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 ه الرسالة إىل :أهدي هذ

إسالمية  ربياين تربية مثىن اللذان احلاجوأيب درجو عبد اهلادى احلاجة  عليةأمي 
 .صغريااللهم اغفر هلما وارمحهما كما ربياين 

 

 ائكمدععلىأشكردائما،  او حتم سو  الذين يشجعوا أهل بييتمجيع و 
 .الكبري تمامكمهاو
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 ركلمة الشور والتقدة  

احلمد هلل الذي من  علينا بنعمة اإلميان، وأكرمنا بسيد ولد عدنان، الذي أنزل عليه 
آن واإلنسان الذي كان القر القرآن الكرمي بلغة أهل اجلنان. والصالة والسالم على سيد اجلن 

 الكرمي أعظم معجزاته، حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى اله و أصحابه.
وقد من  هللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله احلمد والثناء على وبعد، 

ا البحث إىل ج هذا خر إلذين كان هلم فضل ِف ل عرفانالشكر والو  ه.وعظيم عطائ هجزيل نعمائ
 نهم : ومهلم عمل مفقود إال وهلم جزاء من عند هللا امللك املعبود، ، ومل يكن  حيز الوجود

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مدير ،راحرجاموجيا  سعادة األستاذ الدكتور .1
 ماالنج.

سعادة األستاذ الدكتور مهيمن، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم  .2
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

العليا جامعة ات العربية كلية الدراس اللغةاديناتا، رئيس قسم تعليم غولدانا وار فضيلة الدكتور  .3
 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

لى اشرافهما ع الدكتور زيد ابن مسريو ، كرميان، الدكتور حممد عبد احلميدمشرفان حماضران   .4
 ِف عملية هذا البحث العلمى منذ بداية الكتابة حىت هنايتها.

 .جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجأساتذتى وأستاذايت احملاضرون  .5

ن الذين يشجعو  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجأصحايب ِف  .6
حث العلمي منذ تقدمي موضوع البحث العلمي واخلطة حىت  عملية هذا البويساعدوين ِف

  .إهناء هذا البحث التكميلي

األساتذ و األساتذة من املدارس امليدان هذا البحث العلمي ، عس هللا أن يعطي الرمحة  .7
 والربكة . أمْي
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 يستخلص البحث
ِف تشجيع تعلم الطالب ِف مادة اللغة العربية  LCD  استخدام وسيلةم،  2114، علي يزكي فهمي

ا مالك ، رسالة املاجستري جبامعة موالن رس املتوسطة احلكومية برببيس جاوى الوسطىاِف مد
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية ، املشرف 

  املاجستري الدكتور زيد ابن مسرياألول : الدكتور حممد عبد احلميد املاجستري، واملشرف الثاين : 
 ، تشجيع التعلم .LCD ة وسيل:  الولمة األساسية

 أثرعملية التعليمية، تالالتعليمية الذي يستخدم ِف  هي من إحدى الوسائل LCD وسيلة 
، لية التعليم ِف عم النجاح ليكون ِف نفس الطالب يعين وجود دافعي وتشجيعيوسيلة اجليدة ال

تشجيع التعلم هي عامل الشخصي فيها غري الفكري وخاصة دورها يعين مهة التعلم. حقيقة تشجيع 
مشكلة و التعلم هي دافع اخلارجي والداخلي إىل الطالب هلم يتعلمون ليكون التغيري ِف سلوكهم. 

 مودل الثانوية احلكومية ةرسِف املد LCDوسيلة  باستخدامكيف تعليم اللغة العربية  (1هي :  البحث
ِف  ىف تشجيع الطالب LCDفعالية وسيلة  ما (2، ؟برببيس  بانرتكونج الثانوية احلكومية ةرسومد
. ليم اللغة العربية ؟لتع برببيس بانرتكونجالثانوية احلكومية  ةرسمودل ومد الثانوية احلكومية ةرساملد

يشجع الطالب  LCDوسيلة ( 1 واملناقشة عما يلي : لإلستكشافهي  هداف ِف هذا البحثاألو 
( 2 ،برببيس انرتكونجبالثانوية احلكومية  ةرسمودل ومد الثانوية احلكومية ةرسِف املدلتعلم اللغة العربية 

 ةرسدمودل وم الثانوية احلكومية ةرسِف املدِف ىف تشجيع الطالب  LCDاستخدام وسيلة  فعالية
 .تعليم اللغة العربيةل برببيس بانرتكونجالثانوية احلكومية 

قات بْي يبحث عن العال يعين البحث التجرييب بطريقة املدخل الكم يومنهج هذا البحث 
ة والثانية األوىل اجملموعة التجريبيهناك جمموعتْي  املتغريات )العوامل( الصحيحة حلصول التعميم

 ةمدرسيعين  تْيمدرس ِف ع الطالبيالبحث مجوأما اجملتمع اإلحصائى ِف هذا . اجملموعة الضابطة
يأخذ الباحث  .ىالوسط برببيس جاوىبانرتكونج  الثانوية احلكومية ةمدرسموديل و  الثانوية احلكومية

ما لطالب فيهعدد ا ضابطةالفرقة األوىل كمجموعة  .الطالب ِف الفصل الثامنة كعينة ِف مدرستْي
    .61ماالطالب فيه عدد جتريبية. والفرقة الثاين كمجموعة 61

من أكثر فعال  LCD وسيلة  استخدامبتعليم اللغة العربية  أندلت على كانت نتائج البحث 
 والنتيجة test)-(t ت اختبار نتيجة من دلت احلالة . هذهالطالبلذى التشجيع حيث ترقية 

أكرب من  hitungt ، إن كانت قيمة% ٥ستوى داللة بامل 4،511<1،111أي  :ltabe> t hitungt هي
فهذه  tabeltأصغر من قيمة  hitungtففرضية الباحثة مقبولة. وبالعكس، إن كانت قيمة  tabeltقيمة 

 . tabeltأكرب من قيمة  hitungt قيمة ألن  (Ha) البديلى الفرض فيقبل الفرضية ليست مقبولة.
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ABSTRAK 

 

Ali Muzakki Fahmi, 2014, Penggunaan Media LCD Dalam Memotivasi Belajar 

Peserta Didik Pada Mapel Bahasa Arab Di Mts N Se- Kab. Brebes Jawa 

Tengah, Tesis, Pascasarjana Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing I : Dr. H.M. Abdul 

Hamid, M.A., Pembimbing II : Dr. H. Zeid B. Smeer, Lc. MA 

Kata Kunci : Media LCD, Motivasi Belajar. 

Media LCD merupakan salah satu media pembelajaran yang digunakan 

dalam proses kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran yang baik adalah 

media yang memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses pembelajaran, 

proses pembelajaran yang berhasil adalah terwujudnya minat dan motivasi pada diri 

peserta didik untuk belajar. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat 

non intelektual. Peranannya sangat khas yaitu semangat belajar. Hakikat motivasi 

belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang 

belajar untuk mengadakan perubahan perilaku. Permasalahan didalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pembelajaran bahasa arab dengan 

menggunakan Media LCD di Mts Mts N Model dan Mts N bantarkawung 

diBrebes?, 2. Apakah Media LCD efektif memotivasi peserta didik di Mts Mts N 

Model dan Mts N bantarkawung diBrebes?. Tujuan dalam penilitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai 1. Pembelajaran bahasa arab dengan 

menggunakan Media LCD di Mts Mts N Model dan Mts N bantarkawung 

diBrebes?, 2. Media LCD efektif memotivasi peserta didik di Mts Mts N Model dan 

Mts N bantarkawung diBrebes 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

eksperimen (mencari pengaruh adakah perbedaan diantara dua kelompok yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol). Adapun yang menjadi populasi 

didalam penelitian ini adalah dua sekolah yaitu Mts N Model dan Mts N 

bantarkawung. Peneliti mengambil sampel peserta didik dari kelas 8 dengan jumlah 

60 siswa dari dua kelas (kelompok eksperimen) dan peserta didik dari kelas 8 

dengan jumlah 60 siswa dari dua kelas (kelompok kontrol).  

 

Adapun hasil penelitiannya adalah pembelajaran bahasa arab dengan 

menggunakan media LCD lebih efektif dalam memotivasi belajar daripada yang 

tidak menggunakannya. Hal ini diperoleh dari hasil uji t-test yang menunjukkan 

bahwa thitung > ttabel yaitu 4,580 > 1,980 dengan taraf kesalahan 5%. Dengan 

ketentuan jika  thitung > ttabel  maka hipotesis diterima, tapi jika sebaliknya thitung < ttabel 

maka hipotesis (Ha) ditolak.  
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ABSTRACT 

 

Ali Muzakki Fahmi, 2014, The LCD on student learning motivation in Primary 

high school brebes district east java, Thesis, Post-Graduate Program in 

Arabic Language Education, State Islamic University of Maulana Malik 

Ibrahim Malang, Advisor I : Dr. H.M. Abdul Hamid, M.A., Advisor II : Dr. 

H. Zeid B. Smeer, Lc. MA 

Keyword  : Motivation of learnig, the LCD 

 

The LCD is one of learning mediums which used by learning process. Good 

medium has giving significant effect on learning process. Good process is making 

interest and motivation to learn in students.  Motivation of learning is psychological 

factor which unintellectual. It is very important because will be spirit of learning. 

The true meaning of learning motivation is internal or external students incentive 

which going to change their attitude. The problem in this research is : 1. What lcd 

increase student motivation on Arabic learning in Primary high school brebes 

district east java? Goal the research is to know and explain about LCD increase 

student Arabic learning motivation and effectiveness of LCD on student motivation 

in Primary high school brebes district east java. 

 

The research was using quantitative approach with experiment method (To find the 

influence are there any differences between the two groups that is the group an 

experiment and groups control).  The population in this research is that these two 

schools are Mts N Model and Mts N bantarkawung. The students took the sample 

Researchers from grade 8 with the number of 60 children from two classes were 

(experiment) from grade 8 with the number of 60 children from two classes were 

(controls).  

 

 

And the result is Arabic learning with LCD more effective than without it. This 

result has founded from t-test calculation which show tcount > ttabel = 4,580 > 1,980. 

with standard error 5 percent. With based on if thitung > ttabel then the hypothesis 

received, but otherwise thitung < ttabel 

then the hypothesis (Ha) was rejected. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 املقدمة .أ
تلعب الرتبية دورا هاما لتضمني استمرارية حياة اجملتمع أو األمة. ألن الرتبية هي اجملال 
 األساسي لرتقية والتنمية نوعية الطاقة البشرية. نوعية الطاقة البشرية اليت يراد تكوينها ذو عالقة

والية. ميكن أن حتقق مناهج الدراسة األهداف  متينة  مبناهج الدراسة املقررة يف بالد ما أو
املرجوة يف تكوين الطاقة البشرية املميزة، وألجل هذا  جيب على املؤسسة الرتبوية إرقاء وإمناء 

علم وجه العموم أن جناح عملية التعليم متعلق بشىت املتغريات، منها املعلى  النوعية التعليم.
ها التعليمية، وغري ذلك. وهذه املتغريات ذات عالقة بعضوالطالب واألدوات املدرسية واملناهج 

ببعض، وجود املعلم بدون الطالب يؤدى إىل عدم عملية التعليم وبالعكس وجود الطالب 
  بدون املتغري األخرى يؤدى إىل عدم عملية التعليم.

يم ا يف التعلستخدام التكنولوجياتطوير العلم والتكنولوجيا على احملاولة ىف االصالح و 
ا املدرسة، ستخدام األدوات اليت قدمتهإليكونوا قادرين على مطالبني املعلمون  أصبحوالتعلم. 
ستخدام إح أن األدوات هي وفقا بتطور الزمان. يكون املعلمون على األقل قادرين على من املرج  

هداف ألجل حتقيق أ ،من الواجب وذلك .من البساطةالوسيلة الرخيصة والفعالة على الرغم 
سوى ذلك يستطيع املعلم أن يستخدم األدوات اجلاهزة، هناك أيضا املعلم  1التعليم املرجوة.

يا له اإلبتكار لتطوير وسيلة التعليم املستخدمة يف عملية التعليم، إما ينِتج نفسيا كان أم تقليد

                                                           
1Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2003) hlm.2  
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لمعلم أن ذلك، يلزم لومن املمكن باستخدام األدوات الىت تناسب مبتطلبات تطور الزمان. ل
يكون له املعلومات واملعارف الىت تتعلق بوسائل التعليم وتعويد نفسه  باستخدامها، مثل : 

OHP, LCD, CD, DVD .الفيديو، احلاسوب، واإلنرتنت اثناء عملية التعليم يف الفصل 

هام  ا دورهل الوسائل ألن؟،  استخدم املدرسون الوسائل التعليمية، ملاذا هنا لسؤالفا
اهلدف صول إىل للو يلة يف إلقاء املواد التعليمية سيضا تكون و أنشطة التعليمية وهي يف األ
، سوف يبني يف هذا الصدد الباحث بعض النظريات عن أمهية استخدام  بناء على ذلكو . املرجو

 الوسائل التعليمية يف عملية أنشطة التعلم والتعليم .

، أن الوسائل التعليمية هي أداة  2001نة ( سLinda( و لندى )Robinذهب رابني )
أو آلة مستخدمة لتقدمي املادة وهبا يستطيع املوجه إلقاء املواد فعالية. وهي أيضا ختلط بني 

  2(.Video( والسمعية البصرية واألفالم )Animasiالنص واهليكل و الصورة املتحركة )

ومن نتائج البحث،  ينبغي للمعلمني أن يصمم املادة التعليمية حىت تشَمل الوسائل 
على خلفية ورغبة الطالب ومواصفات تعلم الطالب املختلفة. ومن إحدى الطرائق الفعالة 
للوصول إىل النتائج التعليمية هي باستخدام الوسائل املناسبة بأحوال الطالب ونوع تعلمهم. 

، الذي ألقاها خرباء  Dual Coding Theory تأسس هذا النظر هي النظرية  هناك النظرية اليت
  PAIVIO (1791.)الرتبية الوسائلية بيفيو 

                                                           
2 Niken Ariani, S.Pd, dan dany Haryanto, S.Phil, Pembelajaran Multimedia Disekolah : 

Pedoman Pembelajaran Inspiratif, Konstruktif, Dan Prospektif.  (PT.Prestasi Pustakaraya, 

Jakarta;2010), Hlm.11 
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كل املعلومات تعَمل على شيئني : من الناحية الشفوية   Dual Coding Theoryعند 
(Verbal( مثل النصص واألصوات، ومن الناحية البصرية )Channel Visualمثل اهليك ) ل

اليت قام  Dual Coding Theoryوالصورة املتحركة والرسم. البحوث الىت تتعلق هبذه النظرية أي 
( يدل على 1711) Kozmaو  Bagget (1797)و  Pavillionهبا خرباء الرتبية من أوروبا مثل 

فرنوم رأى  3أن إختيار الوسائل املناسبة يستطيع أن يرقي النتائج العملية التعليمية من الطالب.
(Vernom A. Magnesen ،1793 أننا حنصل إىل املعلومات عند التعلم يعين )مما قرأنا  % 10

 70مما قلنا و  % 90مما نظرنا ومسعنا و  % 00مما نظرنا و  % 30مما مسعنا و  % 20و 
ومفاهيم فرنوم حيقق أن التعليم باستخدام الوسائل السمعية البصرية يتضمن  4مما عملنا. %

 بالنسبة دون الوسائل. % 00قية معرفة التعلم قدر على تر 

، رتبوية بإندونيسيايع املراحل التُعل م يف مجتعليم اللغة العربية كمادة اليت ىل أمهية إنظرا 
يت تسمي باملدرسة ال الثانويةومن إحدى املؤسسات اليت تطبق تعليم اللغة العربية هي املدرسة 

. 1 مية يعينثانوية حكو  احلكومية مبنطقة بريبس جاوى الوسطى. وفيها أربع مدارس الثانوية
 الثانويةمدرسة . 3كيتنجوعان،   احلكومية الثانويةمدرسة . 2موديل،  احلكومية الثانويةمدرسة 

 بانج بيانج.  احلكومية الثانويةمدرسة . 4بانرت كونج،  احلكومية

عين ي وجد الباحث املشكالت املدارس  تلكيفمع املعلمني ومن منتجات املقابلة 
ن العوامل ألأن الطالب يف هذه املرحلة ينقصهم التشجيع يف تعلمهم اللغة العربية عموما 

                                                           
3 Niken Ariani, S.Pd, dan dany Haryanto, S.Phil, Pembelajaran Multimedia Disekolah : 

Pedoman Pembelajaran Inspiratif, Konstruktif, Dan Prospektif.  Hlm.55 
4 Niken Ariani, S.Pd, dan dany Haryanto, S.Phil, Pembelajaran Multimedia Disekolah : 

Pedoman Pembelajaran Inspiratif, Konstruktif, Dan Prospektif. Hlm.97 
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من املدرسة االبتدائية اليت فيهامل توجد مادة اللغة العربية، وليس عدد قليل  لطالباألساسية ل
تهم يف تامة، وهذه تسبب صعوب عرفةمبحروف اهلجائية عارف من الطالب الذين ليسوا على 

ربية هي مادة لديهم انطباع بأن اللغة العيف هذه املرحلة كثري من الطالب و  تعلم اللغة العربية.
 هلم. ستخدام احلروف اهلجائية الىت تعترب من أجنيبإصعبة هلم، وخصوصا على بنية النص ب

وبة الفهم ويؤدى إىل صع ع والكالم.عملية التعلم اليت تركز على القراءة والكتابة واالستما 
 .الطالبلدروس اللغة العربية وعدم التشجيع يف نفوس 

يف كل الفصل والفصل املفضل فقط له هذه   LCDليس كانت وسيلةمن ناحية أخرى 
الوسيلة. يف هذا اجملال يكون املعلمون مؤه ال ولكن ليس قليال يستطيع أن يشجع املعلم إىل 
الطالب. حيتجون املعلم اإلبكاري لرتقية التشجيع يف مادة التعليمي عموما وخصوصا يف مادة 

 0اللغة العربية.

م، ولذا عليمية تقدر على ترقية  كفائة وتشجيع التعلانطالقا من النظرية أن الوسائل الت
يريد الباحث حل هذه املشكلة الواقعة يف عملية التعلم يعىن نقصان تشجيع تعلم الطلبة لدى 

    .LCDمادة اللغة العربية عرب استخدام الوسائل التعليمية وهي وسيلة 

 أسئلة البحث .ب

دد ينبغي على الباحث أن حي ،ألن ال خيرج وينحرف البحث عن املوضوع املكتوب
 :ما يليك ،أسئلة البحث

                                                           
5 Hasil observasi di seluruh MTs N di Kab.Brebes, Pada Hari jum’at, Tgl.18 Oktober 2013 
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موديل  احلكومية الثانوية ملدارسيف ا LCDوسيلة تعليم اللغة العربية باستخدام  كيف .1
 ؟برببيس بانرتكونج احلكومية الثانويةمدرسة و 

 ةاحلكومي الثانويةاملدارس يف  ىف تشجيع الطالب LCDوسيلة ما فعالية استخدام  .2
  ؟يةتعليم اللغة العربل برببيس بانرتكونج احلكومية الثانويةمدرسة موديل و 

 أهداف البحث .ج
  هي لإلستكشاف واملناقشة عما يلي :أما أهداف البحث 

موديل  احلكومية الثانويةاملدارس يف  LCD وسيلة باستخدام اللغة العربيةتعليم  (أ
 .برببيس بانرتكونج احلكومية الثانويةمدرسة و 

يل مود احلكومية الثانويةاملدارس يف  ع الطالبيف تشجي LCDوسيلة فعالية  (ب
 لتعلم اللغة العربية. برببيس بانرتكونج احلكومية الثانويةمدرسة و 

 أمهية البحث .د
 األطراف ذات العالقة.ها للباحث و يهدف هذا البحث أن ينفع

 هو كما يلي :  البحثفوائد هذا أما ال
األمهية النظرية : يعطي اإلشرتاك واملصادر يف هذا البحث يعين على وجه  .أ

لرتقية التشجيع   LCDالعام يستطيع  الوسيلة التعليمية وخصوصا وسيلة 
 م اللغة العربية.يتعلالطلبة يف 
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  األمهية التطبيقية :  .ب
 للمعلم .1

 .كمادة مرجعية للمعلم ىف تطوير الوسائل التعليم 
  على التطويرمهنيامساعدة املعلم. 
  حيصل املعلم على جمموعة متنوعة من الوسائل التعليمية ايضا، واحد منها

الذى يستطيع أن يزيد التعلم الطالب  LCDبتطبيق وسائل برامج 
 تشجيعا. 

 للطالب .2
 سهولة .و  مواتيةالتعليم  اجلو عطىأ 
  تكون ل معلوماهتم كما هذا البحثوا أن جيعليُرجى الطالب يستطيعون

 .بيةاللغة العر  تعلموخاصة يف  التعلم زيادة تشجيعهم يف قادرة على
 التعليمية للمؤسسة .3

 عهمتشجي زيادةل خاصةىف تطوير الطالب فيها  للمدرسة لمعلوماتل 
 .اللغة العربية تعلمالطالب ىف 

  سائل و حول البديل  يستطيع أن توفر معلوماتاملأمول ىف هذا البحث
 تعليم اللغةة تحسني نوعياملادة ل يكون االعتبارالذى يستطيع أن  التعليمية

 العربية يف املدرسة.
 للباحث .4

  اكتساب اخلربة كيف تعلم اللغة العربية باستخدام وسائلLCD 
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   للزُّو اذة الباحث كمرش ح املعلم ، لتكون استعداد الباحث يف تنفيذ الوظيفة
 .كاملعلم يف ميدان الرتبية

 فرضية البحث .ه
 الفرضية الىت قدمها الباحث يف هذا البحث فهي :  وأما

 "بتشجيع تعلم الطال يف تعليم اللغة العربية  فعال يف LCDإستخدام وسيلة "
 د البحثحتدي .و

 حدد الباحث يف هذا البحث، كالتالية :
طالب لتعليم اللغة العربية يف تشجيع ال LCD وسيلة  : موضوع البحث دحتدي .1

  الثانوية احلكومية برببيسيف املدارس املدروسة 
 وديل وم احلكومية الثانوية ةيف مدرس الفصل الثامن : البحث ميدان دحتدي .2

 ن اجملتمع(.)العينة م الوسطى برببيس جاوىبانرتكونج  احلكومية الثانوية ةمدرس
  2014يونيو  –نوفمبري  :    وقت البحث دحتدي .3

 مصطلحات البحث دحتدي .ز
 ن ما يستخدم لتبليغ الرسالة من املرسل إىل املستلم أو مكل وسيلة التعليمية : ال

املعلم اىل الطالب حىت يستطيع أن يلقى املعلم األفكار واملعلومات واإلهتمام 
 .والتشجيع اىل نفس الطالب ىف عملية التعليمية
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   وسيلة LCD  : وسيلةLCD   هو من إحدى اداة بصري وإلكرتوين. نظام بصري
كفاءة اليت تنتج الضوء الساطع جدا دون اغالق )تغميق( أضواء الغرفة حىت 

 6يصور  النص أو الصور أو النصوص والصور بشكل صحيح على الشاشة
 دفع الطالب ىف عملية التعليم على حتسني الطبيعة، داخليا:  تشجيع التعلم  

  كانت أم خارجيا.
 السابقة اتالدراس .ح

املوضوع.  ذاهينبغى للباحث قبل اقامة البحث تعلم البحوث السابقة واملتقاربة يف 
 وقد طلبها الباحث يف املكتبة فوجدها، وهي كما يلي : 

فعالية استخدام احلاسوب رسالة املاجستري. مبوضوع ( 70037770امحد ريـي ) .1
 إلسالمية مبتاراما الثانويةبالتطبيق على مدرسة إحتاد األمة  – يف تعليم مهارة الكالم

طالب يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، العام الدرسي، ال)
2007.) 

: مامدى فعالية استخدام احلاسوب يف تعليم مهارة مشكلة  هذا البحث هي 
ا ملعرفة وأهدافه اإلسالمية مبتارام؟. الثانويةالكالم تطبيقه يف مدرسة إحتاد األمة 

فعالية استخدام احلاسوب يف تعليم مهارة الكالم تطبيقه يف مدرسة إحتاد واملناقشة عن 
ي البحث اإلجرائي الصف:  ومنهج هذا البحث هي. اإلسالمية مبتارام الثانويةاألمة 

(Classroom Action Research) 

                                                           
6 Hujair AH Sanaky, Media Pembelajaran. hlm. 129 
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 ب كوسيلة التعليمية يكون فعاال يفاستخدام احلاسو :  ونتائج هذا البحث  
إلسالمية ا الثانويةحتسني مهارة الكالم لدى طلبة الصف الثاين ملدرسة إحتاد األمة 

مبتارام، حيث منو رغبة الطلبة يف التعلم حىت يؤثر إىل حتسينهم يف مهارة الكالم. وأما 
اإلختبار  وتقديرهم يفحتسني مهارة الطلبة يف الكالم كما نرى من نتيجة الطلبة 

 (skm)( اليت كلها أعلى من املعيار األدىن لنجاح الطلبة 9الشفهي كما يف اجلدول )
 هذه تدل على أن الطلبة كلهم ناجحون يف تعليم مهارة الكالم.

مبوضوع فعالية الصور ، رسالة املاجستري. (71027780حممد ياسني فتح الباري ) .2
بالتطبيق على  –احلاسوبية املتحركة يف ترقية مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية 

طلبة الربنامج اخلاص لتنمية اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
)طالب يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج،  احلكومية ماالنج

 (.2007لعام الدرسي، ا
مامدى فعالية تعليم مهارة الكالم باستخدام الصور  -1 : مشكلة هذا البحث

احلاسوبية املتحركة لإلملام باملفردات اللغوية لدى طلبة املرحلة الثانية للربنامج اخلاص 
 -2لتنمة اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟، 

فعالية تعليم مهارة الكالم باستخدام الصور احلاسوبية املتحركة يف تنمية طالقة مامدى 
طلبة املرحلة الثانية للربنامج اخلاص لتنمة اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم 

مامدى فعالية تعليم مهارة الكالم باستخدام الصور  -3اإلسالمية احلكومية ماالنج؟، 
خلاص تنمية استخدام القواعد لدى طلبة املرحلة الثانية للربنامج ا احلاسوبية املتحركة يف

 -4لتنمة اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟، 
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مامدى فعالية تعليم مهارة الكالم باستخدام الصور احلاسوبية املتحركة يف ترقية مهارة 
امعة موالنا انية للربنامج اخلاص لتنمة اللغة العربية جالكالم وترقية رغبة طلبة املرحلة الث

وأهدافها يعين لإلستكشاف واملناقشة عن  مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟
م مهارة الكالم لدى تعلييف فعالية الصور احلاسوبية املتحركة لإلملام باملفردات اللغوية 

اهيم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبر طلبة املرحلة الثانية للربنامج اخلاص لتنمة 
ومنهج هذا البحث : املنهج التجرييب باختاذ اجملموعة  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

 الضابطة واجملموعة التجريبية مع إجراء اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي. 
اإلحصائي =  t: نتائج هذا البحث تدل على أن نتيجة  ونتائج هذا البحث  

وكذلك أكرب من نتيجة  2،66=  %1أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  10،46
مقبول أى أن فروض هذا    H1وذلك مبعىن أن  2،00=  %0املستوى املعنوي 

البحث مقبولة. وخالصتها أن استخدام الصور احلاسوبية املتحركة فعالة يف اإلملام 
الربنامج اخلاص  لكالم، وتطبيق القواعد العربية لطلبةباملفردات العربية، ويف ترقية طالقة ا

 لتنمية اللغة العربية وفعالة يف ترقية رغبتهم يف تعليم اللغة العربية.
. عن املتغرات يف البحث واألسئلة 1املالحظة عن الدرسات السابقة يعين 

. 2 .(فعالية استخدام احلاسوب يف تعليم مهارة الكالمحبث العلم مبوضوع  ) البحث
ن يكون العالقة يف هذا البحث ع ص عن األسئلة البحث لكي واضحا وحمسوسا.يلخ

 النظر واملنهج وطرائق البحث. 
  

 



 الفصل الثاين
 النظري اطا اإل  

 

 املبحث األول
 وسيلة التعليميةمفهموم  .أ

املراد الوسط،  medius (bahasa latin)التينية " أصل اللفظ من وسيلةاللفظ "
"وسيلة" هى  1يتقرب به اىل الغري.الوسيط، واملشّيع. ىف اللغة العربية وسيلة هي ما 

  وقد شرح هينيج 2.مرسل املراد مشّيع الرسالة من مرسل الرسالة إىل مرَسل الرسالة
(Heinich) .3أن الوسيلة مايوصل هبا املصادر من املعلومات املستلمني  

هي كّل أنواع الوسائط اليت تعني املعلم على توصيل  الوسائل التعليمية
 Association For educationعند .4بأسهل وأقرب طرق طالبواحلقائق للاملعلومات 

 (AECT) and Comunication 5.املعلومات  الوسيلة هي كل ما ُيستخدم لعملية وصول 
( أن وسائل تعليم هي كل ما يستخدم قناًة إليصال 1891سوبرنو ) وذكر

رسالة أو معلومات من مصدر إىل هدف )مرسل إليه(. قد توصل الرسالة عن طريق 
السمع )وسيلة مسعية( أو طريق البصر )وسيلة بصرية(، أو طريق االزدوج بني السمع 

 والبصر )وسيلة مسعية بصرية(،
 

                                                           

 .8٠٠ص ،(2٠٠1املشرك، دار: بريوت) ،واالعالم اللغة ىف املنجد ،معلوف لويس1 

2 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3 
3 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran,Hlm.4. 

 
  71 :( ص2٠٠٠)الرياض: املفردات,   تعليم : املاهية واألسس والتطبيقات العمليةلتكنولوجيا ا كدوك. عبد الّرمحن 4

5 Usman, M. Basyirudin -Asnawir, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), Hlm. 

11. 



7.(عن طريق التمثيل )وسيلة متثيليةأو عن طريق االنفعال )وسيلة انفعالية(، أو 

ومن التعاريف السابقة ختّلص الباحث أن الوسيلة التعليمية هي كل ما 
يستخدم لتبليغ الرسالة من املرسل إىل املستلم أو من املعلم اىل الطالب حىت يستطيع 
أن يلقى املعلم األفكار واملعلومات واإلهتمام والتشجيع اىل نفس الطالب ىف عملية 

ومكتبه، وبطاقة وصور وغري ذلك من وسيلة  وكتاب، ،LCDكومبتري، التعليمية، مثل:  
 تساعد عملية التعليم لوصول أهداف التعليم.

 وسيلة التعليمية  وفوائدها أهداف .ب
 أهداف وسيلة التعليمية .1

لية. مهما جدا كوسيلة خللق عملية تعليمية فعا دوراالوسيلة ىف التعليم ميلك 
ودور األدوات هي أكثر أمهية لتحقيق أهداف عملية التعليم ألهنا يسهل فهم الطالب 

 .املواد الدراسية بكون تلك الوسيلة
ستخدام املساعدات مساعدة املعلمني يف عملية التعليم الفعالة ايهدف 

 ويسهل الطالب يف فهم املادة اليت قدمها املعلم. 1والكفاءة،
 أهداف وسيلة التعليم كأداة تعليمية، كما تلي :

 تسهيل عملية التعليم يف الفصل  (1
 حتسني كفاءة عملية التعليم (2
 احملافظة على مناسب بني املادة واألهداف (3
 9مساعدة تركيز الطالب يف عملية التعليم (4

 

                                                           

 
 .1(، ص 1885)املعهد العايل التدريس وعلوم الرتبية، الوسائل املعينات يف تعليم العربية، إمام أسراري،  د. اندوس7

7 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung : Sinar Baru Algesindo 

2008) hlm. 99 
8 Hujair AH Sanaky, Media Pembelajaran, (Kukaba Dipantara, Yogyakarta 2011( hlm. 4. 



 الوسيلة  فوائد .2
 يف عملية التعليم فهي كما تلى:  الوسيلةوأما فوائد استخدام 

 تعطى الوسيلة املعاجلة على خربة الطالب احملتلفة. (1
 وجود اإلتصال املباشرة بني الطالب والبيئة. (2
 .لطالبحصول املالحظة املساوية ل (3
 تنمية النظرية الصحيحة والواقيعية. (4
 8إرتفاع دوافع الطالب ىف التعليم. (5

عطى ت البيانات السابقة خيلص الباحث أن فوائد استخدام الوسيلة فهي:من 
الوسائل املعاجلة املشكالت التعليمية من الفرق اإلفرادي بني الطالب، وتساعد 

 الوسائل التعليمية ىف زيادة دوافع الطالب.
 وسيلة التعليم أنواع .ج

 التعليم، وهي: وسيلةخيتلف األراء عن تصنيف 
( املالمح الرئيسية يف وسيلة التعليم على ثالثة 1811)Rudi Bretz  صنف

عناصر، وهي: الصوت والبصرية واحلركة. وتنقسم البصرية على ثالثة أشكال، وهي 
وسيلة البّث  Rudi Bretzوالرمز. وفرق  (cipaearaenil)الصورة البصرية، وخط الصورة 

(transmisi) ووسيلة التسجيل(recording) تصنيفات يف وسيلة ، لذلك هناك مثاين
 التعليم:
 الوسيلة املسموعة البصرية  احملركةذ .1
 الوسيلة املسموعة البصرية الصامتة .2
 الوسيلة املسموعة شبه احلركة .3
 الوسيلة البصرية احملركة .4
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 الوسيلة البصرية الصامتة .5
 الوسيلة البصرية شبه احلركة .7
 الوسيلة املسموعة  .1
 1٠الوسيلة املطبوعة .9

 
 أن وسيلة التعليم هلا سبعة أنواع، وهي: Gagne وعند
 الوسيلة للمظاهرة .1
 االتصال الشفوي .2
 الصورة املطبوعة .3
 الصورة الصامتة .4
 الصورة احملركة .5
 األفالم الصوتية .7
 11مكنة التعليم .1

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Usman, M. Basyirudin -Asnawir, Media Pembelajaran, hlm. 14-27. 
11 Usman, M. Basyirudin -Asnawir, Media Pembelajaran, hlm. 31. 

 



 
 من احملسوسة إىل املعنوية، تسمى لطالبخربة التعليم ل  Edgar Daleوصنف 

 ، كما تلي:Cone Of Experienceهذا التصنيف مبخروط اخلربة 

 

 ومما تقدم يتضح أن هناك نوعني من اخلربات:

 خربات مباشرة هادفة  .1
 وخربات غري مباشرة )بديلة(  .2

فاخلربات املباشرة هى اخلربات الىت يتعلمها الفرد من املواقف احلقيقية، وهى أساس 
التعليم عن طريق العمل واإلدراك احلسى املباشر لألشياء وذلك باستخدام احلواس اخلمس مثل 
السمع والبصر والذوق واللمس والشم أو بعض هذه احلواس كالسمع والبصر، وهى ال تقتصر 



ىف املدرسة فحسب، بل تتعدى ذلك لتشمل احلياة العامة للطفل  لطالباعلى ما يتعلمه 
امل مع التع الطالبخارج املدرسة كالبيت والشارع وغريها من األماكن العامة، وكأن يتعلم 

التجار ىف األسواق بشراء سلعة معينة مثال ويدفع مثنه ويسرتد باقى املبلغ بالتمام والكمال. 
ة نتائجها سواء كانت إجيابية مرغوب فيها أم سلبي الطالبمل فتلك إذن خربة مباشرة يتح

غري مرغوب فيها، كما أن تعلم قيادة الدراجة ىف الشارع دون خربة سابقة هبا تعترب خربة مباشرة 
أيضا، واألمثلة على التعليم عن طريق اخلربة املباشرة كثرية فهى اخلربة الىت  الطالبمارسها 
 ء كانت ىف املدرسة أو خارجها.عمليا سوا الطالبميارسها 

انة أما اخلربات غري املباشرة، فهى اخلربات الىت يتعلمها املتعلم باملمارسة الفعلية باالستع
خبربات وإرشادات املعلم، ولذلك فتكون املسئولية مشرتكة بني املعلم واملتعلم، إذن فهى خربة 

الىت تواجهه  ة منها ىف حل املشكالتيكتسبها املتعلم من خالل خربات املعلم وميكنه االستفاد
 ىف مواقف مماثلة 

 :واخلربات غري املباشرة كثرية ومنها كما صنفها ادجارديل 

1.  (Direct, purposeful experiences)  خربة مباشرة مهدفة، حتَصل عليها ارتباط بالغرض
 واحلدوث الوقوع

2. (Contrived experiences)  خربة تقليدية منظمة، حتَصل على وسيلة األشياء أو احلوادث
 التقليدية،حىت تعطي االقرتاح العميق واملعاين احلقيقي، وتزيل اللفظية.

3. (Dramatized experiences)  خربة متثيلية، يصل إليها تقدمي التمثيل من احلركة املتنوعة إىل
ا ويشعر املمثل طبيعة ممثلة، األلعاب الكاملة مبالبس وزخارف، حىت جيذب اهتمام

 ويدرب اشرتاكا وسيطرة لغة وصوت ومنوال.



4. (Demonstration) .مظاهرة، هي معرض طريقة خدمة عملية التعليم 
5. (Field trip)  نزهة، تصل إىل دعوة الطالب إىل املكان خارج املدرسة، كي يكون الطالب

 له خربة.
7. (Exhibit) درسة وتنميتها إىل اجملتمعمعرض،  يعرض نتيجة الطالب وتطور امل 
1. (Televition) تلفاز، وسيلة القاء الرتبية إىل الطالب إمجاال 
9. (Motion picture)  الصورة احملي، صورة تصميمي على الشاشة بسرعة مرتبة وحمركة

 مستمرة حىت حيقق حركة اشياء واشخاص متبدِّال.
8. (Recording, radio) يد التعليم فعاال، حىت يز  رقيم الراديو، يلقي باإلذاعة يف عملية

 معارف وخربة و رغبة للطالب.
1٠. (Picture) صورة، وسيلة حتقق مبقياَسني فكرا ومسكوبا 
11. Visual symbols)) كناية بصرية، صورة شاملة مما يدل على أشكال بصرية 
12. (Verbal symbols) .12كناية لفظية، يوجد يف كتب وغريها 

فعاال فالبد من أن يكون هلذه الرموز معىن واحد عند  التعلمولكى يكون 
 املرسل واملستقبل حىت يتم التفاهم والتفاعل بينهما على الوجه الصحيح.

 
  

وغريه تصنيفات   Sudirman، فصل الّتقسيم الذى قدم أهل الوسيلةمن 
 الوسيلة على ذاهتا، وهي:

 من ناحية نوعها (أ
 وسيلة أصلية ووسيلة تقليدية .1

                                                           
12 Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidkan Islam, (Jakarta; CV. Fifamas, 2003) hlm. 113-

114 



 شكل اللوحةوسيلة  .2
 وسيلة خمطط ووسيلة خطوط بيانية .3
 وسيلة تصويرية .4
 وسيلة مسموعة .5
 13وسيلة مطبوعة. .7

 وكان رأي أخر عن الوسيلة من ناحية نوعها، جتمع على:
 وسيلة مسموعة، وسيلة ترتبط بصوت .1
 وسيلة بصرية، وسيلة ترتبط حبس .2
 وسيلة مسموعة بصرية، وسيلة هلا عنصران، صوتا وصورة. .3

 حديثة الوسيلةمن ناحية  (ب
وسيلة تصويرية، تعد بوسيلة مقياسني، ووسيلة هلا طول وعرض، مثل كوميك  .1

 وملصق.
 وسيلة ثالثة مقاييس، مثل طراز صلد، طراز ُوْجَهة، طراز تأليف، طراز عمل. .2
 .Slide, Filmstrip, OHP وسيلة تصميمية، تستخدم بأداة تصميم، مثل .3

 14استخدام البيئة كوسيلة الرتبوية. .4

 

 إختيا  وسائل التعليم .د

                                                           
13 Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 237-238. 
14 Harjanto, Perencanaan Pengajaran, hlm. 237-238 



الوسائل املختلفة املستخدمة يف التواصل مع الطالب، يف الغالب كان املعلم مصدرا 
إىل جانب ذلك، وحيتاج أيضا الوسائل األخرى  15رئيسيا يعطي حافزا للطالب يف التعليم.

 ملساعدة املعلم يف ايصال املواد.

ة التعليم، تعلق مبشاكل عملييف استخدام الوسائل كوسيلة االتصاالت وخاصة فيما ي
استنادا على معايري اختيار اهلدف املوضوعي. ألن استخدام الوسائل الرتبوية ال ينظر برنامج 

م التعليم يف الفصل فقط. ألنه جيب على أن يربط على أهداف التعليم واسرتاتيجيات التعلي
 واملواد.

 
أن يف اختيار الوسائل التعليمية حتتاج النظر إىل القضايا األربع،   Kasmadiعند 

 :وهي

 اإلنتاج إىلالنظر  .1

  املواد املتوافرة (Availability) 

  القيمة(Cost) 

  أحوال الوسائل التعليمية(Physical condition) 

  إكتساب دون صعوبة(Accessibility to student) 

 لدفع  ئل الرتبوية مجاليا ألنه أجدبيقيم تنفيذ التعليم باستخدام الوسا
 .(Emotional impact)التشجيع 

 
 

 الطالب إىل نظرال .2

                                                           
15 S. Nasution, Berbagai pendekatan dalam Proses belajar dan mengajar, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010), hlm. 194. 



 (Student characteristics) على  ااملعلم قادر على ، وينبغي الطالب طبيعة
 .الطالبفهم مستوى من النضج وخلفية 

 (Student relevance)  املواد ذات الصلة إعطاء قيمة الطالبعالقة ،
 .حتقيق أهداف التعليمإجيابية يف 

 (Student involvement)  تعطي سأن املواد املعروضة  ،الطالبمشاركة
بدنيا وذهنيا لتعزيز القدرة  الطالباملهارات والقدرات وإشراك  الطالب

 .على التعليم
 توىاحمل إىل النظر .3

 (Curriculum relevansi) جيب وسائل استخدام  ،مالءمة املناهج الدراسية
 .ملنهجعلى اأن يكون وفقا  التعليم

 (Content-soundness)  زمنالمناسبا بوسائل التستخدم  ،وسائلالحمتوى. 

 (Presentasion)  التعليمحول كيفية استخدام دقة وسائل. 
 املعلم إىل نظرال .4

 (Teacher utilization)  استخدام املعلم، جيب أن يكون املعلم قادرا على
 النظر يف شروط استخدام 

 (Teacher peace of mind)  م املستخدمة من املعل التعليموينبغي أن وسائل
 17تكون قادرة على حل املشاكل حىت ال تسبب مشاكل.

املهمة يف اختيار الوسائل التعليمية وفقا بأهداف التعليم، واملواد التعليمية،  فاألمور
 ية املستمرة.املواقف التعليمطالب و وطرق التعليم، واللوازم، وطبيعة املعلم، ورغبة وقدرة ال

                                                           
 16 R. Ibrahim, Nana Syaodih S, perencanaan pengajaran, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), hlm. 

241-243. 



 
 استخدم وسائل التعليم مبادئ .ه

وسائل التعليم املستخدمة يف سياق اجلهود املبذولة لتحسني أو تعزيز نوعية التعليم. 
 :ولذلك جيب أن يهتمم إىل مبادئ استخدامها، وهي

ينبغي النظر إىل استخدام وسائل التعليم كجزء ال يتجزأ من نظام التعليم وليس   .1
 .كأداة ختدم كعامل مساعد عند الضرورة وتستخدم يف أي وقت احلاجة

ينبغي النظر إىل استخدام وسائل التعليم كمصدر التعليم الذي يستخدام يف حماولة  .2
 .حل املشاكل املوجهه يف عملية التعليم

 .ينبغي للمعلم إتقان تقنيات وسائل التعليم املستخدمة .3
ل االجيابيات والسلبيات على استخدام وسائينبغي للمعلم يأخذ يف االعتبار  .4

 التعليم.
 ينظم استخدام وسائل التعليم منهجيا وعدم متهور يف استخدامها. .5
لو كان املوضوع يتطلب أكثر من الوسائل، فاملعلم يفيد وسائل متعددة مرحبة  .7

 11ومنطلقة يف عملية التعليم، وحيفز الطالب يف عملية التعليمية.
سائل يف وقت التعليم املستمرة على األقل املستخدمة من قبل مناسبا باستخدام الو 

 :املعلم كما يلي

 املواد اليت شرحها املعلم صعوبة عند الطالب .1
 املواد التعليمية احملدودة .2
 املعلم ليس له حريصة على شرح املواد من سرد الكلمات ألنه متعب .3

                                                           
17 Nana sudjana, Ahmad Rivai,  Media Pengajaran, (Bandung: PT. Sinar Baru, 1997), hlm. 6. 



 19رح املعلم.ع إىل شاهتمام الطالب املتنقصة على التعليم بسبب امللل من االستما  .4
 ن يتقنأ فاألمور املهمة يف اختيار الوسائل التعليمية يف الغالب هي جيب على املعلم

، لبيئة التعليميةا من الوضع قراءة أن يكون جيدة يف جيب على املعلم، استخدام الوسائل تقنيات
خدام الوسائل است حيث ينشأ وسائل املناسبة،ال بسهولة اختيار للمعلم حيث الطالب وأحوال

 فعالية وكفاءة.
 

 املبحث الثاين
 LCDوسيلة  .أ

 LCDوسيلة تعريف  .1
 جنبا إىل جنب مع تطور العلم والتكنولوجيا، وسيلة التعليمية أيضا يتبع التطور السريع

 يف هذه احلالة ظهور أجهزة العرض نسبيا من وسائل التعليمية البسيطة إىل وسائل الصعبة.

LCD  نوعية التعلم وذلك لتحسني نوعية التعليم.الذى يؤثر على 

هو من إحدى اداة بصري وإلكرتوين. نظام بصري كفاءة اليت تنتج الضوء  LCDوسيلة 
الساطع جدا دون اغالق )تغميق( أضواء الغرفة حىت يصور  النص أو الصور أو النصوص 

 18والصور بشكل صحيح على الشاشة

 

 

 وفوائدها  LCDوسيلة أهذاف  .2

                                                           
18 Harjanto, Perencanaan Pengajaran, hlm. 239-241. 
19 Hujair AH Sanaky, Media Pembelajaran. hlm. 129 



كوسيلة التعليمية هلا يعطي التشجيع واملهّيج  لدى الطالب    LCDوسيلة  أهذاف أما
يف عملية  LCD. يستخدم الوسيلة التعلم عملية يف بنشاط الطالب جعليتذّكر الذي ما تعلِّّم و 

يكون   2٠.الكمبيوتر، ليجرى هذه الوسيلة حيتاج إىل  LV-5200التعلم مستمرا يسمى بـــــ 
يعين ينبغى املعلم القدرة واملعرفة  LCDإعتبارا لدى املعلمون يف عملية التعلم باستخدام وسيلة 

 .لكمبيوتروا  LCDعن استخدام وسيلة 

 LCD وسيلةازايا امل .3
 21لرتقية خربة التعلم لدى الطالب 
  ارتفاع التشجيع ألن يقّدم وسيلةLCD الصورة اجلادب 
  أكثر يتصل نأ ميكنليحصل املادة التعليمية اجلديدة و يعطى الفرصة إىل الطالب 

  22واسع نطاق على
  وسيلةLCD  هي الوسيلة السمعية والبصرية والتمثل هبذه الوسيلة ميكن التفريق

 تصميم التعلم لدى الطالب.
  ميكن يستخدم وسيلةLCD يف الفصل واسعا جبملة كثرية من ناحية الطالب 
 يركز الطالب إىل الشاشة 

 
           

 LCDوسيلة عيوب ال .4
  قيمة وسيلةLCD  وأدواهتا مازلت غالية الكمبيوترو 
 مييل الطالب إىل الصورة والصوت دون تركيز إىل املادة 

                                                           
20 Hujair AH Sanaky, Media Pembelajaran. hlm. 130 
21 Suryanto, M,  Multimedia, (Yogyakarta: Andi offset, 2005). hlm180-184. 
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  إذا كانت الكهرىب ليس مسغولة فوسيلةLCD  اليستخدمها 
  ضائع ألجل الفريوس.   الكمبيوترميكن البيانات يف 

 
 املبحث الثالث

  التعلم تشجيع .أ
 تعريف تشجيع التعلم  .1

لتعليم يف انسان. يشري التغيري كنتيجة عملية ا نفسالتعلم هو عملية تدل على تغيري 
أشكال خمتلفة مثل التغري يف املعارف والفهم واملواقف والسلوك واملهارة وهلم جرا، فضال عن 

فالتعلم هو عملية تغيري يف األفراد كنتيجة جتربة   23.اجلوانب األخرى اليت توجد يف األفراد
  .النفس يف اتصاله مع البيئة، والتغري يف شكل املعرفية، والسلوك واملهارة

واإلرادة أو  24تشجيع. أراده وأحبه. -يشّجع  -التشجيع هي مصدر من شّجع 
لعزيز إن التشجيع د ااالهتمام هلما العناصر لدفع القيام بالشيء مثل التعليم. وكما قال صاحل عب

ويستيطع الباحث أن يقول إن التشجيع كالدوافع وهي قوة  25هي استعداد يف مطهرة الفعال.
نفسية داخلية حترك اإلنسان لإلتيان بسلوك معني لتحقيق هدف حمدد. فإذا حدث ما يعيق 

لذي ا اإلنسان عن حتقيق هدفه ظل يشعر بالتوتر وبالضيق، إىل أن ينال بغيته ويشبع الدافع
 27حركه حنو ذلك كله.

                                                           
23 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Hlm. 28. 

  279(، ص 1811، )بريوت: دار املشرق، املنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف،  24

 2٠7(، ص 1819، )مكة : دار املعارف، الرتبية واطرق التد يس، العزيزصاحل عبد  25

ظمة اإلسالمية املغرب : منشورات املن -، )الرباط النااطقني هبا مناهجه وأساليبهتعليم العربية لغري ، طعيمةرشدي أمحد  27
 9٠للرتبية والعلوم والثقافة، د.ت(، ص 



من البيان السابق، عرفت أن التشجيع هي امليل أو اإلرادة الكربى للشيء أو التعليم 
بوجود الفرحة، واحلب، والرجاء، والرتكيز على النفس لتكون هذه التشجيع موجودة. وهذه 

 الدماغ. عالتشجيع عادة معلقة باالهتمام، واحلس، والشعور، واملقارنة والقاومة، يشتغل م

عليم. السييكولوجيني يدل على كون ارتباط بني التشجيع والت العلماءنتائج البحث من 
التشجيع والتعليم مها شيئان تؤثران على بعضها. التعليم هو تغري السلوك الثابت اإلمكانية 

تشجيع التعلم هى دفع الطالب ىف  .اليت حتدث كنتيجة قوة التشجيع املؤسسة بأهداف معني
 عملية التعليم على حتسني الطبيعة، داخليا كانت أم خارجيا.

من التعريفات السابقة، فالتشجيع التعلم هي قوة التشجيع يف االرتفاع يف نفس 
الطالب اليت تتضمن استمرار أنشطة التعليم، وتوفري توجيه أنشطة التعليم، واألهداف املرجو 

  21.ناجح

يف  خارجي على الطالب الذين يتعلمونحقيقة تشجيع التعلم هي تشجيع داخلي و 
تغيري السلوك. وهي تشجيع عملية التعليم واجلهة وجهود السلوك. واملراد هبا هي السلوك 

   .املشجعة هو السلوك الكامل املوجهة الثابتة

 وهى : مهزة ب. أونو وأما املعاشرات تشجيع التعليم عند
 احتياج التعليم ودفاعه (1
 الرجاء واإلمالة (2
 اجملذبة ىف التعليم  العملية (3
 29بيئة التعليم املرتبة، حىت يتعلم الطالب طيبا. (4

                                                           
27 W.S. Winkel, psikologi pendidikan dan evaluasi belajar, (Jakarta: Gramedia, 1983) , hlm. 

36. 
28 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurnya, (Jakarta: Bumi aksara, 2008) hlm.23 



  عن التشجيع النظرية .2
 :كانت اراء من العلماء السيكولوجيني، الذين قالوا يف التشجيع، وهي

 (Maslow)أ. عند ماسلو 
املرتبطة  يف كتاب "التشجيع والشخصية نظرية" عن النظرية قال ابراهام ماسلو

 البشرية، وهي:باالحتياجات 
احلوائج الفسيولوجية، تشتمل احتياجات مادية أو احتياجات أساسية )مالبس  .1

 وأطعمة(.
احلوائج إىل األمن، تشتمل هذه احتياجات شعور باألمن على السالمة اجلسدية  .2

 .والنفسية
 .احلوائج االجتماعية، تشتمل احتياجات األفراد اتصاال مع بيئتهم .3
 يعين كل انسان يريد اعرتافا على نفسه، مثل اإلرادة يفاحلوائج املنعكس بالنفس،  .4

 .احلصول على املوظِّّف والدرجة وغريمها
 حوائج حتقيق النفس، مثل الفرصة الكتساب العلوم اجلديدة وادراك املعارف احلديثة. .5

 Douglas McGregorب. عند 

الشركة موظفني على  فرقتني  قال يف كتابه "اجلانب اإلنساين يف املؤسسة"، صنف مدير
على أساس افرتاض معينة. األوىل املوظفون الذين هلم طبيعة كسالن العمل، ليسوا هلم انضباط 

 وغريمها. الثانية املوظفون الذين هلم طبيعة جهود ونشيط وغريمها. 

يف هذه احلالة، سينجح املدير اعطاء التشجيع السلبية لتحرك الفرقة األوىل ، ويستخدم 
 .تشجيع اإلجيابية لتحرك الفرقة الثانيةال

 



 ERG"  (existence, relatedness, growth)"ج. نظرية 

Cliyton Alderfer وهو شيخ يف جامعة ييل يف ،USA تستكشف النظرية أن االنسان ،
الثابت، والعالقات   (existence)هلم ثالث جمموعات من  االحتياجات األساسية يسمى بـ

(relatedness) لنمو واgrowth).) 

  McCleilandد. عند 

 McCleiland  هو العامل السيكولوجي من جامعة هارفارد، الذي عرض نظريته تسمى
بنظرية االحتياجات، صنف احلوائج البشرية إىل ثالثة أنواع، وهي النجاح والسلطة واالنتماء 

 واحلاجة إىل الطاقة  ،(need for achievement) يف شكل "الصيغة"، وهي احلاجة إىل اإلجناز
(need for power)، واحلاجة إىل االنتماء (need for affiliation).28 

 التشجيع أنواع .3
 :أ. التشجيع من ناحية األشكال األساسية، وهي

 التشجيع اخللقي 
التشجيع هي فطرة، بعدم التعليم. على سبيل املثال، التشجيع يف تناول الطعام 

 والشراب، والنقل، وغريها.
 الطالب 

 .3٠تنشأ التشجيع من الدراسة، على سبيل املثال: الدفع يف تعلم العلوم
 :ب. التشجيع من ناحية املصد  األصلي

 )التشجيع الذاتية )التشجيع الصفية 
                                                           

29 Sondang  p. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 

karya, 2009), hlm. 102-107 
30 Sadirman AM, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Grafindo persada, 

2001), hlm. 21. 



التشجيع الصفية هي اليت تقع يف نفس الطالب ، مثل تطوير املوقف لتحقيق النجاح، 
ينشأ هذه التشجيع من خارج. يف هذه احلالة،  وارادة يف اكتساب مهاراة حمددة وغريها. فال

 .ليست حاجة للمدح والثواب، أو ما شابه ذلك، ألنه ال يسبب الطالب طلب الثناء

 )التشجيع العرضية )التشجيع اخلارجية 
التشجيع اخلارجية هي التشجيع اليت تسببها عوامل خارجة التعليم، مثل النتيجة 

لطالب يع اخلارجية يف املدرسة، ألن التعليم ليس له جذبا لوالشهادة وغريمها. حيتاج هذه التشج
يف املدرسة أو وفقا الحتياجات الطالب. ألن جيب على املعلم أن حيرِّك التشجيع يف التعليم 

 31.حىت الطالب هلم استعداد وحريصة يف التعليم

 :هيو  كي الطالب هلم التشجيع العالية، ينبغي للمعلم أن حياول حماولة حمركة للرغبة،

شرح منافع وأهداف من الدروس اليت أعطي هلم. سيحرك أهداف واضح اليت  .1
 .شعرها الطالب زيادة التشجيع يف التعليم

 .اختيار موضوع املواد اليت حيتاجها الطالب .2
اختيار طريقة تقدمي املتنوعة، وفقا لقدرة الطالب وإعطاء الفرصة للطالب حملاولة  .3

 واملشاركة.
 .لتحقيق النجاح إعطاء الفرصة للطالب .4
 .توفري السهولة واملساعدة يف التعليم .5
 عطاء الثناء وجائزةإ .7
 32.احرتام طبيعة الطفل .1
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 33.عقد املنافسة السليمة، منافسة أو مسابقة سليمة رفع التشجيع يف التعليم .9
 تشجيع املعلم على تطوير اإلبداع .8
 .إعطاء مالحظات على الطالب حول تقدم شخصيتهم .1٠
 .فسهميثق تعلم يف قدرة أن .11
 .إشراك فرقة يف اختاذ القرارات .12
 34منح الطالب مسؤولية تعلمهم. .13

 .تشجيع التعليم على متأثرة عوامل .4
 :أما العوامل اليت تؤثر تشجيع التعليم للطالب، وهي

 .قيادة، دفع موجه إىل وفاء االحتياجات اجلسدية (1
 عزر، هو قوة الدفع اليت وجهت وفاء نفسية أو روحية (2
 .اليت يكون فيها شعور الفرد من عدم وجود احلاجةاحلاجة هي احلالة  (3
 35إرادة، أمل للحصول على احلاجة. (4

 :كانت عناصر تؤثر على التشجيع التعليم للطالب، وهي
 مهة الطالب وتطلعهم  .1

بدأ التشجيع التعليم منذ الطفولة مثل التشجيع يف املشي، وتناول الطعام، ويتقاتلون 
النجاح لتحقيق هذه التشجيع تنمو جهودا، وتؤدي األهداف على لعب األطفال وغريها. فإن 

 .املستقبلة يف احلياة
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Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan PT Rineka Cipta, 2003),  hlm. 29 
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35 Gavin reid, penerjemah Hartati widiastuti, Memotivasi siswa di kelas: Gagasan dan 
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 قدرة الطالب .2
حيتاج إردة الطفل إىل قدرة أو مهارة للتحقيق. مثل يقرتن التشجيع يف القراءة مع 

 .القدرة على التعرف والنطق للحروف
 .أحوال الطالب .3

 .ع التعليمتشتمل أحوال الطالب على اجلسم والروح تؤثر يف تشجي
 ظروف بيئة الطالب .4

شكلت بيئة الطالب حالة علمي، احلي، واحلياة اجملتمعية. العضو من اجملتمع، فقد 
 .يتأثر البيئة احمليطة الطالب

 .عناصر دينامية يف التعليم .5
الطالب هلم شعور واهتمام وارادة وذكريات وأفكار، اليت تغريت خبربة يف احلياة. تؤثر 

 .بيئة دينامية التشجيع يف التعليم على السلوك والتشجيع يف التعليم. كلاخلربة مع أقراهنم 
 جهود املعلم يف التعليم .7

املعلم هو مريب مهين، توقف يف كل يوم مع عشرات من الطالب. أن جهود التعليم 
 37من املعلم يف املدارس ال ينفصل عن األنشطة خارج املدرسة

لطالب، وهي: مهة الطالب وتطلعهم، قدرة افالعوامل اليت تؤثر على تشجيع التعليم، 
 أحوال الطالب، ظروف بيئة الطالب، عناصر دينامية يف التعليم، جهود املعلم يف التعليم.

   

                                                           
36 Dimyati, Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta, PT. Rineka cipta, 1999), hlm. 97-

100. 



 التشجيع وظيفة  .5
التشجيع مهم مفهوم يف كل شيء ألن التشجيع هي قوة  احملركة اليت حترك النشاط 

ر أوتغيري معينة. تشجع الرتغيب عمال وتأثعلى املخلوقات، وتسبب السلوك وتوجه إىل أهداف 
 :سلوكا. مناسبا بذالك، التشجيع هلا الوظائف التالية

 .عمال مثل التعليم تشجيع ظهور السلوك أو الفعل، فعدم التشجيع لن يكون (1
 .التشجيع كموجهة، يعين يوجه عمال إىل حتقيق أهداف مرجوة (2
 31ة وبطيئها.يع كيفية سرعة وظيفالتشجيع كمحركة، حيرك حمركا للسيارة. حيدد التشج (3

فإن املهمة الرئيسية للرغبة هي الدفع، والقيادة، واحملركة يف ظهور تصرف الفرد لتحقيق 
 .األهداف املنشودة

 
 
 
 
 

 
 املبحث الرابع

 استخدام الوسائل يف تشجيع التعلم .أ

                                                           
37 Oemar Hamalik, proses belajar mengajar. hlm. 161. 



ظام التعليم نيتطور التعليم يف املدرسة. بدأت من التعليم التقليدي اليت له احملافظة من 
ع احلديثة، اليت هلا ميزة وفقا بتقدم الزمن. يف مراحل التنمية، وكانت تغيري يف النظام التعليمي م

 38مجيع اجلوانب والعناصر.
االتصال بني املعلم والطالب كالعنصر األساسي يف عملية التعليم، تلعب دورا هاما 

لية التعليم كاملوضوع يف التعليم فعملتحقيق أهداف التعليم فعاال. نظرا إىل موقف الطالب  
 هي أنشطة يف حتقيق أهداف التعليم.

خصائص التعليم الفعال منها ينظر إىل قدرة أنشطة تعلم الطالب. وكلما ارتفعت 
أنشطة التعليم من الطالب، وارتفاع فرص النجاح يف التعليم. هذا هو األنشطة جيب على 

 وعة من األنشطة التعليمية.املعلم أن يشجع الطالب قيام جمموعة متن
ينبغي لكل عملية التعليم يف املدارس يشتمل على أنشطة التعلم للفرد واجملموعة وأنشطة 
التعلم التقليدي. ومع ذلك، ينبغي أن يكثر تطوير أنشطة التعلم للمجموعة وأنشطة التعلم 

وعة وأنشطة مجماملستقل. تفيد أنشطة التعلم التقليدي أساسا أو قاعدا ألنشطة التعلم لل
 التعليم املستقل، وتعد حماولة يف جعل اإلمجاع من النتائج احملصولة عليها الطالب.

كانت تستخدم عادة يف برامج اتصايل تربوي األدوات املادية و األدوات غري املادية.  
كانت األدوات املادية من الوسائل السمعية البصرية. يستخدم الوسائل السمعية البصرية يف 

(، واحد من العلماء الشخصيني الواقعني. 1871) Dyerية التفاعل االتصايل بشجع دوير عمل
هم يفرتضون أن التعلم الكامل حتقق باستخدام املواد السمعية البصرية املقربة من الواقع. وعند 

( إن كثرت املواد السمعية البصرية املتمثلة بالواقع، فسهلت عملية 1851) Millerميلر وآخرين 
                                                           

38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, Standar kompetensi 

lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, hlm. 52. 



تعليم. ولذلك، كان للمعلم ميل يف إعطاء املواد التعليمية مبقدار ما بإعطاء شرح قريب من ال
 38واقع وجتارب الطالب.

الوسائل هي كل شيء مستخدم يف حتقيق أهداف التعليم. هلا وظائف، هي أداة 
 مكملة مساعدة يف حماولة حتقيق األهداف، وأداة كغرض.

 لسمعية البصرية هلا اخلصائص التالية:كأداة مساعدة يف التعليم، املواد ا
 أ. قدرة على زيادة ادراك
 ب. قدرة على زيادة فهم

 ج. قدرة على زيادة نقل تعلم
 د. قدرة على إعطاء تعزيز
 ه. أو تعزيز نتائج حمققة

 4٠و. قدرة على زيادة حتسني ذاكرة.
ت الرسالة امعايري فعالية الوسائل يف التعليم هي عندما يتمكن الوسائل اتصال حمتوي

 )مواد تعليمية( سيلقيها املصدر )املعلم( إىل األهداف احملققة )الطالب(.
 

                                                           
39 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik dalam interaksi edukatif, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2005), hlm. 19-20. 
40 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, strategi belajar mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), hlm.47 
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 الفصل الثالث
 البحث منهجية

 مدخل البحث ونوعه  .أ
يف كتابة هذه الرسالة املدخل الكّمي، ويستعمل البحث يستخدم الباحث 

. والبحث التجرييب يبحث عن العالقات بني املتغريات )العوامل( التجرييب
وقال أمحد يعترب املنهج التجرييب أقرب مناهج البحوث  1حلصول التعميم.الصحيحة 

حلّل املشاكل بالطريقة العلمية يعين حماولة للتحكم يف مجيع املتغريات والعوامل 
د األساسية باستثناء متغري واحد. حيث يقوم الباحث بتطويعه أو تغيريه هبدف حتدي

  2وقياس تأثريه يف العملية.
فالعامل املستقّل  ،والعامل التابع التجرييب من العامل املستقلّ  يتكون املنهج

هو العامل الذي نريد أن نقيس مدى تأثريه على املوقف، أو العامل الذي يريد 
الباحث أن يقيس أثره على املتغري التابع. وأما العامل التابع هو العامل الذي ينتج 

ري التابع أيضا العامل الناتج أو املتغعن تأثري العامل املستقل. ويسمى العامل 
  6الناتج.

 
 
 
 

                                                           
1 Bambang Setiyadi, Metodologi Penelitan Untuk Pengajaran Bahasa Asing, (Yogyakarta:Graha 

Ilmu, 2006), Hlm. 125. 
  272 , ص3 م(, ط1892,وكالة املطبوعة عبد هللا حرمي,)الكويتأصول البحث العلمي ومناهجه,  أمحد بدر, 2

 277 ، ص أصول البحث العلمي ومناهجه أمحد بدر, 6
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، Posttest-Only Control Designيستخدم الباحث طريقة التجربة بتصميم 

 وهلذا البحث جمموعتني: األوىل اجملموعة التجريبية هي اجملموعة اليت تتعرض للمتغري
جملموعة الضابطة هي ا التجرييب أو املستقل، ملعرفة تأثري هذا املتغري عليها. والثانية

 4اجملموعة اليت ال تتعرض للمتغري التحرييب وتبقى حتت ظروف عادية.
 ميدان البحث  .ب

واملكان املقرر  2112 أبريل –يف الشهر فرباير سيبدأ الباحث هذا البحث 
 احلكومية برببيس جاوى الوسطى، يكون املدرسة يف املتوسطةللبحث يف مدارس 

 بربيس هناك أربعة مدارس. 
 تهجمتمع البحث وعين .ج

 جمتمع البحث  .1
يها أربع ف مبنطقة بريبس جاوى الوسطى احلكوميةاملدرسة الثانوية يكون 

مدرسة . 2موديل،  مدرسة الثانوية احلكومية. 1 مدارس ثانوية حكومية يعين
مدرسة . 2بانرت كونج،  مدرسة الثانوية احلكومية. 6كيتنجوعان،   الثانوية احلكومية
 بانج بيانج.  الثانوية احلكومية

ني يعين تمدرس يف ع الطالبيوأما اجملتمع اإلحصائى يف هذا البحث مج
 رببيس جاوىببانرتكونج  احلكومية الثانوية ةمدرسموديل و  احلكومية الثانوية ةمدرس

 .الوسطى
 البحث عينية .2

العينة هي جزء من جمتمع البحث األصلي، خيتارها الباحث بأساليب أن 
    2خمتلفة، وتضم عددا من األفراد من اجملتمع األصلي.

                                                           

(، 1882وسة، )بريوت: دار بريوت احملر  ،اجلامعيةاملناهج العلمية يف كتابة الرسائل ، وحممد منري سعد الدين حالقحّسان  4 
  121ص. 

 111ص. ،البحث العلمي مفهومه، أدواته، أساليبهكأيد عبد احلاق، ن عبيدات، دز عبد الرمحن عدس، د.د. ذوقا 5 
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هناك  ،يف مدرستني يأخذ الباحث الطالب يف الفصل الثامنة كعينة 
اإلعتبار يف إختيارها يعين األول الطالب يف الفصل السابعة هم مل يفهمون يف 

للغة العربية متاما وهم جديد يف تعليمها. والثاين الطالب يف الفصل تعليم مادة ا
السابعة هم يرّكز يف مواد األخرى إلستعداد يف إمتحان الوطنية وذلك اإلعتبار 

 الباحث يف يأخذ الطالب يف الفصل الثامنة كعينة.
 وأما إجراءات يف إختيار العينة هي كما يلي :

 إختيار عينة ميدان البحث (1
لباحث الطالب يف الفصلني الثامنة كعينة يف مدرستني يعين املدرسة يأخذ ا

رتكونج بان احلكومية الثانوية ةمدرسموديل )كالتجرييب( و  احلكومية الثانوية
 )كالضابطي(.

 Purposive)العينة الغرضية أو القصدية استخدم الباحث بطريقة 

Sampling)  وهي طريقة أخذ العينة اليت تستند على الواقع، أن العينة املختارة أو
هداف أو  نظر إىل املسائلاملثبوتة عند الباحث مستندة على نظر معني، يعىن ال

  3البحث.
 ابطةضمن الفرقتني، الفرقة األوىل كمجموعة انقسموا  الطالبوهؤالء  

)اجملموعتني يف الفصل الثامنة( يعين الفصل الثامنة أ والفصل الثامنة ب يف مدرسة 
. والفرقة الثاين كمجموعة 91ما فيه الطالبوعدد موديل  احلكومية املتوسطة

يف  )اجملموعتني يف الفصل الثامنة( يعين الفصل الثامنة أ والفصل الثامنة ب جتريبية
لكي واضح  عن . 91ما فيه الطالبوعدد كونج بانرت   احلكومية املتوسطةمدرسة 

 ، أنظر إىل الصورة التالية :إجراءات يف إختيار العينة
 

                                                           
6 Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Hilal, Malang,2006) hlm. 92. 
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 مدرسة بعيد من مدينة مدرسة قريب من مدينة

 إجراءات يف إختيار العينة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 ةثانوية احلكوميال مدارسأربعة 
 برببيس

 ةاحلكومي مدرسة الثانوية
 (A) موديل 

  مدرسة الثانوية احلكومية
 (B)   كيتنجوعان 

 مدرسة الثانوية احلكومية
 (C) بانرت كونج 

 مدرسة الثانوية احلكومية
 (D) بانج بيانج 

 مدرسة الثانوية احلكومية
 (C) بانرت كونج 

 مدرسة الثانوية احلكومية
 (A) موديل 

 اجملموعتني يف الفصل الثامنة
 

 اجملموعتني يف الفصل الثامنة

 ع البحثجمتم
 

 البحث عينة
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 اداة البحث .د
 يف هذا البحث يعين :اداة البحث الذى يستخدم الباحث أما 

 اإلستبيان .1
 للحصول على احلقائق، والتوصل إىل العلمياإلستبانة هو أداة مفيدة من أدوات البحث 

الوقائعى والتعرف على الظروف واألحوال ودراسة املواقف واإلجتاهات واالراء، يساعد املالحظة 
وكما قال  7ويكملها، وهو يف بعض األحيان الوسيلة العملية الوحيدة للقيام بالدراسة العلمية.

طريقة االستبيان هي طريقة جلمع البينات اليت تستعمل بإعطاء املسائل املكتوبة إىل ونو سوجي
 يف  LCD ستخدام وسيلةإ عن اتناإستخدم الباحث هذه الطريقة جلمع البي 9.امللتقى إلجابتها

اوى احلكومية برببيس ج املتوسطة رسامد يف اللغة العربية الطالب يف مادةتعلم  تشجيع
 توجيه وأسئلة اإلستبيان كما تقدم يف امللحق.و الوسطى.

 ختبار أسئلة اإلستبيان )الصدق والثبات(ا .2
 اإلختبار صدق (1

هو مهارة اإلستبيان لقياس وتصوير الشيئ الذي يناسب أهداف صدق اإلختبار أن  
صدق االختبار  11املقصود بالصدق هو إىل أي درجة يقيس االختبار ماوضع لقياسه. 8اإلستبيان.

 11.مقياس يشري به صدق أدة التجريبهو 
  12.(construct)فيستخدم إختبار الصدق البنائ  نفسياذا أدوات غري اإلختبار هلا لقياس ال 

واملقصود بالصدق البنائ يعين املفاهيم اليت نصف رؤيتها أومساعها أو ملسها مثل مفهوم الذكاء 
أومفهوم تقدير الذات. فالشخص الذي يبين االختبار ميكن ان يتوقع ان الطالب الذي لديه تقدير 

تعرض ملوقف ناقد، فالعالقة بني مفهوم الشخص عن ذات عايل ميكن ان يدافع عن نفسه اذا 

                                                           

 .1(، ص 1882)املعهد العايل التدريس وعلوم الرتبية، الوسائل املعينات يف تعليم العربية، د. اندوس إمام أسراري،  7 

8 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 142 
9 Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Bandung; Alfabeta, 2013) hlm.110 

 116( ص. 2117)عمان : دار املسرية ، اساسيات البحث العلميالدكتور منذر الضامن، 10 

11 Suharsimi, Prosedur Penelitian, hlm 168 
12 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 123 
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 16فسه أو تقديره لذاته مع سلوكه هو ما كان ينظر إليه على أنه صدق بنائ، أو صدق املفهوم.ن
 : 12انظر إيل الصورة التالية

 
 
 
 
 
 
  

ئلة بدرجة دوكتور عموما وبعده جتريب إىل العينة. أسإىل رأى تربوّي صدق البنائية حيتاج  
اإلستبيان ينقش مع د. شهداء صاحل )املعلم يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

   .spss بربنامج الباحث خيترب  النج ( ، احلاصل هو مقبول بتحسني وبعد ذلكمبا
يل إرتباط ودرجة جمموعة. حتلة كل سؤال احلاصل من جتريب يستخدم حتليل إرتباط بني درج 

 spssيستخدم برنامج 

 كالتالية :  اىل جدول احلاصل
 

 بيان نتيجة r سؤال
 صدق 1،29 1
 صدق 1،21 2
 صدق 1،22 6
 صدق 1،22 2

                                                           

 112ص.  ، اساسيات البحث العلميالدكتور منذر الضامن، 13 

14 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D, hlm. 124 

 يناسب إىل ما يقيس 

 أدوات اجليدة
 

تشاور مع 
 خبري الرتبوي

خيترب بربنامج 
SPSS /  

Ms.Excel 
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 صدق 1،71 2
 صدق 1،33 3
 صدق 1،28 7
 صدق 1،23 9
 صدق 1،61 8

 صدق 1،67 11
 صدق 1،79 11
 صدق 1،22 12
 صدق 1،22 16
 صدق 1،22 12
 صدق 1،28 12
 صدق 1،28 13
 صدق 1،22 17
 صدق 1،68 19
 صدق 1،66 18
 صدق 1،21 21

 احلساب وحاصل 12غري مقبول. 1،61مقبوال وأدىن  1،61اذا درجة اإلرتباط أعلى من  
  .املالحق ىف مشاهد معها

 
 
 

                                                           
15 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D, hlm. 126 
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 ختباراإل الثبات (2
عين ياخلصائص من إختبار جيد يعين اإلختبار اإلستقرار. يقال اإلختبار ثابتا أو اإلستقرار 

أن . النتائج سنفب تقريبا الدرجة جا نتنفس الشخص وإهناك خيتبار اإلختبار مرتني إىل 
يعين الطريقة جزء   sperman-brown طريقةيعرف يف املستوي الثبات اإلختبار يستخدم ب

 13.(Y) الوتردرجة و  (X) الشفعيّ بكيفية يفّصل بني درجة  من الثانية
    

 

 

 

حتليل إرتباط  .درجة الشفعّي ودرجة الوتراحلاصل من جتريب يستخدم حتليل إرتباط بني 
    spssيستخدم برنامج 
 احلاصل كالتالية :

 

Correlations 

 X Y 

X 

Pearson Correlation 1 .773** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 30 30 

Y 

Pearson Correlation .773** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 2 x  1،77 r =  
1 +  1،77 

r = 1،97        

                                                           
16 Imam Asrori, Muh. Tohir, M. Ainin, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang; Misykat Cet.3, 2012 ) 

Hlm.79 

r = 2 x r 

     1 x r 
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  :17جدول تفسري معامل اإلرتباط، كالتالية يناسب احلاصل إىل
 درجة االرتباط فاصلة املعامل

 ضعيف جدا 1،18 – 1،11
 ضعيف 1،68 – 1،21
 متوسط 1،28 – 1،21
 قويّ  1،78 – 1،31
 قوّي جدا 111 – 1،91

 
 بتقدير قوّي جدا. . ويعتقد هذه االستبيات ثابتا  = r 1،97 حاصل 

 متغريات البحث ومؤشراته .ه
يف هذا البحث متغريان،  19.املتغريات هي كل من األشياء اليت تصري حمسوسة يف مشاهدة البحث

 مها :
 متغري مستقل  .أ

 (، وهو نوعان :X)متغري LCDكان متغري مستقل يف هذا البحث إستخدام وسيلة 
 .LCDالطالب الذين يستخدمون وسيلة 

 .LCDوسيلة  الطالب الذين اليستخدمون
 فهي تكثري أجزاء من املتغري. واملؤشرات حملاصلة على هذا البحث هي:وأما املؤشرات 

 فعال الطالب ىف عملية التعليم .1
 استعداد املواد الدراسية  .2
 سأل الطالب املعلم .6
 يوَجد التفاُعلى بني الطالب واملعلم   .2

                                                           
17 Kasmadi, Nia Siti Sunariah, Panduan Modern Penelitian Kuantitatif, (Bandung; Alfabeta 2013), hlm.89 
18 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 82. 
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 متغري تابع  .ب
(. واملؤشرات Yكان متغري تابع يف هذا البحث تشجيع الطالب ىف تعلم اللغة العربية )متغري 

، باملعاشرات،  LCDحملاصلة على هذا البحث هي: حالة الطالب ىف عملية التعليم بإستخدام وسيلة 
 كمايلى :

 إرادة النجاح ودفاعها  .1
 إحتياج التعليم ودفاعه .2
 الرجاء واإلمالة .6
 اإلعتبار ىف التعلم  .2
 العملية اجملذبة ىف التعلم  .2
 18با.بيئة التعلم املرتبة، حىت يتعلم الطالب طي .3

 مجع البيانات أسلوب يف .و
 الطرق الىت سيستخدمها الباحث جلمع البيانات فهي : وأما

 طريقة املالحظة  .أ
طريقة املالحظة هي انتباه مقصود ومنظم ومضبوط للظاهرات أو احلوادث أو األمور بغية 

 21اكتشاف أسباهبا وقوانينها.
يف  مرتني يعين األول قبل يقوم الباحث به يف البحث والثاين يف هذه الطريقةيستخدم الباحث 

 عن دليل املالحظة مشاهد يف املالحق. البحث. عملية
 
 
 
 

                                                           
19 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurnya, hlm.23 

 617، ص. 2119بريوت،لبنان،  -دار الفكر املعاصر البحث العلمي أساسية النظرية وممارسته العلمية،الدكتور رجاء وحيد دويدري، 20 
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 طريقة التوثيق   .ب
يستخدم الباحث هذه الطريقة ملعرفة األمساء من الطالب وعددهم، ونتيجة القيمة التعلم 

 الطالب.
 طريقة االستبيان  .ج

مفيدة من أدوات البحث العلمي للحصول على احلقائق، طريقة االستبيان هي أداة 
والتوصل إىل الوقائع والتعرف على الظروف واألحوال ودراسة املواقف واالجتاهات واالراء، 

يساعد املالحظة ويكملها، وهو يف بعض األحيان الوسيلة العملية الوحيدة للقيام بالدراسة 
    21العلمية.

يف تشجيع الطالب يف  LCD يانات عن إستخدام وسيلة هذه الطريقة يستخَدم ليجمع الب
 احلكومية برببيس جاوى الوسطى. املتوسطةاللغة العربية يف مدارس مادة 

 طريقة حتليل البيانات .ز
لتحليل البيانات من حتصيل البحث الذى له صفة كمية، فالباحث يستعمل حتليل 

 اإلحصائ باخلطوات التالية:

 حتليل املقدمة (أ
حة العينة يعىن قياس الصّ   ألول مرة الباحث طريقة حتليل اإلحصاء الذى يستخَدمقبل يقّرر 

  .إختبار التجانسو وكيفية الذى يستخَدم هو إختبار اإلستواء 

  إختبار اإلستواء .1
استخدام اختبار اإلستواء ملعرفة هل البيانات توزع عادة أم ال. أما ملعرفة توزيع البيانات اليت مت 

 Kuadrat-uji Chi 22احلصول عليها فاستعمل الباحث اختبار اإلستواء بـ 

                                                           

 628، ص.2119بريوت،لبنان،  -دار الفكر املعاصر العلمية،البحث العلمي أساسية النظرية وممارسته الدكتور رجاء وحيد دويدري، 21 
22 Sudjana, Metoda Statistika, (Bandung: Tarsito, 2005),  hlm. 273. 
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 إختبار التجانس  .2
املدرسة ملعرفة الطالب من استخدم الباحث اختبار التجانس قبل إقامة البحث يف تلك 

 املدرستني جتانس ام ال. واخلطوات ملعرفته، كما يلي :
 أخذ الباحث اإلجناز من التمرينات السابقة من املدرستني. (أ

 حبث عن املتوسط والتباين من املدرستني. (ب
 26إستخدم املعادلة ملعرفة التجانس. (ج

 
F    =أعلى التباين 

 أعلى التباين        
 فيقال أن املدرستني جتانس F tabel احملصولة أصغر من  Fإذا كانت  (د

 حتليل إختبار الفرضية .6
حة الفرضية الذى يقدَّم منه.  هذا حتليل يستخَدم لإلختبار الصّ 

 اخلطوات إختبار الفرضية هو كما يلى :
 .وأدناها الفصلني من فصل لكل الدرجات أعلى .أ

 24: املعادلة باستخدام الفصلني من الدرجات متوسطة .ب

 
 

 متوسطة الدرجات : 
  جمموعة درجات :X  .من كل الفصل 

                                                           
23 Mikha Agus Widiyanto, Statistika Terapan, (Jakarta; Pt. Elex Media Komputindo, 2013)hlm.170 
24 Karnadi Hasan, Dasar-Dasar Statistik Terapan, Bahan Mata Kuliah Statistik Pendidikan, (Semarang: t.p., 

2006), hlm. 7.  

n
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n  طالب: عدد ال 
 25: املعادلة باستخدام املعياري االحنراف .ج

 
 

Sx  االحنراف املعياري : 

2  الطالب: جمموعة من فرق مربع لكل الدرجات من 

kd.  :1 -n  
  26: املعادلة باستخدام املستقلة" ت" اختبار .د
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2

1

21

11

11 nnnn

XX
t 

1x  :فصل التجربة البيانات متوسطة 
2x  :فصل الضابط البيانات متوسطة 
1n   :فصل التجربة كثرة البيانات 
 2n  : فصل الضابط البياناتكثرة  
1s   زْيغ القياسى  :(simpangan baku) فصل التجربة 
2s   زْيغ القياسى :(simpangan baku) فصل الضابط  
21s تباين : (varians) فصل التجربة 
22s تباين : (varians) فصل الضابط 
r  إرتباط :(korelasi) .27بني عينتان  

                                                           
25 Sutrisno Hadi, Statistik Jilid 1, (Yogyakarta, 1988), hlm. 15.  
26 Karnadi Hasan, Dasar-Dasar Statistik Terapan, hlm. 17. 
27 Sugiyono, Statistik untuk Penelitian, hlm. 122 

kd
Sx

.

2
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 1" من اجلدول على مستوى داللة tabelt" من احملاسبة سيقرهنا الباحث بقيمة "testوبعد نيل القيمة " 

" ففرضية الباحثة مقبولة. وبالعكس، إن كانت tabeltأكرب من قيمة " "test، إن كانت قيمة "% 5و  %
 " فهذه الفرضية ليست مقبولة.tabelt" أصغر من قيمة "testقيمة "
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 الرابع الفصل
 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

 املبحث األول
 بيانات ال عرض .أ

 عرض بيانات املالحظة  .5
قبل أن قام الباحث يف عملية هذا البحث فبدأ باملالحظة امليدانيةة يف يية  

تشةةعي  الةة للط لليفةةالل يف تللةةط عةة   برببةةي  احلكو يةةةالثانويةةة االمةةال ية املةةدا   
  .اللغة اللربية

امةةة مدام ومةةةيلة و ةةة  هةةةذظ املالحظةةةة نةةةاي الباحةةةث البيانةةةا  الةةة  ت للةةة  ب
LCD وهذظ البيانا  كمايلي:هافي يف تلليط اللغة اللربية وتشعي  اليفالل .  

للةةةط اللغةةةةة اللربيةةةةة  ا الةةةا   م  ةةةةة بةةةةا عرا  يف ت اليفةةةةاللتشةةةعي  أّن 
حي ةةةاإل االب كةةةا  يف ن ةةة  ال اليةةةة : تللةةةيط اللغةةةة اللربيةةةة غةةةلبة  ةةةةا اللغةةةة ا   بيةةةة  

ال سهيال  كالومائل ملسةاعد  فرحة  ي قص املللط ليكون عملية تلليط اللغة اللربية 
 ةةةة  املد مةةةةة  ليفةةةةاللاللوا ةةةةل ا مامةةةةية لو  املللةةةةط يف عمليةةةةة ال للةةةةيط اللغةةةةة اللربيةةةةة

االب دائية ال  فيهامل تو د  ةاة  اللغةة اللربيةة  ولةي  عةدة قليةل  ة  اليفةالل الةذي  
تا ةةة  وهةةذظ تسةةبت غةةلوب هط يف تللةةط  مبلرفةةةحةةرو  ااعائيةةة عةةا   علةة   ليسةةوا

لديهط انيفبةا  بة ن اللغةة اللربيةة هةي يف هذظ املرحلة كثري    اليفالل و  اللغة اللربية.
مة مدام احلةرو  ااعائيةة الةت تل ةرب إ اة  غةلبة اةط  ووصوغةا علة  ب يةة الة ص ب
 القراء  والك ابة واالم ما  والكالم.   أ  يب اط. عملية ال للط ال  تركز عل  
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لةديهط يف تلليط اللغة اللربيةة  LCDوميلة البيان    اليفالل قبل يس مدم 
يف عملةةةةة الةةةة للط اللغةةةةة  احملاضةةةةر  طريقةةةةةيف الغالةةةةت يسةةةة مدم املللةةةةط  .املمةةةةل انيفبةةةةا 
 الةةةد  ويريةةةدون  الد امةةةية لال صةةة يفال رحةةةة  اليفةةةالل لةةةي سةةةبت هةةةذظ تاللربيةةةة  
ويةدة  ىل   اليفةالليسبت عدم ال شعي  يف ن ةو   . يف هذا احلايبسرعة االن هاء

  غلوبة ال هط لد و  اللغة اللربية.

 يف املللمةةن ملسةةاعد هةةذظ املةةدا    نةةاقص الومةةيلة يف ةة  ناحيةةة ا وةةر  
ال صةل امل  ةل فقة  يف كل ال صةل و   LCDلي  كانا وميلةعملية ال للط   املثاي 

 بةرا   لشةراءلي  عل  امل كوي  ة  ال قةائص يلةم أ ةواي ةةدوة . و  له هذظ الوميلة
  ةايزايالسبال لي  قليال    املاي اخلا إل. يف هذا اجملاي  LCDوالوميلة  الكمبيوتر

مةةةو   لةةة  حةةةدوة ، LCDوالومةةةيلة  الكمبيةةةوتر علةةة  املةةةدا   فيهةةةا مل  لةةة  بةةةرا  
. يف هةةذا الومةةيلة  ةةري تيفةةّو ااملللةةط بك يةةة وال ظريةةة علةة  ال ك ولو يةةا  هةةذظ يسةةبت 

ي بغةةةةي املللمةةةةون  ةةةةدّهال ولكةةةة  لةةةةي  قلةةةةيال يسةةةة يفي  أن يشةةةةع  املللةةةةط ىل   احلةةةةاي
ي لرتقيةةةةةة ال شةةةةةعي  يف  ةةةةةاة  ال لليمةةةةةي عمو ةةةةةا داعاليفةةةةةالل. حي عةةةةةون املللةةةةةط االبةةةةة
    ووصوغا يف  اة  اللغة اللربية.

 عرض بيانات التوثيق  .5
 املدا    بلةأعل   برببي   يةاحلكو ت كون املد مة الثانوية االمال ية 

  احلكو ية الثانوية د مة . 5 وةيل   احلكو ية الثانوية د مة . 5 يلم :
 الثانوية د مة . 4بانرت كون    احلكو ية الثانوية د مة . 3كي  عوعان  

 وةيل  احلكو ية الثانوية د مة هي   ند متقوم البحث مببان  بيان .  احلكو ية
جمموعة بان  بيان  ) احلكو ية الثانوية د مة ( و اليفالل 06  جمموعة ال عريبة)
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حالة ع  غو   املدا   و  (  كلي ة يف هذا البحث.اليفالل 06 ابيفة  ال
  .املالح  ىف  شاهداليفالل وحالة املد   

 املبحث الثاين
 وحتليلهابيانات عرض ال .أ

يف تشعي  تللط اليفالل يف  اة   LCD ام مدام وميلة  ع  البيانا 
احملصولة        امل وميفة احلكو ية برببي   او  الوميف االلغة اللربية يف  د

  ي كون عل  طلبة 556االم بيان الذي قد أعيفي لل ال يذ كاملس عيت اجملمو  
 .06 وجمموعة ظابيفة  06يلىن جمموعة ال عريبة  جممل ن

مداال  ولكل  56     للطتشعي  اليف  LCD ام مدام وميلة االم بيان  
 بديال  ل  4قيم ه  )أ ب ( بديال  اال ابة هي  ا يلي : بديال  أ 4مداي 
 .5قيم ه  بديال  ة  5قيم ه  بديال  إل  3قيم ه 

شروط ال حليل ه اك  و با ىل بيانا  الكمي ي  م  فيهيف  الباحث ويلر 
 : يل  كما وهي ال رضية و با  وىل  و با  ال عان ىل  م واءو با  االىل

 شروط التحليل إختبار .ب
ل حليل البيانا     حتصيل البحث الذ  له غ ة كمية  فالباحث يس لمل 

  البيانا  اا و با  ال رضيةبإالباحث  يس لملقبل  .با ا رتيحتليل االحصائ 
ىلو با  و إو با  االم واء ب الباحث ميس مد  هاطريقة حتليليس وي وال عات . و 

 . ال عان 

 إختبار اإلستواء .1
 البيانا  تو ي  مللرفة ال عربة ىلقا ة قبل االم واء ىلو با  الباحث ام مدم

 قبل ال عربة االم بيان ة  ة    البيانا  الباحث ف وذ. ال أم عاة  تو   هي هل
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 االو با   لايري أ ا ل حليلها. Chi-Kuadrat  امللاةلة وام لمل  امللح  يف كما
hitung ىل ا كان (Ho) ال ر  اللد  قبل ي هي

2  > tabel
2   احلقيقي املس و  ع  

α= 6 61  و dk = k - 5. 

 : تل  كما والظابيفة ال عربة ل صل االم واء او با     وال  يعة
 4 جدول

 اإلستواء إختبار من احملصول

 الشرح hitung 2 tabel 2 ال صل ال مر 

 عاةي 61 54 41 53 ال عربة 5

 عاةي 61 54 11 4 الظابيفة 5

 عاةية حالة يف والظابيفة ال عربة فصل أن نلر ( 5) اجلدوي يف واضح هو وكما
hitung  ن

2  >  tabel
2   .املالح  ىف  شاهد  لها احلسال وحاغل. 

 إختبار التجانس .2
ىلم مدم الباحث ىلو با  ال عان  قبل ىلقا ة ال عربة مللرفة جتان  

(  ف وذ الباحث البيانا  والظابيفة ال عربة فصلفصل ال ال يذ    ال صلن )
. فحّللها باخليفوا     االم بيان قبل ال عربة    الد  ا  ال  حصلها ال ال يذ

 ال الية:
 باستخدام املعادلة التالية: الضابيطيمعرفة متوسطة الدرجات من الفصل  .أ

1   =
1

1

n

 
1 =   3520  

06   
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  =14 23 
 منه باستخدام املعادلة التالية: (varian)معرفة التباين  .ب

)1( 1

2

12




n

X
S 

    =3651 3642  
   5-06   
 =3651 3642 

    12   
 =15 54        

معرفة متوسطة الدرجات من الفصل الضابط باستخدام املعادلة  .ج
 التالية:

2   =
2

2

n

 
2 =   5152   

   06   
  =40 21 
 منه باستخدام املعادلة التالية: (varian)معرفة التباين  .د

)1( 2

2

22




n

X
S  

 =5561 5564    
  5-06   
 =5561 5564    

    12 
 =31 46 
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 امللاةال  السابقة فهي كما تلي:أ ا البيانا  حلسال 
 5جدول 

   البيانات الختبار التجانس

( X1 X2 رقم 11  ( ) 22  ( (X1)2  (X2)2 

1 45 35 53 23-  51 21-  524 5311 511 4002 
2 45 35 53 23-  51 21-  524 5311 511 4002 
3 45 35 55 23-  51 21-  5155 015  511 4002 
4 45 35 55 23-  51 21-  5155 015  511 4002 
5 44 35 56 23-  54 21-  552 1311 554 1663 
6 41 35 2 23-  54 21-  21 0155 554 1663 
7 41 35 1 23-  54 21-  05 2311 554 1663 
8 41 35 0 23-  54 21-  41 6155 554 1663 
9 41 33 0 23-  53 21-  41 6155 521 1330 
11 42 34 1 23-  55 21-  31 5644 501 1002 
11 42 34 1 23-  55 21-  31 5644 501 1002 
12 42 31 1 23-  55 21-  31 5644 543 0663 
13 15 30 3 23-  56 21-  51 4155 556 0330 
14 15 30 3 23-  56 21-  51 4155 556 0330 
15 15 31 3 23-  2 21-  51 4155 22 0002 
16 15 31 3 23-  2 21-  51 4155 22 0002 
17 15 31 3 23-  1 21-  51 4155 16 1665 
18 15 31 3 23-  1 21-  51 4155 16 1665 
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19 15 31 3 23-  1 21-  51 4155 16 1665 
21 15 46 5 23-  0 21-  1 0644 41 1002 
21 15 46 5 23-  0 21-  1 0644 41 1002 
22 15 45 5 23-  4 21-  1 0644 54 1330 
23 15 45 5 23-  4 21-  1 0644 54 1330 
24 15 43 5 23-  3 21-  1 0644 51 1002 
25 13 43 5 23-  3 21-  3 1311 51 1002 
26 13 43 5 23-  3 21-  3 1311 51 1002 
27 14 41 6 23-  5 21-  6 1155 3 2330 
28 11 40 6 600-  6 21-  6 6644 6 2002 
29 11 41 6 600-  6 650 6 6644 6 6665 
31 11 41 6 600-  6 650 6 6644 6 6665 
31 11 41 6 600-  6 650 6 6644 6 6665 
32 11 41 6 600-  6 650 6 6644 6 6665 
33 11 41 6 600-   6505  6 6644 5 6330 
34 11 42 6 600-   6505  6 6644 4 6002 
35 11 42 6 600-   6505  6 6644 4 6002 
36 10 16 5 600  6503  5 5311 2 5665 
37 10 15 5 600  6504  5 5311 50 5330 
38 10 15 5 600 4 650 5 5311 50 5330 
39 10 15 5 600 4 650 5 5311 50 5330 
41 11 15 5 600  6501  4 5155 51 5002 
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41 11 15 5 600  6501  4 5155 51 5002 
42 11 15 3 600  6501  2 4644 51 5002 
43 11 14 3 600  6501  2 4644 42 5330 
44 11 14 3 600  6501  2 4644 42 5330 
45 12 11 4 600  6501  50 1311 04 5002 
46 12 11 4 600  6501  50 1311 04 5002 
47 12 10 4 600  6502  50 1311 15 3665 
48 06 11 1 600  65056  51 0155 566 3330 
49 05 11 0 600  65055  30 1644 555 3002 
51 05 12 0 600  65055  30 1644 544 4663 
51 05 12 1 600  65055  42 2311 544 4663 
52 05 05 1 600  65051  42 2311 551 1663 
53 05 05 1 600  65051  42 2311 551 1663 
54 05 03 1 600  65050  42 2311 510 1330 
55 04 03 2 600  65050  15 5644 510 1330 
56 01 04 56 600  65051  565 3311 512 1002 
57 00 01 55 600  65051  555 4155 354 0663 
58 02 01 54 600  65055  521 1155 445 1663 
59 15 16 50 600  65053  511 5311 152 1002 
61 16 16 51 600  65053  051 3311 152 1002 
N = 

06 
X1 =  

3520 
X2 = 

5152 
  

2

1X  = 

3541 133 


2

2X  = 

1151 213  
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 : امللاةلة بام مدام ال عان   لرفة أ ا و

 
15 54   = 
31 46 
1336 = 

 بد  ة فقا نه 1336هو F حسال أنّ  السابقة امللاةلة    الباحث عر 
 فيقاي F  دوي < F حسال ىل ن. 11 5 هي %5 و 10 5 هي F 1%  دوي

 .ال عان  حالة يف ال صلن أن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F   =  أعل  ال باي 
أةىن ال باي   
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 إختبار الفرضية .3

 LCD  وسيلةالذين يستخدمون  الطالب من  اإلستبيان درجة (1
  .(جمموعة التجريبة)

 6جدول 
 التجرييب فصلدرجة 

 الرقم  X)1( القيمة الرقم X)1( القيمة

11 35 45 5 
11 35 45 5 
11 33 45 3 
11 34 45 4 
11 31 44 1 
10 30 41 0 
10 31 41 1 
10 31 41 1 
10 32 41 2 
11 46 42 56 
11 45 42 55 
11 45 42 55 
11 43 15 53 
11 44 15 54 
12 41 15 51 
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12 40 15 50 
12 41 15 51 
06 41 15 51 
05 42 15 52 
05 16 15 56 
05 15 15 55 
05 15 15 55 
05 13 15 53 
05 14 15 54 
04 11 13 51 
01 10 13 50 
00 11 14 51 
02 11 11 51 
15 12 11 52 
16 06 11 36 

 جمةمو  3520
 

 اجلدوي الساب   فام يفا  الباحث أن يقدم  ا تلي:و   
 وأدناها الدرجات أعلى .1

 أةناها وأ ا 16 هي ال ابييفيفصل  االم بيان ة  ة الد  ا  أعل  أن
 . 45 فهي
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 الدرجات املتوسطة .2
 الباحث فام مدم ، ال ابييفيفصل  االم بيان ة  ة    امل وميفة مللرفة

 :ال الية امللاةلة

  1   =
1

1

n

 

  1 = 3520  
                        06   
  =14 23 

  املعياري االحنراف .3
 

dk

X
Sx


2

1

1 : 

 :البيان
1Sx :  املليا ي االحنرا 


2

1X  : فصل ال عرييب. الد  ا     لكل  رب  فرق    جممو 
 dk   :5-1n. 

 :تلي كما السابقة البيانا  حلسال امللاةلة هذظ وتيفبي 

dk

X
Sx


2

1

1 : 

 

 

 

 

 

3541 133    :1Sx          
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5 -06  
       

   
     

3541 133        :1Sx         
12                                                               

                                                                      1Sx  :  1 3553551 

  هي املليا ي االحنرا  ة  ة أن الباحث فلر  السابقة امللاةلة و  
1 3553551 

 أّ ا اجلدوي حلسال االحنرا  املليا ي فهو اجلدوي كما يل  :

 7جدول 
 
X1 1X الرقط  2

1X  

5 45 53 23- 521 531 

5 45 53 23- 524 531 

3 45 55 23- 501 515 

4 45 55 23-  501 515 

1 44 56 23-  552 131 

0 41 2 23-  21 015 
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1 41 1 23-  05 231 

1 41 0 23-  41 615 

2 41 0 23-  41 615 

56 42 1 23-  31 564 

55 42 1 23-  31 564 

55 42 1 23-  31 564 

53 15 3 23-  51 415 

54 15 3 23-  51 415 

51 15 3 23-  51 415 

50 15 3 23-  51 415 

51 15 3 23-  51 415 

51 15 3 23-  51 415 

52 15 3 23-  51 415 

56 15 5 23-  1 064 

55 15 5 23-  1 064 
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55 15 5 23-  1 064 

53 15 5 23-  1 064 

54 15 5 23-  1 064 

51 13 5 23-  3 131 

50 13 5 23-  3 131 

51 14 6 23-  6 115 

51 11 6 60 6 664 

52 11 6 60 6 664 

36 11 6 60 6 664 

35 11 6 60 6 664 

35 11 6 60 6 664 

33 11 6 60 6 664 

34 11 6 60 6 664 

31 11 6 60 6 664 

30 10 5 60 5 531 



00 
 

31 10 5 60 5 531 

31 10 5 60 5 531 

32 10 5 60 5 531 

46 11 5 60 4 515 

45 11 5 60 4 515 

45 11 3 60 2 464 

43 11 3 60 2 464 

44 11 3 60 2 464 

41 12 4 60 50 131 

40 12 4 60 50 131 

41 12 4 60 50 131 

41 06 1 60 51 015 

42 05 0 60 30 164 

16 05 0 60 30 164 

15 05 1 60 42 231 



01 
 

15 05 1 60 42 231 

13 05 1 60 42 231 

14 05 1 60 42 231 

11 04 2 60 15 564 

10 01 56 60 565 331 

11 00 55 60 555 415 

11 02 54 60 521 115 

12 15 50 60 511 531 

06 16 51 60 051 331 

  3520 اجملمو  
2

2X = 

3541 133 
 

 توزيع التكراري .4
 فهي كما يلي : ال ابييفيفصل أ ا ال و ي  ال كرا ي    

 (5أةىن الد  ة +  – د  ة  ة تشعي  ال للط )أعل  الد  ة  (5

16 – 45  +5  =46 

   }  log n( 3 3+ ) 5{ عدة فرت  ال ئة  (5
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5 ( +3 3 )log  06 

1 040  =1 

  د  فرت  ال ئة  (3
  د  ة  ة االجنا 

 عدة فرت  ال ئة  
46  :1  =1 

    البيانا  السابقة  عر  أن  دوي ال و ي  ال كرا ي هو :
 8جدول 

 التوزيع التكراري لفصل التجربة
 تكرا  ىلجنا  ال للط الرقط
5 45 – 41 0 

5 40 - 16 0 
3 15 – 11  53 
4 10 – 06  53 
1 05 - 01  1 
0 00 - 16  5 
1 15 - 11  5 
1 10 - 16  5 

 
 ت سري  وة  الد  ة 

 ( )االحنرا  املليا ي( 1 5  وم  ة  ة االجنا  +) (5
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14 23 ( +5 1(.) 1 355 = )01 12 

 ( )االحنرا  املليا ي(1 6  وم  ة  ة االجنا  + ) (5

14 23 ( +6 1 (.)1 355 = )11 11 

 ( )االحنرا  املليا ي( 1 6) –  وم  ة  ة االجنا   (3

14 23  - (6 1 (.)1 355 = )15 51 

 ( )االحنرا  املليا ي( 1 5) –  وم  ة  ة االجنا   (4

14 23 - (5 1 (.)1 355 = )43 20 

 9جدول 
  ليا  الد  ة ل صل ال عربة

 ت سري  ليا  الد  ة الرقط
 مم ا  وأعالها 01 5
  يد  دا 11 – 04  5
  يد 15 – 11 3
  ل دي 43 – 16 4
 قبيح وأةناها 43 1
 

ب قدير  يد  ال ابييفيفصل   امبة بالبيانا  السابقة  خيلص الباحث 
(14 23.) 
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 LCD  وسيلةيستخدمون الالذين  الطالبمن   قيمة اإلستبيان (2
  .(ضابطةجمموعة ال)

 11جدول 

 طيفصل الضابدرجة 

 الرقم  X)2( القيمة الرقم X)2( القيمة

41 35 35 5 
41 35 35 5 
41 33 35 3 
42 34 35 4 
42 31 35 1 
16 30 35 0 
15 31 35 1 
15 31 35 1 
15 32 33 2 
15 46 34 56 
15 45 34 55 
15 45 31 55 
14 43 30 53 
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14 44 30 54 
11 41 31 51 
11 40 31 50 
10 41 31 51 
11 41 31 51 
11 42 31 52 
12 16 46 56 
12 15 46 55 
05 15 45 55 
05 13 45 53 
03 14 43 54 
03 11 43 51 
04 10 43 50 
01 11 41 51 
01 11 40 51 
16 12 41 52 
16 06 41 36 

 جمةمو  5152
 

 و   اجلدوي الساب   فام يفا  الباحث أن يقدم  ا تلي:
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 وأدناها الدرجات أعلى .1

 أةناها وأ ا 16 هي فصل ال ابييفي االم بيان ة  ة الد  ا  أعل  أن
 . 35 فهي
 الدرجات املتوسطة .2

 الباحث فام مدم ، فصل ال ابييفي االم بيان ة  ة    امل وميفة مللرفة
 :ال الية امللاةلة

  1   =
1

1

n

 

  1 = 5152 
                        06   
  =40 21 

 

 املعياري االحنراف .3
 

dk

X
Sx


2

1

1 : 

 :البيان

1Sx :  املليا ي االحنرا 


2

1X  : فصل ال ابيفي الد  ا     لكل  رب  فرق    جممو 
 dk   :5-1n. 

 :تلي كما السابقة البيانا  حلسال امللاةلة هذظ وتيفبي 

dk

X
Sx


2

1

1 : 
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  1151 213    :1Sx          

5 -06  
    

 
      

     

1151 213        :1Sx   
12                                                               

                                                                      1Sx  :  55 5112422 

  هي املليا ي االحنرا  ة  ة أن الباحث فلر  السابقة امللاةلة و  
55 5112422 

 أّ ا اجلدوي حلسال االحنرا  املليا ي فهو اجلدوي كما يل  :

 11جدول 
 
 X1 الرقم

1X  2

1X  

5 35 51 21-  521 531 

5 35 51 21-  524 531 

3 35 51 21-  501 515 

4 35 51 21-  501 515 
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1 35 54 21-  552 131 

0 35 54 21-  21 015 

1 35 54 21-  05 231 

1 35 54 21-  41 615 

2 33 53 21-  41 615 

56 34 55 21-  31 564 

55 34 55 21-  31 564 

55 31 55 21-  31 564 

53 30 56 21-  51 415 

54 30 56 21-  51 415 

51 31 2 21-  51 415 

50 31 2 21-  51 415 

51 31 1 21-  51 415 

51 31 1 21-  51 415 

52 31 1 21-  51 415 
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56 46 0 21-  1 064 

55 46 0 21-  1 064 

55 45 4 21-  1 064 

53 45 4 21-  1 064 

54 43 3 21-  1 064 

51 43 3 21-  3 131 

50 43 3 21-  3 131 

51 41 5 21-  6 115 

51 40 6 21-  6 664 

52 41 6 650 6 664 

36 41 6 650 6 664 

35 41 6 650 6 664 

35 41 6 650 6 664 

33 41  6505  6 664 

34 42  6505  6 664 
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31 42  6505  6 664 

30 16  6503  5 531 

31 15  6504  5 531 

31 15 4 650 5 531 

32 15 4 650 5 531 

46 15  6501  4 515 

45 15  6501  4 515 

45 15  6501  2 464 

43 14  6501  2 464 

44 14  6501  2 464 

41 11  6501  50 131 

40 11  6501  50 131 

41 10  6502  50 131 

41 11  65056  51 015 

42 11  65055  30 164 
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16 12  65055  30 164 

15 12  65055  42 231 

15 05  65051  42 231 

13 05  65051  42 231 

14 03  65050  42 231 

11 03  65050  15 564 

10 04  65051  565 331 

11 01  65051  555 415 

11 01  65055  521 115 

12 16  65053  511 531 

06 16  65053  051 331 

  5152 اجملمو  
2

2X = 

1151 213 
 

 التكراري توزيع .4
 فهي كما يلي : فصل ال ابييفيأ ا ال و ي  ال كرا ي    
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 (5أةىن الد  ة +  – د  ة  ة تشعي  ال للط )أعل  الد  ة  (5

16 – 35  +5  =46 

   }  log n( 3 3+ ) 5{ عدة فرت  ال ئة  (5
5 ( +3 3 )log  06 

1 040  =1 

  د  فرت  ال ئة  (3
 ة  ة االجنا   د 
 عدة فرت  ال ئة  
46  :1  =1 

    البيانا  السابقة  عر  أن  دوي ال و ي  ال كرا ي هو :
 12جدول 
 طيفصل الضابالتوزيع التكراري ل

 تكرا  ىلجنا  ال للط الرقط
5 35 – 31 55 

5 30 – 46 2 
3 45 – 41  0 
4 40 – 16  2 
1 15 - 11  56 
0 10 - 06  1 
1 05 - 01  0 
1 00 - 16  3 



12 
 

 
 ت سري  وة  الد  ة 

 ( )االحنرا  املليا ي( 1 5  وم  ة  ة االجنا  +) (5

40 21 ( +5 1(.) 55 511 = )03 25 

 ( )االحنرا  املليا ي(1 6  وم  ة  ة االجنا  + ) (5

40 21 ( +6 1 (.)55 511 = )15 05 

 ( )االحنرا  املليا ي( 1 6) –  وم  ة  ة االجنا   (3

40 21  - (6 1 (.)55 511 = )45 33 

 ( )االحنرا  املليا ي( 1 5) –  وم  ة  ة االجنا   (4

40 21 - (5 1 (.)55 511 = )36 64 

 13جدول 
 طيفصل الضابلمعيار الدرجة 

 ت سري  ليا  الد  ة الرقط
 مم ا  وأعالها 03 5
  يد  دا 15 – 04  5
  يد 45 – 15 3
  ل دي 36 – 46 4
 قبيح وأةناها 36 1

ب قدير  يد  يفيال ابفصل   امبة بالبيانا  السابقة  خيلص الباحث 
(40 21.) 
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( وب اء عل  فصل ال عرييب وفصل ال ابيفيالو با  ال رق بن امل غريي  )
 اجلدوي الساب  يس يفي  الباحث أن يقدم اخليف  كما تلي:

وأ ا امللاةلة ال  يس مد ها الباحث حلسال ة  ة ال رق بن امل غريي  
 املس قلة وهي كما تلي: " T Test"فهو

    



































 
2121

2

2

2

1

21

11

11 nnnn

XX
t  

 البيانا :
1     فصل ال عرييب:   وميفة الد  ا. 
2    وفصل ال ابيفي:   وميفة الد  ا. 
2

1X   فصل ال عرييب: فرق  رب  لكل    الد  ا 
2

2X  :  وفصل ال ابيفيفرق  رب  لكل    الد  ا 

1n   فصل ال عرييب:  جممو   . 
2n      وفصل ال ابيفي.: جممو 

df     : ة  ة احلرية 
 %1ة و  املقا نة  : 

 وتيفبي  يف امللاةلة كما تلي:
1  :14 23 

2

1X :3541 133 
2  :40 21 

2

2X :1151 213 
  1n       :06      2n       :06 
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2121

2

2

2

1

21

11

11 nnnn

XX
t 

= 40 21 – 14 23 

 1151 213 +3541 133 5      +  5 

 

 

(5-06( + )5-06) 06      06 

= 1 21 

 56004 150 5       +5 

 12  +12 06      06 

= 1 12 

 56004 150 5       +5 

 551 33      33 

   

= 1 12 

 
26 3112 

5 

 06 
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= 1 12 

 2 16011 6 5151 

= 1 12 

 5 1310 

= 

 

4 116 

 

 :تلي كما السابقة البيانا  حسال

 

 14جدول 

X1 X2 1X رقم   2X   X1
2  X2

2 

1 45 35 53 23-  51 21-  524 5311 511 4002 
2 45 35 53 23-  51 21-  524 5311 511 4002 
3 45 35 55 23-  51 21-  5155 015  511 4002 
4 45 35 55 23-  51 21-  5155 015  511 4002 
5 44 35 56 23-  54 21-  552 1311 554 1663 
6 41 35 2 23-  54 21-  21 0155 554 1663 
7 41 35 1 23-  54 21-  05 2311 554 1663 
8 41 35 0 23-  54 21-  41 6155 554 1663 
9 41 33 0 23-  53 21-  41 6155 521 1330 
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11 42 34 1 23-  55 21-  31 5644 501 1002 
11 42 34 1 23-  55 21-  31 5644 501 1002 
12 42 31 1 23-  55 21-  31 5644 543 0663 
13 15 30 3 23-  56 21-  51 4155 556 0330 
14 15 30 3 23-  56 21-  51 4155 556 0330 
15 15 31 3 23-  2 21-  51 4155 22 0002 
16 15 31 3 23-  2 21-  51 4155 22 0002 
17 15 31 3 23-  1 21-  51 4155 16 1665 
18 15 31 3 23-  1 21-  51 4155 16 1665 
19 15 31 3 23-  1 21-  51 4155 16 1665 
21 15 46 5 23-  0 21-  1 0644 41 1002 
21 15 46 5 23-  0 21-  1 0644 41 1002 
22 15 45 5 23-  4 21-  1 0644 54 1330 
23 15 45 5 23-  4 21-  1 0644 54 1330 
24 15 43 5 23-  3 21-  1 0644 51 1002 
25 13 43 5 23-  3 21-  3 1311 51 1002 
26 13 43 5 23-  3 21-  3 1311 51 1002 
27 14 41 6 23-  5 21-  6 1155 3 2330 
28 11 40 6 600-  6 21-  6 6644 6 2002 
29 11 41 6 600-  6 650 6 6644 6 6665 
31 11 41 6 600-  6 650 6 6644 6 6665 
31 11 41 6 600-  6 650 6 6644 6 6665 
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32 11 41 6 600-  6 650 6 6644 6 6665 
33 11 41 6 600-   6505  6 6644 5 6330 
34 11 42 6 600-   6505  6 6644 4 6002 
35 11 42 6 600-   6505  6 6644 4 6002 
36 10 16 5 600  6503  5 5311 2 5665 
37 10 15 5 600  6504  5 5311 50 5330 
38 10 15 5 600 4 650 5 5311 50 5330 
39 10 15 5 600 4 650 5 5311 50 5330 
41 11 15 5 600  6501  4 5155 51 5002 
41 11 15 5 600  6501  4 5155 51 5002 
42 11 15 3 600  6501  2 4644 51 5002 
43 11 14 3 600  6501  2 4644 42 5330 
44 11 14 3 600  6501  2 4644 42 5330 
45 12 11 4 600  6501  50 1311 04 5002 
46 12 11 4 600  6501  50 1311 04 5002 
47 12 10 4 600  6502  50 1311 15 3665 
48 06 11 1 600  65056  51 0155 566 3330 
49 05 11 0 600  65055  30 1644 555 3002 
51 05 12 0 600  65055  30 1644 544 4663 
51 05 12 1 600  65055  42 2311 544 4663 
52 05 05 1 600  65051  42 2311 551 1663 
53 05 05 1 600  65051  42 2311 551 1663 
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54 05 03 1 600  65050  42 2311 510 1330 
55 04 03 2 600  65050  15 5644 510 1330 
56 01 04 56 600  65051  565 3311 512 1002 
57 00 01 55 600  65051  555 4155 354 0663 
58 02 01 54 600  65055  521 1155 445 1663 
59 15 16 50 600  65053  511 5311 152 1002 
61 16 16 51 600  65053  051 3311 152 1002 
N = 

06 
X1 =  

3520 
X2 = 

5152 
  

2

1X  = 

3541 133 


2

2X  = 

1151 213  
   .املالح  ىف  شاهداحلسال الكا ل   

فصل ال عرييب وفصل  وخيلص حتليل البيانا  السابقة ع  ة  ة 
 كما يل :ال ابيفي 

5) 1    3520 ي : فه   فصل ال عرييب = جممو  ة  ة   
5) 2    5152ي : فه    فصل ال ابيفي= جممو  ة  ة 
3)  1       23 14فهي :     فصل ال عرييب=   وميفة الد  ا 
4)  2       21 40 فهي :   فصل ال ابيفي =   وميفة الد  ا  
1) 

2

1X   =  فهي :  فصل ال عرييبجممو  فرق  رب  لكل    الد  ا
3514 133 

0) 
2

2X   =  فهي :  فصل ال ابيفيجممو  فرق  رب  لكل    الد  ا
1151 213 

 06فهي :    فصل ال عرييب  اليفاللعدة =            (1
 06فهي :    فصل ال ابيفي  اليفاللعدة  =           (1
 3553551 1فهي :    فصل ال عرييب االحنرا  املليا ي =            (2

2Sx

1n

2n

1Sx
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 5112422 55فهي :     فصل ال ابيفياالحنرا  املليا ي  =   (56
55)   df  : 551= ة  ة احلرية فهي 

 4 116=  (independen t-test)وة  ة 

df  ( =06+06)-5 =551 
1%  =5 216 
to tt   
1%  =5 216>4 116 
 
 
 

 : انيفالقا    ن ائ  الذي حصل عليها الباحث
 الباحث وقا ن 116 4 هي" ot"  ة  ة أن عر  السابقة احملامبة و  

 ة  ة أ ا. %1 ةاللة  س و  عل  اجلدوي    بالد  ة احملامبة   " tabelt"  ة  ة
 و وة عل  تدي وهذظ". tabelt"     أكرب" ot"  ىل ن. اجلدوي يف 551 هي احلرية
 عل  البحث ن يعة ةلا وكما  فصل ال عرييب وفصل ال ابيفي بن ةاللة  و ال رق
تلليط اللغة  أن فلرف ا فصل ال ابيفي.    أكربفصل ال عرييب  الد  ا    وميفة أن

 ال رضية ىل ن . يفاللتشعي  ال للط ال ىف فلالية أكثر LCDوميلة  املس مِد ة اللربية
 . قبولة البحث هذا يف

تشعي   يف فّلاي LCDوميلة  ىلم مدام أنّ  يقاي السابقة الوغائف عل  ب اء
 .كو ية برببي   او  الوميف احلالثانوية   اىف  د  ليفالل لاللغة اللربية  ال للط
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 املبحث الثالث
 مناقشة نتائج البحث

الثانوية  رساىف مد LCDوسيلة  ستخدامابلطالب لاللغة العربية تعليم  .1
 كومية ببربيس جاو  الوسطىاحل

املللمن  ولك  ام مدام ومائل ب واة الد امي   حيث املبدأ  ولي  كل امل
ملساعد   ةوا  ك احلقيقة الومائل ليفالل  يف فيها غلبةيلرفون  ا هي املواة 

 يف عملية ال للط. وناملللم
  يدجبلليط ال عاح  هو املسدولية للمللمون لكي الط يللال  يف ال شعي  قيمة

حقيقة ال لليط بال شعي   لرتقية ال شعي  اليفالل. املللمن هوةجب هذظ ال  ائ    لّل 
 أنشيفة ال للطيكون  5وال شعي  فيه اليفالل. االح يا ا هو ي امت ال لليط ب

  ال شعي  هو حالة ال عريدي  نه حتقي     تشعي  لاليةال  شعي الليفالل فيه 
 اليفالل تركيز    ىلليه ي ظر. يشع  اليفالل يف ال للط أنشيفة ال للطاليفالل هو 
ال لاي وال  اعل بن اليفالل واملللط  وال للط ال لليطوأنشيفة  املللط عل  ت سريا 
  فيه.  باةالاليفالل عل   اة  ال لليمية ويكون   يد وت مية فهط

يط ليفالل. هذا ال لل أنشيفة يف LCDوميلة  يس مدم بلد ها ةىل ت ا   يكون 
 يف امللاشرا  كما يلي : ا  و    ظو 

  ىلح ياإل ال لليطىل اة  ال عاح و  .5
 الر اء واال الة .5
  اللملية اجملذبة ىف ال للط .3

 يئة ال للط املرتبة  حت ي للط اليفالل طيبا .4
يشع  اليفالل ل اب  ال لليط لي  كان  ال للط عملية يفويف هذا احلاي ي ظر 

ا ونلسانا يف عملية ال لليط. يركز اليفالل بال ظر وااله مام عل  حتدثاليفالل 
                                                           

1 Oemar Hamalik, proses belajar mengajar,  (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 162 
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بسهولة   اب حالة ال صل الد امية فيها ييف هذا احلاي يسبت . LCDالشاشة 
 وحالة عاةية.

 
ىف لطالب لاللغة العربية  تشجيع التعلم يف فّعال LCDوسيلة  ستخداما .2

 كومية ببربيس جاو  الوسطىاحلالثانوية  رسامد

ت ثري ت مية ال ك ولو يا يظهر ا ةوا  ال ك ولو يا املللو ا  كوميلة ال لليمية. 
ي امت املدا   عل  ت مية ال ك ولو يا كاالورتا  يف عملية    هذا ا  و   البد 

 ال لليمية ويساعد املللمون واليفالل يف تيفلت املللو ا  لزياة  امللرفة أي ا.
( يساعد املللمون يف ىلشراح املواة ال لليمية  LCDوميلة وميلة ال ك ولو يا )

 و لمومة الصحيح   هومفيها   LCDوميلة حت  يسهل   اهيط اليفالل  ن 
 .والسياقية
فلالية الومائل يف ال لليط هي ع د ا ي مك  الومائل اتصاي ة ويا    لايري

 لايري  الرمالة ) واة تلليمية( ميلقيها املصد  )املللط( ىل  ا هدا  احملققة )اليفالل(.
فلالية الومائل يف ال لليط هي ع د ا ي مك  الومائل اتصاي ة ويا  الرمالة ) واة 

هي   LCDوميلة  تلليمية( ميلقيها املصد  )املللط( ىل  ا هدا  احملققة )اليفالل(.
ويس م  بال ظام الصو    LCDوميلة السملية والبصرية  ةا يقدم املواة ىل  الشاشة 

(speaker)   يس مدم الومائل السملية البصرية يف عملية ال  اعل االتصايل بشع  ةوير
Dyer (5201 واحد    الللماء الشمصين الواقلن. هط ي رتضون أن ال للط الكا ل  )

 Millerحتق  بام مدام املواة السملية البصرية املقربة    الواق . وع د  يلر وآوري  
 ( ىلن كثر  املواة السملية البصرية امل مثلة بالواق   فسهلا عملية ال لليط.5211)

يفاء املواة ال لليمية مبقدا   ا بإعيفاء شرح قريت    واق  ولذل   كان للمللط  يل يف ىلع
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( أن ا حنصل ىل  Vernom A. Magnesen  5213 أ  الدك و  فرنوم ) 79وجتا ل اليفالل.
مما نظرنا و  % 36مما مسل ا و  % 56مما قرأنا و  % 56املللو ا  ع د ال للط يلم 

و  اهيط فرنوم حيق   5عمل ا. مما % 26مما قل ا و  % 16مما نظرنا ومسل ا و  % 16
 16أن ال لليط بام مدام الومائل السملية البصرية ي  م  عل  ترقية  لرفة ال للط قد  

 بال سبة ةون الومائل. %

هي    ىلحد  ومائل ال لليمية ال لاي  LCDوميلة هذظ ال ظريا     ىلنيفالقا 
.     انت امللريف ركيةيلم امللرفية والسلوكية واحل  وانت ثالثة عل  مل يشفيها 

بشكل  املللو ا  يوغل عل  قاة ا ويكون باةئاملو  ال ظام ل لليط تس مدم أن ك مم
     امبةمباملواة  والدعط ال لليميةحالة  ل خي ك .     انت السلوكي مماحلقيقي
  وقف ويبن الل ظية املها ا  تلليط ركي    انت احل .والسلوك املواقف يف تغيريا 

 3.وال للط ال لليط يف املم ل ة واخليفوا  املباةئ وتلليط  الواق    
  ي ظر يف ليفالللاللغة اللربية  تشعي  ال للط يف فّلاي LCDوميلة  م مداما

 احلاي ال الية :
 أنشيفة ال لليمية فلايل 

 ممك  املواة ىلةائها 

 ىل ت ا    اهيط اليفالل 

 لرتقية ورب  ال للط لد  اليفالل 
  ا ت ا  ال شعي   ن يقّدم وميلةLCD الصو   اجلاةل 

                                                           
 

2 Niken Ariani, S.Pd, dan dany Haryanto, S.Phil, Pembelajaran Multimedia Disekolah : 

Pedoman Pembelajaran Inspiratif, Konstruktif, Dan Prospektif. Hlm.97 
3 Mukhtar,  Desain Pembelajran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: CV Mikasa Galiza, 

2003), hlm. 111. 
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  أن  ك يليف  ال رغة ىل  اليفالل ليحصل املاة  ال لليمية اجلديد  و 
  وام  نيفاق عل  أكثر ي صل

  وميلةLCD   هي الوميلة السملية والبصرية وال مثل هبذظ الوميلة  ك
 ال  ري  تصميط ال للط لد  اليفالل.

  ك  يس مدم وميلة LCD  يف ال صل واملا جبملة كثري     ناحية
 اليفالل

 يركز اليفالل ىل  الشاشة 
 كوسيلة التعليمية هلا املزايا3 كالتالية : LCDوسيلة اإلجتاهات   

 اجلاةل عل  ىله مام اليفالل املظهر 

 ت مية ال شعي  اليفالل يف ال للط 

 تكون عملية ال لليمية ال لالية والك ائة 

 ت مية  وة  ال للط 

 ورب  ال للط لد  اليفالل لرتقية 
  ا ت ا  ال شعي   ن يقّدم وميلةLCD الصو   اجلاةل 
  أن  ك يليف  ال رغة ىل  اليفالل ليحصل املاة  ال لليمية اجلديد  و 

  4وام  نيفاق عل  أكثر ي صل
  وميلةLCD   هي الوميلة السملية والبصرية وال مثل هبذظ الوميلة  ك

 ال  ري  تصميط ال للط لد  اليفالل.
  ك  يس مدم وميلة LCD  يف ال صل واملا جبملة كثري     ناحية

 اليفالل
 .يركز اليفالل ىل  الشاشة 

 

                                                           
4 Hujair AH Sanaky, Media Pembelajaran. hlm. 130 
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 الفصل اخلامس

 اخلـــــــامتة

 نتائج البحثملخص  .أ
استخدام  عن حبث التجرييب وباملنهج يالكم باملدخل البيانات الباحث حتليل بعد

وسطة احلكومية املترس ايف تشجيع تعلم الطالب يف مادة اللغة العربية يف مد LCD وسيلة 
 : كالتاليةواستخلصها   نتائج األخرية الباحث ، نالبرببيس جاوى الوسطى

يف تشجيع تعلم الطالب يف مادة اللغة العربية  LCD استخدام وسيلة عن  اتالبيان
إلستبيان يعين امن يدل على نتيجة  رس املتوسطة احلكومية برببيس جاوى الوسطىايف مد

 من فصل التجرييب وفصل الضابطي، انظر يف جدول التالية : يكون الفرق بني نتيجة

 فصل التجرييب
 متوسطة الدرجات جمموع درجة 

6923 39،26 

 93،21 9182 فصل الضابطي

 متوسطةدرجة و  يعين فصل التجرييب وفصل الضابطي درجةعن من البيانات السابقة 
 أن فعرفنا  .فصل الضابطي الدرجات متوسطةأعلى من درجة و  فصل التجرييب الدرجات

ام ستخدبدون اتعليم اللغة العربية فعال من   LCDوسيلة استخدام ب تعليم اللغة العربية
  . الطالب لرتقية التشجيع LCDوسيلة 
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  توصياتال .ب
 : ةليتقدمي التوصيات كالتانطالقا من نتائج البحث رأى الباحث ضرورة 

لذلك البد  ،ويالرتب نوعية حتسنيفيها دورا مهما يف  متعّدد الوسائل يف التعليمية .8
ذا البحث رض كتابة هيستخدم املعلمون الطرائق والوسائل بالضبط. يف هذا األمور غ

 الذين كمدرس ناملعلمو  يعتقداليعين لوظيفة وتطوير الوسائل يف التعليمية لكي 
  ،وسائلال ساعدةمب التناوع املواد تقدمي نيللمعلم ميكنو  التعلم أنشطة على يسيطرون

املواد التعيلمية و  اللغة العربية خصوصا التعلم يف امللل ونيشعر  اليشجع الطالب و  حىت
 .األخرى عموما

 وتشجيع التعلم. يف هذا احلال  LCDوسيلة ستخدام بني ا وهامة إجيابية عالقة يكون .9
. يشّجع الطالب LCDوسيلة ستخدام اتعليم اللغة العربية بيعطى التوصيات أن 
  LCD و رالكمبيوتباحلد األعلى كاملثال  لوسائل التعليميةايستخدمون املعلمون 
علم مساعد التعلم لرتقية تشجيع التكوسيلة ، هذه الوسائل  واإلنرتنيت وغري ذلك

مية النظر لدى املدارس ليأخذون السياسة يف تنالطالب. يعطى نتائج يف هذا البحث 
                 .LCDوسيلة مثل  العوامل استخدام وسائل التعليمية تشجيع الطالب بالنظر
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 تقحرااتامل .ج
 ،العربية غةالل تعليم على للمسااااااعدة نافعة ولعلها اتاالقرتاح يقدم أنالباحث  يريد
 :ةليالتك منها

والوسائل التعليمية املتنوعة ألهنا تستطيع تنمية أ LCDوسيلة  علمللم ينبغي يستخدم .8
اء مادة إعط يفإبتكارا و  أهال املعلمون يكون تعلم الطالب، سوى ذلك أنتشجيع 

 اجلادب لطالبا أن حىت، ختيار الطرائق والوسائل التعليميةالتعليمية وفضال يف إ

  والغرض يف التعلم املرجو. التشجيع يف نفس الطالبالدروس و  ملتابعة
وسائل على اإلمكنات وال (الرتبية، خدمة احمللية احلكومة) التعليمية املؤسسات عطىي .9

 بالنسيّب غال. LCD و الكمبيوترمثل  وسائل التعليميةال لديهم واليس الذياملدارس 
هذا وروا للباحثني الالحقني أن يتطالبحث العلمي فينبغي  اعتمادا على نتائج هذا .6

اللغة م ديثة األخرى لرتقية التشجيع التعلالوسائل التعليمية احلالبحث باستعمال 
    .العربية



 املراجع و املصادر قائمة

 العربية املراجع .أ

 
 2891ملطبوعة عبد هللا حرمي, الكويت,وكالة ا أصول البحث العلمي ومناهجه, ,أمحد بدر

س وعلوم الرتبية،  الددرياملعهد العايلالوسائل املعينات يف تعليم العربية، إمام أسراري،  ندوسأ 
2881 

و:  اار بري ،املناهج العلمية يف كتابة الرسائل اجلامعية، وحممد منري سعد الدين حالقحّسان 
 2881بريو: احملروسة، 

ه، العلمي مفهومه، أدوات البحثذوقان عبيدا:، از عبد الرمحن عدس، ا. كأيد عبد احلاق، 
 2881الرياض،  أساليبه

 -عاررامل اار الفكر البحث العلمي أساسية النظرية وممارسته العلمية،رجاء وحيد اويدري، 
 1009بريو:،لبنان، 

املغرب    -باط الر ، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه، طعيمةرشدي أمحد 
 للرتبية والعلوم والثقافةمنشورا: املنظمة اإلسالمية 

 2819، مكة   اار املعارف، الرتبية وطرق التدريس، العزيزراحل عبد 

 ،الرياض  املفراا: ،  املاهية واألسس والدطبيقا: العملية التعليمتكنولوجيا  كدوك.  الّرمحنعبد 
1000 

 1001املشرك، اار  بريو: واالعالم، اللغة ىف املنجد ،معلوف لويس
 1001عمان   اار املسرية ، اساسيات البحث العلمي، منذر الضامن
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