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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث: الفصل األول 

اللغة هي نظام من رموز الصوت أو احلروف مرتبة يف جموعة من الكلمات حبيث 

ميكن نطقها ومسعها بواسطة جمموعة من األشخاص أو اجملتمعات اليت يتم استخدامها 

 .كوسيلة للتواصل أو تبادل األفكار مع األخرين واحلصول على مواقفة من اجملتمع

  (3990:2:  دينأوريل حبرال)

اللغة العربية هي احدى اللغات يف العامل عاملية تستخدم يف االتصاالت الشفوية 

ة، اليت يستخدمها العرب وتنتشر بالوسائل حركة العرب أنفسهم  أو تطور اللغة سفهيوال

عربية، وبسبب أقوى العوامل الدينية اليت تصنعها تنتشر اللغة العربية يف أرجاء العامل  ال

 .غري العربي

اللغة العربية هي احدى اللغات األجنبية اليت متت دراستها من قبل شعب 

ويتم  يف املاضي لفهم القران والسنة ةليوسكاللغة العربية دراسة كانت . اندونسيا

، ولكن ىالدينية األخر الساإلسالمية واجملعهد ة مثل امليمسرتعلمها يف مؤسسات غري 
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ويتجلى ذلك من خالل وجود تعلم اللغة . التطوربمع املرور الوقت بدأت العربية 

 . امعاتالعربية يف خمتلف التعليم الرمسي مثل املدارس واجل

 ، لغوية مهارات أربع يتضمن املدرسة يف مثل الرمسي التعليم يف العربية اللغة تعلم

 مهارة) الكالم مهارة و ،( االستماع/  األستماع مهارة إتقان) االستماع مهارة وهي

 مهارة تصنيف يتم. الكتابةمهارة  و ،( القراة مهارة) القراءةمهارة  و ،( التحدث

 يتم حني يف ،( منها كل مهارة/  االقتصادية املهارة) تقديرية مهارة إىل والقراءة االستماع

 اإلنتاجية/  اإلنتاجية املهارة) إنتاجية مهارة إىل والكتابة التحدث مهارة تصنيف

 (3911:130: أسيف هرماوان ) (.سكيلس

 التعلم موضوع بني التفاعل هي حتدث اليت والتعلم التعليم أنشطة تكون أن جيب

 وجلسر. التعلم مشاكل وبالتحديد ، تعليمية كائنات لديهم الذين الطالب وبالتحديد ،

 التعليمية املواد وخصائص طبيعة فهم أوالً ، للغاية ضروريًا املعلم دور يكون ، التفاعل

 .التعلم وسائل استخدام أجل من تعليمية كأدوات استخدامها ميكن حبيث

 ملساعدة وذلك. تالميذال مافهاو لتعلم كمصدر جدًا مهمة الوسائل تعترب

 عملية يف اإلعالم وسائل مشاركة بفضل الناجحة التعلم بعملية االهتمام على تالميذال

 مساعدة اإلعالم لوسائل ميكن( 11 ؛ 3992 ؛ عريف  سادميان) .والتعلم التعليم
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 تبسيط وميكن ، تقدميه يتم الذي املوضوع وتوضيح ، التعلم أهداف حتقيق يف املعلمني

 ميكن اليت. اإلعالم وسائل مبساعدة تالميذال إىل تسليمها يتم اليت التعليمية املواد تعقيد

 .تالميذال تعلم نتائج حتسني املطاف هناية يف

 كانت إذا مبا اخلاص املعيار حتديد يف هاماً دوراً تالميذال تعلم نتائج تلعب

 تعلم نتائج دراسة جيب(. 33 ؛ 3992 ؛ سودجانا نانا. )ال أم جيدة التعلم عملية

 وراء تكمن اليت العوامل من العديد هناك ألن ، أعمق بشكل للتعلم املنخفضة الطالب

 اسرتاتيجيات ، التعلم تقنيات ، التعلم أساليب: األساسية العوامل وتشمل. هذا

 .اإلعالم ووسائل ، التعلم

 نوية اإلسالمية،االث  مدرسة اجلوامع يف العربية اللغة تعلم يف الكاتبة وجدت كما

 هذه يف حتى ، كموضوعها العربية اللغة تشمل اليت املدارس احدى هي املدرسة هذه

 أكثر الطالب جيعل أن جيب وهذا ، األسبوع يف ساعات 2 العربية تعلم يتم ، املدرسة

 الصف طالب من مبالحظات املؤلف أدىل أن بعد ولكن. العربية الدروس يف براعة

 كل ليس أنه اتضح ، القرع تعليم وخاصة ، العربية باللغة للتعلم اجلوامع برنامج يف الثامن

 جيدون الطالب بعض يزال ال. املعلم يقدمها اليت القراءة وفهم قراءة يستطيعون الطالب

 قبل من متكرر بشكل ترمجتها متت قد القراءة أن من الرغم على القراءة فهم يف صعوبة
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حماضرة   قيمة من أقل الطالب اختبارات نتائج غالبية فإن ، لذلك ونتيجة. املعلم

 .الطالب من٪ 29 من تقريبًا مئوية نسبة مع ، 09 عن تقل اليت الطلبة العملية

 لدى القراءة مهارة يف اللغة إتقان فإن ، اجملال هذا يف الكاتبة خربة على بناء

 مشكلة هو ، العربية اللغة وخاصة ، مبدرسة اجلوامع الثانوية اإلسالمية باندونج

 العربية اللغة تعلم يف الطالب يواجهها اليت الصعوبات تتأثر. معاجلتها جيب رئيسية

 العربية اللغة تعلم يف الطالب اهتمام جيعل مما ، صعبة العربية اللغة أن الطالب بافرتاض

 منهم الغالبية ألن وذلك ، أنفسهم الطالب بني العربية للمواد والفهم املعرفة ونقص ، أقل

 من يأتون الذين أولئك أيضا هناك ، ذلك جانب إىل. االبتدائية املدرسة من تأتي

. صحيح بشكل بالعربية التحدث على قادرين كلهم ليس لكن ، اإلبتدائية املدرسة

 التدريس عملية يف احملاضرة طريقة يستخدمون ال الذين املعلمني تأثر إىل باإلضافة

(. LKS) للطالب عمل وأوراق( مدرسي كتاب) دليل وجود خالل من إال والتعلم

 إىل خاص بشكل يفتقر التدريس يف املدرسني من متنوعة جمموعة وجود وعدم

 .التعليمية اإلعالم وسائل استخدام

جيوب " باستخدام القراءة تعلم يف حبوث إلجراء املبادرة كاتبةال أخذ وهكذا

تطوير " بعنوان أغوستينا فيكا كتبتها أطروحة إىل استناداً ، اإلعالم لوسائل" األسئلة
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 التعليم من الثالث الفصل يف( PAKAPINDO  Doraemon Smart Pouch Board) وسيلة

 يكون أن ميكن اإلعالم وسائل ،"  1 تدائية احلكومية باطوبيف املدرسة اإل املواضيعي

 لالهتمام مثرياً التعلم ويصبح ، اعتدالًا أكثر التعليم تقديم يصبح أن أي ، إجيابي تأثري هلا

 يضطر ال ألنه أسهل املواد تقديم يف املعلمني ودور ، للطالب إجيابية ومواقف ، وتفاعليًا

 .وتكرارًا مرارًا شرحه إىل

 بتأثري يتعلق فيما البحث من زيادة إىل حاجة هناك ، التفسريات هذه على بناءً

 " البحث عنوان يف العربية باللغة القراءة مادة تعلم يفجيوب األسئلة   وسائط استخدام

ادة القراءة لرتقية حتصيل مل تعليم اللغة العربية  يفجيوب األسئلة  استخدام وسيلة 

دراسة جتريبية على تالميد الصف الثامن مبدرسة اجلوامع ) راسي التالميذ الد

 "(ة اإلسالمية باندونجالثانوي

 حتقيق البحث: الفصل الثاني 

 : حنقيق البحث كما يلي   كاتبةوقد وضحت مشكلة يف هذا البحث، فرتبت ال

كيف حتصيل التالميذ الدراسي يف تعليم اللغة العربية مبادة القراءة قبل  .1

 الثانويةجيوب األسئلة يف الفصل الثامن مبدرسة اجلوامع  ةلياستخدام الوس

 اإلسالمية باندونج؟
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كيف حتصيل التالميذ الدراسي يف تعليم اللغة العربية مبادة القراءة بعد  .3

 الثانويةجيوب األسئلة يف الفصل الثامن مبدرسة اجلوامع  ةلياستخدام الوس

 اإلسالمية باندونج؟

جيوب "قبل بعد تطبيق وسيلة  هل توجد فروق يف ترقية حتصيل الدراسي .2

اللغة العربية مبادة القراءة يف الفصل الثامن مبدرسة اجلوامع يف تعليم " األسئلة

 اإلسالمية باندونج؟ الثانوية

 أغراض البحث: الفصل الثالث 

 :يلي كما حتقيق البحث فأغراض من هذه البحث على بناءً

ملعرفة حتصيل التالميذ الدراسي يف تعليم اللغة العربية مبادة القراءة قبل  .1

 الثانويةجيوب األسئلة يف الفصل الثامن مبدرسة اجلوامع  ةلياستخدام الوس

 اإلسالمية باندونج؟

ملعرفة حتصيل التالميذ الدراسي يف تعليم اللغة العربية مبادة القراءة بعد  .3

 الثانويةجيوب األسئلة يف الفصل الثامن مبدرسة اجلوامع  ةلياستخدام الوس

 اإلسالمية باندونج؟
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جيوب "قبل بعد تطبيق وسيلة  ة حتصيل الدراسيترقيملعرفة توجد فروق يف  .2

يف تعليم اللغة العربية مبادة القراءة يف الفصل الثامن مبدرسة اجلوامع " األسئلة

 اإلسالمية باندونج؟ الثانوية

 أساس التفكري: الفصل الرابع 

 جتارب نتيجة القديم السلوك تقوية أو جديدة سلوكيات حدوث هو التعلم إن

 أنو. السلوكي للتكيف تدرجيية عملية هو التعلم أن. ضمين أو صريح بشكل حتدث

 ، واملراقبة ، القراءة مثل األنشطة من سلسلة مع املظهر أو السلوك يف تغيري هو التعلم

 من جمموعة هو التعلم أن أعاله الرأي فهم وميكن. ذلك إىل وما ، والتقليد ، واالستماع

 (12: 3912 ، جوناوان هريي. )األنشطة

 كمهندسني ، املعلمون هبا يقوم اليت التعليمية لألنشطة مرادفة عملية هو التعلم

 عملية هو التعلم (111: 3990)ن ، حرالديلب وفقا أنه حني يف. والتعلم التعليم ألنشطة

  (23: 3911أسيف هرموان، ).جيد بشكل التعلم على الطالب ملساعدة

 رموز) مكتوب شيء حمتويات على التعرف على القدرة هي القراءة مهارات

( III 0\1001 \يرى تارغان. القلب يف فهمها أو قراءهتا خالل من وفهمها( مكتوبة

 ينقلها اليت الرسالة على للحصول القارئ واستخدمها نفذها عملية هي القراءة أن
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 وهي ، عناصر ثالثة تتضمن القراءة. مكتوبة لغة/  كلمات وسيلة خالل من املؤلف

 إن. بصري كعنصر مكتوب ورمز ، معنى حيمل كعنصر ، كلمة ، قراءة كعنصر املعنى

. القراءة يسمى ،( 20: 1013) إلبراهيم وفقا ، الكالم لغة إىل املكتوبة الرموز نقل

 (112:3911أسيف هرموان، )

 التعرف( 1) وهي ، واحد آن يف أشياء أربعة عامة بعبارات القراءة تتضمن

( 1) و ، املتضمن املعنى معاجلة( 2) ، املتضمن املعنى فهم( 3) ، املكتوبة الرموز على

 (3911: 111أسيف هرموان، ). اليومية احلياة يف املعنى تنفيذ

 :يلي كما هي القراءة كفاءة

 ؛ وبدقة بعناية ، بطالقة قراءة. 1

 ؛ معينة مجل سياق يف املفردات معنى حتديد. 3

 ؛ النص يف عنها املعرب احلقائق حتديد. 2

 ؛ النص يف الواردة احلقائق حتديد. 1

 ؛ الفقرة يف الرئيسية األفكار على العثور. 2

 ؛ الفقرة دعم أفكار على العثور. 1

 ؛ القراءة يف الواردة األفكار ربط. 0
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 الرئيسية الفكرة تلخيص. 8

 ؛ بسرعة القراءة رسالة التقاط. 0

 (121: 3913 ، وآخرون آسروري اإلمام. )القراءة ونقد على التعليق. 19

 إن. املهارات من صغرية جمموعة تتضمنأو  معقدة مهارة هي القراءة مهارة

 الكتابة رموز إليها ترمز اليت املواقف مجيع معنى تصوير هو القراءة إتقان جوهر

 الرسالة واكتشاف لفهم املاضية وجتاربه أفكاره يستخدم القارئ أن يعين مما ، والصوت

 الكتابة خطوط على اللغة رموز حل خالل من فقط ليس ، املؤلف نقلها اليت األساسية

: 3913 ، افندي فؤاد امحد. )الرموز وراء ما إىل ينظرون الذين أولئك أيضا ولكن

111) 

 نفسها القراءة حمتويات فهم هو القراءة مهارات أجزاء أحد فإن ، بساطة وأكثر

 القراءة يف املقصود املعنى وفهم ، بسيطة بطريقة القراءة فهم على القدرة تتضمن واليت ،

 (111: 3913 ، ىهن ىلوأ. )القراءة سرعة مع التجويد أو القراءة عالمات وضبط ،

 أن ميكن اليت الوسائط من خمتلفة أنواع تطوير ميكن ، هذه القراءة مهارة خالل من

 الداعمة البدائل أحد اإلعالم يكون أن ميكن. جاذبية أكثر لتكون التعلم عملية تدعم

 .للتعلم
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 أو رسومية أدوات أهنا على تفسريها إىل والتعلم التعليم عملية يف اإلعالم وسائل متيل

 البصرية املعلومات بناء وإعادة ومعاجلة اللتقاط إلكرتونية أو فوتوغرافية صور

 .والشفهية

 رسائل وتقديم وتسهيل توضيح يف واضحة بوظيفة اإلعالم وسائل تتمتع

 تعلمهم حتفيز من يتمكنوا حتى للطالب بتوصيلها املعلم سيقوم اليت املهمة املناهج

 (0: 3998 ، روسواندي أوس. )التعلم عملية وتبسيط

 يعطي التعلم عملية يف الوسائط استخدام أن( 3: 1009) سودجانا نانا تقرتح

 :التالية القيم

 ؛ الدافع يعزز حتى االهتمام من مزيدًا الطالب التدريس جيذب سوف. 1

 ؛ املعنى يف وضوحًا أكثر سيكون التعليم معنى. 3

 .تنوعًا أكثر ستكون التدريس طرق. 2

 (11: 3998 ، روسواندي أوس. )الدراسية األنشطة من مبزيد الطالب يقوم. 1

. التعلم فعالية على التأثري التعلم أنشطة يف املستخدمة التعليم لوسائل ميكن

 االعتبار يف املعلمون يأخذ أن جيب ، التعليمية اإلعالم وسائل استخدام يف ، لذلك

 .والتعلم التعليم عملية يف املكونات مع العالقات
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 ومثرية ممتعة لتكون التعلم يف املساعدة من اجليدة اإلعالم وسائل ستتمكن

 وسائل من واحدة. اختبار كأداة استخدامها وميكن بل ، التعلم وتعزز ، لالهتمام

 .السؤال حقيبة اإلعالم وسائل هي العربية اللغة تعلم يف استخدامها ميكن اليت اإلعالم

 املرئية الوسائط أحد هو جيوب األسئلة فإن ، PAKAPINDO وسيلة على بناءً

 املقوّى الورق من مصنوعة خلفية كألواح كرتونية شخصيات شكل يف األبعاد ثنائية

 لديه ظرف وكل ، مغلفات على حتتوي اليت ، الفانيلي أكياس باستخدام والستريوفوم

 .ملادة القراءة العربية اللغة تعلم إكمال إىل يهدف الذي الظرف لون مع وفقًا خمتلفة أسئلة

 مجيع يشمل تطبيقه. اللغة ألعاب مع دجمه يتم وسيلة جيوب األسئلة هو

 يشارك أن الوسائط هذه تتطلب. عادة والسلبية النشطة سواء حد على الطالب

 حول الطالب الختبار اإلعالمية األسئلة حقائب تُستخدم. التعلم عملية يف الطالب

 األعمال أو االهتمامات إىل إضافةب. قبل من تعلموه ما مناقشة من اكتسبوه الذي الفهم

: 8سوندايانا، يف ودايتون كيمب. )اإلرشادات وتقديم املعلومات تقديم ، التحفيزية

3912) 

 الذي التقدميي العرض مع دجمه يتم الذي الوسائل من نوع جيوب األسئلة هو

 الدافع يكون أن ميكن املنافسة ذههب. املنافسة عناصر على استخدامه حيتوي
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 هذه اإلعالم وسائل جيوب األسئلة فإن ، ذلك إىل إضافةب. للتعلم الطالب وجذب

 .وتعاون وبثقة بسرعة التفكري على الطالب تدرب

 جيوب األسئلة اإلعالم األسئلة لتطبيق طواتاخل

 جمموعة كل جلس. طالب 1-2 من تتكون جمموعات الطالب يشكل 1 .1

 .يتجول معا

 .رئيسًا ليكون واحدًا شخصًا جمموعة كل أعضاء خيتار  .3

 .أعضائه تنظيم عن مسؤول الرئيس  .2

 املعلم من وسيلة جمموعة قائد كل يأخذ ، أوالً  .1

 الطالب األسئلة ويستمع الوسيلة جيوب استخدام املعلم يشرح ، ذلك بعد .2

 بعناية إليها

 .املعلم لتعليمات الوسيلة جيوب األسئلة وفقًا باستخدام جمموعة كل تبدأ  .1

 لتعليمات وفقًا اجملموعة أعضاء مع الظرف يف الواردة األسئلة على الرد يتم  .0

 .اجملموعة قائد

 وفقًا بالتسلسل الظرف على املوجودة األسئلة على جمموعة كل جتيب  .8

 الظرف على املوجودة لأللوان
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 بشرط اإلجابات بلوحة اإلجابات إرفاق يتم ، بنجاح األسئلة إجابة بعد  .0

 الظرف على املطبوعة األلوان ضبط

 االنتهاء قبل اختذت اليت اخلطوات تكرر ، اإلجابة يف جنحت اليت اجملموعة  .19

 .اجليب يف السؤال من

 عدد أكرب على واإلجابة األسئلة جلمع تتسابق أن جمموعة كل على يتعني  .11

 .اللون نفس من األسئلة مظاريف أخذ بعدم املالحظات مع ممكن

 اإلجابات من معًا والطالب املعلم يتحقق ، األظرف مجيع استخدام بعد  .13

 .اإلجابات بلوحة املرفقة

 ملعرفة كأداة سؤال مادة شكل يف يتجلى جيوب األسئلة، باستخدام التعلم

 التفكري على الطالب تدريب يتم. القراءة موضوعات بعض يف وفهمهم الطالب إتقان

 هذه التعلم عملية يف. املقدمة املواد على يركزون جتعلهم اليت التحفيز أسئلة خالل من

 .التعلم عملية جناح حتقيق يف للغاية داعماً للطالب النشط الدور يكون ،

املهارة  دراسة يف احلالة هذه يف التعلم يف املشاركة يف نشيطني الطالب يبقى لكي

 ممتعة فاألموال ، اإلمكان بقدر جذابة تكون جيوب األسئلة اإلعالمية فإن ،  القراءة

 تعلم حتسني من الطالب يتمكن حتى. أيضًا حتديًا متثل أهنا إىل باإلضافة ، للطالب
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 يف االستجابة/  التعزيز يوفرون فإهنم ، الطالب من املتكررة األخطاء ومنع الطالب

 والكلمات للكلمات تشجيع شكل يف ذلك يكون أن وميكن ، والتعلم التعليم تفاعالت

 .والتصفيق واإلهبام

. النقاط/  الدرجات إعطاء هي األكياس وسائل استخدام يف النهائية املرحلة

 نتائج مكتوبة. موضوعية النتائج تكون حتى لألحكام وفقًا التعلم قيم توفري يتم أن جيب

 كل إجنازات معرفة من طالب كل يتمكن حبيث ، الفصل يف النتائج لوحة على الدراسة

 وأن إجنازاهتم حيسنوا أن جيدة درجات على حيصلون الذين الطالب من يتوقع. منها

 .التعلم يف نشاطًا أكثر منخفضة درجات على حيصلون الذين الطالب يكون

 خربته على حصوله بعد الطالب ميتلكها اليت القدرات هي التعلم خمرجات

 مت اليت التعلم عمليات مجيع حتقيق هي التعلم نتائج أن االستنتاج ميكن. التعليمية

 مبا اخلاص املعيار حتديد يف هاماً دوراً التعلم خمرجات تلعب. الطالب قبل من متريرها

 (33: 3992 ، سودانا نانا. )ال أم جيدة التعلم عملية كانت إذا

 تدريس يف حنققها أن جيب اليت األهداف بالفعل نعرف ، التدريس يف

 إىل تستند واليت ، حمددة تعليمية أهداف بصياغ نقوم ، السبب هلذا .هاموضوع

 ، املعريف: جماالت ثالثة تشمل واليت ،( 1021 ، بلوم) السلوكية لألهداف بلوم تصنيف
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 التعلم خمرجات تسمى كما مالحظتها ميكن اليت املظاهر .النفسي ، العاطفي

 ، التعلم نتائج إهنا يقال اليت القدرات مخسة هناك ججين، ل وفقا. (1088ججين، )

 :وهي

 الفكرية املهارات. 1

 املعرفية االسرتاتيجيات. 3

 املوقف. 2

 اللفظية املعلومات. 1

 احلركية املهارات. 2

 :التايل النحو على العربية ملادة القراءة اللغة تعلم يف النتائج مؤشرات

 العربي النص قراءة. 1

 اجلديدة املفردات عن البحث. 3

 الكلمات تشابه عن احبث. 2

 اجلمل ترمجة. 1

 األسئلة على اإلجابة. 2

 املواد    ختام. 1
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 :جي ميكن أساس التفكري املوصوف أعاله على النحو التايل يشكل منه 

 أساس التفكري
العربية مبادة القراءةتعليم اللغة   

 

 استخدام جيوب األسئلة يف تعلية اللغة العربية ملادة القراءة

 .يتجول معا جمموعة كل جلس. طالب 1-2 من تتكون جمموعات الطالب يشكل .1

 .رئيسًا ليكون واحدًا شخصًا جمموعة كل أعضاء خيتار  .3

 .أعضائه تنظيم عن مسؤول الرئيس  .2

 املعلم من وسيلة جمموعة قائد كل يأخذ ، أوالً  .1

 بعناية إليها الطالب الوسيلة جيوب األسئلة ويستمع استخدام املعلم يشرح ، ذلك بعد .2

 .املعلم لتعليمات الوسيلة جيوب األسئلة وفقًا باستخدام جمموعة كل تبدأ  .1

 .اجملموعة قائد لتعليمات وفقًا اجملموعة أعضاء مع الظرف يف الواردة األسئلة على الرد يتم  .0

 الظرف على املوجودة لأللوان وفقًا بالتسلسل الظرف على املوجودة األسئلة على جمموعة كل جتيب  .8

 الظرف على املطبوعة األلوان ضبط بشرط اإلجابات بلوحة اإلجابات إرفاق يتم ، بنجاح األسئلة إجابة بعد  .0

 .اجليب يف السؤال من االنتهاء قبل اختذت اليت اخلطوات تكرر ، اإلجابة يف جنحت اليت اجملموعة  .19

 مظاريف أخذ بعدم املالحظات مع ممكن عدد أكرب على واإلجابة األسئلة جلمع تتسابق أن جمموعة كل على يتعني  .11

 .اللون نفس من األسئلة

 .اإلجابات بلوحة املرفقة اإلجابات من معًا والطالب املعلم يتحقق ، األظرف مجيع استخدام بعد  .13
 

 حتصيل التالميذ الدراسي يف تعليم اللغة العربية ملادة القراءة

 اجلديدة املفردات عن البحث .3 العربي النص قراءة .1

 اجلمل ترمجة .1 الكلمات تشابه عن احبث .2

 املواد ختام .1 األسئلة على اإلجابة .2
 

قبل استخدام 

 الوسيلة

استخدام  بعد

 الوسيلة
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 الفرضية البحث: الفصل اخلامس 

 صياغ عن التعبري مت حيث ، البحث مشكلة لصياغ مؤقتة إجابة هي الفرضية

 على فقط تستند املقدمة اإلجابات ألن مؤقتا وقال. أسئلة شكل يف البحث مشكلة

 من عليها احلصول مت اليت التجريبية احلقائق أساس على وليس ، الصلة ذات النظريات

: سوجوينو). جتريبية كإجابة فرضية حتديد أيضًا ميكن لكلذا. البيانات مجع خالل

3910) 

 كان إذا: "التايل النحو على فرضية هناك ، أعاله املوصوفة املشكلة صياغ من

اإلسالمية  الثانويةمبدرسة اجلوامع  الثامن الفصل يف القراءة ملادة تعلم اللغة العربية

 ".الدراسي ستزيد  حتصيل التالميذ  فإن ، األسئلة جيوب باندونج يستخدم

 وث السابقةالبح: الفصل السادس 

 هناك أن الباحثون أدرك ، الدراسة هذه يف املختار باملوضوع يتعلق فيما

 فيما. سابقون باحثون أجراه الذي املختار باملوضوع املتعلقة البحوث نتائج من العديد

 :التايل النحو على بينها

  PAKAPINDO ((PAPANالوسيلة    تطوير" املعنونة األطروحة من  .1

KANTONG PINTAR DORAEMON)  ملادة  1 املوسيقي التعلم موضوع يف
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 كتابة متت. باطوا 1بتدائية احلكومية فونطني يف الصف اخلامس مبدرسة اإل 2

 1مبدرسة البتدائية احلكومية فونطني  اخلامس الصف يف أجريت اليت الدراسة

. ADDIE منوذج باستخدام والتطوير البحوث إجراء. فيقا أغوستينا باطوا ل

 واالستبيانات واملالحظة املقابالت خالل من البيانات مجع تقنيات يذتنف مت

 مت. والكمي النوعي الوصفي التحليل البيانات حتليل تقنية تستخدم. والتوثيق

 خرباء من٪ 0258 بنسبة مدققني ثالثة قبل من الدراسة نتائج عن اإلعالن

 وسائل على الصغرية اجملموعات جتارب على الطالب ردود. التعلمي اإلعالم

 من عينة مع صغرية جمموعات يف ، جدا جيدة قيم هلا PAKAPINDO اإلعالم

 أن حني يف ،٪  0852 نسبة على حصلت الثالثة أليف الدرجة يف طالبا 13

 حصلت أليف الثالثة الدرجة من طالبا 39 من عينة مع كبرية جمموعة جتربة

 اإلعالم وسائل أن إىل الدراسة هذه نتائج تشري. ٪ 08 نسبة على

PAKAPINDO التعلم يف تطبيقها ليتم للغاية فعالة. 

 احلقيبة ماجيك عبقور تطبيق( "3910) 3 رقم ، 2. اجمللد بعنوان جملة من  .3

 طالب من السؤال أسئلة جعل على القدرة لتعزيز Omeake منوذج مع اإلعالمية

 حالة دراسات". ماالنج 1مبدرسة اإلبتدائية سوكائنيار  اخلامس الصف
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 نوع. ديني فاردة بواسطة ماالنج 1مدرسة اإلبتدائية سوكائنيار  يف أجريت

 البحث مواد كانت(. CAR) الطبقي العمل يف البحث هو املستخدم البحث

 ماالنج االبتدائية اجلكومية سوكائنيار مدرسة يف اخلامس الصف طالب من

 تشمل املستخدمة البيانات مجع تقنيات. نساء 2 و رجالً 13 من وتتألف

 كل ، دورتني يف الدراسة أجريت. واالختبارات والوثائق واملقابالت املراقبة

 وأظهرت. التفكري وعمليات واملالحظة والتنفيذ التخطيط من تتكون دورة

 التعلم أنشطة تنفيذ يف ، دورة كل يف زيادة أظهرت النتائج أن الدراسة نتائج

 اجلمل جعل على القدرة األوىل الدورة يف ، دورة كل زادت والطالب للمعلمني

٪  12 بلغ OMEAKE منوذج مع عبقور سحرية حقيبة وسائل باستخدام تانيا

 استنادًا. الثانية الدورة يف٪  80 إىل زيادة و دراستهم من االنتهاء الطالب من

 من السحرية األكياس وسائط تطبيق أن استنتاج ميكن ، البحث إىل

Doraemon منوذج مع OMEAKE أسئلة طرح على الطالب قدرة حيسّن أن ميكن 

 ماالنج  1مبدرسة اإلبتدائية سوكائنيار  اخلامس الصف
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 أن هو إجراؤه مت الذي البحث مع إجراؤه سيتم الذي البحث يف الفرق

 حتديدًا األكثر اإلعالم وسائل استخدام على يركز إجراؤه سيتم الذي البحث

 .املختلفة البحثية املوضوعات على أيضًا ويركز احلالية األحباث عن واختالفًا


