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ABSTRAK 
 

Ade Ariandi Saputra  (2011) : Meningkatkan Keaktifan  Belajar Bahasa 
Arab Siswa Melalui Media Strip Story di 
Kelas VIII d MTs PON-PES Al-
Munawwarah Pekanbaru. 

Persoalan tidak aktifnya siswa dalam belajar, terutama dalam dalam 
belajar Bahasa Arab merupakan salah satu persoalan pendidikan yang harus dicari 
solusinya oleh pihak terkait, terutama guru yang mengajarkan mata pelajaran 
Bahasa Arab. Karena ketidakaktifan siswa dalam belajar akan berdampak negatif 
pada pada hasil belajar atau prestasi para siswa dan akhirnya memperburuk 
reputasi pondok pesantren, karena bahasa arab merupakan mahkota bagi setiap 
pondok pesantren. 

Supaya hal ini tidak larut dalam waktu yang lama dialami oleh peserta 
didik, maka peneliti  menawarkkan salah satu solusi untuk meningkatkan 
keaktifan siswa dalam belajar Bahasa Arab salah satunya dengan menggunakan 
media Strip Story. Melalui media Strip Story diharapkan para siswa dapat belajar 
Bahasa Arab lebih aktif.  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII d  MTs Pondok 
Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru yang berjumlah 21 orang. Sedangkan objek 
dalam penelitian ini adalah aktifitas siswa dalam belajar Bahasa arab. dan 
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan observasi dan dokumentasi. 

Setelah melakukan observasi sebelum dan sesudah tindakan, persentase 
hasil belajar, pelaksanaan pembelajaran dan tindakan harian maka dapat 
disimpulkan bahwa dengan menggunakan media Strip Story dapat meningkatkan 
keaktifan Siswa dalam belajar Bahasa arab. 

Hal ini dapat dilihat dari : 
1. Sebelum tindakan  Keaktifan siswa dalam belajar Bahasa Arab rata-rata 

51, 78 %. 

2.  Setelah tindakan keaktifan siswa dalam belajar Bahasa Arab menjadi 

 87, 50 % 
Ini berarti keaktifan siswa dalam belajar Bahasa Arab meningkat 35, 72 %. 
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 ملخص

قصة ال وسيلةب تعلم اللغة العربيةترقّية أنشطة الطالب في ) : 2011(ي سافوترا أدي أريند

للمدرسة الثانويّة بمعهد  دثاني ال فصلفي ال المتقاطعة

  .المنّورة اإلسالمّي باكنبارو

السيما ىف الدرس اللغة , املشكلة عن الطالب الذين ال يشرتكون ىف عملية التعليمية

املهمة يف الرتبية فال بدا لبحث عالجتها خاصة للمدرسني  الذين  العربية إحدى من املشكالت

ألن هذه احلالة تؤثر سلبية إىل حاصل التعلم و إجناز التالميذ الىت تسبب . يعلمون اللغة العربية

  .تنخفض دراجة املدرسة

لكى هذه احلالة ال تستمر ىف وقت الطويلة فيقّدم الباحث العالجة لرتقية أنشطة 

  .تعّلم اللغة العربية منها بوسيلة القصة املتقاحعة تستطيع أن ترقية أنشطة الطالب الطالب ىف

وأما املبحوث ىف هذا البحث الطالب ىف الفصل الثاىن د للمدرسة الثانوية مبعهد املنّورة 

. واما املوضوع البحث أنشطة الطالب ىف تعلم اللغة العربية. طالبا 21اإلسالمى  بعدد الطالب 

  .لباحث البحث باملالحظة و الوثيقةويقوم ا

وبعد املالحظة قبل التنفيذ وبعده وحاصل التعليم ىف املائة وتنفيذ التعليم والتنفيذ اليومية 

  .فخالصتها أّن وسيلة القصة املتقاطعة تستطيع لرتقية  أنشطة الطالب ىف تعلم اللغة العربية

  :هذه احلالة نظرت من 

 %. 78, 51تعلم اللغة العربية قبل التنفيذ أنشطة الطالب ىف  .1

 %. 50, 87وبعد التنفيد تكون أنشطة الطالب ىف تعلم اللغة العربية  .2

  % 72, 35أي أنشطة الطالب ىف تعلم اللغة العربية ترقى 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 Ade Ariadi Saputra ( 2011):  Improving Students Learn Arabic Language being 

active by Media of Strip Story at the first year of 
Islamic Boarding School Al-Munawwarah 
Pekanbaru. 
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Inactive Problem of student in learning, especially in learning Arabic 
Language represent wrongly a problem of education which must look for [by] its 
solution by related parties, especially teacher which teaching Arabic Language 
subject. Because inactivity of student in learning will affect negative [at] result 
learn or student achievement and finally make worse marionette reputation of 
Islamic Boarding School, because Language Arabic represent crown for every 
Islamic Boarding School.  

So that this insoluble matter during was old ones experienced of by 
educative participant, hence researcher offer one of solution for improve of 
student being active in learning wrong Arabic Language by using media of Strip 
Story. Through media of Strip Story expected by student can learn Language 
Arabic more active. 

 
Subject in this research was students of the first year of Islamic Boarding 

School Al-Munawwarah Pekanbaru amounting to 21 people. While object in this 
research was students activity in learning Language Arabic. And this research 
conducted by using and observation of documentation 

Observation having taken steps before and after action, percentage result 
of learning, execution of daily action and study hence can be concluded that by 
using media of Strip Story can improve student being active in learning Arabic 
Language. 
 Matter can be seen from  

1. Before action student being active in learning Arabic Language mean 51, 
78  

2. After action student being active in learning Arabic Language become 87, 
50% 

     This means students being active in learning Arabic Language mount 35, 
72 % 
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  الباب األول

  مقدمة

  المشكلة خلفية. أ

فهى الىت , بل هى أصل احلضارة  وصناعة الرقمى و التقدم, اللغة من أعراق مظاهر احلضارة اإلنسانية 

ألن األفراد الذين يتكلمون لغة , بل بني حضارة و حضارة, تؤلف احلد الفاصل بني شعب و شعب و بني أمة وأمة

ألن , وإمنا هم قادرون على أن يؤلفوا جمتمعاإنسسانيا موحدا متجانسا, لة فحسب ال يتفامهون بيسر و سهو , واحدة

حيث ختلق , ا ميعق اإلنسان صلته وأصالته ىف اتمع الذي يولد فيه, اللغة هى قوام احلياة الروحية و الفكرية واملادية

  .1اللغة من أفراده أمة متماسكة األصول موحدة الفروع

، وإمنا  قطهي لغة خاصة يف العامل كما نعرفه أّن اللغة العربية هي ليست لغة للحضارة فاللغة العربية أما 

كلمة اهللا أو كتاب (أيضا باعتبارها لغة إحتاد املسلمني يف العامل وكذالك  أّن اللغة العربية هي باإلضافة إىل لغة القرآن 

ألدب اّلذي يرفع اإلنسان وال أحد من الّناس أن الذي لديه املؤهالت و األسلوب العظيمة و ا) لمسلمنيلالتوجيه 

، فضال عن لغات أخرى  2وقال عبد العليم إبراهيم أن اللغة العربية هي لغة العرب ولغة اإلسالم. يستطيع على مبارته

الكرمي ألن  ، ال ميكن االعتماد عليها لتوفري اليقني والتعبري عن املعىن الضمين الوارد يف القرآن امبا يف ذلك االندونيسي

من الضروري لفهم القرآن يعتمد على قواعد اللغة العربية مع فهم مبادئه أسلوبا ف ،  القرآن الكرمي  أنزل باللغة العربّية

تطوير و تدريس اللغة العربية هي عملية تربوية دف إىل تشجيع وتوجيه   3.ملعرفة اسراره كذالك كما قال الّصدقي

  .عربية ، إما إجيابية أو سلبية ، وتعزيز املواقف اإلجيابيةوبناء املهارات يف اللغة ال

أو التحدث مع  كلميف الت يعىن،  اوصحيح جّيدابشكل  يف التكلمأما لغة العربية اإلجيابّية هي القدرة  

هارات م .أما املهارات اللغوية السليب هي القدرة على فهم كالم اآلخرين والقدرة على فهم القراءة. اآلخرين أو كتابة

الىت اللغة العربية مهم جدا ألنه يساعد يف فهم مصادر التعاليم اإلسالمية من القرآن واحلديث وكتب اللغة العربية 

وبالتايل فإنه  . لذا ، تعترب اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي ، وأصبحت واحدة من أداة اتصال دولية. تتعلق باإلسالم

ىل شيء من اجل اجلميع ، وخاصة للمسلمني ألن اللغة العربية هي لغة خاصة ، وكما كان يدرس اللغة العربية حيتاج إ

أنزل على  هاولو كانت اللغة العربية هي لغة القرآن ولكن .أصبحت لغة االختيار ألا أصبحت لغة القرآن الكرمي

   .العرب وحدهم ، ولكن جلميع الدول يف مجيع أحناء العامل
                                                           
1
) م 1999القاھرة , دار الفكر العربى( ,الدكتور حلمى خليل :  علم اللغة  بقلم, الدكتور محمود السعران    

2
 Azhar Arsad, Bahasa Arab dan Beberapa Metode Pengajarannya, (Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 2003), hal. 7 

3 Ibid 



عندما نرى أي  .اس أو مصممة من  اهللا ليكون مفهوما وملزمة من جانب أي دولةو القرآن و لغته قد مت قي

ليست هلا دليل من صعوبنا اللغة العربية هي ب حبالة الىت تتعلقصعوبة  عندما نشعرصعوبة مع أن تشمل اللغة العربية ، 

لغة العربية  ب  الىت تتعلقتعلم أشياء  رغبة كبرية يف أساسا  حنتاج اىل. نياالندونيسي نسبةب ليس لغتنا   اللغة العربية

من  بعدالعربية ، جيب أن ي اللغة الطالب الذين يشاركون يف الدروس: مثال منها .املرجوححىت حتصل على النتائج 

 درسامل وكذالك .كون من السهلتأن اللغة العربية هي صعبة ، ألن اللغة هي العادة اليت استمرت لتدريبهم س رأي

يف العربية هي سهلة  إذا وجدت رغبة كبرية و ليقول  أن اللغة  اللغة  ليدافع الطالب يف تعلماملدرس جيب أن يكون  

   .هتعلم

يف املعهد املنورة اإلسالمي ، درس اللغة العربية من الدروس الرئيسية ، سواء كانت من املناهج الىت قررا 

لى املدرس أن يتحقق مهارات الطالب يف تعلم اللغة العربية جيب عو  . الوزير للشؤن الّدينية واملناهج قررا املعهد

  : يعىن

  مهارات االستماع .1

 مهارات الكالم .2

 مهارات القراءة .3

  4مهارات الكتابة .4

. ون أذكياء ، ويهتمون أنشطة الطالب يف التعلمدرس، ينبغي أن يكون امل السابقة أهداف التعلموبنظر 

أو استعمال   أو طريقة التعلم ن على استخدام أساليب التدريسكونوا قادرييلذالك ، جيب على املدرسني أن  

  .أنشطة الطالب يف التعّلمترقية  اليت ميكن  عليهم أنالوسيلة 

عملية  يف أو بوسائل خمتلفة خمتلفة إسرتاتيجّيةلرتقية أنشطة الطالب يف الدرس اللغة العربية ميكن القيام به ب

ألن اخلطوات  حبالل هذه الوسيلة فال بّد لطالب أن   ينشطوا يف عملية  .بوسيلة القصة املتقاطعةالتعلم ،منها 

  .التعّلم

اللغة العربية يف املدرسة الثانوية مبعهد املنّورة اإلسالمية  ملادة يف عملية التعلم والتعليمما زال اكثر املدرسون 

مشغولني بأمور تعليمهم وال املدرسون وكان  ، يستخدم طريقة احلطبة و طريقة املناقسة و طريقة الرتمجة فاكنبارو

يهتمون بأنشطة الطالب ولذا قد يقودوا الطالب وال يبالوا نشاطهم اال قليال، وقد ظهر هلم هذه األحوال على النحو 

 :التايل

                                                           
4
 Maluddin Sukamto dan Akhmad Munawwir, Tata Bahasa Arab Sistematis, (Yogyakarta: Norma Media Idea, 

2004), hal. 5 



الطالب يقومون  بعضالطالب مل يهتموا بالدروس اليت وصفها املدرس ، وهذا ميكن أن نرى أن هناك  بعض .1

مع األصدقاء  تكلميتخيلون خبيال األشياء الىت ال تتعلق باملادة ، والنعاس وال بأنشطة أخرى مثل

 .ما بّني املدرس وايستطيعو ليبّين الطالب مل أكثر وهلذا.جبانبهم

 م اليهم دالطالب مل يستطيعوا ألن يقّدموا األسئلة واإلجابة إىل املدرس الىت تقبعض  .2

 .أنشطة الطّالببشيطاواليباىل ، قديكون املدرس ن من جهة  حيدث االتصال  .3

الطالب الذين ينشطون يف  عملية تعلم اللغة العربية قليال اذا قام املدرس طريقة املناقشة وأكثر من الطالب  .4

 . ال يهتمون عملية التعلم

  : واإلعتماد على هذه املسائل السابقة قد جذب الباحث ألن يقوم البحث حتت عنوان

للمدرسة الثانويّة  ثاني دفي الصف ال قصة المتقاطعةوسيلة الب علم اللغة العربيةتترقّية أنشطة الطالب في  "

  "بمعهد المنّورة اإلسالمّي باكنبارو

  

  

  

  

  

  
 

  توضيح اإلصطالحات. ب

 6أي زيادة درجة على مستوى وانتشال أنفسهم5يرقى مبعىن رفع و صعد -هي من  رقىترقية  .1

أنشطة تعلم الطالب املشاركة يف عملية التعلم  وأما 7ينشط مبعىن خّف و أسرع-أنشطة هي من نشط .2

وبالتايل ، سيقوم الطالب اخلربة ، ونفكري ، واستخالص الدروس من تلك  .من حيث جسديا وعقليا

  8.التجربة ، وهذا بدوره نتائج التعلم سوف يكون جزءا من الذات ، واملشاعر واالفكار و العربة
                                                           
5
.276. ص, 2002ببروت , المكتبة الشرقية,دار المشرق, المنجد في اللغة وا�ع�م   

6
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahsa Indonesia, Balai Pustaka 

-Jakarta, 1990. Hal 7. 

7
  809. ص, 2002ببروت , المكتبة الشرقية,دار المشرق, المنجد في اللغة وا�ع�م 

8 Hisyam Zaini, dkk. Op.Cit. hlm. 97-98 



القرئة سيشرح القصة أو  فيها كتبالىت   ات من الورق طاعأسلوب استخدام ق هياملتقاطعة قصة   .3

  .املعلم

 

  : إما دوافع الباحث في إختيار هذا الموضوع منها .  ج

البحــث الــذى يبحثــه الباحــث يــرتبط بعلــم الــذى تعلمــه الباحــث يف قســم تــدريس اللغــة العربيــة بكليــة  .1

 .الرتبية والتعليم

  . قيام بهيستطيع الباحث ل،  الباحثمن حيث املوقع والوقت والقدرة على  .2

م لرتقية أنشطة التعلم ال سيما التعل وسائل التعلم بني وسيلةمن أبسط  ىهوسيلة القصة املتقاطعة  .3

  .يف تعلم اللغة العربية

  تالمشكال  .د

  المشكلة تقديم  .1    

  :  والبحث هاملشكلة يف هذا  تقدمي، السابقة ةإىل خلفية املشكل نظر  

 ؟ اللغة العربية منخفضة يف تعلم املادةأنشطة الطالب  هل . أ

 أنشطةن  لرتقيةيست فعالة لتدريس الون يف درساليت يستخدمها امل الطريقة أو الوسائل له . ب

 ؟يف التعلم اللغة العربية  الطالب

 ؟ تعلم اللغة العربيةرتقّية أنشطة الطالب يف وسيلة  القصة املتقاطعة تستطيع لهل  . ت

 

  تحديد المشكالت. 2    

  : أن حتددها كمايأتى ةباحثالأرادت  لذالك. ملشكالت املوجودة يف هذا البحث كثريةا      

درسة الثانويّة مل الثّاين ديف الصف ا  بوسيلة القصة املتقاطعة تعلم اللغة العربيةترقّية أنشطة الطالب يف  "

  "مبعهداملنّورة اإلسالمّيه فاكنبارو

 

 تكوين المشكالت.        3

  :ملشكلة يف هذا البحث كما يلى أما تكوين ا     



 صليف الف  تعلم اللغة العربيةترقّية أنشطة الطالب يف  وسيلة  القصة املتقاطعة تستطيع أنهل ب"    

 مدرسة الثانويّة مبعهداملنّورة اإلسالمّي فاكنبارو؟لل الثّاين دا

 
   أهداف ومنافع البحث. هـ

  .أهداف البحث. 1

ترقّية  وسيلة  القصة املتقاطعة تستطيع ميكن أنف البحث ملعرفة هل بإىل املشاكل املذكورة ،يهد بنظر

   درسة الثانويّة مبعهداملنّورة اإلسالمّيه فاكنبارومل ثاين ديف الصف ال  تعلم اللغة العربيةأنشطة الطالب يف 

  

  منافع البحث. 2

  مدرسنيلل. أ

نشطة األ رتقيةل وسيلةأحد اليقوموا وسيلة  القصة املتقاطعة  إحدى من  للمدرسني  أن أفكارا

  .الطالب يف التعلم اللغة العربية

   للطالب. ب

  .أثناء عملية التعلم يف طالبال  ةأن ترقية األنشط  وسيلة  القصة املتقاطعة تستطيعب

  لرئيس املدرسة. ج

كانت وسيلة  القصة ونتائج هذ البحث ستجلب منافع للرئيس املدرسة حافزا للمدرسني والطالب و 

  .لتحسني جناح التدريس يف املدرسة ةمدخل قاطعةاملت

  

  

  للمدارس. د

يف  اللغة العربية ىف تعلم أنسطة الطالب وال سيما يف سياق ترقية, نتائج البحث مفيد لبيئة الرتبوية

  مدرسة الثانويّة  مبعهداملنّورة اإلسالمّيه باكنبارولل ثاين دالصف ال

 

  للكاتب. ه

يق درجة من التعليم اإلسالمي يف اجلامعة سلطان شريف قاسم رياويف  الجناز املهام املطلوبة لتحق

 .قسم التدريس اللغة العربيةلكلية الرتبية والتعليم 
 



  الثاني بابال

  دراسة نظرية

 المفهوم النظري . أ

  تعريف األنشطة .1

نشطة و يف قاموس االندونيسية عام أن املقصود من األ.1ينشط مبعىن خّف و أسرع - من نشطاألنشطة هي     
  ".، االنشغال األنشطة" الذي أصبح نشاط واليت تعين" و تتم  إضافة كلمة نشط مع البادئة" تعّلم للسعي: "هي 

" حممد علي يف كتابه . يف هذه احلالة ، الدكاترة. ان متصال مع عملية التعليم والتعلم وهلا معان أخرىإذا ك    
عملية التعليم  قيام يف هو الطالب يف التعليم والتعلممقصود من أنشطة  :  قال،  "التعليم والتعلم عملية يف مدرس
  .2األنشطة يف التعلم  قامةاس إلاألساسية كأس مكافة قدرا  ونستخدميالطالب  كان, والتعلم

يف لطالب لمجيع املعدات املوجودة  أن توظف هييف التعليم والتعلم  أنشطةيقول ؛ املقصود ب ىرأي اآلخر و     
  3.التعليم والتعلم عملية
 ، حممد إمسعيل يف كتاب دليل املعلم اىل استخدام الصور والبطاقات ىف تعليم العربية لاق أخرى كتاب يف    

 درسبني امليعىن التصاالت يف اجتاهات عديدة ، احدث : الطالب يف التعليم والتعلم هي من أنشطة  مقصود
التفاعل التعليم والتعلم على قيد احلياة  كن أن حيدثالصف مي حالوالطالب ، والطالب مع الطالب ، و 

  4.واحليوية
كل طفل ينمو ويتطور يف إيقاعات . عمليةيف متنوعة  صعوباتيشعر  األطفال الرتبوية  كان  لويف تفاع    

منذ  وجدت لهاحملتملة اليت  وتعلم على طريقته اخلاصة وفقا لالختصاص . تهموصيغ خمتلفة وفقا لطبيع
 اصةعرفة الطبيعة اخلمل درسوجيب على كل م. تعلم هو متوقعال يفيف مساعدة الطالب  درسدور املو . والدته

ن ، موجهني ، و امليسر "دور املعلمني يف التعليم والتعلم هي  نّ ،أ ك. رسيطة ن قالتوو  .همساعدويللطالب 
  5.احملفزات واملنظمني والشخصيات املرجعية
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4  دليل المعلم إلى استخدام الصور  111. ص, و البطاقات فى تعليم العربية

5 Roestya, N.K. 1987. Hal.46 



التعليم عملية  ينبغي أن يعرف حقا النموذج الدقيق يف  والتعلم التعليم عملية أن املدرس يف فظهر, لذالك    
: سودرمان (.يف النجاح التعليمية  همةورأس املللرتبية  يف تنفيذ عملية التعليمية  عامل درسألن امل والتعلم

1993:3.(  
 ةفرص رتقيةولذلك ، جيب أن يفكر وخيطط  ب. ميف حتديد كمية ونوعية تنفيذ التعلي مهمّ دور له واملدرس     

  .م لطالب وحتسني نوعية التعليمالتعلّ 
ه توجه من طالبنا كل خطوة من توجه التعليم والتعلم ، أصبح من احملتم ألنال بّد ملعلم أن يستطيع يف و     

دور هنا كمدرسة معلمه الذي ميكن توجيه الطالب وتقدمي احلوافز لتحقيق . خطوات عملية أو التعلم والتعليم
  6.أفضل النتائج

التعلم النشط . بتوجيه من املدرس الذي ينشط أيضا ينشط الذي ال ميكن أن يتحقق للتعلم عند الطالب   
  .نامية يف تطوير عملية التعليم والتعلم هو يف جوهره مفهوم الدي

هو نتيجة لعملية التفاعل بني األفراد مع البيئة  احلقيقةالتعلم يف عرفنا أن قبة ،سانظرية التعلم الإىل  نظربو    
 أنشطة خمتلفة مثل اخلربةبالتعلم ويقوم التعلم ليس جمرد حماولة للرد على احلوافز ، بل أكثر من ذلك ،  .ااحمليطة 

ليس م اذا كان الطالب ناشطا التعلوجد حاصل لذا ، ). عمليةالالتعلم عن طريق (، والقيام ، وفهم عملية التعلم 
  .السليب

  
،  همكالذي ميل ستخدام الطالب مجيع املهارات األساسية ا فال بديف هذه العملية ، ولنيل احلاصل املقصود    

  : منهاف املدرس ظائو و  ,"جمموعة متنوعة من األنشطة' تكأساس لصنع
  التعليميةىف  األنشطة  وافعليأن  يكون الطالبحوافز أو الدافع ل اعطى .1
 توجه مجيع أنشطة التعلم إىل وجهة معينة  .2
  لتحقيق هذا اهلدف هاقيامها الطالب يف مجيع األنشطة اليت ميكنليفعلون  تشجيع الطالب  .3
  .وعقلياأ يف التعلم إما جسميا شطةالطالب أن  و اسرتاتيجيات التدريس ظهرت من أنشطة تعليم املدرس    
  : على النحو التايل  يستطيع نظر،  تعلمط يف الاوميكن حتديد حمتوى النش    

 .قييم عملية التعليم والتعلميالطالب يف التحضري أو التخطيط ، و  مشاركة .1
 .عمل وتشكيل موقفمشاركة الفكرية والعاطفية للطالب من خالل األنشطة الرامية إىل جتربة وحتليلها وال .2
 .عملية التعليم والتعلميف حالة مناسبة  جلعلشارك يف يالطالب  و .3
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 .املعلمني بدور امليسرين ومنسقي األنشطة الطالبية ، وليس كمعلم الذين يهيمنون على األنشطة يف الصفو  .4
 7.أدوات ووسائل  التعليميةكذالك أساليب خمتلفة ، و و متنوعة الطرقات  ستخدم اوعادة  .5

  : 8نشاط الطالب يف التعلم ، وهنا آراء اخلرباء  سلتكون قادرة على قيا      
سبعة  دمقي،  )Centered Intruction-Student Centred Versus Instruktor, 1945( مكجينيس .1

  :يف عملية التعليم والتعلم عالمات
 .يف حتديد غرض التعليم والتعلم الطالب مشاركة . أ

 .لتعلميف االرتكيز على اجلوانب العاطفية  . ب
 .لتفاعل بني الطالبوال سيما يف ايف تنفيذ أنشطة التدريس،  الطالب شاركي . ت
 .أقل أمهية أو خاطئة ولو كاناألعمال واملسامهات من الطالب  املدرس قبول . ث
 .كمجموعة  الفصل عالقةقوة  . ج
 .سيةاالفرصة للطالب الختاذ القرارات مهمة يف األنشطة الدر  . ح
 .اتصل باملادة أم الطالب ، سواء كانت ملعاجلة مشاكل الأعطى فرصة  . خ

القصد من دور  جهةمن  الطالب نشاط إىل قدرنظرا ) Many Faces Of Teaching(يو مانطا  .كا .2
عمدا مت فّرق يومانطا أنشطة .  واألنشطة املخطط هلا من الطالب واملعلمني يف عملية التعليم والتعلم

وأشار إىل  .من كال الطرفني أنشطة ، وليس هناك) العارضة(، والنشاط اليت أجريت يف أي وقت  ) املقصود(
ميكن االستنتاج أن ما األمثل نتائج التعلم فقط ، . أن هناك تسع درجات ومستويات النشاط من الطالب

وهذا يعين تدريس املعلمني والطالب  .وميكن أن يتحقق إذا فعل الطالب واملعلمني النشاط الذي املتعمد
ويف املقابل . وبالتايل ، ال ميكن حتقيق األهداف التعليمية حبلول اية. نشطة مدروسة ومركزةوجعل التعلم يف أ

، كان النشاط إذا مل يكن هناك تعليم باجيابية على جزء من املعلمني وليس هناك من التعلم باجيابية الطالب 
 .احملادثات عارضة ، مل يعد النشاط التعليمي ، ولكن األنشطة غري التعليمية ، ورمبا يف شكل

، يصور مستويات نشاط الطالب يف التفاعل ) Education Psycology In The Classroom(لينغرن . أو. ح .3
من االتصال أو التفاعل بني  واقرتح لينغرن أربعة أنواع .بني الطالب واملعلمني والطالب مع طالب آخرين

 ردود الفعل للمعلمني ، ولكن ال يوجد تفاعل بني االتصال يف اجتاه واحد ، وال: املدرسني والطالب ، وهي 
 .التفاعل بني املعلمني والطالب وبني الطالب وغريهميف الطالب ، وال ردود الفعل من املعلمني والطالب 
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  :منها, بعديناملفيدةباستقدام ط وتعلم االنشتعلم   كيفية  تعلم ا يفيقرتح توضيح )1987(أوسابيل   .4
  ة التعليم والتعلم، وعملي معنوية املواد . أ

 طريقة أنشطة التعليم والتعلم  . ب
جات الطالب وأن تكون ااألنشطة الطالب يف التعلم من خالل ضبط التعليم حل رتقيةوهناك طريقة أخرى ل    

 .أنشطة التعلم يف مشاركةلوهذا أمر مهم جدا لتعزيز جهود الطلبة ورغبتهم ل. 9املادة مالئمة للزمان
نوعا من األنشطة اليت ميكن تصنيف الطالب على  177ك قائمة حتتوي على ديدري . ب.  بول صنع    

  : 10النحو التايل
 ات،  املظاهرات ، والتجارب تالقراء: األنشطة البصرية ، مثل  .1
األسئلة ، وإعطاء املشورة وإصدار الرأي ، واملقابالت اليت و الدول ، وصياغة : أنشطة عن طريق الفم ، مثل  .2

 .انقطاعو ،  أجريت ، واملناقشات
 أنشطة االستماع ، مثل االستماع إىل الشرح .3
 كتابة ، مثل كتابة القصص واملقاالتالأنشطة  .4
 أنشطة الرسم ، مثل الرسم ، وخلق رسومات .5
  أنشطة للسيارات ، مثل إجراء التجارب ، وتربية املاشية والبستنة .6
 .اذ القراراتأنشطة العقلية ، مثل تصور ، أن نتذكر ، حل املشكالت وحتليلها واخت .7
 .أنشطة العاطفي ، على سبيل املثال ، املهتمة ، بامللل ، متحمس ، حريص ، شجاع ، واهلدوء .8

  : التعلم النشط مع التعليم السليب على النحو التايلخلص فرق ، بوىب دي بورتر بطريقة كوانتوم لرينيغالتعلم     
 

  التعلم النشط
 تعلم أي شيء عن أي حالة  .1
 ستعمال ماتعلم لفالحكا  .2
 سيئعلى كل  يشعى  .3
 االعتماد على احلياة .4
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  التعلم املبين للمجهول
 غري قادر على رؤية القدرة على التعلم .1
 جتاهل فرصة لتطوير التعلم من جتربة .2
 دع االمور حيدث  .3
 اب من احلياةتساالح .4

  :سنة مضت  2400أكثر من ذكر كومفيسيوس 
  يت،  نس تما مسع

  ت، تذكر  رأيتما 
 تفهم,  تمافعل

  : وادكريي ما يسمى التعلم النشط تعبري الفالسفة يكون) 2001( ميل سيلربمانشرح  و
  يتنس تما مسع

  قليال تما مسعت ورأيت تذكر 
  .همفأ ابدأمع اآلخرين ، تأو ناقش وسألت ، ورأيت،  تما مسع    

  11قدرتلشخص آخر ،  تما علم
 والتفكري،  سعيهممجيع  ونستخدمي الطالبإذا كان  افضلتعلم ضمنا ، ميل سيلربمان يريد أن يظهر أن ال    

أي لنيل ملعاجلة املعلومات وتستكمل العمل على شيء ، ال ميكننا أن نتذكر الكثري ، وسوف ينسى بسهولة 
  .احلاصل املرجوح يف التعلم حيتاج إىل أنشطة الطالب

  
 قصة المتقاطعة .2

 وسائلأو ال قصة املتقاطعة  ها، احد  ة أو بوسيلة خمتلفة يتم بطرقالتعلم ميكن أن يف الطالب  لرتقّية أنشطة    
  .خالل عملية التعلميف  باستخدام قطعة من الورق اخلفض هو أسلوب واحد لتعزيز الدينامية من الطلبة 

  
كويرتريىل مث سرح مريي , ل,سٍ,ت" يف جملةغيبسون  ا. يطروب ألستاذا املتقاطعة كان اول من اقرتح قصة    

  .12ىف جمّالت مستويا) 1997(و سرح أيضا على خربة املباشرة كارول الميلني ) 1987(جون بويد  أحن
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اللغة ب يف التكلماملستقبل قادر  يف طالبال لكي يكون  تبدأ جا أولويات أنشطة االتصال وسيلةهذه ال   
   : يل على النحو التايلبالتفص املتقاطعة قصة ه وسيلةاستخدام هذيف إعداد و .  عدم الرتددمع  العربية

 قبل الدخول إىل الفصول الدراسية . أ

 .اجلمل إىل هاقسميميكن أن  ذيال) مطالعة أو حمفوظة( اختيار املعلم موضوع القصة .1

 .بني كل مجلة ومجلة أخرى مثل مكتوبة حباسوب الدفرتي وصنعت الفصلة واضح باجلمل مكتوبة   .2

  قسمفموضوعات  عو كتب املوض  كثري   ذا كان  الطالبوإ .ات اجلملعاقطعلى  قصةالورقة  املدرس قطع .3
 .13إىل فرق الطالب

 
 األنشطة داخل الفصل . ب

 وزعت القصة املتقاطعة الذي حيتوي على اجلمل للطالب عشوائيا  .1

ومنع الطالب على كتابة أي شيء أو . يطلب املعلم اىل الطالب لتخفيظ اجلمل الىت قسمها املدرس .2
 .ينيظهر كلمته على الطالب اآلخر 

يف تركيب اجلمل املتقاطعة قصة (يطلب املعلم إىل الطالب إلغالق القصة املتقاطعة مرة أخرى أو مجعها  .3
 ).مفيده كاملة كما اعادها املدرس من قبل

 ).الفصل هادئة حويل دقيقة أو دقيقتني(جلس املعلم ويسكت   .4

طالب كثري ،  فيقسمهم إىل ال/ إذا كان الفصل كبري . يطلب املعلم اىل الطالب للقيام من كرسيهم .5
، اموعة ) األمحر" (ج"، اموعة ) الصفراء" (ب"، اموعة ) البيضاء"  (أ"اموعة ). جمموعات

 .وينبغي بعد هذايهدأ املعلم حقا ، هادئة ونرى ما سيحدث). األزرق"  (د"

ميكن الطالب ان وظهر الطالب مشغولني برتكيب اجلمل املتقاطعة إىل قصة مفيدة ومن هذالعمل  .6
 :منها , خيتلفوا يف أنشطتهم 

قدم منهم قائد اموعة الذي يظهر بنفسه ، منهم يسأل بعضهم بعضا أويقرتح قراا عن اجلمل أو  . أ
 .الكلماتوغريها

قد كان الطالب يتحدثون هنا وهناك مع أصدقائهم لرتكيب اجلمل الىت املوجودة اىل مجل املفيدة أو  . ب
 .قصة الكاملة

 .ة واحدة كلهم يستمعون إىل اجلملة  الىت موجودة على أصدقائهمحىت مر  . ت
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أمر املدرس  لتكوين اجلمل املتفرقة إىل اجلمل املرتكبة , بعد أن مسعوا اجلمل كلها من أصدقائهم   . ث
ويف هذا احلال قال جون ماري آن يف هذه احلالة هؤالء الطالب . حىت أن تكون قصة مفيدة كاملة

وبكون الطالب . أن يرتبطوا اجلمل املكتوبة يف قصة املتقاطعة مع أصدقائهميعلمون أن واجبام 
 . يدور يف دائرة واحدة مث يقرؤن كل اجلمل  كانت عندهم واحد فواحد

 .و بعدنظمت اجلمل  على شكل القصة واتفق الطالب على تراكيبهم ، مث يسكتون  .7

 .ذكر كل فرد  اجلمل املتتالية اليت تشكل القصة العادية  .8

 .إذا كانت الفرصة للتعلم موجودة ، ميكن يطلب املدرس إىل الطالب أن يكتبوا القصة يف الكتاب .9

فإذا .  بعد أن قام الطالب بكتابة هذه القصة ،فقدمها  املدرس  على الطالب قصة صحيحة  .10
  .14عندهم خطيئة يف تركيبهم فيشتغلوا يف حبث تراكبهم الىت ركبواها

نولوجيا يف التعليم من خالل قصة املتقاطعة وميكن استخدامها للمادةاحملادثة و هنا ميكننا أن نرى أن التك
بقصة املتقاطعة متكن أن .القرأة و وختمني الكلمة ، وتأليف اجلمل ، ونظم الكلمة وجعل كلمة املسؤولة و نظم القصة

  ).التعلم مع املرح(تكون دافعة لطالب  يف التعلم  
  

 .السابقة بحوثال.ب

 اجلا معة سلطان شريف قاسم رياو يف كلّية يف ا  الكاتب البحوث اليت يبحثها ألحد من الطالب ما وجدن    
ولكن قد وجد  البحث عن أنشطة الطالب بطريقة قسم التدريس اللغة العربية ،  حصوصا من الرتبيه والتعليم 

الدينية اإلسالمية واحلاصل منه أن  التعليم جغساو يف مادة العلوم اإلجتمائية وهي إيلفى ساتريا  من قسم التدريس
طريقة التعليم جغساو  تستطيع أن ترقية أنشطة الطالب يف مادة العلوم اإلجتمائية للمدرسة اإلبتدائية مبنطقة  

 . كامبار
 
 
 
  
 المفهوم العملى.ج
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كن أن مت طعةبوسيلة القصة املتقا: بحث على النحو التايل ال ئةالنظري السابق ، فإن فرضية إجرا ضافة إىلوا    
مدرسة الثانويّة مبعهد املنّورة اإلسالمية ثاين د للال فصلالطالب يف عملية تعلم اللغة العربية يف الترقية أنشطة

  باكنبارو
 

  مؤشرات النجاح  . د

  : يقيس أداء النشاط سوف يكون ناجحا يف عملية التعلم مع املؤشرات التالية بحثيف هذال    
 . احملدد عند تعلم اللغة العربيةحضور طالب إىل الفصل يف الوقت  .1
 .الطالب يهتمون ويستمعون  شرح املدرس  .2
 قرأ الطالب القرأة املعدة با اجلّد  ي  .3
 .حياول الطالب ليفهموا اجلمل املوجودة يف املوضوع .4
 .يقدم الطالب  ما يفهموا من القرأة أو اجلمل تعليمهم  جّيدا  .5
 .التعلمالطالب إىل املدرس عن املادة يف عملية  يسأل .6
 .اجاب الطالب على األسئلة اليت قدمها املدرس .7
  يعمل الطالب الواجبات من املدرسيعمل الطالب الواجبات من املدرس  .1

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  الباب الثالث

  طريق البحث

 موضوعه مبحوث البحث و . أ

مدرسة الثانويّة مبعهد املنّورة اإلسالمية باكنباروا لل ثاين دال فصليف الالبحث يعين الطالب  إما مبحوث    

  .تعلم اللغة العربية يف ةوموضوعه  أنشطة الطلب

 

 مكان البحث . ب

, يف الشارع فيسانرتينمبعهد املنّورة اإلسالمية باكنبارو  للمدرسة الثانويّة  ثاين دال فصليقوم هذ البحث يف ال      

  .تاعكرياع شرقية 42. رقم 

 

  تخطيط البحث.  ج 

هذا لبحث هو حبث عمل الفصل له اإلجراءات اليت تتكون من دور وقامت كل دورة من دوردراسة وفقا     

  .على التغيري املرغوب

الفصل الثاىن د  للمدرسة الثانوية مبعهد املنورة اإلسالمى ملعرفة نشاط الطالب يف تعلم اللغة العربية يف     

  .و قام الباحث تقومي االول ملعرفة اإلجراءات املناسبة لرتقّية أنشطة الطالب يف تعلم اللغة العربية. باكنبارو 

لم اللغة من املالحظة األوىل يف تأميلة يقرر الباحث على أن اخلطوات املستخدمة لرتقّية أنشطة الطالب يف تع    

  .العربية هي القصة املتقاطعة

  :وخطوات عمل البحث  إلجراء األول على النحو التايل     

 التخطيط .1

شرع الباحث مشروعات التعليم لرتقية أنشطة الطالب يف تعلم اللغة العربية يف الفصل الثاىن د  للمدرسة  . أ

 .الثانوية مبعهد املنورة اإلسالمى باكنبارو بوسيلة القصة املتقاطعة

كتب الباحث نسخة ملعرفة نشاط الطلبة يف تعلم اللغة العربية يف الفصل الثاىن د للمدرسة الثانوية مبعهد  . ب

 .املنورة اإلسالمى باكنبارو 

 .إستعدالباحث أدوات التقومي ملعرفة ترقية أ نشطة الطالب يف تعلم اللغة العربية . ت

 
 تنفيذ إجراءات .2

  .ملة هي قامت السيناريوهات املوجودة يف هذه املرحلة تنفيذ األنشطة املستع    



 إعداد البحث . أ

 21قام البحث يف الفصل الثاىن د  للمدرسة الثانوية مبعهد املنورة اإلسالمى باكنبارو بعدد الطّالب 

 .طالبا

 التحقيق يف العوامل . ب

  :إلجابة مشكلة املذكورة السابقة ، عندها العوامل سنبحث، وهي على النحو التايل 

وسيلة القصة املتقاطعة تستطيع لرتقية أنشطة الطالب يف تعلم اللغة العربية يف الفصل هل : الطالب  .1

 .الثاىن د  للمدرسة الثانوية مبعهد املنورة اإلسالمى باكنبارو

 .تأمل املدرس بنفسه هل ااستعمال وسيلة القصة املتقاطعة موافقة لألهداف املقصودة: املدرس  .2

 خطة العمل. ج

وإقامة املراقبة ملعرفة . وكل مرحلة نفذت باالتغيري املقصود. يتكون من مراحيالت هذا البحث  

  .اإلجراءات املناسبة لرتقية أنشطة الطالب يف تعلم اللغة

من املالحظة األوىل يف انعكاس يقرر على أن التدبريات املستخدمة لرتقية أنشطة الطالب يف تعلم   

  .طعةاللغة العربية هي وسيلة القصة املتقا

) 2(التخطيط  ). 1:  (باإلشارة إىل تأميلة األوىل  فيستخدم الباحث حبث عمل الفصل بفئة   

 .التفكري و حتليل العمل التعليم الىت صنع الباحث يف كل دورة). 4(املالحظة ). 3(تنفيذ العمل 

  

 أنواع وأساليب جمع البيانات . د

 نوع البيانات .1

  :بحث هو البيانات الكمية والنوعية ، اليت تشمل النوع من البيانات املستخدمة يف هذا ال

 .خطوات الدراسية . أ

 .حاصل البيانات من املالحظات على تنفيذ التعلم  . ب

 أساليب مجع البيانات .2

 .بيانات عن حال التعليم والتعلم عند تنفيذ اإلجراءات  اختذا باستخدام الورقة املراقبة  . أ

ت يف الفصل أخذت من الكتابة اليت صنع البيانات على تأمل النفس والتحوالت اليت حدث . ب

 املدرس أوالباحث،

  .بيانات عن الربط بني التخطيط والتنفيذ خلطط الدرس وجدت من حتطيط التعلم ورقة املراقبة  . ت

  



  ةوتأمل ةمالحظ . ه

   مالحظة. 1

الحظة بإقام عملية امل يف هذه املرحلة . يف التعلم الطلبة كل نشاطعلى   مرحلة املالحظة هي عملية مراقبة     

 توحلل تمجع ةاملالحظ يف املوجودة من النتائج اليت .هاقبلأنشئت من الىت  ورقة مراقبة بستخدم التنفيذ التعليم ت

  .صحيحةحلصول  نتيجة 

  

  ةوتأمل .2

الباحث البيانات عن األنشطة احلاصلة من املالحظة لإلستعداد والتنفيذ عمل  تأمل يه) ةالتفكري (تأملة     

النتائج من و  مع وحتللو نتائج املالحظة جت،  االبيانات وتفسريها واستدالهل حتليل لتاىل وتأملة تشتمل علىالتعليم ا

الطالب يف عملية تعلم اللغة العربية  تستطيع أن ترقية أنشطة بوسيلة القّصة املتقاطعةعرف تمتكن  يف مرحلة املراقبة

وحاصل التحليل يستعمل صورة ليقرر دورة .رة اإلسالمية باكنباروللمدرسة الثانويّة مبعهد املنو  ثاىن دال صليف الف

  .تالية بعدها
 



  الباب الرابع

  حاصل البحث و المباحث

 حاصل البحث . أ

طالبا  21ىف هذا الباب سيقدم الباحث حاصل البحث الذى يوجد من حاصلة املالحظة على   

  .الفصل الثاىن د  للمدرسة الثانوية مبعهد املنورة اإلسالمى باكنبارو

رفة أنشطة الطلبة يف تعلم ملع. لتكون ورقة املالحظة واضحة تستطيع  أن نظرها اىل ذيل هذا البحث  

. الفصل الثاىن د  للمدرسة الثانوية مبعهد املنورة اإلسالمى باكنبارواللغة العربية بوسيلة القصة املتقاطعة يف 

  وأما 

  : التايل مالحظة كماالنشاط سوف يكون 

 . حضور طالب إىل الفصل يف الوقت احملدد عند تعلم اللغة العربية .1

 .ن  شرح املدرسالطالب يهتمون ويستمعو   .2

 قرأ الطالب القرأة املعدة با اجلّد  ي  .3

 .حياول الطالب ليفهموا اجلمل املوجودة يف املوضوع .4

 .يقدم الطالب  ما يفهموا من القرأة أو اجلمل تعليمهم  جّيدا  .5

 .الطالب إىل املدرس عن املادة يف عملية التعلم يسأل .6

 .اجاب الطالب على األسئلة اليت قدمها املدرس .7

  مل الطالب الواجبات من املدرسيع  .8

  

  

  

    

أما املستوى و  .ويف حتليل حاصلة املالحظة كل البينات املوجودة  متكنها جبملة و فرقة وبا املائة  

  : املستخدم باملقياس

  

  عالية% =  100 - %  76

  )كفاية(متوسط%   =  75 - %  56



      منحفض%     =  55 -%  0

  

البيانات احملصلة حتليلها كميا، . مرحلة العمل بإستخدام ورقة املالحظة الكاملة بعد اإلنتهاء منستنفذ     

  :بالرموزالتالية

  

Keterangan :   

P : Angka Persentase 

F : Frekuensi yang dicari persentase 

N: Jumlah Frekuensi Keseluruhan1 
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  )تنفيذ قبل ال( مالحظة األولى ال

 املقدمة .1

 القاء السالم �

 السؤال عن املادة  أو احملادية العربية �

 قراءة  كسف الغياب �

 قدم مدرس الغرض عن املادة �

 الغرض .2

 أنشطيت يف املدرسة الدرس بااملوضوع شرح املدرس عن �

 يسمع التالميذ شرح املدرس عن  املادة  �

 امر املدرس التالميذ على قراءة  عن أنشطيت يف املدرسة �

 املدرس معاىن القراءة والطالب يستمعون قرأ �

 أمر املدرس التالميد ليقرئوا املادة مع ترمجتها �

 

 اإلختتام .3

 سأل املدرس التالميذ فهم هذه املادة �

 اعطى املدرس التالميذ عمل الواجبات الدراسية �

  .القاء السالم �

  

  

  

  

  

  

  الجدول األول



بوسيلة القصة  ي عملية تعلم اللغة العربيةالطالب ف دفتار الحاصل المالحظة قبل التنفيذ عن أنشطة

  المتقاطعة

               

 رقم  املنظورة نشطةاأل نعم    ال      

يف  

املائة 

العديد (%)

يف املائة  

 العدد  (%)

يف املائة 

 العدد  (%)

   

100 

2

1 

 

23.80  5  76.19  16 

حضور طالب إىل الفصل يف  

 1  عربيةالوقت احملدد عند تعلم اللغة ال

 

100 

2

1 

 

33.33  7  66.66  14 

الطالب يهتمون ويستمعون  شرح  

 2  املدرس

100

  

2

1 

 

 3  قرأ الطالب القرأة املعدة با اجلّد  ي   10 47.61  11  52.38

 

100 

2

1 

 

42.85  9  57.14  12 

حياول الطالب ليفهموا اجلمل  

 4  املوجودة يف املوضوع

100

  

2

1 

 

61.90  13  38.09  8 

يقدم الطالب  ما يفهموا من القرأة   

 5  أو اجلمل تعليمهم  جّيدا

 

100 

2

1 

 

76.19 16   23.80  5 

الطالب إىل املدرس عن  يسأل 

 6  املادة يف عملية التعلم

100

  

2

1 

 

57.14  12  42.85  9 

اجاب الطالب على األسئلة اليت  

 7  قدمها املدرس

 

100 

2

1 

38.09

  8   61.90  13 

يعمل الطالب الواجبات الدراسية  

 8  من املدرس

100

  

1

6

8 

 

   احلاصل 87  51.78  81  48.21

  

  



للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة من جدول املالحظة السابقة عرفنا أن أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د 

"  نعم"من إجابة   علم اللغة العربيةحضور الطالب يف الفصل على الوقت احملدد عند تيف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %.   80, 23طالبا أو 5" ال"وإجابة %.  19, 76طالبا أو  16يعىن 

للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة من جدول املالحظة السابقة عرفنا أن أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د 

طالبا أو  14يعىن "  نعم"حاصل من إجابة  الطالب يهتمون ويستمعون  شرح املدرس يف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %. 33,33طالبا أو 7" ال"وإجابة %.  66,66

للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة من جدول املالحظة السابقة عرفنا أن أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د     

%.    61, 47طالبا أو  10يعىن   "نعم"من إجابة قرأ الطالب القرأة املعدة با اجلّد  ييف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %. 38, 52طالبا أو 11" ال"وإجابة 

للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة من جدول املالحظة السابقة عرفنا أن أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د     

طالبا أو  12ىن يع"  نعم"من إجابة  حياول الطالب ليفهموا اجلمل املوجودة يف املوضوعيف مرثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %.  85, 42طالبا أو  9" ال"وإجابة %.     14, 57

للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة من جدول املالحظة السابقة عرفنا أن أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د     

ن إجابة حاصل م يقدم الطالب  ما يفهموا من القرأة أو اجلمل تعليمهم  جّيدا يف يف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %.   90, 61طالبا أو  13" ال"وإجابة %.   09, 38طالبا   8يعىن "  نعم"

  

  

للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة من جدول املالحظة السابقة عرفنا أن أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د     

 5يعىن "  نعم"من إجابة  مالطالب إىل املدرس عن املادة يف عملية التعل يسأل يف يف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %. 19, 76طالبا أو  16" ال"وإجابة %.      80, 23طالبا 

للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة من جدول املالحظة السابقة عرفنا أن أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د     

طالبا  9يعىن "  نعم"جابة من إ اجاب الطالب على األسئلة اليت قدمها املدرس يف يف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %. 14, 57طالبا أو  12" ال"وإجابة %.    85, 42أو 

للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة من جدول املالحظة السابقة عرفنا أن أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د     

 13يعىن "  نعم" حاصل من إجابة يعمل الطالب الواجبات الدراسية من املدرس  يف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %. 09, 38طالبا أو  8" ال"وإجابة %.   90, 61طالبا 



  : إلدراك احلاصل يف املائة استخدم الكاتب رموزا كما يلى     

 

 x100 

P =  

P = 51, 78 % (  نعم "إلجابة" ) 

P = 100% 

P = 48, 21% (  ال" إلجابة" ) 

 

دوال السابق أن حاصلة املالحظة الطالب يف الفصل الثاىن د للمدرسة الثانوية مبعهد املنورة إسنادا إىل اجل  

%   51,78جوابا أو  87اإلسالمى باكنباروا عن ترقية األنشطة الطالب بوسيلة القصة املتقاطعة قبل التنفيذ هي 

  %. 48,21جوابا أو  81" ال"ولإلجابة " نعم"لإلجابة 

يف الفصل الثاىن د للمدرسة الثانوية مبعهد املنورة اإلسالمى الطالب  أنشطةل  السابق  فبنظر حاصل اجلدوا   

 .ناقص يف تعلم اللغة العربيةباكنبارو 

اىل ) قبل التنفيذ(األنشطة الطالب ىف تعلم اللغة العربية يف مالحظة الألوىل لذالك قام الباحث التنفيذ لرتقية   

  .الثانوية مبعهد املنورة اإلسالمى باكنباروالطلبة الفصل الثاىن د للمدرسة 

  )التنفيذ األول(المالحظة الثانية 

نشطة األيف هذه املالحظة الثانية قام الباحث التنفيذ مباشرة بااستعمال وسيلة القصة املتقاطعة  لرتقية 

إلقامة التنفيذ قام .المى باكنبارواىل الفصل الثاىن د للمدرسة الثانوية مبعهد املنورة اإلس طالب يف تعلم اللغة العربيةال

  :املدرس اللغة العربية اخلطوات كما يلى 

 املقدمة .4



 القاء السالم �

 السؤال عن املادة  أو احملادثة العربية �

 قراءة  كسف الغياب �

 قدم مدرس األغراض عن املادة �

 الغرض .5

 "أنشطيت يف املدرسة" شرح املدرس عن املوضوع  �

 إىل الطلبة بغري معني أنشطيت يف املدرسة كتبت عن قّسم املدرس القصة املتقاطعة الىت �

 أمر املدرس الطلبة ليقوم من كراسيهم و جيعلون فرقتني   �

 .قرأ ت الطلبة  القراءة الىت كتبت فيها القصة املتقاطعة عن هذه املادة �

 .قرأ كل الطالب  القراءة الىت كتبت يف قصة املتقاطعة لديهم متتابعة وصحيحة علي رأيهم �

  

  

  

 

 اإلختتام .6

 .قدم املدرس القراة الصحيحة عن املادة   �

 اعطى املدرس التالميذ عمل الواجبات الدراسية �

  .القاء السالم �

الفصل ملعرفة جناح املدرس يف ترقية األنشطة الطالب بوسيلة القصة املتقاطعة حني تعلم اللغة العربية  يف 

  :نبارو نظر إىل اجلدوال اآلتى الثاىن د للمدرسة الثانوية مبعهد املنورة اإلسالمى باك



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجدول الثانى

بوسيلة القصة  الطالب في عملية تعلم اللغة العربية دفتار الحاصل المالحظة بعد التنفيذ األول عن أنشطة

  المتقاطعة

               

 

 

 

 ال

 

 رقم  األعمال املنظور نعم

يف املائة 

 العديد (%)

يف املائة 

 العدد (%)

املائة  يف

     العدد (%)

100 21 14.28 3 85.71 18 

حضور طالب إىل الفصل يف  

 1  الوقت احملدد عند تعلم اللغة العربية

الطالب يهتمون ويستمعون  شرح   16 76.19 5 23.80 21 100  2 



 املدرس

 3  قرأ الطالب القرأة املعدة با اجلّد  ي  14 66.66 7 33.33 21 100

100 21 28.57 6 71.42 15 

حياول الطالب ليفهموا اجلمل  

 4  املوجودة يف املوضوع

100 21 57.14 12 42.85 9 

يقدم الطالب  ما يفهموا من القرأة   

 5  أو اجلمل تعليمهم  جّيدا

100 21 47.61 10 52.38 11 

الطالب إىل املدرس عن  يسأل 

 6  املادة يف عملية التعلم

100 21 42.85 9 57.14 12 

الطالب على األسئلة اليت  اجاب 

 7  قدمها املدرس

100 21 23.80 5 76.19 16 

يعمل الطالب الواجبات الدراسية  

 8  من املدرس

   احلاصل 111 66.07 57 33.92 168 100

  

  

  

  

للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة من جدول املالحظة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د 

"  نعم"من إجابة   حضور الطالب يف الفصل على الوقت احملدد عند تعلم اللغة العربيةيف مؤثرة  إلسالمية باكنباروا

  %.  14,28طالبا أو 3" ال"وإجابة %.  85,71طالبا أو  18يعىن 

د املنورة للمدرسة الثانويّة مبعهمن جدول املالحظة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د 

طالبا أو 16يعىن "  نعم"حاصل من إجابة  الطالب يهتمون ويستمعون  شرح املدرس يف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %. 80, 23طالبا أو  5" ال"وإجابة %.   19, 76

ورة للمدرسة الثانويّة مبعهد املنمن جدول املالحظة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د     

%.    66, 66طالبا أو  14يعىن "  نعم"من إجابة قرأ الطالب القرأة املعدة با اجلّد  ي يف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %. 33, 33طالبا أو  7" ال"وإجابة 



للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة من جدول املالحظة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د     

طالبا أو  15يعىن "  نعم"من إجابة  حياول الطالب ليفهموا اجلمل املوجودة يف املوضوع يف مؤثرة  المية باكنبارواإلس

  %. 57, 28طالبا أو  6" ال"وإجابة %.    42, 71

للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة من جدول املالحظة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د     

حاصل من إجابة  يقدم الطالب  ما يفهموا من القرأة أو اجلمل تعليمهم  جّيدا يف يف مؤثرة  إلسالمية باكنباروا

  %. 14, 57طالبا أو  12" ال"وإجابة %.    85, 42طالبا  9يعىن "  نعم"

  

يّة مبعهد املنورة للمدرسة الثانو من جدول املالحظة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د     

طالبا  11يعىن "  نعم"من إجابة  الطالب إىل املدرس عن املادة يف عملية التعلم يسأليف يف  اإلسالمية باكنبارو

  %. 61, 47طالبا أو  10" ال"وإجابة %.  38, 52

مبعهد املنورة  للمدرسة الثانويّةمن جدول املالحظة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د     

طالبا 12يعىن "  نعم"من إجابة  اجاب الطالب على األسئلة اليت قدمها املدرس يف يف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %. 85, 42طالبا أو  9" ال"وإجابة %.    14, 57أو 

املنورة  للمدرسة الثانويّة مبعهدمن جدول املالحظة السابقة عرفنا أن أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د     

 16يعىن "  نعم"حاصل من إجابة  يعمل الطالب الواجبات الدراسية من املدرس  يف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %. 80, 23طالبا أو  5" ال"وإجابة %.   19, 76طالبا 

  

  : إلدراك احلاصل يف املائة استخدم الكاتب رموزا كما يلى     
 x 100 

P  =  

P  = 66 ,07  % ( "نعم "إلجابة   )  

P  =  

P = 33 ,92  % ( "ال "إلجابة   ) 



إسنادا اجلدوال السابق أن حاصلة املالحظة الطالب يف الفصل الثاىن د للمدرسة الثانوية مبعهد املنورة   

, 66جوابا أو  111فيذ هي اإلسالمى باكنباروا عن ترقية األنشطة الطالب بوسيلة القصة املتقاطعة بعد إقامة التن

  %.  92, 33جوابا أو 75" ال"ولإلجابة " نعم"لإلجابة %   07

يف الفصل الثاىن د للمدرسة الثانوية مبعهد املنورة الطالب  أنشطةبنظر حاصل اجلدوال  السابق  فرتقية    

  .متوّسط يف تعلم اللغة العربيةاإلسالمى باكنبارو 

يف الفصل الثاىن د للمدرسة الثانوية الطالب مؤثرات مستويات لدي لذالك كّرر الكاتب مالحظة على   

  .مبعهد املنورة اإلسالمى باكنبارو

  

  )التنفيذ الثانى(المالحظة الثالثة 

طالب يف نشطة الاأليف هذه املالحظة الثالثة قام الباحث التنفيذ بااستخدام وسيلة القصة املتقاطعة  لرتقية 

  :با اخلطوات كما يلى , صل الثاىن د للمدرسة الثانوية مبعهد املنورة اإلسالمى باكنبارواىل الف تعلم اللغة العربية

 املقدمة .7

 القاء السالم �

 السؤال عن املادة  املاضية �

 قراءة  كشف الغياب �

 قدم مدرس األغراض عن املادة �

 الغرض .8

 "أنشطيت يف املدرسة" شرح املدرس عن املوضوع  �

 إىل الطلبة بغري معني أنشطيت يف املدرسةكتبت عن   قّسم املدرس القصة املتقاطعة الىت �

 أمر املدرس الطلبة ليقوم من كراسيهم و جيعلون فرقتني   �

 .قرأ ت الطلبة  القراءة الىت كتبت فيها القصة املتقاطعة عن هذه املادة �

 أمر املدرس الطلبة ليخافظوا القرأة الىت وجدت يف القصة املتقاطعة لديهم �



 .القراءة الىت كتبت يف قصة املتقاطعة لديهم متتابعة وصحيحة علي رأيهم  عّلق الطلبة  �

 اإلختتام .9

 .قدم املدرس القراة الصحيحة عن املادة   �

 .أعطى املدرس الوجبات املنزيلية للطالب �

  .القاء السالم �

الفصل ة  يف ملعرفة جناح املدرس يف ترقية األنشطة الطالب بوسيلة القصة املتقاطعة حني تعلم اللغة العربي

  :الثاىن د للمدرسة الثانوية مبعهد املنورة اإلسالمى باكنبارو بعد تنفيذ الثاىن نظر إىل اجلدوال اآلتى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  الجدول الثالث

بوسيلة القصة  الطالب في عملية تعلم اللغة العربية دفتار الحاصل المالحظة بعد التنفيذ الثانى عن أنشطة

  المتقاطعة

               

 رقم  األعمال املنظور نعم ال 

يف 

املائة 

 العديد (%)

يف املائة 

 العدد (%)

يف املائة 

     العدد (%)

100 21 9.52 2 90.47 19 

حضور طالب إىل الفصل يف  

الوقت احملدد عند تعلم اللغة 

 1  العربية

100 21 19.04 4 80.95 17 

الطالب يهتمون ويستمعون   

 2  درسشرح امل

 3  قرأ الطالب القرأة املعدة با اجلّد  ي  16  76.19 5 23.80 21 100

100 21 14.28 3 85.71 18 

حياول الطالب ليفهموا اجلمل  

 4  املوجودة يف املوضوع

100 21 47.61 10 52.38 11 

يقدم الطالب  ما يفهموا من  

 5  القرأة  أو اجلمل تعليمهم  جّيدا

100 21 28.57 6 71.42 15 

الطالب إىل املدرس عن  يسأل 

 6  املادة يف عملية التعلم

اجاب الطالب على األسئلة اليت   13 61.90 8 38.09 21 100  7 



 قدمها املدرس

100 21 19.04 4 80.95 17 

يعمل الطالب الواجبات  

 8  الدراسية من املدرس

   احلاصل 126 75 42 25 168 100

  

للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة قة عرفنا أن أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د من جدول املالحظة الساب

"  نعم"من إجابة   حضور الطالب يف الفصل على الوقت احملدد عند تعلم اللغة العربيةيف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %.  52, 9طلبني أو " ال"وإجابة %.  47, 90طالبا أو  19يعىن 

للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د من جدول املالحظة 

طالبا أو  17يعىن "  نعم"حاصل من إجابة  الطالب يهتمون ويستمعون  شرح املدرس يف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %. 04, 19طالبا أو  4" ال"وإجابة %.  85, 80

للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة ة عرفنا أن ترقية أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د من جدول املالحظة السابق    

%.    19, 76طالبا أو   16يعىن "  نعم"من إجابة قرأ الطالب القرأة املعدة با اجلّد  ييف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %. 80, 23طالبا أو 5" ال"وإجابة 

للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة ن ترقية أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د من جدول املالحظة السابقة عرفنا أ    

طالبا أو  18يعىن "  نعم"من إجابة  حياول الطالب ليفهموا اجلمل املوجودة يف املوضوع يف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %.  28, 14طالبا أو  3" ال"وإجابة %.    71, 85

للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة نا أن ترقية أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د من جدول املالحظة السابقة عرف    

حاصل من إجابة  يقدم الطالب  ما يفهموا من القرأة أو اجلمل تعليمهم  جّيدا يف يف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %.  61, 47طالبا أو 10" ال"وإجابة %.    38, 52طالبا أو  11يعىن "  نعم"

للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة ل املالحظة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د من جدو     

 15يعىن "  نعم"من إجابة  الطالب إىل املدرس عن املادة يف عملية التعلم يسأل يف يف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %. 57, 28طالبا أو   6" ال"وإجابة %.  42, 71طالبا 

للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة جدول املالحظة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د  من    

طالبا  13يعىن "  نعم"من إجابة  اجاب الطالب على األسئلة اليت قدمها املدرس يف يف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %. 09, 38طالبا أو  8" ال"وإجابة %.    90, 61أو 



للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة ن جدول املالحظة السابقة عرفنا أن أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د م    

 17يعىن "  نعم"حاصل من إجابة  يعمل الطالب الواجبات الدراسية من املدرس  يف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %. 04, 19طالبا أو  4" ال"وإجابة %.   95, 80طالبا 

  : اصل يف املائة استخدم الكاتب رموزا كما يلى إلدراك احل    
P  =  

P  =  

P = 75 % ( "نعم "إلجابة   ) 

P  =  

P = 25 % ( "ال "إلجابة    )  

إسنادا اجلدوال السابق أن حاصلة املالحظة الطالب اليت يالحظ املالحظ يف الفصل الثاىن د للمدرسة   

ة مبعهد املنورة اإلسالمى باكنباروا عن ترقية األنشطة الطالب بوسيلة القصة املتقاطعة بعد إقامة التنفيذ هي الثانوي

  %.  33,92جوابا أو  57" ال"ولإلجابة " نعم"لإلجابة %   66,07جوابا أو  111

  

وية مبعهد املنورة يف الفصل الثاىن د للمدرسة الثانالطالب  أنشطةبنظر حاصل اجلدوال  السابق  فرتقية    

  .متوّسط يف تعلم اللغة العربيةاإلسالمى باكنبارو 

يف الفصل الثاىن د للمدرسة الثانوية مبعهد الطالب لذذالك كّرر كاتب مالحظة على مؤثرات مستويات لدي   

  .املنورة اإلسالمى باكنبارو

  

  )التنفيذ الثالث(مالحظة الرابعة ال

  :  اليوم 

  .نوية مبعهد املنورة اإلسالمى باكنباروللمدرسة الثا:    املكان 



  الفصل الثاىن د:   الفصل 

  دقيقة 2×45:  الوقت 

    أدي أريندي سافوترا: املدرس 

 املقدمة .1

 القاء السالم �

 السؤال عن املادة  أو احملادية العربية �

 قراءة  كسف الغياب �

 سأل مدرس عن الدرس املاضى  �

 الغرض .2

 "درسةأنشطيت يف امل" شرح املدرس عن املوضوع  �

 إىل الطلبة بغري معني أنشطيت يف املدرسةقّسم املدرس القصة املتقاطعة الىت كتبت عن  �

 أمر املدرس الطلبة ليقوم من كراسيهم و جيعلون فرقتني   �

 .قرأ ت الطلبة  القراءة الىت كتبت فيها القصة املتقاطعة عن هذه املادة �

 قصة املتقاطعة لديهمأمر املدرس الطلبة ليخافظوا القرأة الىت وجدت يف ال �

 .عّلق الطلبة  القراءة الىت كتبت يف قصة املتقاطعة لديهم متتابعة وصحيحة علي رأيهم  �

 

 اإلختتام .10

 .قدم املدرس القراة الصحيحة عن املادة   �

 .أعطى املدرس الوجبات املنزيلية للطالب �



املتقاطعة حني تعلم اللغة العربية  لمعرفة جناح املدرس يف ترقية األنشطة الطالب بوسيلة القصة القاء السالم

  :الفصل الثاىن د للمدرسة الثانوية مبعهد املنورة اإلسالمى باكنبارو نظر إىل اجلدوال اآلتى يف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجدول الرابع

بوسيلة القصة  الطالب في عملية تعلم اللغة العربية دفتار الحاصل المالحظة بعد التنفيذ الثالث عن أنشطة

  متقاطعةال

               

 رقم  األعمال املنظور نعم ال 

يف  يف املائة  العديد يف املائة  العدد      العدد



املائة 

(%) 

(%) (%) 

100 21 9.52 2 90.47 19 

حضور طالب إىل الفصل يف  

الوقت احملدد عند تعلم اللغة 

 1  العربية

100 21 14.28 3 85.71 18 

ن  الطالب يهتمون ويستمعو  

 2  شرح املدرس

100 21 19.04 4 80.95 17 

قرأ الطالب القرأة املعدة با ي 

 3  اجلّد  

100 21 4.76 1 95.23 20 

حياول الطالب ليفهموا اجلمل  

 4  املوجودة يف املوضوع

100 21 38.09 8 61.90 13 

يقدم الطالب  ما يفهموا من  

 5  القرأة  أو اجلمل تعليمهم  جّيدا

100 21 4.76 1 95.23 20 

الطالب إىل املدرس عن  يسأل 

 6  املادة يف عملية التعلم

100 21 9.52 2 90.47 19 

اجاب الطالب على األسئلة  

 7  اليت قدمها املدرس

100 21 0 0 100 21 

يعمل الطالب الواجبات  

 8  الدراسية من املدرس

   احلاصل 147 87.5 21 12.5 168 100

للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة بقة عرفنا أن أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د من جدول املالحظة السا

"  نعم"من إجابة   حضور الطالب يف الفصل على الوقت احملدد عند تعلم اللغة العربيةيف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %.   52, 9طالبني أو " ال"وإجابة %.  47, 90طالبا أو   19يعىن 

للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة حظة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د من جدول املال

طالبا أو  18يعىن "  نعم"حاصل من إجابة  الطالب يهتمون ويستمعون  شرح املدرس يف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %. 28, 14طالبا أو  3" ال"وإجابة %.  71, 85



للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة سابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د من جدول املالحظة ال    

%.    95. 80طالبا أو  17يعىن "  نعم"من إجابة قرأ الطالب القرأة املعدة با اجلّد  ي يف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %. 04, 19طالبا أو  4" ال"وإجابة 

للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة فنا أن ترقية أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د من جدول املالحظة السابقة عر     

, 95طالبا أو  20يعىن  "  نعم"من إجابة  حياول الطالب ليفهموا اجلمل املوجودة يف املوضوعيف  اإلسالمية باكنبارو

  %. 76, 4طالبا أو "ال"وإجابة %.     23

للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة ترقية أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د  من جدول املالحظة السابقة عرفنا أن    

"  نعم"حاصل من إجابة  يقدم الطالب  ما يفهموا من القرأة أو اجلمل تعليمهم  جّيدايف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %. 09, 38طالبا أو   8" ال"وإجابة %.    90, 61طالبا أو  13يعىن 

للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة ة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د من جدول املالحظ    

  20يعىن "  نعم"من إجابة  الطالب إىل املدرس عن املادة يف عملية التعلم يسأل يف يف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %. 76, 4طالبا أو  " ال"وإجابة %.  23, 95طالبا أو 

للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة الحظة السابقة عرفنا أن ترقية أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د من جدول امل    

طالبا  19يعىن "  نعم"من إجابة  اجاب الطالب على األسئلة اليت قدمها املدرس يف يف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %. 52, 9طالبني أو " ال"وإجابة %.    47, 90أو 

للمدرسة الثانويّة مبعهد املنورة الحظة السابقة عرفنا أن أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د من جدول امل    

 21يعىن "  نعم"حاصل من إجابة  يعمل الطالب الواجبات الدراسية من املدرس  يف مؤثرة  اإلسالمية باكنبارو

  %. 0غري موجود أو " ال"وإجابة %.   100طالبا 

  : خدم الكاتب رموزا كما يلى إلدراك احلاصل يف املائة است
P  =  

P  =  

P  = 87 ,5 % ( "نعم "إلجابة     ) 

P  =  

P  = 12 ,5 % ( "ال "إلجابة   ) 



إسنادا اجلدوال السابق أن حاصلة املالحظة الطالب يف الفصل الثاىن د للمدرسة الثانوية مبعهد املنورة   

روا عن ترقية األنشطة الطالب يف تعلم اللغة العربية بوسيلة القصة املتقاطعة بعد إقامة التنفيذ هي اإلسالمى باكنبا

  %. 5, 12جوابا أو  21" ال"ولإلجابة " نعم"لإلجابة %   5, 87جوابا أو 147

  

  

  

  

  

  

  

 المباحث.ب     

يف  نورة اإلسالمية باكنباروللمدرسة الثانويّة مبعهد املترقية أنشطة الطالب ىف الفصل الثاىن د ملعرفة 

  : تعلم اللغة العربية بوسيلة القصة املتقاطعة كما يلى 

 المالحظة األولى قبل التنفيذ .1

بنظر إىل اجلدوال السادس عن أنشطة الطالب يف تعلم اللغة العربية يف الفصل الثاىن د للمدرسة 

" ال"ولإلجابة " نعم"لإلجابة %   78, 51الثانوية مبعهد املنورة اإلسالمى باكنباروا قبل التنفيذ هي 

يف الفصل الثاىن د للمدرسة الثانوية مبعهد املنورة اإلسالمى الطالب  أنشطةلذالك ف%.   21, 48

 .ناقص يف تعلم اللغة العربيةباكنبارو 

 المالحظة الثانية بعد التنفيذ األول .2

أن ترقية  أنشطة الطالب يف تعلم  يدل أن وسيلة القصة املتقاطعة تستطيعبنطر إىل اجلدوال السابع 

  .هذه احلالة تستطيع أن تنظر إىل حصيلة املالحظة يف جدوال األول. اللغة العربية 



و لإلجابة %  07, 66جوابا أو  111يعىن " نعم" اجلدوال يدل أن  حصيلة املالحظة لل لإلجابة 

 %.  92, 33جوابا أو  57يعىن " ال"

ولذالك . ل التنفيذ فحصيل التنفيذ األول أعلى حصيلها من قبلهاحصيلة املالحظة قبإن نظر إىل 

  .حصيل التنفيذ األول من املتوسط

  

  

  

 

 المالحظة الثالثة بعد التنفيذ الثانى .3

بنظر إىل اجلدوال الثاىن أن حصيلة املالحظة عن أنشطة الطالب يف تعلم اللغة العربية يف الفصل 

لإلجابة %   75طالبا أو  126رة اإلسالمى باكنباروا  وجدت الثاىن د للمدرسة الثانوية مبعهد املنو 

  %. 25طالبا أو  42" ال"ولإلجابة " نعم"

ولذالك . حصيلة املالحظة يف التنفيذ األول فحصيل التنفيذ الثاىن أعلى حصيلها من قبلهاإن نظر إىل 

 .فحصيل التنفيذ الثاىن من األعلى بل مل يكفى إىل الكفاية

 ة بعد التنفيذ الثالثالمالحظة الرابع .4

بنظر إىل اجلدوال الثالث عن أنشطة الطالب يف تعلم اللغة العربية يف الفصل الثاىن د للمدرسة 

ولإلجابة " نعم"لإلجابة %   5, 87طالبا أو  147الثانوية مبعهد املنورة اإلسالمى باكنباروا  وجدت 

  %. 09, 13طالبا أو  22" ال"

ل و الثاين و الثالث و الرابع فحاصيلة املالحظة  بوسيلة القصة بنظر إىل جمموع اجلدوال األو 

املتقاطعة لرتقية  أنشطة الطالب عند تعلم اللغة العربية يف الفصل الثاىن د للمدرسة الثانوية مبعهد املنورة 

  اإلسالمى باكنباروا  من األعلى

 



  الباب الخامس

  الخاتمة

  الخالصة. أ

بنظر إىل حاصل البحث  الذي قام الباحث يف الفصل الثاىن د للمدرسة الثانوية مبعهد املنورة اإلسالمى       

و بعد التنفيذ ينيل %  78, 51باكنباروا  أن أنشطة الطلبة يف تعلم اللغة العربية قبل التنفيذ إذا نظر با املائة يعين 

  %. 5, 87إرتفاعها 

لذالك فيخلص الباحث عامة أن وسيلة القصة املتقاطعة تستطيع لرتقية أنشطة الطلبة يف تعلم اللغة العربية يف        

  ".جيد"الفصل الثاىن د للمدرسة الثانوية مبعهد املنورة اإلسالمى باكنباروا وحاصلها 

  اإلقتراحات .ب

  :يعطى الباحث اإلفرتاحات  اليت تتعلق عن وسيلة القصة املتقاطعة منها , حاصل البحث بنظر إىل        

وسيلة القصة املتقاطعة يف عملية للمدرس الذى يريد أن يرتفع أنشطة الطالب ىف تعلم اللغة العربية فيستخدم  .1

 .تعلمية

ال سيما ىف تعلم أنشطة الطالب لرئيس املدرسة لكى أن يتفكروا اخلطوات و األساليب أو الوسائل لرتقية  .2

 اللغة العربية
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