
 الباب الرابع

 عرض البيانات وتحليلها
 

ائي ساب النه، سيتم عرض نتائج بيانات البحث في شكل نتائج الحفي هذا الباب

أما بالنسبة للبيانات مفصلة عن نتائج الحساب يمكن أن ينظر في ، ومناقشة نتائج البحث

ع المالحظات, و توزيالمالحق. البيانات التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة من نتائج 

 االستبانة, و التوثيق و المقابالت.

 تنفيذ البحث .1

 خطوات جمع البيانات .أ

 ها الباحث لتحليل أسئلة البحث هي:لتي خططالخطوات ا

 ةجمع البيانات من المالحظة التي أجراها الباحث .1

 المصحوبة املجانية المقابالت ةالباحث يستخدم جمع البيانات من المقابلة .2

 بمرشدين.

 حمديةاملالصف الحادي عشر في المدرسة العالية معلمات للطالب  انةتوزيع االستب .3

  يوكياكرتا و المدرسة العالية نور األمة يوكياكرتا.

 ةالتي أجراها الباحث توثيقمن ال بطاقات تقرير الطالبجمع  .4

 

 

 

 



 

  1.1ل جدو 

 جدول أجراء البحث

 الغرفة البرمجة الساعة التارخ/اليوم الرقم

ديسمبر  24اإلثنين,  1

2112 

مدرسة العالية  المالحظة  10.11 – 14.11

 نور األمة

يناير  22الثالثاء,  2

2119 

10.11 – 10.11 

 

مقابلة مع 

ِّسة
 مدر 

مدرسة العالية 

 نور األمة

يناير   31 ,الخميس  3

2119  

 مالحظة  11.11 – 12.11

األولى و 

مقابلة مع 

ِّس
 مدر 

مدرسة العالية 

معلمات 

 املحمدية

فبراير  2  ,لسبتا 1

2119 

مالحظة  11.11 – 11.11

الثانية و 

توثيق 

نتيجة 

المادة 

 لطالب

مدرسة العالية 

معلمات 

 املحمدية

 فبراير   7, لخميسا 5

2119 

توزيع  11.31 – 11.11

 انةاإلستب

مدرسة العالية 

معلمات 

 املحمدية

 فبراير   7, لخميسا 6

2119 

مالحظة  13.11 – 12.11

و  الثانية

مقابلة مع 

ِّسة
 مدر 

مدرسة العالية 

 نور األمة



 فبراير 11 , اإلثنين 7

2119 

توثيق  12.31 – 12.11

نتيجة 

المادة 

 لطالب

مدرسة العالية 

 نور األمة

 فبراير 14 ,الخميس 8

2119 

توزيع  12.11 – 11.11

االستبانة و 

 مالحظة

مدرسة العالية 

معلمات 

 املحمدية

 فبراير 10السبت,  9

2119 

توزيع  12.21 – 17.41

 االستبانة في

 Aالفصل 

 Aالفصل 

مدرسة العالية 

 نور األمة

 فبراير 10السبت,  11

2119 

توزيع  10.11 – 14.21

 االستبانة في

 Bالفصل 

 Bالفصل 

مدرسة العالية 

 نور األمة

 

 

 

 

 

  



 اللغة العربية تعليممقارنة نتائج  .ب

 الوصف .1

بيانات الصف النهائي لبطاقة التقرير في أخذت الباحثة  ،من بيانات القيم المدرجة

اللغة العربية الفصل الدراس ي للطالب من الدرجة الصف الحادي عشر مدرسة العالية 

  .ياكرتاكمدرسة العالية نور األمة يو  والصف الحادي عشريوكياكرتا  املحمدية معلمات

 1.2جدول 

 اسم الطالب رقم

 مدرسة العالية معلمات 

 املحمدية

 قيمة

1 Amanda Zahra Salsabilla 20 

2 Annisa Qurrota A’yun Dian N 21 

3 Asri Amalia 23 

1 Asy-Syafa Qotrunnada Mufida  23 

5 Athaya Tsabitah 22 

6 Audri Callista Aurora 21 

7 Balma Bahira Adzkia 29 

8 Bintang Mulia Khusna 24 

9 Carissa Althaf 91 

11 Daniah Amalia Sholihati 24 

11 Dhuha Fitriani Nur Rohmah 24 

 اسم الطالب رقم

نور األمةمدرسة العالية    

 قيمة

1 Ahmad Nisfa Sya’bana ٧٧ 

2 Ahmad Zidan Kafa Bihi ٧٧ 

3 Ajib Athoillah ٧٧ 

1 Arif Nurul Ihsan ٧٧ 

5 Atiq Mahbub ٧٨ 

6 Bambang Wahyono ٧٧ 

7 Bayu Lintang ٧٧ 

8 Dwi Wahyu Romadhon ٧٧ 

9 Muhammad Irsyadnaufal ٧٧ 

11 Usman Abdullah ٧٧ 

11 Zaidan Akmal ٧٧ 

12 Anti Alik Hidayah ٧٧ 



 

 

 تحليل البيانات .2

وأقل قيمة  91أعاله، يمكن تحديد أن أعلى قيمة هي وبناًء على نتائج البيانات الواردة 

 عليمتلمعرفة فئات اإلنجاز في  ةالباحث هاستخدمتبعد معرفة أعلى وأدنى الدرجات، . 73هي 

أقل و  ،لأق ، جيدة، كافية،ممتازةفئات، وهي فئات  خمسالفئات المقصودة هي . اللغة العربية

زمني ألول مرة. الصيغة المستخدمة لتحديد جًدا. ويبدأ الحساب مع تحديد قيمة الفاصل ال

 الفاصل الزمني القيم على النحو التالي:

 

 

12 Elfira Rahma Putri 24 

13 Frida Nur Infitah 23 

11 Itsna Naziihah 23 

15 Khairunnisa Rahma Safitri 27 

16 Khalila Majied Rachmasrori 20 

17 Khofifah Rizqi Aunillah 22 

18 Kirana Asa Nararya 24 

19 Mutiara Chandra Luqyta 23 

21 Nabilla Asy-Syifa Putri 22 

21 Nafis Muthmainnah 24 

22 Novita Adiba Rahmah 23 

 1.817 مجموع

13 A’yun Nur Annisa ٧٧ 

11 Dhesta Regita Puspitasari ٧٧ 

15 Dhofiroh Nur Shabrina ٧٧ 

16 Fatimatu Zahra ٧٧ 

17 Fauziah Ulil Khasanah ٧٧ 

18 Karisma Novia ٧٧ 

19 Laila Auliyatul Faizah ٧٨ 

21 Sabilla Amalia Putri ٧٧ 

21 Tasya Anggarda ٧٧ 

22 Aisyah Pangestika ٧٨ 

 ١.٦٦٦ مجموع



 يبحث عن الفترات والتردد .3

Pi = 
𝑋𝑚𝑎𝑘𝑠−𝑋𝑚𝑖𝑛𝑠

𝐾
 

 معلومات: 

Pi    = طول الفاصل الزمني للفئة 

Xmaks  = النتيجة العليا 

Xmins    = النتيجة الدنيا 

K   =  عدد الفصول 

 الحصول على النتائج التاليةويتم  ،باستخدام الصيغة أعالهيتم حسابها 

Pi = 
90−73

5
 

Pi = 4 

الفرق بين قيمة المؤشر القصوى وقيمة الحد األدنى )، فإن القيمة الفاصلة لذا

 اتمعلم مدرسة العاليةالعربية في الفصل الحادي عشر اللغة  تعليمهي نتائج ( للمؤشر

، قم بعد معرفة الفاصل الزمني. ٧ياكرتا هو كمة يو األ  نور ياكارتا ومدرسة العالية كيو  املحمدية

ة عدد وبالتالي يمكن معرف. بتقسيم الفاصل الزمني وفًقا للفئات أو المؤهالت املحددة سلًفا

 :يمكن رؤيتها على النحو التالي. الترددات من كل فئة

 

 



 1.3جدول 

مدرسة العالية  الفاصلة معايير رقم

 معلمات

 املحمدية

العالية مدرسة 

 نور األمة

 ف ف

 - 2 92 – 29 ممتازة 1

 -  3  22 – 20 جيدة 2

 1 17  24 – 21 كافية 3

 7 -  21 – 77 أقل 4

 14 -  70 – 73 أقل جًدا 0

 22 22 مجموع

 

 تعليممقارنة نسبة نتائج ال .1

 :، استخدم الباحثون الصيغة على النحو التاليلمعرفة النسبة المئوية لكل فئة

P = 
𝑓

𝑁
 x 100% 

 معلومات:   

f = تردد 

N = العدد اإلجمالي للمستجيبين 

P = رقم النسبة المئوية 

، فيمكن إجراؤها في جدول توزيع الترددات النسبة للحسابات التي تم إجراؤهاأما ب

صل اللغة العربية في الف تعليمباستخدام النسبة المئوية لكل فئة أو قيمة مؤهل لنتائج 



مة األ  ياكرتا ومدرسة العالية نوروكيو  املحمدية سة العالية معلماتمدر  الحادي عشر

 :ياكرتا كالتاليكيو 

 1.1جدول 

 جدول توزيع الترددات

مدرسة العالية  الفاصلة معايير رقم

 املحمدية معلمات

مدرسة العالية نور 

 األمة

 نسبة مئوية ف نسبة مئوية ف

 %1 1 %9 2 92 – 29 ممتازة 1

 %1 1 %14 3  22 – 20 جيدة 2

 %4 1 %77 17  24 – 21 كافية 3

 %32 7 %1 1  21 – 77 أقل 4

 %04 14 %1 1  70 – 73 أقل جًدا 0

 %111 22 %111 22 مجموع

 

فصل العربية في ال اللغة تعليم، يمكن مالحظة أن قيمة نتائج بناًء على الجدول أعاله

ثر تردد أك" ممتازة"ياكارتا حول معيار كيو  املحمدية معلماتمدرسة العالية  الحادي عشر من

 %9 ياكرتا مع كل نسبةكمة يو األ  من مدرسة العالية نور  من درجة طالب الصف الحادي عشر

مدرسة العالية  الطالب من الدرجة الحادي عشر" ةجيد"وبالمثل على معايير درجة . %1و 

رتا أكثر من عشرات طالب الصف الحادي عشر مدرسة العالية نور ياككيو  املحمدية معلمات

جة الطالب من الدر " ايةكف"من  يير درجةعلى معا. %1و  %14رتا مع كل نسبة من ياكوكمة ياأل 

رتا تردد هو أيضا أكثر من درجة من ياككيو  املحمدية الحادي عشر مدرسة العالية معلمات

 .%4و  %77مع كل نسبة من  ياكرتاكمة يو األ نور الصف الحادي عشر مدرسة العالية  الطالب



مدرسة العالية معلمات الصف الحادي عشر  الطالب من الدرجة" أقل"ثم على معايير درجة 

 لحادي عشر من مدرسة العالية نور رتا أقل تردد مقارنة مع طالب الصف اياككيو  املحمدية

الطالب من الدرجة " اأقل جًد "على أساس معايير  .%32و  %1ياكرتا مع كل نسبة كمة يو األ 

بينما طالب الصف  ٪ 1رتا لديهم نسبة ياككيو  املحمدية الحادي عشر مدرسة العالية معلمات

 .%04 ياكرتا النسبة المئوية تصل إلىكمة يو األ  لية نور الحادي عشر مدرسة العا

 تعليممقارنة نتائج ال القيم مجموع .5

العربي لكل مشارك، على النحو بعد ذلك، ابحث عن مجموع درجات تحصيل التعليم 

 :التالي

 يوكياكرتا املحمديةطالب الصف الحادي عشر مدرسة العالية معلمات 

Mx = 
∑𝑋

𝑁1
 = 

1847

22
 = 23.90 

 طالب الصف الحادي عشر مدرسة العالية نور األمة يوكياكرتا

My = 
∑𝑌

𝑁2
 = 

1669

22
 = 70.20 

الفات ، يمكننا معرفة االختالموضحة أعالهراري لتوزيع القيم استناًدا إلى التوزيع التك 

. ستجيبكل م القيم مجموعباللغة العربية من خالل  تعليمأو أوجه التشابه في قيمة نتائج ال

صف الحادي عشر عدد درجات التحصيل العلمي في اللغة العربية لل مجموعتم تضمين 

جات در  مجموعب" يةكاف"رتا أعاله في معايير درجة ياككيو  املحمدية مدرسة العالية معلمات

اللغة طالب الصف  تعليمعدد درجات تحصيل  مجموعفي حين أن . 24تقريًبا إلى  23،90

" أقل جدا"في فئة ياكرتا كمة يو األ  ة العربية من مدرسة العالية نور الحادي عشر في اللغ



، "21-24"في درجة معيار " يةفاك"في الجدول أعلى الفئة . 70تقريًبا إلى  70،20درجات  مجموعب

 .مختلفة مجموع، وبالتالي كالهما بمستويات " 73-70" هو على درجة معايير "اأقل جًد "والفئة 

 مقارنة بين وصف النتائج النهائية .6

إن التحصيل العلمي القائم على بطاقات تقرير الفصل الدراس ي الفردي على دروس 

قيمة  رتا لهياكوكي املحمدية لغة العربية في الفصل الحادي عشر مدرسة العالية معلماتال

سة لحادي عشر في مدر ي أفضل من التحصيل العلمي العربي لطالب الصف اتعليمتحصيل 

. جة أعلىدر  عدد الطالب مجموعألنه في فئة كافية مما يعني وجود ياكرتا كمة يو األ  العالية نور 

اك فرقا بين ج أن هناللغة العربية يمكن أن نستنت تعليمة لنتائج جموعوبالتالي من القيمة امل

ب الصف ياكرتا وطال كيو  املحمدية لعربية في الفصل الحادي عشر معلماتاللغة ا تعليمنتائج 

 .ياكرتاكمة يو األ  لحادي عشر من مدرسة العالية نور ا

 

 

 

 

  



 لية تطبيق الطرق االنتقائية افع .ج

 اختبار الصالحية .1

 rالجدول  ثم كمية؛ alpha 0مستجيبة مع  44اختبار صحة هذه الدراسة باستخدام 

يهدف اختبار الصالحية في هذه الدراسة إلى التأكد من أن األدوات . 1،297المستخدمة هي 

 (.r, عدد rة )الجدول ة بالفعل وفًقا لمتطلبات الصالحيالتي تم اختبارها صالح

وفيما يلي نتائج اختبار صالحية األداة في شكل استبيان عن فعالية تطبيق طريقة 

ة صف الحادي عشر مدرسة العالياللغة العربية لطلبة ال تعليمانتقائية في تحقيق نتائج 

 .2119\2112ياكرتا كمة يو األ  ياكرتا ومدرسة العالية نور كيو  املحمدية معلمات

 1.5 جدول 

 أسلوب االنتقاء استباتةصحة فعالية 

 أسلوب االنتقاء استباتةصحة فعالية 

 رقم المادة جدول   r حساب  r معلومات

 1 1،297 1،019 صدق

 2 1،297 1،779 صدق

 3 1،297 1،710 صدق

 4 1،297 1،402 صدق

 0 1،297 1،724 صدق

 0 1،297 1،713 صدق

 7 1،297 1،749 صدق



 2 1،297 1،099 صدق

 9 1،297 1،071 صدق

 11 1،297 1،702 صدق

 11 1،297 1،003 صدق

 12 1،297 1،022 صدق

 13 1،297 1،020 صدق

 14 1،297 1،421 صدق

 10 1،297 1،424 صدق

 10 1،297 1،000 صدق

 17 1،297 1،021 صدق

 12 1،297 1،233 صدق

 19 1،297 1،402 صدق

 21 1،297 1،007 صدق

 21 1،297 1،1304 صدق

 22 1،297 1،391 صدق

 23 1،297 1،429 صدق

 24 1،297 1،717 صدق

 20 1،297 1،004 صدق

 20 1،297 1،027 صدق

 27 1،297 1،732 صدق

 22 1،297 1،090 صدق

 29 1،297 1،417 صدق

 31 1،297 1،247 صدق



 31 1،297 1،212 صدق

 32 1،297 1،072 صدق

 33 1،297 1،299 صدق

 34 1،297 1،000 صدق

 30 1،297 1،047 صدق

 30 1،297 1،043 صدق

 37 1،297 1،027 صدق

 32 1،297 1،441 صدق

 39 1،297 1،074 صدق

 41 1،297 1،310 صدق

 

 41ُيعد صالًحا بقدر  الستبانة، يمكن مالحظة أن عنصر ااستناًدا إلى الجدول أعاله

، يمكن استخدام عالوة على ذلك. وال توجد عناصر أدوات غير صالحة .(r hitung > r tabel)ألن 

 .جميع عناصر األدوات الصالحة لجمع البيانات

 اختبار الموثوقية .2

، أوضح أنه يمكن إجراء اختبار الموثوقية مًعا على Wiratna Sujarweniفي كتابه 

إن عملية اتخاذ القرار األساسية في اختبار . جميع العناصر أو األسئلة في استبيان البحث

 1:كما يلي الموثوقية هي

                                                           
1 V. Wiratna Sujarweni. SPSS Untuk Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014), hlm. 

193. 



، فسيتم اعتبار االستبيان أو 1.01أكبر من Cronbach’s alphaإذا كانت قيمة  .1

ا أو متسًقا
ً
 .االستبيان موثوق

، ُيعتبر االستبيان 1،01هي أقل من  Cronbach’s alpha، إذا كانت قيمة في هذه األثناء .2

 .أو االستبيان غير موثوق أو غير متسق

ويستخدم اختبار الموثوقية هذا  Cronbach’s alphaتستخدم موثوقية أداة البحث هذه 

 ."IBM SPSS 24.0" مساعدة

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 44 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 44 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.957 40 

 

، حجم نتائج الموثوقية في أدوات االستبيان فعالية تطبيق بناًء على الجدول أعاله

ت امربية في الفصل الحادي عشر معلاللغة الع تعليماألساليب االنتقائية في تحقيق نتائج 



وهو ما  1،907هو  2119\2112 ةدراسي سنةياكرتا كمة يو األ  ياكرتا و مدرسة العالية نور كيو 

 .موثوق ويمكن استخدامه لجمع البيانات ألدواتيمكن االستنتاج أن ا alpha 1.0يعني أكبر من 

 االستبيانات/ تحليل نتائج االستبيان  .3

 باستخدام صيغة حساب مقياس ليكرت .1

، استخدم الباحثون صيغة حساب استبيان ل نتائج أداة البحث عن االستبيانلتحلي

 :على النحو التالي مقياس ليكرت

T x Pn 

T = العدد اإلجمالي للمستجيبين الذين اختروا 

Pn = ارقام النتيجة ليكرت الخيارات 

 %100 صيغة مؤشر 

 Yx/مجموع نقاط 

 Y = النتيجة العليا ليكرت x عدد املجيبين 

 X = النتيجة الدنيا ليكرت x عدد املجيبين    

 :ليكرت كما يلينتائج حساب االستبيان مع صيغة مقياس 

 

 

 



 1.6 جدول 

 ياكرتاكيو  املحمدية ماتمدرسة العالية معل

 رقم مؤشر نسبة مئوية معلومات

 أوافق بشدة

 ()فعالة جًدا

 1 قدرة المعلمين في مجال التدريس 20،07 ٪

 أوافق بشدة

 ()فعالة جًدا

قدرة المعلمين الموضوعيين على إتقان المواد  29،19 ٪

 أو المواد التعليمية

2 

 أوافق بشدة

 ()فعالة جًدا

 3 تعليمإتقان المعلم ألساليب ال 72،20 ٪

 أوافق بشدة

 ()فعالة جًدا

 4 وامتعليعلى الطالب أن ي تعليمتسهل طرق ال 21،2 ٪

 عليمتقادرة على تحقيق نتائج  تعليمأساليب ال 74،21 ٪ (ةفعال)موافق 

 اللغة العربية للطالب

0 

 أوافق بشدة

 ()فعالة جًدا

يهتم المدرسون بالدراسة بالمواضيع بحيث  72،72 ٪

 تعليميكون الطالب متحمسين لل

0 

 أوافق بشدة

 ()فعالة جًدا

يمكن لمعلمي الدراسة إجراء المهام بشكل  70،02 ٪

 جيد

7 

املجال )اللغة العربية لدى الطالب  تعليمنتائج  07،37 ٪ (ةفعال)موافق 

 (، الحركي النفس يالمعرفي، العاطفي

2 

 

 

 

 

 



 1.7جدول 

 ياكرتاكمة يو األ مدرسة العالية نور 

 رقم مؤشر نسبة مئوية معلومات

 1 قدرة المعلمين في مجال التدريس 71 ٪ (ةفعال)موافق 

قدرة المعلمين الموضوعيين على إتقان المواد  00،1 ٪ (ةفعال)موافق 

 أو المواد التعليمية

2 

 3 تعليمإتقان المعلم ألساليب ال 00 ٪ (ةفعال)موافق 

 4 وامتعليعلى الطالب أن ي تعليمتسهل طرق ال 04 ٪ (ةفعال)موافق 

 عليمتقادرة على تحقيق نتائج  تعليمأساليب ال 01،03 ٪ (ةفعال)موافق 

 اللغة العربية للطالب

0 

يهتم المدرسون بالدراسة بالمواضيع بحيث  09،01 ٪ (ةفعال)موافق 

 تعليميكون الطالب متحمسين لل

0 

يمكن لمعلمي الدراسة إجراء المهام بشكل  00،92 ٪ (ةفعال)موافق 

 جيد

7 

املجال )اللغة العربية لدى الطالب  تعليمنتائج  02 ٪ (ةفعال)موافق 

 (، الحركي النفس يالمعرفي، العاطفي

2 

 

 قبل التسوية .2

النسبة  وتفسير( نطاق المسافة)، نحتاج أيًضا إلى معرفة الفاصل الزمني قبل إتمامها

 (ا)المئوية لمعرفة التقييم من خالل طريقة العثور على درجة الفاصل المئوية 

 صيغة الفاصلة

I = مجموع النقاط )ليكرت( /٨٨٨  



20=  111/4ثم =   

 20=  (I) النتيجة

 (%111إلى أعلى  %1)هذا هو الفاصل الزمني بن أدنى 

 :الزمنية فيما يلي معايير تفسير النقاط على أساس الفواصل

 رقم نسبة مئوية معايير

 1 %24.99 - %1 للغاية ةغير فعال ، )STS(أعارض جدا

 2 %49.99 - %20 ةغير فعال ، )TS(غير موافق

 3 %74.99 - %01 ةفعال ،)S(وافقم

 4 %111 - %70 جًدا ةفعال ، )SS(وافق بشدةأ

 

 

 

 

 

 

 



 المقابلةنقاط القوة والضعف في الطريقة االنتقائية لنتائج  .د

 البنود السؤال .1

 1.8جدول 

 رقم عناصر السؤال

ما هي األهداف العامة واألهداف املحددة التي يريد المعلم تحقيقها في 

 اللغة العربية في المدرسة؟ تعليم

1 

 2 ؟اللغة العربية تعليمالتي استخدمت في عملية  تعليمما هي طرق ال

 3 اللغة العربية؟ تعليمهل يواجه المعلمون عقبات في عملية 

الطريقة االنتقائية التي طبقها المعلم في  الناقص منما هي مزايا و 

 الفصل الدراس ي حتى اآلن؟

4 

هل حسب المعلم بتطبيق الطريقة االنتقائية تؤثر على الدوافع ونتائج 

 اللغة العربية؟ تعليملدى الطالب في  تعليمال

0 

 

 نتائج المقابلة .2

 ياكرتاكيو  املحمدية عالية معلماتالمدرسة ب مدّرس اللغة العربية .أ

 Drs. A’la Subki: اسم المعلم

رتا هو اكيكيو  املحمدية غة العربية في مدرسة العالية معلماتالل تعليمالهدف العام ل .1

ونوا ، وأن يكالقرآن كمصدر للتعاليم اإلسالميةوفهم  تعليمأن يتمكن الطالب من 

الغرض املحدد هو الرغبة في أن يفهم الطالب . قادرين على تطبيقه في الحياة اليومية

، فإن الطالب قادرون على استخدام اللغة وا بالفعل، إذا فهمأقولهما يجب أن 

 .العربية كأحد اللغات للتواصل اآلن وفي المستقبل



ليس هناك طريقة خاصة لتدريس اللغة "، ألن ختلف الطريقة المستخدمة حتى اآلنت .2

، قد يكون غرس في القراءة لألطفال عشر مرات اءةوس القر افترض أنه في در ". العربية

 االنتهاء حتى عشر بعد. أو عدم استخدام الصوت في القلب( بدون توقف)على األقل 

ثم شرح الطالب في درس التربية كيفية التمييز بين . ، قرأوها بسالسةمرات كحد أدنى

 .الحروف الحجائية ومعانيها إذا تم تالوتها بشكل غير صحيح

ل حين إلى النوم في الفص تتمثل العقبة التي شعر بها المعلم أن الطالب أحياًنا ينظر .3

 من االضطرار إلى النومالدراس ي
ً
هناك أيضا الطالب . ، لكني سأدعوهم للنوم بدال

لذلك يجب على . ة ومنخفضةمجموعالذين لديهم مهارات اللغة العربية عالية و 

 ليمتعال يركز الطالب فقط على . هذه الحالة المعلم اختيار الطريقة الوسطية في

 .العام يجب أن تمر تعليماللغة العربية ألن متطلبات ال

هو عدم وجود الوقت الالزم للمدرس مع الحاجة إلى تعليم العديد من  ناقصوال .4

ملختلفة ا تعليمالفصول واألنشطة املختلفة بحيث يصعب استخدامها في أساليب ال

العمل من المعلم الذي يفعل ذلك  عنيهي أن الطالب المطيعين ييزة الم. في وقت واحد

اللغة العربية الذي يدوم طوال  تعليمبشكل جيد ألنه يمكن أن يساعد بحماس مع 

 .هذا الوقت

 حافز للطالب للقيام بنشاط التعليم، باإلضافة إلىرأيي، هذه الطريقة جيدة في بناء ال .0

من دخول الفصل عن طريق  بشكل تلقائي قبل أن أتمكن تعليمون الؤ أنهم سيبد

ثير م تعليميمكن أن يؤثر وضع . جهر في وقت واحد والمواد العربية المدمجةلقراءة با

 إنه لمن المؤسف أن الطالب ال. اللغة العربية لدى الطالب تعليمومشغول على نتائج 



لغة العربية ال تعليمنتائج  ، وبالتالي فإن(صرف, نحو)يفهمون أساسيات اللغة العربية 

 .ستكون ضعيفة

 ياكرتاكمة يو األ  سة العالية نور مدر ب غة العربيةللادّرِّسة م .ب

  Titi Anifah, S. Pd: اسم المعلم

طبيقها ن على تاللغة العربية وأن يكونوا قادري تعليمالهدف العام هو فهم الطالب في  .1

 حتى يفهموا قواعد اللغة اللغة العربية تعليم، والغرض املحدد لفي الحياة اليومية

 .، خاصة إذا كنت أؤكد على مقدار أو إضافة إلى مفردات الخاصة بهمالعربية

طبيق ، يتم تتلف األساليب المستخدمة حتى اآلن، في عملية التدريس والتعليمتخ .2

يان ح، في بعض األ فز بحيث يمكن للطالب لعب دور نشططريقة المناقشة لتوفير حا

وفي  .، والطريقة المباشرة وطريقة السؤال والجوابباستخدام طريقة املحاضرة فقط

 .نهاية الدرس سيكون هناك أسئلة في شكل مفردات لمواد التقييم أو التقييم

ي تي يديرونها ليست فقط ف؛ األنشطة الت التي شعر بها طالبه في البدايةالعقبا .3

 ، حيث ينام الكثير منوالمزدحمة للغايةمدارس الداخلية ، ولكن أيًضا في الالمدرسة

رجوا م أن تخثم كان هناك طالب سبق له. الطالب بسبب التعب في الفصل الدراس ي

، حتى أنهم كانوا يستخفون أحيانا من المدارس الداخلية، ودرسوا اللغة العربية

و واجز من نفس ي التي لم تتقن نحوفي بعض األحيان تأتي الح. تعليمبالدروس عند ال

 .صرف لدرجة أن هناك أحيانا صعوبات في التدريسو 

ألن  ،من الوقت لتطبيق الطريقة المركبةه هو أنه يتطلب المزيد الذي يواج ناقصال .4

 ،ياكرتاكمة يو األ سة العالية نور در مفي . الطريقة المستخدمة يجب أن تختلف



 وحصلت على جدول تعليمي لمدة ساعة واحدة فقط حتى شعرت أنني قد بدأت للت

 ،ى جذب الطالب لالختالط في التعليممزايا هذه الطريقة قادرة عل. في الدرس مرة أخرى 

 .تعليموالمشاركة بنشاط في ال

 ألن هناك من. هناك بعض الطالب الذين لديهم الحافز والبعض اآلخر ليسوا كذلك .0

ليست ية باللغة العر  تعليمنتائج . الذي أتقدم إليه في الصف تعليمال يحب أسلوب ال

الدعم من األقران أو الظروف البيئية يمكن  تعليم، ولكن فقط من الطريقة المطبقة

ى ت بها إلمن الطريقة التي تقدم. لدى الطالب تعليمأن يؤثر أيًضا على نتائج ال

ون اللغة العربية ليس فقط في المدارس متعل، ألنهم يمخرجات التعليم متواضعة

 عهد.الم/ ولكن أيضا في المدارس الداخلية 

وبالتالي يمكن االستنتاج أن مزايا وعيوب الطريقة االنتقائية التي حصل عليها الباحث 

 :من نتائج المقابالت مع معلمي كل من هاتين المدرستين هي كما يلي

  مزايانقاط: 

 .تعليماهتمام الطالب أكثر إثارة لالهتمام لالختالط في ال .1

 .تعليملالطالب قادرون على المشاركة بنشاط في ا .2

 .الطالب هم أكثر حماسا للدراسة بجد .3

 .يدرك الطالب مسؤوليتهم عن إكمال المهمة التي يقدمها المعلم .4

 .تعليمغير مشبعة وأكثر حماسا في ال .0

 ناقصنقاط ال: 

 .يتطلب وقًتا أكثر من األسلوب المعتاد .1


