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على نتائج ) examples non  examples(أمثلة غير أمثلة التعليم تطبيق نموذج 

 ٤تعلم اللغة العربية لتالميذ الصف الحادي عشر بالمدرسة العامة الحكومية 

 جإنريكان

  

  

 

  رسالة

المطلوبة للحصول على درجة سرجانا التربية قدم الستيفاء بعض الشروط 

  بقسم تدريس اللغة العربية في كلية التربية و شؤون التدريس

  بجامعة عالء الدين اإلسالمية الحكومية مكاسر

 

  بقلم

  اقرأ المحبة

 ٢٠٢٠٠١١٥٠٧٩: رقم التسجيل

  

  كلية التربية وشؤون التدريسفي  قسم تدريس اللغة العربية 

  بجامعة عالء الدين اإلسالمية الحكومية مكاسر 

٢٠١٩



 ب 
 

  شهادة بأصالة الرسالة

، هنفس هصرح الباحث املوقع التاىل بتمام الوعي أن هذه الرسالة هي نتيجة من عمل  

كانت يف يوم آت مربهنة أو مثبتة بدليل على أ�ا نتيجة تقليد أو انتحال أو و إذا  

ها الشهادة اليت حصلعليها، فهذه الرسالة و مساعدة الشخص اآلخر كلها أو بعض

  .باطلتان للحكم الباحث

  

 مكاسر، ١٦سأبان ١٤٤٠ ه

م ٢٠١٩ أبريل٢٢  

                  

  الكاتبة

  

  اقرأ احملبة                

٢٠٢٠٠١١٥٠٧٩:ت  
 

   



 ج 
 

  

 موافقةالمشرفين

 اقرأ المحبةالطالببعداإلطالععلىالرسالةاملقدمةمن

أمثلة غير أمثلة التعليم نموذج  " :،باملوضوع٢٠٢٠٠١١٥٠٧٩:،رقماجلامعي

)examples non  examples ( على نتائج تعلم اللغة العربية لتالميذ الصف

 ."جإنريكان ٤الحادي عشر بالمدرسة العامة الحكومية 

وبعدإجراءاإلصالحاتنقرر،حنناملشرفني،علىأنالرسالةاملذكورةقداستوفتالشروطالعلميةاملط

  .للمناقشةةصاحلوأ�الوبة،

 مكاسر، ٨رمضان ١٤٤٠ ه

  م ٢٠١٩ مايو ١٣

 

  املشرفالثاين           األوىلةاملشرف

 

 

 .إد.، م.الدكتور عبد املعيز ساعدفد.، م.غ.أ.سيت عائشة خالق، سالدكتورة 

  ١٩٦٥١٢٣١١٩٩٠٠٣١٠٢٤: رقم التوظيف    ١٩٧٠٠٧٠٧٢٠٠١١٢٢٠٠٣:التوظيفرقم 

 



 د 
 

  عتماد على الرسالةاال

 :باملوضوع٢٠٢٠٠١١٥٠٧٩:، رقم التسجيلاقرأ احملبة: هذه الرسالة املقدمة من الطالب

لتالميذ على نتائج تعلم اللغة العربية ) examples non examples(أمثلة غري أمثلة التعليم تطبيق منوذج "

 شة لكلية الرتبيةققدناقشتها جلنة املنا" جإنريكان ٤الصف احلادي عشر باملدرسة العامة احلكومية 

 يوليو ١٥ التاريخ ثنني يفااليوم سالمية احلكومية مكاسر يف جبامعة عالء الدين اإل وشؤون التدريس

طلوبة للحصول على قد قبلت الستفاء بعض الشروط امل. ه ١٤٤٠ رجب٨املوافق لتاريخ  م ٢٠١٩

  .بإصالحات اللغة العربية بكلية الرتبية سسالمية يف قسم تدريالرتبية اإل ليسانسدرجة 

  :جلنة املناقشة

  (..................)      .أغ.، مئولياموبونو دموجلالدكتور :   الرئيس

  (..................)       .فد.، ممىفهنور الدكتورة سيت :   السكرترية

  (..................)     .فد.، م.رالديناج شهاحلاألستاذالدكتور :  املناقش األول

  (..................)          .إ.تح.الدكتور محكا، م:   املناقش الثاين

  (..................)     .فد.، م.أغ.الدكتورة سيت عائشة خالق، س:   األوىل ةاملشرف

  (..................)      .إد.، م.ديععيز سالدكتور عبد امل:   املشرف الثاين

  

شؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية كلية الرتبية و 

  احلكومية مكاسر

  ،العميد

  

  .أغ.، م.س.الدكتور احلاج حممد أمري، ل

 ١٩٧٣٠١٢٠٢٠٠٣١٢١٠٠١: رقم التوظيف



 ه 
 

  كلمة تمهيدية

احلمد هللا الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على 

أشرف األنام سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه مصابيح األمة يف الظلم، أشهد أن 

أشكر  فأناوبعد، . ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

يق واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت اهللا جزيل الشكر الذي أدامين الصحة والتوف

أمثلة التعليم نموذجتطبيق "من إ�اء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة باملوضوع 

على نتائج تعلم اللغة العربية لتالميذ )examples non examples(غير أمثلة

كشرط من " إنريكانخ ٤الصف الحادي عشر بالمدرسة العامة الحكومية 

املطلوبة للحصول على درجة سرجانا الرتبية بقسم اللغة العربية يف كلية الشروط 

  .الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة، لكن بفضل من لقد واجهت 

ه وخدمة خمتلف األقوام استطاعت الكاتبة يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذ

ولذالك، ودت الكاتبة أن تقدم الشكر اجلزيل على هؤالء . الرسالة باجلودة

 :املساعدين واملشرفني واملشجعني منهم

بنك، "واألم " حممد حيت"، األب نين احملبوبي العزيز نيالكرمي يّ فضيلة والد .١

ن قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سن الرشد االلذ" .فد.س

سأل اهللا أن ميد يف عمرمها وأن هما على إمتام دراسيت وأوساعدين بقدر طاقت

 .يرزق هلما الصحة والعافية و يهديهما صراطا سويا



 و 
 

مدير جامعة عالء . إ.س.، مفبابّار األستاذ الدكتور احلاج مسافر فضيلة .٢

. أغ.الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابه األستاذ الدكتور مردان م

نائب املدير الثاين، . أ.نبا سلطان، مو تاذ الدكتور لنائب املدير األول، واألس

الدكتور  نائبة املدير الثالثة، واألستاذ. د.، فح.أ.واألستاذة سيت عائشة، م

،الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم نائب املدير الرابع .أ.،ممحدان جهانس

 .يف توجيه جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

عميد كلية الرتبية و شؤون . أغ.م. احلاج حممد أمري، لسفضيلة الدكتور  .٣

نائب العميد األول . أغ.فويل، مومالتدريس ونوابه فضيلة الدكتور موليونو د

نائبة العميد الثانية وفضيلة . إ.س.وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراهيم، م

 نائب العميد الثالث،. فد.األستاذالدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م

الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية وشؤون التدريس 

 .جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

اللغة العربية، والدكتورة تدريس رئيس قسم . إ.تح.فضيلة الدكتور محكا، م .٤

اللغة العربية يف كلية الرتبية تدريس  سكرترية قسم . فد.سيت عائشة خالق، م

 .اللذان ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة �ذه الرسالةومها 

وفضيلة  األوىل ةاملشرف.فد.، م.أغ.الدكتورة سيت عائشة خالق، س فضيلة .٥

 املشرف الثاين اللذان ساعداين وأرشداين. إد.، م.الدكتور عبد املعيز ساعد

م حىت انتهت من كتابة هذه الرسالة، عسى اهللا أن يتم نعمه عليهما، الله

 .آمني



 ز 
 

 هودهم وطاقا�م يف ترقية ما عندهممجيع األساتذة واملدرسني الذين بذلوا ج .٦

 .من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية

مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية الرتبية بوجه خاص والطالب  .٧

ب اآلخرين من الكليات األخرى بوجه عام الذين ساعدوها وأعاروها الكت

املتعلقة �ذه الرسالة وأمدوها مبا لديهم من أفكار وآراء يف إعداد هذه 

  .الرسالة

رجو بعد كتابة هذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة و زيادة  ال أوأخريا إين

وعون بني لدي القراء وأسأل اهللا التوفيق واهلداية يف تنظيم هذه الرسالة، آمني يا 

  .رب العاملني

  

 مكاسر، ١٦شأبان ١٤٤٠ ه

م ٢٠١٩ أبريل ٢٢  

                  

  الكاتب
                

  

 اقرأ احملبة

  ٢٠٢٠٠١١٥٠٧٩: ت

 

 



 ح 
 

  محتويات الرسالة

  أ  .................................................................  الموضوع

  ب  .....................................................  شهادة بأصالة الرسالة

  ج  ..........................................................  موافقةالمشرفين

  د  ......................................................  عتماد على الرسالةاإل

  ه  .............................................................  كلمة تمهيدية

  ح  .........................................................  محتويات الرسالة

  ي  ............................................................  دفتر الجدول

 ل  ............................................................  تجريد البحث

  ١  ....................................................  مقدمة: الباب األول
  ١  ..................................  خلفيات البحث: األولالفصل 

  ٩  ...............................  ....املشكلة البحث: الفصل الثاىن
 ١٠  ..........................  اغراض و فوائد البحث: الفصل الثالث 

  ١١..................………تعريف معاين املوضوع:الفصل اخلامس 
   ١٣........................................المكتبية الدراسةا: اب الثانى الب

  ١٣.... ..................…أمثلة غري أمثلةمنوذج التعلم : الفصل األول 
  ١٣...............................نتائج تعلم اللغة العربية: الفصل الثاىن 

  ١٤.......................................إطار التفكري: الفصل الثالث 
  ٣٠..............................................الفرضية: الفصل الربع

  ٣١...........................................منهج البحث: الباب الثالث 
   ٣١.................................النوع واملوقع البحث: الفصل األول 
  ٣١.....................................تصميم البحوث: الفصل الثاىن 

  ٣٢.....................................السكان والعينة: الفصل الثالث 



 ط 
 

  ٣٣...............................التقنيات مجع البيانات: الفصل الربع  
  ٣٥.......................................أدوات حبثية: الفصل اخلامس

  ٣٦...............................تقنية حتليل البيانات: الفصل السادس 
  ٣٧.....................................والمناقشة نتائج البح: الباب الرابع 

  ٤٢.......................................نتائج البحث: الفصل األول 
  ٥٥.............................................مناقشة: الفصل الثاىن 

  ٥٨........ ......................................الخاتمة: الباب الخامس 
  ٥٨. ...........................................استنتاج:الفصل األول 
  ٥٨..........................................املقرتحات: الفصل الثاىن 

  المراجع

  

  

  

   



 ي 
 

  دفتر الجدول

  صفحة        جدول                             موضوع                       

  ٤٣  ...........................  تطبيق توزيع الرتدد قبل االختبار   ١اجلدول 

) قبل(إحصائية وصفية لنتائج التعلم من االختبار القبلي    ٢اجلدول 

 examples non)منوذج التعلم أمثلة غري أمثلةتطبيق 

examples ) على نتائج تعلم اللغة العربيةلتالميذ الصف

  ٤٤  .........  إنريكانج ٤احلكومية احلادي عشر باملدرسة العامة 

توزيع ما قبل التصنيف قبل تطبيق مناذج التعلم أمثلة غري أمثلة    ٣اجلدول 

  ٤٥  ....  على تعلم اللغة العربية لدى طالب الصف احلادي عشر

  ٤٧  ........  أمثلةتطبيق مناذج التعلمأمثلة غري ) بعد(توزيع الرتدد    ٤اجلدول 

لتطبيق منوذج التعلم أمثلة ا)بعد(إحصائية وصفية لنتائج التعلم   ٥اجلدول 

على نتائج تعلم اللغة  ( examples non examples)غري أمثلة

العربيةلتالميذ الصف احلادي عشر باملدرسة العامة احلكومية 

  ٤٩  ............................................  إنريكانج ٤

التطبيق منوذج التعلم أمثلة غري )بعد(توزيع التصنيف   ٦اجلدول 

على نتائج تعلم اللغة ( examples non examples)أمثلة



 ك 
 

العربيةلتالميذ الصف احلادي عشر باملدرسة العامة احلكومية 

  ٥٠  ............................................  إنريكانج ٤

 ٢٢، اإلصدار  SPSSنتائج اختبار التعلم الطبيعي باستخدام    ٧اجلدول 

  ٥٢  ...........................  قبل العالج Windowsلنظام 

 ٢٢، اإلصدار  SPSSنتائج اختبار التعلم الطبيعي باستخدام    ٨اجلدول 

  ٥٣  ............................  العالج بعدWindowsلنظام 

  ٥٤  ...........  نتائج حساب اختبار الفرضية نتائج تعلم اللغة العريب٩اجلدول 



 ل 
 

  تجريد البحث

  اقرأ المحبة:   اسم الباحثة

  ٢٠٢٠٠١١٥٠٧٩:   رقم التسجيل

  التربية و شئون التدريس:   الكلية

  تدريس اللغة العربية:   القسم

على نتائج تعلم اللغة ) examples non  examples(أمثلة غير أمثلة التعليم تطبيق نموذج :   البحث

  جإنريكان ٤العربية لتالميذ الصف الحادي عشر بالمدرسة العامة الحكومية 

على نتائج  )examples non  examples( أمثلة غري أمثلةالتعليم تطبيق منوذج هذه الرسالة  تبحث

مشكلة هذا البحث، . جإنريكان ٤تعلم اللغة العربية لتالميذ الصف احلادي عشر باملدرسة العامة احلكومية 

تطبيق  قبلإنريكاجن٤سة العامة احلكومية ر كيفنتيجة تعلم اللغة العربية للصف احلادي عشر باملد) ١: (وهي

 العربية للصف احلادي عشر باملدرسة العامة احلكومية كيف نتيجة تعلم اللغة) ٢(أمثلة غريأمثلةالتعليم منوذج

اختالفات يف نتائج التعلم باللغة العربية هل هناك ) ٣( م أمثلة غري أمثلةيالتعل منوذج بعد تطبيق جإنريكان ٤

 ٤م أمثلة غري أمثلة لطالب الصف احلادي عشر باملدرسة العامة احلكومية يالتعل نموذجتطبيققبل وبعد 

 .إنريكانج

يف  ا�موع الكليكان عدد . التجربة السابقةث هو البحث الكمي مع �ج هذا النوع من البح

شخًصا بينما كانت  ١٢٨ج إنريكان ٤احلادي عشرباملدرسة العامة احلكومية الفصل  تالميذهذه الدراسة من 

،  بيانات املتغريينوطعرفة . Purposive Samplingشخًصا مت أخذهم من خالل تقنية أخذ العينات  ٤٧العينة 

حتليل البيانات املستخدم هي اإلحصاء الوصفي و . استخدم الباحث أداة اختبار أجراها الباحث لكل عينة

  .وإحصاءات االستنتاج

منوذج استخدام  قبلاستنادا إىل نتائج حتليل البيانات باستخدام اإلحصاء الوصفي لنتائج التعلم 

ستخدام بعد إ مث نتائج التعلم . ٪٦١,٧٠النسبة املئويةمع  منخفضةفئة يف  39,23مبعدل أمثلة غري أمثلة 

-Tاستنادا إىل نتائج اختبار الفرضيات باستخدام . ٪ ٦٨.٠٩بنسبة جيدة يف فئة منوذج أمثلة غري أمثلة 

Testمث يتم رفض  ٠.٠٥، أصغر من احتمال  ٠٠٠) .الذيل - ٢. (حصلت سيج ،H0  ويتم

 examples)اختالفات كبرية بني قبل وبعدالتطبيق منوذج التعلم أمثلة غري أمثلةحبيث عموما هناك .Haقبول

non examples )  ٤على نتائج تعلم اللغة العربيةلتالميذ الصف احلادي عشر باملدرسة العامة احلكومية 

  .إنريكانج



 م 
 

، من املتوقع أن يفكر املعلم  التالمذمن أجل حتسني نتائج تعلم )١:(اقرتاحات هذا البحث 

يف  أمثلة غري أمثلةمنوذج من املتوقع أن يقوم الباحث القادم بتطوير )٢(.يف تعلمأمثلة غري أمثلةتطبيق منوذج لل

 .بشكل أفضل إىل عملية التعلم التلميذمن املتوقع أن يقدم الباحث القادم )٣(.تعلم



١ 
 

  الباب األول

  مقدمة

  خلفية البحث: الفصل األول 

. التعليم كجهد لتعزيز اإلنسان وتنمية جوانبه الروحية واجلسدية تدرجييا

لكذالك، النضج املنقطة على  حتسني التنمية، سوف يتحقق عندما يستمرمن 

  ١.حسب العملية اىل الوجهة النهائية للتنميةحالل عملية 

التعليم هو عملية تدربية وتعلم، خاصة حمفوظة لألطفال و املراهقني 

  ٢.سواء يف املدرسة واجلامعات �دف توفر املعرفة وتطوير املهارات

بينما، يف القموس االندونيسي كبري، يتم تعرف التعليم على انه عملية 

خص أو املخموعة من الناس يف حماولة لنضج اإلنسان لتغيري املوافق وسلوك الش

  ٣.من خالل جهود التدريس والتدريب

تدريس "،"مدرسة"لبعض الناس العاديني، مصطلح التعليم غالبا حمدد مع 

أكادميا، مصطلح . شفاف" وحدة تعليمية رمسية"أو " املعلمني يف الفصل

التعليم هو تفعيل مجيع .التعليم هو عملية احلضارة اإلنسانية. التعليم واسع النطق
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التعليم هو .  والبالغنياإلمكانات اإلساسية من جالل التفاعل بني البشر البغني

  ٤.عملية إنسانية وإنسانية حقيقية، مع أو بدون تعمد

 وفقا اإلفالطون، التعليم هو يوجه الشخص من جمرد االعتقاد يف العلم

التعليم احلقيقي هو عاملي وأبدي، .املعرفة الصحيحة، الفكر واألبدية. احلقيقي

ن السلوك يعكس مفاهيم يقال ان االنسان متعلم إذا كا.متاما مثل احلقيقة

يف وقت أفالطون، . احلقيقة واخلري العاملية و غري امللحوظة مبرور الزمن

  ٥ٍ.التعليميوصى بشدة لرجل الدولة واقادة

يسجل التاريخ أن التعليم للشعب االندونيسي خالل الفرتة االستعمارية 

بالطبع اجلزء السياسي من . اهلولندية واليابان صغرية جدا وحمدودة

ألنه إذا كان املواطنون على درجة عالية من التعليم،سوف يضر .االستعمار

  تلقائيا باحلكومة االستعمارية، ألن إمكانية املطلبة باالستقالل هائلة

كي هاجر ديوانتارا يعتقد أن التعليم هو الطريق لتحرير األفراد 

وذات  تامستعمرين إىل كائنات بشرية حرة، وكاملة، وسعيدة، داخليا وفكريا

مع األفراد الذين يتمتعون بروح حرة وكاملة وسعيدة، االستقالل سيتم .طابع

 ٦.حتقيقه بسهولة أكرب

                                                             
ابت، : بندوج (،PengantarKependidikan : LandasanTeori, danMetaforaPendidikan،سدزون دنیم٤

  .٢.ص).٢٠١١
٥

ف : جاكرتا(، Pengantar Pendidikan : Telaah Pendidikan Secara Global dan Nasionalسعیدة،
  .٢.،ص)٢٠١٦ت راج عرفنض فرسد،

٦
ف : جاكرتا(، Pengantar Pendidikan : Telaah Pendidikan Secara Global dan Nasionalسعیدة،

  .١٠.،ص)٢٠١٦ت راج عرفنض فرسد،



٣ 
 

  

يشكل عام، مت تأسيس العرض من التعليم الوطين يف قانون مجهورية 

، من نظام التعليم الوطين املنصوص عليها يف ٢٠٠٣عام  ٢٠اندونسيا رقم 

ت املتعلمني ليسبحوا بشًرا من اإلميان تنمية إمكانا: ، هو ٣مقالة  ٢الفصل 

واحلذر هللا سبحانه وتعلى، وهلم شحصية نبيلة، وصحية، ومعرفة، وقادرة، 

  ٧وخالقة ، ومستقله، ويصبحون مواطنني دميقراطيني ومسؤولني

ذات مغزى كمعلم حمرتف مع املهمة " معلم"حبكم التعريف، كلمة 

يقيم املتعلمني على طريق التعليم  الرئيسية تعليم، علم، قاد، دل، مرس، تقييم،

املهمة الرئيسية ستكون فعالة، إذا كان املعلم لديه درجة معينة من . الرمسي

االحرتاف اليت تنعكس يف االختصاص، الرباعة، الشجاعة، أو املهارات اليت تليب 

ال يتم تضمني تعريف املعلم يف القنون رقم . معايري بعض إشعارات األخالق

، يف هذا القنون مهنة )sisdiknas(حول نظام اتعليم الوطين ٢٠٠٣تعام  ٢٠

guruإدراج يف التجمع .pendidik 

كلمة .حقيقة، معلم ومرب مها شيئان ميكن أن معنيني حمتلفان

pendidikو ما يعادل الكلمة من هeducator . يف قموس وبسرت، كلمة

educator هوeducationist أوeducationalist الذي تعادل يف اإلندونيسية هو

هو يعادل الكلمة  guruمرب، متخصص يف التعليم، أو خربء التعليمن كلمة 
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 the person"ذو معىن  teacherيف قموس وبسرت، كلمة . teacherمن 

whoteach, especially in school” ٨.أو معلم هو شخص يعلم يف املدرسة  

. بطريقة منهجيةللتعلم و العلوماملعلم تاغظيم هو املعلم الذي خمتص 

يف سياق هذا التحول . الرباط بني االثنني ينعكس يف أدائهما خالل حتول التعلم

قي العلم جيب أن يكون لدى املعلمني كفاءة يف إدارة مجيع موارد الفصل 

الدراسي، مثل الفصول الدراسي ومرافق التعلم وجو الفصل الدراسي والطالب 

هلني يف }هذا هو املكان الذي جيب أن يكون املعلموى م. وتفاعال�م التآزرية

 ٩.جمال إدارة الفصل الدراسي أو يشار إليهم على نطاق أوسع باسم إدارة التعلم

يشغل املعلمون مناصب مهنية يف التعليم االبتدائي والثانوي ومستويات 

نه وفًقا التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة يف التعليم الرمسي ، الذي يتم تعيي

إن وضع املعلمني كمحرتفني يف وظيفة تعزيز كرامة ودور . للقوانني واللوائح

 ١٠املعلمني كعوامل تعلم يساعد على حتسني نوعية التعليم الوطين

اللغة العربية هلا وظيفة ودور مّلح للغاية وهو ذو قيمة وقيمة يف حياة 

وهو موجود يف القرآن ويف . لمصلى هللا علیھ وساإلنسان ، ال سيما أتباع النيب حممد 
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وبالتايل ، فإن اللغة العربية مناسبة وتنتخب لتوصيل كالم . بعض احلديث النيب

 ١١.اهللا وحديث النيب

إن وجود تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا قد لعب دورًا هاًما منذ تطور 

ها عن إندونيسيا ال ميكن فصل. اإلسالم يف األرخبيل يف القرن الثالث امليالدي

 ١٢.وجود الدين اإلسالمي

يركز تعلم اللغة العربية يف املؤسسات التعليمية من املستوى األساسي إىل 

مھارات : املستوى اجلامعي على التمكن من أربعة مهارات لغوية وظيفية ومناسبة

هذا ألن . مهارات االستماع ومهارات الكالم ومهارات القراءة ومهارات الكتابة

ليست فقط أداة لفهم ما يسمع أو ينظر إليه أو يقرأه ، ولكن أيًضا اللغة العربية 

 ١٣.لفهم اآلخرين من خالل التواصل الشفهي والكتايب

يبدو أن تعلم اللغة العربية أو غريها من املوضوعات اليت يوجد فيها 

ما حيدث هو أن املتعلمني ال . الكثري من القراءة أمر صعب بالنسبة للمتعلمني

بوعي ، يعلم املعلمون . ما يعلمون ويقرأون الكتب دون فهم ماهيتهايعرفون إال 
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املعرفة تعرف . يف الواقع ، مفهوم املعرفة والفهم هو سؤال خمتلف. الفهم كل يوم

 ١٤.يف حني أن الشعور باحلقيقة هو فهم حقيقي. بأ�ا حقيقة قائمة

بب كي أكثر من املتعلمني الذين جعل الدروس العربية كدرس ثانوي،بس

و أيضا ألن طريقة اليت يستعمل معلم أقل . عدم فهم املوصوع الذي قدمه املعلم

مث نتيجة على نتاءج . قدرة على التحسن مصلحة الطالب لتعلم اللغة العربية

  .التعلم منخفضة

وجود تقنيات التعلم وظيفة ملساعدة  املتعلمني ربح معلومات، فكرة، 

الذين أعرب عنهم حىت تستطيع لزيادة  املهارات، القيم، طريقة تفكري، وفهم

خصوصا علي مهارت حتليل الطالب ١٥اجلوادة واإلجناز املتعلمني يف املدرسة

ويكتبون يف سكل وصف، مث الكاتب جيرب ألستعمل واحد من طريقة الدراسى 

هو باستعمل منوذج . اليت تستطيع لزيادة فهم الطالب للمادة التينشد من املعلم

  .)examples non  examples(أمثلة غري أمثلة

هو منوذج  ) examples non  examples(أمثلة غري أمثلةمنوذج الدراسى 

استحدام هذا وسائط . الدراسى الذي تستعمل صور كوسيلة للتعلم
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الصورمجعت وتصميم للطالب تستطع لتحليل الصور إىل أشكال الوصف 

  ١٦.املختصر الذي ما هول يف الصور

حيت باستعمل . لتوضيح الفهم على املتعلم الصور مهمة جدا العمل

الصور الطالب تستطيع انتبه باأكثر على األجسام أو سيء الذين مل ينظرون 

الصور يستطع ملساعدة املعلم للوصول . من قبل الذي تطابق مع الدراس

أهداف تعليمية، ألن صورة هي وسائل اإلعالم اليت سهل ورخيص وكبري معنها 

ألن الصور، جتربة، وفهم املتعلمني أكثز انتشارًا،أكثر . مهالزيادة قيمة التعلي

  ١٧وضوحا والينسى الشباب، وأكثر واقعية قي ذكريات و مجعيات املتعلمني

  examples non(أمثلة غري أمثلةيعلم منوذج التعلم هذا على سبيل 

examples ( دف اإلسرتاتيجية املطبقة .الطالب على تعلم فهم املفهوم وحتليله�

أمثلة غري : من هذه الطريقة إىل إعداد الطالب بشكل مناسب باستخدام شيئني

لتعريف مفهوم موجود ، واطلب من الطالب ) examples non  examples(أمثلة

توضيًحا ملا ميكن أن  Examplesيقدم .تصنيف كالمها وفًقا للمفاهيم املوجودة
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يعطيك فكرة Non-Exampleيكون مثاًال على مادة يتم مناقشتها ، يف حني أن

  ١٨.عن شيء ليس مثاًال ملادة يتم مناقشتها

إن نتائج التعلم هي مستوى اإلملام الذي حيققه الطالب "، سالميطوفقا

بعد تنفيذ نشاط التعلم يف موضوع معني ويعرب عنه من حيث القيم املقاسة 

  ١٩."املقاسة باختبار أو تقييم

ون إىل التعرف على خمرجات التعلم حيتاج املعلم"وفقًا ألومار هاماليك ، 

وتطور تعلم الطالب الذي مت احلصول عليه من قبل ، على سبيل املثال من 

  ٢٠."مدارس أخرى ، قبل دخول املدرسة اآلن

املدرسة استنادا إىل نتائج املقابالت واملالحظات اليت قام �ا الكتاب في

فيد بأن أهم ، مت احلصول على معلومات تجإنريكان ٤العامة احلكومية 

املشكالت يف تعلم اللغة العربية يف الصف احلادي عشر أن بعض الطالب يف 

الفصل ما زالوا يفتقرون إىل فهم املواد يف موضوعات اللغة العربية حبيث تكون 

نتائج التعلم املتدنية للمتعلمني املشكلة التالية هي أن التقنية املستخدمة من قبل 

مع  . يتعلم املتعلمون اهتماًما أقل بالدرس العريباملعلم ال تزال أقل دقة حىت

وجود هذه املشاكل يستنتج املؤلفون أن احلاجة إىل منوذج للتعلم للتغلب على 
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املشكلة ، وبالتحديد منوذج التعلم الذي ميكن القيام به يف الفصل الدراسي 

 غري أمثلة أمثلةلذا سيقوم املؤلفون بتطبيق منوذج ا.لتحسني قدرة حتليل املتعلمني

قابلة للتعديل قدر اإلمكان حىت يتمكن املتعلمون من مناقشة وحتليل املوضوع 

، .من خالل الصور الواردة يف الفصل حبيث تزداد القدرة على حتليل املتعلمني

  .وتؤثر على نتائج التعلم للمتعلمني

تطبيق "وبناًء على الوصف أعاله ، سيقوم الباحث بإجراء حبث بعنوان 

على نتائج تعلم اللغة  )examples non  examples(التعليم أمثلة غري أمثلة منوذج 

 ".إنريكانج ٤العربية لتالميذ الصف احلادي عشر باملدرسة العامة احلكومية 

  البحث شكلةم: الفصل الثاني 

بناًء على اخللفية الواردة أعاله ، يأخذ الباحثون صياغة املشكلة على 

  :النحو التايل

سة العامة ر احلادي عشر باملدنتيجة تعلم اللغة العربية للصف كيف .١

 أمثلة غريأمثلة؟التعلم منوذجتطبيق  قبلإنريكاجن٤احلكومية 

عشر باملدرسة العامة  كيف نتيجة تعلم اللغة العربية للصف احلادي .٢

 التعلم أمثلة غري أمثلة؟ منوذج بعد تطبيق إنريكانج ٤ احلكومية
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اختالفات يف نتائج التعلم باللغة العربية قبل وبعد هل هناك  .٣

احلادي عشر م أمثلة غري أمثلة لطالب الصف يالتعل نموذجتطبيق

  ؟إنريكانج ٤باملدرسة العامة احلكومية 

  ثفوائد البحاغراض و : اافصل الثالث

  ثالبحاغراض  .١

املدرسة العامة ملعرفة نتيجة تعلم اللغة العربية للصف احلادي عشر   )أ

  تطبيق منوذج التعلم أمثلة غري أمثلة؟ قبلإنريكاجن ٤احلكومية 

املدرسة العامة ملعرفة نتيجة تعلم اللغة العربية للصف احلادي عشر   )ب

  بعد تطبيق منوذج التعلم أمثلة غري أمثلة؟ إنريكانج ٤احلكومية 

التعلم أمثلة غري أمثلة لنتائج  طريقةتطبيق  اختالفاتملعرفة مدى   )ج

 ٤الطالب من الدرجة احلادي عشر باملدرسة العامة احلكومية 

  ؟إنريكانج

  فوائد البحث  .٢

من املتوقع أن يوفر هذا البحث فوائد للعديد من األطراف ، مبا 

  :يف ذلك

 الفوائد النظرية  ) أ
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من املتوقع أن يضيف هذا البحث مراجع أو مدخالت 

 .اآلخرين ، من خالل منوذج أمثلة غري أمثلةمفيدة للباحثني 

 

  

 فوائد عملية  ) ب

بالنسبة للمعلمني ، تعلم جمموعة متنوعة من تقنيات  )١

التعلم اليت ميكنها حتسني وحتسني نظام التعلم يف 

الفصل الدراسي ، وذلك لتحسني مهارات الطالب 

 .التحليلية يف املواد العربية

اللغة العربية لزيادة للمتعلمني ، زيادة احلافز يف تعلم  )٢

 .القدرة على قراءة الفهم

بالنسبة للباحثني ، اكتسبوا اخلربة واملعرفة يف إجراء  )٣

األحباث وتدريب أنفسهم على تطبيق العلم ، 

وخاصة حول مفهوم اللغة العربية الذي كان 

مبعىن آخر ، يقوم . الباحثون يذهبون إليه من قبل

 .لبحثالباحث بتطوير مهنته باإلضافة إىل ا

  معاني الموضوعتعريف: الفصل الرابع
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يهدف تعريف املتغريات التشغيلية إىل توفري صورة واضحة للمتغريات اليت 

مت وصف التعريف التشغيلي للمتغريات .٢١ثابة مساواة بني اإلدراك والقراتعترب مب

  :يف الدراسة على النحو التايل

  ) examples non  examples(أمثلة غري أمثلة .١

أمثلة غري أمثلة هي مناذج التعلم التعاوين باستخدام وسائط الصور  

أشخاص ملناقشة حتليل  ٥- ٣من خالل تشكيل جمموعات تتكون من 

 .الصور اليت يتم وصفها يف فقرة يف شكل قصة

 نتائج التعلم .٢

تقع نتائج التعلم املشار إليها يف هذه الدراسة يف ا�ال املعريف 

أمثلة  منوذج على مهارات الكتابة ، بعد تطبيق للمتعلمني ، والذي يركز

  .غري أمثلة

                                                             
٢١
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 الباب الثاني

 الدراسة المكتبية

 )examples non  examples(أمثلة غير أمثلة نموذج التعلم: الفصل األول 

 )examples non  examples(أمثلة غير أمثلة فهم نموذج التعلم   )أ

األمثلة غري األمثلة النموذجية هي منوذج تعليمي يستخدم صوراً 

املثال هو تقنية ميكن استخدامها مثال غري .تناسب الكفاءات األساسية

يهدف هذا النموذج إىل إعداد الطالب .لتسريع إتقان مفاهيم الطالب

بسرعة باستخدام شيئني يتألفان من مثال على سبيل املثال وليس مثاًال 

لتعريف املفهوم احلايل ، ويطلب من الطالب تصنيف كالمها وفًقا 

ء ما ليكون مثاًال على مادة يقدم املثال توضيًحا لشي.للمفاهيم احلالية

يتم مناقشتها ، يف حني يقدم مثال غري ذلك نظرة عامة على شيء 

  ١.ليس مثاًال ملوضوع قيد املناقشة
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مثال غري املثال هو منوذج للتعلم عن طريق إعداد الرسومات أو 

املخططات أو اجلداول وفًقا ملواد املواد التعليمية بكفاءة ، أو عرض 

، مع تعليمات املعلم بالنظر  LCD / OHPالرسم أو استخدام شاشة 

إىل العرض التقدميي ، ومناقشة ا�موعة على الرسم ، وعرض ا�موعة ، 

  ٢.والتفكري والتقييم

غري "و " املثال"منوذج التعّلم مثال غري مثال أو يُعرف أيًضا باسم 

يتم تصميم . هو منوذج تعليمي يستخدم الصور كوسيلة للتعلم" املثال

واستخدام أداة الرسم حبيث ميكن للطفل حتليل الصورة يف وصف موجز 

  ٣.ملا هو موجود يف الصورة

لذلك .يح فهم املتعلمنيالصور مهمة للغاية يف حماولة لتوض

باستخدام صور املتعلمني ميكن أن يلفتوا املزيد من االهتمام إىل األشياء 

ميكن للصور أن .أو األشياء اليت مل تَر من قبل ذات صلة بالدرس
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تساعد املعلمني يف حتقيق األهداف التعليمية ، حيث أن الصور تتضمن 

ألن الرسم .التدريسوسائط سهلة وغري مكلفة وتعزز بشكل كبري قيمة 

، واخلربة ، وفهم املتعلمني أصبحوا أكثر اتساًعا ، وأكثر وضوًحا ، وأقل 

سهولة نسيانًا ، وكذلك بشكل أكثر واقعية يف ذكريات ومجعيات 

  ٤.املتعلمني

هناك ستة شروط جيب أن تستوفيها الصورة حبيث ميكن 

 :الشروط الستة هي كما يلي. استخدامها كوسيلة للتعليم

 يقيحق )١

جيب أن تصف الصورة بصراحة الوضع كما لو كان الناس 

  .يرون الشيء احلقيقي

 بسيط )٢

جيب أن يكون تكوين الصورة واضًحا إىل حد ما مع 

  .إظهار النقاط األساسية يف الصورة
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 .احلجم النسيب )٣

  .ميكن للصور تكبري أو تصغري الكائنات احلقيقية

ُتظهر ال  .جيب أن حتتوي الصور على حركة أو إجراء )٤

الصورة اجليدة األشياء يف حالة صمت ولكنها تعرض 

 .أنشطة معينة

الصورة اجليدة ليست جيدة بالضرورة لتحقيق أهداف  )٥

على الرغم من أن اجلودة أقل ، إال أن رسوم . التعلم

 .الطالب يف كثري من األحيان تكون أفضل

جيب أن تكون الصور جيدة من حيث الفن ووفًقا  )٦

 ٥.اليت جيب حتقيقها لألهداف التعليمية

   )examples non examples(أمثلة غير أمثلة خطوات نموذج التعلم    )ب

على ) examples non  examples(أمثلة غري أمثلةخطوات النموذج 

 :النحو التايل
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 .يقوم املعلم بإعداد الرسومات وفًقا ألهداف التعلم )١

،  OHPيعلق املعلم صورة على اللوحة أو يبث من خالل  )٢

 .مما يعطي صورة للمتعلم

يعطي املعلم التعليمات ويعطي الفرصة للمتعلمني إليالء  )٣

 .حتليل الصورة/ االهتمام 

من خالل مناقشات ا�موعة ، يتم تسجيل نتائج املناقشة  )٤

 .من حتليل الصور على الورق

 .من بعض ا�موعات أعطيت الفرصة لقراءة نتائج املناقشة )٥

تائج مناقشة املتعلمني ، يبدأ ن/ بدءًا من التعليقات  )٦

 .املعلمون يف شرح املادة وفًقا لألهداف املراد حتقيقها

 ٦.االستنتاج )٧

، أمثلة خطوة التعلم أمثلة غري ، على النحو سوفرجونوأما بالنسبة 

  :التايل
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يقوم املعلم بإعداد الرسومات اليت تناسب أهداف  )١

الصورة املستخدمة هي بالطبع صورة ذات صلة .التعلم

 .باملواد اليت متت مناقشتها وفًقا للكفاءة األساسية

يقوم املعلم بإرفاق صورة على اللوحة أو يتم عرضها من  )٢

، إن وجدت يستطيع أيًضا  LCD / OHPخالل شاشة 

يف هذه املرحلة ، ميكن للمعلم .استخدام جهاز اإلسقاط

أيًضا طلب املساعدة من الطالب إلعداد الرسم الذي مت 

 .إنشاؤه أو جمموعة من الطالب

يعطي املعلم التعليمات ويعطي الفرصة للمتعلمني إليالء  )٣

دع الطالب ينظرون إىل الصور .حتليل الصورة/ االهتمام 

ملعروضة بعناية ويفحصو�ا ، حىت يتمكن الطالب من ا

باإلضافة إىل ذلك ، يوفر املعلم أيًضا .فهم تفاصيل الصورة

 .وصًفا واضًحا للصورة اليت يتم مالحظتها
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متعلمني ، يتم  ٣- ٢من خالل مناقشات جمموعة من  )٤

تسجيل نتائج املناقشة من حتليل الرسومات على 

 .فضل إذا قدمه املعلمالورق املستخدم سيكون أ.الورق

يتم .يتم إعطاء كل جمموعة الفرصة لقراءة نتائج املناقشة )٥

تدريب الطالب على شرح نتائج مناقشا�م من خالل 

 .ممثلي جمموعا�م

املناقشة للمتعلمني ، يبدأ / بدًءا من نتائج التعليقات  )٦

بعد .املعلمون يف شرح املادة وفًقا لألهداف املراد حتقيقها

ليل الطالب ، مث بدأ املعلم لشرح املادة وفقا فهم نتائج حت

 .للتعلم الذي يتعني حتقيقه

يقوم املعلمون واملتعلمون باستكمال املواد وفًقا ألهداف  )٧

 ٧.التعلم

 Examples Non Examplesمزايا وعيوب نموذج التعلم  )ج
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 :تتضمن مزايا املثال املثال مناذج غري املثال

يستخدم بشكل أكرب يغادر الطالب من تعريف واحد  )١

 .لتوسيع فهم املفهوم مبزيد من العمق وأكثر تعقيًدا

يشارك الطالب يف عملية اكتشاف ، مما يشجعهم على  )٢

تصور املفاهيم تدرجييا من خالل التجربة من املثال وغري 

 .املثال

يتم إعطاء الطالب عكس ذلك الستكشاف خصائص  )٣

املمكن ، ال املفهوم من خالل النظر يف اجلزء غري املثال 

تزال هناك بعض األجزاء اليت هي من مسات املفهوم الذي 

 .مت وصفه يف قسم املثال

  :وقلة منوذج التعلم املثال غري املثال ، من بني أمور أخرى

 ال ميكن تقدمي مجيع املواد يف شكل صور )١
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 ٨يأخذ وقتا طويال )٢

  نتائج تعلم اللغة العربية: الفصل الثاني 

  التعلمتعريف نتائج   )أ

حتدد نانا سودجانا نتائج تعلم الطالب على أ�ا تغيريات سلوكية 

أساًسا نتيجة للتعلم مبعىن أوسع يغطي جماالت اإلدراك والوجدان 

  ٩.واحلركية النفسية

. يتكون مصطلح نتائج التعلم من كلمتني مها كلمة النتائج والتعلم

وفقا لقاموس إندونيسي كبري ، يتم تعريف النتائج على أ�ا شيء مت 

إجنازه مما مت إجنازه أو ما مت القيام به من قبل يف حني أن التعلم هو 

عملية تغيري من قبل شخص ما للحصول على تغيري جديد متاًما 

تايل فإن نتيجة التعلم هي يف األساس تغيري يف السلوك وبال.للسلوك
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نتيجة للتعلم مبعىن أوسع يتضمن ثالثة جوانب رئيسية من املعرفية 

  ١٠.والعاطفية واحلركية

 نتائج التعلم املعريف )١

. اجلوانب املعرفية هي اجلوانب املتعلقة بالقدرة على التفكري

م وآخرون ، وفقا للنظرية املقرتحة من قبل باجنامني إس بلو 

فإن هذا اجلانب املعريف يتكون من ستة مستويات أو 

مستويات مرتبة مثل خطوة ، مبعىن أن املستوى األول هو 

حيث الفجوة هي املعرفة والفهم . أدىن مستوى للتفكري

  .والتطبيق والتحليل والتوليف والتقييم

 نتائج التعلم العاطفية )٢

املتصل بتدخيل  نتيجة التعلم الوجداين هي نتيجة للتعلُّم

املواقف اليت تشري إىل النمو الداخلي وحيدث عندما يدرك 

املتعلمون القيم املقبولة ، مث يتخذون موقًفا حبيث يصبح 
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نتائج هذه .جزًءا من نفسه يف تشكيل القيم وحتديد السلوك

الدراسة اليت جيب أخذها بعني االعتبار يف التعلم ، حىت 

يقل أمهية عن نوع نتائج  هذا النوع من نتائج التعلم ال

  .التعلم املعرفية والنفسية

نتائج التعلم النفسي النفسي هي نتائج التعلم املرتبطة  )٣

نتائج التعلم .باملهارات احلركية ومهارات التمثيل الفردي

النفسي النفسي يف احلركات اجلسدية اليت ميكن أن تكون 

 أمناطًا حمددة للحركة أو املهارات البدنية أو تسلسل

تعلم املهارات احلركية يتطلب القدرة على تسلسل .املهارات

على الرغم من أن تعلم .عدد من احلركات البدنية يف كامل

املهارات احلركية يعطي األولوية للحركات املشرتكة يف اجلسم 

، فمن الضروري مراقبة من خالل األدوات احلسية واملعرفية 

  ١١.اليت تنطوي على املعرفة واخلربة
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، هو دليل على النجاح عو الدين ويناتا فطراالتعلم وفقا ل نتيجة

الذي مت حتقيقه من قبل الطالب حيث ميكن أن يؤدي كل نشاط التعلم 

يف هذه احلالة ، يشمل التعلم مهارات العملية واحليوية .إىل تغيري مميز

اإلجناز هو قدرة الشخص . والتحفيز باإلضافة إىل التحصيل العلمي

يف هذه احلالة ، يشمل التعلم مهارات العملية . ط ماعلى إكمال نشا

اإلجناز هو قدرة . واحليوية والتحفيز باإلضافة إىل التحصيل العلمي

  ١٢الشخص على إكمال نشاط ما 

التعلم هي نتيجة للتفاعل بني أعمال  مدجأونو دمياتىوفقا لنتائج 

من جانب املعلم ، ينتهي قانون التدريس بعملية .التعلم وأعمال التدريس

من جانب الطالب ، فإن نتائج التعلم هي �اية .تقييم نتائج التعلم

  ١٣.التعليم من ذروة عملية التعلم
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م أن نتائج التعلم هي تقييم لنتائج نشاط التعل طانغرايشرح سوراتنا 

املعرب عنها يف شكل رموز أو أرقام أو حروف أو مجل ميكن أن تعكس 

  ١٤.النتائج اليت حققتها نفسية املؤمنني يف فرتة معينة

، فإن نتائج التعلم هي نتيجة لتقييم قدرة الطالب درمنشاةحسب

هو نتيجة لتقييم قدرة الطالب بعد . الذين يتم حتديدهم يف شكل أرقام

  ١٥.خضوعهم لعملية التعلم

استخدام "يف عابدين أن نتيجة التعلم هي  جيجي رمحاتيقول 

األرقام يف نتائج االختبار أو إجراءات التقييم وفًقا لقواعد معينة ، أو 

مبعىن آخر معرفة استيعاب الطالب بعد إتقان الدروس غري املادية اليت مت 

  ١٦".تقدميها

                                                             
١٤

: جكارتا(،Anak Super Normal dan Program Pendidikannyaسراتینا ترطانغرا،  
BinaAksara,٤٣.،ص)٢٠٠١.  

  .١٣.،ص)٢٠٠٦، UNP: سمارا(،PenelitianTindakanKelasدرمنشا، ١٥
١٦

  .١،ص)٢٠٠٤،UNP: جكارتا(،,EvaluasiPengajaranآبدین،  
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اليت  النتائج: إن رأي شيف البحر دجامار حول نتائج التعلم هو

مت احلصول عليها يف شكل مرات ظهور تؤدي إىل تغيريات يف الفرد  

  ١٧.كنتيجة للنشاط يف التعلم

   

                                                             
١٧

  .٢٣.،ص)١٩٩٦،RinekaCipta: بانصج(،PsikologiBelajar ,شیف البحر دجامار،  
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إن نتائج التعلم هي مستوى اإلملام الذي حيققه "،  سالميطوفقا ل

الطالب بعد تنفيذ نشاط التعلم يف موضوع معني ويعرب عنه من حيث 

  ١٨".القيم املقاسة املقاسة باختبار أو تقييم

حيتاج املعلمون إىل التعرف على خمرجات "وفقًا ألومار هاماليك ، 

التعلم وتطور تعلم الطالب الذي مت احلصول عليه من قبل ، على سبيل 

  ١٩".املثال من مدارس أخرى ، قبل دخول املدرسة اآلن

  مؤشرات نتائج تعلم الطالب)ب

  :املؤشرات الرئيسية لنتائج تعلم الطالب هي كما يلي

حتقيق امتصاص املواد التعليمية اليت يتم تدريسها ، سواء  )١

يتم قياس سعة االمتصاص .بشكل فردي أو يف جمموعات

هذه عادة من خالل حتديد معايري احلد األدىن من 

 )KKM(االستنفاد 

                                                             
١٨

 PT Raja: جكارتا(،BelajardanFaktor-Faktor yang Mempengaruhinyaحنصرا وجایا،  
GravindoPersada،٣٠.،ص)٢٠١٠.  

١٩
  .١٠٣.،ص)٢٠٠٩،PT BumiAksara: بنضخ(،Proses BelajarMengajarعمرحمالك، ’ 
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السلوك الذي مت حتديده يف األهداف التعليمية مت . ب )٢

 .حتقيقه من قبل الطالب بشكل فردي ويف جمموعات

ومع ذلك ، وفقا ملؤشر سيئيف باهري جبارا وأسوان زين اليت 

تستخدم على نطاق واسع كمقياس للنجاح ، فإن القدرة على 

  ٢٠.استيعا�ا

  العوامل املؤثرة على نتائج التعلم  )ج

نتائج التعلم هي القيم اليت يكتسبها الطالب يف �اية وحدة 

ل إن الطالب ويقا.الدروس كما مت قياسها من خالل االختبارات

العوامل اليت تؤثر .ينجحون يف التعلم إذا حققوا اإلجناز التعليمي املتوقع

العوامل الداخلية هي .على نتائج التعلم هي عوامل داخلية وخارجية

العوامل اليت تأيت من داخل الطالب على حد سواء الفسيولوجية ، مثل 

ي العوامل اليت تأيت من بينما العوامل اخلارجية ه.احلالة البدنية أو النفسية

 ٢١.الطالب اخلارجيني مثل البيئة

                                                             
٢٠

  .١٢.،ص)٢٠٠٢ BinaRekaCipta: جكارتا(،StrategiBelajarMengajarشیف البحر و أسوان،  
٢١

 Pembelajaran Model Examples Non Examples Berbantuan PowerPoint“سسانتي، . ر  
UntukMeningkatkanHasilBelajarIpa”Vol١٢٥.،ص)٢٠١٤أكتوبیر ( ٢رقم  ٣.  
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  إطار التفكير: الفصل الثالث

حيث يكون املعلم .املعلم هو شخص مهم جدا يف عملية التعليم والتعلم

لذلك يف التعلم ، .هو القبطان الذي سيوجه املتعلمني لتحقيق أهداف التعلم

، لتكون قادرة على حتويل جيب على املعلمني معرفة كل حالة من املتعلمني 

من خالل معرفة كل مسة للمتعلمني ، .عملية التعلم يصبح أكثر إثارة لالهتمام

  .يكون املعلم أسهل يف اختيار منوذج التعلم الذي تريد تطبيقه

إن خطأ املعلم يف التعلم هو قلة الفهم يف حتديد وتطبيق منوذج التعلم 

علمون فقط إىل ما يفعله املعلم ، دون املستخدم يف مادة ما ، حبيث يستمع املت

  .وينتج عنه اخنفاض خمرجات التعلم للمتعلمني.فهم املواد التعليمية بعمق

طريقة احملاضرة يف تعلم اللغة العربية هي طريقة إعطاء وصف أو شرح 

تتضمن طريقة احملاضرة العديد من . لعدد من التالميذ يف وقت ومكان معينني

  .عر املتعلمون بعدم االهتمام بدرس اللغة العربيةنقاط الضعف ، حيث سيش

 يبرنيحيثسيتمتدولتعاا لتعليما اعنوأ يه مثلةأ مثلةغيرأ

سيتم توجيه املتعلمني إىل التحليل .لتعلما افدأه علىحلمشكلةتناسببلطالا
                                                                                                                                                                       

http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpii(Diakses 14 April 2018)  
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وذلك .والتفكري النقدي للصور املعطاة ، على أن يتم وصفها يف شكل سرد

وحتفيز الفضول والعاطفة املتعلمني .الفصول الدراسيةلتعزيز نشاط الطالب يف 

  .املتعلمني

مع تنفيذ األمثلة النموذجية غري أمثلة ، سيتمكن الطالب من حتليل 

حبيث يزداد فهم .الصور وفًقا للمواد التعليمية ، وليس وفًقا للمواد التعليمية

را�م يف التفكري يتوقع من املتعلمني تطوير مها.املتدربني للمواد اليت يتم منحها

وإجياد مفاهيمهم اخلاصة من املواد اليت يتعلمو�ا ، وسوف تكون نتائج تعلم 

  .املتعلمني يف املواد العربية أفضل

لكي يكون إطار الذهن املذكور أعاله واضًحا ، يتم عمل املخططات 

 :على النحو التايل

  

 

  

تعليمي  اختيار منوذج

أقل دقة حبيث تكون 

نتائج تعلم املتعلمني 

 منخفضة

 Examplesتطبيق النموذج

non Examples 

بعد تنفيذ منوذج التعلم أمثلة 

غري أمثلة حتسني نتائج تعلم 

 الطالب



٣١ 
 

  الفرضية: الفصل الربع

إن فهم فرضية البحث هو إجابة مؤقتة ملشكلة البحث ، لكن احلقيقة ال 

هي اإلجابة األكثر احتماال الفرضية يف الدراسة .تزال حباجة إىل اختبار جترييب

يقرتح ).وهو أمر غري ممكن يف الدراسة(واليت هلا مستوى علمي أعلى من الرأي 

الفرضيات فقط كحل للمشكلة ، مما يعين نتائج البحث اليت تربر القبول أو 

  .الرفض

  :استنادا إىل التعريف املذكور أعاله ميكن صياغة فرضية على النحو التايل

يف نتائج التعلم للطالب العرب يف الصف احلادي هناك اختالفات "

قبل وبعد تطبيق منوذج التعلم  إنريكانخ ٤املدرسة العامة احلكومية عشر من 

 ".) examples non  examples(أمثلة غري أمثلة
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  الباب الثالث

  البحثمنهج

  النوع والموقع البحث: الفصل األول   .١

  أنواع البحوث  )أ

-KuantitatifPraنوع البحث املستخدم هو البحث 

Eksperimen. عندما يكون البحث التجرييب عبارة عن دراسة تستخدم

  ١.أي فئة مقارنة يف اختبار متغريالفصل دون 

  مواقع البحث  )ب

، منطقة إنريكانخ ٤املدرسة العامة احلكومية موقع البحوث يف 

  .بمقاطعة جنوب سوالويسيإنريكج،ميوا

  تصميم البحوث: الفصل الثاني   .٢

-One group pretestتصميم البحوث املستخدمة يف هذه الدراسة هو

posttest design ،يشمل جمموعة واحدة دون أي جمموعة  هو تصميم حبث

مكان تقدمي االختبار قبل تقدمي العالج قبل تطبيق منوذج أمثلة غري .مقارنة

أمثلة وإعطاء بعد االختبار بعد العالج املقدم بعد تطبيق منوذج أمثلة غري 

 :التصميم على شكل. أمثلة

 
                                                             

١
  .٩٣.،ص)٢٠١٥،PT Raja Grapindo: جكارتا(،MetodologiPenelitianPendidikanعمزیر،  
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O1 : مت إجراؤها قبل إعطاء العالج يف شكل  االختبارات اليت(قيمة التمهيدي

 ).تطبيق أمثلة غري أمثلة

O2 : االختبارات اليت مت إجراؤها بعد إعطاء العالج يف (قيمة ما بعد املخترب

  )شكل تطبيق منوذج أمثلة غري أمثلة

X :٢إعطاء العالج يف شكل تطبيق منوذج أمثلة غري أمثلة  

  السكان والعينة: الفصل الثالث  .3

 سكان  ) أ

/ السكان هي منطقة تعميم تتكون من كائنات 

موضوعات هلا صفات وخصائص معينة حددها الباحثون 

كان السكان يف هذه ٣.لدراستها مث استخالص استنتاجات

 ٤احلادي عشر باملدرسة العامة احلكومية الدراسة مجيع طالب 

 .طالبا ١٢٨ إنريكانخ الذي بلغ

  

 عينات  ) ب

                                                             
  .٩٧.،ص)٢٠١٥،PT Raja Grapindo: جكارتا(،MetodologiPenelitianPendidikanعمزیر، ٢
٣

  .١١٧.،ص)٢٠١٠،CV Alfabeta: بنصوج(،MetodePenelitianPendidikanسغییان، 

O1      X     O2 



٣٣ 

 

واخلصائص اليت ميتلكها هؤالء العينة هي جزء من العدد 

عندما يكون عدد السكان كبريًا ، ومن غري احملتمل أن .السكان

يتعلم الباحثون مجيع السكان احلاليني ، على سبيل املثال بسبب 

  ٤.حمدودية األموال والقوة البشرية والوقت

ينة يف هذه الدراسة بواسطة مت إجراء حتديد الع

حتدد العينة وفقا ملعايري اليت Purposive Samplingتقنية

مع عينة عدد   ٣XI MIA العينة يف هذا البحث هي فئة.الباحث

  .طالب ٤٧

  تقنيات جمع البياناتال: الفصل الربع  .٤

تقنيات مجع البيانات هي اخلطوة األكثر إسرتاتيجية يف البحث ، 

  ٥.ألن الغرض الرئيسي من البحث هو احلصول على البيانات

البيانات املستخدمة يف هذا البحث العملي يف تقنيات مجع 

يتم مجع البيانات بالطرق . الفصل هي املراقبة واملقابلة واالختبار والتوثيق

 :التالية

 

 

                                                             
٤

  .١١٨.،ص)٢٠١٠،CV Alfabeta: بنصوج(،MetodePenelitianPendidikanسغییان، 
٥

 CV: بنصوج(،MetedologiPenelitianKuantitafKualitatifdan R&Dسغییان، 
Alfabeta،٢٢٤.،ص)٢٠١٠.  
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 مالحظة  ) أ

كثريا ما يتم اختيار املراقبة أو املراقبة كتقنية جلمع 

يعتمد .البيانات يف األحباث اليت �دف إىل تقييم السلوك

السلوك يكون أقل دقة من خالل  هذا على اعتبار أن

  ٦.االختبارات أو املخزون أو االستبيانات

استخدمت املالحظات يف هذه الدراسة ملراقبة تنفيذ 

املراقبة والتسجيل بشكل منهجي جلميع أنشطة .العمل

  .املعلمني واملتعلمني يف وقت تعلم القراءة والفهم

  توثيق  )ب

إذا مت مجع ميكن استخدام الوثائق كمجمع للبيانات   

الكتب وا�الت والصحف : املعلومات من املستندات

وا�الت وتقارير النشاط وحماضر االجتماعات وقوائم 

  ٧.القيم وبطاقات الدراسة والنصوص والنقوش وما شابه

يستخدم التوثيق يف هذه الدراسة كمضخم للبيانات يتم   

 .احلصول عليه أثناء املراقبة
                                                             

٦
، CV. ArtiBumiIntaran، جغجاكارتا(،MetodologiPenelitianPendidikanمحمد خلیفة مستام، 

  .١٤٦.،ص)٢٠١٥
٧

، CV. ArtiBumiIntaran، جغجاكارتا(،MetodologiPenelitianPendidikanمحمد خلیفة مستام، 
  .٤٩.،ص)٢٠١٥
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  اختبار  )ج

عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التمارين االختبار 

واألدوات املستخدمة لقياس املهارات واملعرفة والذكاء 

  ٨.والقدرات أو املواهب اليت ميتلكها األفراد واجلماعات

يتم استخدام االختبار لقياس نتائج تعلم الطالب ، 

االختبار (يشمل االختبار األويل . قبل وبعد تنفيذ اإلجراء

 ).بعد االختبار(الختبار النهائي وا) التجرييب

  أدوات بحثية  :الفصل الخامس.٥

أدوات البحث هي أدوات تستخدم للحصول على البيانات أو 

  .مجعها من أجل حل مشكلة حبثية أو حتقيق هدف

األدوات املستخدمة يف هذا البحث هي أدوات اختبار وغري اختبار 

  :، واليت يتم وصفها على النحو التايل

 املالحظة التعلمورقة   ) أ

                                                             
٨

 .RinekaCipta, Cet :: جكارتا(PrsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktek ,سحرسیم أركنتو، 
XI, ،١٢٧.،ص)٢٠٠٢.  
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حتتوي ورقة املالحظة على خطوات تعلم األمثلة غري األمثلة 

  .النموذجية

  

  توثيق  )ب

التوثيق ، يستخدم كمضخم بيانات يتم احلصول عليه أثناء 

املراقبة وهو رمسي ، مثل تاريخ املدرسة ، اهليكل التنظيمي ، 

 .، املوظفني) املدرسني(املدرسني 

  اختبار    )ج

يتم إجراء هذا .االختبار يف �اية كل اجتماع كتابةيتم 

يتم .االختبار لتحديد مستوى قدرة املتعلمني يف املواد التعليمية

جلميع الطالب ) االختبار القبلي والبعد البعدي(إعطاء االختبار 

يتم تنفيذ كل من أفضل وصفح يف .احلاضرين يف وقت نشاط التعلم

دي يف بداية التعلم ، ويطلب شكل وصف ، ويتم االختبار التمهي

 .من الطالب قراءة النص الذي مت توفريه

  تقنية تحليل البيانات: الفصل السادس  .٦

 :يف هذا البحث، فهي حتليل البياناتاملستخدمةوأما طريقة 

  إلحصاء الوصفيحتليال .١
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إعطاء وصف أو التحليل الوصفيهوالتحليل الذييعمل على

دون هو حقيقيا كما ا�موع الكلىأو العينة خالاللبيانات و ن املبحومثصورةللكائن

  .عمومالالستنتاجات املنتصرة أو الساري علىلالحيأن 

 للرد علىصياغةيف هذا البحث اإلحصاء الوصفيتالباحثة حتليل استخدم

  .ع اخلطوات التاليةمتهذه املشكالالثانية من  املشكلة األوىل واملشكلة

  

 .جدولتوزيعالرتددامتعاخلطواتتأليف  )أ 

 الفاصلةالطبقةعدد منحساب  )١

K= 1+ (3,3) log n..........9 

K = jumlahkelas interval 

n = jumlah data observasi 

log= logaritma 

 ىصغر الالبيانات على الكربىضالبياناتختفي،وهو الفئةحسابصف )٢

 

 :املواصفات

=Xmaxأعلىدرجة 

=Xmin درجةأدىن 
                                                             

  ٥٠. صStatistikPenelitian,, أناس سدجيون٩

R= Xmax-Xmin 
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 حساب طواللفئة )٣

P=
�

�
.........10 

 :املواصفات

الفاصلةةطواللطبق  = P  

=Rاملدى(صف ( 

= Kفئةعددال 

 :ما يلي صيغةمتوسطعلى النتيجة حساب   )ب 

�� =	
∑����

∑��
............11 

 :املواصفات

 متوسطاملتغري= ��

 تردداملتغري= ��

 عالمةالطبقةالفاصلة مناملتغري=��

 معياراالحنراف  )ج 

SD =�
∑��(����)(����		)

(���)
...........12 

  :املواصفات

                                                             
١٠

 ٥٠. صStatistikPenelitian,, أناس سدجيون
١١

 Dasar-dasarStatistik ,),(Cet. 2; Makassar: State University Of Makassar,أريف تري. م

Press2000 ١٣٣. ص  
  ٤٠. ص) ٢٠٠, فستاك سيتء. سف: باندونج(StatistikPendidikan, سوبان١٢
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SD  = StandarDeviasi 

fi  = Frekuensikelas interval 

xi  = Nilaitengahkelas interval 

X   = Nilai rata-rata 

N  = banyaknyasampel   

 :حسابالنسبةاملئويةللنتيجة املتوسطةالصيغة  )د 

� =
�

�
× 100% 

 :املواصفات

F  =عددالرتدداملبحوث نسبتهاملئوية 

N  =عدداألفراد/  عددالرتدد( عدداحلاالت( 

P  =النسبةاملئوية 

 

  : أما القياس لتفسري درجة املئوية ففى القائمة التالية  )ه 

   



٤٠ 

 

 اجلدول االول

  ترتيب فهم املواد بالنسبة املؤية

  فئة  تقاناإلمستوى

٨٥ - ١٠٠ 

٦٠-٧٩ 

٤٠-٥٩ 

٢٠-٣٩ 

٠ -١٩  

 جدا جيدة

 جيدة

 معتدل

 منخفضة

  جدا منخفضة

  تقنيات التحليالالستداليل .٢

هي )حتمايلاالأواالحصاء االستقرائي االحصاء (االحصاء االستداليل  

 .ا�موع الكليعلى همنتصرةاملستخدمةيف حتليلبيانات العينةونتائج ءتقنيةاإلحصا

 البحثاملقرتحلتحديد افرتاضالختبار هنا مستخدم االحصاء االستداليلو 

على ) examples non  examples(أمثلة غري أمثلةالتعليم نموذجالستخدامهال"

 ".ريكاانجإ ٤ب املدرسة العامة احلكومية طل لدىاللغة العربية نتائج التعلم

  

  



٤١ 

 

 tبناًء على اختبار متوسط الفارق ، فإن تقنية االختبار املستخدمة هي اختبار 

 .0.05=مبستوى كبري

 :هي tإذا كان تباين عينتني هو نفسه ، فإن صيغة االختبار  .١

 

 

 

 :املستخدمة هي tإذا كان تباين عينتني ليس هو نفسه ، فإن صيغة  .٢
 

� =
�̅� − �̅�

��
�

��
+

�

��

 

 

 

 

 

 
 

  



٤٢ 
 

  الباب الربع

  نتائج البحث والمناقشة

منوذج  تطبيققبل وبعده ألف نتائج الدراسة من بيانات من يف هذا الفصل ، تت

على نتائج تعلم اللغة ( examples non examples)التعلم أمثلة غري أمثلة

نتائج ، جإنريكان ٤العربيةلتالميذ الصف احلادي عشر باملدرسة العامة احلكومية 

البيانات تستخدم بشكل وصفي لوصف نتائج التعلم للطالبوكذلك حتليل 

  .اختبار استنتاجي لنتائج البحث الذي أجري على أساس البيانات املعاجلة

 نتائج البحث: الفصا األول .١

 تحليلوصفي  .أ 

التحليل الوصفي قبل التطبيق نموذج التعلم أمثلة غير  .١

غة على نتائج تعلم الل ( examples non examples)أمثلة

العربيةلتالميذ الصف الحادي عشر بالمدرسة العامة 

 .جإنريكان ٤الحكومية 

يف التحليل الوصفي للبيانات اليت متت معاجلتها ، كانت 

البيانات قبل االختبارقبل التطبيق منوذج التعلم أمثلة غري 

على نتائج تعلم اللغة ( examples non examples)أمثلة

العربيةلتالميذ الصف احلادي عشر باملدرسة العامة احلكومية 



٤٣ 

 

تم استخدام التحليل الوصفي لتقدمي نظرة عامة إنريكاجن ٤

على نتائج خمرجات تعلم الطالب اليت مت احلصول عليها يف 

شكل أعلى الدرجات وأقل الدرجات ومتوسط الدرجات 

التباين وتصنيف نتائج تعلم واالحنراف املعياري و ) الوسط(

  .الطالب

  :نتائج التحليل الوصفي هي كما يلي    

 )أمثلة(تطبيق توزيع الرتدد قبل االختبار . ٤.١اجلدول 

 تظاھرة

fi Xi 

٢٥ ١١ 

٣١ ٨ 

٣٨ ١٠ 

٤٤ ٩ 

٥٠ ٥ 

٥٦ ١ 

٦٣ ١ 

٨٨ ١ 



٤٤ 

 

٩٤ ١ 

  عدد ٤٧

  

استناًدا إىل اجلدول أعاله ، يظهر أن نتائج التعلم 

 examples)قبل التطبيق منوذج التعلم أمثلة غري أمثلةلالختبار القبلي

non examples ) على نتائج تعلم اللغة العربيةلتالميذ الصف

ثم النتائج إنريكاجن٤احلادي عشر باملدرسة العامة احلكومية 

  :املوضحة هي حتليل وصفي كما هو موضح يف اجلدول أدناه

منوذج التعلم أمثلة غري تطبيق ) قبل(إحصائية وصفية لنتائج التعلم من االختبار القبلي . ٤.٢اجلدول 

على نتائج تعلم اللغة العربيةلتالميذ الصف احلادي عشر باملدرسة العامة ( examples non examples)أمثلة

  إنريكانج ٤احلكومية 

 االحصاء الوصفي تظاھرة

 ٤٧  عدد العينات 

 ماكس النتيجة ٩٣.٧٥

 األحذية الحد األدنى ٢٥

 نطاق ٦٩

 معدل معدل ٣٩.٢٢٨٧٢



٤٥ 

 

 االنحراف المعياري ١٤.٤٩٤٥٥

 فرق ٢١٠.٠٩١٩

  

، ميكن إظهار أن احلد األقصى لدرجة الفصل  ٤.٢استناًدا إىل اجلدول 

، وشرب  ٩٣.٧٥هو ) االختبار القبلي(التجرييب قبل احلصول على العالج 

، حبساب متوسط القيمة  ٦٩مع جمموعة من الدرجات هي  ٢٥الدرجات أي 

  .٢١٠.٠٩١٩والتباين  ١٤.٤٩٤٥٥واالحنراف املعياري  ٣٩.٢٢٨٧٢

هي األساس لتحديد تصنيف  ٤.٢البيانات اليت مت احلصول عليها يف اجلدول 

- ٠(نتائج التعلم اليت تكون فيها فاصل قيمة التصنيف يف النطاق 

قبل التطبيق منوذج التعلم أمثلة غري لذلك تصنيف فئة النتيجة.)١٠٠

على نتائج تعلم اللغة العربيةلتالميذ الصف ( examples non examples)أمثلة

يمكن أن تظهر على النحو إنريكاجن٤احلادي عشر باملدرسة العامة احلكومية 

  :التايل

  

التعلم أمثلة غري أمثلة على تعلم اللغة توزيع ما قبل التصنيف قبل تطبيق مناذج . ٤.٣اجلدول 

  العربية لدى طالب الصف احلادي عشر

 عدد نطاق القيمة تردد نسبة مئوية فئة



٤٦ 

 

١٩ -  ٠ ٠ ٠.٠٠ منخفضة جدا  ١ 

٣٩ - ٢٠ ٢٩ ٦١.٧٠ منخفضة  ٢ 

٥٩ - ٤٠ ١٥ ٣١.٩١ معتدل  ٣ 

٧٩ - ٦٠ ١ ٢.١٣ جيدة  ٤ 

١٠٠ - ٨٠ ٢ ٤.٢٦ جيدة جدا  ٥ 

 عدد  ٤٧ %١٠٠

  

استناًدا إىل اجلدول أعاله ، ميكننا أن نرى أنه قبل احلصول على العالج 

الذي مت احلصول عليه ، مل يكن هناك طالب حصلوا على ) االختبار القبلي(

نتائج تعليمية منخفضة للغاية وكان هناك طالبان يف فئات عالية جًدا ، وكان 

يف الفئة  ١توسطة و يف الفئة امل ١٥طالًبا يف الفئة املنخفضة و  ٢٩هناك 

من متوسط حساب الطالب الذين لديهم قيمة نتائج التعلم هو .العليا

قبل التطبيق منوذج التعلم أمثلة حبيث يكون وصف نتائج تعلم الطالب ٣٩.٢٣

على نتائج تعلم اللغة العربيةلتالميذ ( examples non examples)غري أمثلة

الفئة يجري يف إنريكاجن ٤ة الصف احلادي عشر باملدرسة العامة احلكومي

  .%٦١,٧٠مع تردد  منخفضة

  



٤٧ 

 

قبل التطبيق نموذج التعلم أمثلة غير التحليل الوصفي  .ب

على نتائج تعلم اللغة ( examples non examples)أمثلة

 ٤العربيةلتالميذ الصف الحادي عشر بالمدرسة العامة الحكومية 

  إنريكانج

معاجلتها ، بيانات اختبار يف التحليل الوصفي للبيانات اليت متت 

 examples non examples)التطبيق منوذج التعلم أمثلة غري أمثلةما بعد

على نتائج تعلم اللغة العربيةلتالميذ الصف احلادي عشر باملدرسة (

تم استخدام التحليل الوصفي لتقدمي نظرة إنريكاجن ٤العامة احلكومية 

 احلصول عليها يف عامة على نتائج خمرجات تعلم الطالب اليت مت

) الوسط(شكل أعلى الدرجات وأقل الدرجات ومتوسط الدرجات 

  .واالحنراف املعياري والتباين وتصنيف نتائج التعلم للطالب

  :نتائج التحليل الوصفي هي كما يلي

  أمثلةأمثلة غري تطبيقنماذج التعلم )بعد(توزيع الرتدد . ٤.٤اجلدول 

 تظاھرة

fi Xi 

٣٨ ١ 

٤٤ ٢ 



٤٨ 

 

٥٠ ٣ 

٥٦ ١ 

٦٣ ٦ 

٦٩ ١٥ 

٧٥ ١١ 

٨١ ٢ 

٨٨ ٢ 

٩٩  ٢  

١٠٠  ٢  

  عدد ٤٧

  

استناًدا إىل اجلدول أعاله ، يظهر أن نتائج التعلم للنشر 

 examples non examples)التطبيق منوذج التعلم أمثلة غري أمثلة)بعد(

على نتائج تعلم اللغة العربيةلتالميذ الصف احلادي عشر باملدرسة (

ثم النتائج املوضحة هي حتليل وصفي كما إنريكاجن ٤العامة احلكومية 

  :هو موضح يف اجلدول أدناه



٤٩ 

 

 examples)التطبيق منوذج التعلم أمثلة غري أمثلة)بعد(إحصائية وصفية لنتائج التعلم. ٤.٥اجلدول 

non examples ) ى نتائج تعلم اللغة العربيةلتالميذ الصف احلادي عشر باملدرسة العامة عل

  إنريكانج ٤احلكومية 

 االحصاء الوصفي تظاھرة

 ٤٧  عدد العينات 

 ماكس النتيجة ١٠٠

 األحذية الحد األدنى ٣٧.٥

 نطاق ٦٢

 معدل معدل ٦٩.٩٤٦

 االنحراف المعياري ١٣.٣٩٤٥١

 فرق ١٧٩.٤١٢٩

  

، ميكن إظهاره ، أن احلد األقصى لدرجة  ٤.٥وفًقا للجدول 

،  ١٠٠هو ) االختبار البعدي(الفصل التجرييب بعد تلقي العالج 

درجة ، وحساب القيمة  ٦٢مبعدل  ٣٧.٥ودرجة الشرب هي 

والتباين  ١٣.٣٩٤٥١واالحنراف املعياري  ٦٩.٩٤٦املتوسطة 

١٧٩.٤١٢٩.  



٥٠ 

 

اليت مت احلصول عليها يف عالوة على ذلك ، فإن البيانات 

هي األساس لتحديد تصنيف خمرجات  ٤.٥اجلدول 

 examples non)التطبيق منوذج التعلم أمثلة غري أمثلة)بعد(التعلم

examples ) على نتائج تعلم اللغة العربيةلتالميذ الصف احلادي عشر

يمكن أن تظهر على النحو إنريكاجن ٤باملدرسة العامة احلكومية 

  :التايل

 examples non examples)التطبيق منوذج التعلم أمثلة غري أمثلة)بعد(توزيع التصنيف. ٤.٦اجلدول 

  إنريكانج ٤على نتائج تعلم اللغة العربيةلتالميذ الصف احلادي عشر باملدرسة العامة احلكومية (

 عدد نطاق القيمة تردد نسبة مئوية فئة

١٩ -  ٠ ٠ ٠.٠٠ منخفضة جدا  ١ 

٣٩ - ٢٠ ١ ٢.١٣ منخفضة  ٢ 

٥٩ - ٤٠ ٦ ١٢.٧٧ معتدل  ٣ 

٧٩ - ٦٠ ٣٢ ٦٨.٠٩ جيدة  ٤ 

١٠٠ - ٨٠ ٨ ١٧,٠٢ جيدة جدا  ٥ 

 عدد  ٤٧ %١٠٠

  



٥١ 

 

استناًدا إىل اجلدول أعاله ، ميكننا أن نرى أنه بعد احلصول 

الذي مت احلصول عليه ، ال يوجد ) االختبار البعدي(على العالج 

طالب حيصلون على نتائج تعليمية منخفضة للغاية ، وهناك شخص 

طالب يف الفئة املتوسطة ، و  ٦واحد يف الفئة املنخفضة ، وهناك 

من حساب . جيدةأشخاص يف الفئة ٨و  شخًصا يف الفئة العليا ٣٢

حبيث وصف  ٦٩.٩٥الطالب املتوسط لديه قيمة نتائج التعلم هي 

التطبيق منوذج التعلم أمثلة غري )بعد(نتائج تعلم الطالب

على نتائج تعلم اللغة العربيةلتالميذ ( examples non examples)أمثلة

زيادة يف فئة جنإنريكا ٤الصف احلادي عشر باملدرسة العامة احلكومية 

  ٪ ٦٨.٠٩عالية مع تردد 

 

أمثلة نموذج تطبيق تالمذ قبل وبعد  نتائج تعلمتأثير تحليل استنتاجي  .٢

  )examples examples non(غير أمثلة

  اختبار الطبيعي. أ

من أجل اختبار احلالة الطبيعية يف هذه الدراسة من أجل االختبار 

لنظام  ٢٠اإلصدار  SPSSالقبلي والبعدي الذي أجري باستخدام برنامج 

Windows   فإنه يهدف إىل معرفة البيانات اليت مت فحصها فيما إذا ،



٥٢ 

 

كانت البيانات اليت مت احلصول عليها من ا�يبني يتم توزيعها بشكل 

مبستوى داللة  kolmogorov-smirnovأم ال ، باستخدام طريقة طبيعي 

α = 0.05  طالبا ٤٧لنفس البيانات تصل إىل.  

 اختبار طبيعة البيانات قبل العالج .)١

اليت مت احلصول ) االختبار القبلي(ميكن رؤية نتائج االختبار قبل 

 Windowsلنظام التشغيل  ٢٢اإلصدار  SPSSعليها من نتائج اختبار 

  .أدناه ٤.٧يف اجلدول 

 ٢٢، اإلصدار  SPSSنتائج اختبار التعلم الطبيعي باستخدام . ٤.٧اجلدول 

  قبل العالج Windowsلنظام 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Preetest. ,186 47 ,000 ,798 47 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

قبل التطبيق منوذج التعلم أمثلة للبيانات ٤.٧استنادا إىل اجلدول 

على نتائج تعلم اللغة العربيةلتالميذ ( examples non examples)غري أمثلة

غري  وزعتإنريكاجن ٤الصف احلادي عشر باملدرسة العامة احلكومية 

هذا ميكن أن ينظر إليه من القيمة الكبرية لالختبار القبليحصل  .عادة



٥٣ 

 

على قيمة كبرية تبلغ Shapiro-Wilkكالمها باستخدام طريقة 

لذلك ميكن االستنتاج أن ) sig.> 0.05( ٠.٠٥من  أصغر٠،٠٠٠

  .طبيعيغري البيانات يتم توزيعها بشكل 

 اختبار بيانات الحالة الطبيعية بعد العالج .)٢

اليت مت احلصول عليها من  ية نتائج اختبار احلالة الطبيعيةؤ ميكن ر 

يف اجلدول  Windowsلنظام التشغيل  ٢٢اإلصدار  SPSSنتائج اختبار 

 .أدناه ٤.٨

لنظام  ٢٢، اإلصدار  SPSSنتائج اختبار التعلم الطبيعي باستخدام . ٤.٨اجلدول 

Windowsالعالج بعد  

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

posttest .188 47 .000 .937 47 .014 

a. Lilliefors Significance Correction 

التطبيق منوذج  بعد لبيانات اختبار البعدي ٤.٨بناًء على اجلدول 

على نتائج تعلم اللغة ( examples non examples)التعلم أمثلة غري أمثلة

 ٤العربيةلتالميذ الصف احلادي عشر باملدرسة العامة احلكومية 

ميكن مالحظة ذلك من خالل القيمة املهمة لـ .عادة غري وزعتإنريكاجن

postest على حد سواء باستخدام طريقةShapiro-Wilk حيث قيمة كبرية ،



٥٤ 

 

مث ميكن أن نستنتج أن . )sig.> 0.05( ٠.٠٥من  أصغر٠،٠١٤ تبلغ

  .عادةغري  البيانات توزع 

  اختبار الفرضيات.  ب

يهدف اختبار هذه الفرضية إىل حتديد ما إذا كان هناك اختالف  

التطبيق منوذج التعلم أمثلة قبل و بعد  نتائج تعلم الطالب تأثريكبري يف 

تظهر نتائج اختبار املتطلبات . ( examples non examples)غري أمثلة

األساسية أن مجيع البيانات يتم توزيعها عادة وأن البيانات من كال الفئتني 

لذلك ميكن رؤية قيمة اختبار الفرضيات باستخدام .هلا تباينات متجانسة

SPSS 2.2 windows باستخدام حتليل مان ويتين يف اجلدول أدناه : 
 

 

  نتائج حساب اختبار الفرضية نتائج تعلم اللغة العريب. ٤.٩اجلدول 

حصلت  T-testاستنادا إىل نتائج اختبار الفرضيات باستخدام 

 H0، مث يتم رفض  ٠.٠٥، أصغر من احتمال  ٠٠٠) .الذيل -  ٢. (سيج

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

pretest - 

posttest 

-

30.71

8 

12.488 1.822 -34.385 -27.051 
-

16.863 
46 .000 
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التعلم وبالتايل ميكن االستنتاج أن هناك اختالفات يف نتائج .Haويتم قبول

عندما تكون هناك زيادة يف .قبل وبعد منوذج التعلم التطبيقي أمثلة غري أمثلة

 ٤٠.٧نتائج التعلم بعد الطالب ، فإن أمثلة منوذج التعلم غري أمثلة هي 

 .من النتائج قبل تطبيقها

  مناقشة: الفصل الثاني  .٢

غير نتائج تعلم اللغة العربية قبل أن تدرس مع نماذج التعلم أمثلة   .أ

  أمثلة

املتغري يف هذه الدراسة هو كيفية تعلم اللغة العربية اليت يتم قياسها 

باستخدام أداة اختبار تتكون من سؤالني مقالني للطالب ،تعلم اللغة 

 ٤لتالميذ الصف احلادي عشر باملدرسة العامة احلكومية العربية

  .شخصا ٤٧مجموعه إنريكاجن

يعطي حتليل بيانات نتائج االختبار قبل تطبيق أمثلة غري أمثلة لنماذج 

مع  منخفضةيف  39,23التعلم نظرة عامة على درجات فهم املفهوم مبعدل 

 .٪٦١,٧٠تصنيف معتدل قدره 

أن تدرس مع نماذج التعلم أمثلة غير  بعد نتائج تعلم اللغة العربية. ب

  أمثلة
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قيمة نتائج التعلم هو من متوسط حساب الطالب لديهم     

أن تدرس مع مناذج  بعد حبيث وصف نتائج التعلم للطالب ٦٩.٩٥

لتالميذ الصف احلادي عشر تعلم اللغة العربيةيف  التعلم أمثلة غري أمثلة

جيدة زيادة يف شخصا ٤٧مجموعه إنريكاجن ٤باملدرسة العامة احلكومية 

 .٪ ٦٨.٠٩بنسبة 

التطبيق نموذج  بعدقبل و   العربية بينالفرق بين نتائج تعلم اللغة   .ج

على نتائج تعلم ( examples non examples)التعلم أمثلة غير أمثلة

اللغة العربيةلتالميذ الصف الحادي عشر بالمدرسة العامة الحكومية 

  إنريكانج ٤

التطبيق منوذج  بعدقبل و من املناقشة أعاله ميكننا أن نرى ذلك

على نتائج تعلم اللغة ( examples non examples)التعلم أمثلة غري أمثلة

 إنريكانج ٤العربيةلتالميذ الصف احلادي عشر باملدرسة العامة احلكومية 

ميكن مالحظة ذلك يف متوسط القيمة قبل وبعد . قبل وبعد هناك فرق

التطبيق منوذج  بعدو٣٩.٢٣منحفضةتلقي العالج ، أي يف الفصل قبل 

 جيدةحصلت يف ( examples non examples)التعلم أمثلة غري أمثلة

من النتائج قبل  ٣٠.٧١حيث كانت هناك زيادة قدرها . ٦٩.٩٤

 .تطبيقها
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استنادا إىل نتائج اختبار الفرضيات هذا واضح بعد اختبار الفرضية

، أصغر من  ٠٠٠) .الذيل -  ٢. (حصلت سيج T-Testباستخدام 

حبيث عموما هناك .Haويتم قبول H0، مث يتم رفض  ٠.٠٥احتمال 

اختالفات كبرية بني قبل وبعدالتطبيق منوذج التعلم أمثلة غري 

على نتائج تعلم اللغة العربيةلتالميذ ( examples non examples)أمثلة

  .إنريكانج ٤الصف احلادي عشر باملدرسة العامة احلكومية 

يتم تطبيق البيانات غري الطبيعية بسبب وجود قيم عالية جًدا 

نظًرا لذكاء وقدرة الطالب على . جًدا بكميات صغرية ومنخفضة

وذكر أيًضا العوامل . استيعاب املواد املنقولة ، فإنه ليس هو نفسه

حبيث يكون توزيع البيانات غري طبيعي ، . األساسية ملدرسة الطالب

  .سواء كانت نتائج االختبار القبلي أو االختبار البعدي
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  الباب الخامس

 الخاتمة

 استنتاج .١

يعطي حتليل بيانات نتائج االختبار قبل تطبيق أمثلة غري  )١

أمثلة لنماذج التعلم نظرة عامة على درجات فهم املفهوم 

مع تصنيف معتدل قدره  منخفضةيف  39,23مبعدل 

٦١,٧٠٪. 

متوسط حساب الطالب لديهم قيمة نتائج التعلم هو من    )٢

أن  بعد حبيث وصف نتائج التعلم للطالب ٦٩.٩٥

تعلم اللغة يف  تدرس مع مناذج التعلم أمثلة غري أمثلة

لتالميذ الصف احلادي عشر باملدرسة العامة العربية

جيدة زيادة يف شخصا ٤٧جمموعه إنريكانج  ٤احلكومية 

 .٪ ٦٨.٠٩بنسبة 

التطبيق  بعدقبل و قشة أعاله ميكننا أن نرى ذلكمن املنا

 examples non examples)منوذج التعلم أمثلة غري أمثلة

على نتائج تعلم اللغة العربيةلتالميذ الصف احلادي عشر (

. إنريكانج قبل وبعد هناك فرق ٤باملدرسة العامة احلكومية 
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ميكن مالحظة ذلك يف متوسط القيمة قبل وبعد تلقي 

التطبيق  بعدو٣٩.٢٣العالج ، أي يف الفصل قبل متوسط 

 examples non examples)منوذج التعلم أمثلة غري أمثلة

حيث كانت هناك زيادة . ٦٩.٩٤حصلت يف املتوسط (

 .من النتائج قبل تطبيقها ٣٠.٧١قدرها 

استنادا إىل نتائج اختبار هذا واضح بعد اختبار الفرضية )٣

) الذيل -  ٢. (حصلت سيج T-Testالفرضيات باستخدام 

 H0، مث يتم رفض  ٠.٠٥، أصغر من احتمال  ٠٠٠.

حبيث عموما هناك اختالفات كبرية بني قبل .Haويتم قبول

 examples non)وبعدالتطبيق منوذج التعلم أمثلة غري أمثلة

examples )يةلتالميذ الصف على نتائج تعلم اللغة العرب

 .إنريكانج ٤احلادي عشر باملدرسة العامة احلكومية 

 المقترحات .٢

  :من نتائج الدراسة ، لدى الباحث عدة اقرتاحات

عند تطبيق األمثلة غري أمثلة على منوذج التعلم يف أنشطة  .١

إذا  . التعلم ، جيب على املعلم إعداد الصور املناسبة للتعلم

كانت الصور أو األمثلة اليت مت التقاطها ال تتفق مع املواد 
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التعليمية ، فسيصعب فهم عملية التعلم من قبل الطالب 

هذا النموذج . وستؤثر على نتائج التعلم للطالب أنفسهم

هو أحد النماذج اليت تستخدم جمموعات صغرية ملمارسة 

 .عملية التعلم

منوذج التعلم غري  عند تطبيق األمثلة ، جيب أن يكون .٢

أمثلة على استعداد بعناية لألمثلة ذات الصلة بالكفاءة 

ميكن أن تكون األمثلة صورًا أو ملصقات . األساسية

ميكن رؤيتها بوضوح من قبل مجيع الطالب أو أبسطها 

جيب أن تكون الصورة املقدمة .اليت تستخدم امللصقات

مرئية بوضوح حىت من مسافات طويلة ، حىت يتمكن 

 .الطالب املوجودون يف املقعد اخللفي من رؤيتها بوضوح

تطبيق هذا الوقت يستغرق وقًتا طويًال ، لذا يوصى به  .٣

للمعلمني إذا كان استخدام هذا النموذج جيب أن يوفر 

صورة أو مثاًال واضًحا وواضًحا حبيث ال يستغرق الكثري 

من الوقت حىت ال يتجاهل املواد التعليمية اليت سيتم 

 .شتها الحًقامناق
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