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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 و يةالعرب اللغة مفردات تعلم اهتمام لنهضة"  بوينت باور"  سائلو  تطبيق عن بنيي الباب هذا       

 بوينت باور"  سائلو  وعيوب ومزايا مفردات تعلم اهتمام لنهضة"  بوينت باور"  سائلو  استحدام ئجانت

: كمايلى الباحة بني و, مفردات تعلم اهتمام لنهضة"   

العربية اللغة مفردات تعلم اهتمام لنهضة"  بوينت باور"  سائلو  تطبيق. ١  

   التطبيق إعداد. أ  

و  اهينب بتقر ل صلفال طالب نيب انفسه علمةامل تعرف أن يغينب لتعلما ليةعم يةداب قبل       

 مث. املفردات فيعر ت يف طالبال رةامه يريعتل املفردات ةلئأس من االؤ س لتسأ أن اضيأ يغينبو .طالبال

 بلق من اهو سدر  دق يتال املفردات فيعر ت يف طالبال رةامه يريعتل قبلى متحان الاب اطالهب علمةامل تحنمت

البحث عملية يف قبلى متحانالا ءداأ أن بعد املفردات فيعر ت عن طالبال رةامه رةدق علمةامل فعر تسو   

 .البحث ةيعمل يف قبلىال متحانالا بعد ةيمو يال ولاداجل علمةامل نعصت أن يغينبو 
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 العالج إعطاء يف جدول: ٣ اجلدول

 رقم تاريخ وقت مادة وسيلة تكنيك

 ١   ١١١٢يناير ١١ ١X٥٤ قبلى اإلمتحان ال ورقة _

 املفردات اجلديدة الكمبيوتر ختمني الصورة 

١X٢ ١١١٢يناير ١٣ ٥٤ 
لرؤية باور 

 بوينت
  

 (املفردات عن الطعام)
 مسك, خبز, رز  , حلم    
 املفردات اجلديدة الكمبيوتر ختمني الصورة 

١X٣  ١١١٢يناير ٣١ ٥٤ 
لرؤية باور 

  بوينت
 املفردات عن )

 (املشروبات
 ماء, ثلج, لنب, قهوة    
 املفردات اجلديد الكمبيوتر ختمني الصورة 

١X5 ١١١٢فرباير٦   ٥٤ 

لرؤية باور 
 بوينت

 
 (مفردات اخلليط)

    

, حنطة, بيضة, شاي  
 سكر

_ 
 4 ١١١٢فرباير١٣ ١X٥٤ امتحان بعدي ورقة

 

ونتائج االختبار يكون مؤشرا على قدرة متحان قبلي، إلنتائج ا ةالباحث عرفت       

إذا  . ميكن هناك باحثون يرون نتائج أحباثه. بعدىمقارنة مع نتائج اختبار مستوى املتعلمني أيضا لل

 .م األداةااستخد ايف حبثه ةناجح ةالباحث تكان وة كان االمتحان النهائي هو أفضل قيم
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 املتعلمني أمساء: ٥ اجلدول

 النمرة أسماء المتعلمين
 ١ أينا تاليت زهرا

 ١ أليك نيال فوترى
 ٣ أنيال ماهراىن

 5 أنينديت خري النيساء

 ٤ أمني زوهدى
 ٦ بيلكيس خري الزمان

 ٢ بىن حافيد
 ٨ بينتاع سايد أبيدين 

 ٩ جاهاي سلسبيل
 ١١ هان هومري

 ١١ بيب مهرديكح
 ١١ هيكل أنينديط
 ١٣ ساءجامسني نور الن
 ١٥ جونيت أسالم

 ١٤ دين شريفال مجال
 ١٦ مكحا إقبال 

 ١٢ كيل أتاي
 ١٨ كمال أنوغراه
 ١٩ حممد فيكرى
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 ١١ مريا فوتري رماداىن
 ١١ نوفال أفكار

 ١١ نيزار يولفادىل
 ١٣ ريزقى رامدان

 ١٥ سلسابيل ريزقى فريدان
 ١٤ سابرين الزرى

 ١٦ فاني ا كريسم فوتري
 ١٢ طاريق أنوار كارمي

 ١٨ امار س يد فوزان
 ١٩ يامسني أقيل دوي

 ٣١ زاميل خاليد
 ٣١ يوسوف حممود

 ٣١ هرا فوتريز 
 ٣٣ دينبالعازين 

 التطبيق إجراءت. ب

  قبلى امتحان إجراء األول اللقاء. أ        

 ىف ١١١٢يناير شهر من عشر اثنا التاريخ ىف اإلثنني يوم ىف جيرى األول اللقاء     

  .الربع إال عشر اثنا حت   عشر أحد الساعة

 .نكمي ما أفضل نو كي يك بالالط مجيع يلا افسهن ةالباحث تفر ع ةصر فال هذهيف      

االقرتاحات للطالب  ةالباحث تمث أعط .الطالب الباحثة تعرف كي احلضور كشف قراءة مث
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اللغة  من ثركأاللغة اإلجنليزية ن و حيب بالالط من ثرك كانهألن . علم اللغة العربيةت او حببي

 . يةالعرب

 يةدالب ةعجرام ةلئساألب بالالط ةالباحث لأتس فر للتع ءقالاالو امي املشورة بعد تقد     

 .ةسالدر 

  الثاين اللقاء .ب    

   يخار تال يف لقع هذه و .احلاسوبلة يسو ب لعبة ةقطري ةالباحث تماستخد اللقاء ذهب    

 ءعادال هسار دالب ةالباحث تبدأ الساعة احلادية عشرةيف  ١١١٢يناير منن و وعشر  ثلاثالمن 

 . رضاحل فشك ةءار قب رمتسم

 بالالط من ادحاو  ةالباحث إختارت هلي مث .ةشاشالو  بةسااحلب ميالتعل ةيالمع أبعدي    

 لباالط بجو ي ملإذ. ةامر  ثالث لةإساأل تكر ةالباحث مث, ةشاشال يف ةدو جو امل ةر و صال رضنلي

 .ةالباحث بجو تف

 ةالباحث. بالالط عيمج يلإ املفردات ةالباحث تكرر , ةحيحصال لباالط باجا اذا     

 يفو  .املفردات ةابتكل ةصفر ال بالالط يعطت ةالباحثو .دحاو ال اللقاء يف فرداتم ةعبر أ يعطت

 .ءعادالب ةالباحث تمتتخإ ةسار دال خرا
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 الثالث  اللقاء. ج   

و باور بوينت ىف الد رس عند سوب امازلنا نستخدم طريقة اللغة العربية باحل                

عادة الالثالثة بدئت الباحثة بالد عا و قراءة كشف احلضور ك للقاءهذه  ىف. عملية التعليم و التعل م

وسألت . تعلمق عند بداية عملية تعليم و حثة الطالب إىل أربعة فر الباو قس مت . اليومية

تعريف عن مهارة الطالب ملذكرة لعة و لضية ملراجادة من ناملفرادات املايز الالباحثة الطالب عن 

  .مفرادات الغة العرية

 ادةيالز  القيام بطريقة اليوم لدالك جديدة مفردات إىل الباحثة ستستمر   وبعدها  

 فداعتهم الطالب كل   جلوس بعد و .باجللوس همفعل منهم أفضل من و ريهتمغ و مح استهم

 .الباحثة قدأعطتها الت ملفراداتا لكتابة أمرهتم و. واحدة مرة ملراجعة الباحثة

  الرابع اللقاء .د     

 أى الرسم طريقة الباحثة فاستخدمت الفصل ىف موجودة غري ةشاشال إذاكانت و      

 إراداهتم ادةيالز  الباحثة بيانة عن الينال ملن انظام الباحثة أيضا ستخدمتاو . لقرطاسا ىف بصورة

 .العربية اللغة تعليم ىف

 اخلامس  اءاللق .ه    

 كامال حرصا رصهمخت فأخذت و ضوراحل كشف الباحثة قرأت أن بعد احلالة هذه ىف     

 باإلمتحان الطالب الباحثة إمتحنت ذالك بعد و العربية اللغة لتعليم حبهم و إراداهتم ادةيالز 
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 نم اقرطاس الباحثة وز عت رخاأل ىف و. طريقتها إستخدام ىف الباحثة حناحة لتعيري البعدى

 مع العربية اللغة تعلم و تعليم عملية عن االنطباع و الرسالة لكتابة الطالب إىل القراطيس

  .املستقبل ىف الباحثة لتحسني الباحثة

 نتائج تعلم المفردات العربية باستخدام باور بوينت .١

 قبلى امتحان نتيجة حتليل. ١

 اللغة مفردات تعلم اهتمام ةلنهض قدرة ملعرفة قبلى امتحان إجراء يف اإلساسية الوظيفة

 بطريقة العربية اللغة مفردات تعلم اهتمام لنهضة ترقية يف بيانة تكون و الباحثة إجراء قبل العربية

 تعليم ىف جدول ألن.  قبلى امتحن لتطبيق أوقات و. بعدى و قبلى امتحان نتيجة بني املقارنة

 :يلى كما اجلدول ترتيب و. خمتلفة العربية اللغة درس

 قبلى المتحان اجلدول ترتيب: ٤جلدول

 اليوم التاريخ وقت
 اإلثنني    ١١١٢من شهر يناير  ١١ ١١،٥١- ١١،١٤

  

 على ناتغائب١ توجد قبلى امتحان ىف, نفسيا قبلى امتحان لإلجراء الباحثة تدخل     

 :يلى كما قبلى إمتحان نتيجة و, قبلى امتحان نتيجة هن عند ليس حت. نمريضتا ماهنأل
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 قبلى امتحان نتيجة: ٦اجلدول

 النمرة أسماء المتعلمين النتيجة
 ١ أينا تاليت زهرا ٦١
 ١ أليك نيال فوترى ٤٥
 ٣ أنيال ماهراىن ٥٣
 ٥ أنينديت خري النيساء ٦٢
 ٤ أمني زوهدى ٤٦
 ٦ بيلكيس خري الزمان ٥٨
 ٢ بىن حافيد ٥٤
 ٨ بينتاع سايد أبيدين  ٢٥
 ٩ جاهاي سلسبيل ٢١
 ١١ هان هومري ٥٣
 ١١ بيب مهرديكح ٦٢
 ١١ هيكل أنينديط ٤٩
 ١٣ ساءالنجامسني نور  ٢٥
 ١٥ جونيت أسالم ٦٣
 ١٤ دين شريفال مجال ٢١
 ١٦ مكحا إقبال  ٤١
 ١٢ كيل أتاي ٦١
 ١٨ كمال أنوغراه ٤١
 ١٩ حممد فيكرى ٢٥
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 ١١ مريا فوتري رماداىن ٥٣
 ١١ نوفال أفكار ٦١
 ١١ نيزار يولفادىل ٣٨
 ١٣ ريزقى رامدان ٤٩

 

 ١٥ سلسابيل ريزقى فريدان
 ١٤ سابرين الزرى ٦١
 ١٦ فاني ا كريسم فوتري ٢١
 ١٢ طاريق أنوار كارمي ٥٨

 

 ١٨ امار س يد فوزان
 ١٩ يامسني أقيل دوي ٢٥
 ٣١ زاميل خاليد ٢١
 ٣١ يوسوف حممود ٤١
 ٣١ زهرا فوتري ٦١
 ٣٣ دينبالعازين  ٤١

 

 قبلى امتحان نتيجة: ٢اجلدول

 رقم نتيجة امتحان قبلى نتيجة
 ١ أعلى ٢٥

 ٢ أدىن ٣٨
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نسبة صغرية جدا، وقيمة للباحثني القياسي يف  قبلى امتحانوحنن نرى أن نتائج      

 .البعدىتنفيذ االمتحان 

 بعدى امتحان نتيجة حتليل. ١ 

 بعدى المتحان اجلدول ترتيب: ٨اجلدول

 اليوم التاريخ وقت
١١،١٤ - ١١,٥١  اإلثنني   ١١١٢فرباير ١٣ 

 

 باستخدام العربية املفردات التعلم ىف الطالبات قدرة ملعرفة بعدى امتحان من هدف     

 بعدى امتحان جدول و, بعدى المتحان سواء املستخدمة األسئلة و, البحثة اجراء بعد بوينت باور

 :يلى كما اجلدول و املقررة جدول على ات باعا حمتلفة

 نفسة الباحثة دخل االمتحان هذا, واحد شهر خالل تقريبا البحوث إجراء دبع      

 امتحان نتيجة عندهن ليس حت كذالك نفران توجد غائبات توجد و بعدى امتحان الجراء

 .بعدى

 بعدى امتحان نتيجة: ٩اجلدول

 النمرة أسماء المتعلمين النتيجة
 ١ أينا تاليت زهرا ٢٥
 ١ أليك نيال فوترى ٢٤
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 ٣ أنيال ماهراىن ٦٣
 ٥ ساءأنينديت خري الن ٢٥

 ٤ أمني زوهدى  
 ٦ بيلكيس خري الزمان ٦١
 ٢ بىن حافيد ٤٩
 ٨ بينتاع سايد أبيدين  ٩١
 ٩ جاهاي سلسبيل ٩١
 ١١ هان هومري ٦١
 ١١ بيب مهرديكح ٢٥
 ١١ هيكل أنينديط ٢٥
 ١٣ ساءجامسني نور الن ٩١
 ١٥ جونيت أسالم ٢٥

 ١٤ شريفدين ال مجال  
 ١٦ مكحا إقبال  ٢٤
 ١٢ كيل أتاي ٢٥
 ١٨ كمال أنوغراه ٦٢
 ١٩ حممد فيكرى ٨٣
 ١١ مريا فوتري رماداىن ٦١

 ١١ نوفال أفكار  
 ١١ نيزار يولفادىل ٦٣
 ١٣ ريزقى رامدان ٢٥
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 ١٥ سلسابيل ريزقى فريدان ٢١
 ١٤ سابرين الزرى ٢١
 ١٦ فاني ا كريسم فوتري ٩٣
 ١٢ كارميطاريق أنوار   ٦١
 ١٨ امار س يد فوزان ٦١
 ١٩ يامسني أقيل دوي ٨٣

 ٣١ زاميل خاليد  
 ٣١ يوسوف حممود ٦١
 ٣١ هرا فوتريز  ٩١
 ٣٣ دينبالعازين  ٢٥

 

 بعدى امتحان نتيجة: ١١اجلدول

 رقم نتيجة امتحان بعدى نتيجة
 أعلى ٩٣

١ 

 أدىن ٦١
٢ 

      

 بعدى و قبلى امتحان نتيجة :١١اجلدول

 زيادة مئوية نسبة
نتيجة امتحان 

 بعدى
نتيجة امتحان 

 النمرة أسماء المتعلمين قبلى
٨،٨١%  ١ أينا تاليت زهرا ٦١ ٢٥ ١١ 
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١٦،١٨%  ١ أليك نيال فوترى ٤٥ ٢٤ ١١ 
١٨،٨٢%  ٣ أنيال ماهراىن ٥٣ ٦٣ ١١ 
٥،٩٦%  ٥ أنينديت خري النساء ٦٢ ٢٥ ٢ 
١،١١%  ٤ أمني زوهدى ٤٦ ١ 5 

١١،٢٣%  ٦ لكيس خري الزمانبي ٥٨ ٦١ ١٥ 
١٣،٥٦%  ٢ بىن حافيد ٥٤ ٤٩ ١٥ 
٩،٢٦%  ٨ بينتاع سايد أبيدين  ٢٥ ٩١ ١٦ 

١١،٣٥%  ٩ جاهاي سلسبيل ٢١ ٩١ ١١ 
١٨،١٩%  ١١ هان هومري ٥٣ ٦١ ١٩ 
٥،٩٦%  ١١ حبيب مهرديك ٦٢ ٢٥ ٢ 

١١،١٨%  ١١ هيكل أنينديط ٤٩ ٢٥ ١٤ 
١١،٩٢%  ١٣ جامسني نور النساء ٢٥ ٩١ ١٨ 
٨،١٣%  ١٥ جونيت أسالم ٦٣ ٢٥ ١١ 
١،١١%  ١٤ مجال الدين شريف ٢١ ١ 5 

١١،١٥%  ١٦ إقبال هكيم ٤١ ٢٤ ١٣ 
٩,٦٣%  ١٢ كيل أتاي ٦١ ٢٥ ١٣ 

١٥،٤٥%  ١٨ كمال أنوغراه ٤١ ٦٢ ١٢ 
٤،٢٣%  ١٩ حممد فيكرى ٢٥ ٨٣ ٩ 

١٨,١٩%  ١١ مريا فوتري رماداىن ٥٣ ٦١ ١٩ 
١،١١%  ١١ نوفال أفكار ٦١ ١ 5 

١٥،٢٤%  ١١ نيزار يولفادىل ٣٨ ٦٣ ١٤ 
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١١،١٨%  ١٣ ريزقى رامدان ٤٩ ٢٥ ١٤ 
١،١١%  ١٥ سلسابيل ريزقى فريدان 5 ٢١ 5 
٨،١٢%  ١٤ سابرين الزرى ٦١ ٢١ ١١ 

١١،٢٣%  ١٦ فاني ا كريسم فوتري ٢١ ٩٣ ١١ 
١١،٩٣%  ١٢ طاريق أنوار كارمي ٥٨ ٦١ ١٣ 
١،١١%  ١٨ امار س يد فوزان 5 ٦١ 5 
٤،٢٣%  ١٩ ني أقيل دوييامس ٢٥ ٨٣ ٩ 
١،١١%  ٣١ زاميل خاليد ٢١ ١ 5 

١١،٢١%  ٣١ يوسوف حممود ٤١ ٦١ ١١ 
١٩،١١%  ٣١ زهرا فوتري ٦١ ٩١ ١٩ 
١٢،٥٦%  ٣٣ زين العابدين ٤١ ٢٥ ١١ 
١١،١١%  عدد   ١٨١٤ ١١٣١ ٥١١ 

١١،١١%  ٤٨،٨٢ ٢٣،٥٤ ١١،٢٩   

متوسط 
 السعر

 

 "  بوينت رباو "  وسائل داماستخ فى عيوب و مزايا ليلتح. ج

 "  بوينت باور"  وسائل عيوب و مزايا. ١

 :هي و ا هزايا وعيوب يف استخدامم 
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 :الزائدة نقطة استخدام القوة على النحو التايل. ١ 

ألنه قد مت املتعلمني . املتعلمني هم أكثر محاسا ملعرفة املزيد عن املواد التعليمية املقدمة. أ

ميكن حت املزيد . يف تعلم اللغة العربية" ر بوينتباو "أكثر سعادة مع وسائل اإلعالم 

املتعلمني يشعرون . من الطالب إيالء االهتمام لركوب على استخدام الطريقة السابقة

بامللل بسرعة إذا كانت اللغة العربية دراسة أجريت يف أعقاب تسجيل واالستماع دون 

 .أي تدخل مباشر فقط

مع نقطة قوة وسائل . ئل البصرية املتعلمنياملعلومات من السهل أن نفهم الرسا .ب

النموذج باستخدام باور . اإلعالم، ميكن للمتعلمني تذكر بسهولة املفردات تعلموه

 .بوينت وسائل اإلعالم التعلم واملتعلمني أيضا أسرع حلفظ وتعلم كل املفردات

وميكن أيضا أن . هاالتعليم ال حتتاج إىل الكثري من شرح املواد التعليمية اليت يتم تقدمي. ج

ذلك أن املتعلمني ميكن . تتكرر حسب احلاجة، وميكن استخدامها مرارا وتكرارا

باور "التقاط املواد واضحة قدمت أمثلة على مثل هذه الصور يف وسائل اإلعالم 

 "بوينت

عرض مثري لالهتمام ألن هناك لعبة األلوان واخلطوط والرسوم املتحركة، سواء نص . د

ذلك أن املتعلمني حفظه بسرعة أكرب كل . حركة والرسوم املتحركة أو الصورالرسوم املت

 .املفردات املستفادة
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 :عدم وجود نقطة استخدام القوة على النحو التايل. ١ 

ألن املدرسة لديها . واجهت أوجه القصور عند البحث كان هناك نقص يف األدوات. أ

سة تبني ان هناك االحداث اليت ويف اليوم الرابع يف املدر . جهاز عرض واحد فقط

الباحثني مل يفقد إحساسه لتغيري طريقتهم عن طريق حتويل الصور . تستخدم العرض

 .غياب جهاز العرض ال يثين الباحثني إلجراء البحوث. والقيام استخالص املعلومات

 املعلمني يف وقت متأخر يف بعض األحيان إىل إغالق الدرس ألنه مل يتم االنتهاء من .ب

 .اللعبة حت ميكن أن تعكر صفو الدرس التايل

 عيوب و مزايا لتحليل استخدمت الت االستبانة ورقة

No PERTANYAAN SS S KS TS N 

1 

Apakah kalian senang dengan pembelajaran 
bahasa Arab dengan menggunakan media 
power point yang baru kalian ikuti ?           

2 

Dengan model pembelajaran menggunakan 
media power point, saya merasa senang dan 
bersemangat untuk belajar bahasa Arab            

3 

Dengan adanya media power point, peserta 
didik dapat mudah mengingat kosa kata yang 
telah dipelajari            

4 

Dengan model pembelajaran menggunakan 
media power point, peserta didik lebih cepat 
menghafalkan setiap kosa kata yang 
dipelajari            

5 

Pembelajaran dengan menggunakan media 
power point lebih menyengkan 
dibandingkan hanya dengan metode 
ceramah saja.           
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6 

Saya lebih bisa mengikuti pembelajaran 
dengan baik tentang apa yang dijelaskan 
guru biloa menggunakan media power point 
dibandingkan dengan metode ceramah saya.           

7 

Saya merasa cepat bosan apabila mengikuti 
pembelajaran bahasa Arab yang hanya 
mencatat dan mendengarkan tanpa ada 
interaksi secara langsung.           

8 

Pembelajaran dengan metode ceramah 
membuat peserta didik cepat bosan  dan 
cenderung lebih suka berbicara dengan 
teman dibandingkan memperhatikan materi 
yang disampaiakan.            

9 
guru terkadang telat menutup pelajaran 
dikarenakan permainan belum selesai            

11 

peserta didik bisa menangkap dengan jelas 
materi yang disampaikan hanya dengan 
menggunakan metode ceramah saja tanpa 
ada contoh-contoh gambar seperti dalam 
media power point           

 

 األجوبة نتيجة: ١١اجلدول

 رقم اإلجابة النتيجة
 ١ موافق جدا ٤

 ١ موافق 5
 ٣ شك ٣
 5 غري موافق   ١

 ٤ غري موافق جدا  ١
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 رمز. االستبانة طريقة ىف الطالب األجوبة لتحليل الباحثة استخدم الذى الرمز أما و     

 :كمايلى املائوية النسبة

%100
SM

S
R 

R                   :الطالبات اجابة/  املعدل نتائج 

S                    :املبلوغة النتيجة 

SM                :األقصى النتائج 

 االستبانة تدريج: ١٣اجلدول

 غري موافق جدا  ٢5-5

 غري موافق   ٢١-55

 شك 45-5١

 موافق 45-4١

 موافق جدا ١55-4١
 

 االستبانة حتليل من ئجنتا: ١٥ اجلدول

 النتيجة
  

 نمرة األسئلة التدريج

 ١ موافق جدا 5 44,44%

  
   موافق ٨

 موافق جدا
  

   شك
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   غري موافق  

    
   غري موافق جدا 

 ١ موافق جدا ٨ 44,44%

  
   موافق ٤

 موافق
  

   شك

    
   غري موافق  

    
   غري موافق جدا 

٣5,55% 
 ٣ موافق جدا ٣

  
 موافق ١

  

 غري موافق  
  

 شك
  

    
 غري موافق  

  

    
 غري موافق جدا 

  

 ٥ موافق جدا ١ 54,44%

  
 موافق ٨

  

 شك
  

 شك
  

  
  

 غري موافق  
  

    
 غري موافق جدا 

  

 ٤ موافق جدا ٢ 54,44%

  
 موافق ١

  

 شك
  

 شك
  

    
 غري موافق  
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 غري موافق جدا 

  

 ٦ موافق جدا ٤ %4٣,٣٣

  
 موافق ٨

  

 شك
  

 شك
  

    
 غري موافق  

  

    
 غري موافق جدا 

  

5١,١١% 
 ٢ موافق جدا ٤

  
 موافق ٣

  

 شك
  

 شك
  

    
 غري موافق  

  

    
 غري موافق جدا 

  

 ٨ موافق جدا ٦ 44,44%

  
 موافق ٤

  

 شك
  

 شك
  

    
 غري موافق  

  

    
 غري موافق جدا 

  

 ٩ موافق جدا ٨ %4٣,٣٣
 موافق ١  

  

 شك
  

 شك
  

    
 غري موافق  

  

    
 غري موافق جدا 
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 ١١ موافق جدا ١ %5٢,٢٢

  
 موافق ٢

  

 شك
  

 شك
  

    
 غري موافق  

  

    
 غري موافق جدا 

  

 البيان. ١ 

        ارتفع " باور بوينت"م البيانات ألول منرة أن الطالب يفضلون التعلم باستخدام وسائل اإلعال. ١   

 .٪ بتدريج موافق جدا٤٢,٢٨إىل 

 باستخدام التعلم عملية يف ومتحمس سعيد يشعرون املتعلمني أن الثانية للنمرة بيانات. ١     

 .موافق بتدريج% ٦٦،٦٢ البيان لنتيجة"بوينت باور" اإلعالم وسائل

 وسائل باستخدام املقدمة املفردات أكثر بسرعة نتذكر املتعلمني أن الثالثة للنمرة بيانات. ٣      

     .موافق غري بتدريج% ٣١ البيان لنتيجة" بوينت باور" اإلعالم

 اإلعالم وسائل باستخدام املقدمة املفردات حيفظ أسرع املتعلمني أن الرابعة للنمرة بيانات. ٥     

 .شك بتدريج% ٥٦،٦٢ البيان لنتيجة" بوينت باور"

 من" قوة نقطة" اإلعالم وسائل استخدام يفضلون املتعلمني أن اخلامسة للنمرة تبيانا. ٤     

 .شك بتدريج% ٥٢،٢٨ البيان لنتيجة حملاضرة
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 وسائل باستخدام الدرس أكرب بسرعة فهم على املتعلمني أن السادسة للنمرة بيانات. ٦      

 .شك بتدريج%  ٦٣,٣٣ البيان لنتيجة حملاضرة من" قوة نقطة" اإلعالم

 تعليم يف وسجل لالستماع فقط إذا بامللل يشعرون املتعلمني أن السابعة للنمرة بيانات. ٢      

 .شك بتدريج%  ٥١،١١ البيان لنتيجة العربية اللغة وتعلم

 ومتيل بسرعة، بامللل املتعلمني جيعل احملاضرة أسلوب طريق عن التعلم أن الثامنة للنمرة بيانات. ٨     

%  ٤٤،٤٤ البيان لنتيجة. املقدمة املواد إىل االلتفات من األصدقاء مع تحدثال تفضيل إىل

 .شك بتدريج

 ألن الدرس إغالق إىل األحيان بعض يف متأخر وقت يف املعلمني أن التاسعة للنمرة بيانات. ٩      

 .شك بتدريج%  ٤٣،٣٣ البيان لنتيجة تكتمل مل اللعبة

ميكن للمتعلمني التقاط املواد واضحة املقدمة فقط باستخدام بيانات للنمرة العاشرة أن . ١١     

أسلوب احملاضرة من دون أية أمثلة من تلك الصور يف نقطة قوة وسائل اإلعالم لنتيجة البيان 

 .بتدريج شك%  ٥١،١١

 


