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 كلمة التمهيدية

       بسمميحرلا نمحرلا هللا 

العزيز الغفار ومكور الليل على النهار احلمد هلل الواحد القهار 
، والصالة والسالم على أشرف األنبياء تذكرة ألويل القلوب واألبصار

وحبيبنا دمحم وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم إبحسان إىل واملرسلني سيدان 
 يوم الدين، أما بعد.

نعما   يهاشكرا جزيال، ىو الذي قد أنعم عل فالكاتبة تشكر هللا
كثرية وتوفيقا وىداية ومعرفة وفهما حىت متكنت إلهناء كتابة ىذه الرسالة 
العلمية البسيطة كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على درجة 

اللغة العربية جبامعة  تدريس جاان الًتبية اإلسالمية يف كلية الًتبية قسمسر 
 عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

لقد واجهت الكاتبة مشكالت كثرية يف كتابة ىذه الرسالة لكن 
برمحة وإذن هللا تعاىل، وبفضل وخدمة خمتلف األقوام، متكنت الكاتبة 

ودة. ولذالك، ودت الكاتبة أن تشكر لتخليص كتابة ىذه الرسالة ابجل
 ىؤالء املساعدين واملشرفني واملشجعني جزيل الشكر، ومنهم:

أغ عميد كلية الًتبية ونوابو  .، ل س.،مىاألستاذ الدكتور احلاج دمحم أمر  .1
 كنائب العميد األول.م. أغ. داموفوليـئ، ملجونوا الدكتور



  

 ج
 

العميدة الثانية، و الدكتور احلاج  ةكنائب.الدكتورة مشكت مالك م. س إ  .2
بذلوا جهودىم قد الذين شهر الدين عثمان م.ف د. كنائب العميد الثالث 

لدين اإلسالمية احلكومية فكارىم يف توجيو كلية الًتبية جبامعة عالء اأو 
 مكاسر.

و الدكتورة سيت اللغة العربية،  تدريس رئيس قسمم.تو.إ. ،الدكتور محكا .3
اللغة العربية يف   تدريسقسم  سكريتريةكم.ف د. أغ،.، سعائشة خالق
 اللذان ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.ومها كلية الًتبية 

يوسف دمحم الدكتور  ،كاملشرف األول، ، م.تح.إاكمحالدكتور  األستاذ .4
ساعداين وأرشداين حىت انتهيت  املشرف الثاين الذانك.م.أغ،.س.أغ ،.ت

 من كتابة ىذه الرسالة، عسى هللا أن يتم نعمو عليهما إن شاء هللا.

ما عندي هتم يف ترقية اكل األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودىم وطاق .5
 تدائية إىل املرحلة اجلامعية.باملرحلة اإل ذرمنافكمن أ

وأطيب الدعوات لوالدّي إين ال أنسى أيضا أن أقدم الشكر اجلزيل  و .6
ين تربية حسنة ن قد راباالذ( "ىرمنياألم " " وجاحودو"األب ) الكرميني

مام ـعلى إت ين بقدر طاقتهمو رشد وساعدصاحلة منذ صغري إىل سّن ال
صراطا د مهم الصحة والعافية ويهديهمومي دراسيت وأسأل هللا أن يطيل عمرىم

 سواي.
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بوجو قسم تدريس اللغة العربية  من طالب صديقاتمجيع األصدقاء وال .7
خرين من الطالب اآلو  و شؤون التدريس كلية الًتبية  و من طالب خاص

وين الكتب املتعلقة هبذه ر عااألخرى بوجو عام الذين ساعدوين وأ الكليات
 راء يف أتليف ىذه الرسالة.آفكار و أمدوين مبا لديهم من أالرسالة و 

رسالة إال أن تكون مها منفعة وزايدة ال أرجو بعد كتابة ىذه ال وأخريا إين
ونسأل هللا التوفيق  ،اء وال سيما القواعد املتعلقة هبذه الرسالةوعوان بني لدى القرّ 

 آمني اي رّب العاملني. ،تنظيم ىذه الرسالة وامهداية يف
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 جتريد البحث

 هجرة:   الباحثة اسم
 02022220272:  رقم التسجيل

 اللغة العربية تدريس/: الرتبية وشئون التدريس  القسم /كليةال
ادة اللغة العربية لاملدرسة حتصيل التالميذ الدراسي مل الوسائل يف متعدد استخدامأثر :" البحث

 "الغربية  ىجائنسياحلكومية األوىل  ليةالعا
ادة اللغة العربية لاملدرسة حتصيل التالميذ الدراسي مل الوسائل يف متعدد استخدامأثر  الرسالة تبحث عنهذه 

ملادة اللغة الوسائل  متعدداستخدام كيف   :كون هذه الرسالة من مشكالتتتو  .سيجائ الغربيةاحلكومية األوىل  ليةالعا
 ةلاملدرس الدراسي ملادة اللغة العربيةالتالميذ  حتصيل كيف ,الغربية ىسينجائى األولاحلكومية  ليةلاملدرسة العا العربية

الدراسي ملادة اللغة  التالميذ  الوسائل يف حتصيل متعدداستخدام  أثر كيف, سينجائ الغربية األوىل حلكوميةا ليةالعا
 الغربية. ىسينجائ احلكومية األوىل ليةلاملدرسة العا العربية

يف هذا البحث مجيع  اجملموع الكلىالبحث هي إختبار اوىل و اختبار اخرة  صميمبتو جتربة  يونوع هذا البحِث ه
وأما الطريقة املْستخدمة يف أخذ العينات هي طريقة أخذ  .الغربية ىجائنسياحلكومية األوىل  ليةالتالميذ لاملدرسة العا

لذلك يف هذا البحث، قامت  و , الوثقةاالستبيان توثيقو إستخدام أدوات البحث يعين املالحظة, اختيار عشواىن 
 طريقة حتليل البياانت، و شخصا 32الذي بلغ جمموعها  العلوم الطبيعيةالباحثة أبخذ العينات من الفصل احلادي عشر 

 .التحليل االستداليلو تقنيات  اإلحصاء الوْصفيحتليل 

عن  ستبياناالنتائج  ,موافق و موافق جدا إختيار كل التالميذ الوسائل متعدداستخدام عن  ستبياناالنتائج   
. وبناء على ذالك، 32وهي 02 – 32 يقع بني درجةالغربية  ىجائنسياحلكومية األوىل  ليةالعا يف املدرسة حتصيل

 ،جيدعلى ترتيب يدخل الغربية  ىجائنسياحلكومية األوىل  ليةالعا يف املدرسة الوسائل متعدداستخدام  نأب ميكن القول
 األولاحلكومية  ليةالعا يف املدرسةلدي تالميذ الفصل احلادي عشر العلوم الطبيعية األول  الدراسي حتصيل وأما جدا

ذين يدخلون على ترتيب منخفض من املتعلمني ال 62,55 حصل يفالوسائل  قبل إستخدام متعدد الغربية ىسينجائ
 األولاحلكومية  ليةالعا يف املدرسةلدي تالميذ الفصل احلادي عشر العلوم الطبيعية األول  الدراسي حتصيلو  جدا،

يف و  من املتعلمني الذين يدخلون على ترتيب جيد جدا. 66,25 حصل يف الوسائل بعد إستخدام متعددى سينجائ
 .0,206=      و 22,22=  0 حصل نتيجة اختبار فرضية أن  "ت"، يف االختبار أو االحصاء االستداليل اختبار
0 وألن  وبناء على ذلك، ميكن االستنتاج إىل أن استخدام .   وتقبل    ، فرتد (040 2 22,22)       
احلكومية األوىل  ليةالعا يف مادة اللغة العربية لاملدرسةحتصيل التالميذ الدراسي التالميذ مؤثر على الوسائل  متعدد

 .الغربية ىجائنسي
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 األول الباب

 ادلقدمة

 ية البحثالفصل األول: خلف

يف  جيب الوفاء هبا ذمال األساسيالشرط  ىي حلياة البشريةيف ا الًتبية
دبا  كازدىر يأف  الناس على ال ميكنفىا مع عدـ كجودك ، مجيع مراحل احلياة

  1لقدـ كالنجاح كالسعادة تبعا لفكرة معيشتهما )ادلثل(تطلعاتكفقا ل وايتماش

كىي من ، التنمية الوطنية يف أىم القطاعاتإحدل  من ىاعتبار إب الًتبية
، االندكنيسي اإلنساف حياة جودة لتحسُت الرئيسية ساسيةاأل دعائمال إحدل
 هللا إىل كالتقول اإلميافأف الدافع كمصدر التحفيز لكل اجملاالت ىو  حيث

 2سبحانو كتعاىل.

 11858 /اجملادلة سورة القرآف  يف كما قاؿ هللا تعاىل

 هللا   ح  سَ ف  ا يػَ و  ح  سَ اف  فَ  س  ل  اجَ مَ ال   ا يف  و  ح  س  فَ تػَ  م  ك  لَ  لَ ي  ا ق  ذَ ا إ  و  نػ  آمَ  نَ ي  ذ  ا ال  هَ يػ  يَ 
ا و  تػ  ك  أ   نَ ي  ذ  ال  كَ  م  ك  ن  ا م  و  نػ  آمَ  نَ ي  ذ  ال   هللا   ع  فَ ر  ا يػَ ك  ز  ش  ان  ا فَ ك  ز  ش  ان   لَ ي  ا ق  ذَ إ  كَ  م  ك  لَ 
 .ر  يػ  ب  خَ  فَ و  ل  مَ ع  ا تػَ دب َ  هللا  ت كَ اجَ رَ دَ  مَ ل  ع  ال  

                                                                                                                                                                                       
                                                             

 1 2( ض. 82003 جاكرات8 بنربيت رينيكا سيبتا 3ينديديكاف,) سيتاكن بداسار -فؤاد إحساف, داسار                     

                                                                           2                                                                          4ينديديكاف, ض.بداسار -فؤاد إحساف, داسار
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جميع، حيدث لل دمعق   ىو شيء التعلم ،الًتبية يف عملية كذلك احلاؿ
 ىو تعلمُتادل عالمة من ،تميوتو  حىت طفال منذ أف كافستمر مدل احلياة، يك 

 التغَت يف كاف  تغَت على حد سواءال ىذاينطوم سلوؾ . ك سلوكو َت يفيالتغ
 3يف النتيجة أك ادلوقف )العاطفي/ادلؤثر(. َتالتغيككذلك  ادلهارات كادلعارؼ أ

 الرسالة إليصاؿ عملية، كىي ىي عملية التواصل دريس حقيقةعملية الت
، رسالة. كالإليو ادلرسل إىل  كسائل خاصةأك  قناة من خالؿ مصدر الرسالة من

عملية  ىي مكوانت إليو ادلرسلك  كسائل اإلعالـ ة أكقناك  الرسالة، مصدرك 
 مصدرك  .ادلناىج الدراسية عرب اآلداب أك التعاليم ىي رسالة االتصاؿ .االتصاؿ
كسلرج الوسائل.  الكاتبمن  أك، يناآلخر ك ، ادلعلمُت كالتالميذ إما منالرسالة 

 4.ادلعلم أك طالبالهو ف ادلرسل إليو كسائل الًتبية كأما كقناتو ىي

رفع الفهم عن تقدًن البياانت الوسائل ىي زلاكلة ل متعدداستخداـ 
، كتسهيل تفسَت البياانت كتكثيف أك تلخيص ادلعلوماتللم ابدلمتع ك ألف  لتـز

 ،ثل الفيديومزداد ي وزجيك  power pointللمواد اليت مت تقدميها كعرضها يف شكل 
 التصور حىت استعاب التالميذ كفقا لطرئق تعلم التالميذ. ك ،الرسم

يف التعلم كالتدريس سوؼ يوقظ إرادة ك رغبة الوسائل  متعدداستخداـ 
جديدة، كينعش ربفيزية كمثَت أنشطة التعلم، بل سوؼ أييت بتأثَت نفسي على 

                                                                                                                                                                                       
                                                             

                                                                                                                                                    3                               1-2ينربيت رجا غرافيندك بَتساد( ض.8 جاكرات ب7سادمياف ميداي بيديديكاف )سيتاكاف  عريف
 4                                              12( ض.82009جاكرات8 راجا كىل1-7)إيدس ميداي بيديديكافعريف سادمياف 
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 التالميذ. كاستعماؿ كسيلة تعليمية يف فًتة اذباه التعلم سوؼ يساعد فعالية
 العملية التعليمية مساعدة شلتازة كإيصاؿ الرسالة كالدركس أك ادلواد فورا.

، اذلدؼ سواء من جهة ،كىناؾ عوامل كثَتة تؤثر على صلاح عملية التعلم
 ادلواد ادلتعلقةل/احملتو  أك سلوباأل كة، أالبيئ أك أحواؿالتالميذ،  كأادلعلمُت،  كأ
 .التدريسوسائل ب

ينبغي ة. ك الوسائل التعليمي يف اختيار إىل احليطةضلتاج  كبناء على ذلك،
خصائص الفعالية كالكفاءة ك  من حيثتعليم الكسيلة  لتطبيق اإلعداد اجليد

 كفاءة، بفعالية ك عملية التعلم إصلاحيتم  لكي .التالميذ ظركؼ ك دلوضوعا
استخداـ كتطوير كاختيار ك  بحثال انتفاء ادلعلمُت أك ادلدرسُت فيجب على

جيرم  كالبحث ادلؤسس الذم للمواد الدراسيةكفقا  اسًتاتيجيات التدريس
، كخاصة لتسهيل للمعلمُت أداة مفيدة التالميذ كرقة عمل عتربتك  .تدريسها

استفادة  منها  كأما استفادة التالميذ، التقييم كأ نشطةاأل إما يف، اتواجبالتقدًن 
 .كالتعلمالتعليم  يف أنشطة ذلم كمرشد بشكل خاصكثَتة 

 حيث التدريسعملية  زبل منمل  يتال األشياء ىو ربصيل الدراسي كأما
عوامل تؤثر ، كىناؾ يف عملية التعلم اادلراد ربقيقه األىداؼ ىي ةالدراسربصيل 

يف عملية  من أىم العناصر ىيك  التدريسكسائل  امنه ة،الدراس ربصيل على
 .التدريس
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متعدد  استخدام أثر يًتكز يفىذا البحث  فإف كبناء على ماسبق،
 ليةابدلدرسة العا الدراسي دلادة اللغة العربيةالتالميذ  حتصيل يفالوسائل 
 سينجائ الغربية األكىلاحلكومية 

 البحث الفصل الثاين: مشكالت

البحث، تصوغ  افي ىذف، ما كرد أعاله اتخلفي كصف استنادا إىل
 :على النحو التايلت البحث مشكالالباحثة 

 ليةابدلدرسة العا دلادة اللغة العربيةالوسائل  متعدداستخداـ كيف .  1
 ؟الغربية ىئسينجا األكىلاحلكومية 

     لية العا ةابدلدرس الدراسي دلادة اللغة العربيةالتالميذ  ربصيل كيف. 2
 ؟ الغربية ىسينجائ األكىلحلكومية ا

الدراسي دلادة التالميذ  يف ربصيلالوسائل  متعدداستخداـ  أثر كيف. 3
 ؟ الغربية ىسينجائ األكىلاحلكومية  ليةابدلدرسة العا اللغة  العربية

 الفصل الثالث: االفرتاض

يف مادة  الدراسيالتالميذ  ربصيل علىذبربة الباحثة كالوفوؽ بنفسها نظرا 
، فيمكن االفًتاض الغربية ىسينجائاحلكومية األكىل  ليةاللغة العربية ابدلدرسة العا
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ادة اللغة العربية الدراسي دلالتالميذ  يف ربصيلالوسائل  متعدد استخداـأف 
 .الغربية ىسينجائ األكىلاحلكومية  ليةابدلدرسة العا

 : توضيح معاىن ادلوضوع الفصل الرابع

 فقدمت، البحث االواردة يف ىذ ادلباحث اذباه أك فهم معٌت لتسهيل
 دلوضوع اب بحث تتعلقال اىذك   .الكاتبة ربديدا أك تعريفا العتباره مهم جدا

ادة اللغة العربية ابدلدرسة الدراسي دلالتالميذ  يف ربصيلالوسائل  متعدد استخداـ
 .الغربية ىسينجائ األكىلاحلكومية  ليةالعا

متعدد  ـاستخدا اتمسامهىي الوسائل  ـ متعددستخدافادلقصود اب .1
 احلكومية ليةالعا دلدرسةا يف التالميذتعليم اللغة العربية  يفالوسائل 

 الغربية. ىسينجائ األكىل
اليت  تعلمال نتائج من كمية ك ىي نوعيةربصيل الدراسي كأما معٌت  .2

يف  الغربية ىسينجائ األكىل احلكومية ليةدلدرسة العاا يف التالميذ انذلا
 اليت مت احلصوؿ عليها(  عدد( قيمة يف شكل معينة، فًتة زمنية

 الوسائل. متعدد ابستخداـتعلم اللغة العربية نتيجة ك
يعرب ىي مقياس ربصيل الدراسي على الوسائل  متعدد استخداـأثر  .3

 ( منكالوقتالنوعية كالكمية ) األىداؼ أك الغاايت جاء فيو بقدر ما
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ابلنظر  للتعلم كوسيلةالوسائل   متعدد ابستخداـ ربقيقو الذم مت التعلم
 .ربصيل الدراسي إىل

  وفوائدهالبحث  أىدافالفصل اخلامس: 

 الباحثةمن  إما، مطلقا تراد ربقيقها ك فوائد البحث أىداؼ ةنشطأكل ل
 ربليلهايمكن ف البحث كفوائدهأىداؼ  . كأمااآلخرين الفرقاءمن  أك نفسها
 8على النحو التايلفواحدا كاحدا 

 أىداؼ البحث .1
مادة اللغة العربية ابدلدرسة  تدريس يفالوسائل  متعدداستخداـ   دلعرفة كيفية (أ 

 الغربية ىسينجائ األكىلاحلكومية  ليةالعا
 ليةمادة اللغة العربية ابدلدرسة العا تعلم يفربصيل الدراسي   دلعرفة كيف (ب 

 الغربية. ىسينجائ األكىلاحلكومية 
يف مادة ربصيل الدراسي على الوسائل  متعدد استخداـ  أثر  كيف دلعرفة  (ج 

 الغربية. ىسينجائ األكىلاحلكومية  ليةابدلدرسة العااللغة العربية 
 فوائد البحث .2

 ـ كو عل يف تطوير ا أك فهما جديداجديد أاير  ميكن أف توفر ىذا البحث مع (أ 
 .بةتالكا رؼامع
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ادلدرسة أك دلدرسي  دلعلمي ، كخباصةللمعلمُت ميكن أف توفر معلومات (ب 
الوسائل  متعدداستخداـ أثر  عن الغربية ىسينجائ األكىلاحلكومية  ليةالعا

 .يف مادة اللغة العربية ربصيل الدراسي على
خزائن  الركائع  زلاكالت رفع أك ارتفاعيف الباحثة تربع كيكوف ىذا البحث   (ج 

 اىذكجود  مع ادلوجودة أكثر تفصيال كمشوال ادلفاىيم يكوف، حىت العلمية
 تفكَت إطار مضيف أك، متكامل، مقارفك إذ كاف كجوده ،بحث العلميال

 .ادلعلم

 بحثال حمتوايت منالعريضة اخلطوط  :الفصل السادس

 8ةعام البحثتوايت اخلطوط العريضة حمل من للحصوؿ على صورة

، ت البحثمشكالك ، خلفية البحث، كحيتوم على األكؿ مقدمة بابال  
اخلطوط  ك هئدوافكأىداؼ البحث ك توضيح معاين ادلوضوع، كاالفًتاض، ك 

 .بحثال زلتوايت منالعريضة 

حاصل  كمتعدد الوسائل كفيو البحث عن ، ادلكتيب نقدال الثاين بابال
 .الطلبةالدراسة 

 اجملموع لكلىأخذ حيتوم ىذا الباب على ، ك البحث طرؽ 8الثالث الباب
 ةقيطر ك  ،البياانتكأدكات مجع ، مجع البياانت ةقيطر ك ، النموذجيو العيناتك 

 .البياانتربليل 
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جهاز إستخداـ  البحث، كىذا الباب يبحث فيو عننتائج  8الرابع الباب
ربصيل  علىمتعدد الوسائل  استخداـأثر  ك، ربصيل الدراسي،   العرض

 .الدراسي

 .اإلقًتاحاتك  اخلاسبة، اخلالصة 8الباب اخلامسك 
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 الباب الثاين

 ادلكتبية الدراسة

لديهم أف يكوف  ادلعلممن طلب التدريس، في ك يف تنفيذ عملية التعلم
 ةليقدرة ادلعلم على ربديد كاستخداـ أداة أك كسكمهارات عملية،   ك اتقدر 

 .الوسائل متعدد اإلعالـ مثل استخداـ

 الوسائل متعدد :الفصل األول 

 التعليمية اإلعالـ ةليوسكالوسائل   متعدد .1

من  مرشد الرسالة( أك الوساطةىو كسيط ) يقاؿ أف الوسيلةيف لغة آرا،  ك
يفهمو ادلرء إذا  "الوسيلة" أف إيلي يقوؿ غَتالخ كك  ،ادلرسل إليوادلرسل إىل 

الظركؼ اليت تؤسس األحداث  كادلواد ك اإلنساف الوسيلة ىي رلمال لوجد أف
 5.اكتساب ادلعارؼ كادلهارات أك ادلواقف قادرا علىالتالميذ  ذبعلاليت 

ادلعلومات  ينقلكوسيط  "ادلتوسطمصطلح "على  إخوانوك افًتض ىينيخ 
التلفزيوف كاألفالـ كالصور، كاإلذاعة، كتسجيل،  إذف، بُت ادلصدر كادلتلق

 .كسيلة لالتصاؿ ىي تجانسها، ادلواد ادلطبوعة، كمادلسطة صورك الكالصوت، 

                                                                                                                                                                                       
                                                             

 5                                                  3( ض.82009جاكرات8 راجا كايل 1-12ميداي بيمبالجاراف,)إديس  غَتالخ ك إيلي
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لديها أىداؼ تعليمية أك تنقل الرسائل أك ادلعلومات اليت  الوسيلةإذا كانت 
 6 تلك الوسيلة كسيلة ادلتعلمة.فتسمى أغراض تعليمية  حيتوم

 طريقة التدريسكالتدريس عنصراف مهماف جدا كمها  التعلم يف عمليةك 
فاختيار طريقة التعلم ادلعينة سوؼ  ،كال مها متعلقاف أك مرتبطافك  .التعلم ةليككس

يؤثر على نوع كسيلة التعلم ادلناسب، كلو أف ىناؾ جوانب أخرل ينبغي 
االىتماـ إليها يف اختيار كسيلة، منها أغراض التعلم كنوع الواجبات أك أجوبة 
الذم يرجى إتقانو على التالميذ بعد إجراء التعلم كسياقات التعلم ك خصائص 

وسيلة الرئيسية لات ادلهام من يف عداد الك، ميكن القوؿ أفالتالميذ. كمع ذ
البيئة ك ، كالظركؼ، ناخادل تؤثر أيضا على اليت تعليميةآلة مستخدمة  ىولتعلم ا

 7من قبل. فو ادلعلمىا أنشأاليت ادلنظمة ك التعليمية 

التعليمية يف عملية التعلم  الوسائل  استعاؿفوائد  ريفائي كيقدـ سوجاان 
 8، كىي8التالميذ مكسائل لد

حىت يسهل التالميذ  أكثر كضوحامواد التعلم يكوف معٌت أك نتائج  كسوؼ (أ 
 .يف فهمها، كميكنهم يف إتقاف ك ربقيق أغراض التعلم

                                                                                                                                                                                       
                                                             

 6ىينيخ كإخوانو                                                 3-4( ض.82013 جاكرات8 راجا كايل16ميداي بيمبالجاراف,)سيتاكاف 
 7                                                       10( ض. 82009جاكرات8راجا كاىل 1-12أزىر أرشد,ميداي بيمبالجاراف)إديس 

                            23 -25 4(ض.2119:جاكرتا:راجا والى 1-12ميديا بيمبالجاران)إديس أزهر أرشد,
8
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 يستمعوف  فقط واليس مألهن التعلم أنشطة كثرأف يقوموا أب ميكن للطالب (ب 
، عمل، كالمراقبة مثل أنشطة أخرل ىناؾ أيضا، كلكن ادلعلم أم شرح كصف إىل

 .كاإلظهار، كالتمثيل ، كأم شيء آخر

جزء ال  الوسيلة ىيكسائل  أف طللص إىل أف ميكنعلى ذالك،  بناءك 
أغراض ك  ةالتعليم عام أىداؼ من أجل ربقيقكالتدريس  عملية التعلم يتجزأ من

 خاصة. ادلدرسةيف التعلم 

 .الوسائل متعدد .2

 يف يستخدمها ادلعلموفاليت  الوسائلإحدل  من يىالوسائل  متعدد
 متعدد تستخدـ يف إندكنيسيا تقريبامجيع ادلدارس ، ك لتدريسيةكا يةالتعلم العملية

 .احلكومية ليةدلدرسة العايف ا كالسيما ، يلةوسكالوسائل  

 لو معٌتالوسائل  متعدد فإفيف اللغة اإلندكنيسية،  عظيمال قاموسلل كفقا
سبت ادلوضوعات اليت  من ةالعامض اغر األتوم على ربك  كحدة من أساسي

 مناقشتها

 رلموعة من األنشطة توم علىربالوسائل  متعدد رأل تراينتو أفك 
يف زلاكلة  لتعظيم أك لزايدة فهمهم التالميذ أف يقـو هبا بذب األساسية اليت

 .اجتازىاب ذباليت  التعلم نتائجربقيق  ؤشراتفاقا دب ادلهارات األساسية كوينت
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 وىالوسائل  متعدد أفإىل  ميكن االستنتاج ،أعالهبعض التعريف من ك 
األقساـ ك  األسئلة ربتوم على األكراؽ اليت يف شكلالتعلم  كسائلإحدل  من

اليت ذبب عملها على التالميذ كهتدؼ إىل  التمارينالفرعية حسبما التداريب ك 
كتسهيل التالميذ  ادلهارات األساسية كوينتيف زلاكلة مساعدة التالميذ فهمهم 

يف األنشطة التعليمية كالتدريسية حىت يتشكل التعامل ادلؤثر بُت التالميذ 
 .ربصيل الدراسى كادلعلمُت، لكي تزداد أنشطة التالميذ يف

 .الوسائل متعدد ئدواف

إذا نظران من حيث  الوسلة متعدد أف ،أتليفهايف  إمساعيل قالت شريفة
 9 ىي كما يلي8ىا فوائدأف  ستنتاجاال عليناميكن ، ااستخدامهك  هاتعريف

  للمعلمُت يف توجيو التعليم أك تعريف نشاط معُت.بديال (أ 
 اقتصاد حصة التدريس.ك  عملية التعلم كتسريع (ب 
 استعماذلا على التالميذ ميكن ألف دكدةاحمل تعليميةالداة األ كربسُت (ج 

 ابلتبادؿ.
 الوسائل متعددكظائف 

 يف سلتلف توجيو التالميذ هتدؼ إىلالوسائل  متعدد أف األزىر كقاؿ
 . كالتالميذ يف تلحقاليت  التفكَت عمليةبد إعطائها كاستعراض الاليت  األنشطة

                                                                                                                                                                                       
                                                             

 9                                   21شريفا إمساعيل بينغوأنف ليمبار كَتجا سيسوا داف بيغاركه ترىاداب بسيتا ديديك( ض.
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طيفة كسياؽ العمل اليت أعطيت يف األنشطة، سواء كانت  الوسائل متعدد ك
 10 اليت أعطيت. ادلواد يف فهم نهجيةأنشطة الدراسية الداخلية أـ االم

 حتصيل الدراسي: ثاين الفصل ال

 ."ربصيل الدراسيتعريف  .1
فعل، أك بيف القياـ  ها أحدحققاليت ىو نتيجة حاصل ادلقصود من ف

 .11أم جهد أحد ىو نتيجة لعمل ربصيل الدراسيبعبارة أخرل، 
دث لكل شخص ربالتعلم ىو عملية معقدة أرشد أف  األزىريرل مث، 
لك، لذا .كبيئتو امرؤعملية التعلم اليت ربدث بسبب التفاعل بُت ك  .طوؿ حياتو

على أف  اتعالمكمن ال .تعلم أف حيدث يف أم كقت كيف أم مكافالميكن 
التغَتات يف مستول ادلعرفة بسبب َت يف سلوؾ الناس يىو تغ متعلمالشخص 

 12 كادلهارة أك ادلوقف.

    حتصيل الدراسىالعوامل اليت تؤثر على 

 العوامل الداخلية (أ 
 نفسومن الفرد اليت ينتج عوامل الالعوامل الداخلية ىي 

 الدافع (1
                                                                                                                                                                                       
                                                             

10                                                  81جاكرات8بنربيت راجا غرافيندكا بَتسادا( ض.1زىر أرشد,ميداي بيمبالجاراف)سيتاكاف 
 

 11        910ض. (82014جاكرات8بنربيت ابالم بوستاكا بَتسَتك,3بوركادير مينتا,كاموس أكمـو ابىاسا إندكنسيا,)إديس 
 12                             1ض. (1997راجا غرافيندكا بَتسادا,8جاكرات8بنربيت 1أزىرأرشد ميداي بيمبالجاراف)سيتاكاف 
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 ذلدؼ العملك  السلوؾ اليت توجو الكائن احلي يف معقد ىو تعبَت الدافع
 13 .معُت أك حافز

 الذكاء (2
 ذلدؼ العملك  السلوؾ اليت توجو الكائن احلي يف معقد ىو تعبَت الدافع

  معُت أك حافز
  الرغبة (3

 ىذه الرغبةتؤثر  ك شيء ما، تعلمل لقياـ أك ادلتعلم من ذباجل ىي الرغبة
 .عملية التعلم على أكثر أتثَتا
 ادليل (4

كىذا ادليل جاء اإلنساف بو من  ،للشخص قدرة خاصة ىو ادليل
 .التدريباتاألنشطة ك  سلتلفالبيئة ك من خالؿ يتقدـ  صغارىم، مث

 اخلارجية العوامل (ب 

 كن أف تؤثر علىكمي خارج الفردجائت من  عواملىي  العوامل اخلارجية
 8على ما أييت اخلارجية العواملىذه  تشملالتالميذ. ك ربصيل الدرسى 

  ادلواد التعليميةاألدكات ك  أتثَت (1

                                                                                                                                                                                       
                                                             

 13                                               60ض. (1990سارتييا, بسيكولوجي بنديديكاف,)ابدكف8 رمياجا ركزداكاراي,
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ربصيل  ميكن أف تؤثر على العوامل اليت من مهاادلواد التعليمية األدكات ك 
 األدكاتىذه  أفالتعليمية  من ادلؤسساتكثَت يف  ان كقد كجد التالميذ. الدرسى

أكثر قد تكوف ، ك كالتعلم مييف عملية التعل استخدامها من ادلعلمُت تقل قد
متعدد الوسائل  استخداـ معكابدلثل أك ادلواد.  الدركس تلقي يف أيضاصعوبة 
 التعليمية

 يةبيئة التعلمال (2
 األسريةالبيئة  ال .تعلم الطفل يف للنظر أحد العوامل ىي البيئة التعليمية

 .كاجملتمع البيئة ادلدرسية األكىل، كانت ادلدارس كما
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 الباب الثالث

 طرق البحث

 البحث ومكان نوع الفصل األول:

ك إختبار  البحث ىي إختبار ادلقدمة صميمبتكنوع ىذا البحث  ىي ذبربة ك 
أك  ةوجودادل احلقيقة يف االرتباط اختبار أك واقعال للحصوؿ على صورة ادلأخرة

 تالعب ادلعاملة الباحثة تفعلمل التصميم،  يف ىذاك  .ادلبحثحوؿ ىذا  ادلستمر
 .ادلبحث أك كضع

سينجائ الغربية احلكومية األكىل  ليةادلدرسة العاكجيرم ىذا البحث يف 
 تاختار كالية سوالكيسي اجلنوبية. ك سينجائ دبنطقة  سينجائ الغربيةاليت تقع ب

 كانت مدرسة يدرس فيها الباحثة ماضيادلدرسة  ا بسبب أف ىذا ادلوقع ةالباحث
 لفًتة طويلةالوسائل  متعدد استخدمت قد ةادلدرس أف ىذه ةالباحث تعرؼكقد 

 كانتىل   بحثب مهتمة الباحثة تكوف حىت ،ةالرئيسي التعلم ابعتبارىا كسيلة
 .التالميذربصيل الدراسي  علىأثر  واستخدامالوسيلة 

 و العينات النموذجيو اجملموع الكلى الفصل الثاين:

اجملموع يو سمنغالبا ما  البياانت اليت مصدركما عرفنا أف يف البحث 
 .الكلى ك العينات اخلوذجيو
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 اجملموع الكلى  .1
رأم كفقا ل اجملموع الكلى متعلق ابمعُت  أك ربديد قيودىناؾ 

 .14"كلو  البحث مبحث ىو أف اجملموع الكلى "  سوحارسيمي آريكنتو
بحث ادل كل رلموع ىواجملموع الكلى  "أف  فهو يقوؿ ،كأما ـ. إقباؿ 
 ، كأف يكوف ادلبحث الذم سيبحثوخصائص معينة الذم لديو أك الفرد

 15اكاضح
اجملموع الكلى ىو  أف تعريف فمن ادلفهـو السابقةادلعلومات الواردة  منك 

 .نشاط حبثي يف ادلبحوثةعضاء ألمجيع 
الذم اجملموع الكلى  هذا البحث حيتاج إىل، فذلك كبناء على

 يفاجملموع الكلى  فيكوف، لذالكك  البحث.يف  بياانتالكمصدر  سيستخدمو
، سينجائ الغربيةاحلكومية األكىل  ليةابدلدرسة العا مجيع التالميذ البحث اىذ
 .اشخص 550 عددىمبلغ كي

 العينات النموذجيو .2
، حبثوميكن اجملموع الكلى من ، ليس كل علمي حبث يف الـزكما ىو 

 عتبار أفكىذا كفقا ال .اجملموع الكلىجزء من  يف ميكن أف يتم ذلككلكن 
 الطاقة كالقدرة.كادلاؿ ك  للبحث قصر البحث

                                                                                                                                                                                       
                                                             

14                           102( ض.81991جاكرات8رينيكا سيبتا 8 سيتاكاف ,بركسيدكر بينليتياف,)سوحارسيمي آريكنتو
 

15                               84ض. (82002جاكرات8بومي أكسارا,1سيتاكاف .)2بوكوؾ ماتَتم ستاتيستيك-ـ. إقباؿ حسن بوكوؾ
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اجملموع ىذه الفئة من  اليت سبتلكهااخلصائص عدد ك  ىي جزء من العينة
 .الكلى

من اجملموع الكلى  رلموعة ات ىيعينأف ال ،عبد هللا لنر إ أمبو كيرل
 16ادلدعى عليو تكوف دبثابة أفاجملموع الكلى 

 جزء وى البحث ايف ىذ أخذ عينات سيتم، فالسابقالبياف  كبناء على
 .اجملموع الكلىمن 

 ادفةاذل أخذ العينات ىي طريقةعينات الأخذ  يف ادلستخدمة كأما الطريقة
 اختيار استند ،ادفةاذل أخذ العينات طريقةكيف (. معُت لغرضأخذ العينات )

عالقة  تعترب ذات السمات احملددة اليت أك على اخلصائص ادلبحثمن  رلموعة
 17سابقاقد عرفنا  يتالاجملموع الكلى  خصائص أك عالماتمع  كثيقة

الذم  XI IPA 1عينات منت الباحثة أبخذ القام، ا البحثيف ىذ لذلكك 
فصال كاحدا  أخذ يف ةالباحثا. كالسبب الذم تدافع شخص 31 بلغ رلموعها
ث. البح على ىاًتكيز لك  يف مجع البياانت ةالباحث لتسهيل كىي الكلىمن اجملموع 

 يف استخداـ اجددما زالو  مألهن  تالميذ الفصل العاشرة أتخذ مل ةالباحث دلاذاك 
 وفمشغول واكان مألهن ة تالميذ الفصل الثاين عشرالباحثأتخذ مل ك  تلك الوسيلة.

                                                                                                                                                                                       
                                                             

هللا عبد                        101ض. (1992ل بيغانتار ميتودكلوجي بينليتياف,)جاكرات8غراميداي بوستاكا أكاتما نر إ أمبو 16
 

 17                                                 179ض. (2008بٍت أمحد سائباىن, ميتود بينليتياف)ابندكف8بنربيت بواتكا 
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أخذهتم الباحثة  إذا  ىمتركيز  ، كطبعا ستزعجالوطٍتاالمتحاف  ةواجهيف م
 .كمبحث البحث

 مجع البياانت الفصل الثالث: طريقة
مع جل فمن الضركرم يف ادليداف، البياانت أك احلصوؿ على معرفةلل

مجع  طريقة ت. كأمامجع البياانطريقة ، ضلتاج إىل البياانت مجع يفك  ت.البياان
 :ىي البحث ذاى الواجب اتباعها يف البياانت

 مرحلة اإلعداد .1
 مثل، يف البحث تاجهارباليت  أكال األشياء الباحثةتعد  كيف ىذه ادلرحلة، 

كأحواؿ  بيئة كتعريف على، أدكات البحث، كتصنيع اإلجراءات اإلدارية إسباـ
 الذاف كادلبحث ادلوضعمع  االجتماعيلتفاعل القياـ اب، ك بحثال موقع

 اأهن تعترب فيما بعض النهج قياـ، ككذلك وثحب إىلربتاج  ما تصميمك ، ستبحثهما
 نعومة حبثها. تساعدس

 مرحلة التنفيذ .2
 صممتو أك خططتو ما تشغيل الباحثة إىل بدأت التنفيذ، مرحلة يف كأما

 البحث خالؿ من البياانت مجعت الباحثة منها قبل، من اإلعدادية ادلرحلة يف
 أف الباحثة بدأت اليت ادلرحلة ىي ادلرحلة أف ىذه القوؿ ميكن كميداف البحث.

 لتحقيق أكثر ما ميكن البياانت ألخذ اجملتمع أثناء كيف ادليداف، يف تكوف
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ىذه ادلرحلة،  يف لذلك، ىناؾ طرؽ متنوعة تستخدمها الباحثة. البحث أىداؼ
 8كىي 

القائمة أك  اآلديبالكتب  البياانت ابستخداـ مجع وكى، البحث ادلكتيب (أ 
 .مباشر أك غَت مباشر اقتباس إما، مشكلة البحث مع ادلتعلقة ابدلرجع

 ادلباشر يف البحث عن طريق إجراء مجع البياانت كىي، يداينادلبحث ال (ب 
ت ادلشكال دقيقة عن كمعلومات موضوعية للحصوؿ على بياانت رلاؿ البحث
 :كىي، البياانت ادلستخدمة يف مجع الطريقةأما ك ، اليت تبحثها

 مالحظة (1
رلموعة متنوعة  تتكوف من، كىي العملية اليت عملية معقدةىي  ادلالحظة

 عملية كىناؾ طريقتاف مهمتاف فيها كمها .كالنفسية العمليات البيولوجية من
 الحظ عندما ادلالحظة البياانت من خالؿ مجع طريقة ستخدـت .الذاكرةادلراقبة ك 
 كالظواىر الطبيعية كإجراءات العمل اإلنساين ابلسلوؾ ةادلتعلقاألشياء  البحث

 .18ليست كبَتة جدا ادلدعى عليوإذا كاف ك 
 توثيق (2
 .البحث وضعدب الواثئق ادلتعلقة ابلنظر إىلشيء  كسيلة دلعرفة وى توثيقال

 االستبياف  (3

                                                                                                                                                                                       
                                                             

 18                                    20( ض. 2008ألفابيتا  6 سيتاكاف بيديدكاف كوانتيتاتيف.) بينليتياف سوجيونو, ميتد
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 رلموعة من األسئلة من خالؿ إعطاءىو طريقة مجع البياانت  االستبياف
 جلمع فعالة طريقة ىو االستبيافك  إلجابتها. إىل ادلدعى عليو كتوبادلبياف ال أك

 كمعرفة عرفا اتما قياسها ادلتغَتات اليت سيتمة تعرؼ  الباحثت البياانت إذا كان
يناسب  االستبياف، فإف كابإلضافة إىل ذلك ادلدعى عليو. ميكن توقعو من ما

على مساحة تنتشر ك  كبَتة جدا ادلدعى عليو عندما يكوف عدد استخدامو
أف ، كميكن امفتوح ـأمعلقا  بياانأسئلة/كوف أف ي االستبياف ميكنة. ك كاسع

 أك ترسل عن طريق الربيد أك أك مباشرا شخصيامدعى عليو تعطى لل
 .19اإلنًتنت

 إجاابت اليت تتطلب األسئلة ادلكتوبة عدةمن  االستبياف كيتكوف
 الكلمات مع اآلراء ادلعلومات أك طلب :من األسئلة نوعاف، كىناؾ مكتوبة
رحلة االستكشاؼ، كلكنها ىو مفيد دل ىذا النوع من األسئلةك  .اخلاصة اجمليب

 .ىي صعبةاليت  األجوبة ميكن أف تولد
 البياانت مجع أدوات:  الفصل الرابع

 ميكن اختبار اليت البحث لبياانت مستخدمة مجع البياانت أدكاتك 
اليت مت احلصوؿ  حيث أف البياانت، صيغتها اليت مت أك إجابة األسئلة الفرضيات

 .20 ستخالص النتائجكأساس ال سوؼ تستخدـ عليها

                                                                                                                                                                                       
                                                             

 19                                          199( ض.82013ابندكف8ألفابيتا,16 سيتاكاف بيديدكاف,) بينليتياف سوجيونو, ميتد
20                                                                                                   31بيديدكاف,ض.سوحباف ,ساتستيك 
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بياانت ال مصدر كموقع البحث متغَتات تصل إىل مجيع كتلك األدكات
للحصوؿ  قدر اإلمكاف تعمل أفالذم جيب  البحث تنفيذ غرضكي ل دقيقال

 .بياانتال ثقة كدرجة من البياانت نوع على
اليت استخدمها الكاتبة يف مجع كىناؾ عدة من أدكات مجع البياانت 

 8البياانت دبوقع البحث، كىي
 ادلالحظة دليل .1

اليت  ادلوقع النشاط عملية أك سلوؾ األفراد لقياس ىو دليل ادلالحظة دليل
 21 .حالة مصطنعةيف حقيقية ك  يف حاالت ميكن ازباذىا

، االجتماعيةعملية ال يهف البحث ىذا يف كأما األشياء اليت تراد حبثها
الوسائل  متعدد ابستخداـ تعلم اللغة العربية كإجراءكادلواقف، كالسلوكيات، 

 .الغربية ىسينجائ احلكومية األكىللية ابدلدرسة العا
 االستبيافأكراؽ   .2
من  الئحاتتوم على رب يتال مجع البياانت أداةىو ك  االستبياف،أكراؽ  
 اليت ربتاج إليهاادلعلومات  للحصوؿ على رلموعة من الناس إىل ادلكتوبة األسئلة
كيفية  دلعرفةاستخدمتها الباحثة يف ىذالبحث   أما ىذا االستبياف. ك الباحث

                                                                                                                                                                                       
                                                             

344بركسيدكر بينليتياف,ض.                                           21 سوحرسيمى أريكنتو, 
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ىدؼ ما ىم الذين يكونوف ك التالميذ وجهة إىلادلجهاز العرض  استخداـ
 .البحث

 شكل الواثئق .3
 هاإلي تاجرباليت  ألشياءاب البياانت ادلتعلقة مجع أداة وى الواثئقشكل 

 شكل كاثئق يف نتائج البحث ادليداين كدليل على ىذا البحثيف الباحثة 
احلكومية األكىل  ليةابدلدرسة العاالتالميذ  نتائجىي  ىنا ادلطلوب كالوثيق متعلقة.
أك  اليومية النتائج، سواء كاف مأخوذا من العربية ادلادة اللغة يفالغربية  ىسينجائ
ربصيل  لكي تعرؼ منها)كىي كتاب "كشف الدرجات"(  النهائية النتائج

 .الدراسي

 حتليل البياانت طريقةالفصل اخلامس: 

 يف ىذا البحث، فهي8 ادلستخدمة ربليل البياانتكأما طريقة 
 اإلحصاء الوصفي ربليل .1

 إعطاء صورةكصف أك  يعمل على التحليل الذم ىو التحليل الوصفي
 ىو حقيقيا كما  اجملموع الكلىأك العينة البياانت ك  من خالؿ ادلبحوث للكائن

  .عمـوال االستنتاجات ادلنتصرة أك السارم على للحيدكف أف 
 للرد على يف ىذا البحث اإلحصاء الوصفيالباحثة ربليل  تاستخدم

مع اخلطوات  تىذه ادلشكالالثانية من  ادلشكلة األكىل ك ادلشكلة صياغة
 .التالية
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 .اخلطوات مع الًتددات توزيع جدكؿ أتليف (أ 
 الفاصلة الطبقة عدد من حساب  (1

 
 

البياانت  على الكربل البياانت ضزبفي كىو الفئة ، صف حساب (2
 لصغر ال
 

 :ادلواصفات
= Xmax درجة أعلى 
= Xmin أدىن درجة 

 الفئة حساب طوؿ (3
 

4)  
 :ادلواصفات

= P الفاصلة ةالطبق طوؿ 
    = Rادلدل (صف ( 

= K    فئةال عدد 
 ما يلي8 صيغةعلى  متوسطالنتيجة حساب  (ب 

K= 1+ (3,3) log 

R= Xmax-Xmin 

 

P=
 

 
 

 

(  ̅) =
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 8ادلواصفات

 ادلتغَت متوسط= ̅ 
 ادلتغَت تردد=   
 ادلتغَت الفاصلة من الطبقة عالمة=   

 االضلراؼ معيار (ج 
 

 

 8الصيغة للنتيجة ادلتوسطة ادلئوية النسبة حساب (د 
  

 

 
 100:  

 8ادلواصفات
Σ F   =ادلئوية ادلبحوث نسبتو الًتدد عدد 

N   =األفراد عدد/  الًتدد عدد) احلاالت عدد 
P  =ادلئوية النسبة 

 الدرجا فئة جدكؿ إنشاء (ق 
 متعددة الوسائل. استخداـ (5

 

SDy =√
   2
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 1 جدول

 كخيم جيدليس  جيد جيد جدا ادلعايَت
 10-0 20-11 21-30 40-31 النتيجة

 

 ربصيل الدراسي مستول 
 8كىي، (1993) الًتبية الوطنية كزارة اليت كضعتها 

 3 جدول

 نتائج التعلم فئة التالميذ
 فئة تقافإلمستواى

 جدا منخفضة 0-34
 منخفضة 35-54
 معتدؿ 55-64
 جيدة 65-84

 جدا جيدة 85-100
 

 

 االستداليل تقنيات التحليل .2
ىي  (حتمايلاالاالحصاء  أكاالستقرائي االحصاء ) االحصاء االستداليل

اجملموع  على منتصرة وكنتائج بياانت العينة يف ربليل ادلستخدمة ءاإلحصا تقنية
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 ادلقًتح البحث افًتاض الختبار ىنا مستخدـ االحصاء االستداليلك  .الكلي
يف ربصيل الدراسي  ذلا فعالة علىالوسائل  متعدداالستخداـ  ىل " لتحديد

 .الغربية ىسينجائ احلكومية األكىل ليةابدلدرسة العاادلادة اللغة العربية 
 ربليل االضلدار البسيط (1

  ̂ = a+bx 

 b = 
                  

    2      
2  

    a= 
        

 
  

 ربديد اخلطأ ادلعيارم لالضلدار (2
 Se = √  2                  

  2
 

 

 بينايل الشارقة(( معامل االضلدار ربديد (3
        Sb = 

  

√  2 
    2

 

 

 الصيغةمن خالؿ  (t) اختبار ربديد قيمة (4
       

    
    

  

 

   ك     القبوؿ ربديد (5

      كقبل      رفض، ف ,         0  إذا 

    فضكر     ، فقبل ,         0  إذا

 .خائمة ادلطاؼجعل  (6
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 الياب الربع

 نتائج البحث

الوسائل لدم تالميذ الفصل احلادم  متعدداستخداـ  كصف 8األولالفصل 
 .جائى الغربيةنسية احلكومية األكىل ليالعاعشر العلـو الطبيعية األكؿ ابدلدرسة 

 ,طالبا31  من عليهااليت مت احلصوؿ الوسائل  متعدداستخداـ على بناء 
 :من اجلدكؿ التايلالنظر عليها ميكن  ستخداـ اىذك 

 3 جدول

ة احلكومية األكىل ليالعاادلدرسة يف  الوسائل متعدداستخداـ  كصف
 جائى الغربيةنسي

متعددة  عدد التالميذ
 الوسائل

 الرقم
 موافق جداموافق
 1 جهاز العرض 8 نفرا 23 نفرا

 2 الفيديو 16 نفرا 15 نفرا

 3 ادلراجع 18 نفرا 13 نفرا

 4 الصور 14 نفرا 17 نفرا

 5 ادلادة 9 نفرا 22 نفرا
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 6 احلسوب 9 نفرا 22 نفرا

نفرا 112 نفرا74   7 رلموع 

لتطبق يف  ةجيدالوسائل  متعدد استخداـ, ستبيافاالنتائج كللنظر على 
 .سينجائى الغربيةة احلكومية األكىل ليادلدرسة العا

ة ليالعا ابدلدرسة مادة اللغة العربية تعلم يفربصيل الدراسي ثاين:الفصل ال
 .الغربية ىسينجائاحلكومية األكىل 

 منتالميذ النهائية لل النتائج اليت تقصد هبا الباحثة ىيربصيل الدراسي 
 القيم من متوسطاحلادم عشر العلـو الطبيعية األكىل اليت تًتكب  الصف
كاالختبار النصفي كاالختبار النهائي، كىذه النتائج أخذهتا الباحثة من ، اليومية
من  أكثر عرفة. كدلالغربية ىجائنسية احلكومية األكىل ليالعا ادلدرسة كاثئق

ة ليالعا ابدلدرسة العربية اللغة مادة فيتعلمربصيل التالميذ الدراسي  التفاصيل عن
 .الغربية ىجائنسياحلكومية األكىل 

 قيمة ىي يتالتحديد قيمة ل البياانتكبعد ذلك، قامت الباحثة بتحويل 
القيم من األعلى إىل تلك  يتم ترتيبف. ك نتائج االستبيا من تصف متوسط من

 :كما يلي األدىن

ة احلكومية ليادلدرسة العايف  الوسائل متعدد استخداـجدكؿ  بياانت
 8كما يلي,10-1رقم استبياف بناء على الغربية ىجائنسياألكىل 
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 4 جدول 
27 27 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 32 
32 32 32 32 32 33 33 33 34 34 

فقامت الباحثة إبنشاء جدكؿ ، األدىناألعلى إىل  من القيمترتيب تلك  بعدك 
إىل  رؤيةالميكن ادلستجيبُت. ك  على توكزعاليت  ستبيافاال نتائج لتحديد تكرارم

 8اجلدكؿ التايل النتائج يف تلك

 5جدول
متعددة الوسائل استخداـ توزيععن  البياانت  

 X F Fx عدد

1 27 2 54 
2 29 4 116 
3 30 13 390 
4 31 1 31 
5 32 6 192 
6 33 3 99 
7 34 2 68 
 950 31 رلموع 8

فاخلطوة اآلتية اليت قامت الباحثة هبا ىي  ،التكرارم اجلدكؿ تلك منك 
 :لصيغة التاليةعليو اب يتم احلصوؿك (، Mean (Mx)البحث عن تقدير ادلتوسط 
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=  N31 

=  ∑Fx950     

= ∑Fx :N =Mx950331=30,64 

                            31= 

ة ليادلدرسة العايف  الوسائل متعدد الستخداـ معايَتكللنظر على 
حسب  فنتائج صت الباحثة تصنيفصنف، فالغربية ىسينجائاحلكومية األكىل 

 :على النحو التايل (PAP) ادلرجعية تقييم أداء ابستخداـ تقريرىااليت مت  الفئات
  5جدول

ة احلكومية ليادلدرسة العايف  الوسائل متعدد ستخداـا معايَت مستول
 .الغربية ىسينجائاألكىل 

 جيدة جدا جيدة سيئة ليست جيدة ادلعايَت
10-0 قيمة  11-20  21-30  31-40  

ادلدرسة الوسائل يف  متعدد استخداـ، فتعرؼ الباحثة أف ادلقارنة تلك كبناء على
فيمكن ئذ  كعند.31=40-31يف الغربية يقع ىسينجائة احلكومية األكىل ليالعا

 ىسينجائة احلكومية األكىل ليادلدرسة العاالوسائل يف  متعدد استخداـأف  القوؿ
 "جدا ةجيديقع يف درجة "الغربية 

 منتالميذ النهائية لل النتائج اليت تقصد هبا الباحثة ىيربصيل الدراسي 
 القيم من متوسطاحلادم عشر العلـو الطبيعية األكىل اليت تًتكب  الصف
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كاالختبار النصفي كاالختبار النهائي، كىذه النتائج أخذهتا الباحثة من ، اليومية
 .الغربية ىجائنسية احلكومية األكىل ليالعا ادلدرسة كاثئق
ة احلكومية ليالعا ادلدرسةاباللغة العربية  ربصيل التالميذ الدراسي عن مقارنة
 8الوسائل متعدد استخداـ قبل ك بعد الغربية ىجائنسياألكىل 

 الصف ( أ
 قيمة أدىن- قيمة أعلى=الصف
 =35-60 
 =25 

 فئة الفاصل عدد
 log n(3,3+)1= الفيئة  عدد

 =1(+3,3 )31log      

 =5,79  =6 

 الفاصل طوؿ فئة ( ب

P=

مسافة
 عددالفصل

P=
25

6
 

P=4,2 

= 5 

 ادلتوسط حساب ( ت
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 5جدول
 ربصيل التالميذ الدراسي توزيع عن بياانتال

 الغربية ىجائنسية احلكومية األكىل ليالعا ادلدرسةاباللغة العربية  ةيف ماد
 if if 2if ifif 2ifif فاصل

40-35 6 5,73 1406,25 225 8437 
46-41 5 5,43 1892,25 174 756,9 

52-47 7 5,49 2450,25 346,5 17515,75 
58-53 9 5,55 3080,25 499,5 27722,25 
64-59 4 61,5 3728,25 246 7564,5 

 75301,65 1570,5   31 رلموع

 8 توسطادل
(  ̅) =

     

   
 =

1570 5

31
=50,66 

50,66ة اليت مت احلصوؿ عليها كىيتوسطالدرجة ادل كافك   

حتصيل التالميذ  توزيع عن بياانتال خمطط تواريع التواثر: 1.1الرسم
 الدراسي
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 8ادلواصفات
 الفاصلة= 34.5-58.5

 ادلتغَت تردد=             

  7جدول

 القياسي االضلراؼ قيمة سابادلساعد حل اجلدكؿ

 i F Xi xi-x (xi-x)2 fi(xi-x)2  (X)فاصل

-4435 6 37,5 13,16- 173,19 1039,14 
46-41 4 43,5 7,16- 51,27 205,08 
52-47 7 49,5 1,16- 1,35 9,45 
58-53 9 55,5 8,48 23,43 210,87 
64-59 4 61,5 10,84 117,51 235,02 

 2550,33    31 رلموع

 

0
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    SDy =√
        2

  1
 

     =√
2550 33

31 1
 

     =√85 01 
     =9,22 
   Varians (  2)=(9 22 2 
    =85,01 

يف احلادم عشر العلـو الطبيعية  الصف تالميذلدم تحصيل الدراسي ف
 ا، لديه الغربية ىجائنسية احلكومية األكىل ليالعاابدلدرسة العربية  اللغة ةماد

  اضلراؼ معيارم مع.  35,00ىيك  األدىن درجةك  60,00ىي ك القصول درجة
 .85,01 التباينك 9.22

اجلدول ادلساعد حلساب قيمة االحنراف  خمطط تواريع التواثر:1.2الرسم 
 القياسي

 

 8ادلواصفات

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

34,5 40,5 46,5 52,5 58,5
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 الفاصلة= 34.5-58.5
 ادلتغَت تردد=             

   8جدول
 ربصيل التالميذ الدراسي توزيع عن بياانتال

 الغربية ىجائنسية احلكومية األكىل ليالعا ادلدرسةاباللغة العربية  ةيف ماد
 if if 2if ifif 2ifif فاصل

55-61 2 58 3364 116 6278 
62-68 4 65 4225 260 16900 

69-75 13 72 5184 936 67392 
76-82 5 79 6241 395 31205 
83-89 4 86 7396 344 29584 
90-96 3 93 8649 279 25947 

 177756 2330   31 رلموع

 8 توسطادل
(  ̅)=

     

   
=

2330

31
=75.16 
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حتصيل التالميذ  توزيع عن بياانتخمطط تواريع التواثر ال.1 3.الرسم
 الدراسي

 الغربية ىجائنسية احلكومية األوىل ليالعا ادلدرسةاباللغة العربية  ةيف ماد

 

 8ادلواصفات
 الفاصلة=  54.5-82.5

 ادلتغَت تردد=                

  9جدول

 القياسي االضلراؼ قيمة سابادلساعد حل اجلدكؿ

 i F Xi xi-x (xi-x)2 fi(xi-x)2  (X)فاصل

55-61 2 58 17.16- 294,47 588,94 
62-68 4 65 10,16- 103,23 421,92 
69-75 13 72 3,16- 9,99 129,87 

0
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76-82 5 79 3.84 14,75 73,75 
83-89 4 86 10,84 117,51 470.04 
90-96 3 93 17.84 318.27 954.81 

 2630.33    31 رلموع

 

    SD =√
        2

  1
 

     =√
2630 33

31 1
  

     =√87 68 
     =9,36 

   Varians (  2) =(9 36 2 
   =87,61 

يف احلادم عشر العلـو الطبيعية  الصف تالميذلدم تحصيل الدراسي ف
 ا، لديه الغربية ىجائنسية احلكومية األكىل ليالعاابدلدرسة العربية  اللغة ةماد

ة توسطالدرجة ادل كاف. ك 55,00ىيك  األدىن درجةك  95,00كىي القصول درجة
 .87,61التباين ك9.22 معيارماضلراؼ  مع75,16اليت مت احلصوؿ عليها كىي 

 
 
 
 

 القياسي االحنراف قيمة سابادلساعد حل خمطط تواريع التواثر 1.4الرسم 
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 8ادلواصفات
 الفاصلة=  54.5-89.5

 ادلتغَت تردد=             

، منخفضة جدا يف فئةلدم التالميذ جيمع  ربصيل الدراسي إذا كانتك 
ربصيل  كنسبةالًتددات حصل  جدا، يف عاليةك  عالية،، منخفضة، متوسطة

 :كما يلي قبل العالج للمتعلمُتالدراسي 
 اضلراؼ معيارم+ة توسطالدرجة ادل> شلتاز 1

 ؼاضلرا +ة توسطالدرجة ادل =اضلراؼ معيارم -توسطالدرجة ادل =معتدؿ 2
 معيارم

 اضلراؼ معيارم -توسطالدرجة ادل<منخفضة3 

0
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الدراسي دلادة التالميذ  الوسائل يف ربصيل متعدداستخداـ  أثرالباب الثالث: 
 الغربية. ىسينجائ احلكومية األكىل ليةابدلدرسة العا اللغة  العربية

التالميذ  على ربصيل الوسائل متعدد حوؿ استخداـ فرضية الختبارك 
احلكومية  ليةالعاالدراسي يف الفصل احلادم عشر العلـو الطبيعية األكؿ ابدلدرسة 

 تحليل اإلحصائيالعن فقامت الباحثة ابختباره  ،الغربية ىسينجائ األكىل
 :ىي كما يلي االختبار معايَت". كأماالبسيط"االضلدارم اخلطي 

               إذا كانت  (  )قبلت 
               إذا كانت  (  )كقبلت 

 ربصيل)Y متغَت(على الوسائل متعدد استخداـ) X متغَت فعالية دلعرفةك 
"االضلدارم اخلطي  تحليل اإلحصائيالالباحثة  تاستخدمالدراسي(،فالتالميذ 

اليت " البسيط"االضلدارم اخلطي  تحليل اإلحصائيال خطوات". كأما البسيط
 :ىي كما يلي Y متغَتX متغَت العالقة بُتيف اختبار قامت هبا الباحثة 

 اإلحصائية األرقاـ حلساب ادلساعد إنشاء اجلداكؿ .1
 

       N= 31                  =82900 

          1580=          =2340 

                  120625           17762 

 أكال. ̅ ك ̅   حيسب ،البسيط ربليل االضلدار قبلك  



41 
 

 

 

 ̅=
  

 
     

  
 = 50,97 

 ̅ =
  

 
     

  
 = 75,48 

t 

 االضلدار البسيط ربليل .2
 ̂ = a+bx 

b = 
                      

             
  

= 
                       

                 
 

=
             00

2569900 2496400
 

=
42175

73500
 

=0,57 
a =

       

 
 

=
2340 0 57 1580 

31
 

=
2340 900 6

31
 

=46,43 

 كما يلي8  معادلة االضلدار تكوف لذلك
 ̂ = a+bx 

=46,43 + 0,57x 

" a=46,43" ك نتيجة "b =0.57 كبناء على تلك النتائج، حيصل نتيجة "
43 46   معادلة االضلدار ىي. فتكوف   0 57   
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لو أتثَت إجايب على  Xكبناء على ذلك، ميكن االستنتاج أف متغَت 
. 56ىي   Y)صفر(، فتكوف متغَت 0ىي   Xكىو إذا كانت نتيجة متغَت  Yمتغَت

. 57 ىي  Y)كاحد(، فتكوف متغَت 1ىي   X. كأما إذا كانت نتيجة متغَت 347

 .أيضا طبعا Yفسيزداد متغَت X. فمعناه إذا ازداد متغَت 168

 :ةالتالي اخلطوات عالكة على مث قامت الباحثة ابختبار 

α =5:=0,05 
  

0 05

2
 

= 0,025 
 db = n -2 

 = 31-2 

  = 29 

       = 0,025(29) = 2,045 

 

 .2,045كىي: 5عند مستول الداللة      حصل يف 29كمع درجة احلرية  

 ضلداراخلطأ ادلعيارم لال ربديد.  3
Se = √

   2                     

  2
 

    = √
177625 46 43 2340  0 57 121275 

31 2
 

   = √
 177625 108646 2  68756 25

29
 

   = √29 

   = √7 78 

   = 2,79 
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 (Sb)معامل االضلدار ربديد .3
Sb  =

  

√  2 
    2

 

 

=
2 79

√82900 
2496400

31

 

=
2 79

√82900 80529 03
  

=
2 79

√2370 97
 

= 
2 79

48 69
 

 = 0,057 

 التالية الصيغة من خالؿ" ت" اختبار ربديد قيمة .  5
 
    

    
  

 

 =
0 57 0

0 057
 

=10,00 

   ك  ربديدالقبوؿ .  6
0 إذا كانت    (   )كتقبل     ، فًتد       

0 كإذا كانت    (   )كترد    ، فتقبل       

 . جعل استنتاج7

0 ستنتاج أفااليمكن ، فأمهية من االختبار قياـمع ك    

الوسائل  متعدد، معناه أف استخداـ    كتقبل     حىت ترد (2,045 10,00)      
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يف مادة اللغة العربية لدم تالميذ الفصل احلادم الدراسي  ربصيلمؤثر على 
 .الغربية ىسينجائ احلكومية األكىل ليةالعا عشر العلـو الطبيعية األكؿ ابدلدرسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب اخلامس

 االختتام
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 ةاخلالص : الفصل األول

 :ما يليك ستنتاجاالميكن نتائج البحث كادلناقشة، كصف ل علىكبناء 

ة احلكومية ليادلدرسة العالتطبق يف  ةجيدالوسائل  متعدد استخداـ .1
 الغربية ىسينجائ األكؿ احلكومية ليةالعا يف ادلدرسة سينجائى الغربيةاألكىل 

احلكومية  ليةالعا يف ادلدرسة الدراسي ربصيل عن ستبيافاال نتائج. 2
. كبناء على ذالك، 31كىي 40 – 31 يقع بُت درجة الغربية ىسينجائ األكؿ

 األكؿاحلكومية  ليةالعا يف ادلدرسةالوسائل  متعدداستخداـ  أف ميكن القوؿ
لدم  الدراسي ربصيل كأما ،جيد جداعلى ترتيب يدخل  الغربية ىسينجائ

احلكومية  ليةالعا يف ادلدرسةتالميذ الفصل احلادم عشر العلـو الطبيعية األكؿ 
من  50,66 حصل يف الوسائل  قبل إستخداـ متعدد الغربية ىسينجائ األكؿ

لدم  الدراسي ربصيل منخفض جدا،. كادلتعلمُت الذين يدخلوف على ترتيب 
احلكومية  ليةالعا يف ادلدرسةتالميذ الفصل احلادم عشر العلـو الطبيعية األكؿ 

من  75,16 حصل يف الوسائل بعد إستخداـ متعددالغربية  ىسينجائ األكؿ
   ادلتعلمُت الذين يدخلوف على ترتيب جيد جدا. 

حصل نتيجة  "ت"، يف االختبار أك حصاء االستداليلاإل يف اختبار. ك 3
0  . كألف 2,045=        ك 10,00 = 0  اختبار فرضية أف          

كبناء على ذلك، ميكن االستنتاج .   كتقبل    (، فًتد 10,00>  2,045)
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يف مادة اللغة الدراسي التالميذ  ربصيلمؤثر على  الوسائل متعدد أف استخداـ
 .الغربية ىسينجائ األكؿاحلكومية  ليةالعا العربية ابدلدرسة
 اإلقرتاحات الفصل الثاين :

أرادت الكاتبة أف تلقي االقًتاحات ادلرجو ، فاالستنتاجات تقدًن بعدك 
 ربقيقها يف ىذه الرسالة، كىي كما يلي8 

 الغربية ىسينجائ األكؿاحلكومية  ليةالعاادلدرسة  اللغة العربية يف .1
، ادلدرسة من يرجى لذلك،. لديها مكانة مهمة اليت من إحدل ادلوادىي 

كسائل  واستخدميأف  ىذه ادلدرسةاللغة العربية يف  معلمي منكخصوصا 
. كنظرا إىل نتائج ىذه الرسالة، الدراسيالتالميذ  ربصيل ادلناسبة لرفع اإلعالـ

ىي من إحدل الوسائل ادلناسبة ألف لديها فعالية متعددة الوسائل نظران أف 
 .الدراسيالتالميذ  ربصيل على

كاالقًتاحة األخَتة اليت يريد تقدميها إىل مجيع األطراؼ أال كىي  .2
 ليةالعا ادلادة ىي مسؤكلية احلكومة عامة كادلدرسُت يف ادلدرسة أف مشكلة
خاصة. كلذلك، مع انتهاء ىذه الرسالة  الغربية ىسينجائ األكؿاحلكومية 

البسيطة ترجو الكاتبة أف تكوف ىذه الرسالة تربعا عقليا إليهم ادلذكور سلفا. 
 قررة.حىت يتمكن ذلم رفع التقدـ كفقا ألىداؼ الًتبية الوطنية ادل
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سيجائ الغربيةة احلكومية األوىل ليالعامدرسة حملة عامة عن   
   الرمسي ادلدرسة العالية احلكومية األوىل سينجائ الغربية ىي وحدة جممعة الًتبية

الرمسي اليت تقع يف وزير الًتبية و الثقافة, يف ىذه ادلدرسة متعمدة تنال أن تطبع   
األساس جمال العلم و إلكًتنيك معتفع يف التالديذ اليت متلك قدرة و فكرة مر             

ادلدرسة العالية األساس قادرا أن يكون أسوة يف اجملموعة أخالق الكرمة حىت   
احلكومية األوىل سينجائ الغربية ىي مدرسة ادلتوسطة التيتقعفي مديرية الغربية  
497.91أوسع ساحة  9,,4و عند أوسع مبان  4991و أتساس يف عام    

ادلدرسة  العالية احلكومية األوىل سينجائ الغربية إسًتتيجي جدا إلن تقع تقع 
يف يقرب الشارع7 وساءل تتوجو إيل ادلدرسة سهال لتنول و تقع أبنا فأرحال 

 جبال حىت مجيلة جدا7
 أحول متعلمني يف املدرسة العالية احلكومية األول سينجائى الغربية

 رقم فصل      ذكر أنثى عدد التالميذ
23 81 83 XA 8. 

23 81 88 XB 3. 

23 81 82 XC 2. 

31 81 83 XD 4. 

31 33 1 XE 5. 

31 81 6 XF 6. 

28 32 1 XI IPA 8 1. 

23 33 83 XI IPA 3 1. 

23 81 88 XI IPA 2 1. 

31 81 83 XI IPS 8 83. 

31 81 1 XI IPS 3 88. 

31 38 1 XI IPS 2 83. 

31 81 88 XII IPA 8 82. 

31 81 83 XII IPA 3 84. 

31 81 83 XII IPA 2 85. 



31 81 83 XII IPS 8 86. 

35 81 1 XII IPS 3 81. 

35 81 6 XII IPS 2 81. 

 جمموع 814 216 553
 

7سيجائ الغربيةة احلكومية األوىل ليالعادلدرسةفي واثئقمصدر ادلعطيات:   

سيجائ الغربيةة احلكومية األوىل ليالعا يف ملدرسة للحكومة املوظائفاحوال   

األمساءادلتعلمين ادلوظائف ادلادة  الرقم رقم التسجيل التوضيف 
 .Drs. Suardi, M.Pd 816133818114328334 8 رئيس الفصل رايضيات

 .Drs. MuhMustakin 816133338114838333 3 انئب الفصل اجلعرافية

العامى التارخ   .Drs. Zaenuddin 8154832881113388358 2 مدرس 

 .Drs. Kubra 816333338111328333 4 مدرس إقتصادية

 .Dra. AlfiahSyafar,M.Pd 816131838114323384 5 مدرس طبيعيات

 .Muh. Amir, S.Pd 811332818114838338 6 مدرس رايضيات

 .BumiAnis, S.Pd 811831338114838332 1 مدرس كيمييا

 .Haerani, S.Sos,M.Pd 811433833335333332 1 مدرس اإلجتماع

 ,SitiRahmawatiSaleh مدرس اإلسالمدين

S.Ag 

811283353335343336 1. 

 Nurhudaya, S.Pd 811135353336343388 83 مدرس كيمييا

 .Irawati, S.Pd 8118388233366343331 88 مدرس اجلعرافية

 .Fatima, S.Pd 811383823336343333 83 مدرس بيولوجيا

 .Nanisiswani, St 8111313333313833335 82 مدرس كيمييا

اإلجنيلزيةاللغة   .Santiariani, S.Pd 811334313331383383 84 مدرس 



 .Imran, S.Pd 8111131343383388333 85 مدرس فن

العامىالتارخ   .Ilhamhamid, S.Pd 831335843383388333 86 مدرس 

BK مدرس Alimin, S.H 816132333331328333 81. 

سيجائ ة احلكومية األوىل ليالعاغري للحكومةيف ملدرسة املوظائفاحوال 
 الغربية.

األمساءادلتعلمين ادلوظائف ادلادة  الرقم 
PKN مدرس 

Asriati, S.Pd 8. 

 مدرس إقتصادية
Sugiarti, S.Pd 3. 

 مدرس اإلجنيلزيةااللغة
Milawati, S.pd 2. 

 مدرس طبيعيات
Harnifa, S.Pd 4. 

 مدرس رايضيات
Marlina, S.Pd 5. 

 مدرس اإلندنيسيااللغة
Suardi, S.Pd 6. 

 مدرس فن
Nurliaramlan, S.Pd 1. 

 مدرس بيولوجيا
Maswarah, S.Pd 1. 

 مدرس رايضيات
Hasrah, S.Pd 1. 

 مدرس العربيةاللغة
Rafiani, S.Pd 83 

 مدرس فن
Anna handayani, S.Pd 88. 

 مدرس اإلجنيلزيةاللغة
Nuraedah, S.Pd 83. 

 مدرس رايضية
Muh. Ilyas, S.Pd 82. 

 مدرس العربيةاللغة
Hasriani, S.Pd 84. 



TIK مدرس 
Ardiansyahwiranata, S.Pd 85. 

 مدرس اإلندنيسيااللغة
Yusranyusuf, S.Pd 86. 

 مدرس مزرعة
Syamsuddin, S.Pd 81. 

سيجائ الغربية.ة احلكومية األوىل ليالعاملدرسةاحوال الوسائل املتوفرة يف   

 الرقم الغرف اجملموع البيان
 .8 اجللوسغرفة 41 جيدة

 .3 اإلدارةغرفة 4 جيدة

 .2 ادلكتبةغرفة 4 جيدة

 .4 ادلسجد 4 جيدة

 .5 ادلعملغرفة 4 جيدة

 .6 احلواسبغرفة 4 جيدة

 .1 حلمامااخلالءبيت 3 جيدة

 .1 الرايضيادليدان 4 جيدة

 .1 ادلطعم 3 جيدة

 
7سيجائ الغربيةة احلكومية األوىل ليالعاقائمات اإلدرات يف ملدرسة  

 الرقم األمساء وظائف
 .Sikki 8 منسق قائمات اإلدرات

 .Ramlah 3 األركن العامة



 .Darmawati 2 األركن العامة

 .Suriani 4 األركن العامة

 .Muh. Saleh 5 األركن العامة

 

الفصل احلادي عشر العلوم الطبيعية األول  تالميذ من ستبياناالنتائج 
 7سيجائ الغربيةة احلكومية األوىل ليالعا ابدلدرسة

تستجيملاعدد
نيب  

النتيجة  تتسجيللعنصرحول
 11 8 7 7 6 5 4 3 2 1 الكلية

1 1 3 1 3 1 1 3 1 4 9 39 
2 1 3 1 3 3 1 3 3 4 9 3, 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 4 9 99 
4 1 1 1 3 1 3 1 3 4 9 39 
5 1 1 3 1 1 3 1 1 9 4 33 
6 1 3 3 3 1 3 3 1 9 4 3, 
7 3 1 1 3 3 1 3 1 4 4 3, 
8 3 3 1 3 1 1 3 3 4 9 3, 
9 3 3 3 1 1 1 3 3 4 9 3, 

11 3 3 3 1 3 3 3 3 4 4 9. 
11 1 3 3 3 3 1 3 3 4 4 31 
12 3 1 1 3 3 3 1 3 9 4 3, 



13 1 1 3 3 1 1 1 3 9 4 39 
14 1 3 3 1 1 1 3 3 4 4 3, 
15 1 3 1 3 3 3 3 3 9 9 3, 
16 3 1 1 3 1 3 1 1 9 9 33 
17 1 3 1 3 1 3 1 1 9 9 33 
18 1 1 3 3 1 1 1 1 4 4 39 
19 3 1 3 1 1 3 3 1 9 9 39 
21 3 1 3 1 3 1 3 3 4 4 99 
21 3 3 1 1 3 1 3 1 4 4 3, 
22 1 3 3 3 1 3 3 1 4 9 3, 
23 1 3 1 3 3 3 1 3 9 9 34 
24 3 3 1 3 3 3 3 3 9 9 99 
25 1 1 3 3 3 3 3 3 9 9 3, 
26 3 3 3 3 3 1 3 3 4 4 9. 
27 3 1 1 1 1 3 1 3 4 9 39 
28 1 1 1 1 3 3 1 1 9 9 31 
29 1 3 1 3 3 3 3 3 9 9 3, 
31 1 3 3 3 3 1 1 3 9 4 3, 
31 3 3 3 3 1 1 1 3 4 4 99 

 



قبل إستخدام  مادة اللغة العربية تعلم يفحتصيل التالميذ الدراسي البياانت عن 
سيجائ الغربيةة احلكومية األوىل ليابدلدرسة العا متعددة الوسائل   

 قيمة  اسم املتعلمني عدد 
 4 عبد غافور 31
 9 أيو ليستاري 13
 3 عني مكسورة 33
 1 أندي دفس أيو رنديك 19
 1 أسرايين 31
 3 وفيعةأتيك نور  14
 . فطحا 14
 1 غيت رحايو 19
 9 رسكياان ,1
 ,4 ىسنيدار ,1
 44 إرفان منصور 19
 49 إمسينيت 19
 43 خليق موردي 33
 41 لطفة خسن 11
 41 مري 19
 43 حمليصة 11
 .4 مصدليفة 19
 41 جننيميل فائدة ,3



 49 نصرول 19
 ,9 نيتا فضيلة ,1
 94 نور دوي لستاري 14
 99 جنةنور  19
 93 نور فرتيوي ,1
 91 رتنا 11
 91 ريسك أنوار ,1
 93 رسقي أملييا ,1
 .9 سنيت أرايين 19
 91 سيلفياان 11
 99 سومرين 19
 ,3 يولياان ساري 19
 34 يسرا 11

 

بعد إستخدام  مادة اللغة العربية تعلم يفحتصيل التالميذ الدراسي البياانت عن 
سيجائ الغربيةة احلكومية األوىل ليابدلدرسة العا متعددة الوسائل   

 قيمة  اسم املتعلمني عدد 
 4 عبد غافور ,1
 9 أيو ليستاري 1.
 3 عني مكسورة 1.



 1 أندي دفس أيو رنديك ,.
 1 أسرايين ,3
 3 أتيك نور وفيعة 31
 . فطحا 11
 1 غيت رحايو 31
 9 رسكياان ,1
 ,4 ىسنيدار 1.
 44 إرفان منصور ,1
 49 إمسينيت ,.
 43 خليق موردي ,1
 41 لطفة خسن 1.
 41 مري 1.
 43 حمليصة 11
 .4 مصدليفة ,.
 41 جننيميل فائدة ,.
 49 نصرول 31
 ,9 نيتا فضيلة 91
 94 نور دوي لستاري ,9
 99 نور جنة 1.
 93 نور فرتيوي 31
 91 رتنا ,.



 91 ريسك أنوار ,.
 93 رسقي أملييا ,1
 .9 أرايين سنيت 91
 91 سيلفياان 1.
 99 سومرين 11
 ,3 يولياان ساري 11
 34 يسرا 11

 

 

األرقام اإلحصائية دحلتساب املتساع اجلدول  
 X Y x2 y2 XY اسم املتعلمني عدد

 ,,91 ,,31 4991 ,1 31 عبد غافور 4
 3991 1391 4119 1. 13 أيو ليستاري 9
 ,,.9 1391 4993 1. 33 عني مكسورة 3
أندي دفس أيو  1

 رنديك
19 ., 4.31 19,, 991, 

 ,,94 ,,33 4991 ,3 31 أسرايين 1
 3341 1991 93,4 31 14 أتيك نور وفيعة 3
 9911 3,91 4314 11 14 فطحا .
 3131 1991 3114 31 19 غيت رحايو 1
 ,,39 ,,31 ,,43 ,1 ,1 رسكياان 9



 ,3.1 1391 ,,91 1. ,1 ىسنيدار ,4
 ,399 1391 91,4 ,1 19 إرفان منصور 44
 ,143 991. 3114 ,. 19 إمسينيت 49
 ,911 ,,19 4993 ,1 33 خليق موردي 43
 ,,33 ,,19 4933 1. 11 لطفة خسن 41
 ,,39 1991 1,.9 1. 19 مري 41
 ,1,1 9,91 93,1 11 11 حمليصة 43
 ,331 ,,14 1,.9 ,. 19 مصدليفة .4
 ,,19 1391 ,,33 ,. ,3 جننيميل فائدة 41
 3411 1991 91,4 31 19 نصرول 49
 ,,31 9,91 ,,43 91 ,1 نيتا فضيلة ,9
 ,119 ,,14 93,4 ,9 14 نور دوي لستاري 94
 33.1 1391 91,4 1. 19 نور جنة 99
 ,391 ,,91 ,,91 31 ,1 نور فرتيوي 93
 ,333 ,,19 93,1 ,. 11 رتنا 91
 ,313 ,,19 91,4 ,. ,1 ريسك أنوار 91
 ,,,1 ,,31 ,,91 ,1 ,1 أملييارسقي  93
 1311 9,93 91,4 91 19 سنيت أرايين .9
 ,,33 1391 93,1 1. 11 سيلفياان 91
 1,41 991. 3114 11 19 سومرين 99
 1,41 991. 3114 11 19 يولياان ساري ,3



 13.1 991. 3,91 11 11 يسرا 34
3..4 ,,199 ,931 ,411 جمموع 

91 
49,3
91 

 

 

 

 

TES  AKHIR (P3STTEST) HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN 

PENDIDIKAN BAHASA ARAB KELAS XI IPA I 

Mata pelajaran               : Pendidikan bahasa arab   

Satuan pendidikan               : SMA Negeri 8 Sinjai Barat 

kelas/ semester    : XI IPA I /Gasal 

Alokasi waktu    : 3 X 45 Menit 

 

PETUNJUK: 

8. Tulislah terlebih dahulu Nama, Nis, dan Kelas pada kolom yang tersedia. 

3. Bacalah soal-soal dibawah ini dengan cermat sebelum anda menjawab. 

2. Beri tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap benar. 

 

 

 

 

 

 

8. Dibawah ini yang termasuk pembagian dari  الكلمة adalah? 

a. الضمائر       d. احلال 

 

NAMA  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 

NIS   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 

KELAS  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  



b. التميز        e.       اإلضافة  
c. احلرف 

3. Berapakah pembagian dari  الكلمة ? 

a. 2         d. 8  

b. 3         e. 5 

c. 4 

2. Berikut yang termasuk tanda-tanda dari fi’il madhi adalah? 

a. من         d. تلك 
b. إىل        e. قد 
c. عن 

1. Berikut yang tidak termasuk tanda-tanda dari isim adalah? 
a. ال         d.دخل حرف اجلر 
b. سوف       e. النداء 
c.  و مضاف إليهمضاف   

1. Arti kalimat احلوار adalah? 
a. Percakapan       d. perpisahan 
b. Perkenalan       epengumuman 
c. perjumpaan 

6. Kata tanya dalam kaidah bahasa arab disebut? 

a. فعل        d. اسم اإلستفهام  
b. اسم        e.  موصوالسم   
c. اسم اإلشارة 

1. Arti kalimat مساح الخير    adalah? 

a. Selamat pagi      d. selamat 

petang  

b. Selamat sore      e. seamat 

siang 

c. Selamat malam 

كيف خلك  .1 Jawaban yang sesuai adalah? 

a. شكرا        d. مع السالمة 
b. مربوك        e. إىن خبري 
c. إىل القاء 

1. Pengertian dari isim adalah? 

a. kata yang menunjukkan nama, sifat dan benda 

b.  kata yang menunjukkan kata kerja 



c.  kata yang menunjukkan kata perintah 

d. kata kerja yang menunjukkan kata sifat 

e. kata kerja yang menunjukkan kata sambung 

83. Contoh kata dari isim adalah? 

a. من        d. ذىب 
b. يف        e. جاكرات 
c. إقرا 

88.  Contoh dari kata fiil adalah? 

a. و        d. ضرب 
b. على       e. يف 
c. البيت 

83. Contoh kata dari huruf adalah? 

a.  يف         d. مربوك    
b. إقرا       e. الساعة 
c. حالد 

82. Fiil madhi adalah? 

a. Kata benda      

b. Kata sambung       

c. Kata kerja perintah 

d. Kata lampau telah dikerjakan 

e. Kata kerja yang sedang dikerjakan 

84. Kalimat yang menggunakan isim isyarah yang tepat adalaah? 

a.  الدرجةمن         d. تلك مدرسة 
b. ىذه مكتب       e. على الكرسي 
c. ىذا أستاذة 

85. Kata تلك    dan ذلك    yang terdapat dalam kalimat mengandung arti? 

a. Itu        d. disitu 

b. Ini        e. disana 

c. Disini 

 يف الساعة الثالثة مساء يقوم من النوم و يذاكر بعض الدروسة .43

Perhatikan penggalan faragraf diatas, yang dilakukan setelah jam 2 sore 

adalah? 

a. Belajar lalu tidur      d. bangun 

tidur lalu bermain 



b. Beristirahat lalu tidur     e.  bangun 

tidur lalu istirahat 

c. Bangun tidur lalu belajar 

81.  Perhatikan kalimat dibawah ini,sofyan belajar dari hari? 

 وكان صفيان يتعلم من النوم اإلثنني إىل يوم السبت
a. Hari ke hari      d. senin 

sampai jum’at  

b. Senin sampai sabtu     e. minggu 

sampai ahad 

c. Sabtu sampai sabtu 

81. Fiil mudhari adalah? 

a. Kata benda       

b. Kata sambung        

c. Kata kerja lampau 

d. kata kerja perintah 

e. kata kerja yang sedang dikerjakan 

81. fungsi kata istifham dari adalah? 

a. Digunakan menanyakan suatu sebab 

b. Digunakan menanyakan suatu waktu 

c. Digunakan menanyakan suatu tempat 

d. Digunakan menanyakan suatu keadaan 

e. Digunakan menanyakan suatu benda atau makhluk hidup 

 

ولديهذا  .33  ?kata istifham yang tepat adalah 7777777777 ىذا ؟؟  

a. ما        d. ميت 
b. من         e. دلاذا 
c. اين 

38. Terjemahannya adalah? 

a. Siapa namamu      d. dimana 

kantormu 

b. Sedang apa kamu      e. dimana 

rumahmu 

c. Dimana tempat tinggalmu 

 ?kata istifham yang tepat aalah...... تسكن ؟؟ أسكن يف جاكرات  .33

a. ما        d. ميت 
b. من         e. دلاذا 
c. اين 



مجيلةمرأة  .32  terjemahannya adalah? 

a. Mobil yang bagus      d. lelaki yang 

ganteng 

b. Wanita yang cantik     e. sepeda yang 

bagus 

c. Cermin yang indah 

 

34. Dibawah ini yang termasuk isim sifat adalah? 

a. كبري        d. عثمان 
b. أين        e. جاكرات 
c. أصغر 

91. Fungsi kata tanya أين adalah? 
a. Untuk menanyakan waktu 
b. Untuk menanyakan benda mati 
c. Untuk menanyakan suatu tempat 
d. Untuk menanyakan jumlah atau nilai 
e. Untuk menanyakan benda/makhluk hidup 

INSTRUMENT  PENILAIAN  (ANGKET)  PENGGUNAAN  

MULTIMEDIA PADA PESERTA DIDIK  KELAS XI IPA I DI SMA 

NEGERI 8 SINJAI BARAT 

 

 

 

        NAMA : 

        NIS  : 

        KELAS  : 

 

P E T U N J U K 

8. Dibawah ini disajikan 1 butir pertanyaan mengenai Penggunaan 

Multimedia. Anda diminta menilai kesesuaian dengan pertanyaan –

pertanyaan tersebut. Dngan cara memilih satu dari empat jawaban yang 

tersedia untuk masing-masing pertanyaan. 



3. Apapun pilihan anda tidak akan dinilai ”Benar” atau “Salah”. Karena itu 

anda diharapkan memberikan jawaban yang benar-benar berdasarkan 

penilaian anda sendiri. 

2. Nyatakan pilihan anda dengan cara membubuhkan tanda cek list (√) pada 

kotak disebelah kanan yang telah disediakan untuk masing-masing 

pertanyaan. 

 

No INDIKATOR 8 3 2 4 Skor 

 

 

 

8 Guru menggunakan LCD sebagai 

perantara dalam proses pembelajaran di 

kelas. 

     

 

 

 

 

 

3 

Sebelum masuk kelas, guru selalu 

mempersiapkan materi yang akan di 

ajarkan dalam bentuk power point. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Guru  mencamtumkan referensi dari 

setiap sub materi yang di ajarkan. 

     

 

 

 

 

4 Dalam penyajian materi, setiap contoh 

mufradat disertai dengan gambar 

sehingga mudah di ingat. 

     

 

 

 

 

 

5 Guru mencantumkan point-point 

penting dari materi yang diajarkan 
sehingga mudah di pahami. 

    

 
 

 

 

 

 
 

 

 

6 Di sela-sela kegiatan belajar  kadang-

kadang guru memutarkan vidio yang 

berkaitan dengan materi yang diajarkan. 

 

     

1 Guru selalu menyediakan laptop untuk 

menunjang kelancaran proses 

pembelajaran. 

 

     



 

 

Keterangan:  

4: Sangat setuju 

2: Setuju 

3: Tidak setuju 

8: Sangat tidak setuju 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENT  PENILAIAN  (ANGKET)  PENGGUNAAN  

MULTIMEDIA PADA PESERTA DIDIK  KELAS XI IPA I DI SMA 

NEGERI 8 SINJAI BARAT 

 

 

 

        NAMA : 

        NIS  : 

        KELAS  : 

 

P E T U N J U K 

8. Dibawah ini disajikan 83 butir pertanyaan mengenai Penggunaan 

Multimedia. Anda diminta menilai kesesuaian dengan pertanyaan –

pertanyaan tersebut. Dngan cara memilih satu dari empat jawaban yang 

tersedia untuk masing-masing pertanyaan. 

3. Apapun pilihan anda tidak akan dinilai ”Benar” atau “Salah”. Karena itu 

anda diharapkan memberikan jawaban yang benar-benar berdasarkan 

penilaian anda sendiri. 

2. Nyatakan pilihan anda dengan cara membubuhkan tanda cek list (√) pada 

kotak disebelah kanan yang telah disediakan untuk masing-masing 

pertanyaan. 

 



No INDIKATOR 8 3 2 4 Skor 

 

 

 

8 penggunaan Multimedia dalam 

mata pelajaran  pendidikan 

Bahasa Arab sangat 

menyenangkan. 

     

 

 

 

 

 

3 

Kamu  semangat dalam belajar 

ketika menggunakan  multimedia. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Sajian materi yang ditampilkan di 

power point sangat jelas dan 

mudah dipahami 

     

4 Penampilan gambar,video atau  

musik memudahkan untuk 

menyerap dan mengingat materi 

pelajaran yang telah diajarkan. 

     

 

 

 

 

 

5 Multimedia  membantumu   

dalam belajar Bahasa Arab. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Pemahamanmu tentang mata 

pelajaran Pendidikan Bahasa 

Arab lebih meningkat  jika 

menggunakan Multimedia . 

   

 

 

 

 

  

 

1 

hasil belajar atau prestasi 

belajarmu terhadap pelajaran  

lebih tinggi jika belajar  

menggunakan Multimedia. 

   

 

 

 

 

  

1 Saya  mudah memahami 

penjelasan guru jika materinya 

ditampilkan di power point 

   

 

 

 

 

  

1 Penggunaan multimedia sangat 

membosankan. 

   

 

  



 

 

 

83 Saya lebih memahami materi 

pelajaran ketika tidak 

menggunakan multimedia 

     

 

 

Keterangan:  

8 : Sangat setuju 

3 : Setuju 

2 : Tidak setuju 

4 : Sangat tidak setuju 
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