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 شهادة بأصالة الرسالة
صرحت الباحثة ادلوقع التاىل بتماـ الوعي أف ىذه الرسالة ىي نتيجة من عملها  

مربىنة أك مثبتة بدليل على أهنا نتيجة تقليد أك نفسها، ك إذا كانت يف يـو آت 
انتحاؿ أك مساعدة الشخص اآلخر كلها أك بعضها، فهذه الرسالة ك الشهادة 

 اليت حصلت عليها الباحثة باطلتاف للحكم.
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 كلمة التمهيد

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
احلمد هلل الذم أنعم علينا بنعمة اإلمياف كاإلسالـ كالصالة كالسالـ على 

سيدنا زلمد كعلى آلو كأصحابو مصابيح األمة يف الظلم، أشهد أف أشرؼ األناـ 
ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أف زلمدا عبده كرسولو. كبعد، فأنا أشكر 
اهلل جزيل الشكر الذم أدامٍت الصحة كالتوفيق كاذلداية كادلعرفة كالفهم حىت دتكنت 

ظلوذج ادلزاكجة   تأثَت تطبيق بادلوضوع "من إهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة 
على نتائج تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع يف مدرسة األسعدية الثانوية 

" كشرط من شركط ادلطلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا الًتبية بقسم  بدبوكوا
المية تدريس اللغة العربية يف كلية الًتبية كشؤكف التدريس جبامعة عالء الدين اإلس

 احلكومية مكاسر.
مشكالت كثَتة يف ىذه الرسالة، لكن بفضل كخدمة  ةالباحث تلقد كاجه

ىذه الرسالة باجلودة.  سلتلف األقواـ استطاع الباحث يف معاجلتها حىت انتهت كتابة
الباحث أف يقدـ الشكر اجلزيل على ىؤالء ادلساعدين كادلشرفُت كلذلك، كد

 كادلشجعُت منهم:
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" كاألـ نواكم محرينج ُت العزيزين ابحمبوبُت، األ  "ميالكر  فضيلة كالدم   .0
" اللذاف قد ربياٍل تربية حسنة صاحلة منذ صغرم إىل سن الرشد إنرايانيت"

كساعداٍل بقدر طاقتهما على إدتاـ دراسيت كأسأؿ اهلل أف ميد عمرعلا كأف 
 يرزؽ ذلما الصحة كالعافية كيهديهما صراطا سويا.

. كمدير جامعة عالء الدين ئـ.س، كتور احلاج مسافرفضيلة األستاذ الد  .1
اإلسالمية احلكومية مكاسر كنوائبو فضيلة األستاذ الدكتور مرداف، ـ.أغ.  
كنائب ادلدير األكؿ، كفضيلة األستاذ الدكتور لنبا سلطاف، ـ.أ. كنائب 

سيت عائشة كارا، ـ.أ. كنائبة  احلاجة الدكتورة األستاذة ادلدير الثاٍل، كفضيلة
ادلدير الثالثة، كفضيلة األستاذ الدكتور محداف ػلانيس، ـ.أ. كنائب ادلدير 
الرابع، ىم الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم يف توجيو جامعة عالء الدين 

 اإلسالمية احلكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور احلاج زلمد أمرم، لس.، ـ.أغ. كعميد كلية الًتبية كشؤكف  .2

دكتور موليونو دموفويل، ـ.أغ. كنائب العميد التدريس كنوائبو فضيلة ال
. كنائبة العميد ئاألكؿ، كفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، ـ.س

الثانية، كفضيلة األستاذ الدكتور احلاج شهر الدين عثماف، ـ.فد. كنائب 
العميد الثالث، ىم الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية 

 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر. كشؤكف التدريس



 ز 
 

 

فضيلة الدكتور محكا، ـ.تح.إ. كرئيس قسم تدريس اللغة العربية، كالدكتورة  .3
سيت عائشة خالق، ـ.فد. كسكرتَتة قسم التدريس اللغة العربية يف كلية 
الًتبية كشؤكف التدريس، علا اللذاف ساعداٍل بتقدَل بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه 

 سالة.الر 
كفضيلة  ،كادلشرؼ األكؿ  ـ.إ.د.عبد ادلعز سعيد، احلاج فضيلة الدكتور .4

اللذاف ساعداٍل كأرشداٍل حىت  ، علاكادلشرؼ الثاٍل  إ..تح.ـ، محكا دكتورال
 انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أف يتم نعمو عليهما، اللهم آمُت.

كطاقاهتم يف ترقية ما عندم مجيع األساتذة كادلدرسُت الذين بذلوا جهودىم  .5
 من أفكار منذ ادلرحلة اإلبتدائية إىل ادلرحلة اجلامعية.

مجيع األصدقاء كاإلخوة من طال  قسم تدريس اللغة العربية بوجو خاص  .6
كالطال  اآلخركف بوجو عاـ الذين ساعدكٍل كأعاركٍل الكتب ادلتعلقة هبذه 

 عداد ىذه الرسالة.الرسالة كأمدكٍل مبا لديهم من أفكار كآراء يف إ
كأخَتا إٍل ال أرجوا بعد كتابة ىذه الرسالة إال أف تكوف ذلا منفعة كزيادة 

بُت القراء كال سيما القواعد ادلتعلقة هبذه الرسالة، كأسأؿ اهلل التوفيق كاذلداية  علـو
 يف تنظيم ىذه الرسالة، آمُت يا ر  العادلُت.
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 تجريد البحث
 حمرينج دلفةز م : ةاسم الباحث

 00000223003 : الرقم الجامعي
على نتائج تعلم اللغة العربية   تطبيق نموذج المزاوجةتأثير  : موضوع الرسالة

 لتالميذ الفصل السابع في مدرسة األسعدية الثانوية بدبوكوا.
تطبيق ظلوذج ادلزاكجة  على نتائج تعلم اللغة العربية لتالميذ  تأثَت ىذه الرسالةيف  ةقدـ الباحث

تائج نة دلعرفىي  ىذا البحث غراض. كأ1108العاـ  الفصل السابع يف مدرسة األسعدية الثانوية بدبوكوا
تائج تعلم اللغة العربية نعرفة ، كدلتطبيق ظلوذج ادلزاكجةقبل  تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع

نتائج تعلم اللغة  على تطبيق ظلوذج ادلزاكجة رأث دلعرفة، ك تطبيق ظلوذج ادلزاكجةبعد  لتالميذ الفصل السابع
 .األسعدية الثانوية بدبوكواالعربية لتالميذ الفصل السابع يف مدرسة 

الفصل السابع اجملموع الكلى يف ىذ البحث مجيع طال   ،تصميم جترييب وى بحثالىذا نوع 
طريقة حتليل . طالبا 11عينة عددىم ب طالبا 011ككاف عددىم يف مدرسة األسعدية الثانوية بدبوكوا

 .ئية تفضيليةاإلحصا ليلالوْصفي كحت حتليل ىي البيانات
لطال  الفصل السابع يف  العربية اللغة تعلم نتائج( 0تظهَت نتائج حتليل بيانات البحث أف : 

 تعلم نتائج( 1. 50،43إنتاج متوسط قيمة  مدرسة األسعدية الثانوية دبوكوا قبل تطبيق ظلوذج ادلزاكجة
إنتاج  تطبيق ظلوذج ادلزاكجة بعدلطال  الفصل السابع يف مدرسة األسعدية الثانوية دبوكوا  العربية اللغة

بناء على ىذه  .ttabel :0،61 > 4،417 أكرب من  thitung بيانات القيمة( 2. 66،4متوسط قيمة 
أم أف ىناؾ ، تقبل 1 ك   مرفوض     حيث ميكن أف يقاؿ th > tt، النتائج، ميكن أف نرل ذلك

ادلزاكجة لتالميذ الفصل السابع يف مدرسة ختالفات كبَتة بُت نتائج التعلم قبل كبعد تطبيق ظلوذج إ
 األسعدية الثانوية بدابوكوا.
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 األول الباب
 المقدمة   

 البحث اتخلفيالفصل األول : 
 .احلياةالتعليم ىو كل خربات التعلم اليت حتدث يف مجيع البيئات كطواؿ 

التعليم ىو جهد 0 .التعليم ىو كل ادلواقف احلياتية اليت تؤثر على ظلو كتطور احلياة
لتطوير كتعزيز إمكانات ادلوارد البشرية من خالؿ سلتلف أنشطة التعليم كالتعلم اليت 
تقاـ على مجيع مستويات التعليم من ادلستويات األساسية كالثانوية كالثالثية. 

رس ىدؼ لتغيَته حبيث ميكن أف يكوف لديو معرفة كمهارات كللتعليم يف ادلدا
 1.كمواقف تعلم كشكل من أشكاؿ التغيَت يف السلوؾ ادلستقر للتعلم

حتدث عملية  .التعلم عملية معقدة حتدث يف كل شخص طواؿ حياتو
، ميكن أف ػلدث التعلم يف أم لذلك .التعلم بسبب التفاعل بُت شخص ما كبيئتو

عالمة كاحدة على أف الشخص قد تعلمت ىو تغيَت يف  .كقت كيف أم مكاف
غيَت يف مستول ادلعرفة السلوؾ يف ىذا الشخص الذم قد يكوف نامجا عن ت

 2.، أك ادلوقفكادلهارات
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االستعداد للتعلم ىو  .التعلم استعداد والنجاح يف التعلم ىمساعد 
لتعلم االستعداد ميكن أف يكوف  الظركؼ اليت تسبق أنشطة التعليم كالتعلم نفسها

ىناؾ عامل  .دلا يعل مو ادلعلم يف اجتماعات الحقة تأثَت على إصلاز الطالب نفسو
يعتمد  .آخر يدعم صلاح تعلم الطال  كىو نشاط الطالب يف الفصل الدراسي

الفشل كالنجاح على الطال  ألف األفراد لديهم خصائص كخصائص سلتلفة. 
سواء بشكل مستقل أك يف  يم كالتعلم،نشاطنا يف عملية التعلالطال  األكثر 

 3.، يتم حتقيق إصلازاهتم التعليمية بشكل أفضلادلدرسة
غة من اللغات اإلقليمية عادة تتكوف الل .كل بلد لو لغتو الوطنية اخلاصة

يعرؼ الشعب  .، شلا يسمح باستخداـ لغتُت أك أكثر يف التواصلادلوجودة
غة األـ ، ككانت اللعندما كانوا أطفاالن ندكنيسي رلموعة متنوعة من اللغات، اإل

، كانت اللغات األجنبية تُعرؼ باللغات اإلقليمية، كبعد دخوذلم ادلدرسة الثانوية
، بينما تضيف يزية ىي اللغة األجنبية الرئيسيةاللغة اإلصلل .تدرس يف ادلدارس العامة

العربية كمواضيع ادلدارس اإلسالمية كادلدارس الداخلية اإلسالمية دركسنا يف اللغة 
ليس من ادلستغر  أف اللغة العربية نادران ما تكوف  .لغوية أجنبية غلب دراستها أيضنا
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لرغم من أف غالبية السكاف معركفة أك ال يف اجملتمع بُت الشعب اإلندكنيسي على ا
 4.، كالعربية ىي لغة اإلسالـ كاللغة الدكليةمسلموف

ئيسية يف العامل اليت يتحدث هبا اللغة العربية ىي كاحدة من اللغات الر 
علي آؿ النجار كما نقلت من قبل األزىر ارشاد   5مليوف شخص. 111أكثر من 

لعربية من اللغة ا" :البياف ىو كما يلي .كشفت يف كصفو كعرضو بتفصيل كبَت
 6.سع اللغات كاغناىا كادققها تصويرا"اك 

كاإلرشاد كالتدريب يعد ادلعلم معلمنا زلًتفنا يف مهمة التعليم كالتوجيو 
يلعب ادلعلم دكرنا اسًتاتيجينا،  7.كتدريب كتقييم الطال  على مسار التعليم الرمسي

خاصة يف اجلهود الرامية إىل تشكيل شخصية األمة من خالؿ تنمية الشخصية 
 8.، من الصعب استبداؿ دكر ادلعلم باآلخرينمن ىذا البعد .كالقيم ادلرغوبة

ادلهمة جدنا يف عملية التعليم كالتعلم يف خلق تتمثل إحدل مهاـ ادلعلم 
إتقاف ادلواد مثل  .حالة تعلم ميكن أف تثَت اىتماـ الطال  دلتابعة عملية التعلم

ألىداؼ التعليمية ادلراد حتقيقها، كاختيار أسلو  ، كحتديد االتعليمية بشكل جيد
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بدكف ىذا،  .، كاالستفادة من ادلرافق كالبنية التحتية القائمةالتعلم الصحيح
أف تستمر عملية التعليم كالتعلم  التدريس بشكل صحيح كال ميكن اليستطيع ادلعلم
 01.كما ىو متوقع 

األسعدية مدرسة ية يف و ستنادان إىل نتائج ادلقابالت كادلالحظات األكلإك 
أف أىم مشكلة يف تعلم اللغة أعلها  ، مت احلصوؿ على معلومات الثانوية بدبوكوا

قصى من األكؿ من ادلدرسة الثانوية كانت االفتقار إىل احلد األ فصلالعربية يف ال
، التعلم كقلة دكافعضئيلة،  عقليا هتم وذجتطوير ظل، ككانت الرغبة يف نتائج التعلم

، يبدك أنفسهم. باإلضافة إىل ذلككىذا يؤثر بشكل كبَت على نتائج تعلم الطال  
، تحدث ادلعلم أكثر من الطال لمُت شلل، كيأف النموذج الذم يطبقو بعض ادلع

 .لذا مييل الطال  إىل أف يكونوا سلبيُت كال توجد ردكد فعل حتدث يف التعلم
، غلب علموف من إنشاء عملية تعلم شلتعةكاحدة من الطرؽ حىت يتمكن ادل

، شلا يعٍت أف ل ادلعلم اسًتاتيجية تعلم مبتكرة، أك طريقة، أك ظلوذجأف يكوف لد
كاحد منهم ىو  .اـ للتعلممتحمسوف لدفع ادلزيد من االىتمالطال  مهتموف أك 

ىذا النموذج ادلثَت لالىتماـ للغاية كشعرت قادرة على  أين .ادلزاكجة تعلمظلوذج 
حتويل نتائج تعلم الطال ، كخاصة يف ضوء نتيجة لتعلم اللغة العربية ألنو ػلتوم 
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تقلل أك حىت القضاء على عناصر من ادلباريات يف التعلم، لذلك من شأهنا أف 
  على افًتاض أف اللغة العربية صعبة كشللة.

تطبيق  تأثَت" بعنواف حبثنا ةالباحث جرمست ،كاستنادا إىل الوصف أعاله
ع يف مدرسة بى نتائج تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل الساعل ادلزاكجة ظلوذج

 ."دبوكواباألسعدية الثانوية 

 البحث تمشكال:  الثاني الفصل
 يف مشكلة صياغة ميكن أعاله ذكرىا مت اليتخالصة اخللفية،  كبناء على

 التايل : البحث ىذا
 ظلوذجنتائج تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع قبل تطبيق  كيف .0

 يف مدرسة األسعدية الثانوية بدبوكوا؟ ادلزاكجة
 ظلوذجنتائج تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع بعد تطبيق  كيف .1

 دبوكوا؟بيف مدرسة األسعدية الثانوية  ادلزاكجة
على نتائج تعلم اللغة العربية لتال ميذ  أثر ظلوذج ادلزاكجةلتطبيق  ىل .2

 دبوكوا؟بالفصل السابع يف مدرسة األسعدية الثانوية 

 توضيح معانى الموضوع لثالث:الفصل ا
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كالقراء يف عنواف  ةحثالكي ال تتسبب يف اختالؼ كجهات النظر بُت الب
، من الضركرم أف على نتائج تعلم اللغة العربية وذج ادلزاكجةتطبيق ظل تأثَتالبحث 

كأما توضيح معاٍل . نوضح بالتفصيل ادلتغَتات يف التعريف التشغيلي للمتغَتات
 ادلوضوع يف ىذا البحث فهي:

 ادلزاكجة ظلوذج التعلم. أ

طريقة التعلم التعاكٍل. جزء كاحد أك نوع من  ىوظلوذج التعلم ذا ى
يستخدـ ظلوذج التعلم ىذا أسلو  البحث عن شريك مع بطاقة أثناء تعلم 
موضوع ادلناقشة ادلقدمة من قبل ادلعلم كمطابقتو كفقا للبطاقة اليت عقدت، كىو 

 .اإلجابة كفقا للحدكد ابحمددة / سؤاؿ
 نتائج تعلم اللغة العربية.  

نتائج التعلم  .تؤدم إىل جتربة أك سلوؾعملية  ىي العربية اللغة تعلم نتائج
 اللغة العربية ىي النتيجة ادلستخرجة من اجلانب ادلعريف.

 دهفوائو  ثالبحأغراض  رابع:الفصل ال
 ثالبحأغراض  .2

 :ىي كما يلي بحثال اغراض
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 ظلوذجدلعرفة نتائج تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع قبل تطبيق .أ 
 دبوكوا.بيف مدرسة األسعدية الثانوية  ادلزاكجة

  دلعرفة نتائج تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع بعد تطبيق .  
 دبوكوا.بيف مدرسة األسعدية الثانوية  ادلزاكجة ظلوذج

للغة العربية لتالميذ ظلوذج  دلزاكجة على نتائج تعلم ادلعرفة أثر تطبيق .ج 
 دبوكوا.بانوية بع يف مدرسة األسعدية الثالفصل السا

 ثفوائد البح .0
 :ذلك يف مبا أف يعطي األفراد الكثَتكف منافع،يرجا من ىذا البحث 

 النظرية الفوائد. أ
فوائد البحث نظرية، يرجا من ىذا البحث أف يكمل اخلزائنة التعليمية اليت يستفاد 

 .منو يف استخدامو كادلراجع للباحثُت اآلخرين
 الفوائد العلمية .  

معلومات حوؿ النماذج اليت تتطابق مع تلك  تقدَل ،للمعلمُت .0
 .من تعلم اللغة العربية

زيادة احلافز يف تعلم اللغة العربية حىت تتمكن من ، للمتعلمُت .1
 .حتسُت نتائج التعلم يف ادلواد العربية
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اكتسا  خربة غَت عادية عند إجراء األحباث، ألهنا ، للباحثُت .2
 .لتعلم ادلعرفة اليت مت احلصوؿ عليها من قب
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 الباب الثاني
 الدراسة المكتبية

 المزاوجة الفصل األول : نموذج التعليم

 ظلوذج التعليم ادلزاكجةتعريف  .0
ظلوذج التعلم ىو يف األساس شكل من أشكاؿ التعلم كىو ما ينعكس من 

بعبارة أخرل ، فإف ظلوذج التعلم ىو  .ىل النهاية عادة قدمت من قبل ادلعلمإالبداية 
مزاكجة.  يظلوذج التعلم كاحد ى 00.التفاؼ أك إطار لتطبيق هنج كظلوذج كتقنية تعلم

 . التعلم التعاكٍل منادلزاكجة كاحد  ظلوذج التعلمأين 

شكل من أشكاؿ التعلم عن طريق تعلم الطال  كالعمل ىو  التعاكٍل التعلم
يف رلموعات صغَتة بشكل تعاكٍل يتكوف أعضاؤىم من أربعة إىل ستة أشخاص 

 01بشكل رلموعة متنوعة األعضاء.
ىو ظلوذج تعليمي يستخدـ على نطاؽ كاسع كيشكل  التعاكٍل ظلوذج التعلم

كذلك ألف بناء على نتائج البحوث اليت  .مصدر قلق كيوصي بو خرباء التعليم
ميكن أف  التعاكٍل استخداـ التعلم( 0( أف: )0884جريت من قبل سالفُت )أ
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حتسن حتصيل الطال  مع زيادة العالقات االجتماعية، كزراعة موقف من التسامح 
تياجات الطال  يف تلبية اح التعاكٍلالتعلم  (1اـ آراء اآلخرين، كميكن )كاحًت 

 02.، كدمج ادلعرفة مع اخلربةالتفكَت النقدم، كادلشاكل
إسًتاتيجية شلتعة تستخدـ لتكرار ادلواد اليت تقدميها من  ىوادلزاكجة  النموذج

ىذه يزاؿ من ادلمكن تدريس ادلواد اجلديدة باستخداـ كمع ذلك، ال. قبل
دلواضيع اليت ستتم االسًتاتيجية مع مالحظة أف الطال  يُعطوف مهمة تعلم ا

 03.، حبيث أنو عند دخوذلم الفصل يكوف لديهم ادلعرفة بالفعلدراستها أكالن 
(. 0880) لرنا بواسطة ظلوذج التعلم من خالؿ إغلاد زكج وى ادلزاكجة تعلم

عن شركاء بينما يتعلموف عن  كاحدة من مزايا ىذه التقنية ىي أف الطال  يبحثوف
ظلوذج التعلم الذم يدعو الطال  للعثور  وى 04مفهـو أك موضوع يف جو لطيف.

 05فاىيم من خالؿ لعبة بطاقة زكج .على إجابات على سؤاؿ أك زكج من ادل
يركز ظلوذج التعلم ىذا على أنشطة الطال  يف البحث عن فهم األشياء أك 

، كبناءىا حبيث إجابات، كتقدميها أماـ الفصلعن ادلشكالت كحتليلها كالبحث 
، ادلشكالتيتم تكوين معرفة جديدة يف أنشطة الفرد للعثور على فهم لألشياء أك 
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، كيطلب منو تكوين معرفة لها كالعثور على إجابات، موجودة أماـ الطبقةكحتلي
 06. جديدة يف الفرد

كج خالؿ إغلاد الز  تعاكٍل منالتعلم الىو ظلوذج ادلزاكجة   كفقا لنورايٍت،
، فإف الطال  الذين كجدكا شركاءىم قبل ادلوعد الصحيح من األسئلة / اإلجابات

غلب أف تظهر األزكاج اليت تشكيلها أسئلة كقراءهتا . النهائي سيحصلوف على نقاط
 .أماـ الفصل

ىو أسلو  التعلم النشط للدراسة أك ادلزاكجة  طريقةككفقا لسيف أمُت 
ميكن أف حتتوم .ػلصل كل طالب على بطاقة كاحدة.  مت دراستهاتدريب ادلواد اليت

بعد ذلك يبحثوف عن مطابقة أزكاج كفقا للبطاقات اليت  .البطاقة على إجابات
 07.عقدت

ىو أحد   ادلزاكجة ، ميكن استنتاج أف ظلوذج التعلمكبناءن على الفهم السابق
مع بعضهم البعض ،  التفاعل، حيث يُدعى الطال  إىل ظلاذج التعلم التعاكٍل

، كبعبارة اإلجابات/  ، كػلللوف األسئلةكيكونوا نشطُت، كيفهموف، كيصمموا
 .ىو ظلوذج التعلم من اللعب أثناء التعلم ادلزاكجة أخرل ظلوذج التعلم
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 ادلزاكجةاغراض ظلوذج  .1
، تؤثر بشكل كبَت عليك يف اختيار اليت تريد حتقيقها يف التعلم غراضاإل

   :يىادلزاكجة  ىناؾ ثالثة أىداؼ لتطبيق النموذج .التعلمطرؽ 
 تعميق ادلواد. أ

 حفر ادلواد.  
  لفاصل. ج

 .يف البداية صممت ىذه الطريقة للمادة الداخلية ادلزاكجة ظلوذج تطوير
إذا كنت تستخدـ . ميارس الطال  إتقاف ادلواد عن طريق إقراف األسئلة كاإلجابات

 .تزكيد طالبك بادلواد اليت سيتم تدريبهم عليها، فيجب عليك أكالن ىذا اذلدؼ
، قبل للطال  مهمة قراءة ادلادة أكالن  ، أك تقـو بإعطاء الطال ميكنك شرح ادلادة

، غلب أف يكوف لدل طالبك معرفة بادلواد من حيث ادلبدأ .تطبيق ىذه الطريقة
 ادلزاكجة ريقةفقط بعد استخدامك ذلذه الطريقة، الط .اليت سيتم تدريبهم عليها أكالن 
، فأنت تفعل إذا كانت الفًتة الفاصلة ىي ىدفك. ميكنك أيضنا استخداـ كإذلاء

 .ذلك من حُت آلخر
 .، إذا كنت ترغب يف استخداـ اذلدؼ الثاٍل الستكشاؼ ادلوادحالة أخرل

أنت ال حتتاج إىل تزكيد الطال  مع ادلواد، ألف الطال  أنفسهم الذين سوؼ 
، مث .اليت تأخذ هبا ىو أف تكتب ادلادة على قطعة من الورؽالطريقة  .غلهز نفسو

/  مزاكجةاطلب من طالبك  .أنت تشارؾ الورقة مع طالبك بشكل عشوائي
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يصبح الطال  الذين كجدكا شريكنا  .مادة كاحدة كاملة لتصبح ؽاكر األ تركيب
ادلادة ، تطلب من كل رلموعة العمل معنا لتجميع بعد ذلك .رلموعة كاحدة تلقائينا

، تطلب من كل رلموعة مجيع اجملموعات من جتميع ادلادة بعد أف تنتهي .بالكامل
، أنت تؤكد على كل رلموعة أف تويل اىتماما كتعطي ردا ال تنس .عمل نسبة مئوية

 08.على اجملموعة اليت غلرم النسبة ادلئوية
 مزايا ظلوذج التعلم ادلزاكجة .2

 :يلي كما ىيادلزاكجة   مزايا ظلوذج التعلم
 ميكن أف حتسن الطالب أنشطة التعلم، سواء ذىنيا كجسديا.أ 
 .، ىذه الطريقة شلتعةألف ىناؾ عناصر اللعبة.  
، كحتسُت قدرة هم الطال  للمواد اليت مت تعلمهازيادة ف.ج 

 .الطال  على التحفيز
فعالة كوسيلة لتدريب شجاعة الطال  على الظهور النسبة .د 

 .ادلئوية
 .ضلو فعاؿ كقتهم للتعلم تدريب الطال  االنضباط على.ق 

 ضعف ظلوذج التعلم ادلزاكجة .3
باإلضافة إىل ادلزايا ادلذكورة أعاله، فإف الوسائل ادلقدمة يف شكل ألعا  ذلا 

 أيضا نقاط ضعف، منها:
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 يضيع سوؼإذا مل يتم إعداد االسًتاتيجية بشكل جيد، .أ 
 كثَتا.  الوقت

عند  باحلرج الطال  سيشعر بعض، يف بداية تطبيق النموذج.  
 .اجلنس اآلخرب ادلزاكجة

فال يلقي معظم الطال  جيدا،  الطال  ادلدرسا مل يوجو إذ.ج 
  .باذلم بعرض األزكاج

أف ػلذر ادلدرس من إعطاء العقوبات للطال  الذين مل ػلصلوا .د 
 على األزكاج  حفظا حلرجهم. 

 11.يسبب ملالسبشكل مستمر  النموذج ااستخداـ ىذ.ق 
 تطبيق النموذج ادلزاكجة .4

إسًتاتيجية تعلمية تتضمن مشاركة الطال  يف رلموعة  وىالتعاكٍل التعلم 
، يتعلم الطال  العمل التعاكٍليف نظاـ التعلم . صغَتة للتفاعل مع بعضهم البعض

، أم أهنم مسئوليات، يتحمل الطال  يف ىذا النموذج .مع األعضاء اآلخرين
يتعلم الطال   .على التعلميتعلموف ألنفسهم كيساعدكف زمالئهم أعضاء اجملموعة 
 10.معا يف رلموعة صغَتة، كأهنا ميكن أف تفعل ذلك كحدىا

                                                             
 

21
 -emak-tipe-pembelajaran-model2115/131https://www.kajianpustaka.com/

1match.httml?m=   18:31ساعت 2118هاٍو  1فٌ التارٍخ. 
 .213،ص. Model-model Pembelajaranرسواى،   21

https://www.kajianpustaka.com/2015/030model-pembelajaran-tipe-make-match.httml?m=1
https://www.kajianpustaka.com/2015/030model-pembelajaran-tipe-make-match.httml?m=1
https://www.kajianpustaka.com/2015/030model-pembelajaran-tipe-make-match.httml?m=1


04 
 

 
 

ىذا ظلوذج .  التعاكٍلجزء كاحد أك نوع من طريقة التعلمالتعلم ادلزاكجة ظلوذج
التعلم باستخداـ تقنية تبحث عن شريك مع بطاقة يف حُت تعلم موضوع 

 / للبطاقات اليت عقدت، كىي مشكلةللمناقشة من قبل ادلعلم كمطابقة كفقا 
.اإلجابة كفقا للنسب ادلنصوص

يبدأ تطبيق ظلوذج "ادلزاكجة" بطلب الطال  للبحث عن البطاقات ادلتزاكجة 
)كسؤاؿ أك جوا ( قبل ادلوعد ابحمدد، فالطالب الذم أصلز تزكيج البطاقات 

 يستحق النتيجة. فخطوات ىذا النموذج كما يلي: 
بإعداد العديد من البطاقات اليت حتتوم على العديد من يقـو ادلعلم .أ 

ادلفاىيم أك ادلوضوعات ادلناسبة جللسة ادلراجعة جلزء كاحد من بطاقة 
 .السؤاؿ كاجلزء اآلخر من بطاقة اإلجابة

 .ػلصل كل طالب على كل بطاقة بسؤاؿ / إجابة.  
 .يفكر كل طالب يف اإلجابة / السؤاؿ عن البطاقة ابحمتفظ هبا.ج 
، البطاقات اليت تتطابق مع البطاقةكل طالب عن زكج من   يبحث.د 

مل اسم النبات باللغة ػل على سبيل ادلثاؿ: حامل البطاقة الذم
 اإلندكنيسية. سوؼ يقًتف باسم النبات باللغة  عربيةال

يتم إعطاء كل طالب ميكنو مطابقة بطاقاتو قبل ادلوعد النهائي .ق 
 .النقاط
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بطاقتو ببطاقة صديقو )ال ميكن  إذا مل يتمكن الطالب من مطابقة.ك 
العثور على بطاقة السؤاؿ أك بطاقة اإلجابة( ، فسيتم فرض غرامة 

 .عليو مت االتفاؽ عليها
بعد جولة كاحدة ، يتم تبديل األكراؽ مرة أخرل حبيث ػلصل كل .ز 

 .طالب على بطاقة سلتلفة عن ذم قبل ، كىكذا
ين ػلملوف ينضم الطال  أيضنا إىل اثنُت أك ثالثة طال  آخر .ح 

 .بطاقات مطابقة
 11.يقـو ادلعلموف مع الطال  بعمل استنتاجات حوؿ ادلوضوع.ط 

 نتيجة التعلمالفصل الثاني : 
 تعريف التعلم .0

، يقوؿ بعض خرباء التعليم عن كعملية تسمح للشخص بتغيَت سلوكو  التعلم
ىو التعلم سوريابراتا كما ذكره محزة أف  التعليم، من بُت أمور أخرل كفقاؿحدكد 

عملية تنتج تغيَتات متعمدة يف السلوؾ الكتسا  معارؼ كمهارات كخربات 
 .جديدة يف اجتاه أفضل

التعلم النفسي يعٍت عملية رباء آخركف كىم أمحدم كسوبرييونو أف اقًتح خ
جتارية يقـو هبا األفراد للحصوؿ على تغيَت جديد يف السلوؾ ككل نتيجة خلربة 
                                                             

 .51(.ص. University Press. )سرباٍا : Pembelajaran Kooperatifُا.هسلن ابراَُن.   22
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درس للعب يف الوقت ن يالتعلمادلزاكجة" "يف ظلوذج  12.الفرد يف التفاعل مع البيئة
 .الذم تعلم

ادلعادلة ىي أف التعلم كاللعب على حد . يف ادلسرحية أيضا عملية التعلم
.سواء التغيَتات اليت ميكن أف تغَت ادلواقف كاخلربات

كفقا دلعٌت كلمة اللعب ىو نشاط  .كمع ذلك، بُت اثنُت من ىناؾ فرؽ
يف حُت أف التعلم ىو نشاط  .الرغم من كجود البالغُت أيضاخاص لألطفاؿ على 

 .، فإنو يوجد يف البشر من الوالدة كحىت ادلوتعاـ
اليت ذلا أىداؼ تكمن ، الفرؽ بُت التعلم كاللعب ىو أنشطة التعلم بطبيعتها

يف حُت خصص أنشطة اللعب إىل الوضع يف ذلك ، يف فًتات الحقة، يف ادلستقبل
، عندما ػلدث الرضا( يكمن يف ادلوقف من اللعب )ادلتعة، الغرض .الوقت فقط
، كضلن نعلم: "التعلم االثنُت قريبة جدا، فإف العالقة بُت كمع ذلك .نشاط اللعبة

 13أثناء اللعب" ىو التأكيد على التعلم.
 تعريف نتيجة التعلم.  
يف اللغة، نتيجة التعلم تكونت من الكلمتُت: النتيجة ك التعلم. ككلمة  

التعلم ك  .ػلصل عليو بعد السعي النتيجة عند معجم اللغة اإلندكنسية الكبَت ىي ما
                                                             

 PT Bumi: جاكرتا:  1)الطبقت  . Belajar dengan Pendekatan PAILKEMُوسٍ با. أًو و ًردى هحود.  23
Aksara .138(.ص. 

24
  PT. Remaja Rosdakarya: باًدوًغ : 5. ) الطقت Psikologi Pendidikanهَ.غالن فروًت،هاف.  

 .81(.ص. 1551،
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وؾ أك الردكد الناجتة السل ، أك معرفة لتغيَتاحلصوؿ على معلومات استخبارية زلاكلة
  .عن التجربة

التعلم ىي قدرات يستخلص أف نتيجة  ،دلذكورةا تعاريفبناءن على الف
كيكوف يف صورة القدرات ادلعرفية كالعاطفية كاحلركية ميتلكها الطال  بعد التعلم، 

 14.اليت تسببها التجربة
ؿ إف نتائج التعلم ىي تغَتات من نتائج ادلدخالت اقرأم آخر يُ كيف 

الشخصية يف شكل حافز كتأمل يف النجاح كاإلدخاؿ من البيئة يف شكل تصميم 
يكرسو الطال  حتفيزم كإدارة ال يؤثر بشكل مباشر على مقدار اجلهد الذم 

اإلصلاز التعليمي  .كتسمى نتائج التعلم أيضا إصلازات التعلم .لتحقيق أىداؼ التعلم
ىو النتائج اليت احلصوؿ عليها يف شكل مرات ظهور تؤدم إىل تغيَتات يف الفرد  

 15.كنتيجة كنشاط يف التعلم
 العوامل اليت تؤثر على نتائج التعليم. ج

 إىل تصنيفها ميكن كلكن كثَتة أنواع من لمالتع نتائج على تؤثر اليت العوامل
 .اخلارجية كالعوامل الداخلية العوامل كعلا، فقط رلموعتُت
 

                                                             
 25

 1belajar.html?m=-hasil-/pengertian2116/13.com/15www.rijal  ساعت 2118هاٍو  1فٌ التارٍخ

18:31. 
26

 Delia. )جاكرتا : Peran Motivasi dan Kemampuan Awal dalam Kegiatan Pembelajaranًاسر.  
Press ،2114 .11(.ص  . 

http://www.rijal09.com/2016/03/pengertian-hasil-belajar.html?m=1
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 العوامل الداخلية. أ

العوامل الداخلية ىي العوامل اليت تأيت من داخل الفرد كميكن أف تؤثر 
، 2العوامل الداخلية سوؼ تناقش يف يف مناقشة  .على نتائج التعلم الفردية

 . ، كعوامل التعبكالعوامل النفسية، لعوامل ادلاديةاكىي:
 .اكادلتخل ف جسدي   الصحة عوامل تشمل اليت ادلادية العوامل .0
، كاالىتماـ، كاالىتماـ، الذكاء تشمل اليت النفسية العوامل .1

 .كاالستعداد، كالنضج، كالدافع،  كادلوىبة
  .كالركحاٍل اجلسدم التعب اإلرىاؽ تشمل عوامل .2

 اخلارجيةالعوامل .  

، كعلا: العوامل البيئية يت تؤثر على التعلم إىل رلموعتُتميكن تصنيف العوامل ال
 .كاالجتماعية كالعوامل البيئية غَت االجتماعية

ئة االجتماعية للمدرسة تتكوف عوامل البيئة االجتماعية من: البي .0
، كالبيئة االجتماعية )ادلدرسوف، اإلدارة، كزمالء الدراسة(

 .للمجتمع
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تتكوف العوامل البيئية غَت االجتماعية من: البيئة الطبيعية،  .1
كعوامل مفيدة، كعوامل ادلواد الدراسية اليت يتم تدريسها 

 16.للطال 

 إطارة التفكير:  لثالفصل الثا 
يف عملية التعليم، ىناؾ نشاطاف ك ىي أنشطة ادلدرس ك أنشطة الطال . 
يف عملية التعليم غلب على ادلدرس أف ػلامل جعل الطال  نشيطُت حبيث يكوف 
ذلم تأثَت جيد على الطال ، من ادلثاؿ يف شكل حتقيق األىداؼ التعليمية ادلرجوة 

 يف شكل حتسُت نتائج للطال . 
البحث ىو ظلوذج ادلزاكجة ك تأثَتىا يف تعلم اللغة يف ىذا البحث، موضوع 

 العربية. أما إطار التفكَت معٌت الباحثُت ىي كما يلي :
 
 
 

 

                                                             
 21

 1hasil.html?m=-mempengaruhi-yang-faktor-/faktor2114/11www.idsejarah.net/  ٌف

 .18:31ساعت 2118هاٍو  1التارٍخ 

 

http://www.idsejarah.net/2014/11/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-hasil.html?m=1
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 :سلطط إطار التفكَت 1.0 الصورة
 

 
 

 
 

 
 

 

ظلوذج  قياس نتائج تعلم الطال  قبل تطبيق
 التعلم ادلزاكجة

 تطبيق ظلوذج التعلم ادلزاكجة

ظلوذج  تطبيق  الطال  بعدقياس نتائج تعلم 
 التعلم ادلزاكجة
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 الباب الثالث
 البحث منهج

 وتصميمو البحث نوعالفصل األول : 
، فإف نوع البحث الذم سيتم ا إىل ادلشكالت اليت دتت دراستهاستنادن إ 

 .ىو التصميم التجرييبستخدامو يف ىذا البحث إ
الكمية ىي طريقة تؤكد اجلوانب  األساليب الكمية. البحث ستخدـ ىذي

، فإف األساليب الكمية إىل جانب ذلك ادلوضوعية للقياس يف الظواىر االجتماعية.
 17تناقضها كطريقة للبحث.ىي أيضنا طريقة مت استخدامها لفًتة طويلة حبيث مت 

، تصميم البحث ادلستخدـ يف ىذا نظرنا ألف ىذه الدراسة تضمن حبثنا جتريبينا
 البحث ىو تصميم االختبار القبلي البعدم جملموعة كاحدة.

 
 

 (86:1104 إمزير، : ) األصل
 : أين

                                                             

28
. Metode Penelitian Pendidikan Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&Dسوغَوًو. 

 13(.ص.Alfabeta،2112: باهدوًغ: 14)الطبقت 

O1      X     O2 
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:   O1           شكل يف العالج قبل أجريت اليت االختبارات تعطى) القبلي االختبار 
 .( ادلزاكجة التطبيق

X       :ادلزاكجة ادلتعلمى تطبيق 

  O2 :شكل يف العالج بعد أجريت اليت االختبارات البعدل )تعطي االختبار 
 .(  ادلثاؿ ادلزاكجة تطبيق

 البحث موقع: الفصل الثاني 
كالية سوالكيسي ج نياتبن ابدابوكو البحث يف مدرسة األسعدية الثانوية  قعمو 

 .اجلنوبية
 والعينة المجموع الكلي :الفصل الثالث

 اجملموع الكلي .0

 ذلا موضوعات/  كائنات من تتكوف تعميم منطقة ىي اجملموع الكلي
18.استنتاجات استخالص مث لدراستها الباحثة حددىا معينة كخصائص صفات



بع يف مدرسة السا لفصلا طال  مجيع رسالةال ىذه يف اجملموع الكلي ككاف
 طالبا. 011 ككاف عددىما ببدابوكو األسعدية الثانوية 

 
                                                             

 . 111(، ص.CV Alfabeta ،2111 :، )باًدوًغ Metode Penelitian Pendidikanسوٍوًو،  25



13 
 

 
 

 المجموع الكلي  1.2الجدول 
 الرقم فصل أجناس مجموع

L P 
سابع )أ(فصل الال 22 0 22 0. 

1. 
2. 
3. 

 سابع ) (فصل الال 31 31 13
 سابع )ج(فصل الال 0 21 21
 الفصل السابع )د( 0 21 21

 مجموعال 13 30 300

 
 العينة .1

ليكونوا مبثابة موضوع  اجملموع الكليالعينة عبارة عن رلموعة صغَتة دتثل 
البحث. أخذ العينات ىو عملية اختيار كحتديد نوع العينة كحسا  حجم العينة 

 طال  الذم سيكوف موضوع البحث أك موضوعو. العينة يف ىذا البحث ىي
 .طالبا 11 ىمعددة ك ثانويال األسعدية مبدرسة السابعلفصل ا

 وأدواتجمع البيانات و :  :الفصل الرابع
ادلستخدمة للحصوؿ على بيانات دقيقة كموثوقة  وأدكاتك  بياناتال يتم مجع

 :ىي
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 اإلختبار .0
عملية  لقياس ادلستخدمة التمارين أك األسئلة من سلسلة عن عبارةختبار اال

كاإلختبار   pre-test))القبلى  اإلختبارعلى  تشتمل اليتبنموذج ادلزاكجة  مالتعلي
 كيتم كال االحتباراف باألسئلة التحريرية.    . (post-test)البعدم

 توثيقال .1
 السجالت إىل النظر خالؿ من ما شيء دلعرفة كسيلة ىو التوثيق

 الوثائق استخداـ يتم 21.حبثو تتم الذم بالشخص ادلتعلقة كادلستندات كابحمفوظات
بع يف مدرسة األسعدية الطال  لفصل السا كدرجات أمساء قائمة على للحصوؿ
 ا.بدابوكو الثانوية 

 البحث إجراءات :الفصل الخامس
 عن البحث خالؿ من البدء ىو بو القياـ سيتم الذم البحث إجراء

 استخدامو سيتم الذم ادلكاف يف ادلوجودة األكلية احلالة كمعرفة ادلعلومات
، رئيسية ثالث مرحالت من البحث ىذا يتكوف، عاـ بشكل.حبثي كموضوع

 .التقييم كمرحلة، التنفيذ كمرحلة، اإلعداد مرحلة: كىي
 اإلعداد مرحلة .0

 :اجملاؿ ىذا يف ادلطلوبة األشياء بإعداد أكالن  الباحثة تقـو، ادلرحلة ىذه يف

 .موقع البحث إىل كتقدميو تصريحال إنشاء. أ
                                                             

 141(.ص.Rineka Cipta،2111)جاكرتا: . Psikologi Pendidikan. وًوم. دل  31
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 .بو ادلعموؿ للمنهج كفقا التدريس برنامج إعداد.  
 صحتها من للتحقق اختبارىا مت اليت البحث أدكات تطوير. ج

 االكتماؿ من كغَتىا كموثوقيتها
 التنفيذ كمرحلة .1

 كالذم،  ادلدرسة يف البحث عند تطبيقها سيتم مرحلة ىي التنفيذ مرحلة
 :ىي التنفيذ مرحلة.البيانات مجع يف الباحثُت سيساعد

 التعلم ادلزاكجة ظلوذج تطبيق قبل للطال  االختبارات تقدَل. أ
 مسبقنا. ابحمدد التجرييب الفصل التعلم ادلزاكجة إىل مثاؿ تطبيق.  
 التعلم ادلزاكجة. ظلوذج تطبيق بعد الطالب إىل االختبار أعاد. ج

 التقييم كمرحلة .2
 ..الطال  تعلم نتائج كقيمة حتليلها ليتم للبيانات حتليل إجراء

 البيانات تحليل تقنيات :الفصل السادس 
، ظلط إىل كتنظيمها، البيانات ترتيب لًتتيب عملية عن عبارة البيانات حتليل

ا تفصِّل اليت األساسية العمليات أك األكصاؼ من كرلموعة، كفئة  للعثور رمسينا جهدن
 ادلساعدة لتقدَل زلاكلة كيف البيانات تقًتحو دلا كفقنا فرضية كصياغة ادلوضوع على
 .كالفرضية ادلوضوع إىل
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حتليل البيانات ادلستخدمة من قبل الباحثة ىي تقنية التحليل إف تقنية 
الكمي، حيث يقـو الباحثة جبمع البيانات اجملمعة، ك معاجلمة البيانات 

 كاستخالص النتائج من البيانات ككصف أك اإلبالغ عما حدث يف موقع البحث.
 خطوات حتليل البيانات كما يلي:

 .ها كفرزىا كفقنا لنوع البياناتيتم تصنيف البيانات اليت يتم مجع . 0
، حيث تعترب البيانات البيانات األساسية ادلرتبطة مباشرة حدد البيانات. 1

 .بادلشكلة كاليت تدعم البيانات فقط
مراجعة كدراسة كدراسة أكثر يف البيانات مث تفسَت البيانات إلغلاد حلوؿ . 2

 .للمشاكل اليت أثَتت يف الدراسة
 (statistik deskriptif) التحليل الوصفي اتتقني .0

أساليب التحليل الوصفية كىي تقنيات حتليل البيانات ادلستخدمة لوصف 
البيانات من البحوث ادليدانية باستخداـ طرؽ معاجلة البيانات كفقنا لطبيعة البيانات 

الكمية مث يتم حتليل البيانات اليت مت مجعها كميا لتقنيات حتليل البيانات  .الكمية
باستخداـ ادلساعدة اإلحصائية الوصفية ، كذلك هبدؼ اإلجابة على بياف 

 :خطوات جتميع بيانات الرصد ىي كالتايل .ادلشكلة
 :إنشاء جدكؿ توزيع تردد مع اخلطوات التالية
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 :حتديد نطاؽ من القيم، اليت ىي أكرب البيانات ناقص أصغر البيانات. أ

R = Xt – Xr 

 مالخصات :

 R القيمة نطاؽ=      

 Xt  أكرب البيانات= 

أصغر البيانات=   Xr 

 ػلدد العديد من فئات الفاصل الزمٍت.  
K = 1 + (3,3)  log n 

 مالخصات :

الطبقة الفاصل=   K 

عدد الطال =   n 

ػلسب طوؿ الفصل الفاصل. ج  

   
 

 
 

 مالخصات :
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طوؿ الطبقة الفاصل=   p 

نطاؽ القيمة=  R 

الطبقة الفاصل=  K 

ادلتوسطاتحسا   د.  
          

   
 

 مالخصات :

  X= متوسط 

 Fi= الًتدد

 =Xi                20نقطة ادلنتصف    

الضلراؼ ادلعيارمق.   

 

    √
   (    ̅)

2 
  1

  1
..........32 

 مالخصات :
                                                             

، State University Of Makassar Press ؛ مكاسر:1سيت )  Dasar-Dasar Statistik , هحود أرٍف تَرو، 31

 .133(، ص. 2111
 .43(، ص. Raja Grafindo،2111)جاكرتا : ، Statistik Pendidikanاًس سودٍجوًو،   32
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 SD االضلراؼ ادلعيارم=  

 Fi تردد= 

 xi نقطة منتصف التصنيف=  

ادلئوية توسط القيمة )9( النسبة ك.

 
 

 
   1111……….33 P = 

 مالخصات :

النسبة ادلئوية=   P 

لًتدد الذم يتم السعي للحصوؿ عليو=   F 

عدد العينات ادلستجيبة=   n 

حسا  قيمة التباينز.  

 1
2  

 (    ̅)
2

  1
..........34 

 مالخصات :

 S2 تباين عينة الصف=  

الطبقة الفاصل =   xi 

                                                             
33

 .43، ص. Statistik Pendidikanاًس سودٍجوًو،  
34

 .181(, ص. Alfabeta ،2111 )بٌدوًغ : ،Motode Penelitian Pendidikanسوغَوًو،   
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 fi الًتدد مناسب =   

  N  = الكثَت من البيانات 
 ((Statistik Inferensial حصائية تفضيليةاإل .1

ألغراض اختبار الفرضيات، يتم أكالن االختبار األساسي، أم اختبار الوضع 
 الطبيعي كاختبار جتانس التباين.

 (Uji Normalitas Data) اختبار البيانات الطبيعية. أ
 حتليل البيانات على كجو التحديد.االختبار الطبيعي ىو اخلطوة األكىل يف  

يستخدـ اختبار الوضع الطبيعي دلعرفة البيانات، سواء كانت البيانات 
ادلستخدمة  chi-Kuadrat لالختبار، يتم صياغة صيغة ادلستخدمة موزعة أـ ال.

 :على النحو التايل

      





k

i k

kk
hitung

E

Eo

1

2
2 )(



 
  :مالحظات

                  
2  = قيمة عددchi-Kuadrat     
 Ok =  تردد ادلالحظات 
 Ek =  تردد التوقعات  

   K =  عدد الفصوؿ  
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يتم احلصوؿ على  2حيث  2 hitung  ≥ 2 tableمعايَت االختبار العادم إذا 
 α.24 = 0003على مستول كبَت  dk = (k-2) (b-2)مع  2اجلدكؿ من القائمة 

 اختبار التجانس . 
اختبار فرضية متجانسة ىو فرضية اختبار ما إذا كانت عينة كاحدة مع عينة 

ىناؾ  أخرل لديها معادلة )متجانسة( كال تظهر اختالفنا كبَتنا أك ما إذا كانت
مع  F الختبار التجانس استخدـ اختبار .عمودين أك أكثر من عينة كاحدة أك ال

 :الصيغة التالية

F =
 2 

 2 
 

   :مالحظات
  =  1b  varians الكبَت   

=  1   varians الصغَت 
فإف التباين ،  F-tabelأكرب من F-hitung شرط اختبار التجانس ىو إذا كاف

فإف التباين  F-tabel أصغر من F-hitung كالعكس صحيح، إذا كافليس متجانسان 
 .يكوف متجانسان 

 اختبار الفرضية. ج
 :حتديد صيغة الفرضية(. 0

H0 : ال تستخدـ على ضلو فعاؿ لتحسُت نتائج التعلم ادلزاكجة  ظلوذج التعلم
 .للطلبة يف ماديت اللغة العربية

                                                             
؛ جاكرتا: بوهٌ أكساارا، 1)سَت  Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensial) ,إقبال حسي،  35

  .216(، ص. 2118
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: H1 لتحسُت نتائج تعلم الطال  يف تستخدـ بفعالية ادلزاكجة  ظلوذج التعلم
 .ادلواد العربية

 اخترب الفرضية(. 1
يستخدـ التحليل اإلحصائي االستداليل الختبار فرضية البحث ادلقًتحة، 

 :مع ادلعادلة التالية α 1،14 =عند مستول الثقة t كاليت يتم إجراؤىا بواسطة اختبار
  

  

√
  1 

 (  0)

 

 :مالحظات
: tادلعامل سعى 

: Md  الفرؽ بُت االختبار القبلي كما بعد االختبارمتوسط (pre-test 

dan post-test) 

: N عدد ادلوضوعات 
 db  :25 ديسيبل ػلددىا.N-1 

من خالؿ نتائج الدراسة ، ميكننا معرفة ما إذا كاف ىناؾ تأثَت كبَت على نتائج 
مدرسة األسعدية الثانوية  التعلم يف تعليم اللغة العربية للطال  الذين عوجلوا يف

 بدابوكوا. 
 
 

 

                                                             
(، 2118؛ باًدوًج: ألفبَتا، 11)سَت  Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D ,سوغَوًو،  36

 .181ص. 
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 الرابع بابال
 نتائج البحث

 لمحة موجزة عن موقع البحث :الفصل األول 
 لمحة عن مدرسة األسعدية الثانوية بدبوكوا .2

 أسعدية الثانوية بدبوكوا:   ادلدرسةاسم 
 010162121111:  إحصائيات ادلدراء

 : بدبوكوا    قرية
 بنتائج:     مركز

 : بنتائج    مديرية
 : ركىاف، س.إغ، ـ.ؼ د  مدير مدرسة

 :    االعتماد
 شًتاكيا، ك اإلسالميةدلتفوقة ادلدارس، اجلودة، اإل:     رؤية
يف التعلمحتسُت االبتكار . 0:     بعثة

 شجيع ركح اإلصلاز جلميع الطال  .1
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ا يف اجملتمع من حث الطال  على شلارسة ادلعرفة مبكرن  .2
الدعوة اإلسالمية ، تالكة ، حيث خطب اجلمعة

 .، إخلاجمللس
تثقيف األطفاؿ مع الشخصية االجتماعية اإلسالمية  .3

 .كالبصَتة العادلية
 .إقامة تعاكف جيد بُت طال  ادلدارس كاجملتمع .4

 المعلم حالة .0
، بتمكُت العديد من منذ إنشائها بوكوامدرسة األسعدية الثانوية بد قامت

مدرسة ادلعلموف يف  .ادلعلمُت من أجل تعزيز كتطوير اإلمكانات التعليمية للطال 
ادلواقف  مع كل قدراهتم تلعب دكرا كتؤثر يف تغيَت بوكوااألسعدية الثانوية بد

 كالسلوؾ كادلوقف العقلي. 

حالة ادلعلم يف ادلدرسة بشكل كبَت على فعالية عملية التعليم كالتعلم.  تؤثر
ألنو ادلعلم ىو القائد  أكفاء،ف و ادلعلمستكوف عملية التعليم كالتعلم فعالة إذا كاف 

الرئيسي يف عملية التعلم. حلصوؿ على صورة أكثر كضوحنا حلالة ادلعلمُت يف 
 اجلدكؿ التايل: االطالع إىلميكن  بوكوامدرسة األسعدية الثانوية بد

مدرسة األسعدية الثانوية في  قائمة بأسماء المعلمين 2.2الجدول 
 ابدبوكو 

 رقم اسم كظيفة مادة
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 ROHASI, S.Ag., M.Pd 0 مدير مدرسة 

 MAHFULA, S.Ag 1 منهج 

 ROSIDA,S.Pd 2 موظف حكومي العلـو االجتماعية

 HANAFI. S 3 مدرس زائر لغة اقلمية

اقلميةلغة   SRI WAHYUNI,S.Pd 4 مدرس زائر 

 HUSAIN RUDDIN, S.Pd.I 5 موظف حكومي قراءة ككتابة القرآف

 HARIATI,S.Pd.I 6 مدرس زائر الفقهية

 MUH ILYAS,S. Or 7 مدرس زائر رياضة

 NURHAYATI, S.Pd.I 8 مدرس زائر الًتبية ادلدنية

 WAHYUNI, S.Pd 01 مدرس زائر اللغة اإلندكنسية

 NURLAELA, S.Pd 00 مدرس زائر اللغة اإلصللسية

 KM. ABD WAHID,  01 مدرس زائر القرآف كاحلديث

تاريخ الثقافة 
 M. SYAKIR, S.Pd.I 02 مدرس زائر اإلسالمية

 WAJHA NADIRA, S.Pd.I 03 مدرس زائر القرآف كاحلديث

 FATMAWATI, S.Pd 04 مدرس زائر الرياضيات

 NASRAH, S.Pd.I 05 مدرس زائر الفقهية

 .FIRMANSYAH, S مدرس زائر الفقهية

Or.,S.Pd 

06 

 NURWAHIDAH, S.Pd 07 مدرس زائر العلـو الطبيعية

 IRMAYANTI, S.Pd.I 08 مدرس زائر الًتبية ادلدنية

 FAHARUDDIN, S.Pd.I 11 مدرس زائر قراءة ككتابة القرآف
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تاريخ الثقافة 
 ,NURHIDAYAH NASIR مدرس زائر اإلسالمية

S.Pd.I 

10 

لثقافة كادلهاراتا  St. NURHIDAYAH, S.Pd.I 11 مدرس زائر 

 NURMIATI, S.Pd.I 12 مدرس زائر العلـو االجتماعية

 St. HARMINAH, S.Pd.I 13 مدرس زائر لالىوت األديب

فيزياءال  ARIE WAHYUNI, S.Pd.I 14 مدرس زائر 

 KM. ABDULLAH, S.Pd.I 15 مدرس زائر 

 BASRI, S.Pd 16 موظف حكومي اللغة اإلندكنسية

 ERNAWATI. H, S.Pd 17 مدرس زائر 

يةز اللغة اإلصلل  A.IRMAYANTI SALEH, Ss 18 مدرس زائر 

 H.MUSTARI, A. Ma. Pd 21 مدرس زائر 

 BASO GASALI, S.Pd 20 مدرس زائر اللغة اإلندكنسية

 HASWAR HANAFI, S.Pd.I 21 مدرس زائر اللغة العربية

 KM. AHMAD مدرس زائر اللغة العربية

MUSYAHID, S.Pd.I 

22 

 ,UMRAWATI HAMRING مدرس زائر القرآف كاحلديث

S.Pd.I 

23 

 VIRA YUNIAR 24 إدارة 

 MUHAJIR, S.Pd.I 25 مدرس زائر 

 RIFQATUL AWALIA, S.Pd 26 مدرس زائر الًتبية ادلدنية

 MIFTAHUL JANNA 27 مدرس زائر 

 NUR HIKMAH, S.Pd 28 مدرس زائر اللغة اإلندكنسية
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 KM. ASRAR M  31 مدرس زائر اللغة العربية
 

 طالب .1
الطال  ىم الذين شاركهم ادلدرسوف يف عملية التعليم الفعالة. فالطال  
ينموف جسدا كركحا للوصوؿ إىل ىدؼ التعليم عرب ادلؤسسات التعليمية. دلعرفة 

ميكننا  1108-1107أحواؿ مدرسة األسعدية الثانوية بدابوكو للعاـ الددراسي 
 االطالع إىل اجلدكؿ اآليت : 

درسة األسعدية الثانوية بدابوكو للعام الددراسي عدد طالب م 2.0الجدول 
0026-0027 

 عدد اجلميع الطالبات الطال  الفصوؿ الرقم
 11 11 - )أ( 6 0
1 6 ) ( 03 06 20 
 13 - 13 )ج( 6 2
 12 - 12 )د( 6 3

 200 17 42 عدد
 16 16 - )أ( 7 4
5 7 ) ( 06 00 17 
 14 - 14 )ج( 7 6

 60 16 20 عدد
 13 13 - )أ( 8 7
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8 8 ) ( 01 00 10 
 14 - 14 )ج( 8 01
 11 - 11 )د( 8 00

 70 13 35 عدد
 050 210 240 عدد

 

 المرافق  .2

مرافق جيدة كافية لدعم عملية التعليم ادلرػلة،  درسة األسعدية الثانوية بدابوكوإف دل  
  كىي كما يلي:

 مرافق المدرسة  2.1الجدول 
 البيانات العدد أنواع المرافق الرقم

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 غرفة مدير ادلدرسة
 الفصوؿ

 غرفة ادلدرسُت
 غرفة شؤكف الطال 

 ادلكتبة
 احلماـ

 ادلستودع

0 
00 
0 
0 
0 
4 
0 

 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
 جيد
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7 
8 

01 

 ادللعب
 سكن الطال 

 سكن الطالبات

0 
2 
1 

 جيد
 جيد

 
 نتائج البحثالفصل الثاني: 

من  الباحثةا هتاليت حدد ت البحثدلشكالنتائج ىذه الدراسة ىي إجابات 
الرد كأما  ،باستخداـ التحليل الوفصليادلشكلتُت األكىل كالثانية  يتم الرد على .قبل

على ادلشكلة الثالثة باستخداـ التحليل اإلحصائي االستنتاجي مع الرد يف الوقت 
 .نفسو على الفرضيات اليت مت كضعها

  يصفو ال تحليلال .2
 مدرسة األسعدية الثانوية بدابوكوااألحباث اليت أجريت يف  على بناء(أ 

 3.3الختبار كما ىو موضح يف اجلدكؿ بيانات ما قبل اتأيت طال  لل

 المزاوجة البيانات قبل تطبيق نموذج التعلم 2.2الجدول 
سم الطال ا Pre-Test )اختبار قبلي(  رقم 

64 A.Indah Reski Purnama 0 51 Arina Aulia R 1 61 Asti Ananta Saskia 2 51 Ayu Suci Maharani 3 51 Dila Aminarti 4 64 Dini Ramadhani 5 71 Ila Musdalifah  34 Indah 7 
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64 Kasmiati 8 64 Marsya 01 51 Misrawati 00 51 Mukarramah 01 51 Nur Alisa Rahma 02 44 Nur Anita Putri 03 44 Nurul Aini Ramlan 04 34 Nurul Aulia Putri 05 51 Reski 06 71 Safira Nur Kamla 07 34 Sri Sulastiyani Karim 08 44 Sri Wahyuni Mulfiana 11 64 Syahratul Jannah 10 54 Tri Suci Ramadani 11 
 

 كما يلي : Pre-Test يفصلنتائج التحليل اإلحصائي الو 
 فصلحسا  نطاؽ ال(أ 

R  =  نتيجأصغر ال -  نتيجةأكربال  

      = 71-34 

      = 24 

 حسا  عدد الفصوؿ (أ 

          1   3 3      

  = 0 + 2,2 log (11) 

= 0 + (2,2 x 0,23) 
= 4, 31   

 حسا  فاصل الفصل / طوؿ الفص(  

  
        ( )

             (  )
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35

5
 

= 7 

 عدؿحسا  ادل(ج 

          

   
 

 1354

22
 

= 50,43   

    حسا  االضلراؼ ادلعيارم(د 

   √
   (    ̅)

2 
  1

  1
 

     √
2 264 42

22 1
 

    √
2 264 42

21
 

    √107 22 
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     10 32 

 حسا  التباين(ق 

 1
2  

 (    ̅)
2

  1
 

 1
2  

722 7

22 1
 

 1
2  34 7 

 1  √34 7 

  1  1 26  

 معامل التباين(ك 

Kv =  
  
      111  

     = 
11 38

61 54  111 

     = 16,86 % 

من االختبار أف أعلى درجات نتائج التعلم  ظهر، بناءن على اجلدكؿ أعاله
اكتسا   نتيجةىو  ادلعدؿ. 34النتيجة أصغر ك  71 ىو  (Pre-Test)القبلي 

اختبار نتائج التعلم   اتدرجفمعدؿ  مة على عدد الطال ،لب بأكملو مقس  الطا
50،43 . 

االضلراؼ ادلعيارم الكبَتة كالتغَتات  نتيجة، ىناؾ ذلك باإلضافة إىل
معدؿ مستول توزيع  فصلاالضلراؼ ادلعيارم ىو مقياس ي .كمعامل االختالؼ
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نتائج  مناليت مت احلصوؿ عليها  النتائجالتباين ىو مقياس لتنوع . 01.27 النتيجة
أك ميكن دلزاكجة، ا اختبارات التعلم اليت مت احلصوؿ عليها قبل تطبيق ظلوذج التعلم

القوؿ أيضنا أف التباين ىو االضلراؼ ادلعيارم الًتبيعي. يف حُت أف معامل التباين 
، حيث أنو كلما كاف معامل التباين ئوية للمعاملة ادلتساكية ادلعطاةىو النسبة ادل

معامل التباين  نتيجةأصغر كلما كزعت ادلعاملة بالتساكم على كائن مع اكتسا  
 .05.75 % البالغة 

 Pre-Test  توزيع التردد 2.3الجدول 

(̅    ) Ffhhijol                fi      Fkhuh              fk xi fi . xi المسافة
      (    ̅)

 نسبة مئوية  
34-41 3 3 36،4 081 086،01    37،677   0           07 
40-44 1 5 42 015 61،82 034،75 8 
45-51 6 02 47 315 01،42 76،60 20 
50-54 0 03 52 52 1،02 1،02 4 
55-61 0 04 57 57 30،62 30،62 4 
60-64 4 11 62 254 020،22 545،54 12 
65-71 1 11 67 045 161،82 430،75 8 

 011 1.153.31 617،6 0.243  - 11 عدد

ىو  6ىنا يتبُت أف كتَتة  من Pre-Test ادلئوية ةجداكؿ توزيع الًتدد كالنسب
ىو أدٌل تردد  0يف حُت تردد من . 51-945 يف الفًتة 20أعلى تردد مع نسبة 

 .61-55ك 54-950 على فًتات من 4يف نسبة 
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 السابع فصللتعلم اللغة العربية لطالب ال الرسم البياني  2.2الشكل

 

  

 

 
   

ذج و بعد تطبيق ظلبناء على نتائج اختبار الطال  يف تعلم اللغة العربية (  
مث يتم تقدَل البيانات اليت مت احلصوؿ عليها يف شكل جدكؿ يف التعلم ادلزاكجة، 

 .3.2كما يف اجلدكؿ  post-test بيانات

 المزاوجة تطبيق نموذج التعلم بعدالبيانات  2.4الجدول 
سم الطال ا Post-Test )اختبار قبلي(  رقم 

74 A.Indah Reski Purnama 0 74 Arina Aulia R 1 61 Asti Ananta Saskia 2 64 Ayu Suci Maharani 3 54 Dila Aminarti 4 71 Dini Ramadhani 5 71 Ila Musdalifah 6 64 Indah 7 81 Kasmiati 8 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

47,5 53 58 63 68 73 78

 نتائج تعلم اللغة العربية

Series 2
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81 Marsya 01 74 Misrawati 00 71 Mukarramah 01 71 Nur Alisa Rahma 02 74 Nur Anita Putri 03 64 Nurul Aini Ramlan 04 51 Nurul Aulia Putri 05 71 Reski 06 84 Safira Nur Kamla 07 71 Sri Sulastiyani Karim 08 64 Sri Wahyuni Mulfiana 11 51 Syahratul Jannah 10 64 Tri Suci Ramadani 11 
 كما يلي : Post-Test يفصلنتائج التحليل اإلحصائي الو 

 فصلحسا  نطاؽ ال(أ 
R  =  نتيجةأصغر ال -  نتيجةأكربال  

      = 84-51 

      = 24 

 حسا  عدد الفصوؿ (  

          1   3 3      

= 0 + 2,2 log (11) 

= 0 + (2,2 x 0,23) 
= 4, 31   

 حسا  فاصل الفصل / طوؿ الفص(ج

  
        ( )

             (  )
 

 
35

5
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 = 7 

 عدؿحسا  ادل(د 

          

   
 

 = 
1115

22
 

 = 11,5 

    حسا  االضلراؼ ادلعيارم(ق 

   √
   (    ̅)

2 
  1

  1
 

 √
1 225

22 1
 

    √
1 225

21
 

    √0 052 

 0 24 

 حسا  التباين(ك 

 1
2  

 (    ̅)
2

  1
 

 1
2  

716 5

22 1
 

 1
2  34 11 



38 
 

 
 

 1  √34 11 

  1  5 24  

 معامل التباين(ز 

Kv =  
  
      111  

= 
1 24

11 5  111 

= 1,31 % 

اختبار نتائج  منالقصول  نتيجةأف ال ظهر، على اجلدكؿ أعاله اعتمادا
 نتيجةينما ب. 84التعلم ادلزاكجة ىي  ظلوذجليت مت احلصوؿ عليها بعد تطبيق التعلم ا

احلد األدٌل ىو أدٌل للطال  يف االختبار التحصيلي بعد تطبيق ظلوذج التعلم 
مة على عدد لب بأكملو مقس  اكتسا  الطا نتيجةىو  عدؿدل. 51ادلزاكجة ىو 

 .4،66درجة اختبار نتائج التعلم مساكية   معدؿ، مع الطال 
، ىناؾ أيضنا قيم االضلراؼ ادلعيارم الكبَتة كالتغَتات اإلضافة إىل ذلك

 معدؿمستول توزيع  فصلاالضلراؼ ادلعيارم ىو مقياس ي .كمعامل االختالؼ
لتباين ىو مقياس لتنوع القيم اليت مت احلصوؿ عليها  .1.13الذم يساكم  نتيجةال

يف اختبار نتائج التعلم بعد تطبيق ظلوذج التعلم ادلزاكجة، أك ميكن القوؿ أيضنا أف 
. يف حُت أف معامل 4.73التباين ىو االضلراؼ ادلعيارم الًتبيعي الذم يساكم 

، حيث يكوف معامل ادلمنوحة للفئةساكية التباين ىو النسبة ادلئوية للمعاملة ادلت
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معامل  نتيجةالتباين أصغر كلما زادت ادلعاملة ادلتساكية للكائن مع احلصوؿ على 
 .1.21التباين البالغة 9

  Post-Test  توزيع التردد 2.5الجدول 

ةالمساف  fi fk Xi fi . xi (    ̅)
      (    ̅)

  
 نسبة مئوية

51-54 1 1 51،4 014 114 341 8 
55-61 0 2 57 57 81،14 81،14 4 
60-64 4 7 62 254 11،14 010،14 12 
65-71 6 04 67 435 1،14 0،64 20 
70-74 3 08 72 221 21،14 010 07 
75-81 1 10 77 065 001،14 111،4 8 
80-84 0 11 82 82 131،14 131،14 4 
 011 0.114 605،4 06.4  - 11 عدد

ىو  6ىنا يتبُت أف كتَتة  من  Post-Test الًتدد كالنسب ادلئويةجداكؿ توزيع 
ىو أدٌل تردد  0يف حُت تردد من . 65-971 يف الفًتة 20أعلى تردد مع نسبة 

 .80-84ك 55-951 على فًتات من 4يف نسبة 
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 السابع فصللتعلم اللغة العربية لطالب ال الرسم البياني 2.0الشكل

 

 

 
 

 

 :ملخصة كما يف اجلدكؿ التايلpost-test  ك pre-test  التوزيعالبيانات يف جدكؿ 
 فصللطالب ال post-test  و pre-test  يفصلنتائج اإلحصاء الو  2.6الجدول 

  السابع

حصائيةاإل  النتيجة اإلحصائية 
Pre-test Post-test 

 51 34 أصغرالنتيجة
 84 71 أكربالنتيجة

 66,4 50,43 ادلعدؿ
 1,13 01,27    ادلعيارماالضلراؼ 

 :بناءن على اجلدكؿ أعاله ، ميكن مالحظة ما يلي

0

1

2

3

4

5

6

7

8

62,5 68 73 78 83 88 93

 نتائج تعلم اللغة العربية

Series 2
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 السابع فصللل  Pre-test (أ 

ذج التعلم يف الفصل الدرجة القصول اليت مت احلصوؿ عليها قبل تطبيق ظلو 
الدرجات اليت مت  معدؿبينما  34حُت أف أقل درجة ىي  يف ،71السابع ىي 

 .01.27مع اضلراؼ معيارم قدره  50.43احلصوؿ عليها ىو 

  ) Post-test  السابع للفصل 
عد العالج يف الفصل السابع ىي الدرجة القصول اليت مت احلصوؿ عليها ب

مع اضلراؼ معيارم  66.4النتيجة  معدؿك  51، يف حُت أف أدٌل درجة ىي 84
 .1.13قدره 

و ، جيدة مبا فيطال  اللغة العربية يف فئة جيدة تعلمإذا مت تصنيف نتائج 
وية قبل ، سيتم احلصوؿ على الًتدد كالنسبة ادلئالكفاية، ليست جيدة كغَت جيدة

 :، يتم احلصوؿ على النتائج التاليةكبعد تطبيق ظلوذج التعلم

المزاوجة في الفصل  سجل التصنيف قبل تطبيق نموذج التعلم 2.7الجدول 
 السابع.

دلسافةا اللغة العربية  نتائج تعلم  التصنيف  
ظلوذج التعلم  قبل تطبيق

 ادلزاكجة
 نسبة مئوية الًتدد

 25 7 71-55 %71 - %55 جيد
 25 7 54-45 %54 - %45 كاؼ
 16 5 44 – 30 %44 - %30 ناقص
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 1 1 31 > %31 > ردمء
 200 00 عدد

تعلم اللغة العربية للطال   ، ميكن مالحظة أف نتائجبناءن على اجلدكؿ أعاله
9( 25طال  ) 7، ك 9( يف الفئة اجليدة25طال  ) 7اؾ يف الفصل السابع ىن

، ميكن لذلك .9( ىم يف فئة أقل جيدة16طال  ) 5يف فئة جيدة إىل حد ما ك 
أف طللص إىل أف أكرب تواتر لنتائج التعلم لطال  اللغة العربية يف الفصل السابع 

9  955 ك  54 -9  45ة إىل حد ما ، كالذم يًتاكح بُت ىو يف فئة جيدة كجيد
 .9 من نتائج تعلم اللغة العربية للطال  71 -

المزاوجة في  تطبيق نموذج التعلم بعدسجل التصنيف  2.20الجدول 
 فصل السابع.ال

 النتيجة الفاصل اللغة العربية  نتائج تعلم  التصنيف
ظلوذج التعلم  تطبيق بعد

 ادلزاكجة
 نسبة مئوية الًتدد

 03 2 84-75 %84 - %75 جيد
 41 00 74-65 %74 - %65 كاؼ
 21 6 64 – 50 %64 - %50 ناقص
 3 0 51 > %51 > ردمء

 200 00 عدد

، ميكن مالحظة أف نتائج تعلم اللغة العربية للطال  بناءن على اجلدكؿ أعاله
9 41البنا ط 00، ك اجليدةيف الفئة  من الطال  039 ،2يف الفصل السابع ىناؾ 
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9 من 03، ك 9 يف فئة غَت مواتية21طال   6ك  ،يف فئة جيدة إىل حد ما
 .الطال  يف فئة سيئة

نتائج تعلم اللغة العربية لتالميذ الفصل السابع قبل ك بعد تطبيق  اختالفات(ج 
 النموذج الزاكجة.

ادلزاكجة أثر لتطبيق ظلوذج ي ىل ، كىةلمشكلة الثالثرد ا لىذا القسم  يأيت
ميذ الفصل السابع يف مدرسة األسعدية الثانوية ى نتائج تعلم اللغة العربية لتالعل

للقياـ بتحليل ك  .التحليل ادلستخدـ ىو التحليل اإلحصائي االستنتاجي. ابدابوكو 
إىل االختبار األساسي أكالن مبا يف  ػلتاج ،صائي استنتاجي يف اختبار الفرضيةإح

 .ذلك اختبار احلالة الطبيعية كاختبار التجانس
 تحليل استنتاجي .0

 ةاختبار الطبيعي. أ
حصيلة تعلم يهدؼ اختبار احلالة الطبيعية إىل حتديد ما إذا كانت نتيجة 

فرضية اختبار احلالة  .من السكاف موزعة بشكل طبيعي اللغة العربية للفصل السابع
 :الطبيعية ىي كما يلي

 سيج كاف إذا عادةن، السكاف توزيع يتم=  (H1) ريةفصلال الفرضية
 سيج كاف إذا طبيعي، بشكل ادلوزع غَت السكاف عدد=  (H1) البديلة الفرضية

 برنامج نتائج التعلم باستخدام الطبيعي المستوى اختبار: 2.22 جدولال

SPSS السابع فصل في 
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 مالخصات .K-Sz Sig فصل السابع
 طبيعي 1,438 1,686 قبل تطبيق
 طبيعي 0,026 0,047 بعد تطبيق

 بادللحق ادلرفق 05 اإلصدار SPSS باستخداـ ادلعاجلة نتائج إىل استنادنا
لنتائج تعلم  Kolmogorov-Smirnov من كاحدة عينة اختبار بيانات بتحليل اخلاص

 = α لػsig. = 1،268 نتيجة على احلصوؿ يتم قبل تطبيق ظلوذج ادلزاكجة،

لنتائج تعلم  البيانات حتليل نتائج أف حُت يف. sig. > α إىل ىذا يشَت ،1،114
كىذا . α = 1،114 لػ1،437=  .سيج نتيجة على قبل تطبيق ظلوذج ادلزاكجة،

، يتم توزيعها بشكل يعٍت درجة نتائج تعلم اللغة العربية للطال  للفصل السابع
 طبيعي.

 اختبار التجانس.  
إجراء اختبار التجانس دلعرفة ما إذا كانت البيانات من الفصل السابع  مت

متجانسة أـ ال. فرضية اختبار التجانس ىي كما ادلزاكجة  قبل كبعد تطبيق ظلوذج
 يلي:

 Fhitung˂ Ftabel نتيجة متجانسة، رلموعة= ( H_1) ريةفصلال الفرضية
 Fhitung > Ftabel عدد ،ادلتجانسُت غَت السكاف= ( H_1) البديلة الفرضية
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 التجانس اختبار بيانات: 2.20 الجدول 
Fhitung Ftabel Sig. مالخصات 

 متجانس 1،011 3،21 1،206
 الطال  لدل العربية اللغة قدرات جتانس اختبار نتائج إىل استنادنا

 تبلغ ،IBM SPPS ػ  اخلاص SPPS برنامج من 05 اإلصدار برنامج باستخداـ
 البيانات ىذه نتائج تشَت9(. 4) 1.14 خطأ مبعدؿ 1،206 ابحمسوبة F نتيجة

 (.F ≤ Ftable عدد) Ftable نتيجة من أصغر F عدد نتيجة أف إىل

 استنادنا كاحدة إحصائية باختيار أيضنا تفسَته ميكن ذلك، إىل باإلضافة
 عليها احلصوؿ مت اليت األعلية نتيجة كانت إذا ،(الوسط أساس على) الوسط إىل

 بالعكس كالعكس ،(متجانسة) نفسو ىو عينة كل تباين يكوف ،1.14 من أكرب
 نفسها ىي ليست عينة كل بُت الفرؽ 1.14 من أصغر األعلية نتيجة كانت إذا
 يف نتائج تعلم التباين حصل ، االختبار جدكؿ إىل استنادنا (.متجانسة ليست)

 ذلما اخليارين أف يعٍت ىذا. 1.011 كىي ، 1.14 من أكرب داللة نتيجة على
 (.متجانسة) العينة نفس
 الفرضيات اختبار. ج

يتم اختبار الفرضية دلعرفة ما إذا كانت البيانات من الفصل السابع قبل 
ختتلف اختالفنا كبَتنا عن نتائج تعلم الطالب بعد تطبيق  مزاكجةتطبيق ظلوذج ادل

  :التايل النحو على اإلحصائية الفرضية صياغة يتمزاكجة، ظلوذج ادل
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 < األعلية كمستول ، ,t hitung ˂ t tabel كاف إذا فرؽ، ال= ( H1) ريةفصلال الفرضية

 (sig >1،114  نتيجة) 1.14

 ˂ األعلية كمستول ، ,t hitung > t tabel كاف إذا فرؽ، ىناؾ=  (H1) البديل الفرض

 (sig >1،114  نتيجة) 1.14

 الفرضية اختبار بيانات: 2. 21 الجدول
thitung ttabel Sig. Keterangan 

 عند فرؽ 1،11 0،61 4،417
 IBM بػ اخلاص SPSS برنامج من 05 اإلصدار اختبار نتائج إىل استنادنا

SPSS، thitung  =4،417 = t tabel >0،61 1،114 حقيقي مبستول  α = كdk 
 مرفوضة H1 شلا يعٍت أف الفرضية ،H1 الرفض منطقة يف   thitung يكوف حبيث ،10=

 3.01. باإلضافة إىل ذلك، ميكن أف ينظر إليو يف اجلدكؿ H1 فرضية قبوؿ كيتم
ىذا يدؿ على كجود اختالؼ كبَت يف نتائج . 1.14 ˂ 1.11سيج. =  نتيجة

 .زاكجةالسابع من اللغة العربية قبل كبعد تطبيق ظلوذج ادل فصلالتعلم لطال  ال
لديها درجة  زاكجةادل بية لدل الطال  بعد تطبيق ظلوذج نتائج تعلم اللغة العر 

.زاكجةادلحصيلة تعل م اللغة العربية أعلى من قبل تطبيق ظلوذج 

 

 



47 
 

 
 

 نتائج بحث ال: ثالثالفصل ال

من نموذج كيتم ىذا المن ظلاذج التعلم احلالية.  ىو ظلوذجظلوذج التعلم ادلزاكجة 
  .أكثر كتركيزىم الطال  اىتماـغلذ  اللعب أثناء التعلم، شلا  خالؿ

 ىو نتائج تعلم الطال  اليت يتم قياسها البحثىذه  منحد ادلتغَتات أ
 أنواع األسئلة يف الفصل السابع 3سؤاالن من  11باستخداـ أداة اختبار تتكوف من 

 مت إجراء اختبار نتائج التعلم قبل تطبيق ظلوذج التعلممدرسة األسعدية بدابوكوا.
القصول  نتيجة، ميكن معرفة المن خالؿ اختبار نتائج التعلمادلزاكجة كبعد تطبيقو. 

اليت حصل عليها الطال  كتصنيف ىذه النتائج يف تصنيف نتائج  نتيجةال معدؿك 
 .تعلم الطال 

 العالج باستخداـ التحليل الوفصلي القصول اليت مت احلصوؿ عليها قبل نتيجةلا
كاستنادا إىل تصنيف نتائج التعلم، فمن . 50.43درجة  معدؿمع  71ىي 

، ميكن أف ينظر إليو من أعلى كافيةنتيجة ادلتعلمُت ىي يف فئة   معدؿادلعركؼ أف 
مع نسبة  71-55ك 54-45تردد عدد من الطال  اليت ىي يف حدكد عشرات 

 259كصلت إىل 

 ادلزاكجةاليت مت احلصوؿ عليها بعد تطبيق ظلوذج التعلم  نتيجةاحلد األقصى لل
على تصنيف نتائج  بناء.66.4درجة  عدؿمب 84ي ىو فصباستخداـ التحليل الو 

ميكن مالحظة ذلك  .الطال  يف فئة كافية نتيجة معدؿ، من ادلعركؼ أف التعلم
  .419بنسبة  74-65من خالؿ تكرار أكرب عدد من الطال  يف نطاؽ القيم 
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بعد تطبيق ظلوذج  كبَت  تأثَت أف ىناؾ البحث الذم مت إجراؤه ةجيتظهر نت
ظة ذلك من خالؿ االختالفات ميكن مالح.على نتائج تعلم الطالب ادلزاكجة

اليت مت احلصوؿ عليها قبل  للنتائج عدؿة للغاية فيما يتعلق باحلد األقصى كادلحالصار 
، يتم التحليل يدكينا كباستخداـ إلثبات ذلك.زاكجةكبعد تطبيق ظلوذج التعلم ادل

 SPSS versi 16من نتائج حتليل اختبار الفرضيات باستخداـ الربنامج .SPSSالربنامج

for windowsحصلت على أف الفرضية يف ىذه الدراسة مت قبوذلا أك إثباهتا . 

. =α 1،114  مع مستول الداللة t -الختبار الفرضية تستخدـ صيغة االختبار
الفرضيات ىي البيانات اليت يتم توزيعها ادلتطلبات اليت غلب الوفاء هبا الختبار 

ادلتطلبات اليت غلب الوفاء هبا الختبار الفرضيات ىي  .عادة كلديها تباين متجانس
، قبل اختبار ذلكل .البيانات اليت يتم توزيعها عادة كلديها تباين متجانس

ختبار يهدؼ ا .الفرضيات ، يتم إجراء اختبار احلالة الطبيعية كاختبار التجانس أكالن 
، لقة بنتائج التعلم العادية أـ الاحلالة الطبيعية إىل معرفة ما إذا كانت البيانات ادلتع

بينما يهدؼ اختبار التجانس إىل معرفة ما إذا كانت العينة جتيء من رلتمع 
  .متجانس أـ ال

 = نتيجةبناءن على نتائج التحليل قبل تطبيق ظلوذج الزاكجة، يتم احلصوؿ على 
sig. 1،46  ؿα= 1،14 ، ىذا يدؿ على ذلكsig. > α . كىذا يعٍت أف البيانات

يسجل نتائج تعلم اللغة العربية من ادلتعلمُت قبل تطبيق ظلاذج التعلم ادلزاكجة موزعة 
حيث أف نتائج حتليل البيانات بعد تطبيق تكوين ظلوذج التعلم  .بشكل عادم
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كىذا يدؿ على ىذه ، =α 1،14 ؿ sig. 1،437 =الزاكجة مت احلصوؿ عليها
كىذا يعٍت أف النتيجة من نتائج تعلم اللغة بعد تطبيق ظلوذج التعلم . sig. > α نتيجةال

 .مزاكجة يتم توزيعها عادة
بناءن على اختبار التجانس الختبار تشابو اثنُت من الفركؽ ، يتم احلصوؿ على 

كىذا يعٍت  .1،14 < 1،011اك  =α 14،1ؿ 1.011التجانس ىو  .sig نتيجة
 .أف نتائج تعلم اللغة العربية للطال  تأيت من رلموعة متجانسة

نتائج تعلم  نتيجةاختبار الفرضية لتحديد االختالفات يف  يأيت بعده
 thitungادلكتسبة نتيجةلادلزاكجة،  اللغة العربية قبل كبعد تطبيق ظلوذج التعلم4

    - dfl = K 0) 1 – 0= ) 0 نتيجة9( ب4) 1.14عند مستول اخلطأ  4،417

) N-K = df211-1  = ( 11، ادلكتسبة نتيجةل ttabel 0،61لى أحكاـ معايَت بناءن ع
 thitung  < ttabelذا ك إ تقبل 0 ك   مرفوض    إذف thitung  > ttabel إذا ،اختبار الفرضيات

 ttabel أكرب من thitungنتيجة من نتائج حتليل بيانات ال. مرفوض 0  تقبل   اف إذ
حيث ميكن  th > tt، ، ميكن أف نرل ذلكبناء على ىذه النتائج .4،417 < 0،61:

أم أف ىناؾ اختالفات كبَتة بُت نتائج التعلم ، تقبل 0 ك   مرفوض     أف يقاؿ
لتالميذ الفصل السابع يف مدرسة األسعدية الثانوية  زاكجةقبل كبعد تطبيق ظلوذج ادل

 بدابوكوا. 
تحسُت نتائج ب و القياـميكنادلزاكجة  نستنتج أف ظلوذج التعلملذلك ميكن أف 

قد مت إثبات ذلك قبل تنفيذ ىذا النموذج الذم كاف . تعلم اللغة العربية للطال 
 5ك كافيةطال  يف فئة   7جيدة ك طال  يف فئة  7كفنا يف السابق بوجود معر 
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، ك ةيف فئة جيدطال   2، ظهر أف post-testكأما نتيجة  طال  يف فئة ناقصة.
  .رديئة، كطالب  يف فئة طال  يف فئة ناقصة 6كافية، كطالبنا يف فئة   00

  
 

 
 



 

51 
 

 الخامس بابال
 خاتمةال

 اتخالصالالفصل األول :
 :احلصوؿ عليها بناء على ىذا البحث ىيستنتاجات اليت مت اإل

لطال  الفصل السابع يف مدرسة األسعدية الثانوية  العربية اللغة تعلم نتائج .0
أف أعلى درجات نتائج التعلم مت  ُتظهردبوكوا قبل تطبيق ظلوذج ادلزاكجة 

. 34النتيجة أصغر ك  71 ىو  (Pre-Test)يف االختبار القبلي  احلصوؿ عليها
 .50،43درجة اختبار نتائج التعلم كمعدؿ

لتالميذ الفصل السابع يف مدرسة األسعدية الثانوية  العربية اللغة تعلم نتائج .1
ينما ، 84القصول ىي  النتيجةأف  ُتظهرتطبيق ظلوذج ادلزاكجة  بعد دبوكوا
 .66،4 معدؿ النتيجةمع ك  51ىي  احلد األدٌل نتيجة

     حيث ميكن أف يقاؿ th > tt، ذلكبناء على ىذه النتائج، ميكن أف نرل  .2
أم أف ىناؾ اختالفات كبَتة بُت نتائج التعلم قبل ، تقبل 0 ك   مرفوض

كبعد تطبيق ظلوذج ادلزاكجة لتالميذ الفصل السابع يف مدرسة األسعدية 
 بوكوا.ادبالثانوية 
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 اإلقترحاتالفصل الثاني : 
 :على النحو التايل تًتتب اآلثار، بعد إجراء البحث

من  سابعيف الفصل ال استخداـ ظلوذج ادلزاكجة من خالؿ تعليم اللغة العربية .0
الطال   نتائج تعلم ُتسحت وكو، إلمكانيتو منبادبمدرسة األسعدية الثانوية 

 .يف اللغة العربية
يف يف رلاؿ التعليم جعل ىذا البحث مرجعا من مراجع أصحا  التخطيط  .1

 .ابوكودبمدرسة األسعدية الثانوية يف التعليم رفع جودة 
إكماؿ ىذا البحث بيد الباحثُت اآلخرين من ناحية خطوات التعليم، أك  .2

 ادلادة ادلدركسة، أك القياـ بو يف الفصوؿ األخرل. 
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