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 الملخص

يف درس ادلطالعة  رادك األ تنفيذ اسًتاتيجية لعب.2019. فطريانا
لطالبات الفصل الثامن "ق" يف ادلدرسة الثانويّة اإلسبلمية الشاملة 

 2019-2018دار التقول بوصلكاؿ فونوركجو يف السنة الدرسّية 
ـ. البحث العلمى.قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية اجلامعة 

 الدكتور احلاج أجوس ترلاإلسبلمية احلكومية فونوركجو. ادلشرؼ 
 تشاىيو ادلاجستَت.

: إسًتاتيجية لعب األدكار، درس ادلطالعة، فعالية  الكلمة األساسية
 التدريس.

يف تعلم اللغات العربية على سبيل ادلثاؿ ، ال تزاؿ ادلشاكل ادلتنوعة 
تكمن ادلشكلة يف عدد من العوامل ، كىي أف  يف تعلم اللغة العربية،

إذا  . العربية كتعقيد ادلواد العربية الطبلب أقل استعدادنا ألخذ دركس اللغة
كاف ادلعلم ال يتقن تصميم تقنيات التعليم كالتدريس، كال يفهم التحضَت 

نهج لتدريس اللغة. تأثَت ذلك ، ادلزيد من كاالسًتاتيجيات كاألساليب كادل
ك نتيجة ك الطالبات تشعرف ادللل ىف التعلم ، الطبلب غائبُت عن التعلم

على الرغم من أف ذلك الطالبات كثَت السباـ إىل نتيجة إستكماؿ األدىن 
قد يكوف بسبب عدـ قدرة الطبلب على التعلم بشكل جيد ألف الطرؽ 
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ادلستخدمة يف التدريس رتيبة كأف الوسائط ادلستخدمة أقل جاذبية ، أك 
 حىت ال تستخدـ كسائل اإلعبلـ.

تعليم درس دلعرفة ( 1: ) ك يهدؼ ىذا البحث إىل الكشف عن
ىف الفصل الثامن "ق" ادلدرسة ادلطالعة قبل تنفيذ إسًتاتيجية لعب األدكار 

ىف السنة  وجونورك ف كاؿصلو بالشاملة دار التقول  الثانويّة اإلسبلمية
لعب األدكار ىف  سًتاتيجيةإدلعرفة تنفيذ ( 2ـ. ) 2018/2019الدراسية 

درس ادلطالعة ىف الفصل الثامن "ق" ىف ادلدرسة الثانويّة اإلسبلمّية الشاملة 
ـ.  2018/2019ىف السنة الدراسية  وكجونور ف كاؿصلو بدار التقول 

لعب األدكار ىف درس ادلطالعة ىف الفصل  سًتاتيجيةإ ( لتحليل فعالية3)
 كاؿصلو بالشاملة دار التقول الثامن "ق" ىف ادلدرسة الثانويّة اإلسبلمية 

 ـ. 2018/2019ىف السنة الدراسية  وجونورك ف
ىذا البحث نوع من البحث اإلجراء الصفي ىف ادلدرسة الثانويّة 

ىف السنة الدراسية  وجونورك ف كاؿصلو بالشاملة دار التقول  اإلسبلمية
ك إستخدمت الطراز ىذا طالبات.  28ـ. كعدد العينة  2018/2019

 (.Kemmis dan Mc Taggartطراز من كميس ك تغارت )البحث ىي 
كجلمع البيانات إستخدمت الباحثة طريقة ادلقابلة، طريقة ادلبلحظة، 
طريقة اإلختبار، ك طريقة التوثيق ك ربليل البيانات إستعملت الباحثة 
 ميلس ك ىربماف كأّما ربليل البايانات الكمية من نتيجة اإلختبار البعدم.
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تعليم درس ادلطالعة قبل تنفيذ ( 1)ي : نتيجة البحث ى
إسًتاتيجية لعب األدكار ىف الفصل الثامن "ق" ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية 
الشاملة دار التقول بوصلكاؿ فونوركجو ىي بدأت ادلدّرسة بالقراءة 
ادلوضوع، كتبت ادلدّرسة ادلفردات على السبورة، كترصبت ادلدّرسة القرأءة 

ك كتبت الطالبات ادلعٌت ىف الكتاب، أعطيت ادلدرسة أك ادلوضوع اجلديد 
إعتمادا من الوثيقة كجد نتيجة التعليم كما يلى السؤاؿ اىل الطالبات. ك 

الطالبات(،  12% ) 42,86: الآلتى كاملة على اإلستكماؿ التعلم 
الطالبات(. نتيجة التعليم  16% ) 57،14أّما الطالبات غَت كاملة 

الطالبات ( بإعتماد على  12% ) 42،86ة الطالبات البلتى كامل
تنفيذ إسًتاتيجية ( 2مؤشر النجاح أّف العملية التدريس أقّل صلاحان. )

لعب األدكار ىف درس ادلطالعة ىف الفصل الثامن "ق" ادلدرسة الثانوية 
ـ ىي أقّلت  2019-2018اإلسبلمية فونوركجو ىي ىف السنة الدراسية 

ها، أعدت ادلدّرسة السيناريو الذل سيتم ادلدرسة الكفاءات الىت ربقيق
عرضو، قرأت الطالبات ادلوضوع اجلديد، كتبت ادلدّرسة ادلفردات كبعد 
ذالك كّونت ادلدرسة فرقة الطالبات ك تدعو ادلدّرسة الطالبات البلتى 
تعيينهن لتبلة السيناريو كتناقش كّل الفرقة كشرحت الطالبات لكّل الفرقة 

( إف فعالية 3ة ك أعطيت ادلدّرسة إستنتاج العاّمة. )لتقدًن نتائج ادلناقش
إسًتاتيجية لعب األدكار ىف الفصل الثامن "ق" ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية 

-2018الشاملة دار التقول بوصلكاؿ فونوركجو ىف السنة الدراسية 
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ـ ناجحا ك يناسبا لدرس ادلطالعة ألف ترّقى مقدار نشاطة  2019
من نشاطة  الدور األولطالبات، كذالك ىف الطالبات ك نتيجة ال

الطالبات )   12%( بتقدير شلتاز ك 57،28الطالبات ) 8الطالبات ىي 
%( بتقدير ناقص.  57،28الطالبات ) 8%( بتقدير جّيد ك 86،42

%( ك غَت   29،64الطالبات ) 18أما نتيجة الطالبات البلتى كاملة 
من نشاطة الدور الثاني %(. ك ىف  71،35الطالبات ) 10كاملة 

الطالبات  10%( بتقدير شلتاز ك  50الطالبات ) 14الطالبات ىي 
%( بتقدير ناقص. 28،14الطالبات ) 4%( بتقدير جّيد ك 72،35)

%( كغَت  14،82الطالبات ) 23أما نتيجة الطالبات البلتى كاملة 
 %(.86،17الطالبات ) 5كاملة 
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 الباب األّول
 مقدمة

 خلفية البحث ﴾أ  ﴿
عملية التعليم كالتعلم أك عملية التدريس ىي نشاط 
لتنفيذ ادلنهج الدراسي للمؤسسة التعليمية ، حبيث ؽلكن أف 

تعيينها.  األىداؼ التعليمية اليتب ربقيق تؤثر على الطبل
الغرض من التعليم ىو يف األساس جللب الطبلب ضلو 
التغيَتات السلوكية ؽلكن لؤلجداد الفكرم كاألخبلقي 
كاالجتماعي أف يعيش بشكل مستقل كأفراد ككائنات 

جتماعية. يف ربقيق ىذه األىداؼ يتفاعل الطبلب مع بيئة إ
 .من خبلؿ عملية التدريسالتعلم اليت يتم ترتيبها ادلعلم 

كتشمل بيئة التعلم للمعلم أىداؼ التدريس كادلواد 
التعليمية كمنهجيات التدريس كالتقييمات التعليمية. ىذه 
العناصر معركفة باسم مكونات التدريس. يف منهجيات 
التدريس ىناؾ اثنُت من أبرز اجلوانب ، كعلا طرؽ 
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 1.ائل اإلعبلـ كمساعدات تعليميةالتدريس ككس
يف تعلم اللغات األجنبية ، العربية على سبيل ادلثاؿ 
، ال تزاؿ ادلشاكل ادلتنوعة يف تعلم اللغة العربية يف كثَت من 
األحياف ، كنادرا ما ربل. تكمن ادلشكلة يف عدد من 
العوامل ، كىي أف الطبلب أقل استعدادنا ألخذ دركس اللغة 

د ادلواد العربية ، فادلعلم كأحد احلائزين الرئيسيُت العربية كتعقي
لتدريس اللغة ىو التمسك بالكتب الدراسية ، كمن الصعب 
خلق جو تعلم مبتكر كمبتكر كشلتع. إذا كاف ادلعلم ال يتقن 
تصميم تقنيات التعليم كالتدريس ، كال يفهم التحضَت 

َت نهج لتدريس اللغة. تأثكاالسًتاتيجيات كاألساليب كادل
ذلك ، ادلزيد من الطبلب غائبُت عن التعلم )يعوقهم 
كيزعجهم تعلمهم( ، كيصابوف بالصدمة ألهنم يعتقدكف أف 

                                                             
 Sinar Baru:جباندكن، )Media Pengajaran ، سوجنا كأضبد رفعي نانا  1

Algensindo  ،2015 ,)1 
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الدركس العربية صعبة ، غَت مثَتة لبلىتماـ ، كمرىقة ، 
 2.كسليفة

ػلدث يف التعلم ، كيشعر  يف كثَت من األحياف
النادر الطبلب بادللل كالكسوؿ لتعلم ادلواد ادلقدمة. ليس من 

أف تنشأ الشكاكل من الطبلب الذين يشعركف أهنم ال 
يفهموف ما قالو ادلعلم. غالبان ما يتم ذباىل مثل ىذه األشياء 
من قبل ادلعلم ، حبيث يتم يف هناية ادلطاؼ أف يلقي 
الطبلب باللـو على الطبلب ادلتدنيُت. على الرغم من أف 

م ذلك قد يكوف بسبب عدـ قدرة الطبلب على التعل
بشكل جيد ألف الطرؽ ادلستخدمة يف التدريس رتيبة كأف 
الوسائط ادلستخدمة أقل جاذبية ، أك حىت ال تستخدـ 

3كسائل اإلعبلـ.
 

                                                             
 Metode Permainan-Permainan Edukatifفتح رليب كنيل الرضبة،   2

dalam Bahasa Arab 8-7( ، 2011تا: مطبعة ديفا ، ر ، )جوغجاك 
تا: ر كجوغجا ، )Media Pembelajaran Bahasa Arabخليل اهلل،   3

 40أسواجا بريسندك(، 
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 ثانويّةال درسةادليف من نتيجة ادلبلحظة الباحثة 
 فصلكخاصةن يف الشاملة بوصلكاؿ فونوركجو اإلسبلمية ال

باطلفاض نتائج ، مت العثور على مشاكل تتعلق "ق"  الثامن
 ادلقياس كمل األقل التعلم للطبلب ، ككثَت منها كانت ربت

 الباتشعرف بادللل يف التعلم ، كبعض الطي الباتألف الط
يف الفصل. استخداـ األساليب  ظلنأصدقائهم ، ك  معدثن ػل

أقل  الباتأك االسًتاتيجيات يف التعلم األقل تنوعنا كالط
أقل ربفيزنا  الباتالط نمشاركة يف التعلم ، كىذا غلعل

ادلواد  الباتالط نللمشاركة يف التعلم ، لذلك ال يفهم
 4.ادلقدمة ، شلا يؤدم إىل اطلفاض نتائج التعلم

يف الفصل  الباتمع بعض الطنتيجة ادلقابلة من 
، على سبيل ادلثاؿ  الباتواجهها الطتالثامن ىػ مشاكل كثَتة 

يعتقدف  الباتلتعلم اللغة العربية ألف الط الباتفيز الطػلعدـ 
بادللل ألف  الباتالط فشعر يأف اللغة العربية ىي لغة عادية ، 

ال يشاركن بشكل نشط يف عملية التعلم. حسنان ما  الباتالط
عة للدفاترة ادلطا الباتزاؿ فهم الطتينقلو ادلعلم ، عندىا ال 

                                                             
 .نتائج ادلبلحظة  4
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تزاؿ نتائج  اليت تتطابق مع القصص ما زاؿ ناقصنا ، لذلك ال
 5.ادلقياس كمل األقلكثَتة ربت   الباتتعلم الط

من أجل خلق التعلم ادلمتع كغَت ادلمل ، غلب أف 
يكوف ادلعلم ذكينا يف إدارة الفصل الدراسي أثناء التعلم أك 
إعداد األساليب أك االسًتاتيجيات أك األلعاب اليت ذبعل 

اليت الطبلب ينشطوف يف التعلم. إحدل االسًتاتيجيات 
ؽلكن استخدامها يف تعلم اللغة العربية ىي يف ادلقاـ األكؿ 
إلشراؾ أدكار الطبلب النشطة ، كتطوير مهارات التحدث 
لدل الطبلب ، كاألىم من ذلك ىو ربسُت نتائج تعلم 

  .لعب األدكار الطبلب باستخداـ اسًتاتيجية
ىو كاحد من عملية التعلم اليت تنتمي  لعب األدكار

 ك موجيونو احملاكاة. كفقا لدكسوف اليت اقتبسهاإىل أسلوب 
حبجة أف احملاكاة مصطلح عاـ يتعلق بتجميع كتشغيل  دميىت

                                                             
 نتائيج ادلقابلة.  5
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ظلوذج يكرر العمليات السلوكية. يف حُت ذكر علي أف طريقة 
 6.احملاكاة ىي طريقة للتدريس عن طريق تنفيذ عملية التقليد

ألىداؼ لعب بناءن على األفكار السابقة ، ككفقنا 
، يتم تدريب  موجيونواك  حاسبوافادلقًتحة من قبل  األدكار

بعض ادلهارات ادلهنية كاحلياة اليومية ، باإلضافة إىل اكتساب 
 راالدك  لعب مث تطوير إسًتاتيجية  7،فهم دلفهـو أك مبدأ

 نحىت يشارك الباتلتحسُت نتائج تعلم الط أف يتم يستطيع
بنشاط يف أنشطة التعلم كيعرفن مستول صلاح  الباتالط

التعلم. من ادلتوقع أف تكوف نتائج ىذا التطوير مفيدة يف 
يف  الباتالط ةضباس نشجيعيك  الباتربسُت نتائج تعلم الط

التعلم من خبلؿ اسًتاتيجيات فعالة كشلتعة. كىكذا أجرل 
 اسًتاتيجية لعبالطبقة العمل البحث بعنواف "تنفيذ  ةالباحث

يف درس ادلطالعة لطالبات الفصل الثامن "ق" يف  رادك األ
                                                             

 6
،  UIN Maliki Press: غ، )ماالن Strategi Pembelajaran موليونو ، 

2011 ، )44 

 باندكنغ:، )Proses Belajar Mengajar حاسبواف ك موجيونو ،   7
ayraRaRsoR Remaja  TP  ،2009،) 27. 
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ادلدرسة الثانويّة اإلسبلمية الشاملة دار التقول بوصلكاؿ 
 ـ". 2019-2018فونوركجو يف السنة الدرسّية 

 تحديد البحث ﴾ب﴿
ك ىف ىذا البحث حددت الباحثة عن ادلشكبلت أعلّية كىي 

 األدكار.نتائج التعليم الطالبات بإسًتاتيجية لعب 

 

 البحث أسئلة ﴾ج﴿

كيف تعليم درس ادلطالعة قبل تنفيذ إسًتاتيجية لعب  .1
 ىف الفصل الثامن "ق" ادلدرسة الثانويّة اإلسبلميةاألدكار 

ىف السنة الدراسية  وجونورك ف كاؿصلو ب الشاملة دار التقول
 ـ ؟ 2018/2019

لعب األدكار ىف الدرس ادلطالعة ىف  سًتاتيجيةإكيف تنفيذ  .2
الشاملة دار  الفصل الثامن "ق" ادلدرسة الثانويّة اإلسبلمية

ىف السنة الدراسية  وجونورك ف كاؿصلو ب التقول
 ـ ؟ 2018/2019
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لعب األدكار ىف درس ادلطالعة ىف  سًتاتيجيةإ كيف فعالية .3
الفصل الثامن "ق" ادلدرسة الثانويّة اإلسبلمية الشاملة دار 

ىف السنة الدراسية  وجونورك ف كاؿصلو بالتقول 
 ـ ؟ 2018/2019

 أهداف البحث ﴾د﴿
تعليم درس ادلطالعة قبل تنفيذ إسًتاتيجية لعب األدكار دلعرفة  .1

الشاملة  الثانويّة اإلسبلميةىف الفصل الثامن "ق" ادلدرسة 
ىف السنة الدراسية  وجونورك ف كاؿصلو ب دار التقول

 .ـ 2018/2019
لعب األدكار ىف درس ادلطالعة ىف  سًتاتيجيةإدلعرفة تنفيذ  .2

الفصل الثامن "ق" ىف ادلدرسة الثانويّة اإلسبلمّية الشاملة 
ىف السنة الدراسية  وكجونور ف كاؿصلو بدار التقول 

 ـ. 2018/2019
لعب األدكار ىف درس ادلطالعة ىف  سًتاتيجيةإ لتحليل فعالية .3

الفصل الثامن "ق" ىف ادلدرسة الثانويّة اإلسبلمية الشاملة 
ىف السنة الدراسية  وجونورك ف كاؿصلو بدار التقول 

 ـ 2018/2019
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 فوائد البحث ﴾ه﴿
 أّما فائدة ىذا البحث :

 الفوائد النظرية .1
الصّفي ترجوا أف تقدًن ادلساعلة من ىذا لبحث اإلجرائّي 

كنتائج  الباتالط ةنشاطمقدار  يف زيادة  البصَتة العلميةك 
 م.يالتعل

 
 الفوائد العلمية .2

 لطالبات  (أ 
لًتقية قدرات الفهم الطالبات عن درس ادلطالعة 

 كنتائجهّن.
 للمدرسات  (ب 

ترجي ىذا البحث أف يعطي ادلعرفة ادلدرسُت لتحسُت 
 ادلطالعة. درسم ىف يالنتيجة التعل

 
 للمدرسة (ج 
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يرجي أف يكوف ىذا البحث أحد ادلراجع لتطوير انشطة 
 التعليمية كربسُت النتيجة الطالبات دبنهج البناسبة.

 للباحثة (د 
لزيادة ادلعارؼ العلمّية اجلديدة ىف تدريس ادلطالعة 
كتعطى سهبل ىف تعليم كادلراجع ىف تعليم ادلطالعة ىف 

 ادلستقبل.
 ر البحثتنظيم كتابة تقري ﴾و﴿

ادلقدمة ربتوم على خلفة البحث، ربديد  الباب األّكؿ    :
البحث، أسئلة البحث، أىداؼ البحث, 
فوائد البحث، كتنظيم كتابة تقرير 

 البخث.
البحوث السابقة ، ػلتوم  بابيف ىذا ال الباب الثاىن    :

التفكَت ، كتقدًن ىيكل النظرم ،  طاراإل
 فركض البحث.

ػلتوم موضوع اإلجرائّي منهج البحث ،  الباب الثالث   :
 البحث ،موقع البحث ، الّصفّي 

 إجراء البحث ،الىت لوحظتادلتغَتات 
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 ث.كاجلدكؿ لتنفيذ البح
عامة المن نظرة ػلتوم  نتائج البحث ، الباب الرابع    :

ربليل  موقع البحث ، بيانات كل دكرة ،
 باحثة.البيانات لكل دكرة ، كادل

 .قًتاحاتكاإلػلتوم اخلبلصة ،ختتاـ اإل :الباب اخلامس 
 
 
 
 

 الباب الثانى
 واإلطار النظرى و هيكل التفكير بحوث السابقةال

 و فروض البحث 

 بحوث السابقة ال ﴾أ  ﴿

 مدرسةال( قسم تعليم 8108فاضلة ) ةسيتي رحم .1
بتدائية من المعهد الديني اإلسالمي سيخ نورجاتي إلا

تطبيق أساليب لعب األدوار لزيادة  " موضوعسيريبون ، ب
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في  الحوارالعربية في العلوم  اللغة نتائج التعلم في القراءة
، مقاطعة دوكوبونتانج وسبوب اإلصالح الرابع الفصل

على النتائج التعليمية  بحثال اتعتمد كتابة ىذ". سيريبون
للطبلب الذين يقرؤكف باللغة العربية. كال يزاؿ ىناؾ  ادلنخفضة

العديد من الطبلب األقل قدرة على تعلم القراءة باللغة العربية 
بشكل صحيح. تعلم اللغة العربية ىو أحد ادلواضيع ادلفضلة 

لكن اتضح بعض  ادلدرسة اإلبتدائية اإلصبلح بوبوس يف
بشكل صحيح.  الطبلب األقل قدرة على قراءة اللغة العربية 

ىو التعرؼ على تطبيق طريقة  بحثال اكاف اذلدؼ من ىذ
طبلب القراءة يف موضوع التحسُت نتائج التعلم للعب األدكار 

إىل تبلميذ الصف السادس يف  حوار العربيةمناقشةاللغة 
منطقة دككوبونتانج ،  بوبوس بتدائية اإلصبلحدرسة اإلادل

 .سَتيبوف

عملية  كيفىي: أ(   بحثال ايف ىذ أسئلة البحثإف 
باستخداـ  احلوار تعلم القراءة يف الدركس العربية موضوع

التعلم يف القراءة اللغة  نتائج؟ ب( كيف  لعب األدكار طريقة
؟ ج(  لعب دكر طريقةأف تستخدـ  احلوار العربية اليت موضوع
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ىل زيادة يف نتائج تعلم القراءة الطبلب يف دركس اللغة العربية 
 ؟ لعب األدكار باستخداـ طريقة احلوار موضوع

ادلبلحظة كاالختبار  يف ىذا البحث ىيصبع البيانات ك 
. إف تقنية ربليل البيانات ادلستخدمة ىي التحليل ةكادلقاب

النوعي الوصفي كالنسبة ادلئوية ، كىي البحث الذم يصف 
الواقع كفقنا للبيانات اليت مت احلصوؿ عليها لتحديد الزيادة يف 

ازات تعلم الطبلب. كباحلكم من نتائج األنشطة كإصل
اختبارات الطبلب اليت استمرت يف الزيادة يف الدكرة األكىل  

مث زاد يف الدكرة  98،  55درجات الطبلب كاف متوسط 
. 71.39كزاد مرة أخرل دبتوسط  63.88الثانية دبتوسط 

انطبلقا من بيانات الرصد اخلاصة بالدكرة األكىل ، شهد 
: ، مث يف الدكرة  31ادة يف نتائج القراءة بنسبة الطبلب زي

: ، كيف الدكرة الثالثة زادت زيادة  47الثانية زادت بنسبة 
 .: 83نتائج القراءة لدل الطبلب بنسبة 

 البحث اإلجرائّي الصّفيادلعادلة مع ىذا البحث ىي 
صبع البيانات باستخداـ ك  لعب األدكارة سًتاتيجيإباستخداـ 

. يف حُت أف الفرؽ مع حبثي ىو ةختبار كادلقابلكاال بلحظةادل
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أف األشياء اليت سبت دراستها ىي نتائج التعلم كمهارات 
 أسئلتُتكذلك باستخداـ  ، للحوار القراءة للموضوع العريب

لعب  اسًتاتيجياتفقط من ادلشكلة ، كعلا كيفية تنفيذ 
 ةسًتاتيجيإككيفية معرفة نتائج الطبلب بعد تطبيق  األدكار

 التفاعلية أسلوبكقد ربليل البيانات باستخداـ . لعب األدكار
 .كىوبرماف  مايلز

( برنامج تعليمي لمدرسة 8102محبوب مصبح الدين ) .2
مع سونان كاليجاغا اإلسالمية الثانوية اإلعدادية ،

الجهود المبذولة لتحسين مهارات التحدث مع " الموضوع
خالل اللغة القياسية والدافع لتعلم الطالب من 

فى  لطالب لدور اللغة اإلندونيسية لعب ا استراتيجيات
 Bojongى المدرسة اإلبتدائّية معارف الثان الفصل

Panjatan Kulon Progo  فى السنة الدراسّي
8012/8102." 

تعمل اللغة اإلندكنيسية كأداة لتوحيد " البحثخلفية  
تنوع اللغات كالعادات كاألعراؽ كالثقافات. كمع ذلك ، فإف 
ادلشاكل اليت ربدث يف الفصل الدراسي ىي أف الطبلب مل 
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يتمكنوا من التحدث باللغة اإلندكنيسية بشكل صحيح 
( ما ىي نوعية نتائج تطبيق 1: أسئلة البحثمع  ." كصحيح

اسًتاتيجيات لعب األدكار لتحسُت مهارات التحدث مع 
اللغة القياسية كالدافع لتعلم الطبلب االندكنيسيُت يف الصف 

 Bojong Panjatan  ادلدرسة اإلبتدائّية معارؼالثاىن الثاين

Kulon Progo  كيف يتم تنفيذ اسًتاتيجية لعب األدكار 2؟ )
ت التحدث مع اللغة القياسية كالدكافع لتعلم لتحسُت مهارا

ادلدرسة اإلبتدائّية  الطبلب االندكنيسيُت يف الصف الثاين
 ؟  Bojong Panjatan Kulon Progo معارؼ

أف ادلنهجية ادلستخدمة ىي العمل البحثي الصفية 
التعاكنية النمطية ، كالنهج النفسي ، كتقنيات ربليل البيانات 

نتائج ىذه الدراسة ىي أف مهارات التحدث النوعية. كانت 
لدل الطبلب قد شهدت زيادة يف كل دكرة ، ككانت نسبة ما 

: 57.65: يف الدكرة األكىل ارتفعت إىل 52.55قبل الفعل 
: ، كيف الدكرة األخَتة 60.39، كارتفعت الدكرة الثانية إىل 

 .:22،  79زادت مرة أخرل إىل 
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 خداـ إسًتاتيجيةنفس البحث العملي ىو نفسو باست
، لكن يف البحث احلايل يف تعلم ادلتعلمة من لعب األدكار

مصبح  أجل نتائج تعلم الطبلب. يف حُت أف أطركحة زلبوب
 بوجوغ 2ادلدرسة اإلبتدائية  يف فئة اللغة االندكنيسية الدين

 .كربفيز الطبلب الكبلـلتحسُت مهارات 
التعليمية ( برنامج دراسة التكنولوجيا 8112أمى ميشطة ) .3

تخصص في تدريس المناهج والتكنولوجيا ، جامعة والية 
ر نموذج ادو األمعنى التعلم من خالل لعب " .يوجياكارتا

مع اخللفية: ". التعلم في تحسين المهارات االجتماعية
اخلوؼ من األطفاؿ ادلصابُت ىو نقص ادلهارات االجتماعية ، 

ت دكف كخاصة التعاطف. يفضل األطفاؿ اللعب باألدكا
النظر إىل البيئة احمليطة ، حبيث تكوف مهاراهتم كحساسيتهم 
االجتماعية عدكانية للغاية. لذلك استخدـ الباحثوف 

لتحسُت مهارات التواصل عند األطفاؿ.  لعب دكر اسًتاتيجية
صياغة ادلشكلة: كيف يتم تشكيل ادلهارات االجتماعية يف 

 ؟لعب دكر معنىالتعلمالطفل من خبلؿ 
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يف ىذه األطركحة ىو دراسة كصفية نوعية البحث 
تتكوف من مراحل التخطيط كالتنفيذ كادلبلحظة كالتأمل. 
تقنيات صبع البيانات باستخداـ طريقة ادلراقبة كادلقاببلت شبو 
ادلهيكلة كادلنظمة. أداة البحث ادلستخدمة ىي ادلبادئ 

يف  التوجيهية للمراقبة كإرشادات ادلقابلة. تقنية ربليل البيانات
 .ىذه الدراسة ىي ظلوذج مايلز كىوبرماف

تظهر نتائج الدراسة أف جوانب التعاكف كالرعاية 
استيعاهبا يف األطفاؿ من  لعب األدكار يتم يفكادلساعدة 

خبلؿ التواصل الصداقة كحوار القصة. حالة األطفاؿ الذين 
: تصرفوا بشكل تعاطفي. 80يستجيبوف لؤلصدقاء كاجملتمع 

مع تطور الوقت ال يزاؿ األطفاؿ يف تطوير جنبا إىل جنب 
 .ادلهارات االجتماعية من احملفزات البيئية كالعائلية

االختبلؼ مع ىذا البحث ىو موضوع البحث الذم 
يفحص سلرجات تعلم الطبلب حوؿ ادلوضوعات األخبلقية ، 
كتقنيات صبع البيانات للمبلحظة ، كادلقاببلت ، 

لعمل الطبقي ادلستخدـ ىو كاالختبارات. ظلوذج البحث يف ا
 كميس ك تغارات.   ظلاذج
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 اإلطار النظرى ﴾ب﴿
 درس المطالعة .0

ىي مهارة اللغة ادلستفادة من اكتساب  ادلطالعة
مهارات االستماع كالقراءة ، ككبلعلا قراءة األصوات 
كالقراءة داخليا. من خبلؿ القراءة اكتساب القدرة على 

احملتويات. باإلضافة التعرؼ على الرموز ادلكتوبة ، كفهم 
 إىل ذلك ، فإف بعض األىداؼ اليت غلب ربقيقها من

 : ىيادلطالعة 
تدريب الطبلب الذين يتمتعوف بادلهارة يف  (1

عن طريق  االستماع إىل احلركؼ العربية كقراءهتا
 .االنتباه إىل عبلمات الًتقيم

ؽلكن التمييز بُت احلركؼ كاحدة إىل أخرل ،  (2
كالقراءة السلسة كفقا لذلك الكبلـ بطبلقة 

 .لعبلمات الًتقيم
 .ؽلكن االستماع كالقراءة كفقا لنغمة أسلوب اللغة (3
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تدريب الطبلب ليكونوا قادرين على االستماع  (4
 8.كالقراءة كفهم ما يقرؤكنو

إّف الغرض من درس ادلطالعة ىو تعويد التبلميذ 
فهم مايقرأكف من الكتب كغَتىا فهمان جّيدان سريعا من 

أك مشقة، مّث جودة النطق كحسن اإللقاء حىت غَت كّد 
يسهل على السامع أيضنا فهم اآلراء كادلعاىن اّلىت يراد 

 9توصيلها إليو.
 كخطوات تدريس ادلطالعة :

 اإلستعداد لدخوؿ الفصل بأدكات التعليم البلزمة.
 

 التعارؼ (1
 إلقاء السبلـ (أ 

 تنظيم الفصل (ب 

                                                             
 Media Pembelajaran ،...10-11، خليل اهلل 8

)فونوركجو: دار السبلـ  ، أصوؿ الًتبية كالتعليمسوترسنو أضبد كأخركف،   9
 .25(، 2011كونتور، 
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 السؤاؿ عن ادلادة ككتابتها مّث كتابة التاريخ (ج 
 اذلجرم كادلبلدم دبشاركة التبلميذ.

 إعبلف موقف ادلدّرس (د 
 ادلقدمة (2

األسئلة أك البياف ادلوجز الذل يوصل أذىاف التبلميذ إىل 
 موضوع جديد عند اإلمكاف مثّ كتابة عنواف ادلوضوع.

 كأخذ ادلغزل –كالربط  –العرض  (3
 شرح الكلمات بتلفيظها ككتابتها مثّ شرح معنها  (أ 

الكلمات الصعبة يف صبل مفيدة, كضع التبلميذ  (ب 
 إذا احتاج إىل ذلك لتحقيق الفهم

شرح ادلوضوع مع الربط كربليلو بادلناقشة  (ج 
كالتشويقات, مّث اإلستنتاج كأخذ الدرس أم 

 ادلغزل إذا احتول ادلوضوع على ذلك
قراءة ادلدّرس ادلقالة ظلوذجا للتبلميذ بعد  (د 

 معرفتهم موضوع الدرس يف كتبهم
ذ كاحدا فواحدا مع اإلصبلح من قراءة التبلمي (ق 

 ادلدّرس, كذلك بعد سباـ الكبلـ
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قراءة التبلميذ ادلقالة بصوت خفيف مع البحث  (ك 
عن كلمات أك صبل صعبة لتوجيو األسئلة عنها 

 إىل ادلدّرس
األسئلة من التبلميذ عّما مل يفهموه يف  (ز 

ادلوضوع, مّث الئلجابة عنها من التبلميذ اآلخرين 
 أك من ادلدّرس

ءة ادلدّرس أك التبلميذ ما على السبورة مع قرا (ح 
 اإلصبلح من ادلدّرس كالتبلميذ يبلحظونو

كتابة التبلميذ ما على السبورة يف كرّاستهم  (ط 
كمبلحظة ادلدّرس التبلميذمّث قراءة كشف 

 الغياب
قراءة بعض التبلميذ ما كتبوه يف كرّاستهم ربقيقا  (م 

 اآلخرين يبلحظوف على صّحتها ك
مادة الدرس صامتة إعدادا  قراءة التبلميذ (ؾ 

دلواجهة التطبيق بإشراؼ ادلدّرس مّث ؽلسح 
 ادلدّرس السّبورة

 التطبيق (4



 
 

22 
 

 األسئلة عن مضموف ادلوضوع (أ 
األسئلة عن معاين الكلمات ككضع بعضها يف  (ب 

 صبل مفيدة
 التكّلم عن ادلقالة برّمتها برمتها عند اإلمكاف. (ج 

 اإلختتاـ (5
اإلرشادات كادلوعظ. كزبتلف اإلرشادت  (أ 

ادلوعظ بإختبلؼ ادلواد كزلتويات موضوع ك 
 الدرس.

 10ؼلتتم ادلدرس تدريسو بالسبلـ. (ب 
مهارات القراءة ىي القدرة على فهم كفهم 
زلتويات شيء مكتوب من خبلؿ قراءة أك ىضمو يف 
القلب. القراءة ىي يف األساس عملية اتصاؿ بُت القارئ 

                                                             
، الًتبية العمليةقسم ادلنهج الدراسى بكلية ادلعلمُت اإلسبلمية كونتور،   11

 10-7(، 2003)فونوركجو: الطباعة كالنشر دار السبلـ، 
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كادلؤلف من خبلؿ النص الذم كتبو ، مث مباشرة فيو 
. عبلقة إدراكية بُت اللغة احملكية كاللغة ادلكتوبة

11 

فالقرأة ىف ادلدرسة توسع دائرة خربة التبلميذ 
كتنميها، كتنشط مهاراهتم الفكرية، كهتذب أذكاقهم، 
كتشبع فيهم حب االسطبلع النافع دلعرفة نفسهم، 
كمعرفة األخرين، كالعوامل احمليطة هبم، كماػلدث كما يوجد 

  12ة بعيدة.ىف أزمنة كأمكن
 انواع القراءة اك ادلطالعة نوعاف كعلا :

ادلطالعة الصامتة ىي القراءة دكف علس، أك ربريك  (أ 
الشفة، كىي القراءة الطبيعية الىت ظلارسها ىف حياتنا 
اليومية، كنعتمد عليها ىف كسب ادلعلومات كاخلربات 

 ادلتنوعة. 

                                                             
، )القاىرة: دار الثقافة للنشرك تعليم اللغة العربيةمصطفى رسبلف،   11
 135(، 2005التوجيع، 

12
، )الرياض: دار عامل طرؽ تدريس اللغة العربيةحسن مبل عثماف،   

 166-165(، 1993الكتب لطابعة كالنشركالتوزيع، 
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ادلطالعة اجلهرية ىي ػلرص ىف ادلطالعة اجلهرية   (ب 
خاصة على جودة النطق كحسب األداء كسبثيل 
ادلعاين كاالنفعاالت كإعداد الطبلب للمواقف 
اخلطابية كعبلج مايبدك عند بعضهم من خوؼ أك 

 13خجل.
 أىداؼ تعليم القراءة :

أف القراءة ىي أكىل ادلهارات الثبلث )كىي القراءة  (أ 
 حلساب(.كالكتابة كا

 أف القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة.  (ب 
إف القراءة ىي ادلهارة اليت تبقى مع الدراس عندما  (ج 

 يًتؾ البلد العريب الذم يتعلم فيو اللغة.
بالقراءة يستطيع الدراس أف ػلقق أغراضو العملية من  (د 

 تعليم العربية.
كالقراءة مهارة يستطيع الدراس هبا ربقيق قدر من  (ق 

 كقضاء كقت الفراغ.اإلستماع 
                                                             

, )مصر: جامعة , تعليم العربية لغَت الناطقُت هبارشدم أضبد طعيمة  13
 176-175(, 1989ادلنصورة، 
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فإف القراءة ىي ادلهارة اليت ينميها الطالب كحده بعد  (ك 
 14أف يًتؾ ادلعهد ليس شبة أدعى للتقدـ ىف القراءة.

عملية التفاىم ىي عملية بناء معاين رسائل 
التعلم ، سواء كانت شفوية أك مكتوبة أك رسومية يتم 
تقدؽلها من خبلؿ الكتب التعليمية كموارد التعلم 

رل. يقاؿ إف الطبلب يفهموف ما إذا كاف بإمكاهنم األخ
 15.بناء معٌت الرسالة اليت مت استبلمها

كال سوال يف مقدمة التعليم   ترتاىرجي كفقا ألكمار
قاؿ أف التفاىم ىو القدرة على التفكَت ادلعريف ، يف حُت 

 أف تكوف على استعداد للقياـ بذلك ىو ادلوقف )القدرة
اليت غلب سدىا. من الفهم ، من الضركرم أف  (العاطفية

                                                             
 Penilaian Hasil Pembelajaran di Sekolah إيكو بوترك كيديوكو ،  14

Dasar  ، 31( ، 2014، )يوجياكارتا: مكتبة التعلم 

 Rineka: جاكرتا، ) Pengantar Pendidikan، عمر ترتاىرجو ك السبل  15

Cipta ،1989 ،)22 
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نؤمن باخلطوة التالية ضلو االستيعاب الداخلي )الًتتيب( ، 
 16مث القدرة أك العرض لتنفيذ القيم شلكن فقط القياـ بو.

( ىو على أنو القدرة 1979الفهم كفقان لبولـو ) 
 .على استيعاب معٌت ادلادة أك ادلادة اليت يتم دراستها

حسب بلـو ىو قدرة الطبلب على قبوؿ ، استيعاب ، 
كفهم الدركس اليت يقدمها ادلعلم للطبلب ، أك إىل أم 
مدل يستطيع الطبلب فهم كفهم ما يقرأه أك يشاىده أك 
يشعر بو أك ما يشعر بو يف صورة نتائج حبث ادلبلحظة 

 17.ادلباشرة اليت قاـ هبا
 مهارت الفهم ىم :

 عٌت كاحد أك متقاربتعرؼ كلمات سلتلفة دل  (1
 استخبلص األفكار من النص ادلقركء  (2

                                                             
 Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah ,أضبد سوسانتو ،   16

Dasar: جاكرتا(, Prenada  Media Group 2013 ،)6 

، )القاىرة : دار الثقافة للنشر تعليم اللغة العربيةمصطفى رسبلف،   17
 140(، 2005كالتوزيع، 
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استخداـ السياؽ ىف معرفة معاىن الكلمات   (3
 كالًتاكيب اجلديدة

إدراؾ النقاط احلاكمة أك الكلمات ادلفتاحية   (4
 كمدل تكرارىا ىف الفقرات

إدراؾ التفاصيل ادلساعدة على إدراؾ األفكار   (5
 األساسية

العبلقة بُت بعضها  ربليل النص إىل أجزاء كمعرفة  (6
 .البغض

تلخيص األفكار الىت يشتمل عليها النص تلخيصا  (7
 18كافيا.

 لعب األدوارتعريف إستراتيجية  .8
 تعريف إستراتيجية التدريس .أ 

مصطلح االسًتاتيجية يأيت من اللغة اليونانية ، 
االسًتاتيجية ىي ظلط  .للتخطيط تعٍت كىي اسًتاتيجية

                                                             
 Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah ,نتو ، أضبد سوس  18

Dasar،،،،4-11. 
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لتنفيذ أنشطة أك يتم التخطيط لو كربديده عن قصد 
19.إجراءات لتحقيق األىداؼ ادلرجوة

يف القاموس  
اإلندكنيسي الكبَت ، تعٍت اإلسًتاتيجية التخطيط 
الدقيق لؤلنشطة لتحقيق أىداؼ زلددة. عبلكة على 

أنو ؽلكن اقًتاح االسًتاتيجيات  منشور ذلك ، أكضح
 20.تحقيق األىداؼ احملددةلكمبادئ توجيهية 

ىي نشاط تعليمي غلب  دريساسًتاتيجية الت
أف يقـو بو ادلعلموف كالطبلب حىت ؽلكن ربقيق 

سودرجا ك  كفقنا أىداؼ التعلم بفعالية ككفاءة.
ىي زلاكلة لتهيئة  دريس، فإف اسًتاتيجية التسَتجور

الظركؼ عن عمد حىت ؽلكن ربقيق أىداؼ التعلم 
 دريسالت ةباإلصلازات. غلادؿ ميارسو بأف اسًتاتيجي

يف نظاـ التعلم يف شكل مبادئ توجيهية ىي هنج كلي 

                                                             
 PT Remaja, )باندكنج، Strategi Pembelajaran عبد اجمليد، 19

,Rosdakarya: 2013 ،)3-4. 

، )يوجياكرتا:تورس، Strategi Belajar Mengajarأّنسة ادلفركة،   21
2009،)36. 
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 كأطر أنشطة لتحقيق أىداؼ التعلم العامة. أكد
تعكس هنج ربقيق أىداؼ  ةأف االسًتاتيجي مَتسو
 دريسالت ةأف اسًتاتيجي Careyك  Dickصرح  .التعلم

ىي رلموعة من ادلواد ك إجراءات التعلم ادلستخدمة 
معنا إلعطاء نتائج تعلم الطالب.

21 
ىي تفعيل الطريقة. لذلك  دريسسًتاتيجية التإ

ىي يف شكل خطط  دريس، فإف اسًتاتيجية الت
كقواعد كخطوات كأىداؼ ستعمل يف ادلمارسة يف 
عملية التعليم كالتعلم يف الفصل من أجل ربقيق 

 22كربقيق أىداؼ التعلم.

 لعب األدوارإستراتيجية تعريف  .ب 

 لعب األدكار ىو كاحد من عملية التعلم اليت
تنتمي إىل أسلوب احملاكاة. كفقا لدكسوف اليت اقتبسها 

                                                             
،  UIN Maliki Press:  ، )مالنج Strategi Pembelajaran،  موليونو  21

2012 ،)9-10 
 UIN: مالنج، )Pembelajaran Bahasa Arab، عبد احلميد ك آخركف  22

Malang Press ،2008 ،)4 
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حبجة أف احملاكاة مصطلح عاـ  دمياتىك  موجيونو
يتعلق بتجميع كتشغيل ظلوذج يكرر العمليات 
السلوكية. يف حُت ذكر علي أف طريقة احملاكاة ىي 

تشمل  طريقة للتدريس عن طريق تنفيذ عملية التقليد.
احلصوؿ عليها من ىذه خربات التعلم اليت يتم 

الطريقة: القدرة على التعاكف كالتواصل كتفسَت 
احلدث. من خبلؿ لعب األدكار ، ػلاكؿ الطبلب 
استكشاؼ العبلقات بُت البشر من خبلؿ إظهارىم 
كمناقشتها ، حبيث يتمكن الطبلب معنا من 
استكشاؼ ادلشاعر كادلواقف كالقيم كاسًتاتيجيات 

 23.حل ادلشكبلت ادلختلفة
ىو كضع مصمم بشكل متعمد  عب األدكارل

حيث يظهر الطبلب أك يفًتضوا شخصيات أك 
ىويات ال يفًتضوهنا عادة لتحقيق أىداؼ التعلم. يف 

 التعلم من قبل" ىو مثاؿ على لعب األدكار اجلوىر ،
يشَتإىل أف الطبلب غلب أف  دكر الكلمة." يفعل

                                                             
 Strategi Pembelajaran ،...44-45موليونو،   23



 
 

31 
 

قادرين يطبقوا بنشاط ادلعرفة كادلهارات كالفهم ليكونوا 
على التحدث كالتصرؼ بشكل جيد من منظور 

إىل أف  ( play ) سلتلف يعطى ذلم. تشَت كلمة
الطبلب يستخدموف خياذلم كمتعة يف إظهار دكرىم 

 24يف بيئة غَت مهددة.
 :ىي كما يلي لعب األدكار أىداؼ

دلمارسة بعض ادلهارات ، سواء ادلهنية كاحلياة  (أ 
 .اليومية

 .أك مبدأللحصوؿ على فهم دلفهـو  (ب 
 دلمارسة حل ادلشاكل (ج 

 :مبادئ احملاكاة ىي
مت إجراء زلاكاة من قبل رلموعة من الطبلب،  (أ 

كػلصل كل فريق على فرصة لتنفيذ نفس زلاكاة، 
 .أك قد تكوف سلتلفة أيضا

 .غلب إشراؾ صبيع الطبلب مباشرة فيأدكار كل (ب 

                                                             
24  Ellizabert E. Barkley ، Collaborative Learning Techniques ،

 226(، 2012باندكنج : نوسا ميديا، )
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ربديدمن موضوعات تتناسب مع قدرة الطبقة،  (ج 
 .كادلعلمُتاليت ناقشها الطبلب 

 .زلاكاة التوجيو ألكؿ مرة (د 
 .يف عملية احملاكاة ، ينبغي كصف حالة كاملة ، (ق 
 25.كينبغي السعي إىل دمج العديد من العلـو (ك 

 خطوات لعب األدوارج. 
 على النحو التايل:  ر(ادك األ )لعباحملاكاة  اخلطوات

 إعداد (أ 
تعيُت موضوع أك ادلشكلة كاألىداؼ الواجب  (1)

 .ربقيقها
مشكلة نظرة عامة يف احلالة اليت  ادلعلم يعطي (2)

 .ستقاـ
ادلعلموف رلموعة من البلعبُت الذين  (3)

سيشاركوف يف احملاكاة، كالدكر الذم ينبغي أف 
 .تقـو بو اجلهات الفاعلة

                                                             
 Proses Belajar Mengajar،،،22 حاسبواف ك موجيونو ،   25
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ادلعلمُت إعطاء الطبلب الفرصة لطرح كخاصة  (4)
 للطبلب ادلشاركُت يف توصيف

 التنفيذ (ب 
 .يبدأ لعب الدكر من قبل فريق ادلمثلُت (1)
 .الطبلب اآلخركف باىتماـ يتبعو (2)
غلب على ادلدرسُت تقدًن ادلساعدة للفريق  (3)

 الذم يواجو ادلشاكل
 اإلغبلؽ (ج 

إجراء مناقشات حوؿ الطريقة اليت تلعب هبا  (1)
 .القصة الدكر كادلواد ادلقدمة

 26.صياغة االستنتاجات (2)
 دوارالمزايا والضعيف إستراتيجية لعب األ . د

لواحد أك أكثر  دكارلعب األ يشرؾ ادلعلموف الطبلب يف
 :من األسباب التالية 

 .إظهار ادلعرفة ادلكتسبة كادلهارات كالقدرات (أ 
                                                             

 Strategi Pembelajaran... ،207عبد اجمليد ،   26
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 إظهار التكامل ادلعريف العملي (ب 
 .تطبيق ادلعرفة حلل ادلشكبلت (ج 
 .إشراؾ الطبلب يف التعلم ادلباشر كالتجرييب (د 
 27.تطوير الفهم التجرييب (ق 

 ادلزايا إسًتاتيجية لعب األدكار ىي كمايلى :
نفسو لتدريب، كفهم، كتذكر أف تدريب الطبلب  (أ 

 األدكار.  ادلادة
كسيتم تدريب الطبلب على أخذ ادلبادرة،  (ب 

 كاإلبداع.
كالتعاكنبُت البلعبُت ؽلكن زراعتها كرعايتها مع  (ج 

 األخرين.
الطبلب احلصوؿ على صاحل لقبوؿ ك تقسيم  (د 

 ادلسؤكليات مع اآلخرين.

                                                             
يوجياكارتا: )، Strategi Pembelajaran Aktif ىشاـ زيٍت ، كآخركف ،   27

  .100( ، 2008مكتبة مدين ، 
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ؽلكن تعزيز اللغة الشفهية للطبلب إىل لغة جيدة  (ق 
 يسهل فهمها من قبل اآلخر حبيث

 : لعب األدكارة ضعف اسًتاتيجيال
يصبح معظم األطفاؿ الذين ال يشاركوف يف  (أ 

 .دكرىم أقل نشاطنا
كيستهلك الكثَت من الوقت ، كيستعدكف ،  (ب 

 كيفهموف زلتول الدركس كالعركض ادلسرحية
 يتطلب مساحة كبَتة دبا فيو الكفاية يف (ج 
بأصوات كثَت من األحياف تتأثر فئات أخرل  (د 

 28.البلعبُت كادلتفرجُت

 تعريف الفعالية التدريس .2

قاموس  (KBBI)  تعريف الفعالية كفقنا لقاموس
كبَت للغة اإلندكنيسية ىو قابلية االستخداـ كالنشاط 

                                                             
 Model-Model Pembelajaran Inovatif dan  توكَتاف ك أخركف ،  28

Kreatif :42(، 2013، ألفبوتا ، )باندكنغ. 
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كمدل مبلءمة نشاط ما بُت شخص ينفذ ادلهمة 
 .كاألىداؼ ادلراد ربقيقها

ىي الفعالية   Bungkaesتعريف الفعالية كفقنا 
العبلقة بُت ادلخرجات كالغرض. من حيث الفعالية ىو 
مقياس دلدل كصوؿ مستول ادلخرجات كالسياسات 

 .كاإلجراءات يف ادلنظمة إىل األىداؼ احملددة

الفعالية ىي مقياس يوضح مدل ربقيق 
األىداؼ أك األىداؼ )اجلودة كالكمية كالوقت(. 

ت الفعالية ىي تقييم يتم إجراؤه فيما يتعلق بإصلازا
األفراد كاجلماعات كادلنظمات ، كيقًتب من اإلصلازات 

 29اليت يتوقع أف تكوف أكثر فعالية نتائج التقييم.

التعلم إذا كاف الطبلب يشاركوف فعالية  يقاؿ إف
بنشاط يف تنظيم كاكتشاؼ ادلعلومات )ادلعرفة( كأعلية 
ادلعلومات ادلقدمة. ال يقبل الطبلب بشكل سليب فقط 

                                                             
 Visionary Leader Ship Menuju Sekolah ، آف كوماريا كسييب ترياتنا  29

Efektif  ،باندكنج( :Bumi Aksara  ،2005 )34 
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قدمها ادلعلم. نتائج التعلم ال تزيد فقط من ادلعرفة اليت ي
فهم الطبلب كامتصاصهم كلكن أيضنا ربسن مهارات 
تفكَت الطبلب. كىكذا يف التعلم ، غلب اإلشارة إىل  
كيفية مشاركة الطبلب يف تنظيم الدركس كادلعرفة. كلما 
زاد نشاط الطبلب يف التعلم ، زاد اكتماؿ التعلم ، 

 .حبيث يكوف التعلم فعاالن 

فعالية التعلم ىي العبلقة بُت األىداؼ كالنتائج 
اليت مت احلصوؿ عليها. تتمثل إحدل اجلهود اليت بذذلا 
ادلعلم يف تبسيط أنشطة التعلم يف ربديد ظلوذج التعلم 

ىف  Kauchak ك Eggen ادلناسب للطبلب. يذكر
warsita خصائص التعلم الفعاؿ على النحو التايل: 

نشطُت يف بيئتهم من يصبح الطبلب مراجعُت  .أ 
خبلؿ ادلبلحظة كادلقارنة كالعثور على أكجو التشابو 

 .ادلوجودة
يوفر ادلعلم ادلواد كمحور للتفكَت كالتفاعل مع    .ب 

 .الدرس
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يشارؾ ادلعلم بنشاط يف إعطاء التوجيو كاإلرشاد  .ج 
 .للطبلب يف ربليل ادلعلومات

تعلم التوجو إلتقاف زلتول ادلوضوع كتنمية مهارات  .د 
 30َت.التفك

 

 ائج التعليم الطالباتنت .2

التعلم ىو نشاط يقـو بو شخص متعمد يف 
حالة كاعية للحصوؿ على مفهـو أك فهم أك معرفة 
جديدة لتمكُت شخص ما من تغيَت سلوكو الدائم 
نسبينا يف التفكَت كالشعور كالتصرؼ. سلرجات التعلم 
ىي التغَتات اليت ربدث يف الطبلب ، كاليت تشمل 

ادلعرفية كالعاطفية كاحلركية كنتيجة ألنشطة اجلوانب 
بارىيم اليت تنص على أف  التعلم. كفقا ؿ نواكل يف

                                                             
فعالية ظلوذج لعب األدكار يف زيادة كفاءة الطبلب يف " تيارا أصليا ديوم ،  31

-UM Metro،1( ،2017 ،)97  رللة التعليم االقتصادم " دكرات اإلدارة ادلالية ،
98 
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نتائج التعلم ؽلكن تفسَتىا على أهنا مستول صلاح 
الطبلب يف مادة التعلم يف ادلدارس اليت يتم التعبَت عنها 
يف النتائج اليت مت احلصوؿ عليها من نتائج االختبارات 

 .ن ادلوضوعاتعلى عدد معُت م
أنواع سلتلفة من سلرجات التعلم ىناؾ ثبلثة، 

 :كىي
 فهم مفهـو  (1

فهم ادلفهـو ىنا ىو القدرة على تفسَت كتفسَت 
شيء مت فهمو / توضيحو يف األفكار أك األفكار 
أك الفهم. لقياس نتائج التعلم يف شكل مفاىيم 
فهم ، ؽلكن للمدرسُت إجراء تقييمات للمنتج ، 

تقييم ادلنتج من خبلؿ عقد أنواع كؽلكن إجراء 
سلتلفة من االختبارات شفهيا ككتابيا على حد 

 .سواء
 مهارات العمليات  (2

ىذه مهارة تؤدم إىل تطوير القدرات العقلية 
كالبدنية كاالجتماعية األساسية كمحرؾ للقدرات 
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األعلى لدل الطبلب. ادلهارات تعٍت القدرة على 
ات بفعالية استخداـ األفكار كالعقل كاإلجراء

 .ككفاءة لتحقيق نتيجة معينة دبا يف ذلك اإلبداع
 ادلواقف  (3

كفقان النغ يف أزكار ، فإف ادلواقف ليست رلرد 
جوانب ذىنية ، كلكنها تشمل أيضنا جوانب من 

 سردؽلاف االستجابة اجلسدية. يف حُت أف ادلوقف
ىو اذباه للقياـ بشيء ما بطريقة ، طريقة ، ظلط ، 

للعامل احمليط يف شكل األفراد كتقنيات معينة 
كبعض األشياء. تشَت ادلواقف إىل أفعاؿ ادلرء أك 

 31سلوكو أك أفعالو.

 هيكل التفكير ﴾ج﴿
، ادلطالعة  درسىف  تنفيذ إسًتاتيجية لعب األدكارإذا  .1

ىف الفصل م الطالبات يؽلكنها ربسُت نتائج التعل

                                                             
 Teori Belajar dan Pembelajaran،...4-11أضبد سوسانتو ،   31
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 دارادلدرسة الثانويّة اإلسبلمية الشاملة  "ق"الثامن 
 بوصلكاؿ فونوركجو. التقول

، ادلطالعة  درسىف  تنفيذ إسًتاتيجية لعب األدكارإذا  .2
م الطالبات احلد األدىن من معايَت يتعلالفستصل نتائج 

ادلدرسة الثانويّة  "ق"ن ىف الفصل الثاماالكتماؿ 
 بوصلكاؿ فونوركجو. دار التقولاإلسبلمية الشاملة 

 فروض البحث ﴾د﴿
درس  ادلطالعة   ىف لعب األدكار ةسًتاتيجيإمع اعتماد  .1

 "ق" م من الفصل الثامنيؽلكن ربسُت نتائج التعل
دار التقول  ادلدرسة الثانويّة اإلسبلمية الشاملة

 و.جفونورك  كاؿصلو ب
ىف درس ادلطالعة  لعب األدكار ةمع تنفيذ اسًتاتيجي .2

احلد األدين من معايَت  اتبالم الطيالتعل نتائج
 .اإلكتماؿ
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 الثالثالباب 

 منهج البحث

 موضوع البحث ﴾أ  ﴿

اذلدؼ من اإلجرائّي الّصفّي يف ىذ البحث ىو 
ادلطالعة  ىف الدرس لعب األدكارة اسًتاتيجي نفيذت

 البات.م الطيلتحسُت نتائج تعل

 البحث مكان ﴾ب﴿

ادلدرسة الثانويّة اإلسبلمية أخدت الباحثة ادلكاف ىف 
ىف الفصل الثامن  دار الّتقول بوصلكاؿ فونوركجوالشاملة 

ـ لتحسُت النتائج التعليم  2019/ 2018"ق" ىف السنة 
 الطالبات. 28الطالبات ىف درس ادلطالعة كعددىم 

 البحثتغيرات م ﴾ج﴿

ادلتغَتات العملية ، كاليت ىي يف شكل عملية تنفيذ  (أ 
 .رااألدك  اسًتاتيجية  لعب
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م من الطالبات فصل يادلتغَتات النتائج ، كنتائج التعل (ب 
دار ادلدرسة الثانويّة اإلسبلمية الشاملة ىف  "ق"الثامن 

 الّتقول بوصلكاؿ فونوركجو.

 اإلجرائّي الصفيّ  إجراءات البحث ﴾د ﴿

استخدمت الباحثة نوع البحث ذلاذا البحث 
 Classroom)العلمي على سبيل البحث اإلجرائّي الصّفّي 

Action Research )  . البحث إستخدمت الباحثة ىف ىذا
كيف  (Taggart) تغارت ك (Kemmis) من كميسبطراز 
ك ىي تكوين كل  احللزكنية"مت إطبلؽ ظلوذج  1988العاـ 

الدكر من أربعة عنصور ك ىي :ةالتخطيط، التنفيذ، 
بعد إنتهى التنفيذ الدكر األكؿ  32ادلبلحظة ك العاكسة.

خصص بعد العاكسة مّث كانت بعدىا اخلطة الثاىن ىف 
 الدكر األخرل. كىي كما يلى :

 
                                                             

)يوغياكرتا: مكتبة ، Penelitian Tindakan Kelasمفتاح اذلدل،   32
 48(، 2015الطبلب، 
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 نموذج بحث اإلجرائّي الصّفّي كميس و تغارات 2.0الصورة 

 التخطيط .0
 تتكوف اإلكرائي لبحث كعلتها الذل اإلعداد كىي 

 اخلطة كعل ادلسئلة، لتحديد تشخيص اإلختبار يثبت من
 اإلكرائ، البحث لتطبيق مادة ك آلة التعليم، كسائل التعليم،

 .ادلثبت اإلفبلح عمل بتنفيذ تتعلق البحث آلة ك
 
 

 التخطيط

0الدور   

 التنفيذ

 

 ادلعاكسة

 

 ادلبلحظات

8الدور   

 التنفيذ

 ادلبلحظات

 ادلعاكسة

 التخطيط

? 
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 التنفيذ .8
 التنفيذ العمل خطة. عملو الذم التنفيد كففي كىي 

 .هبا يقاـ الذم العملي اإلكراءات ك
 المالحظة .2

 عملية عن البيانات رقيم اإلكراءات بُت عن كىي 
 هبا. يقاـ الذم التنفيد تطبيق

 العاكسة .2
 ك ادلراقبة حلصيل التحليل كراءات بُت كىي 
 كشخص اإلفبلح، التنفيذ كآثر العملية عن اإلنعكاس

 .بعدىا لتنفيذ اخلطة ك ادلعيار  يتعلقها،
 ترقية لينظر دكرين على اإلكرائي البحث ىذا ينفيذ 

بتنفيذ إسًتاتيجية لعب  الباتللط درس ادلطالعة نتيجة
 ادلراحل بعض تقدـ ادلرحلة ىذه يف ذلك، مع كيرتبط. األدكار
 :يلي كما البحث
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 دور األول

 عاكسةال المالحظة التنفيذ التخطيط
 ربليل 

 الباحثة
 عن

 ادلنهج
 التعليم
 دلعرفة

نتائيج 
 ادلعلم
غلى 

 األستاذة.
  صنعت

الباحثة 
خطط 
القيادة 

  قرأف
الطالبات 

ادلواد/ 
 القراءة.

  يقـو ادلعلم
بتعيُت عدة 

 الطالبات
لدراسة 

 السيناريو.
  كّونت

 الباحثة
من  الفرقة

 .الباتالط
 يدعو 

  رقبت
ادلراقبة/الباح

ثة أنشطة 
الطالبات 

أثناء عملية 
 التعلم.

  سجل
األحدات 

 اذلامة.
  صبع

مبلحظات 
الطالبات 

أثناء عملية 
 التعلم.

  ربليل
البيانات 

بعد تنفيذ 
الدكر 
 األكؿ.

  تقييم تنفيذ
اإلجراءات 

الىت 
تنفيذىا ىف 

الدكر 
 األكؿ.

  ناقست
الباحثة مع 

ادلراقبة 
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الدركس 
بإسًتاتيجي

ة لعب 
األدكار 

مع ادلادة 
"الشّر 
 بالّشر"

  إعداد
ادلصادر / 
ادلواد / 

كسائل 
 اإليضاح.

  إعداد
أدكات 
التقييم 

اليت سيتم 
استخدام

ادلعلم 
الطبلب 

الذين 
تعيينهم 

للقياـ 
بالسيناريو 

 الذم
 تعلمو.

  جلسن
الطالبات 

 فرقتهايف 
ك الحظن 

السيناريو 
الذم 
 عرضو.

  بعد األداء
 ،إعطاء

  كتبت
الباحثة 

نتائج 
التعليم 

 الطالبات.

لتحديد 
تنفيذ الدكر 

ألف  ثاينال
نتائج 

م يف يالتعل
 األكؿ الدكر

ال تزاؿ 
 .منخفضة
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ىا لقياس 
ربقيق 

 الكفاءات

  إعداد
نتيجة 
معايَت 

اإلستكما
األدىن ؿ 

لتحقيق 
 الكفاءة.

  صنعت
 الباجثة

قة كر 
مبلحظة 

جلمع 
البيانات 
ىالستخد

 الفرقةكل 
عمل الكرقة 

دلناقشة 
السيناريو 

الذم 
 عرضو.

 ت  عرض
الفرقة كل 
نتائج 

ناقشة ادل
 اجملموعة.

   ادلعلم
يعطي 

 خبلصة
 .عامةال
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 يف ا
 عملية
 .التعلم

 

 الدور الثاني

 عاكسةال المالحظة التنفيذ التخطيط
  صنعت

الباحثة 
خطط 
القيادة 

الدركس 
بإسًتاتيجي

ة لعب 
 .األدكار

  إعداد
ادلصادر / 

  قرأف
الطالبات 

ادلواد/ 
 القراءة.

  
  الحظن/ر

 قنب
الطالبات 

الصور 
على 

  رقبت
ادلراقبة/الباح

ثة أنشطة 
الطالبات 

أثناء عملية 
 التعلم.

  سجل
األحدات 

 اذلامة.
  صبع

  ربليل
البيانات 

بعد تنفيذ 
الدكر 
 األكؿ.

  تقييم تنفيذ
اإلجراءات 

الىت 
تنفيذىا ىف 

الدكر 
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ادلواد / 
 كسائل

اإليضاح 
لعملية 

 التدريس
 .التعلم

  صنعت
الباحثة 
أدكات 
التقييم 

اليت سيتم 
استخدام

ىا لقياس 
ربقيق 

 الكفاءات

  صنعت
 الباحثة

 .السبورة
  يقـو ادلعلم

بتعيُت عدة 
 الطالبات
لدراسة 

 السيناريو.
  كّونت

 الباحثة
من  الفرقة

 .الباتالط
 يدعو 

ادلعلم 
الطبلب 

الذين 
تعيينهم 

للقياـ 
بالسيناريو 

مبلحظات 
الطالبات 

أثناء عملية 
 التعلم.

  كتبت
الباحثة 
التعلم نتائج 

 الطالبات.

 األكؿ.
  ناقست

الباحثة مع 
ادلراقبة 

لتحديد 
 تنفيذ الدكر

ألف  الثاين
نتائج 

م يف يالتعل
 األكؿ الدكر

ال تزاؿ 
 .منخفضة



 
 

51 
 

نتيجة 
معايَت 

اإلستكما
األدىن ؿ 

لتحقيق 
 الكفاءة.

  صنعت
 الباحثة

قة كر 
مبلحظة 

جلمع 
البيانات 
ىالستخد

 يف ا
 عملية
 .التعلم

 الذم
 تعلمو.

  جلسن
الطالبات 

 فرقتهايف 
ك الحظن 

السيناريو 
الذم 
 عرضو.

  بعد األداء
 ،إعطاء
 الفرقةكل 
عمل الكرقة 

دلناقشة 
السيناريو 

الذم 
 عرضو.
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 ت  عرض
الفرقة كل 
نتائج 

ناقشة ادل
 اجملموعة.

   ادلعلم
يعطي 

 خبلصة
 .عامةال

 

 أسلوب جمع البيانات  ﴾ه﴿

البلزمة يف ىذا البحث للحصوؿ على البيانات 
 تستخدـ الباحثة األساليب جلمع البيانات كمايلى :

 قابلة ادل .1
 " :مقابلة على النحو التايل Esterberg  يُعرِّؼ

اجتماع األشخاص لتبادؿ ادلعلومات كفكرة من 



 
 

53 
 

خبلؿ األسئلة كاالستجابة ، شلا يؤدم إىل التواصل 
. "كالبناء ادلشًتؾ للمعٌت حوؿ موضوع معُت

لشخصُت لتبادؿ  ادلقاببلت ىي اجتماعات
ادلعلومات كاألفكار من خبلؿ األسئلة كاألجوبة ، 

يف  33حبيث ؽلكن بناء ىذا ادلعٌت يف موضوع معُت.
قابلة سلطط ذلا ادل ةستخدـ الباحثت، دا البحث ى

كلكنها غَت منظمة ، أك سؤاؿ كاحد أك سؤالُت 
ن مفتوحتُت من الشخص الذم غلرم ادلقابلة ، كلك

بعد ذلك ، أتيحت للمقابلة فرصة للمستجيبُت 
 ةقـو الباحثتالختيار ما ؽلكن احلديث عنو. قد 

ا يف ىذ 34بطرح األسئلة الستكشافها أك توضيحها.
 الثامن الفصل الطالباتمع  مقابلة، أجريت البحث

دار ادلدرسة الثانويّة اإلسبلمية الشاملة ىف  "ق"

                                                             
باندكنغ: الفابيتا ، )، Metode Penelitian Tindakan سوغيونو ،  33

2106 ، )317 

 Bumiجاكرتا: )، Melaksanakan PTK itu Mudah صلح، ماسنور م  34

Aksara  ،2009 ، )63 
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 احلقيقة دلعرفة - الّتقول بوصلكاؿ فونوركجو
، كفهم ادلوضوع  ادلشكبلت يف تعليم درس ادلطالعة

يف  لعب األدكار ةسًتاتيجيإ تنفيذ، كاالنطباع عن 
 .عملية التعلم

 ادلبلحظة .2
ادلبلحظة ىي تقنية جلمع البيانات من خبلؿ 
مراقبة كل حدث مستمر كتسجيلو باستخداـ أداة 
مراقبة حوؿ األشياء اليت سيتم مبلحظتها أك 

نوعنا من  ةستخدـ الباحثيف ىذا البحث ت فحصها.
ادلراقبة ادلشًتكة ، كىي ادلبلحظات اليت تتضمن 
مراقبُت يف األنشطة اليت سبت مبلحظتها. كىكذا يف 
ىذه ادلبلحظة ، يعمل ادلراقبوف الصامفوف كمراقبُت. 
الغرض من استخداـ ىذه ادلبلحظة ىو ربديد 

عوائق يف ، كال الباتالط ة، إصلاز  الباتالط ةنشاط
 35.عملية التعلم

                                                             
 Prenada : )جاكرتا،Kelas  Penelitian Tindakanكينا سنجايا،  35

Media Group 2009،) 86-92 
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 اإلختبار .3

أداة صبع بيانات االختبار لقياس قدرات 
يف اجلوانب ادلعرفية أك مستويات التمكن  الباتتالط

ستخدـ ت، ا البحثمن ادلواد التعليمية. يف ىذ
نوعنا من االختبارات الكتابية يف شكل  ةالباحث

اإلجابة عن  الباتمقاالت ، حيث طُلب من الط
ا يف ىذ 36.األسئلة بصراحة ، أم التوضيح أك الفك

اختبارين ، علا االختبار  ةستخدـ الباحثت،  البحث
ىو اختبار مت إجراؤه قبل تنفيذ  (pre test) القبلي

ادلبدئية.  باتبرنامج التعلم ، هبدؼ معرفة قدرة الطال
ىي اختبار مت إجراؤه   (post test)البعدل االختبار

هناية برنامج التعلم ، كاذلدؼ ىو معرفة القدرة قبل 
 37.بعد حضور برنامج التعلم اتالنهائية للطالب

                                                             
 Penelitian Tindakan Kelas ،...86كينا سنجايا,   36
 Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi عبد احلميد ،  37

Islam  ،) ، 16( ، 2010ماالنج: مطبعةادللك عبد اهلل 
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 يةالتوثيق  .4
ؽلكن أيضنا صبع البيانات من خبلؿ أدلة 
مستندية ، مثل السياسات أك نتائج االجتماعات أك 

. الباتخطط عمل ادلعلم أك نتائج اختبارات الط
وتوغرايف إلثبات تتضمن الوثائق أيضنا التصوير الف

 38ادلادة أثناء التعلم.

، كانت الوثائق ادلستخدمة ىي ا البحثىذ يف
، كدرجات االختبار اليومية ،  الباتقوائم حضور الط

كالصور كالتسجيبلت يف عملية التعلم كغَتىا من 
 .الوثائق ذات الصلة

 تحليل البيانات ﴾و﴿

ربليل البيانات ىو عملية للبحث كذبميع البيانات 
 ةكادلبلحظ ةبشكل منهجي يتم احلصوؿ عليها من ادلقابل

ادليدانية كالوثائق ، من خبلؿ تنظيم البيانات يف فئات ، 
                                                             

 Penelitian Tindakan Kelas (Teoritik danمفتاح اذلدل،   38

Praktik)، ،،، ،169 
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ككصف يف كحدات ، توليف ، كترتيب يف األظلاط ، 
كاختيار أم منها مهمة ك اليت سيتم دراستها ، كجعل 
االستنتاجات حبيث يسهل فهمها من قبل اآلخرين 

 .كاآلخرين
 بحثال اادلستخدمة يف ىذكيفّية   البياناتربليل 

يف  ( Miles and Huberman) بطراز ميلس ك ىوبرماف ىو 
لبيانات  ااإلستنتاجات ليل البيانات،رب ،ربليل البيانات 

 .التحقيق كعرضأ
 

 
 
 
 

 زبفيض البيانات 

 

 صبع البيانات عرض البيانات 

 استنتاج البيانات
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 ميلس و هوبرمان العنصر في تحليل البيانات 2.8ا لصورة 

 البيانات زبفيض .1
ليل البيانات التلخيص ، كاختيار األشياء يعٍت رب

الرئيسية ، كالًتكيز على األشياء ادلهمة ، كالبحث عن 
ىف ىذا  .تلك اليت ال لزـك ذلا ادلوضوعات كاألظلاط كإزالة

البحث ربصل الباحثة على البيانات من ادلقابلة، 
ادلبلحظة، كاإلختبار كالثوقيف لتحليل النتائج ادلعلم 

لعة باإلسًتاتيجية لعب طاكالتعليم درس ادل الباتالط
ادلدرسة الثانويّة ىف  "ق"األدكار ىف الفصل الثامن 

 .بوصلكاؿ فونوركجودار الّتقول اإلسبلمية الشاملة 
 عرض البيانات  .2

( على أف 1984يف ىذه احلالة، ميلس كىوبرماف )
الكيفّية يف   األكثر استخداـ لتقدًن البيانات يف البحوث

كثَت من األحياف ىو النص السردم، كؽلكن أيضا أف 
 كالرسـو البيانية. شبكة يكوف الرسم البياين، مصفوفة،
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 البيانات جستنتا إ .3
ثة يف ربليل البيانات ىي استخبلص اخلطوة الثال

النتائج. ال تزاؿ االستنتاجات األكلية ادلقدمة مؤقتة ، 
كسوؼ تتغَت إذا مت العثور على أدلة قوية تدعم ادلرحلة 

 39التالية من صبع البيانات.
كأّما ربليل البيانات الكمّية من نتائيج الطالبات 

 كمايلى :استخدمت الباحثة اختبار البعدّم لكّل الدكر  
 

  احلاصل   
     النتيجة

    أعلى النتيجة
       

، فإف فعالية التعلم باستخداـ  البحث ايف ىذ
 :اسًتاتيجية لعب األدكار ىي كما يلي

فردم اف يكتمل البتعلم البات يقاؿ ناجحة الط
قد كصلت معايَت  من كل الدكرة إذا درجات االختبار

                                                             
 Metode Penelitian Pendidikan  ،337-345 سوغيونو ،  39
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ادلوضوعات ادلتبادلة اليت مت ربديدىا . اكتماؿ احلد األدىن
  .70من ادلدرسة ، كىي 

ك يقاؿ الناجح العملية بإسًتاتيجية لعب األدكار بإعتماد 
 على اجلدكاؿ التاىل :

 
Ketuntasan =   

∑                         

∑                 
 × 111: 

 21الناجح العمليةمستوى :  2.0لالجدوا

 المعلومات
درجة 
 القاءمة

 مستوى القدرة )%( الّتأهيل

10-7 ناجح اجيد جد   66،7%-100%  
6-4 أقّل صلاحنا %66،6-%33،1 جيد   
3-0 مل ينجح %33،0-%0،0 مردكد   
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 جدول اإلجرائّي الّصفيّ  ﴾ج﴿

حبث اإلجرائّي الصّفّي بإسًتاتيجية لعب األدكار 
ىف درس ادلطالعة لطالبات الفصل لًتقية نتائج التعليم 

الثامن "ق" ىف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية الشاملة دار 
التقول بوصلكاؿ فونوركجو ىف السنة الدراسّية 

ؽلكن عملت الباحثة لكّل الدكر على  2018/2019
 اجلدكاؿ التاىل :

 جدوال البحث األجراءي 2.0جدول 

 العملية التاريخ اليوم النمرة

ادلقابلة ك  2018نوفمرب  6 الثبلثاء 1
 ادلبلحظة

ادلقابلة ك  2018نوفمرب  13 الثبلثاء 2
 ادلبلحظة

 دكر األكؿ 2019فرباير  12 الثبلثاء 3

 2019فرباير  19 الثبلثاء 4
تقوًن دكر 

 األكؿ
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 دكر الثاين 2019فرباير  26 الثبلثاء 5

تقوًن دكر  2019مارس  5 الثبلثاء 6
 الثاين

 2019فرباير  12  7
 2019ماريس  –

 التقرير كتابة
 البحث

اإلجرائّي 
 الصّفيّ 
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 الباب الرابع

 و تحليلها عرض البيانات

 عرض البيانات العاّمة ﴾أ  ﴿
 البحث موقع .0

يف  الصفيّ  العلميّ  البحث مكافأخذ الباحثة 
، الشاملة دار التقول  الثانويّة اإلسبلميةدرسة ادل

قرية بيكارم ، منطقة بوصلاؿ ، كاليت تقع يف 
بونوركجو رغلنسي ، تأسست ادلدرسة يف عاـ 

يف مؤسسة داركت تاكوا يف جورنج  2010
 .بونوركغو

الثانويّة مدرسة الهداف األرسالة و الو  رؤيةال .8
 اإلسالمية الشاملة دار التقوى.

 رؤيةال .أ 
 ."ادلستقّلة، ك ربقيقّية  ،ةنيآالقر  الُشّباف تكوين" 
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 الرسالة  .ب 
كقراءة كحفظ كفهم كشلارسة  العملّيةتطوير  .أ 

 .كتعليم القرآف
كاحًتاـ  بأخبلؽ الكرؽلةتكوين الطبلب  .ب 

 .الوالدين
تدريب الطبلب كتعريفهم ليكونوا قادرين على  .ج 

تنفيذ االلتزامات الشخصية بشكل مستقل 
 .كمسؤكؿ

 .تطوير مهارات اللغة العربية كاإلصلليزية .د 
كغَت األكادؽلية ربسُت اإلمكانات األكادؽلية  .ق 

 .للطبلب
 األهداف . ج

 .اجلوز 2حفظ القرآف على األقل  .أ 
بلوغ حفظ احلديث أرباف كاحلديث من كتاب  .ب 

 .رياضة الصاحلُتك ادلراـ 
القدرة على التواصل باللغتُت العربية   .ج 

 .كاإلصلليزية بطبلقة
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أىل السنة ادلنهج  تتوافق مع  عقيدة السادلة .د 
 .كاجلماعة

صحيح كفقا قادرة على العبادة بشكل  .ق 
 .رسوؿ اهللدلتطلبات اهلل ك 

لديهم معرفة كافية عن عمر النيب زلمد كطبيعة  .ك 
 .41الصحابة

تركيب منظمة المدرسة الثانوية اإلسالمية الشاملة  .3
 .دار التقوى بونجكال فونوروجو

 عدد ادلعلمُت كالعاملُت يف عاـ، بشكل
دار التقول فونوركجو ىم  ادلدرسة الثانوية الشاملة

ك  رجبلن. 18امرأة ك  18مدرسة تتكوف من  39
دار التقول  الثانوية الشاملةدرسة ادلعدد الطبلب يف 

 من 213ك  من طالبان  217ك  طبلبان  430ىم
. كعدد الطالبات ىف ادلدرسة الثانوية الشاملة طالبة

                                                             
ىف ملحق ىذا  D /11-2 /2019/ 01أنظر إىل نسخة الوثيقية   41

 البحث.
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 2018/2019دار التقول فونوركجو سنة الّدراسية 
 ىي 

الشاملة دار التقول كتركيب منظمة ادلدرسة الثانوية 
 فونوركجو كما يلى :

 تركيب منظمة المدرسة  2.0جدول 
 المنظمة األسماء النمرة

 رئيس ادلدرسة احلاج زلّمد سوكر 1
 جلنة ادلدرسة عادل سوجبطى 2
 رئيس اإلدارة ادلدرسة سسوانطوا 3
 قسم منهج الّدراسة عارؼ دكل ىدينطوا 4
 قسم الطبلب دكىن فطرل  5
 قسم كسائل الدراسية زلمودلإماـ  6
 قسم العبلقة العاّمة فحرالدين بايو 7
 قسم ادلوّظفية تيتيك موغى 8

9 
قسم إرشاد  نور رضبة

 اإلستشارة
 رئيس ادلنّظمة ادلدرسة رئيس  10
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 رئيس ادلعمل بايو 11
 رئيس ادلكتبة فإز ساجدين 12
 رئيس الصّحة دىّن طرل 13
 42رئيس الشركة دكل بودل 14

 
المدرسة الثانوية اإلسالمية دار  عدد الطالبات .2

 التقوى بونجكال فونوروجو.
عدد الطالبات فى المدرسة الثانوية  2.8جدوال 

 اإلسالمية دار التقوى بونجكال فونوروجو.
 العدد فصل

 28 السابع "د"
 28 السابع "ه"
 82 الثامن "د"
 82 الثامن "ه"

                                                             
ىف ملحق ىذا  D  /11-II /2019/ 02أنظر إىل نسخة التوثيقية   42

 البحث.
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 82 التاسع "ج"
 82 التاسع "د"

 02243 العداد الجامعة
 

بيان بأسماء الطالبات فى الفصل الثامن "ه"  .5
المدرسة اإلسالمية الشاملة دار التقوى بنجكال 

 فونوروجو.
  2.2جدوال 

 أسماء الطالبات فى الفصل الثامن "ه".
 إسم رقم
 عئلس خَتيّة 1
 ألفينا زلينىت 2
 اندين فراسيتا 3
 أفرسيا أجى 4

                                                             
ىف ملحق ىذا  D  /11-II /2019/ 03أنظر إىل نسخة التوثيقية   43

 البحث.
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 عزيزة داعّية 5
 دفّا مفيد 6
 دلتنيغ عنجوليك 7
 عفٌت نور عائشة 8
 ىانفلف ىولوف 9

 ىردانغر كوسومنغتياس 10
 حسن النازلة ىنم 11
 ليل إمسة فوزل 12
 لطفيا حنفيت 13
 صلم فوزم 14
 نصوا فًتم 15
 نظيف إنساف كملة 16
 نسرينا زلفى 17
 نور عّز مولنا 18
 رافعة العريرين 19
 أكرياسّفنانذير  20
 سلسبيل عليّ  21
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 صّّب شعبنا رضبة 22
 ثٍت نيل فوترل 23
 تليت فراىينس 24
 تشي بعزّة الرضبة 25
 فٍت لتوىي   26
 زىر فائز 27
 44زىر سلسبيل. 28

 
 عرض البيانات الخاصة ﴾ب﴿

ىذا البحث اإلجرائّي الصّفّي تنفيذ من خبلؿ 
دكرين على ترقية نتيجة التعليم الطالبات ىف درس ادلطالعة 

 الصّفيّ  العمليبتنفيذ إسًتاتيجية لعب األدكار. حبث 
 بلحظةراحل التخطيط كالتنفيذ كادلادل تتكوف عن

 عاكسة.كال

                                                             
ىف ملحق ىذا  D /13- XI /2019/04  أنظر إىل نسخة الوثيقية  44

 البحث.
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إستعد الباحثة قبل غلرل ادلعاملة. البيانات الىت مت 
 28ىي عدد الطالبات فصل الثامن "ق"  عليها

الطالبات. ك يستطيع أف ينظر عملية التدريس ك نتائيج 
الطالبات ىف درس ادلطالعة قبل تنفيذ إسًتاتيجية لعب 

 األدكار.
 

درس المطالعة قبل تنفيذ إستراتيجّية لعب  تعليم .0
 األدوار.

ونوركجو قبل ف دار التقولعملية التدريس يف 
 : لعب األدكار ىي كما يلي تنفيذ اسًتاتيجية

 كالدعاء.بالتعلم بالتهاين  ادلدرسةبدأ ت .1
 البات.قائمة حضور الط ادلدرسةؤل سب .2
 ها.الدرس الذم مت تعلم ادلدّرسةسأؿ ت .3
 ادلدرسةكتب تجديد ،  ادلوضوعقبل إضافة  .4

 .ادلفردات على السبورة
 .اليت غلب تعلمها ادلوضوعمعا  الباتالط فقرأت .5
 .ادلفردات على السبورة الطالبات كتنبت .6
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اجلديد  ادلوضوعالقراءة أك  ادلدرسةفسر ت .7
 الباتكالط ادلدرسة إىل اتالطالب نستمعتك 
 . نتتمزب

 .عطي أسئلة ادلمارسةت ادلدرسة .8
 .نتهي التعلمت ادلدرسة .9

يف كقت التقدًن ، يفتح ادلعلم الدرس األقل 
. مفتوحة فقط مع ربيات كمزيد الباتجاذبية للط

. حىت إذا كاف يبدأ بشيء اتالطالبمن احلضور 
ػلفز على سبيل ادلثاؿ عن طريق كسر اجلليد ، فإف 

 .سيكونوف أكثر رغبة يف ادلشاركة يف التعلمالبات الط

يف النشاط األساسي ، يقدـ ادلعلم فقط 
كتبها على ت، ك  اتعرفها الطالبتادلفردات اليت ال 

كتابتها. يف شرح ادلادة   الباتطلب من الطتالسبورة ك 
البات إىل أف يكونوا سلبيُت ألف الط الباتيل الطسب، 
. نكتبونو يف كتاهبتستمعن فقط إىل شرح ادلعلم ك ت

ككجدت نتائج ادلبلحظات يف التعلم باستخداـ 
 الباتأنو ال يزاؿ ىناؾ الكثَت من الط درس ادلطالعة
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عندما حدثت عملية التعلم ، ن تمهتمل  بلتىال
كالبعض  نمع أصدقائه الباتث بعض الطكربد

من يف الفصل. ىناؾ مشكلة أخرل نتاآلخر كانوا 
كىي أف ىناؾ أيضنا تصرػلنا بالذىاب إىل احلماـ 
لفًتة طويلة ، كبالتايل فقدكا ادلواد اليت قدمها ادلعلم. 

، حيث يُرل  الباتالط ةىناؾ نقص شديد يف نشاط
جابة بنشاط يف ادلقدمة لئل نلسذبفقط أكلئك الذين 

على أسئلة ادلعلم. على الرغم من أف ادلعلم قد 
كيتكدسن يف  تنمن بلتىال الباتحاكؿ توبيخ الط

الفصل. لذلك ال يزاؿ ىناؾ العديد من نتائج تعلم 
نتيجة معايَت اإلستكماؿ  من ربت الباتالط

 45األدىن.
،  ةالنشاط ه، يف ىذ ئلختتاـال ةيف النشاط

كيعُت  الباتؼلتتم ادلعلم االستنتاجات ادلادية مع الط
. كينهي ادلعلم التعلم بالصبلة الباتالواجبات للط

                                                             
ىف ملحق ىذا  O /6- XI /2019/01أنظر إىل نسخة ادلبلحظة   45

    البحث.
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قبل تنفيذ  اتم الطالبيتعلالنتائج . كالتحية
  :اسًتاتيجيات لعب األدكار ىي كما يلي

 2.2 جدول
 نتيجة تعليم الطالبات قبل اإلجراء

 معلومات نتيجة إسم رقم
 غَت كامل 54 خَتيّةعئلس  1
 غَت كامل 54 ألفينا زلينىت 2
 غَت كامل  58 اندين فراسيتا 3
 غَت كامل 50 أفرسيا أجى 4
 كامل 70 عزيزة داعّية 5
 غَت كامل 48 دفّا مفيد 6
 غَت كامل  60 دلتنيغ عنجوليك 7
 غَت كامل  54 عفٌت نور عائشة 8
 غَت كامل 50 ىانفلف ىولوف 9

 كامل 90 كوسـوىردانغر   10
 كامل 85 حسن النازلة ىنم 11
 غَت كامل 55 ليل إمسة فوزل 12
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 غَت كامل  57 لطفيا حنفيت 13
 كامل 90 صلم فوزم 14
 غَت كامل 48 نصوا فًتم 15
 كامل 74 نظيف إنساف كملة 16
 غَت كامل  52 نسرينا زلفى 17
 كامل 77 نور عّز مولنا 18
 كامل  غَت 52 رافعة العريرين 19
 غَت كامل 60 سّفنانذير أكريا 20
 كامل 88 سلسبيل عليّ  21
 كامل 90 صّّب شعبنا رضبة 22
 غَت كامل 50 ثٍت نيل فوترل 23
 كامل 84 تليت فراىينس 24
 غَت كامل 56 تشي بعزّة الرضبة 25
 كامل 94 فٍت لتوىي   26
 كامل 88 زىر فائز 27
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 كامل 9046 زىر سلسبيل 28

187 النتيجةعدد 
8  

 ادلتوّسط
67،0

7  

من البيانات األكىل من نتيجة الطالبات يعرؼ أّف 
نتيجة التعليم الطالبات اليزاؿ كثَت من الطالبات مل 
يصلوا إىل نتيجة معايَت اإلستكماؿ األدىن. الطالبات 

 12% ) 42,86على اإلستكماؿ التعلم كامل الآلتى  
 16% ) 57،14 كاملالطالبات(، أّما الطالبات غَت  

كامل الطالبات(. نتيجة التعليم الطالبات البلتى  
الطالبات ( بإعتماد على مؤشر  %12 ) 42،86

 النجاح أّف العملية التدريس أقّل صلاحان.  

                                                             
ىف ملحق ىذا  D/12- XI/2019/05 أنظر إىل نسخة الوثيقية  46

      البحث.
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ىذاه النتيجة تدّؿ أف اليزاؿ كثرة من الطالبات 
فصل الثامن "ق" ىف درس ادلطالعة ك من نتيجة ادلبلحظة 

ل يسبب على عدـ النشاطة ىف أف الطالبات غَت كام
التعلم ك التفهموف من ادلاّدة. من ىذه النتيجة خططت 
الباحثة ادلعاملة ىف درس ادلطالعة بتنفيذ إسًتاتيجية لعب 
األدكار. ك نتيجة الطالبات ستستخدـ الباحثة دلرجع 

 ترقية نتيجة التعليم الطالبات.

 ر.تعليم درس المطالعة بتنفيذ إستراتيجية لعب األدوا .8
ىف ىذا البحث إستخدمت الباحثة دكرين 
بإسًتاتيجية لعب األدكار ك ىف كّل الدكر يكوف عن 
األربعة ادلراحل كىي التخطيط، التنفيذ، ادلبلحظة 

 كالعاكسة. كشرح لكّل الدكرة كمايلى :
 األول الدور .أ 

 التخطيط (1
 :استعددت الباحثة يف ادلسائل التخطيط 
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بإسًتاتيجية خطط القيادة الدركس الباحثة  أّلفت (أ 
 .لعب األدكار

التعلم اليت سيتم  ك كسائل إعداد ادلصادر (ب 
 .استخدامها يف عملية التعلم

 كرقة ادلبلحظة  صنعت الباحثة (ج 
 .تقييم التعلمصنعت الباحثة  (د 
 التنفيذ (2

 نشاطاألكيل ، كال نشاطيتكوف التنفيذ من ال
 .اخلتامي نشاطاألساسي ، كال

 النشاط األكيل (أ 
نفس الالفصل ، كيعدكف علم إىل يدخل ادلعلم  (1)

 .الطالب كبيئة الفصل
 .اتمعا كربقق من حضور الطالب كدعاء (2)
 .ربقيقها الىتادلعلم ينقل الكفاءات  (3)
 .يعد ادلعلم السيناريو الذم سيتم عرضو (4)
لتعلم  الباتيقـو ادلعلم بتعيُت العديد من الط (5)

 .السيناريو الذم سيتم عرضو
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 النشاط األساسي (ب 
 .اليت غلب تعلمها ءةيقرأكف القرا (1)
  .يسأؿ الطبلب عن ادلفردات غَت ادلعركفة (2)
 البات.الط فرقة من كّوف ادلعلم (3)
الذين تعيينهم لتبلكة  الباتيدعو ادلعلم الط (4)

 .السيناريو
كالحظت  فرقتهممع  الفرقةجلس كل  (5)

 .السيناريو الذم يلعب
 .السيناريو الفرقةتناقش كل  (6)
 .لتقدًن نتائج ادلناقشة الفرقة ككالة (7)
 .ةعامّ ال إستنتاج أعطى ادلعلم (8)

 اإلختتاـ (ج 
سئلة تتعلق بالسيناريو دلعرفة األادلعلم أعطى  (1)

 البات.فهم الط
على سبيل  الباتالدافع للط أعطى ادلعلم (2)

   .ادلثاؿ من خبلؿ كسر اجلليد
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 ادلوضوعتعلم  الباتطلب ادلعلم من الط (3)
 .التايل

 معان.بدعاء التعلم  أهنى ادلعلم (4)
 ادلبلحظة (3

أثناء عملية ىف  يعمل ادلراقب ىذا ادلبلحظة
. ذل مت مستعّدىاال بلحظةتعلم باستخداـ كرقة ادلال

الكتشاؼ كيفية استجابة عملية  ادلبلحظةإجراء 
لعب األدكار  إسًتاتيجيةعند تنفيذ  اتتعلم الطالب

ادلختلفة لعملية التعلم  الباتشخصيات الطدلعرفة ك 
 .لعب األدكار يةباسًتاتيج

من  الباتالط يبلحظ ادلراقب ك الباحثة عن
دلعرفة   ادلبلحظةبداية التعلم إىل هناية التعلم. إجراء 

بعملية التعلم ، كنشاط  الباتكيفية اىتماـ الط
عند تنفيذ التعلم ، كاجلدية يف تنفيذ ادلهاـ  الباتالط

بادلشاكل ادلعطاة ،  الباتادلعطاة ، كمعرفة الط
، كالصدؽ يف العمل  أك الفرقة  اجملموعةكالنشاط يف

األكؿ ، كاف  لقاءعلى االختبار اليت أجريت. يف اإل
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يشعركف ك ال يزالوف زلرجُت  الباتالط بعض
اسًتاتيجية لعب األدكار ، كلكن  تنفيدباالرتباؾ عند 

كانوا متحمسُت ك أكثر نشاطنا من التعلم   الباتالط
لوبنا من كاف مط  لعب اإلدكارالسابق ألف ىذا 

نشط يف  لعب األدكارلعبوف تالذين  الباتالط
القصور / القيود اليت كاجهت أثناء عملية ك التعلم. 

 :التعلم ما يلي
. تتعلق ىذه ةأقل من اإلدارة الصفية األمثل (1

 للعب مكناجللوس ك  فرقةادلشكلة بتشكيل 
مشوشنا يف  البات. حبيث بعض الطاألدكار

 .تقسيم أماكن اجملموعة
غَت نشطُت يف ادلناقشة  تما زال الباتالطبعض  (2

كمل غلرؤكا على التقدـ لتقدًن نتائج ادلناقشة. 
 النشطة ىي 3على سبيل ادلثاؿ ، اجملموعة 

، يف حُت أف اجملموعات اليت ال كتلتا ،  صّّب 
 .نسريٌت ك ثٍت نيل تزاؿ غَت نشطة ىي
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 الطالبات  مقدار نشاطة .أ 
 2.5جدوال 

 الطالبات فى دور األولالبيانات مقدار نشاطة 

 
 رقم
 

 إسم
 درجة النواحي المقررة

رجة
الد

دد 
ع

 

ات
لوم

مع
 

 د ج ب أ

 جّيد 10 2 2 3 3 عئلس خَتيّة 1
 جّيد 9 3 2 2 2 ألفينا زلينىت 2
 جّيد 11 2 2 2 2 أندين فراسيتا 3
 جّيد 9 2 2 2 3 أفرسيا أجى 4
 جّيد 10 2 2 3 3 عزيزة داعّية 5
 ناقص 8 2 2 2 2 دفّا مفيد 6
 ناقص 8 2 2 2 2 دلتنيغ عنجوليك 7
 ناقص 8 2 2 2 2 عفنىنور عائشة 8
 جّيد 9 3 2 2 2 ىانفلف ىولوف 9

 جّيد 11 2 3 3 3 ىرداكوسومنغتيا 10
 شلتاز 14 3 4 4 3 حسن النزلة ىنم 11
 ناقص 8 2 2 2 2 ليل غسمة فوزل 12
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ىف ملحق ىذا  O /12-II /2019/02أنظر إىل نسخة ادلبلحظة   47

 البحث.

 جّيد 9 3 2 2 2 لطفيا حنفىت 13
 شلتاز 15 4 3 4 4 فوزلصلم  14
 ناقص 8 2 2 2 2 نصوا فًتل 15
 جّيد 12 3 3 3 3 نظيف إنساف  16
 ناقص 8 2 2 2 2 نسرينا زلفى 17
 جّيد 12 3 3 3 3 نور عّز مولنا 18
 ناقص 8 2 2 2 2 رافعة العريرين 19
 شلتاز 13 3 3 3 4 ير أكريا1سّفنا ف 20
 شلتاز 14 3 3 4 4 سلسبيل عليّ  21
 شلتاز 14 3 4 4 3 صّّب شعبنا رضبة 22
 ناقص 8 2 2 2 2 ثٍت نيل فوترم 23
 جّيد 12 3 3 3 3 تليت فراىينس 24
 جّيد 12 3 3 3 3 تشي بعزّة الرضبة 25
 شلتاز 13 4 3 3 3 فنيالتوىيّ  26
 شلتاز 14 4 3 4 3 زىر فائز 27
 47شلتاز 14 4 3 4 3 زىر سلسبيل 28

 20 - 15 13 15 16 عدد التاـ
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 معلومات :

 : نشاطة ىف اجملموعة  أ
 : انتبو يف عملّية التعليم ب
 : يسأؿ عن األمور الذل مل يعرؼ ج
 : قدرة لعرض الرأم  د

 معلومات التقويم :
 (16-13)  = شلتاز 4 .1
 (12 - 9)  = جّيد 3 .2
 ( 8 -5)   = ناقص 2 .3
  )4 – 1) = ناقص جّدا 1 .4

 
توجد  بإعتماد على نتيجة ادلبلحظة دكر األكؿ

نتيجة مقدار نشاطة الطالبات بتنفيذ إسًتاتيجية لعب 
األدكار كما معلومات التقوًن ذالك تصيل إىل درجة 

 12الطالبات، كدرجة جّيد بعدد  8شلتاز بعدد 
 الطالبات. 8الطالبات، ك درجة ناقص بعدد 
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 نتيجة اإلختبار البعدّي فى دور األول . ب
 2.2 جدول

 األول دّي دورالبيانات نتيجة اإلختبار البع
 معلومات نتيجة إسم رقم
 كامل 80 عئلس خَتيّة 1
 كامل 70 ألفينا زلينىت 2
 غَت كامل  60 اندين فراسيتا 3
 غَت كامل 64 أفرسيا أجى 4
 كامل 78 عزيزة داعّية 5
 غَت كامل  56 دفّا مفيد 6
 غَت كامل 66 دلتنيغ عنجوليك 7
 غَت كامل 68 عفٌت نور عائشة 8
 كامل 80 ىانفلف ىولوف 9

ىردانغر   10
 كوسومنغتياس

 كامل 78

 كامل 82 حسن النازلة ىنم 11
 غَت كامل 52 ليل إمسة فوزل 12



 
 

86 
 

 كامل 88 لطفيا حنفيت 13
 كامل 90 صلم فوزم 14
 غَت كامل 68 نصوا فًتم 15
 كامل 80 نظيف إنساف كملة 16
 غَت كامل  68 نسرينا زلفى 17
 كامل 76 نور عّز مولنا 18
 غَت كامل  66 رافعة العريرين 19
 كامل 76 سّفنانذير أكريا 20
 كامل 92 سلسبيل عليّ  21
 كامل 84 صّّب شعبنا رضبة 22
 غَت كامل  56 ثٍت نيل فوترل 23
 كامل 72 تليت فراىينس 24
 كامل 78 تشي بعزّة الرضبة 25
 كامل 88 فٍت لتوىي   26
 كامل 90 زىر فائز 27



 
 

87 
 

 48كامل 90 زىر سلسبيل 28
  2096 عدد التاـ
  74،85 ادلتوّسط

 
بإعتماد على نتيجة اإلختبار البعدّم دكر 
األكؿ يوجد نتيجة التعليم الطالبات بتنفيذ إسًتاتيجية 
لعب األدكار بعض الطالبات مل تصلوا إىل نتيجة 
معايَت اإلستكماؿ األدىن. الطالبات البلتى كامل إىل 

الطالبات(، أما  18% ) 64،29إستكماؿ التعلم 
الطالبات(.  10% ) 35،71كامل   الطالبات غَت

نتيجة   الطالبات البلتى كامل إىل إستكماؿ األدىن 
% ىذا يدؿ أّف العملية التدريس  64،29

بإسًتاتيجية لعب األدكار أقّل صلاحان، كلكن من ىذه 
نتيجة اإلختبار البعدّم دكر األكؿ قد يوجد ترقية 

                                                             
ىف ملحق ىذا  D /19-II /2019/06 أنظر إىل نسخة الوثيقية  48

   البحث.
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لتعليم الطالبات مقارنة مع نتيجة األكىل قبل نتيجة ا
 تنفيذ إسًتاتيجية لعب األدكار.

 العاكسة (4
، ربليل عملية التعلم  لعاكسةيف ىذا ا

على أكجو  لتحسنبأكملها اليت حدثت إلجراء 
أثناء عملية التعلم ، ىف القصور اليت يشعر هبا ادلعلم 

. كاجلهود التالية من أجل الدكرة )عملية التعلم(
 :ادلبذكلة للتغلب على ىذه العقبات ىي

فيما يتعلق بإدارة الفصوؿ الدراسية ، تُبذؿ  (1
أك يف  "U " اجلهود لتشكيل مقعد يف شكل

،  الفرقةعل من السهل تشكيل ذبقاعة ، شلا 
أحرار يف تكوين كالتعبَت عن  البافكوف للطتك 

. ىاأنفسهم استنادنا إىل الدكر الذم لعبو 
لمُت أسهل يف السيطرة باإلضافة إىل أف ادلع

 .يف ادلناقشات الباتعلى الط
قدموا تناقشوا ك تالذين مل  الباتتعلق بالطتفيما  (2

 الباتبشكل نشط ، ػلاكؿ ادلعلم ربفيز الط
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الذين ػلتاجوف حقنا إىل مزيد من االىتماـ من 
ادلعلم. كمع ذلك ، غلب إدراؾ أف شخصية 

سلتلفة بالتأكيد ، لذلك غلب على  الباتالط
  .شخصياهتنادلعلم فهم 

كمقدار نشاطة الطالبات ىف عملية التعليم ىف  (3
 8% ) 28،57دكر األكىل درجة شلتاز 

الطالبات(،  12% ) 42،86الطالبات(، جّيد 
الطالبات(. ك  8% ) 28،57ك درجة الناقص 

الطالبات البلتى  من نتيجة األختبار البعدّم 
 18% ) 64،29إستكماؿ التعلم  إىل كامل

 35،71 كامل الطالبات(، أما الطالبات غَت
 الطالبات(. %10 )

 ةبلحظادلعماؿ ك األاستنادنا إىل نتائج 
 البحث اإلجرائّي لبصّفّي ىف درس ادلطالعةيف  ةالباحث

 إىل أف عملية التعلم يف الدكر ثةالباح ت، خلص
 الباتصبح الطتقد حققت نتائج مرضية ،  األكؿ

غَت نشطُت يف البداية نشيطُت  تكان  تىاال
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جركف أس ةمتحمسُت يف التعلم ، لكن الباحثك 
 كسائلدبساعدة  ربسينات تعليمية يف الدكر الثاين

الصورة ، حبيث تزيد مناقشة كفهم الطبلب لتحقيق 
 .ميأقصى قدر من نتائج التعل

 الدور الثاني .ب 
 التخطيط (1

 :كما يلى عملت الباحثةيف ادلسائل التخطيط 
بإسًتاتيجية خطط القيادة الدركس الباحثة  أّلفت (أ 

 .لعب األدكار
التعلم اليت سيتم  لكسائ إعداد ادلصادر ك (ب 

 .استخدامها يف عملية التعلم
  .كرقة ادلبلحظة كتقييم التعلم صنعت الباحثة (ج 
 التنفيذ (2

األساسي نشاط ال األكؿ ك نشاطيتكوف التنفيذ من ال
 .اخلتامي نشاطكال

 األكيلالنشاط  (أ 
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يدخل ادلعلموف الفصل ، كيعدكف علم نفس  (1)
 .الطالب كبيئة الفصل

 .معا كربقق من حضور الطالب دعاء (2)
 .ادلعلم ينقل الكفاءات ادلراد ربقيقها (3)
يعطي ادلعلم أسئلة خبصوص ادلواد اليت سبت  (4)

 .دراستها
 .يعد ادلعلم السيناريو الذم سيتم عرضو (5)
لتعلم يقـو ادلعلم بتعيُت العديد من الطبلب  (6)

 .السيناريو الذم سيتم عرضو
 النشاط األساسي (ب 

ادلراد  ءةالصورة كيقرأكف القرا الباتبلحظ الطت (1
 .تعلمها

عن ادلفردات غَت ادلعركفة  الباتسأؿ الطت (2
 .بعد

 الباتادلعلم يشكل رلموعة من الط (3
الذين مت تعيينهم لتبلكة  الباتيدعو ادلعلم الط (4

 .السيناريو
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كالحظت  جلس كل رلموعة مع اجملموعة (5
 .السيناريو الذم يلعب

 .تناقش كل رلموعة السيناريو ادلرصود (6
 .شلثلو اجملموعة لتقدًن نتائج ادلناقشة (7
 .ادلعلم يعطي استنتاجات عامة (8

 اإلختتاـ .ج

يقدـ ادلعلم أسئلة تتعلق بالسيناريو اجلارم  (1
 البات.دلعرفة فهم الط

على سبيل  الباتيوفر ادلعلموف الدافع للط (2
 .ؿ كسر اجلليدادلثاؿ من خبل

تعلم العنواف  الباتيطلب ادلعلم من الط (3
 .التايل

 .معا بدعاءادلعلم ينهي التعلم  (4
 ادلبلحظة (3

أثناء عملية ىف  يعمل ادلراقب ىذا ادلبلحظة
 ذل مت مستعّدىا.تعلم باستخداـ كرقة ادلراقبة الال
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كتشاؼ كيفية استجابة عملية بلحظات إل ادلإجراء 
لعب األدكار  إسًتاتيجيةعند تنفيذ ات تعلم الطالبال

ادلختلفة لعملية التعلم  الباتكشخصيات الط
 .لعب األدكار إسًتاتيجيةب

،  من ادلبلحظات اليت سبت يف الدكر الثاين
أثناء عملية  الباتالط ةكجد ادلراقبوف زيادة يف نشاط

يف  تكان  بلتىال الباتالط تالتعلم ، حيث كان
ناقشة كعرض ادلالسابق منفعلُت أكثر نشاطنا يف 
ثٍت  ك نشول :نتائج مناقشاهتم ، على سبيل ادلثاؿ

للتقدـ كتقدًن نتائج ليلى  ك سّفٌت ك نسريٌت ك نيل
 .مناقشاهتم

 الطالبات  ةطاشمقدار ن .أ 
  2.2 جدوال

 الثاني الطالبات فى دور مقدار نشاطةالبيانات 

 
 رقم

 إسم
النواحي درجة 

دد  المقررة
ع

رجة
الد

وما 
معل  ت
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 د ج ب أ 

 جّيد 9 2 2 2 3 عئلس خَتيّة 1
 شلتاز 14 3 4 4 3 ألفينا زلينىت 2
 شلتاز 14 3 4 4 3 أندين فراسيتا 3
 جّيد 11 2 3 3 3 أفرسيا أجى 4
 شلتاز 13 3 3 3 4 عزيزة داعّية 5
 جّيد 11 2 3 3 3 دفّا مفيد 6
 جّيد 10 2 2 3 3 دلتنيغ عنجوليك 7
 جّيد 10 2 2 3 3 عفنىنور عائشة 8
 جّيد  9 2 2 2 3 ىانفلف ىولوف 9

 شلتاز 14 4 3 4 3 ىرداكوسومنغتياس 10
 شلتاز 13 3 3 4 3 حسن النزلة ىنم 11
 ناقص 8 2 2 2 2 ليل غسمة فوزل 12
 جّيد 10 2 3 2 3 لطفيا حنفىت 13
 شلتاز 15 4 3 4 4 صلم فوزل 14
 جيد 12 3 3 3 3 نصوا فًتل 15
 جّيد 12 3 3 3 3 نظيف إنساف كملة 16
 ناقص 8 2 2 2 2 نسرينا زلفى 17
 جّيد 10 2 3 2 3 نور عّز مولنا 18
 ناقص 8 2 2 2 2 رافعة العريرين 19
 شلتاز 13 3 3 3 4 ير أكريا1سّفنا ف 20
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 معلومات :
 : نشاطة ىف اجملموعة  أ

 عملّية التعليم: انتبو يف  ب
 : يسأؿ عن األمور الذل مل يعرؼ ج
 : قدرة لعرض الرأم  د

 معلومات التقوًن :
                                                             

ىف ملحق ىذا  O/26-II /2019/03أنظر إىل نسخة ادلبلحظة   49
 البحث.

 شلتاز 14 4 3 4 3 سلسبيل عليّ  21
 شلتاز 14 3 3 4 4 صّّب شعبنا رضبة 22
 ناقص 8 2 2 2 2 ثٍت نيل فوترم 23
 شلتاز 14 3 3 4 4 تليت فراىينس 24
 شلتاز 14 4 3 4 4 تشي بعزّة الرضبة 25
 شلتاز 15 4 3 4 4 فنيالتوىيّ  26
 شلتاز 15 3 4 4 4 زىر فائز 27
 49شلتاز 15 3 4 4 4 زىر سلسبيل 28
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 (16-13)  = شلتاز 4 .1
 (12 - 9)  = جّيد 3 .2
 ( 8 -5)   = ناقص 2 .3
 ( 4 – 1) = ناقص جّدا 1 .4

بإعتماد على نتيجة ادلبلحظة دكر الثاين توجد نتيجة 
لعب األدكار  مقدار نشاطة الطالبات بتنفيذ إسًتاتيجية 

كما معلومات التقوًن ذالك تصيل إىل درجة شلتاز بعدد 
الطالبات، ك درجة  10الطالبات، كدرجة جّيد بعدد  14

 الطالبات. 4ناقص بعدد 

 نتيجة اإلختبار البعدّي ب. 
 2.2جدول 

 الثاني البيانات نتيجة اإلختبار البعدّي دور
 معلومات نتيجة إسم رقم
 كامل 90 عئلس خَتيّة 1
 كامل 80 ألفينا زلينىت 2
 غَت كامل 66 اندين فراسيتا 3
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 كامل 76 أفرسيا أجى 4
 كامل 90 عزيزة داعّية 5
 غَت كامل 64 دفّا مفيد 6
 غَت كامل 64 دلتنيغ عنجوليك 7
 كامل 78 عفٌت نور عائشة 8
 كامل 92 ىانفلف ىولوف 9

 كامل 90 ىردانغر كوسومنغتياس 10
 كامل 85 ىنمحسن النازلة  11
 غَت كامل 55 ليل إمسة فوزل 12
 كامل 92 لطفيا حنفيت 13
 كامل 90 صلم فوزم 14
 كامل 77 نصوا فًتم 15
 كامل 86 نظيف إنساف كملة 16
 كامل 70 نسرينا زلفى 17
 كامل 85 نور عّز مولنا 18
 كامل 70 رافعة العريرين 19
 كامل 84 سّفنانذير أكريا 20
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 كامل 92 عليّ سلسبيل  21
 كامل 90 صّّب شعبنا رضبة 22
 غَت كامل  58 ثٍت نيل فوترل 23
 كامل 83 تليت فراىينس 24
 كامل 85 تشي بعزّة الرضبة 25
 كامل 93 فٍت لتوىي   26
 كامل 94 زىر فائز 27
 كامل 9050 زىر سلسبيل 28

  2291 عدد التاـ
  81،82 ادلتوّسط

دكر الثاين يوجد  بإعتماد على نتيجة اإلختبار
نتيجة التعليم الطالبات بتنفيذ إسًتاتيجية لعب األدكار 
ىف درس ادلطالعة أف نتيجة التعليم الطالبات قد يصلوا إىل 

كامل إىل  نتيجة معايَت اإلستكماؿ األدىن. البلتى

                                                             
 البحث.ىف ملحق ىذا  D/5- III/2019/07أنظر إىل نسخة الوثيقية   51



 
 

99 
 

الطالبات(، كأما  23% ) 82،14اإلستكماؿ التعلم 
 الطالبات(. 5% ) 17،86كامل  الطالبات غَت

 العاكسة  (4
 التنفيذمن البيانات اليت مت احلصوؿ عليها من 

درس يف  ا اإلجرئّي لبصّفييف تنفيذ حبث حظةكادلبل
إىل أف أنشطة التعلم يف الدكرة  ةالباحث ت، خلصادلطالعة

نتائج مرضية. ؽلكن مبلحظة ذلك الالثانية قد حققت 
يف تعلم ادلوححة مع  الباتالط ةكضباس ةمن خبلؿ نشاط

الذين سبق ذلم  الباتزيادة أسلوب لعب األدكار ، فالط
ك نشاطة الطالبات ىف دكر نشاطنا سلبينا كفهموا ادلواد ، 

الطالبات(، ك درجة جّيد  14% )50الثاين درجة شلتاز 
 14،28الطالبات(، كدرجة ناقص  %10 ) 35،72

الطالبات(، كمن نتيجة اإلختبار البعدم  %4 )
%  82،14إىل إستكماؿ التعلم  كامللطالبات االتى  ا
%  17،86 كامل الطالبات( كأما الطالبات غَت 23)
إىل  كاملة الطالبات(، من ىذا النتيجة االتى 5)

إستكماؿ األدىن أّف العملية التدريس بإسًتاتيجية لعب 
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 مرة أخرل للدكر ةتفظ الباحثربكبالتايل ال األدكار ناجح. 
 .م النشط ناجحة بالفعليادة نتائج التعلبسبب زي التايل

 
ية إستخدام إستراتيجية لعب األدوار فى درس لفعا .2

 المطالعة
ك فعالية إسًتاتيجية لعب األدكار ىف درس 
ادلطالعة ىف الفصل الثامن "ق" ادلدرسة الثانوية اإلسبلمّية 
الشاملة دار التقول فونوركجوا  نستطيع أف ينظر نتيجة 

عملية التدريس ك نتائيج اإلختبارل البعدّم ادلبلحظة ىف 
 ك علا كمايلى :

 األول الدور .أ 
 مقدار نشاطة الطالبات (1

أما نتيجة ادلبلحظة من مقدار نشاطة 
الطالبات ىف الفصل الثامن "ق" بإسًتاتيجية لعب 

الطالبات، درجة  8األدكار تصل إىل درحة ادلمتاز 
ات الطالب 8الطالبات، ك درجة الناقص  12اجلّيد 

الطالبات. من ىذاه النتيجة قد يوجد  28من عدد 
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ترقية من مقدار نشاطة الطالبات من قبل 
 بإستخداـ إسًتاتيجية لعب األدكار.

 نتيجة اإلختبار البعدم (2
كأما نتيجة اإلختبار البعدل الطالبات ىف 
 الفصل الثامن "ق" بإسًتاتيجية لعب األدكار البلتى

 18% ) 64،29إىل إستكماؿ التعلم  كاملة
%  35،71 كاملة الطالبات(، أما الطالبات غَت

الطالبات(. من ىذاه النتيجة قد يوجد ترقية  10)
نتيجة التعلم الطالبات مقارنة مع نتيجة األكىل قبل 

 تنفيذ إسًتاتيجية لعب األدكار.
 الثاني الدور .ب 

 مقدار نشاطة الطالبات (1
أما نتيجة ادلبلحظة من مقدار نشاطة 
الطالبات ىف الفصل الثامن "ق" بإسًتاتيجية لعب 

الطالبات،  14األدكار تصل إىل درحة ادلمتاز 
 4الطالبات، ك درجة الناقص  10درجة اجلّيد 

الطالبات. من ىذاه  28الطالبات من عدد 
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النتيجة قد يوجد ترقية من مقدار نشاطة الطالبات 
 .بلحظة ىف الدكر األكؿنتيجة ادل من

 نتيجة اإلحتبار البعدل (2
كأما نتيجة اإلختبار البعدل الطالبات ىف 
 الفصل الثامن "ق" بإسًتاتيجية لعب األدكار البلتى

 23% ) 82،14إىل إستكماؿ التعلم  كاملة
%  17،86 كاملة الطالبات(، أما الطالبات غَت

الطالبات(. من ىذاه النتيجة قد يوجد ترقية  5)
اإلختبار نتيجة التعلم الطالبات مقارنة مع نتيجة 

 البعدم ىف دكر األكؿ.

 تحليل البيانات لكّل الدور ﴾ج﴿
 مقدار نشاطة الطالبات .1

يعد التعلم النشط أحد أىم جوانب عملية 
التعلم كىو مقياس لنجاح أك فشل عملية التعلم. 
التعلم النشط ىو نشاط تعليمي يتم تنفيذه ديناميكينا 
كعاطفينا كػلاكؿ دائمنا مواجهة مهاـ التعلم بدافع  
كبَت. مع أنشطة التعليم العايل ، ستكوف مشاركة 
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تحقيق الطبلب ىي األمثل ، حبيث يتسارع ل
االستقبلؿ كؽلكنو تطوير آفاؽ تفكَت الطبلب. 
كبالتايل ، تصبح أنشطة تعلم الطبلب ضركرة يف 
عملية التعلم حبيث ؽلكن ربقيق أىداؼ التعلم على 

أنو من خبلؿ قمرل   كقفان بينما  51.األمثل النحو
لعب األدكار ، حاكؿ الطبلب استكشاؼ العبلقة بُت 

 52تها معنا.البشر من خبلؿ إظهارىا كمناقش
غلدكف بعض  ،ظة الطالباتمن نتائج ادلبلح

ادلشكبلت ىف فهم الدركس ك لتنفيذ ىذه 
اإلشًتاتيجية ك بعض الطالبات التعاكنت ىف ادلناقشة. 
كلكن ىف دكر الثاين إىتّمت الطالبات عن الدرس ك 

ك  53عملت ىذه اإلشًتاتيجية باحلماسة كالفرح.
 مقارنة مقدار نشاطة الطالبات ىف دكرين كمايلى :

                                                             
51

 ،Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi قمفرم،  

 257( ، 2017)يوجياكرتا: أكادؽلية اإلعبلـ ، 

 Strategi Pembelajaran ،،،،،44-51، موليونو  52

ىف ملحق ىذا  O/12- II/ 2019 /04أنظر إىل نسخة ادلبلحظة   53
 البحث.
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 54الطالبات مقدار نشاطةمقارنة  2.2جدوال 

 نشاط
 الثاني دور األول دور

 % تكرار % تكرار
 50 14 28،57 8 شلتاز
 35،72 10 42،86 12 جّيد
 14،28 4 28،57 8 ناقص

ناقص 
 جّدا

- 0 - 0 

فعرفنا  إعتمادا على اجلدكاؿ ادلقارنة السابقة،
بأف نشاطة الطالبات بتنفيذ إسًتاتيجية لعب األدكار 
قد جّيد من دكر األكؿ إىل دكر الثاىن، نوجد الًتقية 

 نشاطة الطالبات من دكر األكؿ إىل دكر الثاىن.

 

 

                                                             
 .ىف ملحق ىذا البحث O/12-II/2019/02أنظر إىل نسخة الوثيقية   54
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 نتيجة التعليم الطالبات .2

فعالية التعلم ىي العبلقة بُت األىداؼ 
اجلهود كالنتائج اليت مت احلصوؿ عليها. تتمثل إحدل 

اليت بذذلا ادلعلم يف تبسيط أنشطة التعلم يف ربديد 
 55.ظلوذج التعلم ادلناسب للطبلب

ك دلعرفة فعالية التعلم بتنفيذ إسًتاتيجية لعب 
األدكار إستخدمت الباحثة القرار من مسنور مصليح 

 كىي كمايلي :

 56الناجح العمليةمستوى :  2.01لالجدوا

مستوى القدرة 
)%( 

 التأهيل
درجة 
 القائمة

المعلوم
 ات

 ناجح 10-7جّيد  100%-7،66%

                                                             
فعالية ظلوذج لعب األدكار يف زيادة كفاءة الطبلب يف " تيارا أصليا ديوم ،  55

-UM Metro،1( ،2017 ،)97  رللة التعليم االقتصادم " دكرات اإلدارة ادلالية ،
98 

56
 .Melaksanakan PTK Itu Mudah، 54، حلصمسنور م 
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 جّدا

أقّل  6-4 جّيد 6،66%-1،33%
 صلاحا

 30-0 مردكد 0،33%-0،0%
مل 

 ينجح
 

ربليل البيانات كما نتيجة البحث ىي نتيجة 
التعليم الطالبات ىف درس ادلطالعة بتنفيذ إسًتاتيجية 

 لعب األدكار ادلقدمة بدكرين كمايلى :

 57التعليم الطالباتمقارنة نتيجة  2.00جدول 

 الناحية
 دور الثاني دور األول

 % تكرار % تكرار
 82،14 23 64،29 18 كامل

 17،86 5 35،71 10 كاملغَت  
 

                                                             
 .ىف ملحق ىذا البحث D /19-II/2019/06أنظر إىل نسخة الوثيقية   57
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نعرؼ من البيانات السابقة أف نتيجة 
الطالبات ىف الفصل الثامن "ق" ىف ادلدرسة الثانوية 

نوجد اإلسبلمية دار التقول بوصلكاؿ فونوركجو 
كامل   18الًتقية من دكر األكؿ إىل دكر الثاين كىي 

% ك ىف دكر 29،64إىل اإلستكماؿ التعلم بنسبة 
%. إعتمادا 14،82الطالبات بنسبة  23الثاين 

البيانات السابقة أف عملية التدريس كفعالية 
إسًتاتيجية لعب األدكار ناجحان كيناسبان لدرس 

 ادلطالعة.
البياىن من نتيجة  كؽلكننا أف نرل ىف الرسم

ادلقارنة نشاطة الطالبات ك نتيجة التعليم ىف كل دكر  
 كما يلي :
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 2.0الصورة 

 نتيجة المقارنة نشاطة الطالبات فى كّل الدور 

 
 

 فى كّل الدور نتيجة التعليمالمقارنة  2.8الصورة 
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 الباب الخامس

ختتامإلا  

  الخالصة ﴾أ  ﴿

الثامن "ق" بإعتبار عملية البحث ىف فصل 
بادلدرسة الثانويّة اإلسبلمية الشاملة دار التقول بوصلكاؿ 
فونوركجو بتنفيذ إسًتاتيجية لعب األدكار لًتقية نتيجة 

 تعليم درس ادلطالعة الطالبات كجد اخلبلصة كمايلى :

تعليم درس ادلطالعة قبل تنفيذ إسًتاتيجية لعب  .1
 األدكار ىف الفصل الثامن "ق" ادلدرسة الثانوية

اإلسبلمية الشاملة دار التقول بوصلكاؿ فونوركجو ىي 
بدأت ادلدّرسة بالقراءة ادلوضوع، كتبت ادلدّرسة 
ادلفردات على السبورة، كترصبت ادلدّرسة القرأءة أك 
ادلوضوع اجلديد ك كتبت الطالبات ادلعٌت ىف الكتاب، 

إعتمادا من أعطيت ادلدرسة السؤاؿ اىل الطالبات. ك 
 كامليجة التعليم كما يلى : الآلتى  الوثيقة كجد نت
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 12% ) 42,86على اإلستكماؿ التعلم 
%  57،14 كاملالطالبات(، أّما الطالبات غَت  

الطالبات(. نتيجة التعليم الطالبات البلتى   16)
الطالبات ( بإعتماد على  12% ) 42،86 كامل

 مؤشر النجاح أّف العملية التدريس أقّل صلاحان.  
إسًتاتيجية لعب األدكار ىف درس ادلطالعة ىف تنفيذ  .2

الفصل الثامن "ق" ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية 
ـ  2019-2018فونوركجو ىي ىف السنة الدراسية 

ىي أقّلت ادلدرسة الكفاءات الىت ربقيقها، أعدت 
ادلدّرسة السيناريو الذل سيتم عرضو، قرأت الطالبات 

ردات كبعد ذالك  ادلوضوع اجلديد، كتبت ادلدّرسة ادلف
كّونت ادلدرسة فرقة الطالبات ك تدعو ادلدّرسة 
الطالبات البلتى تعيينهن لتبلة السيناريو كتناقش كّل 
الفرقة كشرحت الطالبات لكّل الفرقة لتقدًن نتائج 

 ادلناقشة ك أعطيت ادلدّرسة إستنتاج العاّمة.
إف فعالية إسًتاتيجية لعب األدكار ىف الفصل الثامن  .3

درسة الثانوية اإلسبلمية الشاملة دار التقول "ق" ادل
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-2018بوصلكاؿ فونوركجو ىف السنة الدراسية 
ـ ناجحا ك يناسبا لدرس ادلطالعة ألف ترّقى  2019

مقدار نشاطة الطالبات ك نتيجة الطالبات، كذالك 
 8من نشاطة الطالبات ىي  الدور األولىف 

 الطالبات 12%( بتقدير شلتاز ك 57،28الطالبات )
الطالبات  8%( بتقدير جّيد ك 86،42)  

%( بتقدير ناقص. أما نتيجة الطالبات  57،28)
%( ك غَت   29،64الطالبات ) 18البلتى كامل 

الدور %(. ك ىف  71،35الطالبات ) 10كامل 
 50الطالبات ) 14من نشاطة الطالبات ىي  الثاني

%( 72،35الطالبات ) 10%( بتقدير شلتاز ك 
%( بتقدير 28،14الطالبات ) 4بتقدير جّيد ك 

 23ناقص. أما نتيجة الطالبات البلتى كامل 
الطالبات  5%( كغَت كامل 14،82الطالبات )

(86،17.)% 
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 قتراحاتإلا ﴾ب﴿

بإعتبار عملية البحث ىف فصل الثامن "ق" ىف 
ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية الشاملة دار التقول بوصلكاؿ 

األدكار  لًتقية نتيجة التعليم فونوركجو بإسًتاتيجية لعب 
درس ادلطالعة قد تأّكد صلاحو، مّث نقًتح بعض احلاالت  

 كمايلى :

 للطالبات .1
درس ادلطالعة بعد ادلشاركة يف عملية التعلم 

 الباتصبح الطتلعب األدكار  إسًتاتيجيةباستخداـ 
 .أكثر نشاطنا كإبداعنا يف متابعة عملية التعلم

 للمدرسة .2

 اسًتاتيجيةخبلؿ النظر يف نتائج التعلم باستخداـ 
غلب تطويرىا مع االبتكار  لعب األدكار ، بالطبع

درس كاجلمع بُت األساليب ادلختلفة يف عملية التعلم 
من خبلؿ تطبيق االسًتاتيجيات الفعالة دائمنا  ادلطالعة
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يف عملية التعلم ، نأمل أف تصبح كسيلة كفرصة لزيادة 
 .ادلعلم يف عملية التعلمربسُت كفاءة 

 للمعلم .3
تعلم ادلثوليُت الذين استخدموا  درس ادلطالعة

طريقة احملاضرة ، فقد حاف الوقت الستبداذلا 
باسًتاتيجيات تعلم نشطة ، مثل اسًتاتيجيات لعب 
األدكار كؽلكن أف تكوف أيضنا مع ألعاب حىت ؽلكن 

 .يف التعلم ةىنكنشاطالبات ربفيز الط

 للباحثة .4
بعض ادلشكبلت ادلظهرة ىف تنفيذ  ىي طلع

البحث أكثر عميق، حىّت يستطيع أف تقدـ احللوؿ ك 
التخطيط  األفضل  ك الدقيق. ك لعبل ىذا البحث 

 مفيد للباحثة ىف ادلستقبل.
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