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الباب الرابع

نتائج البحث

ت: الفصل األول  عرض البيا

النظرة العامة عن املدرسة العالية احلكومية بوطون الوسطى

الوسطى املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية بوطون الوسطى هي إحدى املدرسة توجد يف بوطون 

على القياده بدأت هذه املدرسة يف تطوير . ٢٠١٥أغ من السنوات . الذى رأس من قبل حرسد س

تمع وتقع هذه املدرسة يف . وإظهار التغيريات يف املستقبل حبيث أصبحت معروفة ويف الطلب من قبل ا

رقم  كود لسوق المنطقة الكودى مركز بوطون الوسطى على وجه التحديد جانب ا١شارع جريساما

. و

فصال ١١التالميذ وتنقسم إىل ٢٩٨املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية بوطون الوسطى متلك 

ختصصات وهي علوم الرتبية الطبيعية والعلوم ٢فئات تتكون من ٤ويتم تصنيف كل مستوى الصف 

لنسبة املعلمني يف هذه املدرسة تتكون. الرتبية االجتماعية .شخصا٢٥من كما هو احلال 

نتائج البحث: الثانيةالفصل 

من هذا النتائج احملددة طريقة ة العربية سة اللغة وتقاسم مع مدر بدأ من خالل مقابليهذا البحث 

.الغناء املستخدمة يف دراسة التعلم لتنفيذها يف هذا البحث اإلجرائي الفصول الدراسية 

٣٣
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ويستند هذا القرار . نيعن دورتني مع كل دورة تتكون اىل مقابلتة، وتعيني الباحثهذا البحثيف 

.البحثعلى جمموعة من املواد ووقت 

عن فعل املاضى و فعل املضارع )١(دراسة الدورة األوىلتنفيذ .١

الدورة األوىل. ١

التخطيط.أ

. تصميم أدوات البحثاألشياء يف هذه املرحلة هي. رحلة اإلعدادمببدأ تتنفيذ يف هذه الدورة 

خالل أنشطة التعلم، وتنفيذ خطة التعلم، ورقة ةواملدرساألنشطة التالميذورقة : وتشمل وترمى أدوات

.النشاط التالميذ، أسئلة التقييم

يف تنفيذ أنشطة املدرسة ملراقبة أنشطة التالميذ وورقة األنشطة التالميذ و ورقة األنشطة املدرسة

التعلم تصميم خطة .البحثيف املصممة لكل املقابلةاملدرسة التالميذ واألنشطةمراقبةورقة . التعلم

خطة الدرس اليت . الغناءطريقالتيتستخدملتطبيق التعلم التعلم من قبل املدرسة مبثابة إشارة التنفيذ من 

الدرس  ونقلت خطة. تصميمها وفقا لعدد من وجها لوجه ان ما يصل اىل ثالث مرات وجها لوجه

صريف الفعل ماضي ولتيستطيع التالميذ) ۲. مضارعالفعل أمثلة الفعل ماضي و) ١لدراسة مؤشرات 

.ستخدام الغناءمضارعالفعل 
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وكان هناك أيضا إعداد الوسائل التعليمية، ورقة النشاط التالميذ، ورقة مراقبة النشاط التالميذ يف 

ستخدام املدرسة أنشطة التعلم، ورقة مراقبة النشاط  الغناء على أي موضوع منطريقة لتطبيق التعلم 

.الفعلاملوضوع

تنفيذ اإلجراء. ب

سيناريوهات التعلم القائم على عملية التعلم، استخدام عملية التعلميةاملدرسة تنفيذالعملتنفيذ 

.ضارعاملالفعل اضي واملالفعل املاديالغناء على ستخدم طريقة يي ذالتعلم ال

لرتابطأنشطة التعلم يبدأ مع  ستخدام لتالميذ، مث توفري التحفيز والتعزيز اإلدراك  طريقةللتعلم 

بعد إجراء األنشطة األساسية األولية اخلطوات التالية املناسبة يف . الغناء، مث شرح الغرض من التعلم

.السيناريو نشاط التعلم وينتهيالنشاط اخلتامي

قادرين ىاملدرسةاألوللى اكتشف مل تكن عقبة يف املقابلةالالزمة لتنفيذ السيناريو عتنفيذ التدابري 

املدرسة  مل جتهيز مع الكتب املدرسية، وغريها من العوائقبعض التالميذعلى إدارة وقت الدراسة جبيد،

وبعبارة أخرى، . ةأكثر تفاعال حىت يتمكن التالميذ متيل إىل أن تكون سلبيطريقة الغناء تستخدم اليت مل

حىت لتوزيع املدرسةمل تكن . الغناء يف التعلمستخدم طريقة الذي ياجلدد على التكيف مع التعلم املدرسة

.الوقت التعليمي بشكل صحيح، لذلك ليس هناك مرحلة تعلم ما غاب

املراقبة والتقييم. ج
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الدورة األوىلمراقبة النشاط التالميذ يف . ١

ستخدام النشاط أداة املالحظةلوحظ نشاط التالميذ خالل أنشطة التعلم عن طريق مراقب 

من . ٤.١اجلدول وميكن رؤية النشاط عشرات من التالميذ يف عملية التعلم يف الدورة األوىل يف. التالميذ

الدورة األوىليف التالميذرى أن هناك بعض الوحدات اليت ال تزال تفتقر إىل النشاط اجلدول ميكن أن ي

ال يزال غري ألن هيمنة فئة املدرسةحيدث هذا . طرح األسئلة ومناقشة يف جمموعات، وخلصت املادة

السيطرة على كل جمموعة إضافة إىل ذلك هناك بعض التالميذ الذين ليسوا ال تستطيعاملدرسةموجود 

. اعتهنشطة ومناقشة أقل محاسا يف جمموعات الدراسة والعمل على أوراق العمل مع أعضاء مج

نشاط من التالميذ يف الدورة األوىل مكونتبني أنه يف املتوسط كلالسابقةواستنادا إىل اجلدول 

النشاط ملناقشة املواد ن من النشاط ال يزال غري موجود هويظهر القيم املختلفة، حيث يبلغ متوسط مكو 

أن هناك يف حني تعترب أنشطة أخرى . ۲.٠الذين يصلون إىل ما معدله املدرسةاليت حتديدها من قبل 

الذين يصلون إىل ما املدرسةعن طريق طرح أسئلة لربط املفهوم قد تفهم على نقصا يف الدورة األوىل هو

.۲.٠معدله 

بسبب وجود املدرسةعدم وجود درجة نشاط التالميذ يف مناقشة املواد اليت حتديدها من قبل 

.بعض منهم يلعبون ورواية القصص. امام الفصلاملدرسةالتالميذ ال تويل اهتماما جلبهة شرح بعض

يف الدورة األوىل قد بلغ أن نسبة اإلجناز النشاط التالميذرى من اجلدول ميكن أن ي
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كما هو مطلوب أي التالميذ٪عند اإلشارة إىل حتقيق املتطلبات املسبقة ألنشطة تعلم ٧١.٤٢٨٥٧

.نشاط التالميذ يف الدورة األوىل مل التوصل٪ من٩٠

يف الدورة األوىلاملدرسةاألنشطة مالحظات . ۲

وقد . املدرسةستخدام ورقة مراقبة النشاط من قبل مراقبخالل التعلم الحظاملدرسةنشاط 

شمل مقدمة ت. ة األساسية وإغالق الدرسبشأن موضوعات مفتوحة، واألنشطاملدرسةالىلوحظ النشاط 

ستخدام. اآلن، والوجهة التسليمحىتحتفيزية، وربط الدرس األخري وتشمل هذه األنشطة تقدمي املواد 

مقدمة حتفيز والوجهة . وإغالق الدرساملدرسةاألنشطة ىحدا. طريقة الغناءوجمموعات صغرية يف العمل

املدرسةوقد لوحظت متوسط درجة كل نشاط . وتشمل األنشطة غطاء تلخيص الدرس والتقييم. التسليم

.٤.٢يف تنفيذ التعلم ميكن أن ينظر إليها يف اجلدول 

ة األوىل قد بلغدور يف الاملدرسةأنه ميكن مالحظة أن نسبة اإلجناز ألنشطة ٤.٢من اجلدول 

٪ من نشاط ٩٠املطلوبة اليت هي املدرسةعند اإلشارة إىل شرط مسبق لتحقيق النشاط %. ٨٧.٥

.األوىل مل التوصلالدورة يف املدرسة

يف اجلدول تظهر األشياء اليت ال تزال حباجة إىل حتسني يف الدورة األوىل املدرسةالىنتائج مراقبة

:على النحو التايل
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يف حتفيز التالميذ على التعلم، وذلك على الرغم من طريقة احلالية جيب أن يغين املدرسةتعظيم )أ

.يف التعلملتالميذب إعطاء مزيد من التحفيز جتاملدرسة

مزيد من النفوذ يف توجيه التالميذ بناء على طريقة الغناء من خالل أنشطة املدرسةجيب أن يكون )ب

.يف الفصول الدراسية

األوىلتقييم الدورة . ٣

من قبل يف الغناءطريقةستخدام تدريسها لتحديد مدى فهم التالميذ لتحسني املعرفة بعد

اية االجتماع جراء تقييم يف الدور املدرسةعملية التعلم، و  وقد التقييم يف . ٢ة األوىل اليت أجريت يف 

.٤.٣ينظر إليها يف اجلدول ة األوىل من العمل ميكن أن الكالسيكي، ونتيجة لتقييم الدور النمط

اية الدورة األوىل من االجتماعات الغرض هو . مرحلة التقييم يف هذه الدراسة اليت أجريت يف 

.ليت أعطيتلتحديد قدرة التالميذ على فهم املادة ا

التالميذ٢۷يف إتقان نتائج التعلم من التالميذ للدراسة يف الدورة األوىل يظهر ذلك من عدد 

٪، يف حني أن التالميذ الذين مل يكملوا ٤٠,۷٤أو التالميذ ١١سجل ما ال يقل عن ۷٥≥أمتوا الذين 

٪ وهو ما يشري أن هناك حاجة إىل أن يكون ٥٩,٢٦أو التالميذ ١٦ما يصل اىل ۷٥<أو كانت 

ب وب يف هذه القيمة إتقان الدراسة جتانعكاسا لتحسن التعلم تنفيذها يف الدورة القادمة، كما هو مطل

.٪ من قيمة املعايري عابرة٨٥أن تكون فوق 
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٤,٤على تقييم نتائج التعلم ميكن أن ينظر إليها يف اجلدول نتائج حتليل إتقان تعلم التالميذ

.التعلم الدورة األوىلنتائجحتليل اكتمال٤,٤اجلدول 

(%) عدد التالميذ اكتمال رقم

٤٠,۷٤ ١١ جح ١

٥٩,۲٦ ١٦ جح غري  ٢

ة التعلم يف الدور أن نسبة إتقان التالميذ٤,٣تشري نتائج التحليل التعلم لإلتقان يف اجلدول 

٪ من التالميذ ٨٥األوىل مل يصل احلد األدىن من معايري اكتمال املنصوص عليها يف املدارس، وبلغت 

ت االنتهاء بقدر . ۷٥ نسبة تصل إىل نتائج دراستهم مع احدى عشرةالتالميذمن نتائج حتليل البيا

هذا يظهر مؤشرات . ٪٥٩,۲٦شخصا وبنسبة وصلت ١٦و الذي مل يكمل ما ال يقل عن ٤٠,٧٤

.الدورة األوىل مل التوصل إليهايف۷٥٪ من التالميذ حتقيق درجة من ٨٥النجاح بنسبة 

انعكاس.د

. مناقشة مع املراقب لتعكس نتائج املالحظات اليت أبديتةأجرى الباحثنعكاس ،االنشاطيف

بتة لتنفيذ الدور ، مث حتتاج إىل قليل من األاملدرسةو املراقبة على التالميذ نتائجمن ة شياء أن تكون 

:هي كما يليالثانية
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يف العملية املدرسةينبغي إيالء االهتمام لبعض التالميذ الذين ال تويل اهتماما لتفسريات املدرسة

.التعليمية ألنه يف حال هناك العديد من التالميذ الذين هم أكثر متعة للعب والقص

 إىل حتسني األنشطة األساسية للتعلم بشكل رئيسي يف تفسري املواد مع الغناء حىت املدرسةحيتاج

.ضارعجبيد عن فعل املاضيو فعل املاملدرسةاالستماع إىل شرح لتالميذاميكن 

عن فعل االمر اسم الفاعل و اسم املفعول )٢(الثانيةالدورة لدراسة تنفيذ ا.٢

ختطيط اإلجراء. أ

بعض . الثانيةقررت مواصلة العمل من التعلم يف الدورة االوىل دورة البناء على نتيجة التفكري يف 

الدورة نعكس بعد ذلك وتصحيح لتنفيذ العمل على ه القصور يف الدورة األوىل اليت تنقاط الضعف وأوج

ج اليت تليب مؤشرات لتكون أكثر كماال وحتقيق النتائالثانيةالدورة ، لذلك نتوقع تنفيذ العمل على الثانية

.حمددة مسبقا

خطة تنفيذ واستخدمت . اليت وضعهاتنفيذالتعلم يشري خطة الثانيةالدورة التعلم املخطط يف 

أن ميكن التالميذ ) ۲. و اسم املفعولعل افاسمو مراالفعل ذكر أمثلة ) ١لدراسة مؤشرات التعلم 

.يف أغنيةفعل االمر واسم فاعل و اسم املفعولصريف ي

مبثابة دليل س ااإلنعكتاج إىل إصالح، مث ينعكس من نتائج هذه بعض أوجه القصور الذي حي

:التحسينات التاليةتشمل بعض .الثانيةة يف تنفيذ الدور املدرسة
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يف املدرسةينبغي إيالء املزيد من االهتمام لبعض التالميذ الذين ال تويل اهتماما لتفسريات املدرسة

.العملية التعليمية، ألنه يف حال هناك بعض التالميذ الذين هم أكثر متعة للعب والقص

 الطريقةإىل حتسني األنشطة األساسية للتعلم بشكل رئيسي يف تفسري املواد معاملدرسةحيتاج

فعل االمر واسم فاعل و اسم املفعول عن املدرسةاالستماع إىل شرح لتالميذالغناء حىت ميكن 

.جبيد

 توجيه التالميذ كحد أقصى يف حتديد أو اإلجابة على سؤال حول مهمة املدرسةجيب على

.معينة

 لكافة السيناريوهات التعلم اليت وضعها لذلك ليس هناك مرحلة التعلم اليت املدرسةإتقان حتسني

يف التعلم ميكن ةمل تنفيذ فضال عن ختصيص احلد األقصى من الزمن، حىت يتسىن جلميع املراحل

.القيام به بشكل جيد

تنفيذ اإلجراء. ب

خلطة السيناريو التعلم املتخذة لتنفيذها بشكل جيد وفقا املدرسةتنفيذ العمل من قبل 

وأوراق العمل اليت الكايف دعم تنفيذ التالميذكتبية مثل  الدرس دلع ، وتوافر مصادر التعلم التالميذ

.أنشطة التعلم
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لدروس لتحفيز التالميذ من خالل حبث املسائل طالب املعرفة السابقة ذات أنشطة مفتوحة ا

التالميذ لتحفيز واستكشاف ونيساعدفعل االمر واسم فاعل و اسم املفعولقام األول املواد الصلة يف امل

لتساوي وتوجيه املدرسةيف األنشطة األساسية . فهم التالميذ لدخول املواد التالية لتوجيه كل جمموعة 

املدرسةتامي يف النشاط اخل. التالميذ بشكل جيد يف إجناز املهام تسليمها من خالل طريقة الغناء

.وجهت التالميذ بشكل جيد يف تلخيص الدرس

مراقبة وتقييم. ج

الثانيةة يف الدور مراقبةالنشاط التالميذ.١

والتالميذ، على ما املدرسةمن التعلم حيدث على حد سواء الثانيةمن مالحظة خالل الدورة 

مراقبة النشاط التالميذ . يبدو تقدما جيدا جدا وفقا لتحسينات من نقاط الضعف يف الدورة االوىل

:من أنشطة التعلم تشري إىل األمور التاليةالثانيةخالل الدورة 

 املدرسةتقريبا مجيع التالميذ حبماس االستماع وااللتفات اىل شرح.

 على وظيفة علونيفتقريبا مجيع التالميذ

 أنشطة التالميذ يف طرح األسئلة إذا كانت هناك أشياء غري معروفة لكثرة أكثر وأكثر وجهت إىل

.هذه النقطة
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ستخدام أدوات رقة ذنشاط التالميذ خالل أنشطة التعلم النتيجة مراقبة  ا مراقب  ي يقوم 

.التالميذاملالحظة 

وتقدم نتائج حتليل الرصد . خالل أنشطة التعلم وصفها من حيث النتيجةمراقبة النشاط التالميذ

٤.٥يف اجلدول الثانيةالنشاط التالميذ يف الدورة 

.٤.٥اجلدول 

الثانيةة أثناء عملية التعلم يف الدور أن متوسط نشاط التالميذالسابقة٤.٥استنادا إىل اجلدول 

دة كبرية من اجلدول . قادرين على السيطرة على تعلم جيدادرسةاملومن املقرر أن يكون . شهدت ز

.٣.٧١يبلغ الثانيةالدورة ميكن أيضا أن ينظر أن متوسط نشاط التالميذ يف السابقة ٤.٥

من اجلدول .الثانيةيظهر أيضا أن هذا االجتاه تزايد نشاط التالميذ يف الدورة ٤.٥من اجلدول 

عند . ٪٩٢.٨٥٧١٤٢٨٦بلغت الثانيةقيق نسبة التالميذ يف النشاط دورة ميكن أن ينظر أن حي٤.٥

يف ٪ من نشاط التالميذ٩٠كما هو مطلوب أي التالميذاإلشارة إىل شرط مسبق لتحقيق أنشطة تعلم 

.مت التوصل إليهالثانيةة الدور 

الثانيةيف الدورة املدرسةمالحظات النشاط . ٢



٤٤

ستخدام أوراق املالحظة األولية حول يالحظ املدرسةنشاط  خالل التعلم عن طريق مراقب 

كن أن مياملدرسةنشاطمنالثانيةالنتيجة يعين يف الدورة . األنشطة والفعاليات واملواضيع غطاء األساسية

.٤.٦ينظر إليها يف اجلدول 

. ٣.٧٥التعلم، وهويف عمليةاملدرسةنشاط ، فإن النتيجة يعين السابق٤.٦استنادا إىل اجلدول 

عند اإلشارة إىل الشروط . ٪٩٣.٧٥بلغت الثانيةيف الدورة املدرسةوهذا يعين أن نسبة اإلجناز ألنشطة 

.الوصولالثانيةيف الدورة املدرسة٪ مث النشاط ٩٠املطلوبة اليت هي املدرسةاألساسية لتحقيق النشاط 

:يف هذا اجلدول يبني األمور التاليةاملدرسةنتائج مراقبة 

 يف األنشطة األولية مثل تعلم إلعداد التالميذ للتعلم، وحتفيز التالميذ على التعلم، والتواصل

.أهداف التعلم، كل شيء بشكل جيد

 يف حالة مثل املعلومات األولية حول يوصل املواد التالميذ يف تنظيم املهام التوجيهية، وقد تسري

. الثانيةيرام يف الدورة على ما 

 عاطفي، وختصيص متحمسون واملدرسةأهداف التعلم التالميذوخلص على األنشطة غطاء مثل

.حمطة االذاعية، كل شيء بشكل جيدلسيناريو يف ملناسب والعملية التعليمية وفقا االوقت ا

الثانيةالدورة تقييم. د



٤٥

قد الثانيةتدرس يف الدورة أعدم بعد عرض املواد اليت الثانيةدورة اللتعلم تائج االختبار التقييم أو ن

دة يف فهم التالميذ للعمل املواد . اكتملت فعل االمر واسم فاعل و اسم وأجري تقييم ملعرفة مدى الز

يف اجلدول الثانيةيظهر التقييم من اجلولة . الثانيةالدورة بعد إصالح أوجه القصور يف الثانيةلدورة املفعوال

٤.٧.

من نتائج التعلم ميكن أن ينظر يف اجلدول الثانيةالتالميذ يف تقييم دورة نتائج حتليل إتقان تعلم 

٤.٨.

الثانيةالدورة حتليل اكتمال خمرجات التعلم ٤.٨اجلدول 

(%) عدد التالميذ اكتمال رقم

٨٨,٨٩ ۲٤ جح ١

١١,١١ ٣ جح غري  ٢

ت الواردة يف اجلدول واستنادا إىل حتليل ، نتائج اختبارات تقييم نتائج تعلم التالميذ٤.٨البيا

٪ والذين مل إكمال ٨٨.٨٩شخصا أو ۲٤يبدو أن التالميذ الذين جيتازون ما يصل اىل الثانيةيف الدورة 

٪ التالميذ ٨٥بنسبة الثانية٪ وأظهرت مؤشرات جناح الدورة ١١.١١أشخاص أو ٣ما ال يقل عن 

.حتقيق احلد األدىن أن التوصل إىل معايري اكتماهلاعلى 



٤٦

إنعكاس. د

هذه الفرتة درس ما مت تنفيذه سواء أ كان جيدا أم غري جيد يف عملية التدريس 

ىف املدرسة العالية احلكومية بوطون )أ( لصف احلادى عشرلتالميذ استخدام  طريقة الغناء 

:االختبارات و املالحظات، منهابعض األمور توجد من نتائج . الوسطى

مهما بعض اجلوانب مل تكن كاملة، ولكّن . أجرت املدرسة عملية التدريس إجراًء جيداً .أ

.نسبة التنفيذ لكل جانب كبرية احلجم

شطون عند عملية التدريس.ب بناء على نتائج املالحظات يف االعتبار أن التالميذ 

حتسن، حىت تكون علم حنوى التالميذ أصبحت النقصان يف الدورة السابقة ترقى و .ج

.أحسن

علم حنوى التالميذ يف الدورة الثانية حصلت إىل النجاح

البحث. ب

التخطيط؛ ) ١: (على مراحلتنفذ دورة الكل . مقابلتانيتكون من الدورتني نفذ يفتقيم العمل ت

.اإلنعكس) ٤(مراقبة والتقييم؛ ) ٣(تنفيذ العمل؛ ) ۲(

للحالة املدرسة والطبقة اليت ستكون خطيط على نتائج املالحظات األويلويستند مرحلة الت

، تصميم شكل من أشكال التعلم اليت تعترب لتكون قادرة على من املالحظات األويل. وضوع البحثم



٤٧

شكال من أشكال التعلم يف هذه احلالة طور الباحث. اسيةاإلجابة أو حل املشاكل يف الفصول الدر 

.الغناءطريقةستخدام 

وتستخدم هذه األدوات حبيث اإلجراءات اليت . إجراء الدراسة، وعدد من األدوات املصممة

.كن أن تكون فعالة وهادفةنفذت مت

الثانيةالتالميذ أثناء عملية التعلم واحلصول على الدورة األوىل والدورة عن نشاطمراقبة نتائج 

يف فعل االمر واسم فاعل و اسم املفعولاملادي الغناء على طريقة توضح أن استخدام وسائل اإلعالم مع 

دةاملدرسة العالية احلكومية بوطون الوسطى .ز

نشاط التالميذ يف الدورة األوىل متوسط درجة النشاط التالميذ هو نتائج حتليل بناء على 

أن يف الدورة فإنه يدل %٧١.٤٢٨٥٧نسبة النشاط التالميذ يف الدورة األوىل يف املتوسط . ٨٠.۲

هناك بعض التالميذ : ، ولكن ال تزال هناك بعض أوجه القصور مثلألوىل من النشاط التالميذ هو جيدا

.، وهناك بعض التالميذ أقل نشاطا يف يسأل عن مسألة وصفهااملدرسةاهتماما أقل لشرح 

بعض . الثانيةالدورة بعض السلبيات نقالة مث ينعكس وإدخال حتسينات على تنفيذ العمل على 

لتالميذالتحسن يف نتائج انعكاس إىل حتسني األنشطة التعليمية 

ت لنشاط التالميذ ينوميكن أن ينظر من حتليل البيا ، ومتوسط درجة النشاط التالميذ دورة 

دة الثانيةوتعد هذه الدورة . ٪٩٢.١٤بلغت نسبة النشاط التالميذ يف املتوسط. ٣.٧١هو  من ز



٤٨

السابقة بسبب التحسينات من الدورةالثانيةيف الدورة النشاط حمسنة من التالميذ. يذ كبرينشاط التالم

قادرة على السيطرة واملشاركة الكاملة التالميذ يف أنشطة التعلم من املدرسةمن الثانيةحيث كانت الدورة 

.حلافز والتوجيه يف إجناز املهامخالل توفري ا

كان املدرسةيف النشاط الدورة األوىل متوسط املدرسةطة بناء على حتليل املالحظات أنش

نشاطأنيشريوهذا. %٨٧.٥يف الدورة األوىل يف املتوسط املدرسةوصلت نسبة النشاط . ٢.٦٣

لفعل جيداملدرسة جدا، على الرغم من أنه ال تزال هناك مل تتحقق بعض يف العملية التعليمية هي 

ستخدام طريقةقادرةاملدرسةالسيناريو التعلم، ولكن بشكل عام،  الغناءيف على تنفيذ أنشطة التعلم 

يف دراسة بعض املدرسةوجاء يف نتائج الرصد النشاط . فعل االمر واسم فاعل و اسم املفعولالتدريس 

موعة مهمة التالميذ، مثل التحكم وتوجيه كل أوجه القصور يف التنفيذ الفردية مل تكن املدرسةيف ا

وصفها، وقعت بعض هذه املدرسةتصل إىل حتفيز التالميذ لتكون قادرة على تطبيق املعرفة املكتسبة أو 

يمن على طريقة ال تزال غري مألوفة يف استخدام املدرسةالعيوب ألن  الغناء يف التعلم حبيث ال تزال 

ال تزال ال املدرسةوهناك سبب آخر هو . العرض توضيح األمر بشكل عام وأقل تفاعال مع التالميذ

لتساوي حبيث هناك طالب الذين وقت التدريب فرتة طويلة التالميذميكن توزيع إرشادات الوقت لكل 

بتة يف الدورة األوىل، لذلك درسةاملجدا، وبعبارة أخرى، إدارة الوقت من  ال تزال حباجة اىل ان تكون 

.أكثر من التخطيطوقتليس هناك سيناريو التعلم اليت ال تزال تستخدم 



٤٩

يف الدورة املدرسةوصلت نسبة النشاط . ٣.٧٥وصلت يف املتوسط املدرسةمن الثانيةيف الدورة 

يف التعلم هو جيد و تطبيق كافة السيناريوهات سةاملدر هذا يعين أن نشاط . ٪٩٣.۷٥مبتوسط الثانية

لكامل دة يف النشاط املدرس الثانيةيف الدورة األوىل و املدرسةملقارنة مع النشاط . التعلم  كان هناك ز

دة أن تنفيذ التعلم يف . ٪٢٨.١٣ احلصول على حتسينات أفضل وخربة هيالثانيةالدورة وتشري هذه الز

.التعلميف أنشطة ملدرسةابعد تفكري على 

والتالميذ يف كل نشاط آخر، إذا كان النشاط كل من املدرسةأنشطة يفعملية التعلم تؤثر 

من بعض أوجه القصور يف الدورة األوىل ومن مث ينعكس . أيضا جيدةهياملدرسةالنشاط التالميذ 

ا يف تنفيذ . الثانيةالدورة وإدخال حتسينات على تنفيذ  .الثانيةالدورة ونتيجة هلذه األفكار لالسرتشاد 

القدرات املعرفية يف شكل التالميذ الكثري من التالميذ "يهدف االختبار التحصيلي لتحديد كيفية 

دة فهم املواد املقدمة وما درس ستخدام تاملدرسة ز وبناء على نتائج التحليل . الغناءطريقةعملية التعلم 

ي للنتائج تعلم التالميذ يف الدورة األوىل، وجدت أن نتائج تعلم التالميذ مل تصل بعد إىل أسر الوصف

ت للدورة . ۷٥٪ من التالميذ وسجل ٨٥القياسية املتوقعة، وهي  ميكن أن ينظر من نتائج حتليل البيا

.٪٦٥.٦۲األوىل اليت حتتوي على نسبة من 

ري من التالميذ يف الدورة األوىل اليت مل تصل بعد هناك العديد من العوامل اليت تسبب الكث

: اكتمال تعلم



٥٠

 ،بعض التالميذ الذين مل يكملوا ذلك، فإن تواتر وجودها يف التعلم أقل بسبب املرض وتفريط

.لذلك ليس كل من املواد املقدمة يف الدورة األوىل غري قادرة على أن تكون مفهومة جيدا

 األوىل من التالميذ الذين مل يكملوا بعضهم بدوا غري مبالني وكانت الدورة خالل أنشطة التعلم يف

.نشطة يف مناقشات الصف

احلصول عليها أن الثانيةالدورة يف لتالميذبناء على نتائج التحليل الوصفي للمخرجات التعلم 

دة يف نتائج تعلم التالميذ يف فإنه . الغناءطريقة ستخدام فعل االمر واسم فاعل و اسم املفعولاملاديالز

٪، نتيجة لنسبة ٩٠خمرجات التعلم األحباث قد وصل املؤشر التالميذيظهر من نتائج حتليل كماهلا 

ورغم أن التالميذ إتقان . بنجاح هدفه يف هذه الدراسةةغري وصلت يعترب الباحثالثانيةاكتمال يف الدورة 

ويرجع ذلك إىل . الذين مل جيتازوا الدراسةالتالميذالتعلم الكالسيكية قد حتقق ولكن ال تزال هناك ثالثة 

:عدة عوامل

غري موجود لذلك ال الثانيةالذين مل يكمل يف االجتماع األول للدورة تالميذهناك نوعان من ال

لكامل، فإنه ياملدرسةتقبل متاما أن املعلومات حول  سبب عن أسئلة التقييم املواد املعروضة 

.املقدمة ميكن حلها

 يف تقييم التالميذالعوامل النفسية واالستعداد من الوقت سيستغرق اختبار تؤثر أيضا على

.اكتماهلا



٥١

فعل االمر فإنه ميكن أن ينظر إىل أنه من أجل تعزيز فهم التالميذ يف مادة السابقمن الوصف 

.الغناءطريقة لتعلم وسائل اإلعالم كوسيلة استخدام من الضروري واسم فاعل و اسم املفعول 


