
 

 
 

         ملخص البحث

  تالميذ الدراسي فيهاالحتصيل  رتقيةلاستخدام وسيلة الفيديو املخطوط يف تعليم اللغة العربية ملادة القراءة :  رفاء فضيلة الزهراء
 (سوميدانج سار ججنونات - اإلسالميةالثانوية  درسة معارفمب "" أ  الصف السابع على تالميذتجربة ال)دراسة 

من خالل  املعلّمللتعلم الذي يقدمه  التالميذبرنامج يُستخدم لتسهيل فهم هي الرسوم املتحركة املخطوط أو سبّورة الفيديو  
شكل مقاطع فيديو ميكن دجمها  علىحتصله تطبيق بسيط تتشكل وجبانب ذالك الفيديو املخطوط سهولة ب سمعية البصريةالصور وال

الصور اليت  لصورعلى اوسيلة تعليمية ميكن أن تسمح مبشاهدة  الفيديو املخطوط .واملوسيقى مع خرائط املفاهيم والصور واألصوات
أسرع إىل فهم تعليم القراءة ويف عملية السّعادة بيشعرون دافعية التاّلميذ، ألنّهم التعلم باألغنية يرقي أكثر و .ال ميكن تقدميها يف الفصل

 سوميدانج سار ججنونات - اإلسالميةالثانوية  معارف مبدرسة "أ" السابعلتالميذ يف الصف ل، أن هناك مشكالت من الواقع الدّرس.
املناسب  ختيارإللذلك، حيتاج املدرس  إىل او .هابإعتبارهم أن اللغة العربية صعبة. وهذا الواقع لقلة ميوهلم وتشجيعهم إىل تعلم

  م والتعلم.لكي يشعر التالميذ محاسة يف عملية التعلي
استخدام وسيلة الفيديو املخطوط يف تعليم قبل  القراءةعلى  الدراسيالتالميذ حتصيلمعرفة هي فالبحث أما أغراض 
املخطوط يف تعليم اللغة العربية  استخدام وسيلة الفيديوبعد  التالميذالدراسي على القراءة حتصيلمعرفة اللغة العربية ملادة القراءة 

استخدام وسيلة الفيديو املخطوط يف تعليم اللغة العربية على القراءة بعد على  التالميذالدراسي حتصيلمعرفة ترقية و ملادة القراءة
 .ملادة القراءة

 الفيديو املخطوطاستخدام وسيلة ب تجربةال دراسةهي طريقة  البحثا يف هذالطريقة اليت تستخدمها الكاتبة 
تشتمل البيانات يف و. و دراسة الكتب واالختبار القبلي واالختبار البعدي والتوثيق واملقابلة املالحظةهي مع البيانات جل واألساليب

 تلميذا. 29من إحصائياعليها هذا البحث على البيانات النوعية اليت حتلل منطقيا والبيانات الكمية اليت حتلل 

استخدام وسيلة الفيديو املخطوط يف على القراءة قبل  التالميذالدراسي حتصيلأن  البحث هذا من احملصولة النتائج ومن
قيمة املتوسط هلا  سوميدانج سار ججنونات - اإلسالميةالثانوية  معارفمبدرسة  السابع "أ"يف الصف  تعليم اللغة العربية ملادة القراءة

بعد  التالميذالدراسي على القراءة حتصيلوأن يف معيار التفسري.  0 - 59تقع بني فئة وهذه القيمة . 35،65احملصولة على قدر 
 - اإلسالميةالثانوية  معارفمبدرسة يف الصف السابع "أ"  استخدام وسيلة الفيديو املخطوط يف تعليم اللغة العربية ملادة القراءة

وأن  يف معيار التفسري. 0 - 59وهذه القيمة تقع بني فئة . 53،27 احملصولة على قدرقيمة املتوسط هلا  سوميدانج سار ججنونات
 السابع "أ"يف الصف  على القراءة التالميذالدراسي حتصيليرقي  استخدام وسيلة الفيديو املخطوط يف تعليم اللغة العربية ملادة القراءة

𝛼"ز" اجلدولية  يف اختبار طرفني "النتيجة  من  كما دلت عليه  سوميدانج سار ججنونات - اإلسالميةالثانوية  معارف 2⁄ = 
0.5 2⁄ و كماملعروف أن  1.96. ولذلك إحداثيات "ز" اجلدول 0.4750=( 0،025 – 0،5= ).مساحة املنحنى  0.025  = 

استخدام وسيلة الفيديو مبعنى أن هناك فرقا شديدا بني حتصيل تالميذ الدراسي قبل ،  𝐻𝑜يف جمال الرفض  3،84-" ز"قيمة 
٪ فدل على أن الرتقية يف طبقة 37أو  0،37د( فحصلت على قدر -نتيجة )ن وأما املخطوط يف مادة القراءة وبعدها.

التالميذ الدراسي  بالنسبة إىل نتائج  حتصيلوجبانب ذالك أنّ ترقية . ٪ يف معيار التفسري 70-  30معتدلة.ألهنا تقع بني 
ومع ذلك يعترب أن استخدام وسيلة الفيديو املخطوط .٪14و طورا  ٪27موافق جدا و موافق  ٪57ذ يعرف أنّ اإلستبيانات التالمي

 سار ججنونات - اإلسالميةالثانوية  درسة معارفمب " أ " الصف السابع هلا ترقية  بارزة  يف حتصيل تالميذ الدراسي يف  يف مادة القراءة 
 .سوميدانج

 


