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ثاره على دافعية التالميذ إىل التعلم واستيعاهبم على ميذ يف استخدام الربنامج كاهوت وآآراء التال

 مفردات اللغة العربية

 بسكابومي( 7الفصل الثامن يف مدرسة األزهر الثانوية العامة )دراسة احلالة لتالميذ 

 

 حمتويات البحث

 

 أ .......................................... ملخص البحث

 ب ....................................... سرية حياة الباحث

 ج ........................................... شكر وتقدير

 و .......................................... حمتويات البحث

 ك ........................................... قائمة اجلداول

 م ............................................ قائمة الصور

 الباب األول

 مقدمة

 1 ......................................... أ. خلفية البحث

 7 ....................................... ب. حتقيق البحث 

 2 ....................................... ج. أهداف البحث 

 9 .........................................د. فوائد البحث 

 11 ................................. ه. البحوث السابقة املناسبة 

 17 ....................................... و. اإلطار الفكري 

 24 ...................................... ز. فرضية البحث 
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري عن البحث

 21 ...................................... أ. الوسائل التعليمية

 21 ................................. . مفهوم الوسائل التعليمية1

 23 ................................. . أنواع الوسائل التعليمية2

 27 ....................... . أساسيات يف استخدام الوسائل التعليمية3

 22 ................................. التعليمية. أمهية الوسائل 4

 31 ...................................... ب. الربنامج كاهوت

 31 ................................. . مفهوم الربنامج كاهوت1

 33 ........................... . طريقة استخدام الربنامج كاهوت2

 36 .......................... الربنامج كاهوت املزايا والعيوب من. 3

 37 ................. خطوات تعليم املفردات باستخدام الربنامج كاهوت .4

 39 ........................................ ج. دافعية التعلم

 39 .................................. . مفهوم دافعية التعلم 1

 44 ................................... . أنواع الدوافع للتعلم2

 41 .......................... . أمهية الدافعية يف العملية التعليمية3

 43 ........................................... د. املفردات

 43 ..................................... . مفهوم املفردات1

 40 ..................................... . أنواع املفردات2

 49 ................................ . أسس اختيار املفردات3

 01 .................................. . طرق تعليم املفردات4
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 06 .............................. . االختبار يف تعليم املفردات0

 02 ................................... . استيعاب املفردات6

 الباب الثالث

 منهج البحث

 64 ................................ وعينتهأ. موقع البحث وجمتمعه 

 64 ...................................... . موقع البحث1

 64 ................................. . جمتمع البحث وعينته2

 61 ....................................... ب. تصميم البحث

 62 ...................................... ج. مصادر البيانات

 63 ........................................ د. متغري البحث

 64 ......................................... هـ. أداة البحث

 64 ........................................ . االستبيان1

 71 ........................................ . االختبار2

 72 ..................................... و. عملية تطوير األداة

 72 ........................... . صدق االختبار لالستبيان وثباته1

 21 ................ العربية وثباته. صدق االختبار الختبار مفردات اللغة 2

 24 ..................................... ز. طريقة مجع البيانات

 24 ......................................... . مالحظة1

 20 ........................................ . االستبيان2

 20 .......................................... االختبار3

 20 ........................................ ح. حتليل البيانات
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 26 ................................ . حتليل بيانات االستبيان1

 22 ................................. . حتليل بيانات االختبار2

 22 ................................... . اختبار الفرضيات3

 الباب الرابع

 عرض البيانات وحتليلها

 91 ................... بسكابومي 7العامة أ. حملة عن مدرسة األزهر الثانوية 

 91 ............................... . الوصف عن موقع البحث1

 94 ............... بسكابومي 7. تاريخ نشأة مدرسة األزهر الثانوية العامة 2

 96 ....................... ب. آراء التالميذ يف استخدام الربنامج كاهوت

 96 ........................... . حتليل حمصوالت بيانات االستبيان1

 114 ......................... . مباحث حواصل بيانات االستبيان2

 110 ................................ ج. دافعية التالميذ إىل التعلم

 110 .......................... . حتليل حمصوالت بيانات االستبيان1

 127 ......................... . مباحث حواصل بيانات االستبيان2

 132 ...................... د. استيعاب التالميذ على مفردات اللغة العربية

 ثاره على دافعية التالميذ إىل التعلم ميذ يف استخدام الربنامج كاهوت وآ. آراء التالـه

 130 ......................... واستيعاهبم على مفردات اللغة العربية    

 132 ................................... ختبار السوي. اال1

 144 ................................... . اختبار الفرضية2

 142 ....................................... . املباحث3
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 الباب اخلامس

 اخلاتـمة

 164 ........................................... أ. النتائج

 162 ....................................... ب. اإلقرتاحات

 

 163 ......................................... قائمة املراجع

 املالحق
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 قائمة اجلداول
 

 66 ....... مؤشر االستبيان عن آراء التالميذ يف استخدام الربنامج كاهوت 3.1دول اجل

 67 ..........  التالميذ يف استخدام الربنامج كاهوتاالستبيان عن آراء  3.2دول اجل

 69 ................  مؤشر االستبيان عن دافعية التالميذ إىل التعلم 3.3دول اجل

 69 ....................  االستبيان عن دافعية التالميذ إىل التعلم 3.4دول اجل

 71 .................................  مؤشر االختبار 3.0دول اجل

 74  كاهوتحواصل التجربة لالستبيان عن آراء التالميذ يف استخدام الربنامج  3.6دول اجل

 76 ..........  حواصل التجربة لالستبيان عن دافعية التالميذ إىل التعلم 3.7دول اجل

 22 ................  حواصل التجربة الختبار مفردات اللغة العربية 3.2دول اجل

 تفسري النسبة املثوية لالستبيان عن آراء التالميذ يف استخدام  4،21اجلدول 

 111 ...................................  الربنامج كاهوت       

 113 .......................  ملثوية ملؤشر االستبيانالنسبة ا 4،22اجلدول 

 127 ......  تفسري النسبة املثوية لالستبيان عن دافعية التالميذ إىل التعلم 4،47اجلدول 

 134 .......................  النسبة املثوية ملؤشر االستبيان 4،42اجلدول 

 133 ..........................  حواصل اختبار املفردات 4،49اجلدول 

 136 ..................  ت لدرجة االستبيان واالختبار-درجة 4،04اجلدول 

 139 ..........................  حصول االختبار السوي  4،01اجلدول 

 141 .......................  األولاخلطي حصول االختبار   4،02اجلدول 

 143 ...................  األولحصول حتليل االحنداري اخلطي  4،03اجلدول 

 144 ......................... األول"ت"  -حصول اختبار 4،04اجلدول 
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 140 .......................  الثانياخلطي حصول االختبار  4،00اجلدول 

 147 ...................  الثاني حصول حتليل االحنداري اخلطي 4،06اجلدول 

 142 ........................  الثاني"ت"  -حصول اختبار 4،07اجلدول 

 149 ......................  خالصة حتليل حمصوالت البحث 4،02اجلدول 
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 قائمة الصور

 

 19 ............................................... الرسم البياني لإلطار الفكري  1.1الصورة 

 32 .................................  . الربنامج كاهوت يف الكمبيوتر أو الالبتوب2.1الصورة 

 32 ..................................................  الربنامج كاهوت يف اجلوال 2.2الصورة 

 34 ........................... السؤال يف الربنامج كاهوت على شاشة الكمبيوتر  2.1 الصورة

 30 ...........................  رقم الوية اخلاصة يف الربنامج كاهوت على اجلوال 2.4الصورة 

 30 ..............................  السؤال يف الربنامج كاهوت على شاشة اجلوال 2.0الصورة 

 101 ...................  االختبار يف الربنامج كاهوت باستخدام الكمبيوتر جعل 4،1الصورة 

 102 ......................  االختبار يف الربنامج كاهوت باستخدام اجلوال جعل 4،2الصورة 

 102 .......................................  تنظيم االختبار يف الربنامج كاهوت 4،3الصورة 

 host live  ................................. 103رقم  اهلوية اخلاصة يف شكل  4،4الصورة 

 host live   ............................................. 104السؤال يف شكل  4،0الصورة 

 host live  ............. 104االختيارات املعرضة على شاشة اجلوال يف شكل  4،6الصورة 

 104 ........................................................  اإلجابة صحيحة 4،7الصورة 

 challenge  ................................ 100رقم  اهلوية اخلاصة يف شكل  4،2الصورة 

 challenge ....  100السؤال واالختيارات املعرضة على شاشة اجلوال يف شكل  4،9الصورة 

 106 .......................................................  االجابة صحيحة 4،14الصورة 

 106 ........................................................... لوحة النتيجة  4،11الصورة 
 


