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 الفصل تالميذة لدى التعلم نتيجة إلى رشاديةاإل مالحظاتال تعلم مثال أثر
  "منجكوسو واإلرشاد الدعوة دار بولولبمانج، العالية بالمدرسة األول

  
  
  
 
 

  
  رسالة

  قدمت الستيفاء بعض الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا الرتبية
  ن التدريسبقسم تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤو 

  جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية
  مكاسر
  
  :بقلم

  نورواسطة
  ٢٠٢٠٠١١٤٠٧٨: الرقم اجلامعي

  
  

  قسم تدريس اللغة العربية كلية الرتبية وشؤون التدريس
  ومية مكاسركجامعة عالء الدين اإلسالمية احل

٢٠١٨ 



 

 ب 

  التصريح بأصالة الرسالة

وعي أن هذه الرسالة هي نتيجة من بتمام ال ااملوقع أدناه ةالباحث تصرح

، وإذا كانت يف يوم آت مربهن أو مثبت بدليل على أ�ا نتيجة تقليد اعمل بيده

أو انتحال أو مساعدة الشخص اآلخر كلها أو بعضها، فهذه الرسالة والشهادة 

  .ملغاتان مبقتضى القانون ةعليها الباحث تاليت حصل

  

  ه ١٤٣٩  جةذواحل  ١مكاسر،  

  م ٢٠١٨  أغسطس١٢  

  

  ةالباحث  

  

  نورواسطة  
  ٢٠٢٠٠١١٤٠٧٨ :الرقم اجلامعي  



 

 ج 

  موافقة المشرفين

: ، الرقم اجلامعينورواسطة: ةطالع على الرسالة املقدمة من الطالببعد اإل

 Active Learning Tipe التعلم مثال أثر: "، باملوضوع٢٠٢٠٠١١٤٠٧٨

Guided Note Taking )اتميذتل لدى مالتعل نتيجة إىل) إرشادية مالحظات 

، وبعد "منجكوسو واإلرشاد الدعوة دار بولولبمانج، العالية باملدرسة األول الفصل

، حنن املشرفان، على أن الرسالة املذكورة قد رصالحات الالزمة، نقر إجراء اإل

  .ملناقشة ايلإتقدميها ل ةصاحل اوأ� ،استوفت الشروط العلمية املطلوبة

  

  ه ١٤٣٩  جةذواحل ١  مكاسر،  

   ٢٠١٨  أغسطس١٢  

  لثايناملشرف ا  ولاملشرف األ 
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  االعتماد على الرسالة

: ، الرقم اجلامعية الرمحةمطيع: هذه الرسالة املقدمة من الطالب

على التحصيل " كربياك"طريقة تطبيق فّعالية  " :باملوضوع، ٢٠٢٠٠١١٤٠٨٧

الدرسي يف مادة علم الصرف لطالب الصف الثاين باملدرسة الثانوية ملعهد احلاجة 

قد ناقشتها جلنة املناقشة لكلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين  "هانية 

 ه املوافق للتاريخ ١٣٤٩ ذوالقعدة ٧ التاريخ الإلثننيكومية مكاسر يف اليوم اإلسالمية احل

للحصول على درجة ، قد قبلت الستيفاء بعض الشروط املطلوبة م ٢٠١٨ يوليو ٣١

  .كلية الرتبية وشؤون التدريس بإصالحاتيف  قسم تدريس اللغة العربية سرجانا الرتبية ب

  :جلنة املناقشة

  )  .................  (  .إ.تح.كا، مالدكتور مح :  الرئيس

  )  .................  (  .فد.الدكتورة سيت عائشة خالق، م :  ةالسكرتري 

  )  .................  (  :  املناقش األول

  )  .................  (  :  املناقش الثاين

  )  .................  (  .أ. م, احلاج صرب الدين غرجنغ الدكتور:   املشرف األول

  )  .................  (  .ف د.شهر الدين عثمان ماحلاج ر الدكتو :   املشرف الثاين

  ه ١٤٣٩ ذوالقعدة  ٧  مكاسر،  

  م ٢٠١٧  يوليو  ٣١  

  كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة  

  احلكومية مكاسر عالء الدين اإلسالمية  

  العميد  رئيس قسم تدريس اللغة العربية

  



 ه 

 

 

 

  كلمة التمهيد

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

لى احلمد هللا الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم ع

ابه مصابيح األمة يف الظلم، أشهد أن له وأصحأشرف األنام سيدنا حممد وعلى آ

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

اهللا جزيل الشكر الذي أدامين الصحة والتوفيق واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت 

يف  نصرفةاألمساء غري امل"من إ�اء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة باملوضوع 

كشرط من شروط املطلوبة للحصول على )" دراسة حتليلية حنوية( ئدةاسورة امل

ن التدريس و اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤ  تدريس درجة سرجانا الرتبية بقسم

  .جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

دمة مشكالت كثرية يف هذه الرسالة، لكن بفضل وخ ةالباحث تلقد واجه

الة يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه الرس ةالباحث تخمتلف األقوام استطاع

قدم الشكر اجلزيل على هؤالء املساعدين تأن  ةالباحث تيولذلك، ود. باجلودة

 :واملشرفني واملشجعني منهم

ف .س ،حممد أنشر نور "فضيلة والدّي الكرمني العزيزين احملبوبني، األب  .١

اللذان قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ "  .ف د.س ،سوارتية "واألم " .د
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 أسألين بقدر طاقتهما على إمتام دراسيت و اصغري إىل سن الرشد وساعد

 .سويا اا الصحة والعافية ويهديهما صراطماهللا أن ميد عمرمها وأن يرزق هل

مدير جامعة عالء الدين ك. إ.س.م الدكتور احلاج مسافر،فضيلة األستاذ  .٢

. غ.أ.فضيلة األستاذ الدكتور مردان، مبه ئاحلكومية مكاسر ونوااإلسالمية 

كنائب  .أ.كنائب املدير األول، وفضيلة األستاذ الدكتور لنبا سلطان، م

املدير  ةكنائب. أ.ة كارا، مسيت عائشدكتورة الاألستاذة املدير الثاين، وفضيلة 

 ،املدير الرابع كنائب. أ.وفضيلة األستاذ الدكتور محدان حيانيس، م الثالثة،

الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه جامعة عالء الدين هم 

 .اإلسالمية احلكومية مكاسر

عميد كلية الرتبية ك. غ.أ.، م.فضيلة الدكتور احلاج حممد أمري، لس .٣

نائب ك. غ.أ.دموفويل، م به فضيلة الدكتور موليونوئوشؤون التدريس ونوا

 ةنائبك. إ.س.ورة مشكاة مالك إبراهيم، مالدكت العميد األول، وفضيلة

. فد.دكتور احلاج شهر الدين عثمان، مالاألستاذ العميد الثانية، وفضيلة 

الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه   هم نائب العميد الثالث،ك

كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 

 .مكاسر
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ة، والدكتورة رئيس قسم تدريس اللغة العربيك. إ.تح.كا، مفضيلة الدكتور مح .٤

سكرترية قسم التدريس اللغة العربية يف كلية ك. فد.سيت عائشة خالق، م

مها اللذان ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة �ذه  ،الرتبية وشؤون التدريس

 .الرسالة

 الدكتورةوفضيلة  ،كاملشرف األوىل.غ.أ. م هادينج، الدكتورندوسفضيلة  .٥

اللذان ساعداين  ، مهاالثان ةكاملشرف.د ف.م غ،.أ.س ،قخال ئشةعا سيت

وأرشداين حىت انتهيت من كتابة هذه الرسالة، عسى اهللا أن يتم نعمه 

 .عليهما، اللهم آمني

واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقا�م يف ترقية ما عندي  اتذةمجيع األس .٦

 .بتدائية إىل املرحلة اجلامعيةمن أفكار منذ املرحلة اإل

بوجه خاص  قسم تدريس اللغة العربيةمن طالب  مجيع األصدقاء واإلخوة .٧

بوجه عام الذين ساعدوين وأعاروين الكتب املتعلقة �ذه  ونخر والطالب اآل

 .الرسالة وأمدوين مبا لديهم من أفكار وآراء يف إعداد هذه الرسالة

 هذا إكمال يف الكاتب ساعد الذي MA PI DDI Mangkoso ملعلمي .٨

 التقدميي العرض
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 هذه إكمال يف واحلب باحلب إحساًسا ، دائًما حيفز الذي ألرحام حليم .٩

  الرسالة

 يف أصدقائي و استثناء دون ، ٢٠١٤ الدراسي الفصل يف زمالئي إىل .١٠

 ، احملاضرات أيام يف اجلماعي العمل على أشكركم )fordimensi(معهد 

 .تنسى ال اليت الذكريات لأمج هذه تكون أن ونأمل

  

وأخريا إين ال أرجوا بعد كتابة هذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة وزيادة 

بني القراء وال سيما القواعد املتعلقة �ذه الرسالة، وأسأل اهللا التوفيق واهلداية  علوم

  .يف تنظيم هذه الرسالة، آمني يا رب العاملني

  

  ه ١٤٣٩  جةذواحل  ١مكاسر،  

  م ٢٠١٨  سطسأغ١٢  

  

  ةالباحث  

  

  نورواسطة  
  ٢٠٢٠٠١١٤٠٧٨ :الرقم اجلامعي  
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  محتويات الرسالة

  أ    ................................................   الموضوع صفحة

  ب    ..........................................  التصريح بأصالة الرسالة

  ج    ................................................   موافقة المشرفين

  د    ............................................  االعتماد على الرسالة

  و    ...................................................   كلمة التمهيد

  ي    ...............................................   محتويات الرسالة

  م    ..................................................  تجريد البحث 

  ٨-١    ...........................................   الباب األول مقدمة

 ١    ................................  ة املشكالتلفيخ: الفصل األول

 ٥    ................................  مشكالت البحث: الفصل الثاىن

 ٥    .........................  وفوائدها البحث اغراض: الفصل الثالث

 ٧      ............................  معىن املوضوع تعريف :رابع الفصل ال

  ٢١-٩    ..................................  الدراسة المكتبية الباب الثاني

  ٩    ............................     التعلم مثال تعريف :الفصل األول

 ١٠    ............................  Active Learning تعلم:الفصل الثّاىن
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      ٩  Active Learning Tipe Guided Note Taking مثال : الفصل الثالث

 ١٤ Guided Note Taking التعلم مثال وخصائص خطوات : رابع الفصل ال

 ١٥    ...............  Guided Note Takingاغراض مثال  :امس الفصل اخل

 ١٦    ..................................  التعلم نتائج :الفصل السادس 

  ٢١    ...................................  الفروض: بعاسالفصل ال       

  ٣٣-٢٢    ...................................   مناهج البحث الباب الثالث

 ٢٢    ...........................  البحث وتصميم نوع :  فصل األولال

 ٢٣    ..................................  البحث مواقع:   الفصل الثاىن

 ٢٣    ................................  والعينة السكان:  الفصل الثالث

 ٢٤    ...........................  البيانات مجع أدوات :  رابع الفصل ال

 ٢٥    .............................  البحث إجراءات  :امس الفصل اخل

  ٢٦    .........................  البيانات حتليل تقنيات :الفصل السادس

  ٦٠-٣٤    ...........................  نتائج البحث والمناقشةالباب الرابع 

 ٣٤    ...............................   نتائج البحث:   الفصل األول

 ٥٤    .....................................   مناقشة:   الفصل الثاين

  ٦٢-٦١    .......................................   الباب الخامس الخاتمة
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 ٦١    ....................................اخلالصة :   الفصل األول

 ٦٢    ..................................  االقرتاحات:   الفصل الثاين

٦    ...........................................................   المراجع



 

 م 

 تجريد البحث

  نورواسطة:    الباحثة اسم
  ٢٠٢٠٠١١٤٠٧٨:  رقم التسجيل

  تدريس اللغة العربية/التربية وشئون التدريس:   القسم /الكلية
 Active Learning Tipe Guided Noteأثر مثال التعلم " : رسالةالموضوع 

Taking )إلى نتيجة التعلم لدى تلميذات الفصل ) مالحظات إرشادية
  "األول بالمدرسة العالية بولولبمانج، دار الدعوة واإلرشاد منجكوسو

      
 Active Learningتعلم قبل وبعد تطبيق مثل التعلم نتائج ال ملعرفةكان الغرض من هذه البحث هو 

Tipe Guided Note Taking  املدرسة العالية بولولبمانج دار الدعوة لطالب الفصل األول من العلوم

 Active Learning Tipe Guided Note ، وكذلك لتحديد ما إذا كان مثل التعلم واإلرشاد منجكوسو

Taking فصل  م الطالبتأثري على حتسني نتائج تعلX IPA   املدرسة العالية بولولبمانج دار الدعوة واإلرشاد

  .منجكوسو

 One Group Pretestمع جمموعة  Pra Experimentهذا البحث عبارة عن حبث كمي من نوع 

Posttest Only الذي يتكون من اختبار نتائج التعلم قبل تطبيق مثل التعلم Active Learning Tipe 

Guided Note Taking  واختبار النتائج التعليمية بعد تطبيق مثل التعلمActive Learning Tipe 

Guided Note Taking.  تقنية حتليل البيانات املستخدمة هي اإلحصاء الوصفي واإلحصاءات االستقصائية

 وكان السكان يف هذه البحث مجيع ).uji T-2 sample dependent(يعتمد على عينة  T-2مع اختبار 

مع تقنية أخذ العينات اليت هي  املدرسة العالية بولولبمانج دار الدعوة واإلرشاد منجكوسو، X IPA  فصل

  .مشبعة

 Active لتعّلممثل اي هلمعالجة اقبل تقديم ب لتعّلم للطالانتائج أن لى حبث إلاذه هتشير نتائج 

Learning Tipe Guided Note Taking  لقيمة امع ٍف اى آتولتعّلم مالحظة على مسمثل ايأتي

 Activeيف حني أنه بالنسبة لنتائج التعلم اليت مت احلصول عليها بعد تنفيذ مثل التعلم  .>١،٥٠ لُمحّصلةا

Learning Tipe Guided Note Taking  يكون يف فئة جيدة مع احلصول على القيمة اليت مت احلصول
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 Active Learningبعد تطبيق التعليم من خالل هذه البيانات، ميكن مالحظة أنه  .١،٥١-٢،٥٠عليها من

Tipe Guided Note Taking  أخذ مثل التعلم النوعي زيادة جيدة من قبل تطبيق مثل التعلم Active 

Learning Tipe Guided Note Taking.  لذلك ميكن االستنتاج أن مثل التعلمActive Learning 

Tipe Guided Note Taking  اللغة العربية للطالب يف الفصل يؤثر يف حتسني نتائج تعلمX IPA   املدرسة

  .العالية بولولبمانج دار الدعوة واإلرشاد منجكوسو

 Active Learning Tipe إن اآلثار املقرتحة يف هذه البحث هي أن تطبيق مثل التعلم يف نوع تدوين

Guided Note Taking باإلضافة إىل  .م يف املدارسةيتم تطبيقه على الفور يف املدارس يف عملية التعليم والتعل

 .ذلك ، ينبغي إجراء مزيد من البحوث مثل تطوير البحوث السابقة
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  األول  الباب

  مقدمةال

  البحث ةخلفي: الفصل األول 

يقدم  إلنسان أن فال ميكن .�اطول احلياإلنسان ة يضرور  التعليم من

بطموحه للنهضة و املصلحة و السعادة على حسب النظرته للحياة بدون 

إن التعليم من أهم وجوه ىف بناء الوطن، وجعل كامل اساسّي .الكلية التعليم

والجل ذلك الزم ان يهتم بالتعليم، لرفع مزية احلياة .احلياة البشريةلرفع مزية 

  ١.البشرية

 جيب مطلقة حاجة تكون عندما إندونيسيا نامي شعب لشعب التعليم

 إدارته يتم الذي التعليم إن.مراحل على التنمية دليل مع يتماشى مبا على تطويره

 القائمة الثقافة الوطنية عملية تسريع ميكنه) وفعال كفؤ( وفعال منظم بشكل

 الفقرة يف احملددة الوطنية لألهداف وفقا حياتنا، وذكاء العامة الرفاهية خلق على

  ١٩٤٥.٢ عام دستور ديباجة، الرابعة

 من ٢٠. رقم القانون يف والدولة األمة حياة يف التعليم أمهية وصف يتم

 موظفون هم املعلمني أن على نصي الذى الوطين التعليم نظام على ٢٠٠٣ عام

                                                             
  ٢, ض) ٢٠١١ ,رینكا سیبت:  جاكرتا ,٧طبعة (, Dasar-Dasar Kependidikan ,إحسان فؤاد١

  .٣ ,، صDasar-Dasar Kependidikan ،إحسان فؤاد ٢



٢ 

 تربوي معلم املعلم ٣.التعليم مقدمي لدعم وخمصص التعليم يف متخصصون

 ، وتقييم، وتدريب، توجيه، والتوجيه، والتعليم، التعليم هو الرئيسية مهمته

 الذي الشخص هو املعلم يدعى الذي الشخص. التعليم يف املتعلمني وتقييم

 اجلهات املعلمون يصبح .املهين التدريب برنامج تصميم على القدرة لديه

 املعلمون. املدرسة يف التعلم عملية فشل أو جناح وحمددات الرئيسية الفاعلة

  ٤.التعلم ووسائل، التعلم ومناذج، التعليمية واملوارد، املواد خيتارون الذين

 حالة خلق يف التعليمو  التعلم عملية يف املعلمني مهام أهم إحدى تتمثل

 التعليمية املواد إتقان مثل .التعلم عملية يف الطالب كرت شي أن ميكن تعلمال

 الصحيح املثال واختيار، حتقيقها املراد التعليمية األهداف وحتديد، جيد بشكل

  .القائمة التحتية والبنية املرافق واستخدام ، للتعلم

 ميكن وال جيد بشكل التدريس املعلمون يستطيع ال سبق مما أي دون 

٥.متوقع هو كما التعلم عملية تشغيل
 مؤثر عدم بسبب نشأي العامل اهذ 

 جًدا مهمة املشكلة هذه تعد.التعلم يف املعلمون يستخدم الذي األساليب

 هذه من لذا الطالب تعلم نتائج يف كبري بشكل يؤثر األمر هذا ألن ، لدراستها

 املعلم يشرح عندما، جيًدا تعليمًيا جًوا خيلق أن ميكن مثال تطبيق جيب املشكلة

 يف، ألنه .املعلم عن يصدر مبا علما وحييط نشطة أ�ا على الطالب مادة

                                                             
٣

الجامعة عالءودین : مكاسر(, Guru Dan Pengembangan Kurikulum Berkarakter, ستي أزیزة
  .١.ص, )٢٠١٤, برس

  .١٣.ص, Guru Dan Pengembangan Kurikulum Berkarakter, ستي أزیزة ٤
 .١٥.ص, Guru Dan Pengembangan Kurikulum Berkarakter, ستي أزیزة ٥



٣ 

 التسجيل، األساس يف,، ألنه للمتعلمني للغاية ضروري أمر التسجيل، األساس

  .للمتعلمني للغاية ضروري أمر

 أساليب تطبيق" عنوان مع ليةكم فيقات أجر�ا اليت السابقة الباحثة من 

أوراق أعمل  استخدام مع Active Learning Tipe Guided Note Taking   التعلم 

 بني واجلمع الرياضيات شرائح التعلم نتائج حيوية حتسني يف) LKPD( تلميذاتال

 نتيجة على حصلت"مفاتيح الطالب  ثانويةال باملدرسة السابع الصف طالب

 حتسن أن ميكن اليت Active Learning Tipe Guided Note Taking  التعلم مثال أن

 واحدة حتكم وطبقة، فصلني البحث يستخدم حيث، املتعلمني تعلم نتائج

 مقارنة العربية اللغة تعلم يف للغاية فعاال ثالامل هذا يعترب .واحدة جتريبية وطبقة

  .الطالب تعلم نتائج لتحسني األخرى العربية اللغة تعلم بنماذج

 املعلومات على احلصول يف الطالب مساعدة على التعلم مثال يعمل

 جودة لتحسني عنها عربوا اليت والفهم التفكري وطرق والقيم واملهارات واألفكار

 ، املدارس يف املتعلمني جودة حتسني أجل من للتمكني .وإجنازهم املتعلمني

 الذي التعلم مثال رفع املكاتب حياول، الطالب تعلم بنتائج يتعلق فيما خاصةً 

 مثال باستخداميعين .وإجنازهم املتعلمني جودة حتسني يف للغاية مناسًبا يعترب

  ٦)مالحظات إرشادية(  Guided Note Taking مع التعلم

                                                             
  .٢٣.ص,)٢٠١١,CTSD  :یوجیاكرتا (,Strategi Pembelajaran Aktif, حشیام زیني وأصدقائھ ٦



٤ 

 حيث هو سرتاتيجّية) مالحظات إرشادية( Guided Note Taking ثالامل

 تدوين يف املتعلمني يساعد أن ميكن كوسيط) نشرة( خمطط بإعداد املعلم يقوم

٧.احملاضرة طريقة باستخدام درس بإلقاء معلم يقوم عندما املالحظات
، بالتايلو   

) إرشادية مالحظات( Guided Note Taking التعلم مثال يشجع أن املتوقع من

  .احملاضرة طريقة يشرح املعلم مادام املوضوع يف النشطاء الطالب

 مدرسة يف العربية اللغة معلمي مع هأجرا اليت املقابالت نتائج إىل استناًدا

 عندما اتاملتعلم من العديد أن كوسوجمن واإلرشاد الدعوة ، داراتبنلل العاليه

 أقل احملاضرة مثال يف املشاركني مع التعلم عملية على املادة بتسليم املعلم قام

 كسول مبعىن املعلم قبل من تسليمه يتم ما تسجيل وعدم الفصل يف نشاطًا

، العربية اللغة تعلم يف سيما ال، نفهم سوف الطالب النهاية يف حبيث السجل

 رعايا أن نعلم كما .منخفضة العرب املتعلمني من التعلم نتائج على يؤثر مما

 الطالب من اخلاص واالهتمام املالحظات استخدام إىل حيتاجون العربية اللغة

  .نفسها العربية اللغة وقواعد كتابة ولكن العربية املفاهيم دراسة فقط يتم ال ألنه

 التعلم مثال أثر" بعنوان حبثًا ةالباحث جريتس ،واستنادا إىل الوصف أعاله

Active Learning Tipe Guided Note Taking )التعلم نتيجة إىل) إرشادية مالحظات   

 واإلرشاد الدعوة ، دارالفصل األول باملدرسة العالية بولولبمانج اتذيملدى تل

  ."كوسومنج

                                                             
  .٣٣.ص, Strategi Pembelajaran Aktif, حشیام زیني وأصدقائھ ٧



٥ 

  البحث تمشكال:  الثاني الفصل

 يف مشكلة صياغة ميكن أعاله ذكرها مت اليتخالصة اخللفية، وبناء على 

  : لييكما البحث هذا

 Active التعلم مثال استخدامات قبل بلاالط جة تعلمينت كيف .١

Learning Tipe Guided Note Taking تلميذات لدى  التعلم نتيجة إىل 

 واإلرشاد الدعوة ، داربولولبمانج العالية باملدرسة األول الفصل

 ؟منجكوسو

 Active التعلم مثال استخدام بعد اتبلاة تعلم الطجينت كيف .٢

Learning Tipe Guided Note Taking األول الفصل تلميذات لدى 

 ؟منجكوسو واإلرشاد الدعوة ، داربولولبمانج العالية باملدرسة

 Active Learning Tipe Guided Note التعلم بني مثال أثر هناك هل .٣

Taking باملدرسة األول الفصل تلميذات لدى التعلم نتيجة إىل 

 ؟منجكوسو واإلرشاد الدعوة ، داربولولبمانج العالية

  ثفوائد البحاغراض و  :الفصل الثالث

 ثالبحاغراض  .١

  :هي كما يلي بحثأهداف ال



٦ 

 Active التعلممثال  استخدام قبل اتبلاتعلم الطة جينت عرفةمل  .أ 

Learning Tipe Guided Note Taking لدىالتعلم  نتيجة إىل 

 الدعوةدار  بولولبمانج العالية باملدرسة ألولا الفصل تلميذات

 .منجكوسو واإلرشاد

 Active   التعلممثال  استخدام بعد اتبلاة تعلم الطجينت عرفةمل  .ب 

Learning Tipe Guided Note Taking األول الفصل تلميذات لدى 

 .منجكوسو واإلرشاد الدعوةدار  بولولبمانج العالية باملدرسة

 Active Learning Tipe Guidedالتعلم أثر بني مثال وجود فيلتعر   .ج 

Note Taking األول الفصل تلميذات لدى تعلمال نتيجة إىل 

 .منجكوسو واإلرشاد  الدعوةدار  بولولبمانج العالية باملدرسة

 ثفوائد البح .٢

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

 :ذلك

 النظرية الفوائد  .أ 

 Active Learning Tipe Guided Noteالتعلم  مثال خالل من املتوقع من

Taking  إضافة وميكن .ميكن أن يكون مرجعا أو مدخال للباحث التايل  لّدرسة 

  Active Learning Tipe Guided Note Taking   التعلم  مثال على نظرة



٧ 

  الفوائد العلمية   .ب 

 حتسني ميكن اليت املتنوعة التعلم مناذج ومعرفة، للمعلمني  . أ

 لتحسني وذلك ، الدراسية الفصول يف التعلم نظام وحتسني

 .العربية اللغة موضوعات سيما ال، الطالب تعلم نتائج

 يتمكن حىت العربية اللغة تعلم يف احلافز حتسني، للمتعلمني  . ب

 تأثري إىل سيؤدي بدوره والذي بالتعلم االهتمام تنمية من

 املفاهيم على والسيطرة اجليدة التعلم نتائج زيادة هو إجيايب

 .األخرى واملهارات

 البحوث إجراء يف واملعرفة اخلربة اكتساب، للباحثني

 العريب املفهوم حول وخاصة العلم تطبيق يف أنفسهم وتدريب

 وبعبارة .ا�ال هذا يف االنغماس عند للتطبيق قابالً  كان الذي

 إىل باإلضافة مهنهم لتطوير استعداد على الطالب يكون، أخرى

  .البحث

  معاني الموضوع تعريف :الفصل الرابع 

 للمتغريات التشغيلي التعريف وصف إىل ةالكاتب تاجحت، املشاكل عدد

 كما هي املؤلف نية أن حني يف، الفهم وسوء األخطاء جتنب أجل من املوجودة

  :يلي



٨ 

   Active Learning Tipe Guided Note Takingمثال التعلم   . أ

 ينطوي أو جيعل والذي إجراؤه يتم الذي التعلم هو النشط التعلم مثال

  .التعلم عملية يف شطنياالن املتعلمني على

 تدوين يف املتعلمني توجيه فيه يتم تعلمي مثال هو  Guided Note Taking مثال

 أو) توزيع( خمطط بإعداد املعلمون يقوم حيث املعلمني قبل من املالحظات

 ينقل عندما املخططات بتعبئة الطالب يقوم حبيث للمتعلمني يعطى خمطط

  .تعليمية مادة املعلم

 تعلم اللغة العربية نتائج  . ب

 إجراء بعد الطالب حققها اليت النتائج هي العربية اللغة تعلم نتائج

 من إليها يشار ما عادة واليت العربية الدراسة جمال يف التعلم عملية

 االختبار حيث .االختبار بعد املعلم قدمها اليت القيمة درجات خالل

 هو املعريف اختبار .العربية املواد على معريف اختبار هو املستخدم

  .C4 إىل C1 من بيجي بيسيتا قدمه اختبار

 

 



٩ 

  الباب الثاني

  الدراسة المكتبية

  التعلم تعريف مثال: الفصل األول 

 خطة( منهج لتشكيل استخدامه ميكن منط أو خطة هو التعلم مثال

 غريها أو الدراسية الفصول وتوجيه، تعليمية مواد وتصميم، )األجل طويلة تعلم

  ١.التعلم من

 التخطيط أيًضا تشمل واليت، التعلم بيئة على عامة نظرة هو التعلم مثال

 التعلم أو الدراسية الفصول لتعلم التخطيط يف كدليل املستخدم النمط أو

 جماالت مجيع تغطي اليت االستخدامات من العديد على النماذج هذه .التعليمي

 ، )التعلم أدوات( التعليمية التصميم مواد إىل واملناهج املواد ختطيط من، التعليم

حاسب إلكرتوّين  تعليم وبرامج املتعددة الوسائط وبرامج الكتب ذلك يف مبا

٢.وغريها 
   

 من أوسع معىن له التعلم ثالم مصطلح  ( 29 : 2000) إلبراهيم وفقا

 ال مميزة ميزات أربعة على التعلم مثال .اإلجراء أو املنهج أو اإلسرتاتيجية

  :تشمل اخلصائص هذه. اإلجراء أو الطريقة أو اإلسرتاتيجية تتقامسها

                                                             
١
  .١٤٤.ص,)٢٠١٣, جرافندوا فرسد مالك : جاكرتا(,Model-model pembelajaran ,رسمان 

  .٢٧.ص, )٢٠١٥, جامعة یونیسا:سورابایا  (, Pembelajaran Kooperatif, إبراھیم ٢



١٠ 

 .املطورين أو املبدعني من يتكون الذي املنطقي النظري املنطق  .أ 

 األهداف( الطالب يتعلم وكيف ماذا حول التفكري أسس  .ب 

 .)حتقيقها جيب التعليمية

 .بنجاح املثال لتنفيذ ضروريًا املعلم سلوك يعد  .ج 

 .التعلم ألهداف الالزمة التعلم بيئة حتقيق ميكن  .د 

 Active Learningتعلم : الفصل الثاني 

يستخدم أسلوب التعلم النشط هو  مثالهو  Guided Note Takingمثال 

أي شكل من أشكال التعلم يسمح للطالب بلعب دور نشط يف عملية التعلم 

نفسها يف شكل تفاعل بني املتعلمني واملتعلمني مع املدرسني يف عملية تعلم 

 (Active Learning)النشط  التعلم يهدف الرتكيز للبقاء، التالميذ / انتباه الطالب

 مجيع يتمكن حبيث، الطالب ميتلكها اليت اإلمكانات مجيع استخدام حتسني إىل

 عملية يف الشخصية خلصائصهم وفًقا مرضية تعليمية نتائج حتقيق من الطالب

 إىل أيًضا (Active Learning)النشط  التعلم يهدف، ذلك إىل .لديهم التعلم

 مرور مع يتناقص الطالب اهتمام أن تثبت اليت الدراسات بعض على احلفاظ

  ٣.الوقت

 .باملادة املتعلقة واملواقف التأكيد على استطالع القيم  .أ 

                                                             
٣
 الفقھ الثامن الفصل المیدان الدراسات المعرفیة القدرة تحسین في Guided Note Takingفعالیة مثال ",مطاھرة 

  .٢١.ص ،)٢٠١٤, سورابایا: أمبیل سونان IAIN( أطروحة ،"جریسیك Sumput Driyorejo ٥ YPM جدید



١١ 

 .والتقييم والتحليل النقدي التفكري أكثر الطالب من مطلوب  .ب 

 .التعلم عملية يف أسرع فعل ردود حتدث سوف  .ج 

 التعلم عملية تسمح ، أعاله املذكورة اخلصائص إىلخبالف 

 التفاعل، أوالً ، األشياء من العديد باكتساب عام بشكل النشط

 positive إىل سيؤدي التعلم عملية أثناء ينشأ الذي

interdependence املعرفة توحيد على احلصول ميكن ال حيث 

 .التعلم يف النشط االستكشاف خالل من فقط سويًا املكتسبة

 التشغيل أجل من النشط التعلم عملية هذه تتطلب ، ثالًثا

 املهارات يعزز حىت التعاون من عاًال  مستوى بفعالية

  ٤.االجتماعية

 Active Learning Tipe Guided Note Takingمثال : الفصل الثالث 

 Active Learning tipe Guided Note taking  تعريف .١

 التعلم النشط مثالهي اسرتاتيجية تستخدم  Guided Note Takingمثال 

(Active Learning) . Guided Note Taking حيتوي على ثالث كلمات وهي Guided 

 يعين كفعل  guideدليل،  يعين كإسم الكلمة guided من للغة .Taking وNote و

 كوسيلة guided بينما .وتوجيه، لتوجيه، الطريق لتوجيه، لتوجيه، تقود أن

                                                             
 موضوعات في الطالب تعلم تحصیل مع اإلرشادیة المالحظات أخذ نموذج تنفیذ عالقة" ، كوسناواتي ماسیتو ٤

 ،) ٢٠١٤, سورابایا: أمبیل سونان UIN ( أطروحة، ،" Kejsampeang Gresik VII مھنیة متوسطة مدرسة إسالمیة مدرسة
  .٢١.ص



١٢ 

يعين   take منكاسم مشتق  taking و تعين املالحظة Note ٥.صفة يف للتحكم

  .قطف

 هي )إرشادية مالحظات(  Guided Note Takingيف اإلصطالح 

 تساعد أن ميكن كوسيلة نشرة، خمطط بإعداد املعلم يقوم حيث إسرتاتيجية

 بطريقة درس بإعطاء املعلم يقوم عندما املالحظات تدوين يف املتعلمني

  ٦.احملاضرة

تطبيق املثال الطالب على أن يساعد ن كمي Guided Note Takingمثال 

بلعلمّي و   Guided Note Takingاالسرتاتيجية  هذا سبب .فهم املوضوع و تعلمه

ميكن أن   Tipe Guided Note Taking .ميكن أن يساعد الطالب يف تعلم املواد

يساعد معلمني على جذب انتباه التالميذ حبيث ميكن يف النهاية أن خيلق 

 إىل االلتفات عند املادة فهم أسهل الطالب .نشاط الطالب و حافزهم

 ٧.جيد بشكل املعلم معلومات

 حبيث التعليمية األنشطة مبعظم الطالب يقوم النشط التعلم أنشطة يف

          املوجهة املالحظات جيعل توجيه للطالب النشط التعلم.معين ذو التعلم يصبح

(guided note taking) وذلك �دف أن الطالب ، واليت جيب أن ميتلكها الطالب

ال يفهمون فقط يف وقت الفصل الدراسي ولكن خارج الفصل الدراسي ويف 

                                                             
٥
  .٢٨٣. ص ،)٢٠٠٣ ،جرامیدیا :جاكرتا (,  Kamus Inggris Indonesia, صدیلي وحسن إیكولز. M جون 

٦
 بانتام( أطروحة القدرة، الفیزیاء حل اإلرشادیة مشكلة ضد مالحظات یجعل نوع مع النشط التعلم أثر ، حریاد رودي 

  .٣٥٤.ص  ،)٢٠١٥ رتایاسا،ئتیالجامعة سلطان عاجنج :
٧
 الطبقة التعلملنتائج  Aktif Tipe Guided  Note Taking طریقة تطبیق تأثیر ،وأصدقاء Condra طالبي 

  .٣.ص,)٢٠١٢,سومطرة غرب:  STKIP PGRI( أطروحة سولوك، الجنوبیة ٣ SMPN السابع البیولوجیا



١٣ 

ميكن  .يستطيع أي طالب أن يتذكر ويفهم باملواد اليت يقدمها املعلم، املنزل

قراءة هذه املالحظات اإلرشادية وفهمها يف أي وقت عندما ينسى الطالب أو 

إلن  active learning tipe guided note taking ،التعلم ب املستعملهسب .ال يفهمون

ويشارك الطالب بنشاط يف ، active learning tipe guided note takingالتعلم 

  ٨.التعلم

 يشعر، احملاضرة طريقة خالل من التعلم عملية يف، شائع هو كما

 فإن، ذلك على وعالوة .فقط يستمعون الطالب ألن والنعاس بامللل الطالب

مبثال  .بوضوح يسمع ال املعلم صوت ألن، الظهر يف جيلسون الذين الطالب

Guided Note Taking ،الطالب ولكن، املعلم شرح إىل فقط الطالب يستمع ال 

 أنشطة الطالب يؤدي .Guided Note Taking نشرة يف النقاط مللء بنشاط يقومون

 .املباشرة بالتعليم واالهتمام بامللل يشعرون الطالب يعد مل لذلك، الكتابة

 يف مناقشته تمي الذي املواد الطالب يعرف، Guided Note Takingمثال  باستخدام

 ٩.آرائهم عن التعبري يف نشاطًا أكثر يكونوا أن الطالب من يتوقع حبيث التعلم

 هو املعلم ليس مالحظة مع التعلم مثال يف) ٣٤: ٢٠٠٨( هلشام وفقا

 كما هو للمدرسني الرئيسي الدور فإن، أدوار عدة له املعلم ولكن التعلم مركز

  :يلي

                                                             
٨
 بانتام( أطروحة القدرة، الفیزیاء حل اإلرشادیة مشكلة ضد مالحظات یجعل نوع مع النشط التعلم أثر ، حریاد رودي 

  .٣٥٤.ص  ،)٢٠١٥ رتایاسا،ئتیالجامعة سلطان عاجنج :
  
٩
 اإلرشادیة التدریب مالحظة العمالت على أخذ تنفیذ لطریقة حیویة الطالب تعلم تحسین" ، سولستئیان نورماسئیا  

  .٤٠. ص ،) ٢٠١٢,یوجیاكرتا والیة جامعة: یوجیاكرتا( أطروحة ،"یوجیاكرتا ٤ نیجري SMK في المالبس الخام المواد اختیار



١٤ 

 .العاطفي والتفكري النشط املتعلمني حىت التحفيز وإعطاء، احملفز )١

 التفكري عملية يف عقبات هناك كانت إذا املخرج ويظهر، امليسر )٢

 .للمتعلمني

 يف والثقة �ا يقومون اليت األخطاء من املتعلمني إيقاظ، السائل )٣

 .أنفسهم

 .الدراسي الفصل يف األنشطة مجيع عن مسؤول، مدير )٤

 على للمتعلمني التفكري أنشطة تدفق إىل يؤدي مما، القيادة )٥

 .املتوقعة األهداف

 .الطبقية واملنظمات والوقت التعليمية املوارد وإدارة املديرين )٦

 يف االستدالل روح زيادة أجل من اإلجنازات مكافآت، مكافأة )٧

 .املتعلمني

  Guided Note Taking التعلم مثال خصائصخطوات و  :الفصل الرابع 

  Guided Note Taking التعلم مثال خطوات .١

 .املادة عرض يف الرئيسية النقاط تلخص مالحظة بإعداد مياق  .أ 

 التايل وللمتلئ فيه األجزاء تفريغ، الكامل النص تقدمي من بدالً   .ب 

 .املتعلمني قبل من

 .املتعلمني على العمل أوراق توزيع  .ج 



١٥ 

 نتائج تقدمي الطالب من اطلب، املواد من االنتهاء بعد  .د 

 .مالحظات

  ١٠.توضيح تقدمي يرجى  .ه 

 Guided Note Takingخصائص  .٢

  :االعتبار يف Guided Note Taking التعلم مثال مع التعلم خصائص

 املتعلمون يالحظه أن جيب شفهي نص وجود  .أ 

 مثالية تكن مل أقوال أو أسئلة شكل على املشابك وجود  .ب 

 للنص االستماع يف لرتكيزهم كمركز للمتعلمني

 ١١.للنص الذاتية السرية وجود  .ج 

 Guided Note Takingاغراض مثال : الفصل الخامس 

 كما اإلرشادية املالحظات أخذ منوذج باستخدام التعلم غراض من

 ١٢:يلي

 :هي) والفهم املعرفة( والفهم املعرفة مستوى على .١

 االستماع مهارات حيسن  .أ 

 الرتكيز على القدرة تطوير  .ب 

                                                             
١٠

  .٣.ص ،) ٢٠١١,یوجیاكرتا :Strategi Pembelajaran Aktif، )CTSD ،وأصدقاء الزیني ھشام 
١١
 W. Gulo  ،Strategi Belajar Mengajar ، )CET جاكرتا, الرابع :Grasindo ,٨٦ .ص ، )٢٠٠٨  

١٢
 الفقھ الثامن الفصل المیدان الدراسات المعرفیة القدرة تحسین في Guided Note Takingفعالیة مثال ",مطاھرة 

  .19-18 .ص ،)٢٠١٤, أمبیل سونان IAIN: سورابایا( أطروحة ،"جریسیك Sumput Driyorejo ٥ YPM جدید



١٦ 

 احلفظ على القدرة حتسني  .ج 

 القراءة مهارات حتسني  .د 

 االستماع مهارات حتسني  .ه 

 )حتليل( التحليل مستوى على التعلم أهداف .٢

 القدرة التحليلية تطوير  .أ 

 املالحظة من معقول استنتاج استخالص على القدرة تطوير  .ب 

 واحلقائق املوضوعات يف املوجودة العناصر فك على القدرة حتسني  .ج 

 العلمية

 العلم نظرية يف املوجودة العناصر وصف على حتسني القدرة  .د 

 األخالقية اخليارات اختاذ على القدرة تطوير   .ه 

 )التوليف( التوليف مستوى على التعلم أهداف .٣

 واحد يف األفكار أو املعلومات ودمج جتميع على القدرة تطوير  .أ 

 واألجزاء كاملة لرؤية كلي بشكل التفكري على القدرة تطوير  .ب 

 .العلوم ونظريات وموضوعات مفاهيم دراس  .ج 

 التعلمنتجة  .٤

 ف نتجة التعلمبتعر   .أ 

 .والتعلم النتائج كلمة مها كلمتني من التعلم نتائج مصطلح يتكون

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



١٧ 

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

 جديد سلوكي تغيري على للحصول �ا الشخص يتعهد تغيري عملية

 نتيجة السلوك يف تغيري األساس يف هي التعلم نتيجة فإن وبالتايل .كلي

ذلك أن نتائج الدراسة هي يف األساس تغيري يف السلوك  .مبعىن للتعلم

، املعرفية نتيجة التعلم باملعىن الواسع الذي يشمل ثالثة جوانب رئيسية

  ١٣واحلركية ، والوجدانية

 ملعرفيةا التعلم نتائج )١

 للنظرية وفقا .التفكري على بالقدرة املتعلقة اجلوانب هي املعرفية اجلوانب

 من يتكون املعرفية اجلانب هذا فإن، وآخرون بلوم س باجنامني قبل من املقرتحة

 أدىن هو األول املستوى أن مبعىن، خطوة مثل مرتبة مستويات أو مستويات ستة

 والتوليف والتحليل والتطبيق والفهم املعرفة هي الفجوة حيث .للتفكري مستوى

  .والتقييم

 الوجدانية التعلم نتائج )٢

 اليت املواقف بتدخيل املتصل للتعلُّم نتيجة هي الوجدانيةالتعلم  نتيجة

 مث، املقبولة القيم املتعلمون يدرك عندما وحيدث الداخلي النمو إىل تشري

 .السلوك وحتديد القيم تشكيل يف نفسه من جزًءا يصبح حبيث موقًفا يتخذون

                                                             
١٣

 ص ،)٢٠٠٩,روزداكاریا تینس: باندونج( ، Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. ، سودجانا نانا 
.٤.  



١٨ 

 من النوع هذا حىت، التعلم يف االعتبار بعني أخذها جيب اليت هذه نتائج التعلم

  .واحلركية، املعرفية التعلم نتائج نوع عن أمهية يقل ال التعلم نتائج

 احلركية التعلم نتائج )٣

 ومهارات احلركية باملهارات املرتبطة التعلم نتائج هي احلركية التعلم نتائج

 تكون أن ميكن اليت اجلسدية احلركات يف احلركية التعلم نتائج .الفردي التمثيل

 املهارات تعلم .املهارات تسلسل أو البدنية املهارات أو للحركة حمددة أمناطًا

 ولو.كامال حىت البدنية احلركات من عدد تسلسل على القدرة يتطلب احلركية

 فمن، اجلسم يف املشرتكة للحركات األولوية يعطي احلركية املهارات تعلم

 املعرفة على تنطوي اليت واملعرفية احلسية األدوات خالل من مراقبة الضروري

  ١٤.واخلربة

 بشرية قدرات هي التعلم خمرجات فإن، )٧: ٢٠٠٩( لروكيميين وفًقا  

 خالل من التعلم بنتائج مرتبطًا يظهر طاليب سلوك شكل يف، السلوك يف تظهر

 املدرسة يف التعلم وعملية بالنتائج مرتبط بالتأكيد هذا، واقعية أكثر صورة توفري

سالميتو ل وفقا .التعلم عملية بعد الطالب قبل من حتقيقها مت اليت

 وميكن، التعلم جناح ملعرفة الرئيسي املعيار هي التعلم نتائج فإن، )٢١:٢٠٠٣(

  .التعلم يف جنح قد ما شخًصا أن هو العايل زاإلمنج إن يقال أن

                                                             
  .٤١-٢١.ص ،)٢٠١٢,عالءودین برس  جامعة: مكاسر (, Penilaian Kelas ،شمس الضحى ١٤



١٩ 

 التعلم نتائج على تؤثر اليت العوامل  .ب 

 تصنيفها ميكن ولكن كثرية أنواع من التعلم نتائج على تؤثر اليت العوامل 

 الداخلية العوامل .اخلارجية والعوامل الداخلية العوامل ومها، فقط جمموعتني إىل

 عوامل هي اخلارجية العوامل بينما يتعلمون الذين األفراد يف املوجودة العوامل هي

، التعلم نتائج على تؤثر اليت العوامل من العديد هناك .الفرد خارج موجودة

  :وهي

 .اواملتخّلف جسديّ  الصحة عوامل تشمل اليت املادية العوامل .١

 ، واملوهبة، واالهتمام، واالهتمام، الذكاء تشمل اليت النفسية العوامل .٢

 .واالستعداد، والنضج، والدافع

 .والروحاين اجلسدي التعب اإلرهاق تشمل عوامل .٣

 أفراد بني والعالقة، اآلباء �ا يتعلم اليت الطريقة تشمل العائلية عوامل .٤

 الوالدين وفهم، األسرية االقتصادية والظروف، املنزيل واجلو، األسرة

 .الثقافية واخللفية

 وعالقات، الدراسية واملناهج، التدريس طرق املدرسة تشمل عوامل .٥

 واالنضباط، الطالب مع الطالبية والعالقة، الطالب مع املدرس

، أعاله املعياري والدرس، املدرسة ووقت، الدرس وأداة، املدرسي

 .املنزلية والواجبات، التعلم وطريقة، املدرسة بناء وشرط



٢٠ 

 ,اإلعالم ووسائل، ا�تمع يف الطالبية األنشطة ا�تمع تشمل عوامل .٦

 ١٥.ا�تمعية احلياة وأشكال، االجتماعيني واألصدقاء

 التعلم خمرجات تقييم  .ج 

 الطالب حتقيقها ليتم التعلم نتائج تسجيل عملية هو التعلم نتائج تقييم

 من حتقيقها مت اليت التعلم نتائج تقييم إىل الفصل تقييم يهدف .معينة معايري مع

 ثالثة يف جممعة التعلم نتائج.فصلال يف متت اليت التعلم وعملية املتعلمني

 لنتائج الدراسية الفصول تقييم يف .واحلركية لوجدانيةوا املعرفية اجلوانب: جوانب

 جلسم وفًقا التقييم أدوات إعداد يتم، وبالتايل .التقييم موضوع هو التعلم

  ١٦.التقييم

 ، فحسب باملتعلمني التعلم اخلاصة نتائج حول فقط ليس التقييم كائن

 التعلم عملية تقييم عن التغاضي يتم ما غالًبا .التعلم عملية على أيًضا بل

 ، الدراسي الفصل تقييم وظيفة إىل النظر عند، ذلك ومع .أقل واهتمام

 ليس تقييموغرض ال ئنالكا تقييم فإن، والتعلم التعليم عملية لنجاح كمقياس

 .العمليةوجه  من التعلم لتحسني قيمة راجعة يكون أن ميكن املشاركني فقط

 املتعلمني من التعلم نتائج إىلأشار  فقط التقييم فإن) ٢٠١١( ملوسليش وفقا

                                                             
رینیك  :جاكرتا(Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya , ,سالمیتو ١٥

 .٤٥.ص,)٢٠٠٣,جبتا

  .٢١.ص ،)٢٠١٢,عالءودین برس  جامعة: مكاسر (, Penilaian Kelas ،شمس الضحى ١٦



٢١ 

 قد املتعلمني فشل أن حني يف، الطالب إخفاقات على اللوم إلقاء إىل ومييل

  ١٧.املعلم �ا يقوم اليت التعلم عملية عن نامجا يكون

  ةفرضي: الفصل السادس  

 ال احلقيقة لكن، البحث ملشكلة مؤقتة إجابة هو البحث فرضية تعريف

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

 ).الدراسة يف ممكن غري أمر وهو( الرأي من أعلى احلقيقة مستوى وهلا

 تربر اليت البحث نتائج يعين مما، للمشكلة كحلّ  فقط معروض الفرضيات

  ١٨.ضو رفامل أو قبولامل

 ميكن، املشكلة صياغة بيان وكذلك أعاله الوارد التعريف على بناءً 

  :التايلك فرضية صياغة

 نتائجتؤثر على حتسني    Active Learning Tipe Guided Note Taking التعّلم مثال"

باملدرسة العالية  IPA عشر احلادي الفصل يف التالميذ وبعد قبل التعّلم

  ".منجكوسو واإلرشاد الدعوة ، داربولولبمانج

 

 

                                                             
١٧

  .٤٥.ص ،)٢٠١٢,عالءودین برس  جامعة: مكاسر (, Penilaian Kelas ،شمس الضحى 
١٨

, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan Edisi Ketigaبوناجي ستیوسارى،  
  .١٢٣. ص ،)٢٠١٠ ،كنجان:جاكرتا(



٢٢ 

  الباب الثالث

  البحث منهج

 البحث وتصميم نوع: الفصل األول 

 نوع البحث .١

 قبل ما حبث حيث .التجربة قبل ما حبث هو املستخدم البحث نوع  

 اختبار الطبقات يف املقارنة فصل دون فصل يستخدم الذي البحث هو التجرييب

  ١.تغريامل جتريب

 تصميم البحث .٢

 القبلي االختبار تصميم هو البحث هذا يف املستخدم البحث تصميم

 أي دون واحدة جمموعة يشمل حبث تصميم وهو ، واحدة �موعة البعدي

 قبل الذي العالج إعطاء قبل القبلي االختبار يعطي أن حيث .مقارنة جمموعة

وتعطي البعدي بعد   Active Learning Tipe Guided Note Takingمثال  تطبيق

    Active Learning Tipe Guided Note Takingثال املأي بعد تطبيق عاملة امل

  :شكل على التصميم

 

  

 

                                                             
  .٩٣.ص ,)٢٠١٥,مالك جرابندو PT :جاكرتا (,Metodologi Penelitian Pendidikan ,إمزیر ١

O1      X     O2 



٢٣ 

  )٩٧:٢٠١٥ إمزير، : األصل( 

  : أين

:   O1           شكل يف العالج قبل أجريت اليت االختبارات تعطى(قيمة القبلي 

 .) Active Learning Tipe Guided Note Taking التطبيق

  X   : ثال امل تطبيق شكل يف العالج قيمةActive Learning Tipe Guided 

Note Taking .  

  :  O2 شكل يف العالج بعد أجريت اليت االختبارات تعطي(بعدى  قيمة 

  .)  Active Learning Tipe Guided Note Takingاملثال  تطبيق

 البحث مكان: الفصل الثاني 

 بارو منجكوسو مقاعط واإلرشاد الدعوة ، داريف معهد  البحث موقع

  .سوالويزي جنوب

  السكان والعينة :الفصل الثالث

 السكان .١

 صفات هلا موضوعات/  كائنات من تتكون تعميم منطقة هي السكان

٢.استنتاجات استخالص مث لدراستها الباحثون حددها معينة وخصائص
 وكان 

                                                             
  . ١١٧.، ص)CV Alfabeta ،2010 :باندونغ(،  Metode Penelitian Pendidikanسویونو،  ٢



٢٤ 

 الدعوة ، دارمعهد   X IPAلفصل الطالب مجيع الدراسة هذه يف السكان

  .طالبا ٣١ بلغ الذي منجكوسو واإلرشاد

 العينة .٢

 .السكان هؤالء ميتلكها اليت واخلصائص العدد من جزء هي العينة

 مجيع الباحثون يتعلم أن احملتمل غري ومن، كبريًا السكان عدد يكون عندما

 البشرية والقوة األموال حمدودية بسبب املثال سبيل على، احلاليني السكان

٣.والوقت
 حتديد يتم، لذلك هي جزء أو ممثل من السكان قيد الدراسةالعينة  

 العينة حتديد أسلوب هو العينات تقنية تشبع طريق عن الدراسة هذه يف العينة

  .X IPA فئة هي البحث هذا يف العينة .األعضاء مجيع عند

 البيانات جمع أدوات :الفصل الرابع

 ورقة هي البحث هذا يف استخدامها سيتم اليت البحث أدوات

 يف املعلومات أو البيانات جلمع استخدامها سيتم اليت الوثائق، املعلم مالحظات

 .البحث عملية

 قيمة نتائج التعلم .١

 التمارين أو األسئلة من سلسلة عن عبارة هو التعلم نتائج قيمة

ى قبلقيمة ال  على تشتمل اليت Guided Note Taking تعّلم لقياس املستخدمة

)pretest ( البعدىو قيمة(postest). 

                                                             
  . ١١٨.ص ,Metode Penelitian Pendidikanسویونو،  ٣



٢٥ 

 علماتامل مراكبورقة  .٢

 وموضوعية ومنطقية منتظمة مراقبة هي املعلمات مراكب ورقة

 هدف لتحقيق واالصطناعية الفعلية احلاالت يف الظواهر وتسجيل وعقالنية

٤.معني
 تنفيذ وتسجيل املالحظة طريق عن الباحثون أجراها اليت املالحظات 

  .الفصل يف التعلم

 توثيق .٣

 السجالت إىل النظر خالل من ما شيء ملعرفة وسيلة هو التوثيق  

٥.هحبث تتم الذي بالشخص املتعلقة واملستندات واحملفوظات
 الوثائق استخدام يتم 

 الدعوة ، دارمعهد  XIيف الفصل  الطالب ودرجات أمساء قائمة على للحصول

  .منجكوسو واإلرشاد

 البحث إجراءات :الفصل الخامس

 عن البحث خالل من البدء هو به القيام سيتم الذي البحث إجراء

 استخدامه سيتم الذي املكان يف املوجودة األولية احلالة ومعرفة املعلومات

، رئيسية مرحالت ثالث من البحث هذا يتكون، عام بشكل .حبثي كموضوع

  .التقييم ومرحلة، التنفيذ ومرحلة، اإلعداد مرحلة: وهي

 اإلعداد مرحلة  .أ 

                                                             
  .١٥٣.ص ،) ٢٠١٣ روسدا، :باندونج( ،Evaluasi pembelajaran ، أریفین زینل ٤
  ٢٥٠.، ص)٢٠٠٧ ,رینك حبتا:جاكرتا(، Psikologi Pendidikanونو ، یدال.م ٥



٢٦ 

 هذا يف املطلوبة األشياء بإكمال أوالً  اتاملؤلف قومت، املرحلة هذه يف

  :ا�ال

 .إجراءه املزمع املكان إىل تصريح وتقدمي إنشاء .١

 .به املعمول للمنهج وفقا التدريس برنامج إعداد .٢

 وموثوقيتها صحتها من للتحقق اختبارها مت اليت البحث أدوات تطوير .٣

 .االكتمال من وغريها

 التنفيذ مرحلة  .ب 

 والذي،  املدرسة يف البحث عند تطبيقها سيتم مرحلة هي التنفيذ مرحلة

  :هي التنفيذ مرحلة .البيانات مجع يف الباحثني سيساعد

 Active Learningالتعلم  منوذج تطبيق قبل للطالب االختبارات تقدمي .١

 tipe guided Note taking )إرشادية مالحظة(

 مالحظة( Active Learning Tipe Guided Note  Takingالتعّلم  مثال تطبيق .٢

 .مسبًقا احملدد ةالتجريبي الفصل إىل )إرشادية

 Active Learning Tipe  التعلم منوذج تطبيق بعد الطالب إىل االختبار أعاد .٣

Guided Note )إرشادية مالحظات(. 

 التقييم مرحلة  .ج 

  .الطالب تعلم نتائج كقيمة حتليلها ليتم للبيانات حتليل إجراء
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 البيانات تحليل تقنيات :الفصل السادس 

 إىل وتنظيمها، البيانات ترتيب لرتتيب عملية عن عبارة البيانات حتليل

 جهًدا تفصِّل اليت األساسية العمليات أو األوصاف من وجمموعة، وفئة، منط

 حماولة ويف البيانات تقرتحه ملا وفًقا فرضية وصياغة املوضوع على للعثور رمسًيا

  .والفرضية املوضوع إىل املساعدة لتقدمي

 الوصفية البيانات حتليل تقنيات  .أ 

 لتحليل تستخدم إحصاءات هي الوصفي اإلحصاء سويونو وفقا

 أن دون هي كما مجعها مت اليت البيانات وصف أو وصف طريق عن البيانات

 البيانات حتليل يتم مث .التعميم أو اجلمهور على تنطبق استنتاجات تقدمي تنوي

 املساعدات املستخدمة الكمية البيانات حتليل لتقنيات كميا مجعها مت اليت

 هلذه .والثانية األوىل املشاكل صياغة على اإلجابة �دف، وصفية اإلحصائية

 ٦:التايل النحو على تستخدم األغراض

مت استخدام التحليل الوصفي لوصف درجات مجيع املتغريات يف هذه 

  :األسلوب ، يكون عرض البيانات كما يلي يف هذا. الدراسة

 :ما يلي صيغةحساب املتوسط  .١

�� = 
∑ 	��

�
 

                                                             

، األطروحة "ماكاسار  SMAN 11يف  X.5لنتائج الطالب فئة  STADناصر ، منوذج تأثري نوع التعلم التعاوين  ٦ 

  .٣١. ، ص) ٢٠١٣كلية الرتبية وتدريب املعلمني كلية الطربية ومدرسة جامعة عالء الدين اإلسالمية ، : ماكاسار(
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  :املواصفات

  متوسط التقييم=  ��

∑   جمموع البيانات=   ��	

 عدد البيانات=  �    

.(٦٧: ٢٠٠٥، سودانا  ) 

  )املعياري االحنراف( املعياري االحنراف حساب .٢

Sd = �
∑(���	�̅)�

(�)
 

  :املواصفات

Sd  =االحنراف املعياري  

 n =عدد املوديالت 

xi  = جمموع كل األسعارx 

  متوسط القيمة= ̅�

.( ٩٣: ٢٠٠٥، سودانا ) 

 التباين حيسب .٣

S2 = sd  

 االرتباط معامل حتديد .٤

KV  = 
	�������	�������

���������
× 100% 

 التعلم نتائج يف نيالتحس مستوى تصنيف .٥

  التعلم نتائج تصنيف جدول
 عدد الفاصلة تردد (%) نسبة مثوية  فئة



٢٩ 

 - -  جدا جيد
 

3،51-4،00 1. 

 - -  جيد
 

2،51-3،50 2. 

 1 6،7  كاف
 

1،51-2،50 3. 

 14 93،3  أقل
 

<1،50 4. 

 عدد ١٥ 100
Modul pelatihan k2013 

 ةاستنتاجي اإلحصاءات  .ب 

 )األساسية االفرتاضات اختبار( األساسية املتطلبات اختبار .١

 إذا ما لتحديد البيانات على إجراؤه يتم اختبار هو الطبيعي االختبار  

 اختبار: من الطبيعي االختبار تألف .ال أم طبيعي بشكل موزعة البيانات كانت

Lilliefors ،اختبار kolmogorov smirnov ،واختبار العادي الورق اختبار احتمالية 

(   ��  ) Chi-Square . 

 الباحث يستخدم مث، ٣٠≥ عينة هي املستخدمة العينة كانت إذا  

 للحالة اختباراً  kolmogorov smirnov  اختبار يعترب .kolmogorov smirnov اختبار

 الربامج من العديد وجود بعد خاصة، واسع نطاق على تستخدم اليت الطبيعية

 اإلدراك يف اختالفات تسبب وال بسيطة االختبار هذا مزايا .املتداولة اإلحصائية

 الطبيعي الوضع اختبارات يف غالًبا حتدث واليت، آخرين مراقبني مع املراقبني بني

 .البيانية الرسوم باستخدام



٣٠ 

 هو kolmogorov smirnov  الطبيعية احلمية الختبار األساسي املفهوم  

 املعياري التوزيع إىل) الطبيعية احلالة يف اختبارها سيتم اليت( البيانات توزيع مقارنة

 Z-Score إىل حتويلها مت اليت البيانات هو القياسي العادي التوزيع .العادي

 اختباًرا مسرينوف كوملوغوروف اختبار يعترب، الواقع يف .عادية تكون أن ويفرتض

 .الطبيعية اخلام البيانات مع اختباره مت اليت الطبيعية البيانات بني خمتلًفا

 :الصيغة  

�������

 :املواصفات

  :  D قيمة العد D 

 التوزيع التكراري النظري للرتدد (�)��  :   

 للرتددات التكراري التوزيع (�)		��	:  

 :االختبار معايري

 .= α  0,05 مستوى على Dhitung< Dtabel توزيع حساب عند البيانات فإن وإال

 التجانس اختبار .٢

 مبجموعات مقارنتها مت العينات أن ملعرفة للتغاير التجانس اختبار أجري  

 باستخدام التجانس اختبار ويتمبحث، ال هذه يف .املتغاير أو التباين نفس هلا

 الصيغة مع، )١٦٣: ٢٠١٦، القادر عبد(  Hartley-Pearson من Fmax -  اختبار

  :التالية



٣١ 

t = 
���
��	��

��

������
�����

�

��

 

  :املواصفات  

s�
 )varians pretest(القبلي التباين   = �

s�
 )varians posttest( البعدي التباين  = �

r��
 و القبلي االختبار بني االرتباط معامل  = �

  )koefisien korelasi antar pretest posttest(يالبعد

db     =  (2- n ) , n البعدي و القبلي البيانات أزواج هي.  

)db = (n -2 ), n adalah pasangan data pretest – posttest (  

  معنوي مستوى عند البعدي االختبار -  القبلي التباين اختالف اختبار حساب

0,05 α = 
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 الرابع بابال

  نتائج البحث والمناقشة

 نتائج البحث:الفصل األول 

 وصفي حتليل .١

الفصل ( تلميذاتل نتائج تعلم اللغة العربية قيم الوصفي التحليل نتائج  .أ 

 يتم أن قبل) واإلرشاد منجكوسو الدعوة ، دارمعهدX IPA األول يف 

 Active Learning(اإلرشادية للمالحظة التفاعلي التعّلم مثل بدون تطبيقها

Tipe Guided Note Taking(. 

دون بقبل التطبيق  تلميذاتاستنادا إىل نتائج اختبار تعلم اللغة العربية ل

 Active Learning Tipe Guided Note( التفاعلي للمالحظة اإلرشادية التعّلم مثل

Taking(توزيع جدول شكل يف عليها احلصول مت اليت البيانات عرض ، يتم 

  :أدناه  ٤،١ اجلدول يف موضح هو كما البيانات لتوزيع واحد

 مثل تطبيق قبل لتعلما نتائج رختباا نتائج يعزتو يعزتو ٤،١ وللجدا

  تلمالحظاا اولتد عنو في لنشطا لتعلما تعليم



٣٥ 

Pretest )ددع   )اختبار قبلي  

26 1 

31 2 

42 3 

29 4 

33 5 

45 6 

32 7 

35 8 

40 9 

25 10 

30 11 

25 12 

23 13 

33 14 

34 15 

 معاجلة يف مرجع هي  ٤،١ اجلدول يف عليها احلصول مت اليت البيانات

  ٤،١اجلدول يف الواردة الوصفي التحليل نتائج عرض ميكن .الوصفي التحليل

 ٤،٢ اجلدول يف

ملالحظة ا تعلم مثلبيانات االختبار املسبق قبل تنفيذ ٤،٢اجلدول 

 )Active Learning Tipe Guided Note Taking( اإلرشادية
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 قيمة معلمة

 45 أقصى قيمة

 23 أدىن قيمة

 32،2 متوسط

 6،41650 االحنراف املعياري

 41،171 فرق

 % 19،92 معامل التباين

مت توضيح أن القيمة القصوى هي أعلى نتيجة  ،٤،١ بناًء على اجلدول

التعلم  مثلاختبار نتائج التعلم اليت مت احلصول عليها قبل التطبيق بدون 

 يف .٤٥بقيمة ) Active Learning Tipe Guided Note Taking( ملالحظة اإلرشاديةا

 خمرجات اختبار يف تلميذاتا عليها حيصل قيمة أقل هي الدنيا القيمة أن حني

 Active Learning Tipe( ملالحظة اإلرشاديةا التعلم مثل بدون املعاجلة قبل التعلم

Guided Note Taking (من االستحواذ قيمة هو املتوسط أو الوسط .٢٣ بقيمة 

 اختبار درجة متوسط مع ،تلميذاتا عدد على مقسوًما تلميذاتا مجيع قبل

   .٣٢،٢التعلم نتيجة
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 والتباين املعياري لالحنراف كبرية قيم أيًضا هناك ،ذلك إىل باإلضافة

 قيمة متوسط انتشار معدل يصف مقياس هو املعياري االحنراف .التباين ومعامل

 نتائج يف عليها احلصول مت اليت القيم لتنوع مقياس هو التباين .٦،٤١٦٥٠

 .٤١،١٧١  مربّع احنراف معيار هو التباين أن القول ميكن أو التعلم خمرجات

 كلما حيث ،املعطاة املعاجلة ملعاملة املئوية النسبة هو التباين معامل أن حني يف

 مع متساوٍ  بشكل ما جلسم املعطى العالج كان ،أصغر االختالف معامل كان

  .١٩،٩٢%هو التجريبية الطبقة يف التباين معامل اكتساب

 ،الوصفي التحليل نتائج من عليها احلصول مت اليت البيانات إىل استناًدا

واإلرشاد  الدعوة ، دارمعهد تلميذات العربية باللغة التعلم نتائج تصنيف يتم

 Active( ملالحظة اإلرشاديةا التعلم مثل باستخدام تطبيق  قبل منجكوسو

Learning Tipe Guided Note Taking (هو كما التعلم نتائج فئة يف مثل باستخدام 

 .٤،٣ اجلدول يف موضح
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  التعلم نتائج تصنيف ٤،٣ اجلدول

 عدد الفاصلة تردد (%) نسبة مثوية  فئة

 - -  جدا جيد
 

3،51-4،00 1. 

 - -  جيد
 

2،51-3،50 2. 

 1 6،7  كاف
 

1،51-2،50 3. 

 14 93،3  أقل
 

<1،50 4. 

 عدد ١٥ 100

 تلميذاتل العربية باللغة التعلم نتائج توزيع كان، ٤،٣ اجلدول على بناءً 

 Active Learning Tipe Guided(اإلرشادية املالحظة التعلم مثل بدون تطبيق قبل

Note Taking( بنسبة أقل فئة يف طالًبا ١٤ أي ،فئات عدة يف النوع أخذ % 

 نتائج يف البيانات وصف ميكن .٦،٧ بنسبة جيدة فئة يف ةطالب ١ و .٩٣،٣

 الرسم تصنيف التعلم نواتج املتعلمني حيث من اجلدول تصنيف ٤،٣ التعلم

 الشكل يف أخذ اإلرشادية الحظةاملالتعلم  مناذج تطبيق قبل العربية اللغة البياين

  :أدناه ٤،٣
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 مثل بدون تطبيقال قبل التعلم نتائج ليلحلت البياين الرسم ٤،١ الشكل

  )Active Learning Tipe Guided Note Taking(اإلرشادية ملالحظةا التعلم

 نتائج أكثر أن مالحظة ميكن ،٤،١ الشكل يف البياين الرسم إىل استناًدا

  .>١،٥٠ القيم من جمموعة مع أقل فئة هي تلميذاتل التعلم

 تلميذاتل نتائج تعلم اللغة العربية قيم الوصفي التحليل نتائج  .ب 

 بعد) واإلرشاد منجكوسو الدعوة ، دارمعهدX IPA الفصل األول يف (

 Active(اإلرشادية للمالحظة التفاعلي التعلم مثل باستخدام العالج

Learning Tipe Guided Note Taking(. 
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 املالحظة التعلم مثل تطبيق بعد العربية اللغة تعلم اختبار نتائج إىل استناداً 

 يف املقدمة البيانات فإن ،)Active Learning Tipe Guided Note Taking(اإلرشادية

  .٤,٤ اجلدول يف موضح هو كما البيانات لتوزيع واحد توزيع جدول شكل

 التعلم مثل تنفيذ تعلم بعد االختبار درجات تردد توزيع ٤،٤ اجلدول

  )Active Learning Tipe Guided Note Taking( اإلرشادية املالحظة

Posttest) عذد  )بعدياختبار  

50 
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 معاجلة يف مرجًعا ٤,٤ اجلدول يف عليها احلصول مت اليت البيانات تصبح

 ٤،٤اجلدول  يف الواردة الوصفي التحليل نتائج عرض ميكن .الوصفي التحليل

  .أدناه ٤،٥ اجلدول يف

 مثل تطبيق بعد التجريبية للفئة االختبار بعد ما بيانات ٤،٥ اجلدول

  )Active Learning Tipe Guided Note Taking( اإلرشادية املالحظة التعلم

 قيمة معلمة

 75 أقصى قيمة

 35 أدىن قيمة

 55،66 متوسط

 9،976162 االحنراف املعياري

 99،524 فرق

 %17،92 معامل التباين

 نتيجة أعلى هي القصوى القيمة أن توضيح مت ،٤،٥اجلدول على بناءً 

 تعلم مثل تطبيق بعد عليها احلصول مت اليت العربية اللغة تعلم نتائج اختبار

 .٧٥ هو املوجه )Active Learning Tipe Guided Note Taking( اإلرشادية املالحظة

 اختبار يف تلميذاتا عليها حصل قيمة أدىن هي الدنيا القيمة أن حني يف



٤٢ 

 التعلم مثل تطبيق بعد عليه احلصول مت الذي األعلى العريب العلمي التحصيل

 .٣٥ بقيمة )Active Learning Tipe Guided Note Taking( اإلرشادية املالحظة

 على مقسوًما تلميذاتا مجيع قبل من االستحواذ قيمة هو املتوسط أو املتوسط

 البالغ التجرييب الصف يف التعلم نتائج اختبار نقاط متوسط مع ،تلميذاتا عدد

٥٥،٦٦.  

 والتباين املعياري لالحنراف كبرية قيم أيًضا هناك ،ذلك إىل باإلضافة

 قيمة متوسط انتشار معدل يصف مقياس هو املعياري االحنراف .التباين ومعامل

التباين هو مقياس لتنوع القيم اليت مت احلصول عليها يف اختبار  . ٩،٩٧٦١٦

 Active Learning Tipe( اإلرشادية املالحظة التعّلم مثلنتائج التعلم بعد تطبيق 

Guided Note Taking(   املوّجه للتدقيق النشط أو ميكن القول أيًضا أن التباين هو

 املئوية النسبة هو التباين معامل أن حني يف .٩٩،٥٢٤معيار احنراف مربّع قدره 

 كان ،أصغر االختالف معامل كان كلما حيث للفئة، املعطاة املعاجلة ملعاملة

   . ١٧،٩٢ % هو التغري معامل مع جلسم املعطى العالج



٤٣ 

 ،الوصفي التحليل نتائج من عليها احلصول مت اليت البيانات إىل استناًدا

 X IPA الفصل األول يف  يف تلميذاتل نتائج تعلم اللغة العربية تصنيف يتم

 املالحظة التعلم مثل تطبيق بعد واإلرشاد منجكوسو الدعوة ، دارمعهد

 كما التعلم نتائج فئة يف )Active Learning Tipe Guided Note Taking( اإلرشادية

  .٤،٦ اجلدول يف موضح هو

  التعلم نتائج تصنيف ٤،٦ اجلدول

 عدد الفاصلة تردد (%) نسبة مثوية  فئة

 .1 4،00-3،51 - -  جيد جدا

 .2 3،50-2،51 1 6،7  جيد

 .3 2،50-1،51 11 73،3  كاف

 .4 1،50> 3 20  أقل

 عدد ١٥ 100

 نتائج تعلم اللغة العربية لقيمة توزيع على حصل ٤،٦ اجلدول على بناءً 

 Active Learning Tipe( اإلرشادية املالحظة التعلم مثل تطبيق بعد تلميذاتا لدى

Guided Note Taking( اجليدة الفئة يف ةطالب ١ وهي ،فئات عدة يف النوع أخذ 



٤٤ 

 يف اتبلاط ٣ و ٧٣،٣ بنسبة الكافية الفئة يف طالبةً  ١١ و ، ٦،٧ % بنسبة

  . ٢٠% بنسبة األقل الفئة

 يف التعلم نتائج تصنيف ٤،٣اجلدول يف الواردة البيانات وصف ميكن

 باستخدام العالج بعد تلميذاتل العربية اللغة تعلم نتائج مدرج تصنيف شكل

 Active Learning( اإلرشادية املالحظة التعلم مناذج مع موجهة توضيحية مناذج

Tipe Guided Note Taking(  ٤،٢ من املكونة التالية الصور يف:  

 

 مثلالرسم البياين لتصنيف نتائج التعلم بعد العالج مع  ٤،٢الشكل 

 استناًدا )Active Learning Tipe Guided Note Taking( اإلرشادية املالحظة التعلم
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٤٥ 

 التعلم نتائج أكثر أن مالحظة ميكن ،٤،٢ الشكل يف البياين الرسم إىل

  . ١،٥١ - ٢،٥٠ من القيم من جمموعة مع كافية فئات يف هي تلميذاتل

 استنتاجي حتليل .٢

 الطبيعية للحالة اختبار  )أ 

 العادية االختبار نتائج كانت إذا ما ملعرفة الطبيعي الوضع اختبار إجراء يتم

 اإلرشادية املالحظة التعلم مثل بدون التطبيق قبل أم تلميذاتا تعلم لنتائج

)Active Learning Tipe Guided Note Taking( تعلم مثل باستخدام العالج وبعد 

 احلالة اختبار .)Active Learning Tipe Guided Note Taking( اإلرشادية املالحظة

 من داللة مستوى على liliefors اختبار هو الدراسة هذه يف املستخدمة الطبيعية

٠،٠٥.  

اإلرشادية  املالحظةالتعلم  مثل دون العالج قبل الطبيعي االختبار )١

)Active Learning Tipe Guided Note Taking( 



٤٦ 

 العربية  اللغةالتعلم لنتائج املعياري االختبار حتليل نتائج على احلصول مت

 اإلصدار باستخدام الطبيعية احلالة اختبار طريق عن التطبيق قبل تلميذاتا لدى

 بشكل البيانات توزيع على حصل الذي windows لربنامج SPSS برنامج من ٢١

  .٤،٧ اجلدول يف النتائج عرض وميكن طبيعي

 جلعالا قبل لعلما يةدلعاا لنتائجا رختباا نتائج رالختباا نتائج ٤،٧ ولجد

 Active Learning Tipe Guided Note(اإلرشادية  املالحظةتعلم  ذجنما ونبد

Taking(  

   

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

pretest ،131 15 ،200* ،951 15 ،536 

-Shapiro العمود يف كبرية قيم على حصلت ٤,٧ اجلدول إىل استنادا

Wilk ٠،٠٥( ٠،٠٥ من أكرب اهلامة القيمة .٠،٥٣٦ منsig> (ميكن حبيث 

 املالحظة تعلم مثل تطبيق قبل تلميذاتل العربية التعلم نتائج قيمة أن االستنتاج



٤٧ 

 ميكن .عادةً  توزيعه يتم )Active Learning Tipe Guided Note Taking( اإلرشادية

 .٤،٣الشكل يف العربية اللغة التعلم نتائج اختبارات توزيع رؤية

  

  

 تطبيق قبل العربية اللغة تعلم لنتائج الطبيعي التوزيع خمطط  ٤،٤ الشكل

  )Active Learning Tipe Guided Note Taking( اإلرشادية املالحظة تعلم مثل

 التعلم نتائج لتوزيع الطبيعي البياين الرسم فإن ،٤،٣ الشكل على وبناءً 

 هي والنقطة ،اخلطية واخلطوط النقاط بعض يظهر التطبيق قبل العربية باللغة

 كلما البياين، الرسم على النقاط زادت كلما حيث البيانات، متثل اليت النقطة



٤٨ 

 نتائج تنوًعا االختبار نتائج من أكثر عليها احلصول مت اليت البيانات كانت

 املنحىن خط اخلط يصف بينما .معني تطبيق قبل تلميذاتل العربية اللغة التعلم

 متوازية النقاط كانت إذا طبيعي بشكل توزيعها يتم البيانات أن يقال .الطبيعي

 منحىن خطوط مع النقاط هذه بني املسافة أن أو الطبيعي املنحىن خط مع

 من النقاط كانت كلما أنه يعين هذا .البعض بعضها من قريبة تكون عادي

 الرسم يف .طبيعي بشكل توزيعها يتم ال البيانات أن يقال العادي، املنحىن خط

 املنحىن خط من قريبة النقاط أن مالحظة ميكن ،٤،٣ الشكل يف املبني البياين

 التطبيق قبل تلميذاتل العربية اللغة التعلم نتائج أن القول ميكن حبيث الطبيعي

  .طبيعي بشكل توزيعها يتم

 املالحظةتعلم  مثل باستخدام العالج بعد الطبيعية احلياة اختبار )٢

 )Active Learning Tipe Guided Note Taking(اإلرشادية 

 احلصول عند تلميذاتل العربية اللغة تعلم لقيمة املعياري االختبار حتليل نتائج

 مت اليت للنوافذ ٢١ اإلصدار SPSS باستخدام الطبيعي الوضع اختبار على



٤٩ 

 هذه عرض ميكن .طبيعي بشكل موزعة كانت البيانات بأن عليها احلصول

 .٤،٨ اجلدول يف النتائج

 بعد العربية اللغة تعلم نتائج الطبيعي التقييم اختبار نتائج ٤،٨ جدول

 Active Learning Tipe Guided Note( اإلرشادية املالحظة تعلم مناذج مع التطبيق

Taking( 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

postest ،201 15 ،104 ،958 15 ،652 

a. Lilliefors Significance Correction 

 هي Shapiro-Wilk لعمود املهمة القيم تكون ،٤،٨ اجلدول إىل استناًدا

حبيث ميكن االستنتاج أن  )<٠،٠٥sig(٠،٠٥القيمة اهلامة أكرب من  ٠،٦٥٢.

 املالحظة تعلم مثلبعد تطبيق  تلميذاتلالعربية اللغة قيمة نتائج التعلم 

 بشكل توزيعها يتم )Active Learning Tipe Guided Note Taking( اإلرشادية

 .٤،٤ الشكل يف العربية اللغة تعلم اختبارات نتائج توزيع رؤية ميكن .طبيعي



٥٠ 

 

 العالج بعد العربية اللغة تعلم لنتائج الطبيعي التوزيع خمطط: ٤،٤ الشكل

 Active Learning Tipe Guided Note( اإلرشادية املالحظة تعلم مثل باستخدام

Taking( 

 التعلم نتائج لتوزيع الطبيعي البياين الرسم فإن ،٤،٤ الشكل على وبناءً 

 هي والنقطة ،اخلطية واخلطوط النقاط بعض يظهر التطبيق بعد العربية باللغة

 كلما البياين، الرسم على النقاط زادت كلما حيث البيانات، متثل اليت النقطة

 نتائج تنوًعا االختبار نتائج من أكثر عليها احلصول مت اليت البيانات كانت

 املنحىن خط اخلط يصف بينما .معني تطبيق قبل تلميذاتل العربية اللغة التعلم

 متوازية النقاط كانت إذا طبيعي بشكل توزيعها يتم البيانات أن يقال .الطبيعي



٥١ 

 منحىن خطوط مع النقاط هذه بني املسافة أن أو الطبيعي املنحىن خط مع

 من النقاط كانت كلما أنه يعين هذا .البعض بعضها من قريبة تكون عادي

 الرسم يف .طبيعي بشكل توزيعها يتم ال البيانات أن يقال العادي، املنحىن خط

 املنحىن خط من قريبة النقاط أن مالحظة ميكن ،٤،٤ الشكل يف املبني البياين

 التطبيق بعد تلميذاتل العربية اللغة التعلم نتائج أن القول ميكن حبيث الطبيعي

  .طبيعي بشكل توزيعها يتم

 التجانس اختبار  )ب 

 اختبار .وبعده التطبيق قبل العينات توزيع لتحديد التجانس اختبار إجراء يتم

 نفس مع  ) t )uji t اختبار إحصاء هو الدراسة هذه يف املستخدم التجانس

 اختبار حتليل نتائج حصلت .٠،٠٥ من كبري مبستوى العينات من العدد

 ٢١ اإلصدار SPSS باستخدام التجانس اختبار على الدراسة هذه يف التجانس

  اجلدول يف النتائج هذه عرض ميكن .متجانسة العينات تكون حبيث للنوافذ

٩،٤. 

 



٥٢ 

  التجانس اختبار نتائج ٤،٩اجلدول

Test of Homogeneity of Variances 

Pretest 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1،962 3 8 ،198 

 من أكرب اهلامة القيمة كانت إذا متجانسة تكون البيانات أن ويقال

 اختبار يف املهمة القيمة أن مالحظة ميكن ،٤،٩ اجلدول إىل استناداً  .٠،٠٥

 البيانات أن القول ميكن حبيث ٠،١٩٨ هي SPSS برنامج باستخدام التجانس

 .٠،٠٥ من أكرب ٠،١٩٨ ألن متجانسة

 البحث فرضية اختبار .٣

 طبيعية البيانات أن ثبت إذا ،املسبقة املتطلبات اختبار إجراء بعد

 الفرضية فرض اختبار يهدف .الفرضية باختبار التحليل فسيستمر ومتجانسة،

 اختبار .الدراسة هذه يف املقدمة الفرضية على اإلجابة أو احلقيقة إثبات إىل

 العينات ألنuji T-2 sampel dependent  هو الدراسة هذه يف املستخدم الفرضية

 هي التطبيق وبعد قبل املستخدمة العينات أن يعين وهذا مرتابطة، املستخدمة

 .نفسها



٥٣ 

 الفرضية uji T-2 sampel dependent باستخدام الفرضية اختبار نتائج

 الدراسة هذه يف الفرضية أن على يدل للنوافذ ٢١ النسخة SPSS باستخدام

  .ثبت أو املستلمة

 لبحثا فرضية رختباا نتائج ٤،١٠ وللجدا

 حيث ٠،٠٥ من أقل اهلامة القيمة كانت إذا مثبتة فرضية هلا الدراسة إن يقال

، ميكن مالحظة أن ١٠،٤استناًدا إىل اجلدول  Hα قبول ويتم H0 رفض يتم

هي  tالختبار  SPSSالقيمة املهمة يف اختبار الفرضيات باستخدام برنامج 

حبيث ميكن القول بأن الفرضية يف هذه الدراسة قد مت إثبا�ا ألن ٠،٠٠٠

 Active( اإلرشادية املالحظة التعلم مثل أن يعين هذا .٠،٠٥ أصغر من ٠،٠٠٠

Learning Tipe Guided Note Taking( لدى التعلم نتائج زيادة على تأثريًا يتضمن 

  .منجكوسوواإلرشاد  الدعوة ، دارمعهد  X IPAالفصل  اتبطال

 مناقشة :ثاني الفصل ال

   Paired Differences t df Sig. (2-
tailed) 

Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
pretest - 
postest 

 -
23،46667 

10،60234 2،7375
1 

-
29،33804 

-
17،59529 

-
8،572 

14 ،000 



٥٤ 

 املالحظةتعلم  مناذج مع التدريس قبل طالبات العربية اللغة تعلم نتائج  )أ 

 )Active Learning Tipe Guided Note Taking(اإلرشادية 

 Active Learning Tipe Guided(اإلرشادية  املالحظة تعلم مثل تطبيق قبل

Note Taking(، العربية اللغة تعلم لنتائج اختباًرا تلميذاتا إعطاء جيب )Pretes.( 

 تلميذاتل التعلم نتائج أن املعلوم من كان ،)Pretes( القبلي االختبار نتائج من

 )Active Learning Tipe Guided Note Taking(اإلرشادية  املالحظة مثل تطبيق قبل

 خمرجات قيمة كانت حيث العربية اللغة ملوضوعات KKM قيمة إىل تصل مل

 إىل يرجع وهذا  1،50> قيمة مع تصنيًفا أقل العربية اللغة تلميذات التعلم

  .التقليدية الطرق باستخدام يدرس يزال ال تلميذاتا

 يف الطالب نشاط من تعزز ال عادة إجراؤها يتم اليت التقليدية النماذج

 تلميذاتا جيعل هذا .واحًدا اجتاًها تتخذ ما عادة التقليدية الطرق ألن ،الفصل

 عملية يف مشاركة أقل تلميذاتا ألن فقط والكسول واالستماع اجللوس خيتارون

 حتقيق يف نشيطني يكونوا أن تلميذاتا من يُطلب ،التعلم عملية يف .التعلم

  .التعلم نتائج أقصى



٥٥ 

 تلميذاتل التعلم نتائج وهي ،عليها احلصول مت اليت النتائج إىل استناًدا

 Active Learning Tipe(اإلرشادية  املالحظة تعلم مثل فإن ،تدريسها يتم أن قبل

Guided Note Taking(  تقول اليت النظرية مع يتفق وهذا .أقل فئة يف هو اإلجيايب 

 قيمة أن القول فيمكن  >٥٠،١  القيم نطاق يف الطالب قيمة كانت إذا أنه

 .أقل فئات يف هي تلميذاتل التعلم نتائج

 املالحظة تعّلم تطبيق بعد العربية اللغة تلميذات التعلم نتائج  )ب 

  )Active Learning Tipe Guided Note Taking(اإلرشادية 

 Active Learning Tipe Guided(اإلرشادية  املالحظة التعلم مثل تطبيق بعد

Note Taking(، العربية اللغة تعلم لنتائج اختبارا أخرى مرة الباحث قدم )Post-

test (القبلي اختبار نتائج من .تلميذاتل)Post-test(، نتائج قيمة أن املعروف من 

 قيمة وحتقيق ٥١،١ - ٥٠،٢  بقيمة كفاية مصنفة العربية اللغة تلميذات التعلم

KKM   

 التعلم مناذج تطبيق للعالج نتيجة هذا وكان العربية، اللغة مواضيع

 مالحظة وضع )Active Learning Tipe Guided Note Taking(اإلرشادية  املالحظة



٥٦ 

 Active Learning Tipe(اإلرشادية  املالحظة التعلم مثل استخدام إن .الرهائن

Guided Note Taking( وإيالء التعلم عملية متابعة يف نشاطًا أكثر تلميذاتا جيعل 

اإلرشادية  املالحظة التعلم مثل يف ألنه التعلم مادة إىل االهتمام من املزيد

)Active Learning Tipe Guided Note Taking( املعلم من مالحظات تلميذاتا 

 على تلميذاتا يركز املشاركون يركز حبيث املادة املعلم ينقل عندما تعبئتها ليتم

 لعرض تلميذاتا تعيني يتم املادة، تسليم من املعلم انتهاء وبعد املعلم، ينقله ما

 Active(اإلرشادية  املالحظةالتعلم  مثلحبيث من املتوقع أن  .مالحظتهم نتائج

Learning Tipe Guided Note Taking(  االهتمام أكثر نشاطا وأكثر  تلميذاتجين

  .تلميذاتا تعلم نتائج حتسني ميكن حبيث .تركيزا على ما قدمت من قبل املعلم

 تطبيق" الكمالية فائقتول أجراها اليت األحباث مع البحث هذا يتماشى

 مع )Active Learning Tipe Guided Note Taking(اإلرشادية  املالحظة التعلم مثل

 املقطوعة املواد من والرياضي الناشط التعلم نتائج زيادة يف LKPD استخدام

 VII B MTs Mafatihul Thullab AN-Nawawi Surodadiالصف  تلميذات وا�معة

Kedung Jepara اإلرشادية  املالحظة للتعّلم املوّجه التعّلم لنوع تأثريًا هناك أن



٥٧ 

)Active Learning Tipe Guided Note Taking(نتائج جيعل التعّلم مثل استخدام 

  ١.التقليدي التعّلم من أفضل الرياضيات يف التعّلم

 تلميذاتل التعلم نتائج فإن ، عليها احلصول مت اليت النتائج إىل استناًدا

 Active Learning Tipe(اإلرشادية  املالحظة التعلم مثل تدريسهم يتم أن بعد

Guided Note Taking( تقول اليت النظرية مع يتفق وهذا .الكافية الفئة يف تكون 

 القول فيمكن ، ٢.٥٠- ١.٥١ القيم نطاق يف تلميذاتا قيمة كانت إذا أنه

 .كافية فئات يف تكون تلميذاتل التعلم نتائج قيمة أن

 إىل Active Learning Tipe Guided Note Taking التعلم بني مثال تأثري هناك  )ج 

، بولولبمانج العالية باملدرسة األول الفصل ةتالميذ لدى  التعلم نتيجة

 منجكوسو واإلرشاد الدعوة دار

 قبل اهلامة التعلم نتائج تأثري يظهر إجراؤه، مت الذي البحث نتائج إىل استناًدا

 Active Learning Tipe Guided Note(اإلرشادية  املالحظة التعلم مثل تطبيق

                                                             
1  



٥٨ 

Taking( برنامج باستخدام حتليل إجراء يتم ذلك، إلثبات .وبعده SPSS version    

٢١  for Windows.   

 مرفوض H0 أن القول ميكن أنه مالحظة ميكن النتائج، هذه على وبناءً 

 قبل العربية باللغة التعلم نتائج بني معنوياً  فرقاً  هناك أن أي ،Ha قبول ويتم

 )Active Learning Tipe Guided Note Taking(اإلرشادية  املالحظة مثل تطبيق وبعد

  .واإلرشاد منجكوسو الدعوة ، دارمعهد  X IPA الطبقة من تلميذاتل

 التعلم مثل أن هو بحثال هذه نتائج تأثري يف تتسبب اليت العوامل أحد

 Active Learning Tipe Guided Note(اإلرشادية  املالحظة " هو النشط التعلم يف

Taking("يف للمشاركة تلميذاتل فرًصا يوفر التعلم أشكال من شكل هو 

 وإصدارها املالحظات على العثور يف تلميذاتا تساعد أن ميكن اليت األنشطة

 التعلم عملية يف تلميذاتل النشطة املشاركة املعلم من بتوجيه إجراؤها يتم اليت

 يفسره ما على أكرب بشكل تلميذاتا يركز حبيث .تلميذاتل مميًزا انطباًعا يعطي

  .املعلم
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 Activeالتعلم  مثل عنوان مع فاطمة أجرته الذي البحث مع هذا يتماشى

Learning Tipe Guided Note Taking مثل استخدام مع LKPD تعلم نتائج يف 

 اليت الثانوية التوفيق مدرسة يف الثاين الصف يف البيولوجي التنوع مادة طالب

 يف فّعاًال  يكون"  Active Learning Tipe Guided Note Taking " مثل أن على تنص

  .البيولوجي التنوع مواد على التعلم نتائج

 اليت السابقة الدراسية الفصول أحباث نتائج مع أيضاً  يتماشى وهذا

 Active Learning Tipe Guided Note تعلُّم مناذج تطبيق " الكمالية فيقوت أجراها

Taking استخدام مع LKPD يف للرياضيات التعليمية والنتائج الفعالية زيادة يف 

-VII B MTs Mafatihul Thullab AN الصف طالب من ومزيج الشرحية مادة

Nawawi Surodadi Kedung Jepara  أن يوضح الذي "سنة ٢٠١١ \٢٠١٠ 

 مع Active Learning Tipe Guided Note Taking مثل تطبيق خالل من التعلم

 يف التعلم ونتائج النشاط من يزيد أن ميكن LKPD استخدام االعتبار يف األخذ

 النهائية النتيجة حتسني حتسني يف مبني هو وهذا شرحية للمواد الرياضيات تعلم

 ومتوسط %32 بنسبة الطالب نشاط قبل ما دورة يف وحتديدا ، دورة لكل
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 من الطالب نشاط ازداد األوىل، الدورة يف. 53،72 بنسبة التعلم نتائج

  .73،16 القيمة ومتوسط  %61،22 البالغ السابق املستوى

 و فاطمة أجر�ا اليت السابقة بحثال نتائج بحثال هذه نتائج أكدت

 ، Active Learning Tipe Guided Note Taking التعلم مثل أن على الكمالية فيقوت

 حتسني خالل من ذلك مالحظة وميكن .الطالب تعلم نتائج حتسني على ويؤثر

 تقدميها يتم اليت االختبار نتائج من عليها احلصول مت اليت الطالب تعلم نتائج

 Active Learning Tipe Guided Note باستخدام الطالب تدريس يتم أن بعد

Taking.  
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  الخامس بابال

  خاتمة

  خالصة:الفصل األول 

 :االستنتاجات اليت مت احلصول عليها بناء على هذا البحث هي

 التعلم مثل باستخدام تطبيق قبل للطالبات العربية اللغة تعلم نتائج .١

 اتبللطال )Active Learning Tipe Guided Note Taking(اإلرشادية ملالحظةا

 أقل فئة يف واإلرشاد منجكوسو الدعوة ، دارمعهدX IPA  فصل من

 . >١،٥٠االكتساب، نتائج مبتوسط

 مثل باستخدام باستخدام تطبيق بعد اتبلاللط العربية اللغة تعلم نتائج .٢

 )Active Learning Tipe Guided Note Taking(اإلرشادية ملالحظةا التعلم

 يف واإلرشاد منجكوسو الدعوة ، دارمعهدX IPA  فصل من اتبللطال

 .٢،٥٠- ١،٥١ االكتساب، نتائج مبتوسط أقل فئة

 Active Learning Tipe Guided Note(اإلرشادية ملالحظةا التعلم مناذج .٣

Taking( فصل من اتبللطال التعلم نتائج حتسني على تأثري أخذ  X 

IPAواإلرشاد منجكوسو الدعوة ، دارمعهد. 
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 اقتراحات: الفصل الثاني 

 يقرتح ، الدراسة هذه يف عليها احلصول مت اليت بالنتائج يتعلق فيما

  :التايل النحو على ، االقرتاحات بعض املؤلفون

 على قادرين يكونوا أن يقرتح العربية، اللغة نيملدرس بالنسبة .١

 Active Learning Tipe(اإلرشادية ملالحظةا التعلم مثل تصميم

Guided Note Taking(، الطالب تعلم نتائج حيسن أن ميكن ألنه 

 .العربية اللغة مواد يف

 الباحث هذا نتائج استخدام ميكن ، التايل للباحث بالنسبة .٢

 حتسني ميكنها أخرى تعلم مناذج عن للبحث ومرجعية كمقارنة

 .للطالب العربية اللغة تعلم نتائج

 أحباث وتطوير مواصلة على قادرين يكونوا أن ةالباحث على يقرتح .٣

  .واسع سكان وعدد املتغريات من مبزيد مماثلة
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LAMPIRAN A 
DATA HASIL PENELITIAN 

 
 

A.1  DATA HASIL TES BELAJAR SEBELUM PENERAPAN 
MODEL PEMBELAJARAN ACTIVE LEARNING TIPE GUIDED 
NOTE TAKING (PRETEST)  

 
 
 
A.2  DATA HASIL TES BELAJAR SETELAH PENERAPAN 

MODEL PEMBELAJARAN ACTIVE LERANING TIPE GUIDED 

NOTE TAKING (POSTETST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٦٥ 
 

A.1  DATA HASIL PRETEST 

Pretest  Nama No  

26 Nur asmi 1 

31 Nurul Adha 2 

42 Ida Mawaddah Nur 3 

29 Aisyah Fadilah 4 

33 Sherina  5 

45 Firdha Darmayanti 6 

32 Natasya Wilda Anhar 7 

35 Citra Safitri 8 

40 Rizka 9 

25 Farida Wahyuni 10 

30 Nur Aisyah 11 

25 Rezki Ilahi 12 

23 Vera 13 

33 Wustuana Aisyah 14 

34 Ayu Rezki Amalia 15 
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A.2  DATA HASIL POSTEST 

Posttest  Nama  No  

50 
Nur asmi 1 

45 
Nurul Adha 2 

65 
Ida Mawaddah Nur 3 

65 
Aisyah Fadilah 4 

60 
Sherina  5 

50 
Firdha Darmayanti 6 

60 
Natasya Wilda Anhar 7 

35 
Citra Safitri 8 

75 
Rizka 9 

60 
Farida Wahyuni 10 

60 
Nur Aisyah 11 

55 
Rezki Ilahi 12 

45 
Vera 13 

50 
Wustuana Aisyah 14 

60 
Ayu Rezki Amalia 15 
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LAMPIRAN B 
ANALISIS DESKRIPTIF 

 
 
 

B.1  ANALISIS DESKRIPTIF SEBELUM PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN ACTIVE LEARNING TIPE GUIDED NOTE 
TAKING  

B.2  ANALISIS DESKRIPTIF SESUDAH PENERAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN ACTIVE LEARNING TIPE GUIDED NOTE 

TAKING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٦٥ 
 

B.1  ANALISIS DESKRIPTIF SEBELUM PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN ACTIVE LEARNING TIPE GUIDED NOTE 
TAKING  

Skor maksimum  : 45  
Skor minimum  : 23 
N    : 15 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Xi Xi - X (Xi - X )^2 
1 23 -9,2 0,04 
2 25 -7,2 0,64 
3 25 -7,2 0,64 
4 26 -6,2 1,44 
5 29 -3,2 3,24 
6 30 -2,2 4,84 
7 31 -1,2 7,84 
8 32 -0,2 10,24 
9 33 0,8 38,44 
10 33 0,8 51,84 
11 34 1,8 51,84 
12 35 2,8 60,84 
13 40 7,8 84,64 
14 42 9,8 96,04 
15 45 12,8 163,84 

Jumlah 482 0 576,4 
Rata              
-rata               
 32,2   
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1. Menghitung  rata-rata 

 

�� = 
∑ 	��

�
 

         =  
���

��
 

         = 32,2 

2. Menghitung standar deviasi  

Sd = �
∑(���	�̅)�

���
                                                               

=�
���,�

����
 

=�
���,�

��
 

         =	√41,17 

= 6,41650 

 

3. Mengitung Varians  

S� = sd^2 

  = 6,416502 

  = 41,17 

 

4. Koefisien Variasi  

KV  = 
	�������	�������

���������
× 100% 

  = 
�,�����	

��,�
× 100% 

  = 19,92 % 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance 

Pretest 15 23,00 45,00 483,00 32,2000 6,41650 41,171 

Valid N 

(listwise) 

15       
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B.2 ANALISIS DESKRIPTIF SESUDAH PENERAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN ACTIVE LEARNING TIPE GUIDED NOTE 

TAKING   

Skor maksimum  : 75  
Skor minimum  : 35 
N    : 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

No Xi Xi - X (Xi - X )^2 
1 35 -20,66 426,8356 
2 45 -10,66 113,6356 
3 45 -10,66 113,6356 
4 50 -5,66 32,0356 
5 50 -5,66 32,0356 
6 50 -5,66 32,0356 
7 55 -0,66 0,4356 
8 60 4,34 18,8356 
9 60 4,34 18,8356 
10 60 4,34 18,8356 
11 60 4,34 18,8356 
12 60 4,34 18,8356 
13 65 9,34 87,2356 
14 65 9,34 87,2356 
15 75 19,34 374,0356 
 835 0,1 1393,334 

rata-
rata 55,66   
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1. Menghitung  rata-rata 

 

�� = 
∑ 	��

�
 

         =  
���

��
 

         = 55,66 

2. Menghitung standar deviasi  

Sd = �
∑(���	�̅)�

���
                                                               

=�
���,�

����
 

=�
1393,334

��
 

         =	�99,52386 

= 9,97616 

 

3. Mengitung Varians  

S� = sd^2 

  = 9,97616
2 

  = 99,524 

 

4. Koefisien Variasi  

KV  = 
	�������	�������

���������
× 100% 

  = 
�,�����	

��,��
× 100% 

  = 17,92 % 

   

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance 

posttest 15 35,00 75,00 835,00 55,6667 9,97616 99,524 

Valid N 

(listwise) 

15       



٦٥ 
 

LAMPIRAN C 
ANALISIS INFERENSIAL 

 
 

C.1  ANALISIS NORMALITAS SEBELUM PERLAKUAN  
C.2  ANALISIS NORMALITAS SETELAH PERKALUAN  
C.3  UJI HOMOGENITAS  
C.4  UJI HIPOTESIS (UJI T2 SAMPEL DEPENDENT)  
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C.2  ANALISIS NORMALITAS SETELAH PENERAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN ACTIVE LEARNING TIPE GUIDED NOTE 

TAKING 
  

 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest ,131 15 ,200
*
 ,951 15 ,536 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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C.2  ANALISIS NORMALITAS SETELAH PENERAPAN MODEL 

PEMBELAJARAN ACTIVE LEARNING TIPE GUIDED NOTE 

TAKING 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Posttest ,201 15 ,104 ,958 15 ,652 

a. Lilliefors Significance Correction 
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C.3  UJI HOMOGENITAS  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

NILAI   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,995 1 28 ,095 
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C.4  UJI HIPOTESIS (UJI T2 SAMPEL DEPENDENT)  
 
 
 

 

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 

NILAI - 

KELAS 

42,433

33 

14,08762 2,57203 37,17293 47,69374 16,49

8 

29 ,000 

 
H0    :  ��  = ��   
 
H1    :  ��  ≠ �� 
 
H0 Model Pembelajaran Active learning Tipe Guided Note Taking   

tidak  berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik 
pada kelas MA PI DDI Mangkoso 

 
H1     Model Pembelajaran Active learning Tipe Guided Note Taking tidak 

berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik pada 
kelas MA PI DDI Mangkoso    
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LAMPIRAN D 
DOKUMENTASI 

 

D.1  TES PRETEST POSTTEST 
D.2 DOKUMENTASI 
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D.1  TES PRETEST POSTTEST 
 

I. PILIHAN GANDA 

 !و هـ بوضع عالمة الصلبأ, د, ج, ب, اختر االجابة المناسبة بين ا)  ١(

 ؟ (MAN) ِلَماَذا َواَصَل َعْبُد الرَّْمحن ِدرَاَسَتُه ِاَىل اْلَمْدَرَسِة الثَّانَوِيَِّة ْاِإلْسَالِميَِّة  .١

  ....ِألَنَّهُ 

ْيِنيََّة َو ِعْلَم اِحلَسابِ يُرِْيُد َأْن يـَتـََعلََّم   .أ   اْلُعُلْوَم الدِّ

نـَْيوِيََّة َو ِعْلَم اِحلَسابِ   .ب   يُرِْيُد َأْن يـَتـََعلََّم اْلُعُلْوَم الدُّ

 يُرِْيُد َأْن يـَتـََعلََّم  الرِّيَاِضيََّة َوالُعُلْوَم الِديِْنيَّة  .ج 

 يُرِْيُد َأْن يـَتـََعلََّم ِعْلَم اِحلَساِب َوالريَاِضيَّة  .د 

ْيِنيََّة َواْلُعُلْوَم الدُّنـَْيوِيَّةَ   .ه   يُرِْيُد َأْن يـَتـََعلََّم اْلُعُلْوَم الدِّ

 ...ُخَلْيِلي طَالَِبة َجِدْيَدة ِيف  .٢

اْلَمْدَرَسِة . د    اْلَمْدَرَسِة الثَّانَِويَِّة ْاِإلْسَالِميَّةِ   .أ 

 اْلُمتَـَوسَِّطة  

اْلَمْدَرَسِة . ه        اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَـَوسِّطة ْاِإلْسَالِميَّةِ   .ب 

 اْلُمتَـَوسِّطة ْاِإلْسَالِميَِّة األْهِليَّة

 اْلَمْدَرَسِة الثَّانَِويَّةِ   .ج 

 إّال؟,ِفيَما يَِلي َكِلَمُة املعرفة .٣

 أَنـُْتمْ . د                                             املسجد   .أ 

 ُمَؤّظفٌ . ه            َأْمحَد  .ب 

 الفصل أمام  .ج 
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 ل املْسِجديذهب املسلمون إيل   .٤

 ْطَبخلِل .د              ةالَ صَّ لل  .أ 

 ْسَبحلِل. ه              لَيْشَرتِي  .ب 

 ْلَعبل  .ج 

 التِّليِفزِيُون.... الِطْفل .٥

 ُيْصِلحُ .د              يَْدُرس  .أ 

 َجيَْعلُ .ه              يَُدرِّس  .ب 

 َشاِهدي  .ج 

ْرأَة مِهّمة .٦
َ
 ....صورةاليف  امل

 نَاِظرَة مْدريسة. د   ُمَوّظَفةُ   .أ 

 خاِمدةٌ . ه   مدرَِّسةٌ   .ب 

 بـَوَّابَةٌ   .ج 

 ما يف الصورة ؟ .٧

 ْجتِلُس أمام الفصل .د  َتْدُرُس ِيف الفصل  .أ 

 أمام الفصلتـََتَكلَّم  .ه    تَناُم علي السَّرِْير  .ب 

ُفْون  .ج   يـََتَكلَّم يف الِتِليـْ

ْكَتَبةِ .... .٨
َ
 الكتاب ِيف امل

 أْغِسل. د            أَتـََوضَّأُ   .أ 

 ْسَبحأ .ه            ْطَبخأَ   .ب 

  أَنَامُ   .ج 
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                ؟ الرَُّجل ِيف الُصورة ْفَعليَـ َماَذا  .٩

ُفْون  .أ   يف املْطَبخ يَْأُكل .د      يـََتَكلَّم يف الِتِليـْ

 يـَْلَعُب يف البيت .ه      يـََناُم علي السَّرِْير  .ب 

 يـََناُم أماَم التِْلِفزِيُون  .ج 

  

 َهِذِه اَْلَكِلَماُت بَِعْيَدٌة عن غريها  .١٠

               يـََنامُ  -َيْسَرتِْيحُ  -َجيِْلسُ   .أ 

             ْحيَفظُ  -يَُذاِكرُ  -يـَْقرَأُ   .ب 

  يـَتَـَعلَّمُ -َيْدُرسُ  -َيْكَتبُ   .ج 

  يـَتَـَوضَّأُ - َيْدُعو - ُيَصلِّي.د

  يـَْفَتحُ – يَْأُكل -يـَْلَعبُ .ه

II. BENAR SALAH  

ْح الخطأ ) خ(َأْو َخطَأ )  !َوَصحِّ  

    أَبـُْوَها ِإْنُدْونِْيِسيّ  ِديِين ) خ -ص ( .١

ُقُل الطُّالَّب َوالطَّالَِبات  لِ ) خ -ص ( .٢   ْلَمْدَرَسة َسيَّارَات تـَنـْ

 َأْسَرتِْيُح ِيف الَفْصل ُمثَّ أَْرِجُع ِإَىل البَـْيت) خ -ص ( .٣

  

  

.............. 
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III. MENJODOHKAN 

  )ب(قائمة الو ) أ(قائمة ِصل الَكِلَماِت ِبَما يـَُناِسبـَُها ِفي ال)٣(

  )ب(قائمة ال        )أ(قائمة ال      

  ُغْرَفِة اْجلُُلْوس

  املْسِجد ِيف 

، رقم َكَبايُوَرن َالمَ شارع  

٨٩  

َراِسيَّة   ِيف الُفُصْول الدِّ

  ُسورابَايَا

  ١٩٩٨ يـََناِيرُ  ١٧

  انثى \ذكر

  

  

IV. MENYUSUN 

 الَكِلَمةُجَمًال ُمِفْيَدًة، ِابِْتَداًء ِمَن  ُكونِلتَ  اآلتيةالعْشوائّية  الَكِلَماتِ رَتِّْب )٤(

 ! التي تحتها خط

 –اُحلُكْوِميَّة  –ُطالَّب  -املْدَرَسة  –طَاِلب  – أَنَا –الثَانَوِيَّة  -ِمنْ  .١

 اِإلْسَالِميَّة

انوَ نْـ عُ   

سنْ اجلِْ   

دالَ يْ مِ الْ  نُ اكَ مَ   

  دالَ يْ مِ الْ  خُ يْ ارِ تَ 

 ُيصّلي اُألْسَتاذ َوالطّاِلب

 َيْدُرُس الُطالَّب َوالطَّالَِبات

 َجنِْلُس ِيف 



٦٥ 
 

 هَذا اُألْسَتاذ ُعْثَمان  –  ُمَدرِّس وَ هُ   -الَعَربِيَّة  اللَُّغة  ُهَو يَُدرِّسُ  .٢

من ُطالَِّب   -  الثَّاَنِويَّة اِإلْسَالِميَّة -  هَذا َصِدْيِقي - ُهَو طَاِلب  -ِاْمسُُه َعْبُد اْلَعزِْيز  .٣

 ْدَرَسةَـ امل

V. ISIAN 

  ! إْمإل الَفراغات فيما يلي بالكلمة المناسبة ) ٥(

 ....اْلُمتَـَوسِّطَِة  .....ِىف ....اْلَغْربِيَِّة، أَنَا  ....، أَنَا ِمنْ  ....ِامسِْي .١

(MTs)   إِْبرِْيل  ٩جاَكْرتَا، :  ....ِجبَاَكْرتَا اْجلَنـُْوبِيَِّة، َمَكان َوتَارِْيُخ... 

  َجاَكْرتَا اْلَغْربِيَّة ١٩١َشارِع َماَواْر َرْقم : ى .....َو  ١٩٩٧

  يَا َاِخي ؟ .....َما 

  ِامسِْي َخاِلد

َساَعًة َحىتَّ َحيُْوَن  .....ُمثَّ  ....ِىف السَّـاَعِة الثَّانَِيِة بـَْعَد  ....ِمنَ  ....أَنَا .٢

 ....َو أَْلَعُب ُكَرَة اْلَقَدِم َمَع  .....َو ُأَصلِّى اْلَعْصَر ُمثَّ أَْذَهُب ِإَىل  ....َوْقتُ 

ِلَصَالِة اْلِعَشاِء ِىف َمجَاَعٍة ُمثَّ  ....ِإَىل  .....أَنَا  ....َحاَن َوْقُت .ِىف اْلَقْريَة

 .ُكَرَة اْلَقَدِم ِىف تِلِْيِفزِيـُْونَ   ....التَّاِسَعِة لَْيًال و ....أَُذاِكُر ُدُرْوِسي ِإَىل 

ِىف  ...َأِيب . ...وَ  ..، َوِعْنِدي ..وَ  ...، ِعْنِدي ....ِامسِْي  .٣

 ...أَنَا .اْلبَـْيِت  ...ِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة ، َوأُمِّى اْلَمْدَرَسِة الثَّانَِويَِّة ْاِإلْسالَ 

ِىف َجاِمَعِة َشرِيف  ...َأِخي اْلَكِبْري .ِىف اْلَمْدَرَسِة الثَّانَِويَِّة ْاِإلْسَالِميَّةِ 

الصَّفِّ  ....َوُأْخِىت الصَِّغريَة . ...ِهَدايَُة اهللا ْاِالْسَالِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة بِ 

َأِىب َيْذَهُب  ....ُكلَّ .ِث ِىف اْلَمْدَرَسة الْـٌمـتَـَوسَِّطِة ْاِالْسَالِميَِّة الثَّالِ 
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، َوأَنَا ....، َوَأِخى اْلَكِبري َيْذَهُب ِإَىل ...ِإَىل اْلَمْدَرَسة، َوأُمِّي ِىف 

 ..... ِاَىل ....َوُأْخِىت الصَِّغريَة 

 

VI. ESSAY 

     !َأَجابَة صحيحة اآلتيةَأِجْب َعن اَألْسِئَلِة ) ٦(   

  

 !ة رِّْف ِبنَـْفِسَك أَْنَت ِبإْمَالِء اِالْسِتَمارَة اآلتِيَ عَ  .١

  َما اْمسَُك ؟            -

  ؟ َرْقُم التَّْسِجْيل-

  َما َمَكان َوتَارِْيُخ ِمْيَالِدك ؟-

َواُن بـَْيِتك ؟-   َما ُعنـْ

  أيل اللغة ِإْنُدونيسية اآلتيةترجم الِعَبارة  .٢

الصَّـــِف اَألوَّل ِمـــَن اْلَمْدَرَســـِة الثَانَِويَّـــة اِإلْســـَالِميَّة  َطالِـــب ِمـــْن طُـــالَّب أَنَـــا-

  ٦اُحلُكْوِميَّة 

  ؟اآليت َضارِعُـ الِفْعِل امل فْ رِّ صَ  .٣

 َنْحنُ  ِهيَ  ُهوَ  أنتِ  أنتَ  أَنَا

 نـَْقرَأُ  تـَْقرَأُ  يـَْقرَأُ  تـَْقَرِئْنيَ  تـَْقرَأُ  أَقـْرَأُ 

 ُنَشاِهدُ  .... .... .... .... أَُشاِهدُ 

 التالية حتديد الذي يتضمن مبتدأ  أو خرب يف اجلملة .٤

  __________:         االسم بالكامل 

  __________:          رقم التسجيل 

  __________  :  مكان وتاريخ امليالد 

َواُن بـَْيِيت     __________:            ُعنـْ

    



٦٥ 
 

  َنِشْيطٌ  الطَاِلبُ 

  َنِشْيط هَذا الطَاِلبُ 

  

ْبَتَدأ
ُ
 اَخلَرب  امل

  

  

 

  قَِلْيالً ُمثَّ  أَنَامُ مع أخي أَُشاِهد الِتْلِفْزيـُْون أنا  .٥

  _ __  __ ___  ___   _  _أًْنَت   

  _ __  __ ___  ___   _  _ِهَي    
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