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التمهيد
بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذم كاف بعباده خبَتا بصَتا ،تبارؾ الذم جعل يف السماء بركجا
كجعل فيها سراجا كقمرا منَتا .أشهد أف ال إلو إال اهلل كأشهد أف زلمدا عبده كرسولو
الذم بعثو باحلق بشَتا كنذيرا ،كداعيا إىل احلق بإذنو كسراجا منَتا .مث الصبلة كالسبلـ
على رسوؿ اهلل ادلصطفى سيدنا كموالنا زلمد صلى اهلل عليو كسلم كعلى آلو كأصحابو
كأمتو أصبعُت،أمابعد.
فقد أكرمٍت اهلل تعاىل ،بعناية اهلل كرضبتو أكملت الباحثة ىذا البحث بعنواف "
تأثير إستخدام وسيلة الخربشة على نتيجة تعلم اللغة العربية طالب فصل السابع
بالمدرسة المتوسطة حفظ القرأن المركزية اإلسالمية ميدان
" لنيل الشهادة يف مرحلة اجلامعة الليسانس يف تعليم اللغة العربية باجلامعة
اإلسبلمية احلكومية سومطرة الشمالية ميداف.
أريد أف أكجو الشكر اجلزيل كالتقدير الفائق دلن لو فضل يف إسباـ ىذا البحث.
كأخص بالذكر منهم:
 .1كالدين احملبوبُت أيب بوؽلاف كأمي سوميأت مؾ الذاف قد ربياين بًتبية حسنة.
فلهما الشكر اجلزيل خَتا كثَتا كعمورا.
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 .2أخ صغَت زلمد إقباؿ ىادم ك أخت صغَتة حبيبة نور عُت الذين شجعونٍت
كساعدكنٍت دائما.
 .3األستاذ سبلـ الدين ادلاجستَت كرئيس شعبة تدريس اللغة العربية يف كلية
علوـ الًتبية كالتعليم باجلامعة اإلسبلمية احلكومية سومطرة الشمالية.
 .4األستاذة الدكتورندا احلاجة رضبيٌت ادلاجستَت

ادلشرفة األكؿ يف كتابة ىذا

البحث.
 .5األستاذة الدكتورندا احلاجة عزيزة ىنوـ أكؾ

ادلشرفة الثاين يف كتابة ىذا

البحث.
 .6األستاذ فخر الرازم ادلاجستَت كرئيس مسكن مفاز الذم ساعدين كعلمٍت
كشجعٍت.
 .7األستاذ مشس احلق ادلاجستَت الذم ساعدين كعلمٍت كشجعٍت.
 .8صبيع األساتيذ كاألساتيذة يف شعبة تدريس اللغة العربية الذين ال أستطيع أف
أذكر أمسائهم صبيعا.
 .9صبيع أصدقائي يف شعبة تدريس اللغة العربية الذين ال أستطيع أف أذكر
أمسائهم صبيعا.
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 10صحيبايت احملموبة ،أنيسة ناسوتيوف ،رضبة رزقي ،بيبل مهاراين  ،رمضاف
لوبيس ،نوفيتا سارم سرغلار ،خَت احلسن سرغلار ،سوسياف ،كأخت كبَتة
ربيعة األدكية ناسوتيوف ،ك ال أستطيع أف أذكر أمسائهن صبيعا .الآليت
شجعونٍت دائما.
11صبيع أخوايت األحباء يف مسكن مفاز الآليت ال أستطيع أف أذكر أمسائهم
صبيعا.
تلك كلمات الشكر كالتقدير تصدر من قلب عميق للباحثة .كأرجو من القراء أف
يقدموا إنتفادات سليمة كإقًتاحات مفيدة لتماـ ىذا البحث لكي تنفع للكتابة كللقراء
يوـ الغد .كأخَتا سأستعفيكم كثَتا من األخطاء كجزاكم اهلل خَتا كثَتا على اىتمامكم
كلعل اهلل يبارؾ فيكم .كالسبلـ عليكم كرضبة اهلل كبركاتو.
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األول
باب ّ
مقدمة

أ .خلفية البحث
ال يتم فصل صلاح عملية التعلم عن دكر كسائل فيها ،ألف األدكات التعليمية
ككسائؿ جزء ال يتجزأ من العملية التعليمية .كعلى الرغم من أعلية كسائل يف ربقيق
األىداؼ التعليمية ،فإف ىناؾ العديد من ادلؤسسات التعليمية اليت ال هتتم بوسائؿ.
ثبت العديد من حاالت ادلعلمُت الذين ال يستخدموف كسائل يف التعلم .حبيث
عندما يتعلم الطبلب يشعركف بصعوبة كبادللل من التعلم .على سبيل ادلثاؿ يف دركس
اللغة العربية عادة ما تكوف ادلواد التعليمية معقدة جدا كمتطابقة مع أساليب حفظ
ادلفردات .يف ىذ ا البحث  ،غلب على ادلعلم العريب أف يتقن استخداـ كسائل الفعالة
كالفعالة يف عملية التعلم لتحقيق األىداؼ التعليمية.
كمن ناحية أخرل ،فإف تطوير العلم كالتكنولوجيا يشجع بصورة متزايدة جهود
التجديد يف استخداـ النتائج التكنولوجية يف عملية التعلم .يُطلب من اختصاصيي
التوعية استخداـ كسائل اليت توفرىا ادلدرسة ،ألهنا قد تكوف كسائل كفقان لتقدـ
كمتطلبات .باإلضافة إىل ذلك ،يطلب من اختصاصيي التوعية أيضان تطوير ادلهارات
البلزمة إلنشاء كسائل تعليمية تستخدـ عندما ال تكوف الوسائ ؿ متاحة بعد .كذلذا
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السبب ،غلب أف يكوف لدل اختصاصيي التوعية ما يكفي من ادلعرفة كالفهم لوسائل
التعليمية.
على الرغم من أف الغرض األكيل من التعلم جيد ،كلكن إذا مل يكن مدعوما من
قبل الوسئل الصحيح ،كىدؼ التعلم من الصعب ربقيق بشكل جيد .كسائل يف التعلم
سوؼ تؤثر على ادلعلومات الكاملة أك الصحيحة من اذلدؼ ،كتؤثر على نتيجة عملية
التعلم.
يف زمن النيب صلى اهلل عليو كسلم ادلعركؼ بالفعل التدريس كالتعلم األنشطة إذا
رأينا ،التاريخ يف كقت النيب صلى اهلل عليو كسلم كسائل القائمة كتطبيقها من قبل رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو كسلم يف تدريس العلوـ ألصدقائو .
تعلم كسائل ىو تاجر أك تعلم حاكية الرسائل .تلعب كسائل التعليمية دكران ىامان
يف تعليم التعلم .كإىل جانب جذب انتباه الطبلب ،ؽلكن لوسائل التعليمية أيضان أف
تنقل الرسالة اليت تريد التواصل هبا يف كل موضوع .يف تطبيق التعلم ادلدرسي ،ؽلكن
للمعلمُت خلق جو تعليمي غلذب االنتباه من خبلؿ استخداـ كسائل تعليمية مبتكرة
كمبتكرة كمتنوعة ،حبيث ؽلكن أف يتم التعلم على النحو األمثل كالتوجو على التعلم
اإلصلازات.
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كيف عملية التعلم غلب أف يتقن ادلعلموف كيفهموف كسائل للتعليم كالتعلم،
حبيث ؽلكن ألىداؼ التعلم أف تكوف ناجحة كفعالة .كما ىو احلاؿ يف اختيار كسائل
كأداة للتعلم .كمن الطريقة للتغلب على ىذه احلالة اختيار كاستخداـ كسائل جيدة
كمناسبة يف عملية التعلم من أجل ادلساعدة على السبلسة كالفعالية كالكفاءة يف ربقيق
أىداؼ التعلم كالتغلب عليها استخداـ األساليب التقليدية كجعل عملية التعلم على قيد
احلياة.
يف عملية التعلم احلالية ،ال تستند القيمة فقط إىل قدرة الطبلب أك على مهاراتو
األكادؽلية كلكن أيضا على أساس مواقف الطالب كسلوكو ذباه معلمو .ككثَت من
الطبلب ال يعرفوف حاليا كيف ينبغي أف يتصرؼ على معلمو .يف بعض األحياف بعض
مواقفهم ككلماهتم تعترب غَت مهذبة لكنهم ال يدركوف ذلك .ىذا ىو ادلكاف الذم األدكار
التعليمية غلب أف تكوف قادرة على تغيَت سلوؾ الطبلب كالطبلب ؽلكن تطبيقو يف احلياة
اليومية.
كسائل ىي أحد ادلكونات اليت ؽلكن أف ربفز عملية التعلم يف الطبلب ،حبيث
ؽلكن أف تشجع عملية التعلم للتدريس.

دكر كسائل ىو رلرد مساعدة ادلعلمُت يف

التدريس .ؽلكن استخداـ أشكاؿ سلتلفة من كسائل لتعزيز ذبربة التعلم ضلو أكثر كاقعية،
كالتعلم باستخداـ كسائل ليس فقط باستخداـ الكلمات (الرموز اللفظية) ،كلكن التعلم
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أيضا باستخداـ الدعائم حىت يتمكنوا من احلصوؿ على نتائج تعليمية كذبارب أكثر
جدكل للطبلب .لذلك يف عملية تعلم تعليم ادلعلمُت غلب اختيار كسائل ادلناسبة حبيث
ؽلكن ربقيق األىداؼ ادلرجوة يف الطبلب  .خبلؿ عملية التعلم ،سيكوف ىناؾ دائما
تفاعبلت بُت ادلعلمُت كالطبلب ككسائل التعليمية ادلستخدمة .يف ىذه احلالة ،ال يتم
فهم كسائل على أهنا دعائم فحسب ،بل أيضان على أهنا حامل ة للمعلومات أك اؿكسائل
إىل ادلتعلمُت.
مع كسائل عملية التعلم سوؼ تكوف أكثر إثارة لبلىتماـ ،التفاعلية كالطبلب
سوؼ تكوف أسرع دلعاجلة ادلعلومات دكف احلاجة إىل الذىاب من خبلؿ عملية طويلة
حبيث ؽلكن ربسُت التعلم يف اذباه أفضل .إىل ذلك ،ؽلكن أف يتم التعلم يف أم كقت
كيف أم مكاف حسب الرغبة .كبعبارة أخرل ،مع كسائل  ،فإف عملية التعلم سوؼ تعمل
بشكل أقصى .كسائل مهمة جدا كال غٌت عنها يف عملية التعلم .كيستند إحلاح كسائل
التعليمية على نظرية مفادىا أف رلموع النسبة ادلئوية للمعرفة كادلهارات كادلواقف اليت
يتمتع هبا الشخص من خبلؿ الشعور بالرؤية كاخلربة ادلباشرة اليت يتمتع هبا ، .يف حُت أف
الباقي ىو من خبلؿ الشعور السمع كاحلواس األخرل.
يتم استخداـ كسائل التعليمية كقناة لنقل مواد الدرس للطبلب ،ألنو يف عملية
التعلم ،ػلتاج الطبلب إىل إتقاف ادلهارات كادلعرفة .ؽلكن أف تضيف كسائل التعليمية إىل
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فعالية التواصل كالتفاعل بُت ادلعلمُت كالطبلب .كما يرل تعلم كسائل أف تكوف فعالة
جدا يف ربسُت الدافع لتعلم الطبلب الذين مث أيضا ربسُت أداء التعلم الطالب .كإىل
جانب تطوير العلم كالتكنولوجيا ،ؽلكن أف يتم التعليم من خبلؿ أم كسيلة سواء من
خبلؿ كسائؿ اجلماىَتم مثل اجملبلت كالكتب كالصحف ،أك أيضا من خبلؿ كسائ ؿ
اإللكًتكنية مثل اإلذاعة كالتلفزيوف كاإلنًتنت كغَتىا.
كمع ذلك ،من األعلية دبكاف أيضا أف يكوف صلاح التعلم مهتما جدا دبوقف
الطفل كاىتمامو بالدرس .سبيل مواقف الطبلب كاىتماماهتم ذباه الدرس إىل تسهيل فهم
الطبلب دلواد الدرس.
كيف مثل ىذه الظركؼ ،فإف سياسة ادلعلمُت مطلوبة يف توفَت كسائؿ التعلم حىت
تتمكن كسائؿ من أف تؤدم إىل اىتماـ الطبلب بالتعلم .كىذا شلكن ألف اىتمامات
الطبلب التعليمية ؽلكن ربفيزىا من خبلؿ كسائل التعليمية ادلختلفة .كما يهم ىو قدرة
ادلعلم على ربديد كسيلة التعلم ادلناسبة يف تقدًن مواد الدرس للطبلب يف الفصوؿ
الدراسية .سيكوف للمعلمُت القادرين على استخداـ كسائل التعليمية ادلناسبة مع ادلوضوع
تأثَت إغلايب مع نتائج التعلم أك التحصيل الطبليب  .أصبحت نتائج تعلم الطبلب أفضل
كيتم ربقيق تقدـ التعليم بسهولة .إصلاز التعلم ادلقصود ىو الفرؽ بُت نتائج التعلم اجليدة
من أم كقت مضى.
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كىذا أمر مفهوـ ،ألف عملية التعلم ىي أساسا عملية اتصاؿ ،كىي عملية
الرسالة من مصدر الرسالة من خبلؿ قناة/كسائ ؿ معينة إىل مستلم الرسالة .اؿ كسائل
كمصادر اؿكسائل كالقنوات/الوسائؿ كمستلمي اؿكسائل ىي مكونات عملية االتصاؿ .يف
التعلم يف الفصوؿ الدراسية ،كالرسالة اليت سيتم نقلها ىي زلتول الدرس يف ادلناىج
الدراسية ،كمصدر الرسالة ؽلكن أف يكوف ادلعلمُت أك الطبلب ،كالقناة ىي كسائل
التعليمية كمتلقي الرسالة ىم الطبلب أك ادلعلمُت.
كما ربدث مثل ىذه العملية يف تعلم اللغة العربية لطبلب ادلدرسة ادلتوسطة
حفظ القرأف ادلركزية اإلسبلمية ميداف  .مواضيع اللغة العربية ىي جزء من مواد دركس
اللغة األجنبية اليت غلب أف يتقنها الطبلب

ادلدرسة ادلتوسطة حفظ القرأف ادلركزية

اإلسبلمية ميداف  .لذلك ،غلب على ادلعلمُت الذين يهتموف بادلوضوع أف يسعوا إىل
البحث عن االبتكار حىت ؽلكن استيعاب مواد الدرس ادلقدمة بشكل جيد من قبل
الطبلب .كاحدة من األدكات الصحيحة يف جهود إتقاف دركس اللغة العربية ىي
استخداـ كسائل التعليمية الصحيحة ،كذلك خللق اىتماـ الطبلب لتعلم اللغة العربية
على زلمل اجلد .كدبا أف استمرار التأثَت ىو أف ربقيق تعلم الطبلب على إتقاف دركس
اللغة العربية سيكوف أفضل.

17

ىذا الشراء كسائل التعلم ال غٌت عنو كجهد ادلعلم جلذب انتباه الطبلب يف
تقدًن ىذا ادلوضوع .ألف ليس كل الطبلب ىم نفس ادلهارات ،مثل ىناؾ الطبلب الذين
ؽلكن أف تتلقى الدركس عن طريق السمع فقط (الصوت) ،كىناؾ أيضا الطبلب الذين
ؽلكن أف تتلقى الدركس من خبلؿ النظر (بصريا) ،أك ىناؾ طبلب ؽلكن أف تتلقى على
حد سواء (السمعية البصرية) .إف قدرة ادلعلمُت على إجراء تعديبلت بُت ادلواد اليت سيتم
توفَتىا مع كسائل التعليمية اليت يتم استخدامها يف عملية التدريس تدعم صلاح الطبلب
يف استيعاب ادلوضوع .االستخداـ غَت الصحيح لوسائل التعلم سيؤثر على جدية الطالب
يف متابعة الدرس .سيكوف الطبلب كيبينغونغوف أك حىت غَت متحمسُت دلتابعة مواد
الدرس اليت يقدمها ادلعلم ،إذا كاف ىناؾ كسيلة تعليمية مع ادلوضوع ال يتماشى أك ادلعلم
غَت قادر على استخداـ كسائل التعليمية يف توفَت ادلواد التعلم.
كمع ذلك ،فإف حقيقة أف ما حدث يف ادلدرسة ادلتوسطة حفظ القرأف ادلركزية
اإلسبلمية ال يزيد من قدرة الطبلب على إتقاف اللغة العربية .كيتميز ذلك باطلفاض
مستول الطالب يف تعلم اللغة العربية  .كقد يرجع ذلك إىل اجلهود غَت ادلسبوقة اليت بذذلا
ادلدرسوف يف تدريس دركس اللغة العربية ،أك استخداـ كسائل التعليمية يف الوقت
ادلناسب ،أك استخداـ كسائل التعليمية اليت ال تتفق مع مواد دركس اللغة العربية .تعطى،
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كال تزاؿ تستخدـ الوسائل التقليدية ،حىت ال تشجع الطبلب على تعلم اللغة العربية
جبدية.
من خبلؿ النظر إىل احلقائق ،يشعر الباح ثة بالرغبة يف استخداـ كسائل اخلربشة
يف تعلم اللغة العربية .ألف الباحث ة يشعركف باستخداـ كسائل اخلربشة ؽلكن أف زبلق
التعلم الفعاؿ الذم من السهل أف تقبل كفهم من قبل ادلتعلمُت ،حبيث ادلتعلمُت سوؼ
يشعر بالسعادة كادلهتمُت يف التعلم.
كبالتايل ،فإف اىتماـ الطبلب بتعلم اللغة العربية سيزيد كػلقق األىداؼ.
كاستنادان إىل التفسَت الوارد أعبله ،يهتم ادلؤلف ة بإجراء حبوث عن "

تأثَت

إستخداـ كسيلة اخلربشة على نتيجة التعلم اللغة العربية طبلب الفصل السابع الطبلب
ادلدرسة ادلتوسطة حفظ القرأف ادلركزية اإلسبلمية ميداف"
ب .تحديد المشكالت
لف تعيُت بعض ادلشكلة ،يقٌت :
استنادان إىل اخللفية ادلذكورة أعبله ،ؽلكن للمؤ ة
 .1ال يزاؿ الطبلب يفتقركف إىل مفهوـ دركس اللغة العربية كعدـ كجود ادلفردات
 .2الطبلب الذين ال يركزكف عند التعلم ىو قيد التقدـ ،مثل كجود طالب العاصفة يف
الصف ألف األساليب اليت يستخدمها ادلعلم سبيل إىل أف تكوف رتيبة كادلعلمُت
تفتقر إىل استخداـ كسائل أثناء التعلم.
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عليم الطبلب يف اللغة العربية منخفضة نسبيا
 .3نتيجة الت
 .4اطلفاض االىتماـ بتعلم اللغة العربية
ج .حدود البحث
استنادان إىل اخللفةم ادلذكورة أعبله ،من الضركرم احلد من ادلشكلة حبيث ال
تكوف كاسعة جدان كبعيدة عن اذلدؼ كأكثر استهدافان ،مث يقتصر استخداـ كسائل
اخلربشة على إتقاف ادلفردات ككذلك نتائج التعلم من الفصل السابع الطبلب

ادلدرسة

ادلتوسطة حفظ القرأف ادلركزية اإلسبلمية ،ميداف يقتصر على مواضيع اللغة العربية.
د .أسئلة البحث
كاستنادا إىل ربديد ادلشكلة يف ىذا البحث ,فإف ادلشاكلة يقٍت:
 .1كيف استخداـ كسائل اخلربشة يف التعلم الفصل السابع طبلب يف ادلدرسة ادلتوسطة
حفظ القرأف ادلركزية اإلسبلمية ؟
 .2كيف نتائج تعلم طبلب الفصل السابع للغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة حفظ
القرأف ادلركزية اإلسبلمية ؟
 .3ىل تؤثر كسائل اخلربشة على نتائج تعلم الطبلب العرب ية يف الفصل السابع يف
ادلدرسة ادلتوسطة حفظ القرأف ادلركزية اإلسبلمية ؟
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ه .اىداف البحث
كاستنادا إىل أسئلة البحث أعبله ،تتمثل أىداؼ البحث يقٍت :
 .1كصف استخداـ كسائل اخلربشة يف تعلم طبلب الفصل السابع يف ادلدرسة
ادلتوسطة حفظ القرأف ادلركزية اإلسبلمية
 .2كصف نتائج تعلم اللغة العربية يف طبلب الفصل السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة
حفظ القرأف ادلركزية اإلسبلمية
 .3كصف اخلربشة تؤثر على نتائج طبلب الفصل السابع لتعلم اللغة العربية يف
ادلدرسة ادلتوسطة حفظ القرأف ادلركزية اإلسبلمية
و .فوائد البحث
.1من ناحية النظرية
كمن الناحية النظرية ،فإف نتيجة البحث مفيدة دلساعلة العلوـ ،كتعلم اللغة
العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية  ،ككدراسة للربنامج الدراسي لتعليم اللغة
العربية يف ربسُت نوعية التعلم ،كخاصة من خبلؿ كسائل التعليمية اخلربشة
لتحسُت نتائج تعلم اللغة العربية.
 .2من ناحية العملية
أ) للكتّاب
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كؽلكن أف تكوف نتائج ىذا البحث مادة مساعلة لتطوير ادلعرفة يف رلاؿ
العلوـ كؽلكن أف تستجيب مهنيا للظركؼ احلقيقية يف ادلدرسة ادلتوسطة حفظ
القرأف ادلركزية اإلسبلمية
ب) لطبلب
لطبلب ىذه الدراسة لتحسُت التعاكف كربسُت نتائج تعلم الطبلب
كخاصة يف مواضيع اللغة العربية
ج) للمعلمُت
كمن ادلتوقع أف تكوف نتائج ىذا البحث مواد مدخبلت للمعلمُت
لزيادة اإلبداع يف التدريس كجذب الطبلب ،كقادرة على ربسُت أداء ادلعلم يف
التدريس.
د) للباحثُت
للباحثُت اآلخرين ؽلكن استخداـ ىذا البحث كمادة مرجعية كزيادة تعميق
نتائج ىذا البحث عن طريق ازباذ عدد أكرب من السكاف ،فضبل عن تطوير
كسائل اخلربشة األخرل ادلتعلقة بتطوير كسائل تعلم اللغة العربية.


الباب الثاني
البحث النظاري
أ .اإلطار و النظري
 .1وسائل التعليمية الخربشة
أ) مفو وم وسائل التعلم الخربشة
كلمة كسائل تأيت من اللغة البلتينية اليت ىي اجلمع من كسيلة اليت تعٍت
حرفيا كسيؿ أك مقدمة .كسائل ىي الوسيؿ أك إدخاؿ الرسائل من ادلرسلُت إىل
مستلمي الرسائل1 .كفقاؿ( AECTصبعية التعليم كتكنولوجيا االتصاالت) كنقلت
عن سادؽلاف كسائل ىي صبيع األشكاؿ كالقنوات اليت يستخدمها الناس لنقل
اؿكسائل  /ادلعلومات .كما استشهد سادؽلاف بادلدعى عليو يف برغلس أف كسائل
ىي صبيعاألدكات ادلادية اليت ؽلكن أف تقدـ الرسائل كربفز الطبلب على التعلم
2

على سبيل ادلثاؿ :الكتب كاألفبلـ كاألشرطة كأشرطة الفيديو ،كىلم جرا.

كيرل سادؽلاف أف كسائل التعليمية ىي كل ما ؽلكن استخدامو لنقل
الرسائل من ادلرسل إىل ادلتلقي حبيث ؽلكن أف ربفز العقل كادلشاعر كاالىتماـ من
3

الطبلب بطريقة أف عملية التعلم ػلدث.

1

Arief S. Sadiman, 2008, Media Pendidikan Pengertian, pengembangan, (Jakarta: PT
Raja Grafindo persada, 2008), h. 6
2
Ibid, h.6
3
Ibid., h.7
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كقاؿ سوفرنو ،نقبل عن اإلماـ أسدكرم كسائل التعليمية ىو كل شيء
يستخدـ كقناة لنقل الرسالة أك ادلعلومات من مصدر كاحد كيبيدا رسالة
4

ادلتلقُت.

كما أشار اإلماـ أسدكرم إىل تعريف كسائل التعليمية يف أفندم كىي
5

أمور ذبعل عملية التعلم أسهل كذبعل الدرس أكثر كضوحان للطبلب.

كفقا لئلماـ أسدكرم كزلمد إحساف الدين كسائل ىو كل ما يستخدمو
ادلدرسوف جلعل الطبلب يتعلموف كيكتسبوف مهارات معينة أك كل ما يساعد
6

الطبلب على فهم كإتقاف ادلوضوع.

ككفقان دلا ذكره ركدم سوسيبلنا كسيفي ريانا ،فإف كسائل التعليمية تتألف
دائمان من عنصرين ىامُت ،علا ادلعدات أك األجهزة (األجهزة) كعناصر الرسالة
اليت ذبلبها (الربرليات) 7 .كبالتايل ،فإف كسائل التعليمية ربتاج إىل أدكات لتقدًن
الرسالة ،كلكن األىم ليس ىو ادلعدات ،كلكن الرسالة أك ادلعلومات ادلستفادة
اليت مت تسليمها من قبل كسائؿ .كفقا لسوكماف كسائل التعليمية ىو كل ما ؽلكن
استخدامو لنقل الرسائل من ادلرسل إىل ادلتلقي حبيث ػلفز األفكار كادلشاعر

4

Imam Asrori dan Moh Ahsanuddin, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : CV.
Bintang Sejahtera, 2016), h. 3
5
Ibid, h. 4
6
Ibid, h. 6
7
Rudi Susilana dan Cepi Riyana, Media Pembelajaran, (Bandung :CV
Wacana Prima,2008),h. 6
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كادلخاكؼ كادلصاحل كإرادة ادلتعلمُت بطريقة أف عملية التعلم ربقيق أىداؼ التعلم
8

بفعالية.

يرل نليف زلمد مركؼ أف الوسائل التعليمية ىي ما يلجأ إليو ادلدرس
من أدكات كأجهزة كمواد لتسهيل عملية التعلّم كالتعليم كربسينها كتعزيزىا  .كىي
تعليمية ألف ادلعلم يستخدمها يف عملو ،كىي تعلّمية ألف التلميذ يتعلّم
9

بواسطتها.

الوسائل التعلمية ىي" :كل أداة يستخدمها ادلعلم لتحسُت عملية
التعليم ،كتوضيح معاين كلمات ادلعلم ،اك لتوضيح ادلعاين كشرح األفكار كتدريب
الدارسُت على ادلهارات كإكساهبم العادات كتنمية اإلذباىات كغرش القيم ،دكف
اإلعتماد األساسي من جانب ادلعمل على استخداـ األلفاظ كالرموز كاألرقاـ.
10

بعبارة كأداكات كمواد يستخدمها ادلعملم لتحسُت عملية التعليم كالتعلم.

كيعرفها أضبد سامل بأمامنظومة فرعية تكنولوجيا التعليم تتضمن ادلواد
كاألدكات كاألجهزة التعليمية الىت يستخدمها ادلعلم أك ادلتعلم أك كليهما يف
11

ادلواقف التعليمية بطريقة منظومة لتسهيل عملية التعليم كالتعليم.

8

Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran. (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani,
2011) h. 29
9
نايف محمود معروف ،خصائص العربية وطرائق تدريسها( ،بيروت  :دار النفائس )1985 ،ص243 .
10
ذوالهادي بن الحاج أكدان  ،تطوير مناهج اللغة العربية وطرق تدريسيها (ميدان  )2010 ،IAIN Press :ص:
93
11
أحمد سالم ،وسائل وتكنولوجيا التعليم( ،الرياض ،مكتبة الرشد )2004 ،ص37 .
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عرؼ زلمد زلمود احليلة كما نقلو رئيس عبد اهلل بأهنا" :أجهزة،
كأدكات ،كمواد ،يستخدمها ادلعلم لتحسُت عملية التعليم كالتعلم كتقصَت مدهتا،
كتيضيح ادلعاين ،كشرح تؤلفكار ،كتدريس التبلميذ على ادلهارات ،كغرض
العادات احلسنة يف نفوسهم ،كتنمية االذباىات ،كعرض القيم دكف اف يعتمد
ادلدرسة على األلفاظ كالرموز كاألرقاـ كذلك للوصوؿ بطلبتو إىل احلقائق العملية
12

الصحيحة كالًتبية القيمة بسرعة كقوة كبتكلفة اقل.

لذلك ؽلكن استنتاج أف كسائل التعليمية ىي صبيع األدكات اليت ؽلكن
أف تسهل ادلعلمُت يف تقدًن الدركس لتحقيق أىداؼ التعلم كخلق التعلم الفعاؿ.
تتضمن كسائل التعليمية اخلربشة كسائل ادلرئية .كسيلة التعلم البصرم
رلموعة من موزعي الرسائل يف التعلم اليت ؽلكن التقاطها من خبلؿ الشعور
بالرؤية دكف صوت اجلهاز .يف القرآف سورة البقرة اآلية  31يقوؿ اهلل َ :ك َعلَّ َم
َمسَآ ِء َى ُؤَال ِء اِ ْف ُكْنتُ ْم
ض ُه ْم َعلَى الْ َملَئِ َك ِة فَػ َق َاؿ أَنْبِئُ ِوين بِأ ْ
ءَ َاد َـ ْاأل ْ
َمسَاءَ ُكلَّ َها ُمثَّ َعَر َ
ِِ
ُت{}31
صدق ْ َ
َ

12

رئيس عبد هللا  ،الوسائل التعلمية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها (
)2016ص93 .
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كفقا للشا ق ،ك اصحابو غلادؿ بأف اخلربشة ىي كاحدة من األلعاب
األكثر التعليمية اليت أصبحت شعبية يف صبيع أضلاء العامل 13 .إىل جانب متعة
اخلربشة يساعد أيضا على ربسُت ادلهارات اللغوية من اذلجاء كادلفردات اخلاصة.
بشكل عاـ ،اخلربشة ىي لعبة كلمة يستخدمها شخص أك رلموعة أك
مؤسسة أك منظمة أك شركة أك ما شابو ذلك يهدؼ إىل مطابقة أك تقييم التقدـ
احملرز يف عملية ربقيق األىداؼ احملددة  .اخلربشة يف اإلنتاج من قبل الشركة
للمباراة .يف ادلدرسة يتم استخدامو من قبل ادلتعلم لتذكر ادلفردات اليت مت
دراستها إما من ادلعلمُت ،كادلراجع أك غَتىا من ادلصادر ذات الصلة بالعلوـ اليت
يدرسها ادلتعلموف .سيكوف من األسهل على ادلتعلمُت األكثر حفظا كنشاطا يف
البحث عن موارد التعلم للعب اخلربشة.
كما ؽلكن للمعلمُت استخداـ اخلربشة لتعلم اللغة كخاصة اللغة العربية،
كما أهنا تعمل على تقييم أنفسهم ككذلك يف تقييم ادلتعلمُت .ؽلكن تفسَت
اخلربشة على أهنا رلموعة من األدلة أك نتائج التعلم أك عمل ادلتعلمُت الذين
يظهركف األعماؿ التجارية ،كالتنمية ،كأداء ادلتعلمُت من كقت آلخر كمن موضوع
إىل آخر .كما أف اخلربشة مؤثرة للغاية كأداة لتحسُت التعليم الذم يسمح
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Vrening, dkk, “Penggunaan Model Concept Sentence Dengan Media Scrabble Untuk
Meningkatkan Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Siswa Kelas 1 SD”.
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للمتعلمُت بادلشاركة بشكل أكرب يف عملية التعلم .يف استخداـ الباحث ة كسائل
اخلربشة استخداـ ظلوذج التعلم التعاكين مع طريقة ( TGTفريق لعبة البطولة).
ب) تاريخ استخدام الوسائل التعليمية الخربشة
كقد استمر استخداـ كسائل يف التعلم منذ تاؽلز من الرسل .لتعليم السلوؾ
أك اإلجراءات اليت غلب ازباذىا عندما ؽلوت شخص ،اهلل ؼلوؿ كسيلة تعليمية
فعالة جدا ،كزلاربة اثنُت من الغرباف .تسبب القتاؿ يف كفاة أحد الطيور .ضد
خصمو ادليت ،الغراب الباقُت على قيد احلياة دفنو على الفور.
يظهر جزء ادلعركة من الغراب اثنُت كدفن الطيور ادليتة إىل قبيل اخللط بعد
قتل شقيقو (ىابيل) .من خبلؿ معركة اثنُت من الغراب حىت معركة الغراب ادليت،
كانت ىناؾ عملية التعلم يف قبيل حوؿ ما غلب القياـ بو مع شقيقو ىابيل .لذلك
فإف استخداـ كسائل من أجل تعليم شخص ما قد استمر منذ عهد النيب آدـ.
كما م ّكن رسوؿ اهلل زلمد العديد من كسائل من التعلم من نقل التفسَتات
اجلَن َِّة
إىل الصحابة .على سبيل ادلثاؿ ،قاؿ النيب ذات مرة :أَنَا َكَكافِ ُل الْيَتِْي ِم ِ ْيف ْ
َى َك َذا
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كاف كاضحا يف حُت التلويح السبابة كإصبع األكس ئل كاف ملحومة .مع
مظاىرة ،عملية التعلم سريعة كفعالة .كسائل اليت م ّكنها رسوؿ اهلل ال تقتصر على
اإلؽلاءات اليدكية ،بل أيضان على اخلطوط كالرسومات.
يف إحدل ادلناسبات ،كصف النيب الكوادرانغاؿ بينما قاؿ "ىذا ىو موت
اإلنساف" .بعد ذلك ،جعل دائرة يف الساحة كيقوؿ "ىذا ىو ابن اإلنساف" .كشبة
عقبة أخرل تُسحب من أربع مربعات كتقوؿ "ىذه ىي ُمثُل اإلنساف" .كعبلكة
على ذلك ،رسم خطوط بُت الدكائر داخل كخارج الساحة كقاؿ "ىذه ىي العقبة
أك ادلشكلة اليت يواجهها البشر قبل ادلوت .الصورة بأكملها توضح أف الرجل مات
قبل أف يصل إىل األحبلـ.
من التفسَت أعبله ،يبدك من الواضح أف كسائل جزء ال يتجزأ من عملية
التعلم .كقد استخدمت كسائل التعليمية منذ بداية التنمية البشرية .كما أف
استخداـ كسائل ال يقتصر على تعلم مواضيع من أعمار معينة .كبعبارة أخرل،
14

غلب سبكُت كسائل يف صبيع سياقات التعلم.

مت إنشاء اخلربشة يف األصل يف عاـ  1938باسم "الكلمات ادلتقاطعة" من
قبل مهندس معمارم يدعى ألفريد موشَت بوتس .ىذه اللعبة ىو صقل لعبة
 Lexikoاليت أنشأىا ألكؿ مرة ،كلكن رلهزة لوحة لعبة ككيفية اللعب مثل الكلمات
Ibid,h. 9-12
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ادلتقاطعة .اللعبة ال تزاؿ تستخدـ رسائل مثل  Lexikoالذم يقوـ على حساب
توزيع تردد احلركؼ من سلتلف الكتابات باللغة اإلصلليزية.
يف  1948جيمس ( بركنوت) من ( نوتوكف) ،اشًتل كونكتيكت احلق أف
غَت ىو إىل "خربشة"  ،كلمة يف
كركسوكرد)" بعد ذلك ّ
كركسّ -
ينتج اللعبة " ( ّ
أم يعٍت "يتنازع ؿ (دركغ)" Brunot .فقط قليبل تغيَت مربعات "مكافأة"
إصلليزيّة ّ
على لوحة اللعبة ،كتبسيط قواعد اللعبة.
يف  ،1953باع (بركنوت) اإلنتاج حقوؽ من ( سكربل) إىل ( سلشو)
ك(ريغًت) ،دبا أ ّف اإلنتاج قدرة (نو لونج) ؽلكن أف ينجز طلب .كما ىو احلاؿ مع
باركر براذرز كميلتوف براديل ،كاف سيلشو كرايًت كاحدة من مصانع األلعاب
الرئيسية اليت رفضت مرة كاحدة لشراء لعبة اخلربشة .يف ادلملكة ادلتحدة كأسًتاليا،
بدأت اخلربشة تسويقها من قبل  .J. Wالرمح كأكالده يف يناير  .1955 ،1شركة
W

 .J.الرمح كأكالده ىي اآلف شركة تابعة لشركة ماتيل .يف

(سلشو) ك (ريغت) اللعبة إىل
إىل(ىسربك).

 ،1986باع

(كلكو) ،الذم بعد ذلك باع ىو ثانية
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مع تقدـ العصر ،مت اعتماد اخلربشة من قبل ادلمارسُت الًتبويُت لتكوف دبثابة
أداة التعلم .كبصرؼ النظر عن كوهنا أداة التعلم ،كقد تطورت اخلربشة أيضا إىل
اسًتاتيجية التعلم كما ىو مكتوب يف كتاب التعلم النشط.
اخلربشة ىي كاحدة من أنواع اللعبة احلديثة اليت ؽلكن استخدامها يف تعلم
اللغة اليت يشار إليها عادة باسم الرماح أك  .Funwordeكيرتبط ىذا اخلربشة اللعبة
أيضا مع الصليب ادلسطح الذم ىو من حيث ملء مربعات مع احلركؼ حبيث
تشكل كلمة كاحدة .غلب أف تكوف قائمة الكلمات اليت تشكلت يف ىذه اللعبة
اخلربشة كلمة ذلا معٌت أك كلمة اخلاـ .كأضاؼ سوفارنر ادلعدات للعب اخلربشة
على النحو التايل )1 :متقلب لوحة من الورؽ ادلقول تتكوف من ألواف سلتلفة.
ربدد األلواف القيمة الصغَتة )2 .قطع من اخلشب أك الببلستيك اليت تقرأ
احلركؼ ،كل حرؼ لو قيمة معينة  )3.مكاف لعصابة قطعة من اخلشب احلركؼ
من أجل أف تكوف تستقيم حبيث العبُت آخرين ال ؽلكن أف نرل احلركؼ.
الطريقة لتنفيذ ىذه اللعبة ىي كما يلي:
 )1عدد البلعبُت أربعة أشخاص.
 )2كل العب لديو إلتقاف قواعد اللعبة
 )3عن طريق يتحوؿ البلعبُت ملء ادلربعات ادلتاحة.
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 )4كيفية ملء مربعات تقريبا نفس الصليب شقة .إذا كاف على الصليب شقة
لدينا لكتابة اؿكسائل ،مث يف اخلربشة ليس لدينا لكتابة ذلك بعد اآلف ،كلكن
ببساطة كضع قطعة من اجمللس  /الببلستيك.
 )5الكلمات اليت ينبغي أف سبؤل الكلمات ادلوجودة يف القاموس ،كليس كلمة
تعجب ،كليس اختصارا ،كليس األمساء نفسها.
 )6يطلب من أحد الطبلب الذين حدث لعدـ ادلشاركة لئلشراؼ على اللعبة
ككذلك تسجيل القيمة كينبغي أف تكوف دائما على استعداد مع القاموس.
 )7إذا كاف العب بشكل صحيح ؽلكن ترتيب احلركؼ يف الكلمات ،كسوؼ
ربصل على عدد من القيم .حساب القيم استنادان إىل:
(أ) يتم ذبميع عدد األحرؼ أك أطواؿ الكلمات القصَتة.
(ب) قيمة صغَتة كبَتة من كل حرؼ
(ج) زبطيط الرسالة يف مربع اللوف
 )8إذا كاف العب قد ارتكب خطأ ،سيتم تغرًن البلعب كمية معينة من
القيمة اليت غلب أف يكتسبها البلعب .ػلدث اخلطأ ألف الكلمة ادلًتصبة
ليست يف القاموس أك الكلمة اليت هبا أخطاء إمبلئية أك بنيات مورفولوجية
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خاطئة .أخطاء يف البنية ادلورفولوجية على سبيل ادلثاؿ العب يضيف

affix-s

إىل الكلمة اليت ال ينبغي بالضركرة استخداـ اللصق.S
 )9يتم إهناء اللعبة بعد إرفاؽ صبيع احلركؼ أك بعد أف البلعبُت مل يعد قادرا
على تثبيت احلركؼ اليت ال تزاؿ شللوكة .الفائزين ىم البلعبُت الذين ؽلكن
صبع أكرب قيمة.
بشكل عاـ ،اخلربشة ىي لعبة كلمة يستخدمها شخص أك رلموعة أك
مؤسسة أك منظمة أك شركة أك ما شابو ذلك يهدؼ إىل مطابقة أك تقييم التقدـ
احملرز يف عملية ربقيق األىداؼ احملددة  .يتم تصنيع اخلربشة من قبل الشركة
للمباريات .يف ادلدرسة يتم استخدامو من قبل ادلتعلم لتذكر ادلفردات اليت مت
دراستها إما من ادلعلمُت ،كادلراجع أك غَتىا من ادلصادر ذات الصلة بالعلوـ اليت
يدرسها ادلتعلموف .سيكوف من األسهل على ادلتعلمُت األكثر حفظا كنشاطا يف
البحث عن موارد التعلم للعب اخلربشة.

15

ج) خطوات تطبيق وسائل التعلم الخربشة
خطوات تطبيق كسائل التعلم اخلربشة يقٍت :
 )1مرحلة التحضَتية
(أ) يقرر ادلريب ادلواضيع اليت غلب نقلها.
15
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(ب) يضع ادلريب معايَت الكفاءة كالكفاءات األساسية كاألىداؼ كادلواد
كاألساليب/االسًتاتيجيات كالتقييم
(ج) غلمع ادلريب ادلفردات ادلقابلة للموضوع مث يتكوف من كل حرؼ.
كيتم ىذا النشاط إلعداد اؿكسائل اليت سيتم تثبيتها على لوحة اخلربشة
كاستكماؿ دليل اللعب.
(د) تصميم اجمللس اخلربشة جذابة قدر اإلمكاف مع دليل.
(ق) إنشاء دليل لعبة
 )2مرحلة التنفيذ
(أ) ادلريب االختبار قبلي .مث نقل ادلواد يف شكل ادلفردات اليت تناسب
موضوع ادلناقشة .ادلدرسوف ينطقوف شفويان مراران كتكراران
(ب) ادلريب يطلبوف من ادلتعلمُت تقليد مرارا كتكرارا.
(ت) يعطي ادلريب معٌت من خبلؿ اإلشارة إىل األشياء األصلية/
االصطناعية ادلعدة ،كالرسومات ،كالرسم على السبورات البيضاء
كالًتصبات.
(ث) كتب ادلريب حبركؼ منفصلة أك فضفاضة أك حبركؼ مرفقة مت
إعدادىا.
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(ج) يقوـ ادلريب بتقسيم ادلتعلمُت إىل رلموعات كربديد كاجبات كل
طالب.
(ح) شرح ادلريب كيفية جعل الكلمات مع نظاـ اخلربشة ،كذلك
باستخداـ عنواف ادلوضوع كأساس للكلمة .النظر يف طرؽ تشكيل
الكلمة على النحو التايل )1 ( :بطريقة مسطحة أك تنازلية)2( ،
كتكونو.
يبدأ باحلرؼ ادلتاح بالفعل كينتهي بو ّ
(خ) يذكر ادلريب ادلتعلمُت بعدـ اجلمع بُت كلمة كاحدة ككلمة أخرل ،إذا
كاف غلب أف تكوف كلمتاف يف البصق .غلب أف تكوف التهجئة
ادلستخدمة صحيحة كتتوافق مع الكتيب أك ادلفردات اليت يوفرىا
اختصاصي التوعية.
(د) تعيُت ادلريب الوقت لتجميع أكرب عدد شلكن من الكلمات ما يف
كسعهم .الكلمات اليت يديل هبا الدارسوف ىي كلمات يف رلموعة
من مواضيع التعلم يف ذلك الوقت.
(ذ) ينصح ادلريب الطبلب بإنشاء أقساـ دلهاـ العمل حبيث يأخذ بعض
ادلتعلمُت تدكين ادلبلحظات ،كيبحث بعض ادلتعلمُت عن كلمات
جديدة.
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(ر) يقوؿ ادلريب كلمة "ابدأ!" كػلكموف ادلتعلمُت على عد الكلمات
كإعطاء تصفيق احتفايل تكرؽلا للمفردات اليت ػلصلوف عليها.
(ز) يطلب ادلريب من كل رلموعة قراءة مفردات رلمعة بنجاح .يقوـ
اختصاصيو التوعية كاجملموعات األخرل بتصحيح ما إذا كانت
األمور خاطئة.
(س) يوفر ادلريب فرصة للسؤاؿ.
(ش) ادلتعلمُت العمل على ما بعد االختبار ادلقدمة.
(ص) ادلريب إعطاء ادلهاـ ادلنزلية كتابة ادلفردات اليت أعطيت
(ض) ىذه ىي الطريقة اليت التعلم خبلؿ ذبربة حية.
 )3اختبلؼ التنفيذ
إذا كاف حجم اجملموعة غَت شلكن أك صعب جدا ذلذا النشاط ،مث
ادلعلمُت تقسيم ادلتعلمُت إىل الفرعية الصغَتة اليت ربصل كل لوحات اخلربشة
كقطع من الرسائل .إظهار النتائج كحساب الكلمات اليت مت إنشاؤىا
بواسطة كل رلموعة.
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يتم تبسيط األنشطة عن طريق كتابة الدركس كطلب من ادلتعلمُت
16

الكتابة بطريقة مسطحة كفقا للمفردات اليت سبت دراستها.
د) مزايا وسائل الخربشة وعيوبها
 )1مزايا كسائل اخلربشة

(أ) ادلتعلمُت ادلهرة االستماع كالقراءة كالكتابة ألف ادلتعلمُت احلصوؿ على
الكثَت من االنتحاؿ ،كخاصة على ادلواضيع اليت مت تدريبها بالفعل يف
الفصوؿ الدراسية.
(ب) ادلتعلمُت إتقاف الكتابة جيدا
(ت) ادلتعلمُت يعرفوف الكثَت من ادلفردات.
(ث) ادلتعلمُت لديهم الشجاعة كالعفوية يف الكتابة ألنو منذ البداية مت
تدريب على التفكَت نظرا للمفردات اليت مت تدريسها.
(ج) ىذه االسًتاتيجية مناسبة لتطبيقها على ادلتعلمُت ادلتقدمُت.
(ح) ىذه االسًتاتيجية لديها مبادئ أكثر دقة الستخدامها يف الطبقات
الكبَتة كالصغَتة.
باإلضافة إىل مزايا كسائل اخلربشة ،كسائل اخلربشة لديها أيضا فوائد .فوائد كسائل
اخلربشة ىي :
16
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(أ) على أساس معريف للطبلب لتحسُت تذكاراهتم،
(ب) احملرؾ هبدؼ أف ادلتعلمُت قادركف على تنسيق األطراؼ مثل اليدين
حبيث تكوف أكثر مهارة يف تشغيل غرامة كاخلشنة احملرؾ،
(ت) ادلنطق هبدؼ أف ادلتعلمُت ؽلكن أف نفكر بدقة كبانتظاـ حبيث تكوف
أسرع الزباذ القرارات،
(ث) العاطفية  /االجتماعية هبدؼ أف الطبلب قادركف على تشغيل
ادلهارات الشخصية حبيث يكوف لديهم الصرب كأكثر حذرا يف
التمثيل،
(ج) أف تكوف خبلقة هبدؼ أف الطبلب ؽلكن أف تولد األفكار من خبلؿ
17

كلمة

 )2ضعف كسائل اخلربشة
(أ) لقدرة ادلتعلمُت على التحدث ضعيفة ،ألف ادلواد كالتمارين كفرت ادلزيد
من الًتكيز على مهارات الكتابة الناطقة.
(ب) تتطلب ىذه االسًتاتيجية معلم مثايل من حيث ادلهارات اللغوية
18

كتقدًن داالرف للطبلب.

17

Mu’thia Mubasyira, Sigit Widiyarto, “Pengaruh Peggunaan Media Permainan
Scrabble Terhadap Keterampilan Menulis Teks Prosedur Siswa Kelas X SMA Tugu Ibu Depok,
Jawa Barat” .Deiksis, Vol. 09 No. 03, September 2017, h. 324
18
Ibid. h, 173-174
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 .2نتائج التعلم ونطاقو
أ) مفو وم نتائج التعلم
سيتم كصف فهم نتائج التعلم من حيث اللغة .يتكوف ىذا ادلعٌت من
كلمتُت 'النتائج' ك ' التعلم' .يف  KBBIالنتائج ذلا عدة معاين )1 :شيء
عقد من قبل اجلهد )2 ،الدخل؛ االستحقاؽ الفاكهو .يف حُت أف التعلم
19

ىو تغيَت يف السلوؾ أك ردكد الفعل الناصبة عن التجربة.

كفقا دلالك يعطي فهم لنتائج التعلم ىو حدكث تغيَت سلوكي يف الذات
اليت ؽلكن مبلحظتها كقياس شكل من أشكاؿ ادلعرفة كادلوقف كادلهارات.
كؽلكن تفسَت ىذه التغيَتات على أهنا ربسُت كتطوير أفضل من ذم قبل
20

كالذين ال يعرفوف أف يعرفوا.

كيف حُت أكضح عبد الرضبن أف نتائج التعلم ىي القدرة اليت يكتسبها
األطفاؿ بعد أنشطة التعلم ،قاؿ أيضان إف األطفاؿ الذين ينجحوف يف التعلم
21

ىو النجاح يف ربقيق أىداؼ التعلم أك الغرض التعليميو.

نتائج التعلم ىي قدرة األفراد ادلكتسبة بعد عملية التعلم ،كاليت ؽلكن أف
توفر تغيَتا يف السلوؾ لكل من معرفة كفهم كمواقف كمهارات الطبلب حبيث
19

Tim Penyusun Pusat Bahasa (Mendikbud), Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:
Balai Pustaka, Ed. 3, cet. 4, 2007), h. 408 & 121.
20
Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta:Bumi Aksara, 2007), h. 30
21
Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: PT.
Asdi Maha Surya,2002), h. 38.
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تصبح أفضل من أم كقت مضى 22 .نتائج التعلم ىي كاحدة من مؤشرات
عملية التعلم .نتائج التعلم ىي تغيَتات يف السلوؾ الذم ػلصل عليو
23

الطبلب بعد ذبربة أنشطة التعلم.

ؽلكن تفسَت نتائج التعلم على أهنا النتيجة القصول اليت حققها الطالب
بعد ذبربة عملية التعلم يف تعلم مواد الدرس احملددة .نتائج التعلم ليست قيم
مطلقة ،كلكن ؽلكن أف تكوف تغيَتات أك ربسينات يف ادلواقف كالعادات
كادلعرفة كادلركنة كالصمود كادلنطق كاالنضباط كادلهارة كما إىل ذلك اليت تؤدم
إىل تغيَت إغلايب.
تظهر نتائج التعلم قدرة الطبلب الفعليُت الذين خضعوا لعملية نقل
ادلعرفة من شخص ؽلكن أف يقاؿ للبالغُت أك لديهم معرفة أقل .لذلك مع
نتائج التعلم ،ؽلكن للناس معرفة إىل أم مدل ؽلكن للطبلب التقاط ،كفهم،
لديهم موضوع زلدد .كعلى ىذا األساس ،ؽلكن للمعلمُت أف ػلددكا
اسًتاتيجية تعليم أفضل.

24

من العديد من النظريات أعبله ؽلكن استنتاج أف نتائج التعلم ىي
القدرات اليت اكتسبها الشخص بعد التعلم سواء من حيث ادلعرفة كادلهارة
M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002),

22

h.82
Catharina Tri Anni, Psikologi Belajar (Semarang: IKIP Semarang Press, 2004), h. 4.
Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2010), h. 42

23
24
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كالسلوؾ .نتيجة تعلم اللغة العربية ىي قدرة الطبلب على فهم عناصر اللغة،
مثل قواعد اللغة (قويد) ،كادلفردات (ادلفرادات) ،كادلهارات اللغوية ،كىي
االستماع (االستيما) ،كالتحدث (الكبلـ) ،كالقراءة (القَتة) ،كالكتابة
(الكيتابة) ،كاجلوانب يف النص ادلنطوؽ كادلكتوب.
ب) العوامل التي تؤثر على نتائج التعلم
كيرجع صلاح أك غياب الشخص يف التعلم إىل عدة عوامل تؤثر على
ربقيق نتائج التعلم .قاؿ M. Dalyonoالعوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم ىي
عوامل داخلية كعوامل خارجية .كتشمل العوامل الداخلية الصحة ،كالذكاء
كادلواىب ،كاالىتماـ كالدافع ،كالتعلم .كيف حُت تشمل العوامل اخلارجية
25

األسر كادلدارس كاجملتمعات احمللية كالبيئة احمليطة هبا.

 )1العوامل الداخلية ،كىي العوامل اليت تأيت من الداخل ،كتشمل:
(أ) الصحة
الصحة البدنية كالركحية مؤثرة جدا يف القدرة على التعلم .عندما
ال يكوف شخص ما بصحة جيدة ؽلكن أف يؤدم إىل عدـ العاطفة
حوؿ التعلم .كبادلثل ،إذا كانت الصحة الركحية السيئة ؽلكن أف

M. Dalyono. Psikologi Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), h. 55

25
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تتداخل مع أك تقلل من ركح التعلم .مع ركح التعلم ادلنخفضة سوؼ
يؤدم بالتأكيد إىل نتائج التعلم منخفضة كذلك.
(ب) الذكاء
الذكاء ىو مصطلح عاـ يعكس ادلعلومات كالذكاء كاحد .كؽلكن
تفسَت الذكاء على أنو قدرة فيزيائية  -فيزيائية على التفاعل مع
احملفزات أك حل نفسها مع البيئة بطريقة دقيقة .مستول الذكاء
الطبليب ؽلكن أف ػلدد ببل شك مستول صلاح الطبلب .الذكاء
العظيم يؤثر على التقدـ كالنتائج من التعلم .شخص مع الذكاء اجليد
(معدؿ الذكاء العايل) عموما من السهل أف تتعلم كالنتائج سبيل إىل
أف تكوف جيدة .كعلى النقيض من ذلك ،فإف األشخاص الذين
يعانوف من اطلفاض يف الذكاء ،ؽليلوف إىل الصعوبات يف التعلم،
كالتفكَت البطيء ،حبيث تكوف نتائج التعلم منخفضة.
(ج) ادلواىب
ادلواىب ىي القدرة احملتملة اليت لديها شخص لتحقيق النجاح
يف ادلستقبل  .كما تفسر ادلواىب على أهنا قدرة الفرد على أداء
مهاـ معينة دكف االعتماد كثَتا على التعليم كشلارسة اجلهود.26
Ibid, h. 57

26
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ؽلكن أف تؤثر ادلواىب على ادلستول ادلنخفض لنتائج التعلم يف
بعض رلاالت اؿحبث  .إذا كاف رلاؿ اؿحبث الذم يتعلمو الطبلب
يعتمد على مواىبهم ،فإف نتائج التعلم ستكوف أفضل ألف الطبلب
سعداء بتعلمها .كعلى العكس من ذلك ،إذا مل تكن رلاالت
اؿحبث اليت يتعلمها الطبلب يف مواىبهم ،فإف الطبلب سيجدكف
صعوبة يف التعلم.
(د) االىتماـ
االىتماـ يعٍت ادليل العايل كاإلثارة أك رغبة كبَتة لشيء ما .دكر
االىتماـ يف التعلم ىو القوة اليت تشجع الطبلب على التعلم.
الطبلب الذين يرغبوف يف الدرس ،سوؼ تشجع على االستمرار يف
الدراسة جبد ،يف سلتلف مع الطبلب الذين موقف يقبل فقط
الدرس ،كالطبلب تتحرؾ فقط لًتغب يف التعلم كلكن من الصعب
أف تكوف قادرة على االستمرار جبد ألنو ال يوجد دفع. 27
االىتماـ لو دكر مهم كلو تأثَت كبَت على السلوؾ كادلوقف .االىتماـ
ىو مصدر قوم للتحفيز على التعلم .الطبلب الذين يرغبوف يف
الدرس ،سوؼ تسعى جاىدة للتعلم بادلقارنة مع الطبلب الذين ىم
Ibid, h. 58

27
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أقل اىتماما .كبالتايل فإف اطلفاض االىتماـ بتعلم الطبلب سيؤثر
على نتائج التعلم اليت يتعُت ربقيقها.
(ك) الدافع
ؽلكن تفسَت الدافع على أنو جهد يشجع شخص ما على القياـ
بشيء ما .كما يتم تفسَت الدافع من علبة كمستدير ك (أكت كؼ)
ت )ح ّققت ىدؼ.
ادلوضوع أف ينجز أنشطة مؤّكدة (إين كردر ك
يؤثر الدافع التعليمي بشكل أساسي على سلوؾ التعلم .الدافع
ىو كمحرؾ سلوكي كمهم جدا يف عملية التعلم ،كالطبلب الذين
لديهم حافز عاؿ يف التعلم ،كبالتايل فإف ربقيق التعلم سيكوف
األمثل ،كإال فإف الطبلب الذين لديهم دافع منخفض يف التعلم ،مث
اإلصلاز التعلم يف ادلدرسة لن يزيد.
(ز) تعلم الشخص
كما يؤثر تعلم الشخص على ربقيق نتائج التعلم .التعلم بغض
النظر عن التقنيات كالعوامل الفسيولوجية كالنفسية كالصحية سوؼ
ػلقق نتائج أقل مرضية .التعلم بُت األطفاؿ سلتلف .ىناؾ أطفاؿ
ؽلكنهم استيعاب ادلوضوع بسرعة بطريقة بصرية أك عرض مباشرة أك

44

صوتيات أك عن طريق االستماع من اآلخرين كىناؾ أيضا األطفاؿ
الذين لديهم طريقة التعلم احلركية اليت ىي مع حركة دراجة نارية على
سبيل ادلثاؿ بطريقة ادلشي كذبربة األنشطة التعليمية.
 )2كتشمل العوامل اخلارجية ،كىي العوامل اليت تنشأ من خارج الذات ،ما
يلي:
(أ) األسرة
كل شخص يبدأ حياتو يف العائلة كللبيئة األسرية الكبَتة أك
الصغَتة تأثَت على ظلو األطفاؿ كظلائهم .موقف شخص ما يف األسرة
يؤثر على كظيفتو التعليمية .كأظهرت دراسة أخرل أف ظهور ادلواقف
القدؽلة برانغ يلعب دكرا ىاما يف النهوض أك عرقلة التعليم كاحد.
كالعوامل النفسية البدنية كاالجتماعية ادلوجودة يف األسرة ذلا تأثَت
كبَت يف ظلو األطفاؿ يف التعلم .كتشمل العوامل ادلادية يف البيئة
األسرية حالة رللس النواب كأجواء منطقة التعلم كادلرافق كالبنية
التحتية ادلوجودة ،كاذلدكء يف بيت التعليم ادلنخفض العايل لآلباء
كاألمهات ،كالدخل الكبَت ،ككذلك البيئة احمليطة ادلنزؿ .كاحلالة
النفسية لؤلسرة ىي ادلودة ،كالثقة ،كاالنفتاح ،كاالنسجاـ بُت أفراد
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األسرة ،كالعبلقة بُت األطفاؿ كأفراد األسرة اآلخرين ،كاالحًتاـ
ادلتبادؿ ،كستدعم سبلسة التعلم كصلاحو .التوجيو األبوم ىو أيضا
كاحد من أىم جوانب صلاح الطبلب يف التعلم .ىذا التوجيو ؽلكن
أف ذبعل الطبلب ؽلكن تشجيعهم على التعلم بنشاط ،ألف التوجيو
ىو كاحد من القول الدافعة من اخلارج اليت تضيف الدافع للتعلم.
(ب) ادلدرسة
ادلدرسة ىي مؤسسة تعليمية رمسية تقوـ بشكل منهجي بأنشطة
التوجيو أك التدريس أك التدريب من أجل مساعدة الطبلب على
تطوير إمكاناهتم ادلثلى ،سواء دبا يف ذلك اجلوانب األخبلقية
الركحية ،الفيزياء العاطفية أك االجتماعية أك الفيزيائية .ادلدرسة ىي
عامل حاسم لتنمية شخصية الطفل ،سواء يف التفكَت أك التمثيل أك
التصرؼ.
الظركؼ ادلدرسية اليت يؤثر فيها التعلم على صلاح التعلم .ادلعلمُت
اجلودة ،كأساليب التدريس ،كمطابقة ادلناىج الدراسية مع قدرة
الطبلب ،كحالة ادلرافق يف ادلدرسة ،كحالة الغرفة ،كعدد من طبلب
الصف ،كتنفيذ النظاـ ادلدرسي ،كىلم جرا ،كل ذلك يؤثر على
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نتائج تعلم الطبلب .كسائل اإلعبلـ التعليمية ادلبتكرة ؽلكن أف تؤثر
أيضا على نتائج تعلم الطبلب .ؽلكن أف ػلفز التدريس اإلعبلمي
باستخداـ كسائل اإلعبلـ اخلربشة الطبلب على تذكر الدركس اليت
مت تقدؽلها.
(ج) اجملتمع احمللي
كما ربدد ظركؼ الناس نتائج تعلم الطبلب .إذا كاف حوؿ
حالة الطبلب اإلقامة من اجملتمع الذم يتألف من الناس الذين مت
تعليمهم ،كسوؼ تشجع الطبلب على أف تكوف أكثر نشاطا يف
التعلم .كلكن إذا كاف حوؿ سكن الطالب العديد من األطفاؿ
ادلشاغبُت ،كالبطالة ،كليس ادلدرسة ،سوؼ يقلل من ركح التعلم
حبيث يتم تقليل الدافع كنتائج التعلم.
(د) البيئة احمليطة
كما تؤثر حالة بيئة اإلقامة تأثَتان كبَتان على نتائج التعلم .عندما
يكوف ادلنزؿ على منطقة مكتظة بالسكاف كظركؼ ادلركر ىي
الصفَت ،كالكثَت من أصوات الناس ىي احملمومة ،كالضوضاء احملرؾ
من ادلصنع ،كتلوث اذلواء ،كارتفاع درجة حرارة ادلناخ ،كسوؼ تؤثر
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على شغف الطبلب يف التعلم .سوؼ يدعم ادلناخ اذلادئ كالبارد
28

عملية التعلم للطبلب.

فقاؿ  Purwantoيف  M. Thobrinأكضح أف صلاح أك فشل التعلم
.تشمل

يتأثر بعاملُت علا العوامل الفردية كالعوامل االجتماعية

العوامل الفردية :عوامل النضج أك النمو ،عوامل الذكاء أك الذكاء ،
عوامل التمرين كاالختبار ،العوامل التحفيزية ،العوامل الشخصية .يف
حُت تشمل العوامل ادلدرجة يف العوامل االجتماعية  ،من بُت أمور
أخرل ،الظركؼ األسرية أك ادلنزلية ،اجلو كالظركؼ األسرية  ،عوامل
ادلعلم ككيفية تدريسهم  ،عوامل األدكات أك الوسائط ادلستخدمة يف
التعليم كالتعلم ،العوامل كالفرص البيئية ادلتاحة ،العوامل التحفيزية
االجتماعية.29
كف نقاؿ

Oemar Hamalik

ىناؾ سبعة عناصر تؤثر على نتائج

التعلم اخلاصة بالثقة ،كاألىداؼ التعليمية ،كالطبلب الذين يتعلموف،
كادلعلموف الذين يقوموف بالتدريس ،كأساليب التدريس ،ككسائل
30

التدريس ،كتقييم التقييم ،كمواقف التدريس.

28

Ibid, h.59
M. Thobroni, Belajar & Pembelajaran, ( Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2017) h.28-30
30
Oemar Hamalik..., h. 54
29
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كقنالػ  ، Slametoيوجد عامبلف يؤثراف على سلرجات التعلم  ،كعلا
العوامل من الداخل (الداخلي) كالعوامل من اخلارج (اخلارجية

).

تشمل العوامل الداخلية العوامل الفسيولوجية مثل الصحة كاجلسم ،
كالعوامل النفسية مثل االىتماـ ،كادلصاحل ،كادلواىب ،كاالستعداد،
يف حُت أف العوامل اخلارجية ،كىي العوامل ادلدرسية مثل ادلناىج
الدراسية ،كاألساليب ،كالتدريس ،كالعبلقات اجملتمعية ادلدرسية،
كاالنضباط ادلدرسي ،أدكات التعلم ،كحالة ادلبٌت كادلكتبة.31
كاستنادان إىل التفسَت أعبله ،فإف كسائل التعلم اليت يطبقها ادلعلم
لنقل ادلواد التعليمية مدرجة يف العامل اخلارجي الذم سيؤثر بعد
ذلك باستمرار على العامل الداخلي للطفل .العوامل اخلارجية
ادلقصود يف ىذه احلالة ىي العوامل الناشئة من ادلدرسة اليت ىي
كسائل التعلم .كسائل التعليمية ادلبتكرة سوؼ تؤثر على اىتمامات
الطبلب كدكافعهم (العوامل الداخلية) يف متابعة عملية التعلم.
كاحدة من كسائل التعلم األكثر ابتكارا كمتعة للطبلب ىو كسائل
اخلربشة .مع ىذه كسائل التعلم اخلربشة كمن ادلتوقع مث مصلحة

31

Slameto, Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi, (Jakarta : Rineka Cipta,
2010), h. 54
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الطفل كالدافع للتعلم سوؼ تكوف أكثر زيادة كمن مث سوؼ تؤثر
على نتائج تعلم الطبلب.
كباإلضافة إىل ذلك ،فإف عامل ادلعلم ليس لو أيضا تأثَت أقل أعلية
على نتيجة التعلم .ىناؾ ثبلثة عوامل يف ادلعلم اليت ؽلكن أف تؤثر على
نتيجة التعلم كاحد ،كىي:
(أ) قدرة ادلعلم على احلفاظ على انضباط الطبلب .غلب أف يكوف
للمعلمُت سيطرة جيدة على أكضاع الفصوؿ الدراسية ،كغرس
االنضباط كاحلفاظ عليها باستمرار ،حىت يتمكن الطبلب من التعلم
يف حاالت جيدة
(ب) قدرة ادلعلمُت على إنتاج دركس مثَتة لبلىتماـ .ؽلكن للمعلمُت
ادلبتكرين عرض الدركس اليت قد تكوف طبيعية للطبلب لتكوف مثَتة
لبلىتماـ كشلتعة ،كصعبة كثقيلة سهلة كغَت ساحقة .كؽلكن القياـ
باسًتاتيجيات ككسائؿ سلتلفة جلعل األطفاؿ أكثر اىتماما ،كبالتايل
ؽلكنهم أف يتعلموا على ضلو أفضل كأف ػلصلوا على نتائج تعليمية
جيدة.
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(ج) قدرة ادلعلمُت على تكييف ادلواد مع احتياجات الطبلب .معرفة
ادلعلم حبالة الطبلب ككيبس مهمة جدان .كيستخدـ ادلدرسوف يف
إجراء التعلم ادلنهج الدراسي كمرجع ،كلكن ىذا ال يعٍت أنو يتم
إنفاذه بصرامة .كىذا يعٍت أف النظر يف الطبلب الذين ىم شركاء يف
التعلم ىو أيضا عنصر مهم يف صلاح التعلم.
ج) وظيفة نتائج التعلم
كتتزايد أعلية نتائج التعلم لكي تكوف موضع تساؤؿ ،ألف ذلا عدة
كظائف ،كىي:
 )1نتائج التعلم كمؤشر على جودة ككمية ادلعرفة اليت مت إتقاهنا من قبل
الطبلب
 )2نتائج التعلم كرمز للرغبة دكف مقابل الغريب .االفًتاض ىو أف خرباء
علم النفس عادة ما تشَت إىل ىذا على أنو ميل اجلهل كاحلاجة
ادلشًتكة يف البشر.
 )3نتائج التعلم كمواد إعبلمية كابتكارات تعليمية .كاالفًتاض ىو أف نتائج
التعلم ؽلكن أف تكوف حافزا للطبلب يف ربسُت العلوـ كالتكنولوجيا،
كأف تكوف دبثابة تغذية مرتدة يف ربسُت نوعية التعليم
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 )4نتيجة التعلم كمؤشر داخلي كتوسيع دلؤسسة تعليمية .ادلؤشرات
الداخلية يف ىذه احلالة أف نتائج التعلم ؽلكن أف تكوف مؤشرا على
مستول اإلنتاجية يف مؤسسة تعليمية .كاالفًتاض بأف ادلنهج الدراسي
مستخدـ لو صلة باحتياجات اجملتمع احمللي كالطبلب .مؤشر قابل
للتوسيع دبعٌت أف نتائج التعلم منخفضة عالية ؽلكن أف يكوف مؤشرا
على صلاح الطبلب يف اجملتمع .افًتاض استخداـ ادلناىج الدراسية لو
صلة باحتياجات التنمية اجملتمعية
 )5ؽلكن استخداـ نتائج التعلم كمؤشر على امتصاص ذكاء الطبلب.

32

د) فوائد نتائج التعلم
نتيجة التعلم ىو أساسا تغيَت يف سلوؾ الشخص الذم يتضمن
ادلهارات ادلعرفية كالعاطفية كالنفسية احلركية بعد اتباع عملية تعليمية معينة.
كيقاؿ إف التعليم كالتدريس ناجحاف إذا كانت التغيَتات الواضحة للطبلب
ىي نتيجة لعملية التعلم التعليمي كىي العملية اليت يتم ازباذىا من خبلؿ
الربامج كاألنشطة اليت مت تصميمها كتنفيذىا من قبل ادلعلمُت يف عملية
التدريس .استنادان إىل نتائج تعلم الطبلب ،ؽلكن أف تكوف معركفة لقدرهتا

32

Zainal Arifin, Evaluasi Instruksional Prinsip, Teknik dan Prosedur, (Bandung : Remaja
Karya, 2014) h. 3
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كتطورىا ،فضبل عن النجاح التعليمي .كينبغي أف تظهر نتائج التعلم ظركفان
متغَتة بشكل أفضل ،كلذلك فمن ادلفيد القياـ دبا يلي:
 )1إضافة معرفة
 )2فهم أفضل شيء يفهم سابقا،
 )3مواصلة تطوير مهاراهتا،
 )4لديك كجهة نظر جديدة على شيء ما،
 )5أكثر تقدير شيء من ذم قبل.
كؽلكن استنتاج أف مصطلح التعلم ىو تغيَت من الطبلب حبيث يكوف
ىناؾ تغيَت من حيث الفهم كادلواقف كادلهارات.
. 3مواد التعلمية
التعلم اللغة العربية ىي حوؿ ادلفردات ادلرافق كاألدكات  .يف

ادلواد يف

الباحثادلفردات.
ة
البحث ،يدرس
ة
جدول 2.1مواد التعليمية
ادلفردات

ادلفردات

كتاب

ساعة

قلم

مكتب

قلم الرصاص

كرسي

ممسحح

خريطح

مسطرج

مقهمح
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مخفظح

حثر

جذوال دراسي

طثاشير

تاب

نافظح

تالط

جذار

كشف انحضور

فصم

سثورج

انحماو

فواصم

صورج

مهعة

مثرج

فناء

ت ّواتح

خزانح

ستار

مكتة

مقصف

ب .ىيكال األفكار
التعلم ىو عملية التغيَت السلوكي مع سلتلف ادلراحل اليت يدرسها اختصاصيو
التوعية هبدؼ إحداث تغيَتات يف ادلستويات ادلعرفية كالعاطفية كالنفسية احلركية .مع
تأثَت العديد من العوامل اليت ىي من الطفل نفسو كالعامل اخلارجي للطفل.
ادلعلمُت ىي كاحدة من العوامل احملددة للنجاح ،كىذا يعٍت أف عملية التعلم
ليست منفصلة عن دكر ادلعلمُت يف تنفيذ العملية يف الفصوؿ الدراسية ،كاليت تتفاعل
مباشرة مع ادلتعلمُت.
كمريب ،غلب أف يكوف ادلدرسوف قادرين على جعل كسائل التعليمية اليت
تتطابق مع ادلواد اليت سيتم تدريسها .تعلم اللغة العربية بشكل رئيسي .كاحدة من
كسائل التعليمية اليت ؽلكن استخدامها يف تعلم اللغة العربية ىي كسائل اخلربشة.
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من خبلؿ استخداـ كسائل اخلربشة يف تعلم اللغة العربية ،ازداد اىتماـ الطبلب
بالتعلم يف تعلم اللغة العربية ،كبعد زيادة اىتماـ الطبلب بالتعلم ،ستكوف النتائج
مؤثرة .إذا كاف استخداـ كسائل اخلربشة يف تعلم اللغة العربية ىو جيد مث نتائج تعلم
اللغة العربية ىو أيضا جيدة ،كالعكس إذا كاف استخداـ كسائل اخلربشة ليست
جيدة مث نتائج التعلم الطالب كبَتة شلكنة ليست أيضا القصول.
استنادا إىل األكصاؼ ،ؽلكن رؤية التفكَت اذليكلي يف ىذ ا البحث يف الصورة
أدناه:
جدول 2.2تأثير متغير مطلق مع متغير تابع
علم)
متغَت كسائل اخلربشة  : Yنتيجة الت
( ّ :x
وسائل الخربشة

نتيجة التعلم

استنادان إىل الصورة أعبله ،ىناؾ تأثَت كسائل اخلربشة على نتائج تعلم اللغة
العربية ،كىذا يعٍت أفضل تعلم اللغة العربية باستخداـ كسائل اخلربشة مث سوؼ تزداد
نتائج تعلم اللغة العربية .كعلى العكس من ذلك ،عندما تعلم اللغة العربية باستخداـ
كسائل اخلربشة ليست جيدة مث نتائج تعلم اللغة العربية ال تزيد.

ج .الدراسات السابقة
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الباحثإىل الدراسات السابقة ،كىي:
ة
كعنصر نسيب يف ىذا البحث ،يشَت
 1االخت يف اؿحبث من موريت ساريينينغ الراس قسم التعليم االستثنائي كلية الًتبية
يف جامعة كالية يوجياكارتا ربت عنواف "اخلربشة كلمة تأثَت كسائل على إتقاف
ادلفردات لؤلطفاؿ الصم االبتدائية الصف 1

SLB B

(كرظلنوىرا) (يوغياكارت)

" .ككاف ىذا البحث يف عاـ  .2015كخلص إىل أف استخداـ كسائل التصويرية
اخلربشة يؤثر على إتقاف ادلفردات من فئة قاعدة الطفل الصم

1

SLB B

 Karnnamanoharaيوجياكارتا
 2كصف شقيق فَتماف نور سابوترا التخصص يف ىندسة ادلعلوماتية يف كلية العلوـ
جبامعة الشؤكف اإلسبلمية موالنا مالك إبراىيم بعنواف "تطبيق لعبة اخلربشة
كوسيلة لتعلم اللغة العربية بطريقة الدكلة احملدكدة" .ككاف ىذا البحث يف عاـ
 .2015كخلصت اؿ حبث إىل أف تطبيق لعبة اخلربشة كاف ناجحا كوسيلة
للتعلم .كالتطبيق لعبة اخلربشة يدير إىل  ٪95يف مطابقة الكلمات يف اجلمل
العربية.
 3كصف فيد فثرم أكتاما يف تعليم اللغة العربية كلية طربية كمدرس جامعة سناف
كاليهاغا احلكومية اإلسبلمية يف يوجياكارتا ربت عنواف "ذبربة كسائل اخلربشة يف
ربسُت نتائج التعلم" الفئة السابعة  MTs N 3ك  ." 2018/2017ككاف ىذا
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البحث يف عاـ  .2018الدراسة لديها استنتاج أف ىناؾ فرقا كبَتا بُت الفئات
التجريبية (الفصوؿ اليت تستخدـ كسائل اخلربشة) مع فئات التحكم (الفصوؿ
اليت ال تستخدـ كسائل اخلربشة) .كؽلكن رؤية ىذه االختبلفات من متوس

ط

التغَت يف قيم ما قبل االختبار كما بعد االختبار للفئات التجريبية كفئات
التحكم .كيبلغ متوسط االختبار ادلسبق يف الفئة التجريبية

 65.31كمتوسط

قيمة ما بعد االختبار بعد التاسبنت ىو  .86.34متوسط فئة التحكم اليت مت
احلصوؿ عليها يف االختبار ادلسبق ىو  60.79كمتوسط قيمة ما بعد االختبار
ىو  .80.26يظهر متوسط الفرؽ يف الفصوؿ التجريبية كفصوؿ التحكم أف
كسائل اخلربشة ؽلكن أف تكوف أكثر فعالية يف تعزيز نتائج التعلم من الكيتابة.
كؽلكن إثبات ذلك من متوسؿ الفرؽ يف نتائج التعلم من الفئة السابعة

MTs N 3

.Sleman
د .فرض البحث
كيشتبو قم فرضيات أك إجابات مؤقتة لظاىرة أك سؤاؿ حبثي كضعت بعد
33

الباحث نظرية.

ىذه الفرضية البحثية ىي:

33

Saipul, Annur, Metodologi Penelitian Pendidikan Analisis Data Kuantitaif dan
Kualitatif, (Palembang :Noer Fikri Offset, 2014), h.66
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 )1فرضية العمل أك الفرضية البديلة ( ،)Haىناؾ تأثَت كبَت بُت كسائل اخلربشة
على نتائج التعلم من الطبلب العر مةب الفصل السابع ادلركز اإلسبلمي،
ميداف.
 )2صفر فرضية (ىو) ،ال يوجد تأثَت كبَت بُت كسائل اخلربشة على نتائج التعلم
العرب الفصل السابع ادلركزية اإلسبلمي ،ميداف.
من الطبلب ية

الباب الثالث
منهج البحث
أ .موقع البحث
الباحث موضوع البحث يف ادلدرسة ادلتوسطة حفظ القرأف ادلركزية اإلسبلمية
ة
أخذ
الذم يقع يف جالن كيليم اسكندر ميداف عزـة ميداف متبونج.
يتم إجراء األنشطة البحثة يف الفصل الدراسي الفردم من الدرس
 .2020/2019ادلوضوع الذم مت تدريسو يف ىذ ا اؿحبث ىو " ادلرافق كاألدكات
ادلدرسية "  .بدأ البحث بإجراء دراسات استقصائية أكلية لتحديد عدد طبلب الف صل
السابع يف يف ادلدرسة ادلتوسطة حفظ القرأف ادلركزية اإلسبلمية كاالنتهاء من صبع
البيانات.
ب .المجموع و العينة
.1اجملموع
اجملموع ىو منطقة معممة تتكوف من األشياء أك ادلواضيع اليت ذلا صفات زلددة
الباحث اؿحبث كمن مث سحبها يف اخلتاـ.
ة
كالشخصيات اليت كضعها

34

أك اجملموع

ىو اذلدؼ كلو الذم تريد البحث .أما بالنسبة للسكاف يف ىذ ا البحث ىي كامل

34

Sugiyono, metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
(Bandung :Alfabeta, 2012), h. 117
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الفئة السابعة يف ادلدرسة ادلتوسطة حفظ القرأف ادلركزية اإلسبلمية ،ميداف السنة
 2020/2019الدرس ما يصل إىل  260شخصا تتكوف من فصوؿ دراسية.
جدول  3.1المجموع
فصل

اجلنسُت

اعداد الطالب

7

الرجاؿ

40

الرجاؿ

40

الرجاؿ

40

النساء

40

النساء

40

النساء

40

7
7
7
7
7

123456-

 .2اؿعينة
العينات ىي جزء من العدد كاخلصائص اليت ؽللكها اجملموع .أك العينات ىي
جزء من ادلجموع الذم يصبح كائن حبث 35 .يف التحديد/أخذ عينات من االجملموع
36

يتل ّقى قاعدة أ ّف العينة ؽلثّل ض ّد اجملموع.

تقنيات أخذ العينات عن طريق أخذ العينات الو ادفة  .أخذ العينات الو ادفة ىو
"ربديد اختيار العينات لسبب ما ،ؽلكن أف يكوف بسبب سهل للحصوؿ على
البيانات ،فضبل عن أسباب أخرل".

35

Ibid, h. 118
Syahrum dan Salim, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Bandung: Citapustaka
Media,2016), h. 114
36
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ككانت الفئة اليت استخدمت كعينة يف ىذه اؿ حبث من الفئة  4-7كالفئة .6-7
الفئة  4-7كفئة ذبريبية بلغ  40شخصا كالفئة  6-7كفئة مراقبة يبلغ عددىا 40
شخصا.
ج الدفاعات التشغيلية
الدفاعات التشغيلية ادلتغَتة ىي تفسَتات لكل من ادلتغَتات ادلستخدمة يف حبث
ادلؤشرات اليت تشكلها ،من الناحية التشغيلية ،امل

باحثة .كيتضح ذلك يف نطاؽ

البحث/األشياء اليت سبت البحثها .ادلتغَتات ادلستخدمة يف ىذ ا اؿحبث ىي متغَتات
مطلق كمتغَتات تابع.
.1متغَت مطلق
ادلتغَت مطلق ىو متغَت يؤثر ،شلا يؤدم إىل حدكث أك تغيَت

تابع  .ادلتغَتات

املطاؽ ادلستخدمة يف ىذا البحث قك كسائل اخلربشة.
.2متغَت تابع
ادلتغَت تابع ىي متغَتات تتأثر بوجود متغَت مطلق .ادلتغَتات اؿتابع ادلستخدمة يف
ىذا البحث قك نتائج تعلم اللغة العربية.
مؤشر متغَت مطلق ىو كسائل اخلربشة على النحو التايل:
أ) متحمسفي عملية التعلم باستخداـ كسائل اخلربشة
ب) االىتماـ بالتعلم باستخداـ كسائل اخلربشة
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ج) سلوؾ كسائل اخلربشة كفقا للطريقة اليت مت تدريسها هبا
ادلتغَتات التابع ادلتغَتة ىي نتيجة لتعلم اللغة العربية على النحو التايل:
 )1قادرة على تأليف اؿكسائل إىل مفرادات حقيقية
 )2القدرة على اإلجابة على أسئلة متعددة االختيارات
د .أنواع وأنماط البحث
ىذا النوع من األحباث  ،دبا يف ذلك البحث التجرييب  ،ىو حبث يهدؼ إىل
معرفة ما إذا كاف تأثَت كسائ ؿ اخلربشة أـ ال على نتائج تعلم طبلب اللغة العربية من
الفصل السابع .مشلت ىذ ا البحث ؼصلُت  ،كعلا ؼصلُت التجريبية ك فصلُت التحكم
إعطاء عبلجات سلتلفة .يتم تدريس الفصل التجرييب كفصل دراسي باستخداـ كسائؿ
خربشة ،كما يتم تدريس اؿفصل التحكم باستخداـ الوسائ ؿ التقليدية .ترد أشكاؿ
التصميم ادلستخدمة يف ىذا البحث يف اجلدكؿ .3.2
جدول 3.2تصميم البحوث
االختبار النهائي

فصل

االختبار األكيل

العبلج

ذبربة

1T

1X

2T

ربكم

1T

2X

2T
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مبلحظات:
= 1X

التعلم باستخداـ كسائل اخلربشة

 = 2Xالتعلم باستخداـ الوسائل التقليدية
= 1T

توفَت اختبار ما قبلم

 = 2Tإعطاء اختبار هنائي (بعد االختبار)
ه.أدوات جمع البيانات
أدكات

صبع البيانات ىي األدكات اليت ؼلتارىا الباحثوف كيستخدموهنا يف صبع

األنشطة حىت تصبح ىذه األنشطة منهجية كيسهلها .عبلكة على ذلك  ،فإف األداة
اليت يتم تفسَتىا كأداة ىي اقًتاح ؽلكن ربقيقو يف الكائنات .ادلثاؿ ىي االستفتاء،
كادلقاببلت ،كاستقصاء ،كاالمتحانات أك االختبارات .تستخدـ البيانات اليت خلصت
إليها البحث الختبار الفرضيات أك اإلجابة على األسئلة اليت سبت صياغتها .ألنو سيتم
استخداـ البيانات كأساس الستخبلص النتائج .ألف ىذا البحث ىو حبث كمية ،فإف
األداة ادلستخدمة جلمع البيانات ىي اختبار .دلعرفة مهارات الطبلب العرب من خبلؿ
االختبارات .يتم تنفيذ أداة صبع البيانات من قبل الباحثة للحصوؿ على البيانات ،أم
من خبلؿ توفَت االختبارات.
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أدكات صبع البيانات اليت أجراىا الباحثوف للحصوؿ على بيانات عن طريق تقدًن
اختبارات ربتوم على أسئلة يف شكل اختبارات موضوعية .االختبارات ادلوضوعية ىي
اختبارات أك عناصر تتطلب إجابات هنائية .شكل االختبارات ادلوضوعية اليت
يستخدمها الباحثوف ىو االختيار من متعدد .االختيار من متعدد ىو موضوع غلب
اختيار إجابتو من عدة إجابات زلتملة مت تقدؽلها  .نتائج االختبار يف شكل تعلم
االختيار من متعدد باستخداـ البدائل أ ،ب ،ج ،كد اليت تتألفة من أسئلة ما قبل
االختبار كما بعد االختبار .يتم تقدًن اختبار موضوعي للفصل التجرييب باستخداـ
كسائل التعلم اخلربشة كفئة التحكم باستخداـ التعلم مع الوسائل التقليدية  ،دلعرفة تأثَت
كسائل اخلربشة اليت مت تطبيقها على الفصل التجرييب.
عند صبع البيانات ،يتم اختبار اختبار األداة أكالن ،مث اخلطوة ىي ربليل نتائج التجربة
اليت هتدؼ إىل معرفة صحة األسئلة كموثوقية األسئلة.
.1اختبار الصبلحية
قاؿ  ،Suharsimi Arikuntoيُقاؿ إف العنصر صاحل إذا كاف لو دعم كبَت لعنصر
كبَت يف النتيجة اإلصبالية .تؤدم النتيجة يف عنصر ما إىل أف تكوف النتيجة
اإلصبالية عالية أك منخفضة .دبعٌت آخر ،يكوف للعنصر صبلحية عالية إذا كانت
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درجة العنصر ذلا زلاذاة مع إصبايل النقاط 37 .لقياس صبلحية العناصر ادلستخدمة
يف صيغة االرتباط حلظية ادلنتج.
𝑌𝑁 Σ𝑋𝑌− Σ𝑋 Σ
𝑁Σ𝑋 2 − Σ𝑋 2 𝑁Σ𝑌 2 − Σ𝑌 2

= rxy

مبلحظات:
 : rxyمعامل االرتباط بُت درجات البند كعشرات
 : Σxعشرات البند
 : ΣYرلموع النقاط
 : Nالعديد من الطبلب

tabel

يقاؿ إف العنصر صاحل أك صاحل إذا كاف سعر  rxyأكرب أك مساكيانلػ

rxy > ( rtable

 ، ( rكيتم احلصوؿ على  rtableمن قيمة حلظة ادلنتج  .)rكما كشف

Suharsimi

 Arikuntoعن األسئلة ادلوضوعية العادية .ربديد ،ما إذا كاف عنصر ما صاحلنا أـ ال
استنادا إىل قيمة معامل االرتباط (  )rtableاليت غلب أف تكوف قوية بدرجة كافية
ن
جدا للخطأ .يتم التصريح عن عنصر ما إذا كاف لديو
كإغلابية كليست فرصة كبَتة ن
مؤشر قوة سبييز العنصر  .0.325كمع ذلك ،إذا كاف معامل الصبلحية أقل من
 ،0.325فسيتم اعتبار العنصر غَت صاحل أك صاحل.
.2اختبار ادلوثوقية
Suharsimi....h.76

37
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يقاؿ إف األداة موثوؽ هبا إذا كانت موثوقة بدرجة كافية الستخدامها كأداة
جلمع البيانات ألف األداة جيدة بالفعل ،كليست جريئة يف توجيو اجمليبُت الختيار
إجابات معينة 38.الختبار معامل ادلوثوقية باستخداـ صيغة قادر ريتشاردسوف على
النحو التايل:
)

𝑞𝑝∑𝑠²−
𝑠²

𝑛

()r11 = (𝑛−1

مبلحظات :
 : r11ادلوثوقية
n

 :الكثَت من البنود السؤاؿ

 : Sاالضلراؼ ادلعيارم لبلختبار
: : Pنسبة ادلوضوعات الذين أجابوا على العنصر بشكل صحيح
 : qنسبة األشخاص الذين غليبوف بشكل غَت صحيح
∑pq

 :عدد ادلرات اليت ينتج فيها

 pكq

معايَت ادلوثوقية لبلختبار ىي كما يلي:
جدول  3.3معامل الموثوقية
معامل الموثوقية

مالحظات

1،00-0،80

رفع

0،79-0،60

قوم
Suharsimi Arikunto... ,h.75

38
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0،59-0،40

كسط

0،39-0،20

خفض

0،19-0،00

خبس

يقاؿ إف األداة موثوؽ هبا أك ؽلكن الوثوؽ هبا إذا اقًتب مستول األعلية البالغ ٪5
من سعر  r11من  ،1كالعكس صحيح إذا كاف  0أك حىت سليب ،مث يقاؿ إف
األداة منخفضة يف مستول الثقة أك ال ؽلكن االعتماد عليها.
.3اختبارات الصعوبة
للحصوؿ على مستول صعوبة ادلشكلة ،يتم استخداـ الصيغة:
𝐵𝑆𝐽 =

P

مبلحظات :
 : Pنسبة اإلجابات الصحيحة اختبار مستول الصعوبة
 : Bا لعديد من الطبلب غليبوف بشكل صحيح
JS

 :عدد الطبلب

نتائج حساب مستول صعوبة االختبار مع األحكاـ كتصنف على النحو التايل:
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جدول  3.4تصنيف مستويات الصعوبة للمشاكل
كبير

p

مالحظات

0،30

صعب

0,70-0،30

علي

0،70

سهل

 .4سبيز قوة األسئلة
لتحديد قوة التمايز ،يتم ترتيب درجات ادلشاركُت يف االختبار أكالن من أعلى
الدرجات إىل أدىن الدرجات .مث يتم أخذ أعلى  ٪50من النقاط ك  ٪50أسفل
الدرجات.
حلساب قوة التمايز ،يتم استخداـ الصيغة التالية:
𝐵𝑃 = 𝑃𝐴 −

𝐵𝐵
𝐵𝐽

−

𝐴𝐵
𝐴𝐽

= DP

مبلحظت :
 : JAالعديد من ادلشاركُت يف اجملموعة العليا
 : JBالعديد من ادلشاركُت يف اجملموعة األدىن
 : BAأجاب العديد من ادلشاركُت يف اجملموعة على األسئلة بشكل صحيح
: BB

:أجاب العديد من ادلشاركُت يف الفصل األدىن على األسئلة بشكل صحيح

𝐴𝐵𝐴𝐽 =  : PAعدد ادلشاركُت يف اجملموعة الذين أجابوا بشكل صحيح
𝐵𝐵𝐵𝐽 =  : PBأجاب عدد ادلشاركُت يف اجملموعة السفلى بشكل صحيح
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جدول  3.5تصنيف مستويات مختلفة من المشاكل
رقم

مستويات الطاقة ادلختلفة

مبلحظت

.1

0،19-0،0

سيئة

.2

0,39-0,20

كاؼ

.3

0،69-0,40

جيد

.4

1،00-0،70

جيد جدا

و .تقنيات جمع البيانات
تقنيات صبع البيانات ىي طريقة يستخدمها الباحثوف يف صبع البيانات

 .يف ىذا

البحث ،البيانات ادلتعلقة بالبحث ىي كما يلي:
 .1تتم ادلبلحظة لتحديد الفصل الذم سيكوف موضوع البحث كربديد الفصل التجرييب
كفصل التحكم
 .2يتم إعطاء الطبلب العبلج ،حيث يتم تدريس فصوؿ  4-7التجرييب بوسائل اخلربشة
كفصل التحكم7

6-

اليت يتم تدريسها باستخداـ الوسائل التقليدية مثل السبورات

 .3يتم إعطاء الطبلب اختبارات يف شكل اختبار ما قبل االختبار كبعده

.يستخدـ

االختبار ادلسبق لتحديد احلالة الطبيعية كاختبار التجانس لؤلسئلة العربية يف كبل
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الفصلُت مع نفس ادلشكلة

اختبارا لتحديد االختبلفات يف نتائج تعلم
.كنشر
ن

الطبلب باستخداـ كسائل اخلربشة كالطبلب الذين ال يستخدموف كسائل اخلربشة.
 .4يتم تقييم الطبلب من خبلؿ نتائج االختبارات اليت مت احلصوؿ عليها من اجملموعتُت
أعبله كعلا رلموعة الفصل التجريبية كفصل التحكم يف نتائج تعلم اللغة العربية.
ز .تقنيات تحليل البيانات
يتم تعريف ربليل البيانات على أنو زلاكلة دلعاجلة البيانات يف ادلعلومات ،حبيث
ؽلكن فهم خصائص أك خصائص البيانات بسهولة كمفيدة للرد على ادلشكبلت ادلتعلقة
بأنشطة البحث 39.يف ربليل البيانات ادلستخدمة ربليل االستدالؿ .التحليل االستنتاجي
ىو أسلوب إحصائي يستخدـ لتحليل بيانات العينة كيتم تطبيق النتائج على اجملموع.

40

يستخدـ التحليل االستداليل يف اختبار الفرضية اإلحصائية ،قبل اختبار الفرضية ،يف
اختبار رلموعات احلالة الطبيعية ،يتم إجراء ربليل

Liliefor

الحتياجات ىذا االختبار

الطبيعي ،بينما يف ربليل اختبار التجانس ،تستخدـ تقنية التحليل مع مقارنة التباين.
ربليبل يف اذباه كاحد الختبار التباين  .يستخدـ ىذا
يستخدـ اختبار الفرضية اإلحصائية ن
االختبار الختبار الفرضية سواء كانت احلقيقة مقبولة أـ ال.

Ibid, h. 188
Sugiyono..., h. 209.

39
40
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 .1احسب متوسط الدرجات باستخداـ الصيغة:
𝑥∑
𝑛

=X

مبلحظت :
 : Xمتوسط العد
 : ∑Xمبلغ السعر ادلتغَت
 : nحجم العينة
 .2حساب االضلراؼ ادلعيارم
ؽلكن العثور على االضلرافات ادلعيارية من خبلؿ الصيغة:
𝑛.∑𝑥𝑖 2 −(∑𝑥)²
)𝑛(𝑛−1

= S

 .3إختبار السوم
يتم إجراء اختبار سوم لتحديد ما إذا كانت العينة ادلستخدمة موزعة بشكل طبيعي
أـ ال .الختبار السوم للبيانات ادلستخدمة صيغة  Lillieforsمع اخلطوات التالية :
أ) أحبث عن األرقاـ القياسية
𝑋𝑋𝑖 −
𝑆

= Zi

مبلحظت:
 :Xمتوسط قيمة نتائج التعلم
 :Sاالضلراؼ ادلعيارم
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ب) لؤلرقاـ القياسية احملسوبة باستخداـ قائمة التوزيع العادية القياسية مث يتم حساهبا
باستخداـ الصيغة :

) 𝑖𝑍 ≤ F(Zi)=(Z

ت) احسب النسبة ) S (Z_iمع الصيغة:
𝑖𝑍 ≤ yang

𝑛𝑍𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑍1,𝑍2,𝑍3,……..
𝑛

= 𝑖𝑍 𝑆

ث) احسب الفرؽ ) F (ZI) -S (ZIمث حدد السعر ادلطلق.
ج) أخذ أكرب سعر مطلق من الفرؽ يسمى  Loعبلكة على ذلك ،عند مستول مهم
=  ،0.05يتم البحث عن سعر

Ltabel

يف قائمة القيم احلرجةػ

L

الختبار

 ،Lilieforsمع ادلعايَت التالية:
 )1إذا كاف  ، Lo <Ltabelفإف البيانات تأيت من رلموعة موزعة بشكل طبيعي.
 )2إذا كاف

Lo <Ltabel

فإف البيانات تأيت من رلموعة موزعة بشكل غَت طبيعي.

 .4إختبار التجانس
يتم إجراء اختبار التجانس دلعرفة ما إذا كاف جملموعيت العينات تباينات متجانسة أـ
ال .االختبار الذم سيتم تنفيذه ىو مقارنة التباينات األكرب كاألصغر مع الصيغة:
varians terbesar
varians terkecil

𝑆12
𝑆22

= Fhitung

=𝐹
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مبلحظت :
 : 𝑆12أعظم الفرؽ
 : 𝑆22أصغر الفرؽ
تتم مقارنة
بادلقاـ

Fhitung

dk = n-1

احملسوبة التالية بالقيمة

كالبسط

dk = n-1

Ftable

ادلأخوذة من جدكؿ توزيع

F

كيتم إجراء االختبار على مستول ىاـ =

. 0.05حيث  nعلى البسط  dkيأيت من أكرب عدد من عينات التباين بينما  nعلى
الكسر

dk

يأيت من أصغر عدد من عينات التباين .معيار ادلقارنة ىو إذا مت قبوؿ

Fhitung <Ftableمث

Ho

كرفضت
ُ

Ha

 ،فهذا يعٍت التباين ادلتجانس .إذا كاف

> Fhitung

متجانسا.
 ،Ftableفسيتم رفض  Hoكقبوؿ  Haأك أف ادلتغَت ليس
ن
 .5اختبار الفرضية
الختبار الفرضية ادلستخدمة إختبار t-دبستول الداللة
= + n2

مع الصيغة :

𝑥₁−𝑥₂
𝑛 ₁−1 𝑠₁²+ 𝑛 ₂−1 𝑠₂² 1 1
) ( +
𝑛 ₁+𝑛 ₂ −2
𝑛₁ 𝑛₂

مبلحظت :
 : Tتوزيع
 : X1متوسط نتائج التعلم للفصل التجرييب

=t

 0،05 = αبالدرجات )(dk
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 : X2متوسط نتائج التعلم ؿؿؼصل التحكم
 : N1عدد الطبلب يف الفصل التجرييب
 : N2عدد الطبلب يف الفصل التحكم
 : S12اختبلؼ الطبقة التجريبية
حكم
 : S22اختبلؼ الطبقة الت
S

 :االضلراؼ ادلعيارم ادلشًتؾ لفئيت العينات

سعر

thitung

مقارنة باجلدكؿ مع معايَت االختبار عند مستول األعلي ة 0،05 =α

كىي:
كبَتا كإغلابينا على كسائل اخلربشة مع
تأثَتا ن
أ) إذا كاف  thitung > ttableيعٍت أف ىناؾ ن
نتائج تعلم اللغة العربية للفصل السابع
ب) إذا كاف

thitung < ttable

يعٍت أنو ال يوجد تأثَت كبَت كإغلايب على كسائل خلربشة

مع نتائج التعلم اللغة العربية للفصل السابع

الباب الرابع
النتائج والبحث
أ .وصف البيانات البحثية
مت
يف الشارع

إجراء ىذا البحث يف ادلدرسة ادلتوسطة حفظ القرأف ادلركزية اإلسبلمية  ،الواقع
Williem Iskandar

ميداف سببونج .رلموع يف ىذه البحث كانو صبيعهم من

الفصل السابع ادلدرسة ادلتوسطة حفظ القرأف ادلركزية اإلسبلمية يف

العاـ الدراسي

 2020/2019الذم يتكوف من  6فصوؿ مع  240طالبنا .الفصل احملددة كعينة
4شخصا  ،كالفصل 7
40
رلموعها
يبلغ
اليت
يبية
ر
التج
كالفصل
ىي الفصل 7
ن

6-

شخصا.
كفصل ربكم يبلغ رلموعها 40
ن
ىذا البحث ىو حبث ذبريبية ألف البحث يهدؼ إىل معرفة مدل التأثَت على
الفصل التجريبية اليت يتم عبلجها باستخداـ كسائل خربشة بينما يتم التعامل مع فصل
التحكم باستخداـ كسائل التعلم التقليدية.
اعتبارا من
مت إجراء ىذا البحث ن

 15يوليو  2019كمبلحظة أكلية كطلب

اإلذف إلجراء البحث يف ادلدرسة ادلتوسطة حفظ القرأف ادلركزية اإلسبلمية

كيف 17

يوليو ،أعطى تصريح حبث يف ادلدرسة ادلتوسطة حفظ القرأف ادلركزية اإلسبلمية يف 22
يوليو كحىت  10أغسطس ،أجريت البحث أربع مرات
74

.مع تفاصيل اجتماعُت يف
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الفصل التجرييب كمرتُت يف فصل التحكم .زبصيص كقت اجتماع كاحد ىو 40 × 2
دقيقة (ساعتاف من التعلم) مع مواد تعلم اللغة العربية اليت يتم تدريسها يف ىذا البحث
ىو ادلرافق كاألدكات ادلدرسية.
قبل إجراء البحث أكالن ،يتم التحقق من صحة أسئلة االختبار دلعرفة األسئلة اليت
تستحق استخدامها كأدكات يف البحث .من نتائج حساب صحة االختبار ادلتضمن يف
ادللحق ،صيغة ارتباط عزـ ادلنتج مع  .ttabelمن جدكؿ

Lilifoers

احلرج  ،اتضح أنو من

عنصرا صاحلنا ك  3أسئلة غَت صاحلة .يتم
عنصرا مت اختبارىا كاف ىناؾ  17ن
بُت  20ن
استخداـ صبيع األسئلة الصحيحة لبلختبار األكيل كاالختبار النهائي يف الفصل التجرييب
كفصل التحكم.
بعد معرفة نتائج حساب الصبلحية ،يتم تنفيذ حساب ادلوثوقية .أجرل الباحثة
ربليبل  17عنصر اختبار متعدد اخليارات .مت ربليل عناصر االختبار  17باستخداـ
ن
 ،Kuder Richarsonمث تبُت أف أداة السؤاؿ ىي ادلوثوقية الواردة يف ادللحق.

مث يتم

استخداـ نتائج ربليل الصبلحية كادلوثوقية لتحديد مستول الصعوبة.
بناءن على نتائج حساب مستول الصعوبة يف األسئلة الواردة يف ادللحق ،مت
احلصوؿ على سؤاؿ كاحد يف الفصل السهلة ،ك  18سؤ ناال يف الفصل ادلتوسطة ،كسؤاؿ
استنادا إىل نتائج حساب مشكبلت الطاقة ادلختلفة الواردة
كاحد يف الفصل الصعبة.
ن

76

يف ادللحق ،يتم احلصوؿ عليها من شخص كاحد يف الفصل الكافية ،ك  17سؤ ناال يف
الفصل اجليدة كسؤالُت يف الفصل السيئة.
إذف يف ىذا البحث ،حصلت بيانات سلرجات التعلم باللغة العربية يف الفصل
الضابطي مع ظلاذج التعلم التقليدية على أعلى قيمة  94كأقل قيمة  .35مث حصلت
على االضلراؼ ادلعيارم يف االختبار التمهيدم  8.4184كاختبار ما بعد . 9.004مث
حصلت على معدؿ  51.05قبل االختبار ك  77.425بعد االختبار .مث التباين
الذم مت احلصوؿ عليو من  70،869قبل االختبار كاختبار ما بعد االختبار ، 81
 ، 071الوسيط  53ك  ،76كاألسلوب  59ك .76
يف حُت حصلت نتائج تعلم اللغة العربية لطبلب يف الفصل التجرييب مع كسائل
اخلربشة على أعلى قيمة  94كأقل قيمة  .35مث حصلت على االضلراؼ ادلعيارم يف
االختبار التمهيدم  8.34كاختبار ما بعد . 8.93مث حصلت على معدؿ ما قبل
االختبار كما بعد االختبار  49.25ك . 80.875مث حصلت على تباينات 69577
ك  ، 79856كضع  41ك  ، 82الوسيط  47ك .82
 .1نتائج التعلم من دركس التحكم يف اللغة العربية مع كسائل التقليدية
بناءن على نتائج البحث ،فإف البيانات اليت مت احلصوؿ عليها من سلرجات تعلم
اللغة العربية من فصل التحكم باستخداـ كسائل التعلم التقليدية على النحو التايل:
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جدول  4.1قيم اختبار ما قبل االختبار وبعده
فصل التحكم

ادلتوسط

الوسيط

عمل

االضلراؼ
ادلعيارم

ادلتغَتات

إختبار قبلي

51.05

53

59

8.41

70.86

إختبار بعدل

77.425

76

76

9

81.07

يوضح اجلدكؿ أعبله أف متوسط قيمة االختبار ادلسبق لفئة التحكم ىو
 51.05مع اضلراؼ معيارم قدره  8.41كيتم تدريسو بوسائط التعلم التقليدية اليت
مت احلصوؿ عليها دبعدؿ  77.224مع اضلراؼ معيارم قدره .9.004
يف الفصل الضابطة قبل تلقي العبلج ،مت إعطاء الطبلب أكالن  17سؤ ناال لتحديد
قدرات الطبلب األكلية .يتم إجراء التقييم باستخداـ مقياس  .100بعد معرفة
القدرات األكلية لفصل التحكم يتم تعليم الطبلب باستخداـ كسائل التعلم
التقليدية .يف االجتماع األخَت ،مت إعطاء الطبلب

 17سؤ ناال بعد االختبار مع

تقييم باستخداـ مقياس  100لتحديد نتائج تعلم الطبلب.
استنادا إىل نتائج حساب ادلرفقات ،من ادلعركؼ أف درجة االختبار التمهيدم يف
ن
الفصل الضابطة ذلا أعلى درجة من  94طالبنا كثبلثة طبلب كأدىن درجة  35مع
ثبلثة طبلب.
مبلحظة:
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القيمة القصول 65:
احلد األدىن للقيمة 35:
النطاؽ = القيمة القصول -احلد األدىن للقيمة =30=35-65
العديد من الفصوؿ =  3.3+1اللوغارمث يف الرياضيات(عينة)
=  3.3+1اللوغارمث يف الرياضيات()40
=  6=6.286= )1.602( 3.3+1فصوؿ
طوؿ الفصل (ع) = (ادلدل) ( /العديد من الطبقات) = 5 = 6/30
جدول  4.2حساب الطالب قبل اختبار اللغة العربية مع وسائل التقليدية
فصل

الفاصل

تردد

في المئة

1

40-35

3

7.5

2

45-41

6

15

3

50-46

8

20

4

55-51

10

25

5

60-56

10

25

6

65-61

3

7.5

رلموع

40

100

يوضح اجلدكؿ أعبله حساب درجات االختبار التمهيدم للطبلب العرب
شخصا ك
باستخداـ الوسائط التقليدية  ،شلا يدؿ على أف عدد الطبلب يبلغ 40
ن
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. ٪100كمن النتائج ادلذكورة أعبله ؽلكن تقدؽلها يف الرسم البياين على النحو
التايل:
الشكل  4.1رسم تخطيطي لنتائج اختبار ما قبل العربية مع الوسائط التقليدية
30

25

20

تردد

15

في المئة
10

5

0
56-60

61-65

51-55

46-50

41-45

مبلحظة:
القيمة القصول 94:
احلد األدىن للقيمة 65:
النطاؽ = القيمة القصول -احلد األدىن للقيمة =29=65-94
العديد من الفصوؿ =  3.3+1اللوغارمث يف الرياضيات(عينة)
=  3.3+1اللوغارمث يف الرياضيات()40

35-40
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=  6=6.286= )1.602( 3.3+1فصوؿ
طوؿ الفصل (ع) = (ادلدل) ( /العديد من الطبقات) = 5 = 6/29
جدول  4.3نتائج اختبار ما بعد العربية مع وسائل التقليدية
فصل

الفصائل

تردد

في المئة

1

70-65

7

17.5

2

75-71

8

20

3

80-76

9

22.5

4

85-81

6

15

5

90-86

7

17.5

6

95-91

3

7.5

رلموع

40

100

يوضح اجلدكؿ أعبله حساب ما بعد االختبار للطبلب العرب باستخداـ
الوسائط التقليدية  ،شلا يدؿ على كجود  40طالبنا ك . ٪100كمن النتائج ادلذكورة
أعبله ؽلكن تقدؽلها يف الرسم البياين على النحو التايل.
الشكل  4.2نتائج اختبار رسم زبطيطي للغة العربية مع كسائل اإلعبلـ التقليدية

81

25

20

15
تردد
في المئة

10

5

0
91-95

86-90

81-85

76-80

71-75

65-70

 .2نتائج التعلم من دركس ذبربة اللغة العربية مع كسائل اإلعبلـ اخلربشة
بناءن على نتائج البحث  ،يتم احلصوؿ على بيانات نتائج تعلم اللغة العربية
للطبلب يف الفصل التجرييب باستخداـ كسائط اخلربشة على النحو التايل:
جدول  4.4قبل االختبار وبعد اختبار قيم فئة التجربة
فصل التحكم

ادلتوسط

الوسيط

عمل

االضلراؼ
ادلعيارم

ادلتغَتات

إختبار قبلي

49.25

47

41

8.34

69.5

إختبار بعدل

80.875

82

82

8.93

79,8

يوضح اجلدكؿ أعبله أف متوسط قيمة الطبلب الذين مت تدريسهم بوسائط خربشة
اختبارا للوظيفة باضلراؼ معيارم قدره
حصل على متوسط قيمة يبلغ 80.875
ن
.8.93
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قبل تلقي العبلج  ،يتم إعطاء الطبلب أكالن أسئلة قبل االختبار لتحديد قدرات
الطبلب األكلية  ،حىت  17سؤ ناال .كيتم التقييم باستخداـ مقياس  .100بعد
معرفة القدرات األكلية للطبلب  ،مث مت التعامل مع الفصل التجرييب باستخداـ
كسائل اإلعبلـ اخلربشة .يف االجتماع األخَت  ،مت إعطاء الطبلب أسئلة ما بعد
االختبار دلعرفة حوايل  17نتيجة تعلم للطبلب مع تقييم باستخداـ مقياس من
.100
استنادا إىل نتائج حساب ادلرفق  ،من ادلعركؼ أف درجة ما بعد االختبار يف الفصل
ن
التجرييب حصلت على أعلى درجة من  94طالبنا  ،ك  6كأدىن درجة من 35
طالبنا .يتم تقدًن نتائج االختبار قبل كبعد االختبار يف اجلداكؿ التالية.
مبلحظة:
القيمة القصول 65:
احلد األدىن للقيمة 35:
النطاؽ = القيمة القصول -احلد األدىن للقيمة =30=35-65
العديد من الفصوؿ =  3.3+1اللوغارمث يف الرياضيات(عينة)
=  3.3+1اللوغارمث يف الرياضيات()40
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=  6=6.286= )1.602( 3.3+1فصوؿ
طوؿ الفصل (ع) = (ادلدل) ( /العديد من الطبقات) = 5 = 6/30
جدول  4.5حساب قيم ما قبل االختبار لطالب اللغة العربية مع وسائل اإلعالم
الخربشة
فصل

الفاصل

تردد

في المئة

1

40-35

2

5

2

45-41

11

27.5

3

50-46

10

25

4

55-51

7

17.5

5

60-56

7

17.5

6

65-61

3

7.5

رلموع

40

100

يوضح اجلدكؿ أعبله حساب درجات االختبار التمهيدم للغة العربية باستخداـ
شخصا كالنسبة ادلئوية
الوسائط اخلربشة شلا يدؿ على أف عدد الطبلب يبلغ 40
ن
. ٪100كمن النتائج ادلذكورة أعبله ؽلكن تقدؽلها يف الرسم البياين على النحو
التايل:
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الشكل 4.3رسم تخطيطي لنتائج الرياضيات قبل االختبار مع وسائل الخربشة
30

25

20

تردد

15

في المئة
10

5

0
56-60

61-65

50-55

46-50

41-45

مبلحظة:
القيمة القصول 94:
احلد األدىن للقيمة 65:
النطاؽ = القيمة القصول -احلد األدىن للقيمة =29=65-94
العديد من الفصوؿ =  3.3+1اللوغارمث يف الرياضيات(عينة)
=  3.3+1اللوغارمث يف الرياضيات()40
=  6=6.286= )1.602( 3.3+1فصوؿ
طوؿ الفصل (ع) = (ادلدل) ( /العديد من الطبقات) = 5 = 6/29

35-40
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جدول  4.3نتائج اختبار ما بعد العربية مع وسائل التقليدية
فصل

الفصائل

تردد

في المئة

1

70-65

4

10

2

75-71

5

12.5

3

80-76

7

17.5

4

85-81

10

25

5

90-86

8

20

6

95-91

6

15

رلموع

40

100

يوضح اجلدكؿ أعبله حساب درجات اختبار اللغة العربية للطبلب باستخداـ
شخصا كالنسبة ادلئوية
الوسائط اخلربشة  ،شلا يدؿ على أف عدد الطبلب يبلغ 40
ن
. ٪100كمن النتائج ادلذكورة أعبله ؽلكن تقدؽلها يف الرسم البياين على النحو :التايل
الشكل  4.4الرسم البياين لنتائج اختبار ما بعد اللغة العربية مع الوسائل اخلربشة
30
25
20
تردد

15

في المئة

10
5
0
91-95

86-90

81-85

76-80

71-75

65-70
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ب .اختبار أدوات البحث
األداة البحثية يف شكل االختيار من متعدد .قبل إجراء التعلم باستخداـ

ىذه

كسائط خربشة يف الفصل التجرييب كتطبيق التعلم مع الوسائط التقليدية يف فصل التحكم
 ،غلب على الباحثُت أكالن إعداد أدكات االختبار يف شكل أسئلة ما قبل االختبار كما
بعد االختبار .قبل اختبار العناصر  ،مت اختبارىا بواسطة طبلب الصف التاسع من
ادلدرسة ادلتوسطة حفظ القرأف ادلركزية اإلسبلمية دلعرفة صحة كموثوقية كمستول صعوبة
االختبار كقوة سبايز االختبار.
 .1اختبار الصبلحية
كانت أداة االختبار يف ىذه الدراسة يف شكل االختيار من متعدد

.عدد أدكات

االختبار  20سؤاؿ .بناءن على ربليل  17سؤ ناال صاحلنا ك  3أسئلة غَت صاحلة.
 .2موثوقية أدكات األسئلة
بناءن على حساب األسئلة العشرين ادلستخدمة الختبار ادلوثوقية  ،مت احلصوؿ
عليها

r11

0.9329كىكذا  ،من خبلؿ اجلدكؿ  ،كاف مستول ادلوثوقية يًتاكح بُت

 0.80ك  ، 1.00مث مت اإلعبلف بشكل عاـ عن موثوقية االختبار دبستول ٍ
عاؿ
للغاية من ادلوثوقية.
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 .3اختبار مستول صعوبة األسئلة
استنادا إىل حساب العناصر الػ  20اليت مت اختبارىا  ،يتم احلصوؿ على مستول
ن
الصعوبة يف االختبار  ،كيُشار إىل أف  18سؤ ناال هبا مستول معقد من الصعوبة ،
كيُعلن سؤاؿ كاحد سهبلن  ،كيُعلن سؤاؿ كاحد صعبنا.
 .4إختبار سبيز قوة األسئلة
من نتائج اختبار القوة اليت أجريت من  20بندا  ،مت احلصوؿ على  17سؤاال مت
تصنيفها كقوة جيدة ك  3أسئلة مت تصنيفها كقوة كافية
ج .االختبار تحليل متطلبات
قبل اختبار الفرضية باستخداـ اختبار  tمقابل اختبار نتائج تعلم الطالب  ،مث أكالن
تغطية اختبار شرطية :
 .1إختبار سوم
يتم استخداـ اختبار احلالة الطبيعية ىذا دلعرفة ما إذا كانت بيانات االختبار األكيل
للطبلب ذلا توزيع طبيعي ،كمن نتائج اختبار احلالة الطبيعية باستخداـ صيغة
lilieforsيتم احلصوؿ على البيانات التالية.
ؽلكن استنتاج نتائج حساب اختبار احلالة الطبيعية لفئة ما قبل التحكم يف التذييل
أف العينة بأكملها من فئة التحكم لقيم ما قبل االختبار تأيت من رلموعات يتم
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توزيعها عاد نة  ،ألف <Llabel

Lhitung

دبستول داللة  ٪5كادلستول احلقيقي

= α

0،05دلزيد من الوضوح ؽلكن رؤيتو يف اجلدكؿ أدناه:
جدول  4.10حساب اختبار قبلى إختبار السوي فصل السيطرة
رقم

القيمة

تردد

تردد

Zi

)F(Zi

)F(zi)S(Zi

)S(Zi

التراكمي
1

35

3

3

-0،04 0،07 0،02 -1،90

2

41

6

9

-0،10 0،22 0،11 -1،19

3

47

8

17

-0،10 0،42 0،39 -0،48

4

53

10

27

-0،08 0،67 0،59 0،23

5

59

10

37

-0،09 0،92 0،82 0،94

6

65

3

40

1

-0،04

يف ادلتوسط 51،05

Lhitung

-0،10

ادلتغَتات

70،86

Ltabel

0،14

االضلراؼ
ادلعيارم

8،41

0،95 1،65

من احلساب أعبله  -0،10 = Lhitung ،من قائمة اختبار  lilieforsدبستول حقيق
= 0،05مع عينة =  ،40مث  0،14 = Ltabelيتم احلصوؿ عليها .ىذا يعٍت أف
 )0،14<-0،10 ( Lhitung <Ltabelحبيث ؽلكن استنتاج أف السكاف يتم توزيعهم

α

بشكل طبيعي.

ؽلكن استنتاج نتائج حساب اختبار احلالة الطبيعية دلا بعد االختبار لفئة التحكم
يف التذييل أف العينة بأكملها من فئة التحكم لقيم ما بعد االختبار تأيت من
معُت قدره ٪5
رلموعات يتم توزيعها عادةن  ،ألف
 Ltable< Lhitungدبستول ّ
كادلستول احلقيق  0،05 = αدلزيد من الوضوح ؽلكن رؤيتو يف اجلدكؿ أدناه:
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جدول  4.11حساب اختبار بعدى إختبار السوي فصل السيطرة
رقم

القيمة تردد

تردد

Zi

)F(Zi

)F(zi)S(Zi

)S(Zi

التراكمي
1

65

7

7

-0،09 0،17 0،08 -1،37

2

71

8

15

-0،13 0،37 0،23 -0،71

3

76

9

24

-0،16 0،6 0،43 -0،15

4

82

6

30

-0،05 0،75 0،69 0،50

5

88

7

37

-0،04 0،92 0،87 1،17

6

94

3

40

1

-0،03

يف ادلتوسط 77،42

Lhitung

-0،16

ادلتغَتات

81،01

Ltabel

0،14

االضلراؼ
ادلعيارم

9،00

من احلساب أعبله ،

Lhitung

0،96 1،84

=  -0،16من قائمة اختبار

حقيق 0،05 = αمع عينة =  ،40مث

= Ltabel

liliefors

دبستول

 0،14يتم احلصوؿ عليها .ىذا يعٍت

أف  )0،14<-0،16 ( Lhitung <Ltabelحبيث ؽلكن استنتاج أف السكاف يتم توزيعهم
بشكل طبيعي.
ؽلكن استنتاج نتائج حساب االختبار العادم للفئة التجريبية السابقة لبلختبار يف
التذييل أف العينة الكاملة للفئة التجريبية لقيمة االختبار قبلى تأيت من رلتمع يتم
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معُت قدره  ٪5كمستول حقيقي
توزيعو بشكل طبيعي  ،ألف  Lhitung <Ltableدبستول ّ
 0،05 =αدلزيد من الوضوح يف اجلدكؿ أدناه :
جدول  4.12إختبار السوي إختبار قبلى فصل التجريبية
رقم

القيمة تردد

تردد

Zi

)F(Zi

)F(zi)S(Zi

)S(Zi

التراكمي
1

35

2

2

-0،00 0،05 0،04 -0،17

2

41

11

13

-0،16 0،32 0،16 -0،98

3

47

10

23

-0،18 0،57 0،39 -0،26

4

53

7

30

-0،07 0،75 0،67 0،44

5

59

7

37

-0،04 0،92 0،87 1،16

6

65

3

40

1

-0،02

يف ادلتوسط 49،25

Lhitung

-0،18

ادلتغَتات 69،57

Ltabel

0،14

االضلراؼ
ادلعيارم

0،97 1،88

8،34

من احلساب أعبله ،

Lhitung

=  -0،18من قائمة اختبار

حقيق 0،05 = αمع عينة =  ،40مث

= Ltabel

liliefors

دبستول

 0،14يتم احلصوؿ عليها .ىذا يعٍت

أف  )0،14<-0،18 ( Lhitung <Ltabelحبيث ؽلكن استنتاج أف السكاف يتم توزيعهم
بشكل طبيعي.
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ؽلكن استنتاج نتائج حساب اختبار احلالة الطبيعية بعد االختبار للفئة التجريبية يف
التذييل أف العينة بأكملها من الفئة التجريبية لقيمة ما االختبار بعدل تأيت من
رلموعات يتم توزيعها عاد نة  ،ألف

Lhitung <Ltable

معُت قدره ٪5
دبستول ّ

كمستول حقيقي  0،05 = αدلزيد من الوضوح ؽلكن رؤيتو ؼ م اجلدكؿ أدناه:
جدول  4.13حساب اختبار بعدى إختبار السوي فصل التجريبية
رقم

القيمة تردد

تردد

Zi

)F(Zi

)F(zi)S(Zi

)S(Zi

التراكمي
1

65

4

4

-0،06 0،1 0,03 -1،77

2

71

5

9

-0،09 0،22 0،13 -1،10

3

76

7

16

-0،10 0،4 0،29 -0،54

4

82

10

26

-0،09 0،65 0،55 0،12

5

88

8

34

-0،06 0،85 0،78 0،79

6

94

6

40

1

-0،07

يف ادلتوسط 80،87

Lhitung

-0،10

ادلتغَتات

79،85

Ltabel

0،14

االضلراؼ
ادلعيارم

8،93

من احلساب أعبله ،

Lhitung

0،92 1،46

=  -0،10من قائمة اختبار

حقيق 0،05 = αمع عينة =  ،40مث

= Ltabel

liliefors

دبستول

 0،14يتم احلصوؿ عليها .ىذا يعٍت
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أف  )0،14<-0،18 ( Lhitung <Ltabelحبيث ؽلكن استنتاج أف السكاف يتم توزيعهم
بشكل طبيعي.
 .2اختبار التجانس
يتم إجراء اختبار التجانس دلعرفة ما إذا كانت العينة من نفس التباين أك متجانسة.
أ) إختبار التجانس إختبار قبلى
𝑠₁²

1،018 =69،577 /70،869 = 𝑠₂² = Fhitung
مث يتم الرجوع إىل القيمة مع جدكؿ التوزيع  Fقيمة عند مستول مهم قدره ٪5
كادلستول احلقيقي = 0،05
 ، 1،69ألف

Fhitung <Ftable

α

مت احلصوؿ عليها بقيمة 1،018 = Fhitungك = Ftable

ىو  ،1،69< 1،018ؽلكن استنتاج أف البيانات من

كبل العينات لبلختبارات السابقة متجانسة أك العينات تأيت من نفس الفرؽ.
ب) إختبار التجانس إختبار بعدل
𝑠₁²

1،015 = 79،856 /81،071 = 𝑠₂² = Fhitung
 مث يتم الرجوع إىل القيمة مع جدكؿ التوزيع
كادلستول احلقيقي = 0،05
 ، 1،69ألف

Fhitung <Ftable

α

F

قيمة عند مستول مهم قدره ٪5

مت احلصوؿ عليها بقيمة 1،015 = Fhitungك = Ftable

ىو  ،1،69< 1،018ؽلكن استنتاج أف البيانات من

كبل العينات لبلختبارات املذبريبية متجانسة أك العينات تأيت من نفس الفرؽ.
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جدول  4.14مالخصة نتائج اختبار التجانس المجموعات العينات
قبل االختبار و االختبار بعدى
مجموع

فصل

عينة

المتغيرات

fhitung

إختبار قبلي

التجربة

40

69،57

1،10

سيطرة

40

70،86

التجربة

40

79،85

سيطرة

40

81،07

ftabel

مالخظ
ت

إختبار
بعدل

1،01

 1،69متجانس
 1،69متجانس

 .3اختبار الفرضية
استنادا إىل بيانات التحليل السابقة  ،يتم اإلعبلف عن البيانات بشكل طبيعي
ن
كمتجانس حبيث ؽلكن إجراء الفرضية .يتم إجراء اختبار الفرضيات لتحديد ما إذا
كاف ىناؾ تأثَت للوسائل اخلربشة على نتائج تعلم الطبلب باستخداـ ادلواد األساسية
كاألدكات ادلدرسية الفصل السابع (  )7يف ادلدرسة ادلتوسطة حفظ القرأف ادلركزية
اإلسبلمية يف ىذا االختبار  ،أجريت اختبارات الطبقة التجريبية كالتحكمية
الفرضيات يف ىذه الدراسة ىي:
 : Hoال يوجد تأثَت لوسائل اخلربشة على نتائج تعلم الطبلب يف ادلواد العربية يف
اإلسبلمي
ة
ادلدرسة حفظ القرآف ادلركزية

.
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: Ha

ىناؾ تأثَت من كسائل اخلربشة على نتائج تعلم الطبلب يف ادلواد العربية يف
اإلسبلمي
ة
ادلدرسة حفظ القرآف ادلركزية

بناءن على حساب بيانات سلرجات تعلم الطالب (اختبار ما بعد)  ،مت احلصوؿ على
البيانات على النحو التايل:
80،875 = X1

8،936 = s12

40 = n1

77،425= X2

9،004 = s22

40 = n2

=t
=t
=t
=t
=t
=t
=t

𝑥₁−𝑥₂
𝑛 ₁−1 𝑠₁²+ 𝑛 ₂−1 𝑠₂² 1 1
) ( +
𝑛 ₁+𝑛 ₂ −2
𝑛₁ 𝑛₂

80,875−77,425
40−1 8,9362 + 40−1 9,004 1
1
) ( +
40+40 −2
40 40

3,45
39 8,9362 + 39 9,004
)(0,025+0,025
78

3,45
349 +351
)(0,05
78

3,45
700
)(0,05
78

3,45
0,448
3,45
𝑜,669

5،156 = t
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جدكؿ  4.15نتائج االختبارات  tنتائج تعلم الطالب اللغة العربية
رلموع

عينة

يف ادلتوسط

الفصل غَت
كسائل اخلربشة

40

الفصل
بالوسائل
اخلربشة

40

ىناؾ تأثَت كبَت
40 77،425
 1،95 5،156بُت كسائل
اخلربشة على
40 80،875
نتائج تعلم
الطبلب يف ادلواد
العربية يف
ادلدرسة ادلتوسطة
حفظ القرأف
ادلركزية
اإلسبلمية

dk

Thitung

Ttabel

خبلصة

من نتائج ما بعد االختبار للفصوؿ التجريبية كالتحكمية  ،مت احلصوؿ على أف
thitung> ttableىي  ، 5،156>1،95كىذا يعٍت أف

فرض

) (Haمقبولة كتذكر أف

كبَتا .استخداـ كسائل اخلربشة يف نتائج تعلم الطبلب يف ادلواد العربية
تأثَتا ن
ىناؾ ن
ادلواد ادلرافق كاألدكات ادلدرسية .ؽلكن مبلحظة ذلك من خبلؿ مقارنة متوسط
الفصوؿ التجريبية كالتحكمية بأف متوسط قيمة الفصل التجرييب أعلى من متوسط
نظرا لتأثَت الوسائط اخلربشة يف ادلدرسة ادلتوسطة حفظ القرأف
قيمة الفصل الضابطي ن
ادلركزية اإلسبلمية .
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د .مناقشة نتائج التحليل
استخدـ البحث الذم أجرم يف ادلدرسة ادلتوسطة حفظ القرآف ادلركزية اإلسبلمية
عينة من الفصل  4-7اليت مت تدريسها باستخداـ كسائل اخلربشة (فصل التجريبية) من
الفصل  6-7كوحدة ربكم كىي الوسائل التقليدية (فصل التحكم).
قبل إعطاء التعلم لكل فصل ،يتم إجراء اختبار أكيل لتحديد قدرة الطبلب
األكلية يف ادلواد ادلرافق كاألدكات ادلدرسية .النتائج اليت مت احلصوؿ عليها من قبل ما
معدلو  49،25طبلب مرحلة ما قبل االختبار التجريبية

.بينما حصلت اجملموعة

الضابطة من الطبلب على متوسط . 51.05بناءن على ذلك  ،يوضح أنو ال ؼلتلف
كبَتا عن القدرة األكلية جملموعيت الطبلب  ،كتشَت ىذه النتائج إىل أف متوسط
اختبلفنا ن
منخفضا نسبينا قبل العبلج.
قيمة قدرة الطالب ال يزاؿ
ن
بعد معرفة القدرات األكلية للطبلب للقياـ بتعلم سلتلف

.مت التعامل مع الطبقة

التجريبية مع كسائل اخلربشة .كالتحكم يف الطبقة مع كسائل التقليدية .يف هناية التعلم،
اختبارا آخر دلعرفة كيف يتم إعطاء نتائج التعلم للمجموعتُت بعد
يتم منح الطبلب
ن
العبلج .أظهرت النتائج أف متوسط درجات ما بعد االختبار للطبلب الذين مت تدريسهم
بوسائل اخلربشة (الفصل التجرييب) كاف

. 80.875بينما حصل ىؤالء الذين مت

تدريسهم باستخداـ الوسائل التقليدية (فصل التحكم) على اختبار ما بعد متوسط
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. 77.425ىذا يثبت أف نتائج التعلم للطبلب الذين يستخدموف كسائل اخلربشة أعلى
مقارنة بنتائج التعلم اليت تستخدـ الوسائل التقليدية.
بناءن على اختبار الفرضية اليت سبت صياغتها  ،ؽلكن مبلحظة أف قيمة اجلدكؿ
1،95tعبلكة على ذلك  ،دبقارنة  thitungمع

ttable

 ،يتم احلصوؿ على

ىو 1،95<5،156كىكذا مت قبوؿ ىا كمت رفض ىو

=

ttabel> thitung

.لذلك ؽلكن االستنتاج أف

كبَتا يف استخداـ كسائل اخلربشة على نتائج تعلم الطبلب يف ادلواد العربية
تأثَتا ن
"ىناؾ ن
يف الفصل السابع من ادلدرسة ادلتوسطة حفظ القراف ادلركزية اإلسبلمية.
كبالتايل ،فإف ذكر نتائج التعلم للطبلب العرب الذين مت تدريسهم بوسائل التعلم
اخلربشة أعلى من الطبلب الذين يتم تدريسهم بوسائل التعلم التقليدية.
ىذا يعٍت أنو ؽلكن مبلحظة أنو قبل استخداـ أنشطة الوسائل اخلربشة  ،ما زالت
األنشطة التعليمية تركز على استخداـ الوسائل التقليدية .كمع ذلك ،بعد أف يتم تطبيقها
ابتكارا
من قبل كسائل اخلربشة للفصل التجرييب ،تكوف عملية التعلم أكثر نشاطنا ك ن
ككفاءة مقارنة بفصل التحكم باستخداـ الوسائل التقليدية .ؽلكن إثبات ذلك من عدة
عوامل ،دبا يف ذلك يف عملية تعلم الطالب أكثر نشاطنا مع كجود كسائل اخلربشة.
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بناءن على ذلك  ،ؽلكن للباحث أف يستنتج أف الوسائل اخلربشة ؽلكن أف تؤثر
على نتائج تعلم الطبلب يف ادلواد العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة حفظ القراف ادلركزية
اإلسبلمية.
و .قيود البحث
سبت زلاكلة إجراء ىذا البحث كإجراؤه كف نقا لئلجراءات العلمية  ،كلكن ال يزاؿ ىناؾ
قيود .حدكد ىذا البحث ىي كما يلي:
 .1يف ىذه البحث فقط باستخداـ كسائل اخلربشة يف الفصل التجرييب
 .2ال يزاؿ ىناؾ نقص يف ادلرافق كالتسهيبلت الكافية يف ادلدرسة
 .3ال تزاؿ عملية التقييم تستخدـ االختبارات فقط.

الباب الخامس
اإلختتام
أ .خالصة
بناءن على ربليل البيانات لنتائج البحث كالفرضيات اليت أجريت ،مت احلصوؿ على
نتائج البحثة على النحو التايل:
 .1نتائج تعلم الطبلب باستخداـ كسائل التعلم التقليدية يف الفصل السابع

ادلدرسة

ادلتوسطة حفظ القرآف ادلركزية اإلسبلمية يف الشارع كليم اسكندر ميداف العقارات
منطقة ميداف سببونج حصل على درجة متوسطة من االختبار النهائي يف فصل
التحكم يف  77.425كاالضلراؼ ادلعيارم لل 9.004
 .2نتائج تعلم الطبلب باستخداـ الوسائل اخلربشة يف الفصل السابع ادلدرسة ادلتوسطة
حفظ القرآف ادلركزية اإلسبلمية يف طريق

كليم اسكندر ميداف العقارات منطقة

ميداف سببونج حصل على متوسط قيمة االختبار النهائي يف الفصل التجرييب كىو
 80.875كاالضلراؼ ادلعيارم 8.9362
 .3ىناؾ تأثَت كبَت من خبلؿ استخداـ كسائل اخلربشة على نتائج تعلم الطبلب يف
ادلواد العربية يف الفصل السابع يف السابع ادلدرسة ادلتوسطة حفظ القرآف ادلركزية
اإلسبلمية يف طريق كليم اسكندر ميداف العقارات ميداف سببونج
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استنادا إىل
 .ن

100

االختبارات اإلحصائية على بيانات االختبار البلحق لفصل التحكم كالفصل
التجريبية بقيمة  ،77.425< 80.875يُرل بعد ذلك من نتائج اختبار  tالذم
يُظهر  thitung> ttableأم  1.95 <5.156دبستول كبَت قدره . ٪5من البياف أعبله
 ،ؽلكن أف طللص إىل أف التعلم باستخداـ كسائل اخلربشة لو تأثَت كبَت على ادلواد
العربية كخاصة على ادلواد كاألدكات ادلدرسية ادلرافق.
ب.اإلقتراحات
بناءن على خبلصة أعبله  ،فإف االقًتاحات ىي كما يلي:
 .1اللرئيسية ،لتوفَت التسهيبلت للتدريس .مثل تعلم الوسائل اليت تكوف أكثر إثارة
لبلىتماـ كخبلقة مثل كسائل التعلم اخلربشة.
 .2للمعلمُت  ،استخداـ كسائل التعلم اإلبداعية كف نقا للمواد اليت يتم تدريسها .حبيث
يكوف الطبلب أكثر شغ نفا بالتعلم كيهتموف بأنشطة التعلم أحدىم من خبلؿ
كسائل التعلم اخلربشة.
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