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 األولالباب 

 مقدمة

 الفصل األول : خلفية البحث

 اللغة هي نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار )علي اخلويل

 من معينة جمموعة تستخدمها اليت الصوتية الرموز من نظام هي اللغة (.11 : 2..7

 يف نياملشارك اخلرباء مجيع وحتى اللغويني فإن ، وبالتايل، والتفاعل للتواصل الناس

 اجملتمع يف األنشطة أنواع ومجيع التفاعالت مجيع أن يدركون اللغة وممارسة اللغة

 (.1:  2002، رلغة )امحد حمتدي انصا بدون بالشلل ستصاب

 دىل اللغوية القدرة هي واحليوانات البشر بني الرئيسية االختالفات من واحدة

 ميكن ، اللغة مع ".الناطقة احليوانات"البشر  ويسمى ، اللغوية املهارات البشر. مع

 نع أيضًا البعض بعضهم مع البشر ويتفاعل ، أفكاره مع ويتواصل يفكر أن لإلنسان
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 جيل أجيال من وموروثة مستمدة أساسًا هي واحلضارة العلوم. اللغة استخدام طريق

 (.2:  2002أسراري، اللغة )إمام  باستخدام

 يسمع ما لفهم أداة جمرد ليست العربية اللغة ألن هذام اهاللغة العربية هلا دور 

 الشفهي التواصل خالل من اآلخرين فهم على أيضًا يعمل بل ، يقرأه أو إليه ينظر أو

 (. 1:  2002والكتابي )أمحد حمتدي انصار، 

 اسرتاتيجيات مها للغاية مهمان عنصران هناك ، ية التعليم والتعلمعمل يف

 املع تطوير مع جنب إىل جنبا تطوير التعلم وسائل تواصل. اإلعالم ووسائل التدريس

 وخاصة ، اجلديدة التقنيات نإ( 63: 2010) األمحدي يقول. والتكنولوجيا املعلومات

 اسالن من كثري ويعتقد ، التعلم عملية يف األمهية متزايد دور هلا ، املتعددة الوسائل

 عمليات تكون حيث التعلم مواقف جلب على قادرة ستكون املتعددة الوسائط أن

 .للمدرسني الصحيح اخليار هي امللل وعدم واإلبداع باملتعة تتسم اليت التعلم
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 من العديد هناك تكون ما غالباً ، ةالقراء يف خاصة ، العربية اللغة تعلم يف

 أو بالطريقة االهتمام عدم املشاكل بني ومن. التعلم أهداف حتقيق تعيق اليت املشاكل

 املطاف يةهنا يف يتم وال وممالً  رتيبًا يكون أن إىل التعلم مييل حبيث املستخدمة الوسائل

 .التعليمية األهداف نقل

 عليها ةالباحث حصل اليت القراءة مادة سيما وال ، العربية اللغة تعلم مشكلة

 ثانويةال شيامس درسةامل يف "الثامن "ج الصف العربية اللغة معلم مع املقابالت نتائج من

 يفهمون ال الذين التالميذ من العديد هناك يزال ال أنه هو اخلامسة اإلسالمية احلكومية

 أقل لقيمةا تزال الحتى  هبم اخلاصة التعلم نتائج على تؤثر اليت العربية القراءة نصوص

 .71 من أقل تزال ال واليت ، االكتمال ملعايري األدنى احلد من

 تزال ال منها واحدة ، العربية النصوص قراءة على الطالب قدرة ختتلف 

 صعوبة جيدون الطالب بعض يزال ال حيث ، القراءة مادة يف الطالب قدرة منخفضة

 عونيستطي ال الطالب يزال ال ، بعضها استمر التعلم عملية أثناء التعلم مواد فهم يف
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 نم املعلومات ووحدات النصوص قراءة تنغيمو اخلطوط أو احلروف صوت بني التمييز

 .النصوص قراءة

 أحد باستخدام حبث بإجراء الباحثون يهتم ، املشكالت هذه على وبناءً 

 فهم يف الطالب تعلم نتائج لرتقية ولكحل  وسائل الومض املصغر وهي ، التعلم وسائل

 الميةاإلس احلكوميةاملدرسة الثانوية يف ""ج الفصل يف العربية باللغة القراءة نصوص

 املواد تنظيم على املدرسني املصغر الومض وسائل برنامج تساعد. اخلامسة شيامس

 باستخدام اخلاصة التعليمية الوسائل جيعل أن املدرس يستطيع. اجلذابة الدراسية

 الكاملة املصغرة الوسائل امجبر من خمرتع الربنامج هذا. سهال فيها املوجودة جالربام

أثر وميكن ي .بنفسه جيعلها أن يستطيع املدرس ألن. التعليمية بالبيئة املطابقة

 مبستوى جناح التالميذ. استخدامه يف أنشطة التعلم 

 ذللتالمي لالهتمام إثارة وأكثر متعمد التعليم أفضل الفالشباستخدام وسائل 

 .التعلم ونتائج وحتفيزهم واهتمامهم التالميذ اهتمام زيادة من يتمكنوا حتى
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 باستخدام املتعلقة األحباث بإجراء الكتابة يهتم ، املشكالت هذه على بناءً 

وسائل الومض املصغر يف مادة القراءة لرتقية  نتائج  تأثري سيما ال ، التعليمية الوسائل

ة يف تعليم اللغة العربية ملادالفالش ائل استخدام وسحتت املوضوع االتي : " التالميذ 

صف ة على تالميذ اليبيجترة )دراس . "حتصيل التالميذ الدراسي فيها رتقيةلالقراءة 

 رنشاه شيامس( –احلكومية اإلسالمية اخلامسة املدرسة الثانوية الثامن "ج" يف 

 فصل الثاني : حتقيق البحثال

 ما يلى: قيقتحف، سابقةمؤسساعلى خلفية البحث ال

ية املدرسة الثانوبلثامن فصل الل كون حتصيل التالميذ الدراسييكيف  .1

ائل قبل استخدام وسرنشاه شيامس  – اخلامسة اإلسالمية احلكومية

 ؟يف تعليم القراءة الفالش 

من ثااستخدام وسائل الفالش يف تعليم اللغة العربية للفصل الكيف  .2

رنشاه شيامس يف  – اخلامسة اإلسالمية احلكوميةاملدرسة الثانوية ب

 تعليم القراءة ؟
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ية املدرسة الثانوبلثامن فصل الل التالميذ الدراسيحتصيل  كونيكيف  .3

ائل استخدام وس بعدرنشاه شيامس  – اخلامسة اإلسالمية احلكومية

 يف تعليم القراءة ؟الفالش 

 الفصل الثالث: أغراض البحث

 مناسبا على حتقيق البحث السابق، تقرّر أغراض البحث كما يلي:

 احلكوميةاملدرسة الثانوية بلثامن ا لفصلل معرفة حتصيل التالميذ الدراسي .1

يف تعليم الفالش ائل قبل استخدام وسرنشاه شيامس  – اخلامسة اإلسالمية

 . القراءة

ملدرسة اباستخدام وسائل الفالش يف تعليم اللغة العربية للفصل الثامن معرفة  .2

 يف تعليم القراءة. رنشاه شيامس – اخلامسة اإلسالمية احلكوميةالثانوية 

 ةاحلكومياملدرسة الثانوية بلثامن فصل الل التالميذ الدراسيحتصيل معرفة  .3

يف تعليم الفالش ائل استخدام وس بعدرنشاه شيامس  – اخلامسة اإلسالمية

 .القراءة
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 البحث الفصل الرابع : فوائد

حث بمن املتوقع أن تفيد نتائج الدراسة عامل التعليم نظريا وعمليا. يقدم هذا ال

 ريأن توفومن املعلوم  خاصةً باللغة العربية.تعلم اللغة ،   لنظريًا تطويرًا بديالً لوسائ

 : مباشرة ةواملعلمني و املدارس تالميذالنتائج العملية هلذه الدراسة فوائد لل

، ميكن أن يزيد هذا البحث من االهتمام والتحفيز ومشاركة  تالميذ. لل1

 م اللغة العربية.يف تعلّ التالميذ

. للمعلمني ، ميكن أن توفر هذه الدراسة خيارا بديال لوسائل التعلم اإلبداعية 2

 سهل على املعلمني تسليم مواد الدروس.تحتى 

م ، يقدم هذا البحث مقياسا لقدرة املعلمني على عقد أنشطة تعلّ رسة. للمد6

 .ةيالسهلة والفعال حلول عديد مبااللغة العربية 
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 التّفكري: أساس امس الفصل اخل

 التعلم هرجو. التعلم بيئة يف املعرفة لنقل والطالب املعلم بني التفاعل عملية هو التعلم

 (األخرى التعلم مصادر مع الطالب تفاعل يعلم) طالبه لتعليم للمعلم الواعي اجلهد هو

 (2012:  116)أولن نوحى،  .املتوقعة األهداف حتقيق أجل من

 العربية اللغة تصنيف يتم ألنه معقدة عملية فهي العربية اللغة لتعلم بالنسبة أما 

 لمتع أن القول ميكن ، أعاله الفهم إىل استناداً . املدرسة يف تعلمها يتم أجنبية كلغة

 هبدف يةالعرب اللغة تعلم عملية يف واملعلمني تالميذال بني التفاعل عملية هو العربية اللغة

 .ونطاقها العربية للغة الطالب فهم تسهيل

 القراءة على القدرة  القراءة مهارات هي العربية اللغة تعلم يف املهارات إحدى 

 وسهولة األجنبية اللغات من املتعلمني احتياجات حيث من الواقعي اهلدف هي

 (2016:  16م، اسق نخا)نان .عليها احلصول

 ميكن مستقل بشكل معرفتهم لتطوير التالميذ توفري هي القراءة مهارات  

القدرة على حتقيقها يف مهارة القراءة هي و .أعلى مرتبة يف القراءة مهارات فهم اعتبار
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: 2012عزيز فخروروزي وإرتا ماهيودين ) وعرب( وءهم املقرالقراءة )ففهم مضمون 

( 2( فهم بسيط )معجمية ، حنوية ، وخطابية( ؛ )1ضمن على: )تتالقدرة إن  (27

( التقييم )احملتوى 6املؤلف ورد فعل القارئ( ؛ ) فهم مغزى أو معنى )غرض وهدف

 ( سرعة القراءة املرنة اليت يتم تعديلها بسهولة للظروف.2والشكل( ؛ )

 حيقق سوف تالميذلا ،فهم املقروء يف  الفهم جوانب مجيع فهم خالل من 

تفاهم التحصيل الدراسي أمناط اإلجراءات والقيم وال. حتصيل الدراسي أقصى

. ويفيد التحصيل الدراسي العربية لتطوير شخصية والتقرير واملهاراتواملواقف 

واجملتمع  التالميذ، وأن يساعد فهم على ترقية إتقان املعرفة لإلحتياجات التالميذ

( 22:  2002، يف كتاب )سودجانا   (Bloom)وعند بولوم(. 31:  2013)قاسم، 

 يشمل على ستة جوانب، وهياجملال املعريف فيما يتعلق بتحصيل الدراسي الفكري 

 و و( التقييم التوليفھ( التطبيق، د( التحليل، ج(  ، ب( التفاهم،املعرفة: أ( 

 أما املؤشرات حتصيل الدراسي يف مادة القراءة كمايلي : 
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 1.1اجلدوال 

 املؤشرات التحصيل الدراسي
 

 التحصيل الدراسي الكفاءة

اءة قريستطيع التالميذ على معرفة معنى املفردات من خالل  املعرفة

 .الفالشالنص اليت يقدمها املعلم بوسائل 

حمتويات القراءة يف وحدة املعلومات على فهم  قدرة التالميذ التفاهم

 .النص

 .صحيح بشكل النص قراءة على قدرة التالميذ التطبيق

من اجلملة  )تنغيم(  القراءةعلى متييز طريقة  قدرة التالميذ التحليل

 مع اجلمل األخرى 

 .فقرةالاألفكار الرئيسية يف  تعني التالميذ التوليف

ومالءمة املعنى يف  تنغيم على تقييم مالءمة قدرة التالميذ التقويم

 .النص الذي قدمه املعلم
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 التعلم مكونات بني من. التعلم عنصر إىل حاجة هناك القراءة فعالية لدعم 

 وميكنه الرسائل لتوجيه استخدامه ميكن ما كل هو اإلعالم. التعليمية اإلعالم وسائل

 نم يتمكن حتى تالميذال واستعداد ، واالهتمام ، احلماس إثارة وميكنه ، العقل حتفيز

 .تالميذال عند التعلم عملية تشجيع

وسائل  اسم التعليمية اإلعالم وسائل على يُطلق ما عادة ، العربية اللغة يف

 العربية ةاللغ يملدرس ينفاملوجه ال يف إبراهيم العليم عبد شرحها كما  ضاحياإل

 لوسائ وهي ، الفهم نفس لديه اليت يةحيدالوسائل التو مصطلح مع ،( 226: 1278)

 لالوسائ" و" املعينة الوسائل: "و يف املصطلح اآلخر .التعليمية املواد تشرح اإلعالم

 ألدواتا أو اإلعالم وسائل يعين األول". الوسائل التعليمية" و" ريةالسمعية البص املعينة

 أو اإلعالم وسائل يعين والثالث ؛ بصرية مسعية أدوات أو وسائل يعين والثاني ؛

 .التعليمية الوسائل

 حتى ناحاول ، تالميذال تعلم نتائج لتحسني وحتديدًا ، التعليم جودة حتسني يف

 مرضية جنتائ تظهر مل اآلن حتى ولكن ، خمتلفة تعليمية وسائل أو أساليب تطبيق اآلن
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 جيد تعليمية كوسائل املدارس يف الفالش وسائل استخدام إن. متعمد هو كما ،

 تثري أن ميكن الفالش برنامج يف املوجودة التصاميم مع خاصة. التعلم لدعم جدًا

 .تالميذال تعلم دافعية

 وميكروسوف الكمبيوتر سوق يف مشهورة املتحرك الفالش مستقبل وسائل إن

 بشبكة مرتبطا الوسائل هذه شكل مكروسوف خيطط. ظهورها بعد فقط شهور يف

  سنأح سيعطي  وسائل الفالش أن وبالتوكيد  مكروسوب شبكة من مباشرة إنرتنيت

 لتطوير الوسيلة هذه Disney online ويستخدم. التخطيطية الرسوم جودة وأعلى

 يف وكذلك. الوسيلة هذه لبيع  الفالش الوسائل تقدم ،1223 نوفمرب شهر يف. موقعه

 إىل الوسيلة هذه اسم  املصغرة الوسائل متيز. Gay غاي يقابلها ،1223 ديسمرب شهر

 .االتكنولوجي جمال يف املدير كنائب Jonathan Gay غاي جوناتان وتوظّفالفالش 

 من كانت اليت اللينة األدوات من إحدى هو وسائل الفالش أن املعروف من

. ماليو هذا رغبتها أشد كانت اليت املتحركة املوجهة الصور لتكوين اإلنتاجات أفضل

 تشغيله ويستطيع swf بالنمط ملف هي اللينة األدوات هذه من احملصولة وامللفات
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 امسها الربجمة لغة الفالش يستخدم. مثبت فالش مشغل به  web ويب متصفح على

action script .كثرة يستخدمها اليت احملركة األدوات من املصغر الومض وسائل إن 

 فراستيو، هادي فرانسيسكوس) اجليدة املخططات على للحصول املخططني

2007.) 

 فيها ألن جذابة تقدميها (1:  منها مزايا املصغر الومض وسائل استخدام يف إن

 تشجع (2، الصورة أو كانت النص نوع من واحملركات احلروف وملعب خمتلفة ألوان

 يسهل البصرية الدراسية املادة تقديم (6، عميقا الدراسية املادة ملعرفة التالميذ

 تستطيع( 1، املقدمة الدراسية املادة يشرح أن املدرس يكثر ال (2، فهمها للتالميذ

 حفظها يستطيع( 3، مستمرا استخدامها ويستطيع إليها احلاجة إىل مناسبة كثرهتا

 سهلي حتى( الومض قرص/قرص/أسطوانة) املغنطيسية أو البصرية البيانات شكل يف

  .مكان أي إىل محلها

 : آلتيا باحثة الرسم البيانيألساس التفكري السابق تقدم ال ولتوضيح البيان
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ادة القراءةملالتعليم اللغة العربية   
 

الفالش استخدام وسائل  
 قبل استخدام الوسائل

عد 
ب

سائل
 الز

دام
ستخ

ا
 

 على فهم القراءة اللغة العربية : حتصيل التالميذ

يستطيع التالميذ على معرفة معنى املفردات من خالل قراءة النص اليت .1

 يقدمها املعلم بوسائل الفالش.

 .حمتويات القراءة يف النصوحدة املعلومات على فهم  قدرة التالميذ.2

 صحيح. بشكل النص قراءة على قدرة التالميذ.6

 من اجلملة مع اجلمل األخرى )تنغيم(  على متييز طريقة القراءة قدرة التالميذ.2

 فقرةالاألفكار الرئيسية يف تعني التالميذ .1

 .ومالءمة املعنى يف النص الذي قدمه تنغيم على تقييم مالءمة قدرة التالميذ.3

 املعلم
 الرتقية

            اخلطوات التالية :

 فرق التالميذ على سبعقسم املدرس ي. 1

   الذي استخدمه الفالشعن الغرض التعليم و الوسائل  يشرح املدرس. 2

 مادة التعليم. يشرح املدرس 6

 نال التالميذ املادة وسعى اىل فهمها. 2

 اىل مجيع التالميذملدرس التدريب . يعطي ا1

 املوجز ليجيبه كل جمموعة. يعطي املدرس اإلمتحان 3
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 الفرضية:  سادسال الفصل

 إجابة هو أو ، صحته من للتأكد اختباره سيتم اقرتاح عن عبارة لفرضيةا

 إجابة هي الفرضية جانب إىل. (2013: 33فريونو ) الباحث سؤال على مؤقتة

 استنادًا. األدبيات ومراجعة النظرية لالستنتاجات ملخص أو ، اختبارها جيب مؤقتة

 من أخذها ميكن مؤقتة صورة هي الفرضية أن االستنتاج ميكن ، أعاله البيان إىل

 من النظرية واالستنتاجات البحث مشكالت صياغة أو اختبارها جيب اليت احلقائق

 :يلي كما هي الدراسة هذه يف الواردة الفرضية فإن ، وبالتايل. األدبيات مراجعة

 : التايل النحو على صياغتها يتم ، الدراسة هذه يف الفرضية الختبار

 استخدامب القراءة تعليم يف الدراسي التالميذحتصيل وجود ترقية : الفريضة املقرتحة 

 .الفالش الوسائل

  استخدامب القراءةتعليم  يف التالميذ الدراسيحتصيل عدم ترقية : الفريضة الصفرية 

 . الفالشالوسائل 
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 استخدام يتم احلقيقة الختبار ، ٪1 داللة مستوى باستخدام الفرضية الختبار

فتكون  ،نتيجة "ت" احلسابية أكرب من نتيجة "ت" اجلدولية كانت إذا : الفرضية

ت نتيجة "ت" كان إذاوجود الرتقية. و هناك أن يعين وهذا ،مردودةية الفريضة الصفر

 أنى ميعن احلسابية أصغر من نتيجة "ت" اجلدولية فتكون الفريضة الصفرية مقبولة

 الرتقية.عدم وجود  هناك

 سابع : البحوث السابقة املناسبةالفصل ال

 البحوث األخرى اليت هبا مناسبة منها : إن

جبامعة  الرياضياتالبحث لسيد شندر سريا رينا، طالب قسم التعليم  .1

 لتحسني وسائل الومض املصغر استخدام حممدية سوراكرتا حتت املوضوع "

 لسابعا الفصل يف احلركيةالبحوث ) الطالب تعليم رياضيات ونتائج أنشطة

 (2012/2016 وهسيجالاملدرسة الثانوية  من األول الدراسي الفصل من

 الرياضي األداء و زيادة النشاط ووصف التحقيق إىل يهدف البحث هذا
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 فئة هو البحث هذا من نوع احباث. فالش ماكروميديا أداء مع للطالب

 سيجالوه 1املدرسة الثانوية  طالب هو البحث موضوع. العمل البحوث

 امليدانية املالحظة ، املالحظة هي البيانات مجع طريقة. طالب 22 مبلغ

 .التثليث تقنية يستخدم البيانات صحة ألمان. والوثائق االختبار ،

 اناتالبي وخدمة ، الطريقة من احلد بيانات البيانات حتليل تقنية تستخدم

 ديزي ميكن فالش ماكروميديا يظهر البحث نتيجة. والتحقق واالستنتاج

 الطالب سؤال نشاط( 1: من زيادة يظهر هذا. الطالب وأداء النشاط من

( 2 ، ٪21،337 إىل تصل نشاط وآخر ٪13،337 هو التصرف قبل

 األخري واإلجراء ٪20،886 العمل قبل الفصل أمام يعمل الطالب نشاط

 العمل قبل السؤال على الطالب نشاط إجابة( 6 ، ٪12،137 إىل يصل

 هو األداء الطالب( 2 ، ٪ 10،000 إىل يصل عمل وآخر ٪ 12100 هو

 708666 هو العمل قبل 3،10 هو التخرج معايري من األدنى احلد الوفاء
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 تعمل اليت البحثية اخلامتة من. ٪ 21337 إىل تصل العمل واألخري ٪

 .للطالب الرياضي واألداء النشاط من يزيد أن ميكنوسائل الومض املصغر 

حتت  صادياالقت التعليم جملةاجملالت لسيد فرتونو لسيدة رسيت نوفيرتيين،   .2

 ائمالق التجميع وتعلم اإلعالم وسائط يف التعليم وسائط استخدام"  املوضوع

 مكتب طالب لدى والتعلم التحفيز أنشطة لتحسني التجمع أساس على

ملدرسة اال املدرسي التعليم نظام مناقشة كتاب يف 11فصل  الفئة

 التعلم وسائط إىل حاجة باجنارنيجارا" هناك باوانج ،1 املهنيةالثانوية

 التعليمية التعلم عملية يف الدعائموسائل الومض املصغر و  على القائمة

 موضوع كان. مجاعيًا حبثًا كان لقد. ونشاطهم الطالب حتفيز لتحسني

املدرسة الثانوية  يف عشر احلادي الصف مكتب إدارة طالب البحث

 التخطيط من يتألف دورة تصميم كان لقد. باجنارنيجارا باوانج ،1 املهنية

 أوراقو االستبيانات طريق عن البيانات مجع مت. والتفكري واملراقبة والعمل

 ٪ 32.6 كان الطالب حتفيز معدل أن الدراسة نتائج أظهرت. املالحظة
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 21،2 إىل ارتفع ثم الثانية الدورة يف ٪ 72.0 إىل وارتفع األوىل الدورة يف

 أنشطة أن وحيث. جدا عالية فئة يف كانت اليت الثالثة الدورة يف ٪

 الثانية الدورة يف ٪70 إىل زادت ٪20 كانت األوىل الدورة يف الطالب

 ، وبالتايل. جدًا العالية الفئة يف الثالثة الدورة يف ٪88 وارتفعت ، كانت

 كان. الطالب تعلم نتيجة على أثرت وأنشطتهم الطالب حافز زيادة فإن

 ارتفعت ثم ، األوىل الدورة يف ٪ 12،8 كان الكالسيكية اكتمال مع 32.8

 يف وارتفع ، الثانية الدورة يف 86.2 كان الكالسيكية اكتمال مع 72،2 إىل

 .دورة 6 يف ٪ 26.1 كان الكالسيكية اكتمال مع 81.2 إىل النهاية

البحث لسيدة أيسيت ولندري طالبة قسم التعليم علم األحياء جبامعة  .6

 التفاعلية املتعددة الوسائط تطبيق " حممدية سوراكرتا حتت املوضوع 

 البيولوجي التعلم ونتائج األنشطة على 8وسائل الومض املصغر  على القائمة

السالم  11 العليا املدارس طالب يف البشرية األعصاب نظام مواد

 إىل الدراسة هذه هدف" 2013/2017 األكادميية السنةسكوهرجوا 
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 على فالش ماكروميديا 8 أساس على التعلم أساليب تطبيق تأثري حتديد

الم الس يف للطالب التعلم ونتائج فعالية على البشري العصيب اجلهاز مواد

 البحث الدراسة هذه مشلت 2013/2017كوهرجوا ساملدرسة الثانوية 

 يستخدم. القبلي االختبار مراقبة جمموعة البحوث تصميم مع التجرييب

مها يف فصل  ، فئتني ويستخدم هادفة عينات أخذ تقنية العينة اختيار

 8بفصل معاجلة باستخدام وسائل الومض املصغر   1 الطبيعية العلوم 11

 هي البيانات مجع أدواتو فصل التحكم باستخدام وسائل الصورة. 

 راختبا -ت اختبارات باستخدام البيانات حتليل. واالختبارات املالحظة

 أظهرت الوصفي التحليل وكذلك ، واالقرتان املتغريات متعدد إحصائي

 و 87.27 كانت التحكم وفئة العالج لفئة التعلم فعالية متوسط أن النتائج

 درجة اختبار بعد ما ودرجات العالج لفئة الدرجات متوسط. 31.13

 يوضح ، الفرضية اختبار نتائج على بناءً. 70.00 و 82.68 التحكم

 اذجمن باستخدام التعلم ونتائج املتعددة املتغريات باستخدام التعلم نشاط
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 استخدام أن يعين هذا. 0،01هام أقل من  االختبار قيمة -ت مقرتنة

 على جيد تأثريله  8وسائل الومض املصغر  على املعتمدة التعلم أساليب

 .سكوهرجوااملدرسة الثانوية السالم  يف للطالب التعلم ونتائج نشاط

 

 

 

 


