
 

 

 لىعPredict, Observe,Explain  ، واملرقبة، والشرح(تنبوالم )يأتثري اسرتاتيجية التعل
ملدرسة العالية احلكومية اب اللغة العربية لطالب الصف األولنتيجة تعلم 

 إنريكانج. براكا منطقة1

 
 رسالة

للحصول على شهادة سرجاان الرتبية املطلوبة قدمت الستيفاء بعض الشروط 
جبامعة عالء الدين  وشؤون التدريس اللغة العربية يف كلية الرتبيةتدريس بقسم 

 .اإلسالمية احلكومية مكاسر

 بقلم
 جمرية جتيد

 0۲0۲۲000۲۰۲الرقم اجلامعي:
 وشؤون التدريس الرتبية قسم اللغة العربية كلية

 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر
 م 8112هـ/ 1419
 



 

 أ
 

 التصريح أبصالة الرسالة

صّرحت الباحثة ادلوقع أدانه بتماـ الوعي أف ىذه الرسالة ىي نتيجة 
من عملها ابلنفس، كإذا كاف يف يـو آت مربىن أك مثبت بدليل على أهنا 

ضها، فهذه الشخص اآلخر كلها أك بعنتيجة تقليد أك انتحاؿ أك مساعدة 
 حصلت عليهما الباحثة ابطلتاف للحكم. الرسالة كالشهادة اليت
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 موافقة املشرفني
  

، الرقم  لرلرية جتيدبعد اإلطالع على الرسالة ادلقدمة من الطالبة 
، تنبوم يأتثري اسًتاتيجية التعل، ابدلوضوع: "81811008102التسجيل: ت/

نتيجة تعلم اللغة العربية لطالب  علىPredict, Observe, Explain))كادلرقبة، كالشرح 
 براكا منطقة   إنريكانج.0ادلدرسة العالية احلكومية كؿالصف األ

اإلصالحات نقرر، حنن مشرفاف، على أف الرسالة ادلذكورة  ءكبعد إجرا
 ادلناقشة. ىلإ هايلتقدمي ةصاحل ااهنستوفت الشركط العلمية ادلطلوبة، ك اقد 

 
 ى 0342مجاد األكىل   0غوكا، -مسات   

 ـ 8102 فيربكرم 
  

 ادلشرؼ األكؿ   
 

 الدكتور منري ـ.أ
 9220959992291591: ن ا ف

 ادلشرؼ الثاين             
 
 

 خة سىت عائشة ر الدكتو 
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 كلمة التمهيد

احلمد هللا الواحد القهار العزيز الغفار كمكور الليل على النهار تذكرة 
ألكيل القلوب كاألبصار، كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلني 

دمحم كعلى آلو كأصحابو كمن تبعهم إبحساف إىل يـو الدين، سيدان كحبيبنا 
 أما بعد.

نعما كثرية  يها شكرا جزيال، الذم قد أنعم علفالكاتبة تشكر هللا
كتوفيقا كىداية كمعرفة كفهما حىت متكنت إلهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية 
البسيطة كشرط من الشركط ادلطلوبة للحصوؿ على درجة سرجاان الًتبية يف  
كلية الًتبية قسم اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 

 مكاسر.
 كتابة ىذه الرسالة لكن برةمة لقد كاجهت الكاتبة مشكالت كثرية يف

كإذف هللا تعاىل، كبفضل كخدمة سلتلف األقواـ، متكنت الكاتبة لتخليص كتابة 
العزيزين  هاىيدىذه الرسالة ابجلودة. كلذالك، كدت الكاتبة أف تشكر لوا

 طاقاهتما. نوردين " كاألـ "مينا " على مجيع، األب "احملبوبني 
 ادلشجعني جزيل الشكر، كمنهم:الء ادلساعدين كادلشرفني ك و ذل

األستاذ الدكتور احلاج مسافر،ـ.س إ. مدير جامعة عالء الدين اإلسالمية  .0
احلكومية مكاسر كنوابو األستذ الدكتور مرداف،ـ.أغ. كنائب ادلدير االكؿ، 
كاألستاذ الدكتور لنبا سلطاف، ـ.أ. كنائبة ادلدير الثاين، كاألستاذة سىت 

الذين قد بذلوا جهودىم ائب ادلدير الثالثة، عائشة،  ـ.أ.، فح.د. كن
كأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 

 مكاسر



 

 ه
 

 ادلدير الرابع كاالستاذ الدكتور ةمدا ـ.أ كنائب
 الدكتورالدكتور احلاج دمحم أمرل، لس.، ـ.أغ. عميد كلية الًتبية كنوابو  .8

مالك  اة، كالدكتورة مشكاالكؿنائب العميد ك  .ـ.أغ موليونو داموفوليػئ،
احلاج شهر الدين عثماف،  السازذإبراىم، ـ.س إ. كنائبة العميد الثاين، كا

بذلوا جهودىم كأفكارىم يف توجيو  د.كنائب العميد الثالث، الذين قدـ.ف
 كلية الًتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

اللغة العربية يف كلية الًتبية  تدراب رئيس قسمالدكتور ةمكا، ـ.تح.إ. ك .4
 الذم ساعدين بتقدًن بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة.

العربية يف   تدريس الدكتورة سىت عائشة خالق، ـ.فد. كسكرترية قسم اللغة .3
 كلية الًتبية اليت ساعدتين بتقدًن بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة.

, س, اغ. ـ. فد.    رىف الدكتور شرؼ األكؿ،الدكتور منري، ـ.أغ. كادل .0
كادلشرؼ الثاين، الذين ساعداين كأرشداين حىت انتهيت من كتابة ىذه 

 الرسالة، عسى هللا أف يتم نعمو عليهما إف شاء هللا.
كل األساتذة كادلدرسني الذين بذلوا جهودىم كطاقاهتم يف ترقية ما عندم  .2

 ادلرحلة اجلامعية.من أفكار منذ ادلرحلة اإلبتدائية إىل 
مجيع األصدقاء كاإلخواف من طالب قسم تدريس اللغة العربية يف كلية  .7

الًتبية بوجو خاص كالطالب اآلخرين من الكليات األخرل بوجو عاـ 
الذين ساعدكين كأعاركين الكتب ادلتعلقة هبذه الرسالة كأمدكين مبا لديهم 

 من أفكار كآراء يف أتليف ىذه الرسالة.



 

 و
 

الكاتبة ال ترجو بعد كتابة ىذه الرسالة إال أف تكوف ذلا  كأخريا إف
تنظيم  امتىاـ كتسأؿ هللا التوفيق كاذلداية يف عة كزايدة كعوان بني لدل القرّاءمنف

 ىذه الرسالة، آمني اي رّب العادلني.
 
 
 

 
 ق 0342 فيربكرم 9 ،مكاسر

 ـ 8107جنوارم 
 
 
 

 رلرية جتيد      
 ۰۲۰۲۲۰۰۰۲۰۲ت/

 
 
 
 
 

 
 



 

 ز
 

 حمتوايت الرسالة
 صفحة ادلوضوع

 أ. .............................................. التصريح أبصالة الرسالة
  ب. .................................................... موافقة ادلشرفني 

 ج. ............................................... االعتماد على الرسالة
 د.. ..................................................... كلمة التمهيد 

 ك.. .................................................... زلتوايت الرسالة
 ح.. ...................................................... جتريد البحث

 9...............................................قدمةملاالباب األول : 
 0.. ................................... الفصل األكؿ   :خلفية ادلشكالت
 0.. .................................... الفصل الثاىن   : مشكلة البحث

  6.. ................. توضح معاىن ادلوضوع كنطاؽ البحثالثالث  :الفصل 
 7................................أىداؼ البحث كفوائدهالفصل الرابع   :
 2..................................فوائد البحث كاغرضالفصل اخلامس :

 91.....................................الباب الثاىن : الدراسة املكتبية
 01.....................................الدراسة ادلكتبيةالفصل األكؿ    : 

 01. ........................................ ميفهم اسًتاتيجية التعل .0
 01.......................................فهم اسًتاتيجية التعلم .8
كفيما يلي خطوات اسًتاتيجية POEخطوات اسًتاتيجية التعلم  .4

 08.....................................................التعلم
 04........................( POE  )سًتاتيجية تعليم كعيوب ا مزااي .3



 

 ح
 

 03 .................................... ...نتائج التعلمالفصل الثاين     :
 91.......................................طريقة البحثالباب الثالث : 

 02.............................كادلواقوع الفصل األكؿ: أنواع البحوث
 02.........................البحثع و دلوقاالفصل الثاين : ادلوضوعات ك 

 02.....................الفصل الثالث : اجملموع الكلى كالعينة النموذجية
 02.....................................العلمى الفصل الرابع: أداة البحث

 02................................تقنيات مجع البياانت اخلامسى:الفصل 
 81......................................الفصل السادس: البحث ادليداين

 23.......................................نتائج البحث:   الباب الرابع
 23........................................حثالب نتائجالفصل األكؿ    :
 84. ........................................... باحثةمالفصل الثاين   :  

 91..........................................: اخلامتة  اخلامسالباب 
 36.........................................الفصل األكؿ   :  اخلالصات

 47........................................حاتاقًت الفصل الثاين   :   اإل
 38...........................................................املراجع

 
 
 

 
 

  



 

 ط
 

  جتريد البحث 

 رلرية جتيد:  اإلسم

 81811008102: رقم التسجيل

  Predict, Observe, Explainأتثري اسًتاتيجية التعلم يف )التعريف، كادلرقبة، كالشرح(":           العنواف
براكا منطقة  0ألكؿ ادلدرسة العالية احلكومية نتيجة تعلم اللغة العربية لطالب الصف اعلى 

 ."إنريكانج
 

 ,Predict, Observe)أتثري اسًتاتيجية التعلم يف )التعريف، كادلرقبة، كالشرح("عن الرسلة تتناكؿ ىذه 
Explainبراكا منطقة إنريكانج. 0احلكومية  العاليةكؿ ادلدرسة على نتيجة تعلم اللغة العربية لطالب الصف األ 

داـ اسًتاتيجية التعلم خائج تعلم اللغة العربية بدكف استكيف نت1. يف حبث ىذا ادلوضوع حتتار الباحثة مشكالت
"POE(Predict, Observe, Explain)  منطقة براكا  0لطالب الصف األّكؿ ابدلدرسة العالية احلكومية

 ,POE(Predict, Observeداـ اسًتاتيجية التعلم "ختعلم اللغة العربية ابستف نتائج كي  . 2.إنريكانج
Explain) داـ اسًتاجيو خىل است .3منطقة إنريكانجبراكا 1 طالب الصف األّكؿ ابدلدرسة العالية احلكومية ل

لو أتثري على نتائج تعّلم اللغة العربية لطالابلصف األّكؿ POE(Predict, Observe, Explain)تعلم "
ئج تعلم اللغة العربية دلعرفة كيف نتا . 1 .ىي أىداؼ البحثك  .منطقة إنريكانجبراكا  0ابدلدرسة العالية احلكومية 

لطالب الصف األّكؿ ابدلدرسة  POE(Predict, Observe, Explain)"داـ اسًتاتيجية التعلم خبدكف است
داـ اسًتاتيجية التعلم خنتائج تعلم اللغة العربية ابستدلعرفة .2. إنريكانجمنطقةبراكا  0الية احلكومية الع
"POE(Predict,Observe, Explain)منطقة براكا   1ألّكؿ ابدلدرسة العالية احلكوميةلطالب الصف ا

لو أتثري على POE(Predict, Observe, Explain)"داـ اسًتاتيجية تعلم خدلعرفة نتائجهل است  3.إنريكانج
 منطقة إنريكانج.براكا  0نتائج تعّلم اللغة العربية لطالب الصف األّكؿ ابدلدرسة العالية احلكومية 

ألف البياانت البحثية أف أرقاـ  الكمى الوصوىذا النوع من األحباث ادلستخدمة من قبل الباحثني كالبحث 
ملموسة التحليل ابستخداـ اإلحصاءات، كحتليل البياانت يقتصر على كصف ادلتغريات كاحدة تلو األخرل حىت 

لتحسني نتائج درس اللغة العربية لتالمذ الفصل األكؿ  فرميف ىذه الدراسة على "فعالية اسًتاتيجيات التعلم ال
 .منطقة إنريكانج.براكا  0ابدلدرسة العالية احلكومية 

جنبا إلىى جنب مع POEداـ خعلمني الذين يتم تدريسهم قبل استكانتائج اليت مت احلصوؿ عليها ىي ادلت
اي  kkm(لطلب الذيي ال يستوفوف معا بيرب  31و  61.57استئناؼ على فئة منخفضة مع متوسط قيمة أم 

ىي يف POE(Predict, Observe, Explain)التعلمكادلتعلمني الذين يتم تدريسهم ابستخداماسًتاتيجية 60
حساب النتائج .70أمkkmفوف معابيربلطلب الذين يستو 31و  77,77الغئة العالية مع متوسط اليت

ك  مرفوضH0تبني ذلك0,05 > 0,00 =االختبار tعلى tاليت مت احلصوؿ عليها SPSS 20ستخداـاب



 

 ي
 

H1 أتثري اسًتاتيجية التعلم يف  "الذين يتم تدريسهم ابستخداـقبلت شلا يعين أف ىناؾ بينغاركبني ادلتعلمني
(Predict, Observe, Explain). 
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 لالباب األو 

 دقمة امل  

 الفصل األول: خلفية ادلشكالت

لواولة لتيو و وزعإ إاكلوا تت ادلوا ا الرشو ة اخ خالل اومجعو ة احملالتعليم ىو 
ادلتنو ة اخ األنشية التعليعية نظعت يف مجيع استوايت التعليم اخ ادلستوى 

زغيري اخ أجل االبتدائي والثلوانوي والعلوايل. التعليم يف ادلدا س والذي  هدف إىل 
احلصول  لى ادلعوفة وادلهلوا ات وادلواقف ادلستفلوااة كشكل اثبت للد اسة زغيري 

 1السلوك.
زوجيو أنفسهم اع  (internal)العواال أن جهوا ا م اليالب  ىاخ أحد

األوضلواع ادلتغرية والتغريات يف اعدل التقدم يف  علية التنعية الفكو ة بشكل 
 نتلوائج اليالبفضال  خ اوقف شخصي ية يف النفس،خلواص و علية التنع

ادلتضو  خ اخ  لواالني  ئيسيني مهلوا  واال اليالب أنفسهم والعواال اليت أتيت اخ 
 خلوا ج طلوالب  تحقق التعلم.

ا م جنلواح التعلم ىو االستعداا للتعلم. االستعداا للتعلم ىو الظووف اليت 
سو اخ قرل سرقت النشلواط التعلم نفسو. االستعداا للتعلم حول الوا سيتم زد  

ادلعلعني يف اجتعلواع يف ادلقلوابل، ميكخ أن  كون أتثري  لى التحصيل العلعي 

                                                 
 1 ص.  Media Pendidikan” ( 1993 ,Cetakan ke VI. Bandung : Citra Aditya)“، عمر حملك 1
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لليالب يف حد ذازو.  لواال آخو لنجلواح زعلم اليالب النلواشيني يف الصف. 
الفشل والنجلواح  عتعد ان بشكل كرري  لى اليلوالب ألن الفوا لو طريعة خمتلفة 

و سواء بشكل استقل أو يف وشخصية. وأكثو نشلواط اليلوالب يف  علية التعلم ى
 2ادلد سة والتحصيل الد اسي حتقيقو  لى حنو أفضل.

لعثو   لى اليلوالب أن  كون التعلم  ندالوا  كون ىنلواك زغيري يف سلوكو. 
وزشعل التغيريات خموجلوات التعلم ادلقصواة ادلعوفة واجلوانب العلواطفية، واجلوانب 

اعوفة جد دة أو إضلوافة،  النفسي،. اجلوانب ادلعوفية فيعلوا  تعلق التعكخ اخ
وادلعوفة القلوائعة، واجلوانب الوجدانية فيعلوا  تعلق بتيو و ادلواقف وادلصلواحل جد دة 
أو حتسني ادلواقف وادلصلواحل اليت دتلكهلوا، يف حني ميتلك اجللوانب النفسي ادلتعلقة 

 التعكخ اخ اهلوا ات جد دة أو حتسني اهلوا ات. 
ب الذ خ لد هم القد ات اليت التعليم اجليد ىو التعليم الذي ختوّج طال

زشعل اجلوانب الثالثة ادلذكو ة أ اله، وىي ادلعوفية والوجدانية، اجللوانب النفسي، 
اإلصالح  جهوا لذلك ميكخ اواكرة حىت زصرح  واا اإلصالح يف التعليم. أحد

يف رللوال التعليم ىي اسًتازيجية جتد د أو حتسني أمهية طوق التد  س. 
اليت زعترب ذات أمهية إذا كلوان قلواا ا  لى زقدًن اليالب اسًتازيجيلوات التد  س 

 3 لى حتقيق األىداف الًتبو ة اخ خالل التعلم.
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زعليم اسًتازيجية ىي الوسلوائل اليت  ستخداهلوا ادلعلعون يف زد  س اوضوع 
اخ خالل الًتكيإ  لى األوضلواع التعليعية لتحقيق األذلداف. اسًتازيجية 

ية اليت زتيلب اخ اليالب النشط للتفكري التد  س اجليدة ىي االسًتازيج
 والتصوف يف واإلبداع يف زيو و ادلواا  تقخ ابلفعل االكتفلواء الذايت.

إحدى ادلوضو لوات اليت   د سهلوا اليالب يف ادلد سة والوايضيلوات، والعلوم 
اليريعية، والعلوم االجتعلوا ية، والد خ والثقلوافة والعلوم اخ اللغة العوبية. 

لعوبية ليست رلوا رلعو ة اخ ادلعوفة ولكخ أ ضلوا حول ىذه اوضو لوات اللغة ا
الععلية، وادلفلواىيم، وادلرلواائ. زنيرق ادلفلواىيم يف ادلنلواىج الد اسية اخ ا وس اللغة 
العوبية يف النظلوام التجلوا ي ادلتعدا األطواف طريعة أكثو ختصصلوا  لى  كس 

 الإاالء ادلعلواصو. غريىلوا اخ ادلواضيع، وابلتلوايل يف منلواذج النعط الد اسي
احد اخ  الردائل اليت ميكخ زيريقهلوا  POE(perdict ،Observasi ،Explain)زعليم

 لى اليالب يف  علية التعلم. مييل اليالب إىل الشعو  ابخلوف ومل جيوؤ أن 
 سأل أو  صد وا آ اءىم للععلم، ولكخ اليالب  فضلون وجيوؤون  لى طوح أو 

حىت أهنم اع  .ألصدقلوائهم أو اليالب اآلخو خ التعرري  خ  أ هم  حول ادلوضوع
زنفيذ ىذا التعلم واخ ادلتوقع أن زسلوا د اليالب  لى احلصول  لى ىذا 

 .ادلوضوع
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التنرؤ التعلم، الحظ، شوح و تم ذلك التعلم  خ طو ق األصدقلواء الذ خ 
 4.زًتاوح أ علوا ىم زقو رلوا يف نفس الععو

( ميكخ 1خ بني أاو  أخوى: استخدام ىذاادلنهج اخ التعلم اخ األقوان ا
نقية يف  .زد  ب اليالب أو لتحسني القد ة  لى التعرري  خ آ ائهم والتواصل

ىذه ادلهلوا ة ىي يف األسلواس حول قد ات اليالب التقلواط ادلعٌت أو اعٌت الوا 
 سععون، وقواءة،  وون أو القيلوام بو، وبعد ذلك  صفون الرحوث أو اعٌت 

و الكلعلوات نفسهلوا افهواة حىت اخ قرل الصيد وجتهيإ العقل اع اللغة أ
ميكخ زد  ب "القد ة  لى أخذ زالوام ادلرلواا ة واإلبداع يف اليالب  (2اآلخو خ، 

اليالب القد ة  لى احلصول  لى  غرة أو استعداا القد ة والشجلوا ة لفعل 
( لتد  ب قد ة اليالب 3شيء جد د أو أي شيء آخو للتعلواال اع ادلشكلة، 

لد هلوا  وح أو الووح واالستعداا للقيلوام اع اآلخو خ بيو قة   لى الععل اعلوا، اليت
ادرلة يف التعلواال اع النشلواط الذي مت زصعيعو بو ي اع ادلعلم اخ أجل 
االستفلوااة إىل أقصى حد ممكخ، ولكخ يف  علية التعلم أ ضلوا اإلشواف  ليهلوا 

اليالب اع استوى الذكلواء الذي  .واسلوا دة ادلعلعني يف الفصول الد اسية
زنفيذ -خ أن  سلوا د اليالب الذ خ ال جييدون اع اواا التد  س أو يلميك

لتيو و القيم (Predict, Observe, Explainزوجيهلوات يف حل قضلوااي أو اشلواكل 
اإلنسلوانية،  صرح اليالب أكثو ثقة وادلسلوا دة ادلترلواالة بني األصدقلواء، واحًتام 

                                                 
4
 4ص. ”Psikologi Belajar“  (Jakarta: PT Rineka Cipta)  ،نواألمحدي وسوبو و   
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شغلهلوا اع ادلدخالت آ اء اآلخو خ وقرول زقصريه اخللواصة كشيء الذي ميكخ 
 .وادلسلوا دة اخ اآلخو خ

أتثري اسًتازيجية "وبنلواء  لى ىذه اخللفية، الرلواحتة حبواث يف ىذا الشأن 
 لى نتيجة زعّلم اللغة العوبية ليالب الصف ((Predict, Observe, Explainالتعلم 

 بوكلوا انيقة إنو كلوانج 1 ألّول ابدلد سة العلوالية احلكوايةا
 ةشكالت البحثالفصل الثاىن:

استنلوااا إىل ادلعلوالوات األسلواسية ادلرينة السلوابقة، ميكخ للكلوازرة التعرري  خ 
 .بعض ادلشلواكل  لى النحو التلوايل

م يكيف نتلوائج زعلم اللغة العوبية بدون استحدام اسًتازيجية التعل .1
"POE(Predict, Observe, Explain) ليالب الصف األّول ابدلد سة العلوالية

 انيقة إنو كلوانجبواكلوا  1احلكواية 
 POEم "يكيف نتلوائج زعلم اللغة العوبية ابستحدام اسًتازيجية التعل .2

(Predict, Observe, Explain)1ليالب الصف األّول ابدلد سة العلوالية احلكواية 
 انيقة إنو كلوانجبواكلوا 

 POEىل استحدام اسًتاجيو زعلم " .3
(Predict, Observe, Explain) لو أتثري  لى نتلوائج زعّلم اللغة العوبية ليالب

 انيقة إنو كلوانج.بواكلوا  1الصف األّول ابدلد سة العلوالية احلكواية 
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 توضح ةعاىن املوضوع ونطاق البحثل:الفصل األو 

 .التعو ف التشغيلي 1

 ةقرل اخلوض ىف جوىو الرحث ىف ىذه الوسلوالة، كلوان اخ االحسخ للرلواحث
 شوح   ادلعلواىن اخ اوضوع الوسلوالة .زأن 

أتثري اسًتازيجية  ،الرلواحثة اشكلة حنخ العنوانيف ىذه الد اسة أاث ت  
 لى نتيجة زعّلم اللغة العوبية ليالب الصف (Predict, Observe, Explain)التعلم يف 

بواكلوا إذا مت زوضيح كل اتغري اخ ادلشكلة واحدا  1ابدلد سة العلوالية احلكواية 
 .زلو اآلخو، فإنو سيسهل فهم حدوا الد اسة وزوضيح الوا سيتم فحصو، وىي

 POE(Predict, Observe, Explain). اسًتازيجية التعلم "2

سًتازيجية زتوقع اليالب لتكون قلواا ة  لى زيو و اجلوانب اليت ميلكهلوا ا
وهتدف ىذه  .اليالب، وىي ادلعوفية، العلواطفية، و بسيكواوزو  ك ادلتعلعني

 ًتازيجية إىل بنلواء فهم  فيع ادلستوى اطالب.االس

 الفصل الثلواين    

 . خموجلوات التعلم3

التعلم الذي حيققو اليالب يف  علية التعليم األنشية اخ خالل إحداث 
زغيري وزشكيل سلوك الشخص. و شلوا  إىل نتلوائج زعلم اليلوالب مبؤشوات 
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رلعو لوات. و تم  ااتصلواص ادلواا التعليعية اليت زد س، سواء بشكل فواي أو يف
قيلواس القد ة االستيعلوابية  لوااة اخ خالل حتد د اعلوا ري احلد األاىن اخ مشولية 

(KKM ،وقد مت حتقيق السلوكيلوات احملداة  يف أىداف التعلم اخ قرل اليالب ،)
 إالوا بشكل فواي أو يف رلعو لوات.

ب نتلوائج التعلم ىي أ ضلوا النتلوائج / الد جلوات / الد جلوات اليت حيققهلوا اليال     
بعد زنفيذ  علية التعليم والتعلم واليت  لوااة الوا  شلوا  إليهلوا ابلقيعة اليت قداهلوا 
ادلعلم بعد إجواء االخترلوا  كوسيلة لقيلواس النجلواح. زوكإ الرلواحثة  لى جلوانب 

 واحد فقط اخ اجللوانب ادلعويف.

 نيلواق الرحث.4

للحد اخ الد اسة يف ىذا ادلتغري، زقتصو الرلواحثة فقط  لى خموجلوات 
بواكلوا  لى ادللوااة ، و لى اجللوانب  1للغة العوبية ابدلد سة العلوالية احلكواية  التعلم

ادلعويف جلعع ادلعلوالوات ادلتعلقة هبذا ادلتغري، زستخدم الرلواحشو األااة / أااة 
 الرحث اليت  تم اخترلوا ىلوا.

 أهماف البحث وفوائمه :الفصل الثاين

 :اخ ىذا الرحث ىو كعلوا  لي اىدافأ.
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.دلعوفة كيف نتلوائج زعلم اللغة العوبية بدون استْحدام اسًتازيجية التعلم  1
"POE(Predict, Observe, Explain) ليالب الصف األّول ابدلد سة العلوالية

 انيقة إنو كلوانجبواكلوا  1احلكواية 
 POEدام اسًتازيجية التعلم "خابستنتلوائج زعلم اللغة العوبية  .دلعوفة2

(Predict, Observe, Explain)1 ليالب الصف األّول ابدلد سة العلوالية احلكواية    
 انيقة إنو كلوانجبواكلوا 

 POEدام اسًتازيجية زعلم "خاست نتلوائجىل .دلعوفة 3

(Predict, Observe, Explain) لو أتثري  لى نتلوائج زعّلم اللغة العوبية ليالب
 إنو كلوانج.انيقة بواكلوا  1الصف األّول ابدلد سة العلوالية احلكواية 

 فوائم البحث واغرض: الفصل الثالث

لإاياة ( (Predict, Observe,Explainجيةبعد إجواء الرحوث حول اسًتازي
 نتلوائج التعلم اليلوالب وابلتلوايل اخ ادلتوقع أن  تم احلصول  لى فلوائدة:

 نظواي: .1
وكلوانت نتلوائج الد اسة قلواا ة  لى زوفري اعلوالوات حول كيفية أتثرياسًتازيجية  

ليالب الصف األّول ابدلد سة العلوالية POE(Predict, Observe, Explain)التعلم "
 انيقة إنو كلوانجبواكلوا  1احلكواية 

 . لعّيلوا 2
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 الفوائد الععلية للرحث ىي كعلوا  لي 

 للرلواحثة1. 
لتلرية اتيلرلوات احلصول  لى ا اسة بوااج التعليم ا جة التعليم      

الركلوالو  وس العوبية يف جلوااعة  الء الد خ الدولة اإلسالاية يف الواكلواسلوا  وكذلك 
 لتعإ إ قد ة يف اختيلوا  زعلم اسًتزيجي وفقلوا لظووف اليالب

 للععلم2.
 فلواليف ا ترلوا ىلوا اليرقة ككل، وليس األفواا أو رلعو لوات اخ األط

 لذلك ميكخ جتنب الفووق الفوا ة اخ  دم كفلوا ة االىتعلوام

 لبلليلوا 3. 

 لتحعيس اليلوالب ىف الد اسة فلوااحتيم بوسلوائل التد  س

ميكخ أن زإ د اخ  وح التعلم اخ خالل اعوفة ليكون ادلعلم الذكية اخ الضوو ي 
 وأن  كون ادلعلم اإلبدا ي إلإااي
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 الباب الثاين
 الدراسة املكتبية

 .ولالفصل األ
 POE(Predict, Observe, Explain)اسرتاتيجية التعلم 

 فهم اسرتاتيجية التعلم1. 
اسرتاتيجية التعلم ىي نشاط التعلم الذي يقوم بو ادلعلمون هبدف عملية التعلم 

وميكن اليت جتري يف الفصول الدراسية ميكن حتقيق أىدافها بفعالية وكفاءة. 
 1علم أيضا أن يقال االسرتاتيجية كوسيلة لتحقيق اذلدف يف شكل خطة

جريالش وإريل أن االسرتاتيجيات التعليمية ىي الطرق ادلختارة لنقل       
أساليب التعلم يف بيئة تعليمية معينة، كما أهنا تصف أن اسرتاتيجية التعلم 

توفر اخلربات التعليمية  تشمل طبيعة نطاق وتسلسل أنشطة التعلم اليت ميكن أن
 للمتعلمني

 POE((Predict-Observe-Explainفهم اسرتاتيجية التعلم 2.

 ىي واحدة من مناذج التعلم ادلتقدمة للعثور على القدرة
سلسلة POE(Predict-Observe-Explain)اسرتاتيجية التعلم 2على جعل التنبؤات.

من عمليات حل ادلشاكل اليت يقوم هبا الطالب من خالل مرحلة أو 

                                                 
 139ص.  ”Metodologi Pembelajaran“، أسيو ويدي ويسوداوايت وآخرون  1
 Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar-Mengajar yang Kreatif dan“، محزة ب أوان  2

efektif”  .1ص 
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(Predict)جعل(observe) وادلالحظات أو ادلالحظات، فضال عن تفسريات
أن حتسن فهم (explain)ميكن ادلالحظة  POE وفقا ألوزدمري وآخرون(لنتائج

الستكشاف وميكن استخدام ىذا النموذج  .الطالب دلفاىيم العلوم الطالبية
ادلعرفة األولية للطالب، وتوفري ادلعلومات للمعلمني حول مهارات التفكري لدى 
الطالب، وحالة الطالب إلجراء ادلناقشات، وحتفيز الطالب على استكشاف 

 .ادلفاىيم لديهم، وتوليد الطالب إلجراء التحقيقات
ربط الظواىر أو  .ئةوترتاوح ادلشاكل اليت يعاين منها ادلعلم من اللغة احمليطة ابلبي

ىذا النهج جيعل  .القضااي البيئية يف عملية التعلم ىو شكل واحد من هنج التعلم
البيئة مصدرا للتعلم، لذلك فمن ادلناسب أن تنطبق على ادلواد ادلتعلقة ابحلياة 

 3.اليومية، واحدة منها ىي مادة زلادثة اللغة العربية يف البيئة
 التعلم ألنشطة عميق فهم لتوفري يستخدم POE منوذج مع لتعلما أن ليوو رأى

 4.ادلعلمني من بدال نظرالطالب وجهة من يبدأ التعلم تبدأ اليت واالسرتاتيجيات
 حول الطالب مناقشة فعال منوذج ىو POEالتعلم اسرتاتيجية غوستونرأى ليوو و 

 ومراقبة بظاىرة، معرفة يف الطالب ىذه التعلم اسرتاتيجية وتشمل .العلم مفهوم
 5ف.ادلعار  السابقة مظاىراهتم نتائج شرح وأخريا ادلظاىرات،ل خال من

                                                 
ص.  ”Pengembangan Modul Berorientasi POE (Predict, Observe, Explain)“، رأتنا وداينيغروم  3

12 
 ”pembelajaran Predict, Observe, Explain (POE)“ ،كومانغ سورديكا  4
 Effect of Different Teaching Methods and Techniquesn Embeddedn“ سامل سيبين سيغدًن ساحني،  5

in the 5E Instructional Model on Student’ Learning About Buoyancy Force”    .99ص 
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 التعلم اسرتاتيجية خطوات يلي وفيما POE التعلم اسرتاتيجية خطوات 3.
Predict.1(التعريق) 

ذه ادلرحلة، يتوقع الطالب / التنبؤ ابألحداث اليت ستحدث دلشکلة مت ھيف 
التنبؤات على أساس ادلعرفة األولية، واخلربة، أو التنبؤ  .ا من قبل ادلعلمھإعالم

يتم كتابة التنبؤ / التنبؤ على  .الكتب اليت قرأوا حول القضااي اليت يتعني حلها
 .قطعة من الورق ومجعها للمعلم

Observasi.2 (ادلراقبة ) 
أطفال( جتارب  5-4وعالوة على ذلك، أجرى الطالب يف رلموعات صغرية )

لقة ابدلشاكل اليت أبلغت ادلعلمني مث الحظت نتائج التجربة )براكتيكان( ادلتع
جترى  .التنبؤ الذي مت جعل الطالب السابقني / الختبار احلقيقة من التنبؤ

 .التجربة بتوجيو ادلعلمني ووفقا للخطوات / إجراءات العمل احملددة
Explain .3  ( الشرح) 

أطفال(  5-4رلموعات صغرية )بعد جتربة اإلجراء الصحيح، يقوم الطالب يف 
وأوضحوا كذلك  .تائج التجريبيةبكتابة نتائج جتريبية وجتميع الفرضيات على الن

 6.االختالفات اليت حدثت بني توقعاهتم األولية ونتائج التجارب اليت أجريت
 ( POE  )اسرتاتيجية تعليم  وسلبيات إجيابيات ..4
 POE (Predict-Observe-Explain)التعلم  مزااي1.

                                                 
 ”Pembelajaran  Predict Observe Explain (POE)“ ل،رلهو   6
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  .التنبؤات اقرتاح يف وخاصة إبداعا، أكثر يكونوا أن على ادلتعلمني حتفيز . أ
 .اللفظية من تقلل أن ميكن التنبؤات يف التجريب خالل منب . 
 الستماعفليس  ادلتعلمني ألن لالىتمام، إاثرة أكثر التعلم عملية تصبحت . 
 7.التجرب خالل من حتدث اليت األحداث مراقبة ولكن

ادلواد / األدوات التعليمية مبا يف ذلك الكتب واألفالم وأنواع وبرامج حتديد 
كل منوذج يقودان إىل  .وسائل اإلعالم الكمبيوتر وادلناىج الدراسية كمقرر للتعلم

 8تصميم الدرس الذي ميكن أن تساعد الطالب لتحقيق أىداف سلتلفة
 POE (Predict-Observe-Explain)التعلم على الضعف .نقاط2

 النشاط مشاكل بعرض يتعلق فيما وخاصة نضجا، أكثر عدادإ يتطلب .1
 .ادلتعلمني يطرحها اليت التوقعات إلثبات هبا القيام سيتم اليت التجرييب

 .الكافية واألماكن وادلعدات ادلواد يتطلب ادلباشرة ادلالحظة إجراء .2
 يطلب لذلك خاصة، ومهارات مهارات تتطلب التجريبية األنشطة ألن .3

 .مهنية أكثر بشكل للعمل ادلعلمني من
  9.ادلتعلمني من التعلم وعملية للنجاح ادلعلم اجليدة والدافع مهارة تطلب .4

حتديد ادلواد / األدوات التعليمية مبا يف ذلك الكتب واألفالم وأنواع      
 وبرامج وسائل اإلعالم الكمبيوتر وادلناىج الدراسية كمقرر للتعلم

                                                 
 ”konstruktivisme dan Pembelajaran POE“ أنيمس،  7
 8 http://baganabiyasa.wordpress.com/2013/05 Pembelajaran Konstruktivisme.html 

 ,konstruktivisme dan Pembelajaran POE, Annonimos ,, ل،رلهو   9

November  sa.wordpress.com/2013/05/Pembelajaran Konstruktivisme.html. (20http://baganabiya

2015). 

http://baganabiyasa.wordpress.com/2013/05/Pembelajaran%20Konstruktivisme.html.%20(20


14 

 

 

تصميم الدرس الذي ميكن أن تساعد الطالب لتحقيق كل منوذج يقودان إىل 
 10أىداف سلتلفة.

 نتائج التعلم:ثاينالفصل ال
وتتكون مصطلحات تعلم اللغة العربية من كلمتني من "النتيجة" و "  يف  

حني أن التعلم ىو "عملية تغيري السلوك للطالب بسبب التفاعلبني األفراد 
 وامارسة.وبيئتهم من خالل عملية اخلربة 

 11جلهد. يف قاموس االندونيسي الكبري، يقال إن النتيجة تعين"القبا ."التعلم
للنتيجة نفسها تعين شيئا يقام، أو أيضا نتيجة لشيء، يف حني أن التعلم ىو 

 12تغيري السلوك، أو يف زلاولة لكسب الذكاء.
 :إذا انجح التعلم إن يقال زينز، وأسوان سيق البحر وحبسب

 اإلصلاز مادة التدريس حتّقق ادلاصة البياانت 1.

 سواء الطالب، قبل من الدرس أىداف يف ادلبينة السلوكيات حتقيق مت وقد 2.
 قبل من التعلم نتائج مستوايت 13اجملموعات. يف أو الفردي ادلستوى على

 :ىي سودجاان  انان يف زين وأسوان دجامرة حبري سييفول

                                                 
 Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan“ ، محزة ب أوان10

Efektif”  
 Strategi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia”  (Cet. II, Bandung: Pustaka)”سواابن و داريت،  11

setia, 2009 ) 
 Interaksi dan Motivasi Belajar”  (Cet. II; Jakarta: PT, Remaja Grafindo“ سوديرمان،  12

Persada, 2002)  .39ص 
 ,Strategi Belajar Mengajar” (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta“ سيفول هبري دجامادا و أزوان زين،  13

 120ص. (2002
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 يتقن أن ميكن تدرس اليت الدرس ادلواد مجيع كان إذا :قصوى / خاص.  1
 .الطالب

 تدرس اليت ادلواد من (:99- : 76) بعض كان إذا :أفضل / جدا جيد .2
 .الطالب قبل من يتقن أن ميكن

- :60) فقط توزيعها يتم اليت ادلواد الدرس كان إذا :األدىن احلد / جيد . 3
 .الطالب عليها يسيطر (:75

 14الطالب عليها تسيطر اليت :60 أقلمن ادلواد الدرس تعلمت إذا :أقل . 4
واستنادا إىل ترتيب نتائج التعلم ادلذكورة أعاله، واليت تتكون من أعلى     

الرتتيب يف التصنيف، شلتازة مع ادلستوايت ادلثلى، مع حد أدىن من 
: مادة الدرس ىو مستوى سلرجات 60ادلستوايت وأقل إذا كان أقل من 

 15ة ادلتعلمنيالتعلم اليت حيصل عليها عاد
 

                                                 
 6ص.  ”Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar“ ،انان سودجاان  14
 173ص.  ”Prosedur Penelitian“ (Cet. 41, Jakarta: Rineka Cipta, 2010) سوىارسيمي أريكونتو،   15
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 الثالث بابال
 طريقة البحث

 الفصل األول: أنواع البحوث
ىذا النوع من األحباث ادلستخدمة من قبل الباحثُت والبحث الكمي وصفي ألن 
البياانت البحثية أن أرقام ملموسة التحليل ابستخدام اإلحصاءات، وحتليل 

حىت يف ىذه  1البياانت يقتصر على وصف ادلتغَتات واحدة تلو األخرى.
لتحسُت نتائج درس اللغة العربية  فريالدراسة على "فعالية اسًتاتيجيات التعلم ال

 . براكا منطقة إنريكانج 1لتالمذ الفصل األول ابدلدرسة العالية احلكومية 
 البيثوقع مالفصل الثاين : املوضوعات 

ابدلدرسة العالية احلكومية  الفصل األولوقد أجري البحث على 
عدد الطالب يف الفصل  .موضوع ىذا البحث ىو من الدرجة األول.مكاسر1

 أفراد. 73
أما ابلنسبة للوقت الدراسة اليت أجريت يف الفصل الدراسي األول من العام 

 .مدة شهر 8112/8113 الدراسي 
       الفصل الثالث : اجملموع الكلى والعينة النموذجية 

          اجملموع الكلى أ.
العلمي إذا ارد  ادلواد للبحث اجملموع الكلى ىو كل شيئ أو مصدر من ادلعٌت:

                                                 
   65ص.  ,Metode Penelitian Pendidikan”  (8111(Bandung: CV Alfabeta “سوغيونو،   1
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الباحث ان تبحث العناصر ادلوجودة ىف ميدان واحد فبحثو تعترب ابلبحث 
 8الكلى.

 
والية تعميم تتكون من موضوع البحث لو  ادلعٌت: اجملموع الكلى ىو 

كيفية  وخصيصة معينة أثبتها الباحثة لدراستها ويليها سحبت 
 7.االستنباط

 ب .العينة النموذجية   
ادلعٌت: العينة النموذجية ىي جزء ينوب عن اجملموع الكلى الذى جتث 
الباحثة ىف ىذ البحث ما يسمى البحث العينة النموذجية. إذا اراد 

يعٌت ىي أتخذ احلالصة من  ،الباحثة أن تعم حاصالت حبثها
حبثها الىت تتمثل ىف العينة النموذجية الىت تعترب دتثال للمجموع 
الكلى والبد أن تكون ىذه العينة النموذجية تتصف يصفات 

 اساسية جملموع الكلى.
   وقال أيضا:

شخس فيحسن للباحث أن  111ادلعٌت: إذا كان مصدر ادلواد أقل من 
حبث العدد/اجملموع الكلى. فإذا كان  يتناوذلم كلهم، كان البحث

                                                 
   Proses Penelitian Suatu“ (Cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta,1999) سوىارسيمي أريكونتو،   8

Pendekatan Praktik”   .120ص 
 111ص.  ”Prosedur Penelitian“ (Cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992) سوىارسيمي أريكونتو،   7
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شخص فيأخذ الباحثة أن ختتار منهم العينة  111من أكثر 
خذ أ لذا استخدمالباحث %.81-71النموذجية نًتاوح بُت

العينات ادلتعمدة ىي تقنية لتحديد العينات مع اعتبارات 
علي سبيل ادلثال ، سيتم اجراء البحوث علي نوعيو الغذاء ، .معينة

 4مصادر البياانت ىي تلك اليت اخلرباء الغذاء. مث عينو
 العلمى الفصل الرابع: أداة البحث

يف البحث ادلبدأ ىو قياس جيب أن يكون ىناك أداة قياس جيدة.        
مقاييس يف رلال البحوث ويطلق عموما أداة للبحث. لذا، فإن أداة البحث ىو 

 6واالجتماعية لوحظ. أداة القياس ادلستخدمة يف قياس الظواىر الطبيعية
من الشرح أعاله، ىو األداة اليت تعمل على مجع البياانت أو ادلعلومات 

 يعٍت احلصول على البياانت واكتمال ىذه ادلناقشة ىي:
 (THB)التعلم  ةنتائج االختبار  .1

االختبارة ىو عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التدريبات أو غَتىا من       
 األدوات ادلستخدمة لقياس ادلهارات وادلعرفة والذكاء والقدرات، أو ادلواىب اليت 

 ميتلكها الفردي أو اجلماعة.
ىو االختبارة إتقان، ألن ىذا االختبارة  (THB)نتائج االختبارة التعلم       

ن الطالب للمواد اليت يتم تدريسها من قبل معلم أو تعلمت من قبل يقيس إتقا

                                                 
 27ص.  Metode Penelitian Administrasi” (Cet. 17, Bandung: Al fabeta)“سوغيونو،   4
 171ص.  Prosedur Penelitian” (Cet.4, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999)“سوىارسيمي أريكونتو،   6
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لقياس مدى خمرجات التعلم ادلرجوة تغيَت السلوك يف  THBالطالب. فعلت 
 األىداف التعليمية اليت حتققت من قبل الطالب.

 ادلالحظة .8
ادلالحظة ىي وسيلة جلمع البياانت عن طريق إجراء ادلالحظة ادلباشرة         

 5للكائن يف فًتة معينة من تسجيل منهجي تعقد حول بعض االمور الحظ.
وتشمل أنشطة ادلراقبة أنشطة حتميل االنتباه إىل كائن ابستخدام أداة احلواس لذا 

 3.القيام بو من خالل البصر والسمع واللمس، والذوق
 تقنيات مجع البياانت الفصل اخلامسى:

أما ابلنسبة للمراحل إجراءات مجع البياانت يف الدراسة على النحو        
 التايل:

 مرحلة اإلعداد .1
قبل احبااث مباشرة إىل ادليدان. واليت  ةيف ىذه ادلرحلة األوىل للباحث

أوال مشروع ورقة، مع رخصة  ةيف ىذه ادلرحلة أعدت الباحث
 األحباث الرعاية إىل األطراف ادلعنية. 

يف ىذه ادلرحلة يعٍت أن الباحثُت يعرفون ادلشاكل  مرحلة التحضَت .8
اليت حتدث يف ىذا اجملال. وقد مت إعداد مرحلة من صناعة 

 األدوات البحوث ادلتعلقة ادلتغَتات ادلدروسة.

                                                 
 76ص.  ((Pemahaman Individu” Surabaya: Usaha Nasional, 1993“ وااين نوركانكاان،   5
 181ص.  Prosedur Penelitian” (Cet.4, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999)“سوىارسيمي أريكونتو،   3



20 

 

 

 

 مرحلة التنفيذ .7
ت، واستخدم واضعو تقنيات مجع البياانت يف تنفيذ مجع البياان

 اليت يشيع استخدامها يف الكتابة العلمية ىو) البحث ادليداين(
 الفصل السادس: البحث امليداين

مرة واحدة يتم مجع البياانت، مث مقدم البالغ أداء إدارة البياانت ادلعدلة       
ليل الوصفي الكمي للبياانت اليت مت مجعها. أن حتليل البياانت استخدمت التح

 ابستخدام اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداليل.
وقد مت حتليل البياانت على خمرجات التعلم يف الدراسة ابستخدام نوعُت        

من األساليب اإلحصائية، وىي إحصاءات وصفية واستنتاجي. يتم عرض 
 النتائج من احملللُت وصفي يف شكل متوسط قيمة.

التحليل، وىي الوسائل اليت تستخدم دلعاجلة إحصاءات وصفية  .1
البياانت لتوضيح أو وصف الكائن، استنادا إىل احلقائق اليت تظهر 

 أو ألهنا تستخدم صيغة:
 (x)الدرجات أ  .متوسط 

 الصيغة ادلستخدمة ىي على النحو التايل:
⃗⃗   ) =النسبية لراات ⃗⃗   

∑     
       

 
 

 مالحظات:
     (ke-i)ادلقابلة جملموعة )ط(  : تردد عن القيمة                    
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 : قيمة اإلحصائية  
K.2:العديد من اجملموعات 

قيمة الفرق / الفرق بيندرجة من الفرق حيسب متوسط = متوسط  MDب. 
 ، واليت ميكن احلصول عليها عن طريق ادلعادلة التاIIودرجة متغَت  Iمتغَت  

    : ∑ 

 
 

 
 مالحظات:  

 Iاجملموع الكلي للفرق / الفرق بُت العشرات من ادلتغَتات         ∑ = 
(، وميكن احلصول على الصيغة Y)ادلتغَت   variabel II(والنتيجة X)ادلتغَت 
 التالية:

D = X-Y 

=  N1.عدد حاالت = عدد من ادلوضوعات اليت ندرس 
 تقنيات معاجلة استنتاجي .8

ادلعاجلة اإلحصائية لتفسَت ادلتوسط من السكان ابستخدام وتستخدم تقنيات 
 متوسط فًتة ادلقدرة، اختبار فرضيات البحث ابستخدام اختبار )ت(.

 اختبار الفرضية   . أ

                                                 
 Dasar-Dasar Statistik” Cet. 2, Makassar: State University of Makassar“دمحم عارف تَتو،   2

Press, 2000  .177ص 
 

ص.  Pengantar Statistik Pendidikan”  (Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2009)“أنس سودميونو،   1
716 
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ويهدف اختبار الفرضيات لللرد على فرضية البحث اليت استخدمت، وأجريت 
 التجارب ابستخدام اختبار )ت(.

       =   

√∑      
∑ 
 

  

        

 

 مالحظات:
=  Tسعر طن لعينات مرتبطة 
 =D)القيمة ادلتوسطة كل الفرق )يعٍت د 
 )الفرق( الفرق بُت درجات االختبار األولية واالختبارات النهائية̅   =

 لكل فرد 
N  =ختضع لعينة 

 D.11ساحات      
 
 
 

 

                                                 
 716ص.   Manajemen Penelitian” (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)“سوىارسيمي أريكونتو،   11
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الرابعب البا  

  ةحثاباملو نتائج ال

 البحث االول: نتائج الفصل

ها تنتائج ىذه الدراسة ىي اإلجابة على صياغة املشكلة اليت وضع 
وأتلفت نتائج ىذه  .عناصر صياغة املشكلة 3من قبل، حيث توجد  ةاملؤلف

 2و  1أجزاء وفقا لكمية صياغة املشكلة. يف صياغة املشاكل  3الدراسة من 
سيتم الرد ابستخدام التحليل اإلحصائي الوصفي يف حني للرد على صياغة 

سيتم الرد عليها مع التحليل اإلحصائي االستداليل وكذلك اإلجابة  3املشكلة 
 ةصل عليها املؤلفحت يلي نتائج البحث اليتعلى الفرضية اليت مت إنشاؤىا وفيما 

 بعد إجراء البحث.
 باحثةاملالفصل الثاين   : 

 . نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي1
احلكومية  العالية لعربية لطالب الصف األول املدرسةتعلم اللغة انتائج  

، 2118فرباير  18 حىتيناير  18 بدءا من التاريخ.  براكا منطقة إنريكانج 1
ختبار واحلصول على بياانت الا أدوات ميكن للكتاب مجع البياانت من خالل

ألول املدرسة العالية ا لطالب الصف قيمة يف شكل تعلم اللغة العربيةعن نتائج 
 .براكا منطقة إنريكانج 1احلكومية 
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 معتدرس  الذى األولطالب الصف  املسبق االختبار قيمةكان 

يف اجلدول  مبنيكما ىو   POE (Predict Observe Explain)اسًتاتيجية التعلم 
 أدانه:

 4.1 الكة

ألول املدرسة العالية نتيجة تعلم اللغة العربية لطالب الصف ابياانت من 1 .
 .ستعملاملقبل االختبار  براكا 1احلكومية 

No Nama Nilai 

Pretest 

1 Fitrah Afrilia 63 

2 Ainul Islamiyah 55 

3 Aminah Rahmawati 65 

4 Ashriyah Irfianah 54 

5 Ayu Aanggraini 65 

6 Destifaini Dwi putri 65 

7 Muh .Rafli pratama 63 

8 Muh .sykir Fatwa 84 

9 Elsa Nur Safitri 60 

10 Elya Auliya 65 

11 Firman  65 

12 Iknul Tahir 62 
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13 Irgi  60 

14 Isdayani  64 

15 Muh.Alfandi  B 61 

16 Muhaimin  60 

17 Muhammad fadel 63 

18 Mutmainna  63 

19 Nur Hasti 53 

20 Nur Ilvianika meliani  65 

21 Nur Hadyaksa 52 

22 Nurul Afifa kimin  82 

23 Reski Auliya 52 

24 Reski Amelia   65 

25 Ridwan  54 

26 Sain Bahtiar 60 

27 Sujianto  53 

28 Syakila Salsabila 62 

29 Jusril  62 

30 Zaenab Djihat 50 

31 Wahyu Nakir 80 

 امتصاص الطالب ملعرفة، الًتدداتتيوزيع اجلدول التايل  بياانت عرضيتم  
 .نتائج املسبق على النحو التايلال على أساس

 4.2 الكة
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طريقة اسًتاتيجية  أنتعطى ابللغة العربية قبلبياانت مستوى نتائج التعلم  
املدرسة  يف ألولالصف امن طالب  POE (Predict Observe Explain)للتعلم 

 .براكا منطقة إنريكانج 1العالية احلكومية 

Interval Kategori 

Pretest 

Frekuensi Persen 

0-34 SangatRendah 

(SR) 
0 0% 

35-54 Rendah (R) 7 23,3% 

55-64 Sedang (S) 20 66.7% 

65-84 Tinggi (T) 3 10% 

85-100 
SangatTinggi 

(ST) 
0 0% 

Jumlah  30 100% 

 
 POEاتعلم قبل منتحليل النتائج ان أعالى البياانتوتظهر  

Predict-Observe-Explain)).  21فئة الدانتيل،  يفطالب ل 8يف معرفة أن ىناك 
درجة مجيع الطالب يف الفئة العالية، مث متوسط  3و  املتوسطةفئة الطالب يف ل

واليت ىي يف الفئة املعتدلة. فإنو يدل على أن مستوى نتيجة  61.6الطالب ىو 
الغئة يف  POE(Predict-Observe-Explain)معينة التعلم من اللغة العربية قبل طريقة 

 املعتدلة.
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يف  براكا 1احلكومية ابملدرسة العالية طلبةالصف األول  نتائج تعلم 
-POE(Predict-Observeالعاشر بعد استخدام اسًتاتيجية التعلم  الصف األول

Explain) 
وفيما يلي نقاط االختبار القبلي والبعدي للطالب الذين مت تدريسهم  

يف كما ىو مبني اجلدول  (Predict-Observe-Explain)ابستخدام منوذج التعلم 
 أدانه:

 4.3 الكة
نتيجة تعلم اللغة العربية لطالب الصف األول بياانت حول تعلم  

 .براكا منطقة إنريكانج  1املدرسة العالية احلكومية 

No Nama 

Nilai 

Pretest Posttest 

1 Fitrah Afrilia 63 65 

2 Ainul Islamiyah 55 66 

3 Aminah Rahmawati 65 71 

4 Ashriyah Irfianah 54 74 

5 Ayu Aanggraini 65 67 

6 Destifaini Dwi putri 65 78 

7 Muh .Rafli pratama 63 80 

8 Muh .sykir Fatwa 84 79 

9 Elsa Nur Safitri 60 82 

10 Elya Auliya 65 78 

11 Firman  65 80 
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12 Iknul Tahir 62 82 

13 Irgi  60 85 

14 Isdayani  64 80 

15 Muh.Alfandi  B 61 82 

16 Muhaimin  60 80 

17 Muhammad fadel 63 86 

18 Mutmainna  63 80 

19 Nur Hasti 53 82 

20 Nur Ilvianika meliani  65 77 

21 Nur Hadyaksa 52 78 

22 Nurul Afifa kimin  82 80 

23 Reski Auliya 52 79 

24 Reski Amelia   65 80 

25 Ridwan  54 68 

26 Sain Bahtiar 60 87 

27 Sujianto  53 80 

28 Syakila Salsabila 62 76 

29 Jusril  62 79 

30 Zaenab Djihat 50 81 

31 Wahyu Nakir 80 69 

32 Fitrah Afrilia 63 65 

33 Ainul Islamiyah 55 66 

34 Aminah Rahmawati 65 71 

35 Ashriyah Irfianah 54 74 
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 JUMLAH 1847 2411 

 
اسًتاتيجية اتتي ، ملعرفة توزيع الًتددات يعرض اجلدول التايل بياانت  

 لطالب الصف األوللتعلم اللغة العربية  POE(Predict Observe Explain)التعلم
 .براكا  1حلكومية م اسًتاتيجي يالتعلبراكا منطقة إنريكانج   1حلكومية ا

املدرسة العالية تعلم اللغة العربية لطالب الصف األول  اسًتاتيجية 
 .براكا منطقة إنريكانج  1احلكومية 

Interval Kategori 
Pretest Post test 

Frekuensi Persen Frekuensi Persen 

0-34 SangatRendah 

(SR) 
0 0% 

0 0% 

35-54 Rendah (R) 7 23,3% 0 0% 

55-64 Sedang (S) 20 66.7% 0 0% 

65-84 Tinggi (T) 3 10% 24 76,7% 

85-100 
SangatTinggi 

(ST) 
0 0% 

6 23,3% 

Jumlah  30 100% 30 100% 

 

م يالتعل اعطا. قبل أن 31 اطلبا استنادا إىل اجلدول أعاله، من 
طالب يف فئة  7، وكان ىناك POE (Predict Observe Explain)اسًتاتيجي من 
طالب كانوا يف فئة عالية. بعد أن  3طالبا يف املتوسطة و  21الدانتيل، وكان 

طالبا يف  21اسًتاتيجية التعلم، وكان POE(Predict Observe Explain )أعطى 
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طالب يف  24طالب كانوا يف فئة عالية. بعد أن أعطى ىناك  3املتوسطة و 
فئات عالية جدا. وأظهرت النتائج أن النتائج  6اك فئة عالية يف حني أن ىن

 POE (Predict Observeتعلم اللغة العربية بعد أن أعطى التعلم اسًتاتيجي من 

Explain)  قد زاد. وىذا ميكن أن ينظر إليو يف اجلدول التايل من نتائج التحليل
 الوصفي

 4.4 الكة
 نتائج حتليل البياانت الوصفية

Data  N  Mean  SD Min Max  Ket 

Prietest 30 61.57 7.542 50 84 Sedang 

Postes 30 77.77 5.731 65 87 Tinggi 

ويبني اجلدول أعاله أن متوسط القيمة يف االختبار القبلي أقل، أي 
. لذلك اتمباك أنو بعد أن أعطيت 77،77من الوظائف، وىذا ىو  61.57

( اليت تشهد Predict Observe Explain) POEللتعلم  اسًتاتيجيةالعالج من شكل 
 .حتسنا

تعلم . ىو نتيجة قادمة POE (Predict Observe Explain)اسًتاتيجيةم يالتعل
براكا منطقة   1اللغة العربية لطالب الصف األول املدرسة العالية احلكومية 

 .إنريكانج
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سًتاتيجية التعلم اتثي  اجلهود املبذولة للتغلب
على نتيجة تعلم اللغة العربية لطالب الصف األول (Predict,Observe,Explain)يف

، مث اختبار الفرضية براكا منطقة إنريكانج 1احلكومية املدرسة العالية 
 ,POE(Predictفرضية ىذا البحث ىو وجود أتثي اسًتاتيجية  املستخدمة.

Observe, Explain).ولتحقيق اختبار إحصائي لالختبار  إىل نتيجة تعلم الطالب
، ليصبح (Ho)إىل الفرضية الصفرية  (Ha)ئي، يتم حتويل فرضية العمل اإلحصا

 ,POE((Predict, Observeنصها كما يلي: "ال يوجد أتثي يف استخدام اسًتاتيجية 

Explain  اختبار الفرضية املذكورة أعاله  نتيجة تعلم اللغة العربية لطالبعلى ."
 .أوال استعراض نتائج التعلم البياانت قبل وبعد العالج

 N  Mean  Z  P(2-Talid  Ket 

Pre-tes 
30 

61.57 -

4.617203 0,00 

Ho ditolak 

Post-test 77.77 H1 diterima 

Sumber: Uji Wilcoxon 

للنوافذ من خالل  21،1استنادا إىل احلساب ابستخدام سبس 
ويلكوكسون توقيع اختبار الرتب، مع القيمة اليت مت احلصول عليها متوسط 
درجة االجتاىات العامة للبحوث على أساس أتثي اسًتاتيجية التعلم 

POE((Predict-Observe-Explain" . نتيجة تعلم اللغة العربية لطالب الصف األول 
متوسط قيمة الطالب العرب  براكا منطقة إنريكانج 1املدرسة العالية احلكومية 

بعد أن أعطيت تقنية  براكا 1املدرسة العالية احلكومية نتائج التعلم يف 
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POE((Predict-Observe-Explain من قبل .POE(Predict-Observe-Explain أي ،)
.ويف مرحلة 61.57على االختبار القبلي ىو يف فئة منخفضة مع متوسط درجة 

"الطالب يف فئة عالية مع (. (POEPredict-Observe-Explainما بعد االختبار 
 .77.77متوسط درجة 

 1.15٪ أو 5ىو Wilcoxon signed rank testمستوى األمهية املستخدمة يف 
-POE(Predict. بعد بياانت عن ɑ = 1.15> أسيمب سيغ ( =P)مع قيمة كبية 

Observe-Explain.) مت حتليل الطالب ابستخدام."Wilcoxon signed rank test  مث ،
، مث P<ɑ. قيمة P = 1.11مع قيمة  4.617213-ىو  Zحصل على قيمة 

املدرسة العالية الطالب يف POE (Predict-Observe-Explain)فرضية العمل الفارغ 
قبل وبعد إعطاء العالج يف شكل  براكا منطقة إنريكانجبراكا  1احلكومية 

(. "رفض Predict-Observe-Explain) POEتقنيات اسًتاتيجية لتعلم اللغة العربية 
( تنص على أن "ىناك اختالفات يف H1)رفض.لذلك فإن فرضية العمل البديلة 

POE (Predict-Observe-Explain) براكا  1احلكومية املدرسة العالية ." الطالب يف  
كبت. إنركانغ قبل وبعد إعطاء العالج يف شكل تقنية التعلم اسًتاتيجية للغة 

على فًتات  61.57العربية "مقبولة، ألن متوسط قيمة قبل العالج الذي ىو
-65يف الفاصل  77.7ىي "معتدلة" ومتوسط قيمة بعد العالج ىو  55-64
 P = 1.11اختبار الفرضية ىي  اليت تصنف على أهنا "عالية"، مث نتيجة 84

. ومن مث ميكن استنتاج أن "تطبيق أتثي اسًتاتيجية ɑ=1.15)أصغر من( نياي >
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أثرت إجيابيا على نتائج التعلم طالب اللغة  POE(Predict-Observe-Explain)التعلم 
 .براكا 1املدرسة العالية احلكومية العربية 

 ب . املناقشة.

سيتم مناقشة نتائج البحوث اليت مت احلصول عليها.  يف ىذا القسم من املناقشة
ىذا البحث ىو شبو اكسبيمين البحوث مع تصميم البحوث اليت تستخدم 

الطبقة التجريبية ىي الفئة اليت يتم تدريسها ابستخدام منوذج  الطبقة التجربة
 .POE(Predict-Observe-Explain)التعلم من اسًتاتيجية التعلم  

خالل عملية احلساب، مت احلصول على النتائج بريتست بعد الذىاب من 
و ستتست اليت مت القيام هبا على فئة واحدة من التجارب. حيث بريتست ىو 

العالج يف الصف التجرييب  االختبار األويل أجريت على كل فئة قبل أن تعطىو
يف حني أن االختبار البعدي ىو اختبار أجري بعد يتم تدريس الصف التجرييب 

ويتم تدريس POE(Predict-Observe-Explain)ابستخدام اسًتاتيجية التعلم من 
ميكن أن نرى أن اسًتاتيجية التعلم من  الطبقة ابستخدام منوذج التعلمو

POE(Predict-Observe-Explain) كن حتسني نتائج التعلم من الطالب اللغة مي
 .براكا 1مية املدرسة العالية احلكو العربية 

وميكن مالحظة ذلك يف التحليل الوصفي واالستداليل الذي مت القيام بو من 
قبل، وىذا ىو نتيجة التحليل الوصفي لنتائج االختبار لتعلم طالب اللغة العربية 
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ومتوسط نتيجة  61.57االختبار القبلي وىو يف الصف التجرييب مبتوسط نتيجة 
 والفرق متوسط الزايدة. 77،77االختبار البعدي ىو 

التعلم  اسًتاتيجيةواستنادا إىل نتائج التعرض أعاله، أظهرت النتائج أن استخدام 
بو لو أتثي على نتائج التعلم. وميكن مالحظة ذلك يف زايدة متوسط القيمة يف 

-POE((Predictوتطبيق اسًتاتيجية التعلم اسًتاتيجيةدام الصف التجرييب قبل استخ

Observe-Explain اسًتاتيجيةدث ىذا ألن الطبقات اليت تدرس ابستخدام حي 
جتعل الطالب أكثر إبداعا يف التعلم على حد سواء كمجموعة أو  POEالتعلم 

كأفراد، وخاصة من حيث التنبؤ، والطالب قادرون على التنبؤ بنتائج املظاىرة 
تدريب التفكي  اسًتاتيجيةومناقشة أسباب ما توقعوه. وبعبارة أخرى ميكن هلذه 

-POE(Predictية الطاليب يف حل املشاكل. التعلم عن طريق استخدام اسًتاتيج

Observe-Explain).املتعلمني من  ميكن أن تساعد أيضا على استكشاف الفهم
خالل مطالبتهم أبداء ثالث مهام رئيسية ىي التنبؤ واملراقبة والتفسي حبيث 
يتمكن الطالب من حتقيق أىداف التعلم بفعالية وكفاءة ومتكني الطالب من 

 عتماد على املعلم.القيام ابلتعلم النشط واملستقل دون اال

تدرس براكا  1املدرسة العالية احلكومية  يف ألولطالب الصف ا
ينظر إليها من مشاركة الطالب ليست واضحة  POEابستخدام اسًتاتيجية التعلم 

جدا. الطالب لديهم ميل إىل االنتظار للحصول على إجاابت من املعلمني، 
املعلمني أكثر نشاطا من الطالب، مما حىت أهنا ال حتاول حل املشاكل املعطاة. 
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جيعل الطالب أكثر اعتمادا على املعلمني، وأهنا ليست معتادة على الدراسة 
 الذاتية دون أي مساعدة أو توجيو من املعلمني

 tاستنادا إىل نتائج االختبارات اإلحصائية اسًتاتيجية على عينة االختبار 
الفرق بني الطالب  1.11 >=يلد( ات-2املستقلة اليت مت احلصول عليها سيغ )

مع  POEPredict-Observe-Explainالذين يدرسون ابستخدام اسًتاتيجية التعلم 
ألول املدرسة تعلم اللغة العربية لطالب الصف ااسًتاتيجية التعلم على نتائج 

 .براكا منطقة إنريكانج 1العالية احلكومية 

اتوفياتون  أجراىا راين ىاليم كما تتوافق نتائج ىذه الدراسة مع البحوث اليت
على التعلم  POE(Predict-Observe-Explain)فاريخ بعنوان "أتثي اسًتاتيجية 

وونكرومو ابنتول  املدرسة العالية احلكوميةاحلادي عشر للطالب يف 
العام الدراسي"، أن نتائج البحث تظهر أن ىناك أتثي  2112/2113

ىذا يدل على متوسط القيمة  فيواللغة العربية على نتائج التعلم  POEاسًتاتيجية 
ىي "معتدلة" ومتوسط  64-55واليت ىي على فًتات  61.57قبل معاملة 

اليت تصنف على أهنا "عالية"،  84-65يف الفًتة  77.7قيمة بعد العالج ىو 
 ɑ=1.5)أقل من( نياي > P=1.11مث نتيجة الختبار الفرضية ىو ، القيمة 
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 الباب اخلامس                

 اخلامتة                    

 الفصل االول   : اخلالصات

وبناء على نتائج البحث واملناقشة يف ىذه الدراسة، حصلوا على بعض 
 االستنتاجات على النحو التايل:

 POEم للمتعلمني الذين مت تدريسهم ابستخدام طريقة ينتائج تعل .1
(Predic, Observe, Explain جنبا إىل جنب مع العطاء القبلي يف )

ألول املدرسة العالية احلكومية طالب الصف العاشر لطالب الصف ا
 71.16براكا منطقة إنريكانج يف فئة منخفضة مع متوسط درجة  1

 .67املتعلمني ألنو ال تلبية معيار كم من  31من أصل 
خدام اسرتاتيجية نتائج التعلم من املتعلمني الذين يتم تدريسهم ابست .2

( على الصف األول املدرسة Predic-Observe-Explain) POEالتعلم 
براكا منطقة إنريكانج حي يف الفئة العالية مع   1العالية احلكومية 
املتعلمني ألنو يليب معايري كم أي  31من  66.66متوسط درجة 

67. 
مت احلصول على نتائج احلساابت على الكمبيوتر ابستخدام سبس  .3

 ةمرفوض H7(، وىو يشري إىل أن 7.71) tعلى اختبار األمهية  27
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، لذلك ميكن استنتاج أن ىناك أتثري إجيايب وىام من ولةقبمH1و 
لنتيجة تعلم اللغة العربية لطالب  POEاستخدام اسرتاتيجية التعلم 

براكا منطقة إنريكانج.  1الصف األول املدرسة العالية احلكومية 
 .حتقيق نتائج التعلم من طالب الصف التجرييب

 حاتاقت الفصل الثاين   : اإل 

 ب . اآلاثر املرتتبة على البحوث

 وفيما يلي آاثر ىذا البحث:

اتيجية التعلم املناسبة مع املواد العربية استخدم اسرت   إىل معلم اللغة العربية .1
 وجعل البيئة يف مجيع أحناء املدرسة لدعم عملية التعلم

جيب على مجيع اختصاصيي التوعية يف جمال الدراسات العربية إدخال  .2
 Predict-Observe-Explain)واسرتاتيجية وطرق التعلم )POE منوذج 

ابعتبارىا POE ( (Predict-Observe-Explainتطبيق اسرتاتيجية التعلم  .3
واحدة من اسرتاتيجية التعلم جيب أن تكون مناسبة للنظر يف تعلم اللغة 

 .العربية
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