتيجيةإب

. ةبسعيدة و لهم هّمة آبير الباتشعرون الطتالتدريسية جّيدا و 
مهارة لذا ينبغي علينا أن يسعوا بقدر استطاعنا في تدريس 

 .اتيجيةسترإلنعّلم درس اللغة العربية بأحسن  الكالم
 
في الفصل العاشر ختالط العالمة إستراتيجية إتطبيق  . ب

 آرانجي باتشيران المونجان" تربية الطلبة"العالية بمدرسة 
الباحثة من عملية  استخدمتمن المالحظة التى 

) أ(في الفصل العاشر  مهارة الكالمية في درس تدريسال
 :آالتالى

 المقّدمة.١
 إلقاء السالم )أ 
 تنظيم الفصل )ب 
عن موضوع إلى الطّالب   مدّرس بمقدمة يخبرال يبدأ )ج 

 الماّدة
 سيةيأنشطة الرئ.٢

 يعطي المدرس موضوعا خاصا )أ 
بزيادة  محادثةو يأمر المدرس الطالب ان يصنعوا  )ب 

 مفردات جديدة
 عن مفردات جديدة انفاالمدّرس الطالب  لأيسثم  )ج 
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 اإلختتام.٣
يوزع المدّرس تمرينا لكل التالميذ فيجمع بعد  ،للتقويم )د 

 نتهاءاال
 . اإلرشادات و المواعظ الحسنة ثّم إلقاء السالم )ه 

في الفصل  المحادثةية في درس تدريسعملية الهذه 
آرانجي باتشيران " تربية الطلبة"العالية العاشر بمدرسة 

 مهارة الكالمو بعد عرفت الباحثة عن تدريس . المونجان
فتريد الباحثة لتمارس  ،في هذه المدرسة و مشكالته

جية إختالط العالمة في الفصل العاشر بمدرسة إستراتي
مهم  آرانجي باتشيران المونجان" تربية الطلبة"العالية 

باإلرجاء سيشعر التالميذ سهال جدا لترقية مهارة الكالم 
و اّما .المحادثة و زيادة مفردات جديدة اآثرفي درس 
ختالط إستراتيجية إب المحادثة ية في درستدريسعملية ال
" تربية الطلبة"ي الفصل العاشر بمدرسة العالية فالعالمة 

 :هيآرانجي باتشيران المونجان 
 المقدمة. ١

 التسليم بقول السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته )أ 
 "آيف حالكم جميعا االن"يسأل عن حال الطالب بقول  )ب 
 "ما درسكم االن"يسأل عن الدرس في الوقت بقول  )ج 
 متنّوعةيستعّد المدّرس بطاقة ملّونة و بشكل  )د 
 ،قوهايشرح الكفاية التي ال بّد على الطالب أن يتحّق )ه 

 :آما يلي
ستخدام إالمحادثة بسندرس اليوم الطالب أيها "
االن "فهل إستعدادتم؟" ختالط العالمة إستراتيجية إ

 ."التعارف في المكتبة"بالموضوع  المحادثةسنصنع 
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ختالط إستراتيجية إ عنالبات ت الباحثة الطشرحثّم 
  :منها ،مة و زيادة مفردات جديدةالعال

 
 
 
 

 التََّعاُرف ِفي الَمْكَتَبِة
 !الّسالم عليكم: (MAU)  َعاِئَشة
 !و عليكم الّسالم: (MAK) َفاِطَمة
 ، وَمن أنِت يا ُأختي؟ عائشةأنا : (MAU) َعاِئَشة
 .َفاِطَمة أنا: (MAK) َفاِطَمة
 ِمن أين أنِت؟: (MAU) َعاِئَشة
 . ا ِمن ما َلنغ ، جاوي الشَّرِقَيةأن: (MAK) َفاِطَمة
 َماالمراد جاوي الّشرقية؟: (MAU) َعاِئَشة
و ِمن أين  .(Jawa Timur)َني جاوي الّشرقية ِبَمع: (MAK) َفاِطَمة
 أنِت؟
 .Jawa Tengah، نغ أنا ِمن سماَر: (MAU) َعاِئَشة
 جاوي الُوسطى؟: (MAK) َفاِطَمة
 .(Jawa Tengah)ى نعم، جاوي الُوسط: (MAU) َعاِئَشة
بعد من  كَفصلالَآم الّساَعة أنِت َتدُخل إلى : (MAK) َفاِطَمة

 المكتبة؟
 10:30فإنشاءاهللا أنا أدخل في الفصلي في الّساعة : (MAU) َعاِئَشة

إذن َسواء َمَعِني، أنا أدخل في الفصلي في الّساعة : (MAK)َفاِطَمة 
 ...العاشر والنِّصف أيضا، إنشاءاهللا

 !َفاِطَمة سهًال يا أهًال و: (MAU) َعاِئَشة
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  !َعاِئَشة أهًال ِبك يا: (MAK)َفاِطَمة 
 

 أنشطة الرئيسية.٢
التعارف في "عن  موضوعا الباتعطي المدرس الط )و 

 يثحدثهو  "المكتبة
عن شئ الذي يتعلق  طالباتو يسأل المدرس ال )ز 

 باالموضوع
  يعدد مفردات جديدة التي تعرف الطالبات )ح 
  عاوا جميتحدثأن ي لباتاه يبتدأ الطبعدو )ط 
 ءالمدّرس األخطا حيصح )ي 

 اإلختتام.٣
 و تخليص من المدرس عن المواد تأآيد )ك 
 الباتتقويم المدرس عن وظائف الط )ل 
   واجب المنزل اعطاء )م 
 ليفهموا مواد االتي على الطالب يأمر )ن 
 ختتم المدرس الدراسة بالسالمي )س 

الباحثة خطوات التدريسية في تدريس عرف تو بعد 
تخّلص الباحثة بأّن طريقة  ،مختلفةستراتيجية إب مهارة الكالم

حينما في .واضحة   مهارة الكالميعّلم المدّرس  لم ،األولى
يعطي  المدّرس طّالبا التمرينات فقط  ، مهارة الكالمالدراسة 

و لكن  .ةجّيد محادثةشرح المدّرس عن آيفية تصنيع البدون 
في الطريقة . ة إختالفا بينهماوجدت الباحث ،في الطريقة الثانية

سهال و  محادثةعن آيفية تصنيع ال يّعلم المدّرس   ،الثانية
يعطى المدّرس فرصة  ،محادثة الباتبدأ الطتحينما . دةجّي

 تدخل ويخبر المدرس اليهم حين الطالب أفكارهم ليخّرج
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ال يخافوا خطاء الن اهمية في هذه الطريقة ليجّمع ،المفردات
  .فكرة آثيرة

في تصنيع  الباتتساعد الط ستراتيجيةإلهذه ا ،عند رأيى
سهلية و  الباتشعرون الطت ،ستراتيجيةإلبهذه ا. لمحادثةا

إذن تجّذب هذه  ،متنّوعةمفردات جديدة  تكون  سعيدة ألّن
لهم آفاءة في و  كالمالحّبوا دراسة لت الباتط ستراتيجيةاإل

مدّرس اللغة و ترجو الباحثة لعّل . جّيدا المحادثةتصنيع 
العربية يستطيع عن يستعمل طرائق متنّوعة و يخرج 

العربية في الخاص اى في تدريس  إبتكاريته في تدريس اللغة
  . مهارة الكالم
إستراتيجية إختالط العالمة بمدرسة العالية  فّعالية لمعرفة

ال أخذت الباحثة  آرانجي باتشيران المونجان" تربية الطلبة"
المالحظة : الطرائق المتنّوعة وهي  طريقًة واحدًة بل

)Observasi( ،  المقابلة)Interview( ، والوثائق والكتاب 
)Dokumentasi( ، واإلستبيانات )Angket( ، واإلختبار )Tes (

وعرضت الباحثة البيانات أو معلومات التي حصل عليها آما 
 : يلي
 )  Observasi(المالحظة .١

 ستراتيجيةإّعالية ف تتناول الباحثة البيانات عن
في الفصل  الباتبمالحظة أحوال الط"  ختالط العالمةإ"

آان الوصول الى تدريس  ،وباإلضافة الى ذلك ،العاشر
 العالية الفصل العاشر بمدرسة الباتلط مهارة الكالم

 آرانجي باتشيران المونجان" تربية الطلبة"
 ) Interview(المقابلة .٢
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ة التصريح من أستاذ في هذه المنهج تتناول الباحث
فّعالية  عن" تربية الطلبة" العالية اللغة العربية في بمدرسة

 مهارة الكالمفي تدريس " ختالط العالمةإ" ستراتيجيةإ
ومن هذه المقابلة حصلت الباحثة على . لترقية مهارة الكالم

أجيُد من الطريقة " ختالط العالمةإ" ستراتيجيةإفّعالية  أّن
تشرحها . (هاو نتيجت هاورغبت الباتالطالقديمة في دوافع 

 )الباحثة في البحث االتى
 )Dokumentasi( والوثائق والكتاب.٣

في هذا المنهج تتناول الباحثة صفحٌة عن المدرسة 
 ."تربية الطلبة"العالية 

 )  Angket(اإلستبيانات .٤
هي األسئلة المكتوبة البيانات والمعلومات من  

. ما في أنفسهم وأّما يعرفونهالمستجيبين وهي التقرير ع
المستخدمة في هذا البحث هي )  Angket(واإلستبيانات 

هي إختيارة اإلجابة الصميمة من  ،اإلستبيانات المغلقة
أّما الرمز . مجموعات اإلجابة الذي يطلب من المستجيبين

هو رموز  طالباتالذي إستخدمت الباحثة لتحليل األجوبة ال
 )Rumus Prosentase(المائوية 

 :  وهو    
      
 
                             

        
أعطت الباحثة هذه اإلستبيانات إلى الطّالب الذين 
يكونون عينة البحث في الفرقة التجربّية  التي تستخدم 

ألن اإلستبيانات تتعّلق  ،فقط" ختالط العالمةإ"ستراتيجية إ

P = 100 %× 
 تكرير األجوبة

 عدد المستجبين)(
)N(
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احثة فى هذا وألّن أخذت الب. ستراتيجيةبإستخدام هذه اإل
فعدد المستجبين . (Stratified Sample)عينة الطبقية الالبحث 

)N ( خمسة و ثالثينفي هذا اإلستبيانات )طالبات) ٣۵  .
 :أّما أجوبة المستجبين شرحتها الباحثة في اللوحات التالية 

 ١: اللوحة 
 مهارة الكالمتدريس ية في تدريسال ستراتيجيةإأهمية استعمال 

% F المختارة األجوبة  الرقم 
٧,٤۵ مهّم جّدا ١٦   أ
٣,۵٤ مهّم ١٩   ب

نقص المهّم - -  ج
 مجموع ٣۵ ١٠٠

 
 
 
 
 
 ٢: اللوحة 

في تدريس ختالط العالمة إ ستراتيجيةإعن استعمال  الباتأراء الط
 مهارةالكالم

% F الرقم األجوبة المختارة 
٣,٧٤ أحسن ٢٦   أ
٧,٢۵ حسن ٩   ب
- - نقص الحسن  ج
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 مجموع ٣۵ ١٠٠
 ٣ :اللوحة 

في تدريس ختالط العالمة إ ستراتيجيةاإلباستعمال  الباتموافق الط
 مهارةالكالم
 

% F الرقم األجوبة المختارة 
٧,٦۵ ق جّدامواف ٢٣   أ
٣,٣٤ موافق ١٢   ب

الموافق نقص - -  ج
 مجموع ٣۵ ١٠٠

 
 
 
 ٤:اللوحة 

 محادثةة البعد العمليختالط العالمة إ ستراتيجيةإعن أهمية تطّور 
% F الرقم األجوبة المختارة 
٧,٦۵ مهّم جّدا ٢٣   أ
٣,٣٤  ب مهّم ١٢ 

 ج نقص المهّم - -
 مجموع ٣۵ ١٠٠

 ۵:اللوحة 
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ختالط إستراتيجية إبالمحادثة ال عن استعم الباتاراء الط
 العالمة

% F الرقم األجوبة المختارة 
٦,٦٨ أحسن ٢٤   أ
٤,٣١ حسن ١١   ب

نقص الحسن - -  ج
 مجموع ٣۵ ١٠٠

 
 ٦:اللوحة 

باستعمال التحريري مهارة الكالمتدريس في  الباتعن رغبة الط
 ختالط العالمةإستراتيجية إ

% F الرقم األجوبة المختارة 
محّب جّدا ٢٨ ٨٠  أ
محّب ٧ ٢٠  ب
قص المحّبن - -  ج

 مجموع ٣۵ ١٠٠
 
 ٧:اللوحة 

ختالط إستراتيجية إب مهارة الكالم تدريسعن فهم الطالب في 
 العالمة

% F الرقم األجوبة المختارة 
سهال جّدا ٢٣  ٧,٦۵  أ
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٦,٢٨ سهال ١٠   ب
٧,۵ صعبا ٢   ج

 مجموع ٣۵ ١٠٠
 

 ٨:اللوحة 
مهارة يع في تصن الباتتساعد الط ختالط العالمةإستراتيجية إعن 

 الكالم
% F الرقم األجوبة المختارة 
٦,٨٨ مساعدة جّدا ٣١   أ
٤,١١ مساعدة ٤   ب

نقص المساعدة - -  ج
 مجموع ٣۵ ١٠٠

 
 
 ٩:اللوحة 

 الباتتساعد في رفع نشاط الط ختالط العالمةإستراتيجية إعن 
 مهارة الكالم تدريسل

% F الرقم األجوبة المختارة 
٣,٩٤ مساعدة جّدا ٣٣   أ
٧,۵ مساعدة ٢   ب

نقص المساعدة - -  ج
 مجموع ٣۵ ١٠٠
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 ١٠:اللوحة 

 تساعد في تسريع وصول العلوم ختالط العالمةإستراتيجية إعن 
 الباتالى الط مهارة الكالم

% F الرقم األجوبة المختارة 
مساعدة جّدا ٢٨ ٨٠  أ
مساعدة ٧ ٢٠  ب
نقص المساعدة - -  ج

 مجموع ٣۵ ١٠٠
فتقّدم  ،حات السابقةعن اإلستبيانات في اللو لتصريح الفهم
خيص عن جميع اإلستبيانات في اللوحات التالية الباحثة التل

: 
المتوّسطمجموع %الرقم ٤ ٣ ٢ ١ ۵ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦
٧,٤۵٣,٧٤٧,٦۵٧,٦۵٦,٦٨٨٠٧,٦۵٦,٨٨٣,٩٤٨٠٦,٧٢٨٨٦,٧٢ أ
٢٠٧,٢٦۵۵٧,٢٦ ٣,۵٤٧,٢۵٣,٣٤٣,٣٤٤,٣١٢٠٦,٣٨٤,١١٧,۵ ب
 ۵٧,٠ ٧,۵ - - - ٧,۵ - - - - - - ج
 - -- - - - - - - - - - د

 
من %  ٨٦,٧٢بناًء على اللوحات السابقة أّن 

و  ،جّدا ةجيٌد ستراتيجيةقولون أن إستخدام هذه اإلت الباتالط
 .ساعد في تسريع وصول العلوم و ذآر المعلومات الكثيرةت
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لمستجبين في اللوحة من ا بعد ظهرت الباحثة األجوبة
نعرف أّن أآثر  ،ستراتيجيةم اإلالسابقة عن فيض إستخدا

بمعنى أنهم ) ب(و ) أ(ختارون اإلجابة ت الباتمن الط
شعرون تو ،ستراتيجيةرغبون التدريس بإستخدام هذه اإلت

وهم موافقون بإستخدام هذه  ،في فهم الدرس ةبسهل
 ستخدامإبى أّن هذه البيانات تدّل عل. ة وتطويرهايتراتيجاإل

مهارة تدريس في " ختالط العالمةإ" ستراتيجيةإتطبيق 
تربية "العالية مدرسة الفصل العاشر ب للطالبات الكالم
مهّم في  ستراتيجيةوتطوير هذه اإل ،جّدا ةجيّد" الطلبة

 .  مهارة الكالمتدريس 
  اإلختبار.۵

 أّما اإلختبار الذي إستخدمت الباحثة بمّرتين يعني
تتقّدم الباحثة  ،لذلك. و اإلختبار النهائي ر األّولاإلختبا

في البحث  محادثةللفرقة ال و الّنهائي نتيجة اإلختبار األّولي
 .االتي

 
تربية "العالية بمدرسة  ختالط العالمةإإستراتيجية فّعالية . ج

 آرانجي باتشيران المونجان" الطلبة
 

في  ستراتيجية اختالط العالمةإتطبيق فّعالية  لمعرفة
العالية بمدرسة  الفصل العاشر البات فيلط مهارة الكالمتدريس 

فعرضت الباحثة  ،آرانجي باتشيران المونجان" تربية الطلبة"
 في اإلختبار  المحادثة في الفرقة التجربّية الباتعن نتائج الط

  .النهائي األّولي و
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أّما اإلختبار الذي إستخدمت الباحثة بمّرتين يعني اإلختبار 
تتقّدم الباحثة نتيجة اإلختبار  ،لذلك. و اإلختبار النهائي ّولاأل

 :للفرقة التجربّية آما يلى  هائيو الّن األّولي
 ١١: اللوحة 

 عن نتائج طّالب للفرقة التجربّية 
و ) ختالط العالمةإستراتيجية إقبل تطبيق (في اإلختبار األّولي 

 )ط العالمةختالإستراتيجية إبعد تطبيق (اإلختبار الّنهائي
 نتيجة إسم الطالب الرقم

 بعد قبل
 ٨ ٧  انيق زمرة مغفرة ١
 ٧ ٦ ارين اصالحية ٢
 ٧ ٦ دوي نور فائزة السّيدة ٣
 ٧ ۵ اليسا ايكا هماوتي ٤
 ٦ ۵ اني فطمواتي ۵
 ٦ ۵ افي مصبح ٦
 ٧ ٧ افين ايو صليحة ٧
 ٧ ٧ فطرياني صاما ٨
 ٧ ۵ فتحة نعمة ٩
 ٨ ٦ فاطمة الزهرة ١٠
 ٦ ٤  فترحة بررة ١١
 ٧ ۵ آندوك آارتيكا ساري ١٢
 ٦ ٤ خيرة الوحيوني ١٣
 ٧ ۵ ليلة المفيدة ١٤
 ٦ ٤ لولؤمستفدة ١۵
 ٨ ٧ ماس أيو شريفة ١٦
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 ٦ ۵ ة الصليحةأمر ١٧
 ٧ ۵ مصلحة الزهرة ١٨
 ٧ ٦ نيل العزة ١٩
 ٦ ٦ نزة العفة ٢٠
 ٦ ۵ نزحة العرفة ٢١
 ٧ ٧ نور فوزية ٢٢
 ٧ ٧ ر رحمةنو ٢٣
 ٧ ٦ نزيلة الرحمة ٢٤
 ٦ ۵ نيكن آورنياساري ٢۵
 ٧ ۵ روضة الحكمة ٢٦
 ٦ ۵ صفية السلمة ٢٧
 ٦ ۵ صلحة النساء ٢٨
 ٧ ۵ سيسكا يوني انيق ٢٩
 ٦ ٦ سيتي افيفة ٣٠
 ٧ ۵ سيتي لستاري ٣١
 ٧ ٧ سيتي آريمة ٣٢
 ٧ ٦ سيتي معرفة الزهرة ٣٢
 ٧ ٦ فيكي زآية الصليحة ٣٤
 ٦ ۵ لي مولدة عمرةيو ٣۵

 ١٩۵٢٣۵ ∑مجموع
 ٧,٦ ٦,۵ بالتقدير

تعلم الباحثة ) أ(اعتمادا على المالحظة في الفصل العاشر 
ية فيها و تلخيص عنها بأّن المقّدمة و االنشطة تدريسعملية ال

 مهارة الكالم في تدريس الرئيسية و االختتام في عملية تدريس
 .آرانجي باتشيران المونجان" تربية الطلبة"العالية بمدرسة 
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و اعتمادا على اللوحة السابقة فيمكن تحليل الحقائق 
 :آما يلى" قيمة المتوسط"باستعمال الرموز 

لتحليل هذه المسئلة فاستخدمت الباحثة بالرموز اختبار 
(uji-t) 

21

21

MM
o SE

MMt
−

−
=  

 :له خطوات فهي otلتحصيل
بعد و قبل  المحادثةنتيجة   F (frekuensi)اللوحة توزيع  اعّد.١

مهارة في تدريس  ختالط العالمةإستراتيجية إتطبيق 
 .الكالم

 Deviasi) شبه المعيار , )Mean(بحث قيمة المتوسط .٢
Standar)معيار الخطاء عن متوسط المتغير المستقل )SEM1 (

 )SEM2(ستقل ومعيار الخطاء عن متوسط المتغير غير الم
 ١٢: اللوحة

ستراتيجية إقبل تطبيق  /)y variable( المتغير غير المستقل  
 مهارة الكالمفي تدريس  ختالط العالمةإ
 Frekuensi (F) عالمة yقيمة 
٤ III ٣ 
۵ IIII IIII IIII I ١٦ 
٦ IIII IIII ٩ 
٧ IIII II ٧ 
 ٣۵: مجموع    

 
 ١٣: اللوحة 

ختالط إستراتيجية إتطبيق  بعد /)x variable( المتغير المستقل
 مهارة الكالمفي تدريس  العالمة
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 Frekuensi (F) عالمة xقيمة 
٦ IIII IIII III ١٣ 
٧ IIII IIII IIII IIII ١٩ 
٨ III ٣ 

   ٣۵  : مجموع  
 

 ١٤: اللوحة
 )y variable(المستقل  غير المتغير

Y F Fy Fy2 
٤٨ ١٢ ٣ ٤ 
۵ ٤٠٠ ٨٠ ١٦ 
٩ ٦ ۵٣٢٤ ٤ 
٣٤٣ ٤٩ ٧ ٧ 

 N : ٣۵ ΣFy: ١٩۵ ΣFy2 : ١١١۵ 

 

 

 

M2 : ∑Fy 
     N 
 : ١٩۵ 
    ٣۵ 
 : ۵,۵٧١ 
SD  : √(∑Fy2 – (∑Fy)2 
  N    N 
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 :√ ١١١۵ – (١٩۵)2 
 ٣۵               ٣۵ 
 : √٣١,٨۵٧- ۵,۵٧١2 

 : √٣١,٨۵٣١,٠٣٦ -٧ 
 : √٠,٨٣١ 
 : ٠,٩٠٦ 
SEM2 : SD2  
  √N-1         
  : ٠,٩٠٦ 
    √ ٣۵-١  
  : ٠,٩٠٦ 
    √٣٤ 
 
  : ٠,٩٠٦ 
    ۵,٨٣ 
  : ٠,١۵۵ 

١۵: اللوحة  
(variable x) المتغير المستقل   

X F Fx Fx2 
٤٦٨ ٧٨ ١٣ ٦ 
٩٣١ ١٣٣ ١٩ ٧ 
١٩٢ ٢٤ ٣ ٨ 

 N : ٣۵ ΣFx :٢٣۵ ΣFx2 :١۵٩١ 

M1 : ∑Fx 
     N 



٦١ 

 : ٢٣۵ 
    ٣۵ 
 : ٦,٧١٤ 
SD  : √∑Fx2 – (∑Fx)2 
  N       N 
 : √١۵٩١ – (٢٣۵)2 

   ٣۵      ٣۵  
 : √٤۵,٤۵٦,٧١٤ –٧2 
 :√  ٤۵ ,٤۵٤ –٧۵,٠٧٧ 
 :√٠,٣٨٠ 
 : ٠,٦١٦ 
 
SEM1 : SD1 
    √N-1      
     : ٠,٦١٦  

   √ ٣۵-١  
  : ٠,٦١٦  
    √٣٤ 
  : ٠,٦١٦  
    ۵,٨٣ 
  : ٠,٦١٦  

 
 

المستوى األهمية التى تدل القّوة و " r"بحث عاملة عالقة . ١
ستوى األهمية التي تفعل بالمساعدة الم" r" الضعف عالقة
 جدوال العالقة
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 ١٦: اللوحة
(X-Y)2 (X-Y) X2 Y2 X Y رقم 
٤٩ ٦٤ ١ ١ ٨ ٧ ١ 
٣٦ ٤٩ ١ ١ ٧ ٦ ٢ 
٣٦ ٤٩ ١ ١ ٧ ٦ ٣ 
٢ ٤٩ ٢ ٤۵ ٧ ۵ ٤ 
٢ ٣٦ ١ ١۵ ٦ ۵ ۵ 
٢ ٣٦ ١ ١۵ ٦ ۵ .٦ 
٧ ٤٩ ٤٩ ٠ ٠ ٧ .٧ 
٧ ٤٩ ٤٩ ٠ ٠ ٧ ٨.  
٢ ٤٩ ٢ ٤۵ ٧ ۵ ٩ 
٣٦ ٦٤ ٢ ٤ ٨ ٦ ١٠ 
١٦ ٣٦ ٢ ٤ ٦ ٤ ١١.  
٢ ٤٩ ٢ ٤۵ ٧ ۵ ١٢.  
١٦ ٣٦ ٢ ٤ ٦ ٤ ١٣.  
٢ ٤٩ ٢ ٤۵ ٧ ۵ ١٤.  
١٦ ٣٦ ٢ ٤ ٦ ٤ ١۵.  
٤٩ ٦٤ ١ ١ ٨ ٧ ١٦ 
٢ ٣٦ ١ ١۵ ٦ ۵ ١٧.  
٢ ٤٩ ٢ ٤۵ ٧ ۵ ١٨.  
٧ ٣٦ ٤٩ ١ ١ ٦ ١٩.  
٦ ٣٦ ٣٦ ٠ ٠ ٦ ٢٠.  
٢ ٣٦ ١ ١۵ ٦ ۵ ٢١.  
٧ ٤٩ ٤٩ ٠ ٠ ٧ ٢٢.  
٧ ٤٩ ٤٩ ٠ ٠ ٧ ٢٣.  
٣٦ ٤٩ ١ ١ ٧ ٦ ٢٤.  



٦١ 

٢ ٣٦ ١ ١۵ ٦ ۵ .٢۵ 
٢ ٤٩ ٢ ٤۵ ٧ ۵ ٢٦.  
٢ ٣٦ ١ ١۵ ٦ ۵ ٢٧.  
٢ ٣٦ ١ ١۵ ٦ ۵ ٢٨.  
٢ ٤٩ ٢ ٤۵ ٧ ۵ ٢٩.  
٦ ٣٦ ٣٦ ٠ ٠ ٦ ٣٠.  
٢ ٤٩ ٢ ٤۵ ٧ ۵ ٣١.  
٧ ٤٩ ٤٩ ٠ ٠ ٧ ٣٢.  
٧ ٣٦ ٤٩ ١ ١ ٦ ٣٣.  
٧ ٣٦ ٤٩ ١ ١ ٦ ٣٤.  
٢ ٣٦ ١ ١۵ ٦ ۵ ٣۵.  
١ - ٦٤۵٩١ ١١١۵ ٢٣۵ ١٩۵  

 
 

y)∑x)(∑2( – ]2y)-(x∑ - 2y∑+2x∑[N:   xy    r 
  ]2y)∑( -2y∑N[ ]2x)∑( -2x∑N[√2          

    :  ٣۵[١۵١١١+٩١۵-٦٤] - ٢(٢٣۵)(١٩۵) 
    ٢√[٣۵x١۵٩١– (٢٣۵)2][٣۵x١١١۵ – (١٩۵)2] 
  : ٣٦x٩١٦ – ٢٦٤٢۵٠ 
    ٢√[۵۵٦٨۵-۵۵٢٦۵] [٣٩٠٢۵-٣٨٠٢۵] 
  : ٩١٦-٩٢٤٧٠۵٠ 
    [١٠٠٠] [٤٦٠]√٢ 
  : ٨٢٠ 
    ٤٦٠٠٠٠√٢ 
  : ٨٢٠ 
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    ٢x٦٧٨,٢٣٢ 
 
  : ٨٢٠ 
    ١٣۵٦,٤٦٤ 
  : ٠,٦٠٤ 
 
SEM1-M2    : √SEM1

2+SEM2
2 – (2.rxy)( SEM1)(SEM2) 

       : √٠,١٠٦2+٠,١٥٥2 – 
(٢.٠,٦٠٤)(٠,١٠٦)(٠,١٥٥) 
       : √(١,٢٠٨) -٠,٠٢٤+٠,٠١١٢(  ٠,٠١٦ ) 
       : √٠,٠١٩-٠,٠٣٥ 
       : √٠,٠١٦ 
       : ٠,١26 

 (uji-t)قيمة إختبار التجربة بحث   .٢
 t0       : M1-M2  
         SEM1-M2 

        : ٦,٧١٤-۵,۵٧١ 
  ٠,١٢٦ 
      :١,١٤٣ 
  ٠,١٢٦ 
      : ٩,٠٧١ 

 :tt و بعد ذلك يستشر بجدول رقم 
 ٠٣,٢=  ttمن جدول % ۵
 ٢٧,٢= ttمن جدول % ١

 :جدول رقم  فلذلك ttأآبر من   otيعرف أن  و من هنا
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 )tt > ot (  ٠٣,٢ >٠٧١,٩<٢٧,٢أو  
 ،مردودٌة) Ho( ذلك يدّل على أّن الفرضية الّصفرّية

مقبولٌة بمعنى يوجد فرق بين نتيجة ) Ha(والفرضّية البدلّية 
  ختالط العالمةإستراتيجية إبإستخدام  (x) التجربّية الفرقة

 .آرانجي باتشيران المونجان " تربية الطلبة"العالية  درسةبم
 والتلخيص الذي نأخذه من هذا الباب أّن هناك وجود

في   ختالط العالمةإستراتيجية إتطبيق   في بشّدة القّوةفّعالية 
العالية بمدرسة شر الفصل العافي  الباتلط مهارة الكالمتدريس 

 .آرانجي باتشيران المونجان " تربية الطلبة"


