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 خلفية البحث .أ

تعلم حاجة ماسة أن األفراد لديهم املعرفة ، الزمان تطور العصرل طبقا 

 موهيّبني . النحو املشار إليهمتوقعالتغيري و حتقيق األهداف  جيلب واسعة الذي

نوع ومستوى  هو نشاط الذي تقّدم مبا يف ذلك أساسي يف ميارس كل أن التعلم

 1التعليم.

 أكد أن التعليم قد. و عقد دورا حيوي لية تعليم، عنصر عملية تعلميف عم

إذا كان يوقع انشطة  هو عملية توجيه انشطة تعليم، انشطة التعلم ضمن معىن

حىت تعلم الطالب،  تعلم الطالب. اذن، املهم كل معلم فهما جيدا عن عملية

      2.بيئة التعلم املناسبةانه يعطى التوجيه و تزويد 

فكرة تجربة. ال من خال تعزيز السلوكأو  تعديلكما ال تفسري مالتعل

من أجل النشاط و ليس نتيجة أو هدف. التعلم  التعلم هي عمليةويوضح أن 
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التفاعل بني احلربة املكتسبة بفضل  3.، لكن أوسع من ذلك، وهي جتربةذكر

تعاين من وسائل املعيشة من خالل  ذكر أن: William Burtonالفرد مع البيئة. 

واضح لغرض وضع معني مواقف حقيقية و رد فعل قوي ملختلف اجلوانب 

سلوك، تغيري الأجرت أو جتربة مما أدى إىل تغيريات  شمل أيتتجربة الللطالب. 

مصدر املعرفة واملهارات، طبيعة ك  . التجربةاملواقف أو املهارات، معىن، قيمة

يف مجيع أحناء طالب املقصد، جتربة تعليمية هو مستمر وحدة فهو التعليمية، 

  4وتفاعلية.

، إمتاز التغيري السلوكي كانت اجيابية املوجه يف جوانب املعريفعملية تعلم 

البيئات، وسائل و  واحلركية.كعملية، العوامل املؤثرة عملية تعلم مثل و عاطفي

نتائج املعاجلة واّما تم معاجلتها، عليم، و حالة فسيولوجي و نفسي هو تمرافق الت

عملية تعلم، كذالك العوامل اليت تؤثر على   هو كميسراملعلم   5هي عرض التعلم.

ب. يف عملية التعلم، املعلمني مبا يف ذلك احدى العوامل حلامسة جناح الطال

 .و كفاءة يةخلق حالة و الظروف التعلم الفعالاملكلفة املعلم 
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 املدرسة سية يفساالدروس األ مستعمل اللغة العربية يف تعلم اللغة العربية،

 لذين هما طالبن الموال الكلية. لكن، يف التعلم اللغة العربية، و كان العديد 

، ملعرفةاصعب لا معظم الطالب أن اللغة العربية من. يفرتض هأقل محاسا تعلم

  التايلطا يفشاال نم أق. حبيث ماال يقل عن هبغري ذلك ،ةالتعلم اللغة العربية ممل

ى خلق رة علستحمل لتكون قاد كميسر، املعلم  الدرس اللغة العربية. ألنه

 الظروف التعلم فعال و من فضلك.

ح و اء رو م لبنية التعلإسرتاتيج الفعال، فإنه يأخذظروف التعلم يف خلق 

قدمة أو اد امللمو ا لوفقهنج التعلم املعلمني خيتار تعلم الطالب يف الفصل.  نشاط

من قبل  لتعليمملية اعاليت غالبا ما تستخدم يف هنج التعلم ناء عملية التعلم. أث

 تعليم على السياقي العام.املعلم هو 

عملية اليت تأكد على العام هو هنج التعلم  و التعلم على السياق تعليمال 

اة مع املواقف احلي متاما الكتشاف املواد يف تعلم و االتصالالطالب إشراك 

يف حماولة  6يف حياهتم. جع الطالب لتكون قادرة على تطبيقتشاحلقيقية لذلك 

لزيادة نشاط التعلم الطالب يف الفصل من املهم للغاية من قبل املعلمني. يتم 
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 ذلك لتحسني تركيز الطالب من أجل احلصول على الدرس جيدا. مع الطالب

سهلة للفهم ما  حبيث تكونالدرس سيتم زيادة،  على ينشطون، مث الرتكيز الذين

عل الذين ينشطون يف التعلم جت يعطي من قبل املعلم. على ذالك، الطالب

  .ن سرورالدرس أكثر فعالية و م

عملية التعلم الفعالة جيب أن يكون هناك أسلوب تفكري إجتاهي و واضح 

ضد ما تعلمها. مع العديد مشاكل اليت تنشأ، احلاجة إىل جتديد يف البيئات 

ليمية مباشرة التعلم ألجل أن طالب نشاط دائما. هناك دور تعليم منح التع

 مفهوم أسلوب تعلم فعال باستحدام هنج  تعليم على السياقي العام نوع تصميم.

تعليم البحوث حول هنج يرغبون يف إجراء  من مثال هذا التفكري، الباحث

جايب يف عملية على السياقي العام نوع تصميم ألن هذا النهج لديه اجلانب اإل

                                 و املشاركة.   بنشاطيطلب من الطالب فهو التعلم، 

 أسئلة البحث  .ب

 احملمدية ئيةااملدرسة اإلبتد اخلامس يف الصف طالب.كيف استجاب ۱

على  و التعلم خالل االلتزام املتعلمة اللغة العربية بتطبيق تعليم أمباربيناجنون

 تصميم؟النوع بالسياقي العام 



بعد  أمباربيناجنوناملدرسة اإلبتدئية  اخلمس صفال.كيف نتيجة تعليم طالب ۲

 لعام نوع تصميم عندما الدرس اللغة العربية؟على السياقي ا ال ستعمإ

 فوائدهو  أهداف البحث  .ج

 .األهداف۱

ى و عل تعليم نهجالمن هذا البحث هو لوصف منوذج العام هداف األ

يف الدرس اللغة العربية. و أّما األهداف اخلاصة من هذا البحث هو  العام السياق

 للحصول على: 

 احملمدية ئيةاملدرسة اإلبتدامس بااخلصف الطالب ا. نشاط و إستجابة 

 و على السياقخالل االلتزام املتعلمة اللغة العربية بتطبيق تعليم  أمباربيناجنون

 .  العام نوع تصميم

احملمدية أمباربيناجنون ئية ااملدرسة اإلبتداخلامس صف الطالب نتيجة تعليم .ب

 .العام نوع تصميم و التعلم على السياقتعليم  بعد تطبيق

احملمدية ئية ااملدرسة اإلبتدت. لرتقية مصلحة يف التعلم الطالب الصف اخلامس 

 .أمباربيناجنون

 



  فوائدال. ۲

 الفوائد النظرية يعين:

فع املعلم لتطبيق منوذج السياقية التعلم يف إزداد نشاط تعلم اللغة العربية ا. كما دا

 للطالب.

ئية ااملدرسة اإلبتدب. استخدام كماطريقة لرتقية نتيجة تعلم الطالب خاصة يف 

 .احملمدية أمباربيناجنون

 الفوائد التطبيقية يعين:

أن يثري روح تعلم  أ. إلضافة التعلم يف جمال التعليم خاصة يف طريقة الذي ميكن

  الطالب. 

 حول تعلم اللغة العربية مبزيد من البحوث اإلجراءالباحثني يف  ب. كمدخل 

   .العام على السياق التعليم والتعلم نهجب

 البحوث السابقة .د

يف عملية التعلم مما يساعد  ي هو منوذج استخدامهنج منوذج على السياق

، وكذلك تشجيع املعلمني ربط بني مادة دراستها مع احلاالت يف العامل احلقيقي

 يف احلياة اجملتمع.  عل العالقة بني املعرفة مع تطبيقهجت الطالب



البحوث السابقة، هناك بعض الطالب الذين أجريت أحباثا بعد إجراء 

يعين رسالة  ،CTL (Contextual Teaching and Learning) حول استخدام طريقة

ة العربية حتت املوضوع " قسم التعليم اللغ UIN طالب( ٢٠٠٩) سوماريان البحث

هنج منوذج على السياقي العام يف موضوع اللغة العربية يف املادة دراسية اللغة 

البحث  ائج هذانت". كولنفراغا  1تيس وا IPS  2العربية يف الصف احلادي عشر

املادية وظهور املعلمني يف  خالل تعلم اللغة العربية استجابة الطالب تدل على

  7أكثر إثارة لالهتمام. LKSل و املادة مهمة يف يف الفص نقل الدروس

قسم التعليم   UIN( طالبة٢٠٠٩صاحلة ) يةرسالة البحث الثانية هي عمل

ليمي الفقه معلم املدرسة اإلبتدائية حتت املوضوع " جهود لتحسني اإلجناز التع

 NUمن خالل هنج على السياقي العام يف الصف الثاين املدرسة اإلبتدائية 

دل على أن نتائج ترسالة البحث نتائج هذه مارغاكاتون ساييغان سليمان". 

ما تبني ميكن أن حتسن اإلجناز التعلم الطالب. من قبل تطبيق  CTLتطبيق 
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CTL توسط قيمة الطالب ، بعد تطبيق م66،17 هو، متوسط قيمة الطالب

80،1.8        

( حتت املوضوع " إدارة ۲٠۱۳ة )تها قارءكتب  اليتيف رسالة البحث الثالثة 

( يف املدرسة الثانوية العالية اإلسالم CTLالتعلم اللغة العربية مع النهج السياقي )

املتكاملة أبو بكر يوكياكرتا. يف هذه األطروحة ذكر أن تعلم اللغة العربية مع 

النهج السياقية يف املدرسة الثانوية العالية اإلسالم املتكاملة أبو بكر يوكياكرتا 

ية بني املعلمون الكتاب العرب . يف تعلم اللغة العربية يستخدم۲٠٠٥نفذت سنة 

. العوامل الداعمة يف مع بعدها مقارنة ، تعلم إرتفاعكتاب  هذا ك. باستخداميدي

 تشمل: الطالب اليتعملية التنفيذ من تعلم اللغة العربية باستخدام هنج السياقي 

لطالب عن ا معلم اللغة العربية الذي يقدم الدافعية علىالصعود،  خلفية من

ة العربية مثبط يف عملية التنفيذ من تعلم اللغ أمهية اللغة العربية. يف حني عامل

شمل: الطالب الذين خلفية من املدرسة الثانوية باستخدام هنج السياقي ت

متوسطة، خمترب اللغة، البيئة بئة اللغوية و األكثر أكد من قبل املعلمني أن اللغة 
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لدرس العربية ال يكون مادة دراسية اليت اختربت، حىت يتمكن الطالب نقلل من ا

    9و يتم خفض الفائدة.

وع ي بن، الباحثة مل تكتشف تطبيق السياقمن بعض البحوث السابقة

لفصل وال ب يف الطالا لرتقية نتيجة تعلم و نشاطيف تعلم اللغة العربية  التصميم

رك لتحديد ثة تتحلباح. عليه، اأمباربيناجنونسيما يف املدرسة اإلبتدائية حممدية 

             ميم.ط الطالب من خالل تطبيق السياق بنوع تصجناح التعليم و نشا

 اإلطار النظري للبحث .ه

 .التعليم و التعلم على السياق العام۱

 فهم السياق .أ

هو هنج  CTLعلى السياق العام أو املعروف باسم  التعلم و التعليم

هم املاملعلمني يف عملية التعلم يف الفصل.  ا منماستخدمنوذج اليت ي

 سيعلمها العّلم إىلللمعلمني إلعطاء فهم على الطالب مرتبط ماّدة اليت 

الطالب من سهل تذكر وفهم املاّدة اليت كان قد تعلمه ليس فقط يف 

 الفصول الدراسية ولكن يف حياته اليومية.
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للتعلم  معىن من تظهر بوضوح أمهية تأثري علم األعصاب وعلم النفس

فهم أن الغرض الرئيسي من قويا ليوفر  التعريف والقدرة على تذكر. من هذا

CTL الدروس املستفادة  هو ملساعدة الطالب بطريقة مناسبة لربط معىن على

. سيتعلمون عندما يكون الطالب يف العثور على دروسهم .من األكادميية

 10ما تعلموه. ونوتذكر 

. على السياقي العام هو نظام شاملو التعلم تعليم الإلني،  يف نظري

CTL إذا كانت هذه أجزاء تتشابك مع ةتتألف من أجزاء مرتابطة متصل .

بعضها البعض، فإنه سوف ينتج تأثري يفوق نتيجة معينة من أجزائه على 

يف  آلة طرب حدة. وكذلك على الكمان، التشيلو، الكالرنيت، و غري

إنتاج املوسيقى، يف نفس الوقت األوركسرتا اليت تنتج األصوات املختلفة الذي 

و املنفصلة تنطوي على عمليات خمتلفة، عند  CTLوكذلك أجزاء من 

استخدامها معا متكني الطالب خلق عالقات اليت تنتج املعىن. كل قسم 

CTL  ،اليت خمتلف املسامهة يف مساعدة الطالب فهم عمل املدرسة. جمتمعة
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بالنظر إىل املاّدة أهنا تشكل النظام الذي يتيح للطالب نرى معىن يف ذلك، و 

   11األكادميية.

ت اليت ميكن أجزاء أو املكونا CTL، ميكن االستنتاج أن يف النظرمن 

ت ملكونااذه ه. املواد اليت متت دراست دراستها أن تساعد الطالب يف فهم

ء بشىء سان شىناها اإلن( البنائية هي بناء أو إقامة، املعرفة اليت ب۱مبا فيه: 

(، هو املعارف ( حتقيق )اجياد۲من خالل سياق حمدود.  يتم توسيع النتيجة

ن موعة واملهارات اليت حصل عليها الطالب مل يكن نتيجة تذكر جمم

وميكن  ( تستفسر، بتستفسر۳احلقائق، وإمنا نتيجة جيدون أنفسهم. 

، تعلم تعلمات الاجملتمع (٤للطالب مجع املعلومات اليت مل تعرف بعد. 

صميم، ت( ٥ر. ن آخلم املكتسبة من التعاون مع اإلنسااجملتمع أن نتائج التع

س هو ردود ( انعكا٦هو شيء واليت ميكن استخدامها كمثال يف التعلم. 

ي، هو تقييم ( التقييم الفعل۷األحداث، النشاط أو معرفة جديدة تلقى. 

 التعلم والتقدم يف عملية ليس جمرد نتيجة، وبطرق خمتلفة.

هو مفهوم التعلم اليت تساعد املعلمني الربط تعليم على السياقي العام  

بني املاّدة اليت جيري تدريسها مع احلاالت يف العامل احلقيقي و تشجيع 
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الطالب على إجراء اتصاالت بني املاّدة دراستها مع التطبيق يف حياهتم  

    12كأعضاء يف األسرة واجملتمع.

التعلم  دد فقط من جوانب خمرجاتال تتعجناح تقييم  CTLيف هنج 

لكن التعلم من خالل تقييم حقيقي. التقييم احلقيقي هو و مثل إختبار، 

عملية اليت أجريت معلم جلمع املعلومات حول التطورات التعلم اليت يقوم هبا 

الطالب، سواء من حيث املعارف واملهارات، املنتج من الطالب، واملهام اليت 

    13هي ذات الصلة بالسياق.

العام مرادفا التعلم القائم على حل املشاكل  تعليم على السياقي

اسرتاتيجيات التعلم باستخدام مشاكل العامل احلقيقي كسياق للطالب لتعلم 

املزيد عن التفكري النقدي ومهارات حل املشاكل، فضال عن اكتساب املعرفة 

بواسطة  14(.٤: Depdiknas  ،۳٠٠۲ومفهوم أن جوهر من املّدة دراسّية )
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القائم على املشكلة هي عرض حاالت حقيقية وذات مغزى  أرندس، التعلم

  15للطالب الذين ميكن أن تشكل أساس البحث والتحقيق.

ها ل لديشاكأرندس، اسرتاتيجيات التعلم القائم على حل امل يف نظري

وة  اخلط؛ مثع مشكلةـالعديد من اخلصائص يعين: أوال، يبدأ الدرس مع رف

 ات حللتعالمشكلة أو إنشاء اساملشاكل وصياغة امل الطالب حبثالتالية 

لى حل عائم ني يف التعلم القأن املعلم صائص الثالثاملشاكل. اخل هذه

 .ينامليسر  ت مبثايةكالاملش

( مهارات ۱يعين:  القائم على حل املشاكلنتائج الطالب للتعلم 

رية و التفكري وحل املشاكل، يعين التفكري اليت ينطوي استخدام عملية فك

املعريف، والذي يبدأ من العملية األساسية مثل استدعاء حىت التفكري العليا 

( إعطار أمثلة لدور الكبار، يعين مساعدة ۲مثل التحليل، توليف و تقومي؛ 

   16.الطالب تلعب دورا يف مواقف حقيقية و التعرف على الدور اهلام للبالغني

 

 فهم التصميم  .ب
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، لتعلملية ارها من قبل الطالب. يف عمقراتالتصميم هو األمر الذي 

الب كن الطيتم عادة املعلم سوف تظهر شيئا يرتبط مع املادة املقدمة حيت

تخدام يتم اسم سعلتبسهولة فهم و تذكر. تقريبا مجيع املعلمني يف عملية ال

ورة دون ص ريةسوى نظ نه أقل فعالية عندما الطالب تعطوننموذج/مثال ألال

 يالحظ الطالب. واضحة من شأهنا أن

التصميم هو عنصر واحد يف التعلم السياقي. يف تعلم مهارات أو 

معرفة حمددة، هناك مناذج ميكن تقرارها. ميكن املعلمني أن يكون منوذجا، 

املثال تعطي مثاال على كيفية القيام بشيء. ولكن املعلم ليس هو النموذج 

إلشراك الطالب، الواحد، يعين أن هذا النموذج ميكن أن تكون مصممة 

 17املثال طلب عني إلعطاء مثال لصديقة.

أن تصميم هو مفهوم تعلم يعطي  Sugiyantoمثل تلك اليت اقرتحها 

طالب يستطيع تعلم معرفة  من الأمثلة إىل الطالب يف عملية تعلم ألجل أن 

، التصميم هو أصزل مهم يف تعلم وهكذامنوذج أو مثال اليت متوقع املعلم. 

   18يدخر من املعرفة التنظري و التلخيص. أن يستطيع ألن الطالب
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ليس فقط من املعلمني والطالب، و لكن الوسائل  عملية منودج

التدريس كما ميكن استخدامها كنموذج، املثال ميكن استخدام الصوت، 

بصري، وال مسعية وبصرية. إن وجود الدعائم أو مناذج خلق جو من التعلم 

ب أن تلعب دورا نشطا يف عملية التعلم. حتقيق أكثر متعة حبيث ميكن للطال

 الدعائم أو مناذج سوف يكون متالئما مع احتياجات املادة. 

بتدائية إلهذه النمذجة لألطفال من مدرسة ا يار الباحثةسبب اخت

عادة ما تكون أكثر اهتماما يف التعلم عن طريق استخدام مناذج أو الدعائم 

تخدام مناذج، طالب من األسهل أن نتذكر يف التعلم. إضافة إىل ذلك، باس

حول املادة اليت مشلتها الدراسة. حتقيقا هلذه الغاية، من املكونات السبعة يف 

CTL ، النمذجةعلى أكثر تركيزا للباحثة.  

 

 

 التعلم و نشاط الطالب نتائج. ۲

 التعلم نتائج .أ

                                                                                                                                  
 



يقاس جناح على املدى الذي يتم حتقيق نتائج  كل من عملية التعلم

باإلضافة تقاس هذه العملية. وهذا هو، ينبغي أن  التعلم من قبل الطالب،

ينظر إىل نوع من خمرجات التعلم يف أهداف التعليم )األهداف التعليمية(. 

 19هلذا اهلدف أن يتحقق من خالل عملية التعليم والتعلم.

ن يد ميف حني تعلم هو وسيلة لتحقيق هدف التعليم. هناك العد

ينظر  ؛ تعلممليةشأن احلدث التعلم، وينظر اىل أي التعلم كعوجهات النظر ب

تعلم دث ال. احلإليها على أهنا نتيجة لذلك؛ ويعترب التعلم بوصفها وظيفة

 ك مهمة ذليفتنقسم إىل ثالث وجهات النظر ألن الطريقة الثالثة للنظر 

دى تعلم لة الللمعلمني، ألن مهمة املعلم هو تعزيز، توجيه وتوجيه أنشط

 .بللطالب من أجل احلصول على النتائج اليت مت تصميمها من قا

خمرجات التعلم يف األساس هو تغيريات يف السلوك نتيجة التعلم، يف 

خمرجات  20.حركيالنفسي معىن أوسع ويشمل اجملال املعريف، عاطفي، و 

(، الفهم، التطبيق، knowledgeالتعلم جمال املعريف الذي يشمل املعرفة )

اجملال العاطفي فيما يتعلق  خمرجات التعلمالتحليل، الرتكيب، و التقومي. 
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اجملال النفسي حركي املتعلقة مع  خمرجات التعلماملواقف والقيم. يف حني 

 (.skillاملهارات )

هناك عدة مستويات من اجملال العاطفي كما هدف و نوع من 

 خمرجات التعلم، أمور أخرى: 

، و هو نوع من احلساسية يف تلقي التحفيز من (Receivingيستلم ). ۱..أ۲

 اخلارج تأيت يف الطالب، إما يف شكل مشكلة، حالة، عرض.

(، يعين نظرا ردفعل الشخص حلافز القادمة من Respondingإجابة ). ۲.أ.۲

 اخلارج.

(، تتعلق بالقيم أو املتقدات من األعراض أو Valuingتقييم ). ٣.أ.۲

 التحفيز قبل.

منظمة، يعين تطوير قيمة نظام واحد من التنظيم، مبا يف ذلك حتديد . ٤.أ.۲

العالقة بني قيمة مع قيمة أخرى و االستقرار، و أوليوية القيم اليت مت 

 متلكها.

اليت مت متلكها من قبل  نتيجةخصائص قيمة، يعين دماج كل نظام ال. ٥.أ.۲

 و السلوك.ثر على أمناط الشخصية ؤ شخص، مما ي



من  خمرجات التعلم يف جمال النفسي حركي هناك ستة مستويات

 املهارة، مبا فيه:

 رادي حركة ال إ.۱

 .مهارات احلركات األساسية۲

 و غريها. لسمعيرك ا.قدرات إدراكية مبا فيه املميزة البصرية، متيز احمل۳

 قة..القدرات يف جماالت املادية، مثال قوة، االنسجام، د٤

 ة.ملعقداارات احلركات، بدءا من املهارات البسيطة إىل امله.مهارة ٥

.القدرة فيما يتعلق غري العودية اإلطصاالت كحركة معربة، احلركة ٦

 21التفسريية.

ن ملفعل ود او بالتايل فإنه ميكن استنتاج أن خمرجات التعلم هي رد

عملية  راد منا أفعملية التعليم والتعلم. معنه، شيء اكتسبت أو يسيطر عليه

ن  سها ألي نفهتعلمهم. نتائج كل طالب احملرز يف عملية التعلم لن تكون 

 كل فرد لديه قدرات خمتلفة تبعا.

 نشاط الطالب  .ب
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 طة.يشون نامليل النفسي يفرتض يف هذه األيام أن الطفل هو أن تك

لتعلم دها. اات وحاإلرادة والتطلع فعل شيء، لديهاألطفال لديهم الرغبة يف 

التعلم هو  ال ميكن فرضها من قبل اآلخرين وال ميكن تفويضه لآلخرين.

 ممكن فقط إذا كان الطفل مير نشط أنفسهم.

كان النشاط   يف عملية التعليم والتعلم، أظهر الطالب النشاط دائما.

نشاط إىل الويالحظ بسهولة من النشاط البدين متعددة األوجه. بدءا 

النفسي الذي يصعب مالحظتها. النشاط البدين أن تقرأ، االستماع والكتابة 

وممارسة املهارات، وهلم جرا. أمثلة من النشاط النفسي على املثال باستخدام 

جمموعة من املعرفة يف حل املشاكل اليت تواجهها، يقارن مفهوم واحد مع 

 22آخر، خلص نتائج التجربة وغريها من أنشطة نفسية.

هلذه  قيقاحتنه. يف تعلم اللغة العربية، النشاط الطاليب أمر ال غىن ع

نشاط  طالب وم الالغاية، حيتاج املعلمون إىل اتباع هنج اليت أثارت اهتما

تعليم ة الالطالب حىت يتمكن الطالب ال ميلون بسرعة يف التايل عملي

 والتعلم.

 منهج البحث .و
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 .نوع البحث۱

بحث ال ةقي. طر حث هو طريقة جتربيبةتستهدم الباحثة يف هذا الب

 ج حمددلعالدمة للحصول على تأثري االتجريبية هي طريقة البحث املستخ

 ضد الطرف اآلخر يف الظروف غري املتحكم فيها. 

ستخدام منوذج تصميم ما قبل التجريبية نوع ة تيف هذه احلالة، الباحث

التصميم هناك يف هذا  23جمموعة واحدة تصميم االختبار البعدي القبلي.

يف اجملموعة قبل يعاجلون، مث سيتم إعطاء جمموعة اختبار  ىقبلالاالختبار 

معرفة نتائج املقارنة بني  وسوف يقوم الباحثةالبعدي بعد معاجلتها. وهكذا، 

 :احلالة األول قبل يعاجلون. هذا التصميم مصور كما يلي

O1 x  O2 

 

 

  املعلومات: 
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 اإلمتحان قبل قيمة =𝟎𝟏 

 قيمة اإلمتحان بعد = 𝟎𝟐

X = عالج 

 .موضوع البحث۲

 يف هذا البحث هو:  موضوع البحث

 بتدائية حممدية أمباربيناجنون.املدرسة اإلطالب الصف اخلامس  .أ

 معلم اللغة العربية ملعرفة وصف تعلم اللغة العربية.  .ب

 ناظرة، ملعرفة معلومات عامة يرتبط مع املؤسسة التعليمية اليت تدير.  .ت

 البحوث فيه. ۳

على السياق والتعلم من هذا البحث هو تطبيق التعليم  فيه ثو البح

 اطهم الصف اخلامسو نش الطالب تصميم لرتقية نتيجة تعلمالنوع ببالعام 

 .أمباربيناجنون مديةاحملم اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية ييف تعل

 

 

 .مجتمع البحث ٤



يف نطاق و وقت  مجيع البيانات اليت هتم الباحثة اجملتمع البحث هو

 جمتمع من هذا البحث هو الطالب املدرسة اإلبتدائية حممدية 24حمدد.

 . أمباربيناجنون

 .عينات البحث٥

 خدمهاتست تقنيات العينات اليت عينات هي مبثابة جزء من السكان.

ينات ة. الععرضيالباحثة هو أخذ العينات غري اإلحتماليه بنوع العينات ال

ع مقاء لالعرضية هي تقنية العينات على أساس فرصة، يعين شخص حصل 

ي يف هخذت أمن هذا البحث، العينات اليت  الباحثة تستخدامها كعينات.

 . أمباربيناجنون مديةالصف اخلامس املدرسة اإلبتدائية حم

 المكان و .الوقت٦

مكان  .2017أبريل  22أبريل إىل  1يف تاريخ عقد تهذا البحث 

 .أمباربيناجنون مديةحمبتدائية الدرسة ااملالتنفيذ هو يف 

 .تقنيات البحث۷

 المالحظة .أ
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م قائ املالحظة هي املالحظة والتسجيل منهجي ألعراض ينظر يف

 يف طاليبم جلمع بيانات عن النشاط الالبحوث. تقنيات مالحظة تستخد

ة األنشطو علم التعليم والتعلم. وجترى هذه املالحظات لتحديد عملية الت

 ية.الطالبية يف أعقاب تعلم اللغة العربية يف الفصول الدراس

 مقابلةال  .ب

وأجريت املقابالت ملعرفة املعلومات مباشرة من أفراد العينة وهي الطلبة 

التعليم على السياق العام يف تعلم اللغة العربية خالل واملعلمني حول تطبيق 

 عملية البحث.

 ختباراإل  .ت

الذي يطلق  (stimuli) هذا االختبار عبارة عن جمموعة من احملفزات

على شخص بقصد احلصول على اجابات واليت ميكن استخدامها كأساس 

يستخدم اختبار هنا للحصول على   25. (Margono, 1997) لألرقام التسجيل
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إمتحان البيانات على نتائج تعلم الطالب. سيتم تنفيذ االختبارات مرتني، 

 (.post test)إمتحان بعد و  (pre-test) قبل

 توثيقال  .ث

طريقة الوثائق هي وسيلة جلمع البيانات لالطالع على الوثائق اليت مت 

أخرى حول الصورة أرشفتها. قد تكون هذه الوثائق صور أو بيانات 

  املدرسة.

 .تحليل البيانت۸

حتليل البيانات هي عملية البحث عن وجتميع البيانات بشكل منهجي 

البيانات اليت مت احلصول عليها من املراقبة، مقابلة و اختبار وثائق. أما 

بالنسبة لعملية حتليل البيانات اليت نفذت منذ مجع البيانات يعين خالل 

االنتهاء. وقد مت حتليل البيانات باستخدام التحليل عملية البحث على 

 الوصفي جيب أن يفهم بسهولة ونقلها إىل اآلخرين.

يف حني أن البيانات الكمية سيتم التعامل مع العد اإلحصائي البسيط 

من خالل توزيع األرقام املطلقة يف اجلداول وعروض الشخصيات مث القيام 



اإلحصائية التوزيع التكراري النسيب. تفسري لعرض القيمة استخدام الصيغ 

 صيغة توزيع الرتددات النسبية اليت يستخدمها الباحثون يعين كما يلي:

P = 
𝑭 𝒙 𝟏𝟎𝟎%

𝑵
 

 نسبة = أرقام P املعلومات:

   F  =الرتددات 

   N  =جمموع من املوضوعات 

الصيغة للحصول على متوسط نتائج االختبار، استخدم الباحثون 

 متوسط، يعين:

�̅� = 
𝑋1 +  𝑋2 +  𝑋3 +  … + 𝑋𝑛 

𝑛
  أو   

 

 متوسط  =�̅�   املعلومات:

   xi جمموع قيم = 

   n العينات =  جمموع 

 

Mx = 
∑ 𝑓𝑥

𝑛
 



 ز. خطوات البحث

ويصف مث  ،الرسالة البحثأن تكون يف إعداد أكثر انتظاما من هذه 

 : كما يليالنظاميات املناقشة   الكاتب

، مشكلة البحثالبحث،  خلفية، هو باب املقدمة يشمل باب األولال

، و منهجية اإلطار النظري، البحوث السابقة أهداف البحث و فوائدة البحث،

 البحث.

 أمباربيناجنوناحملمدية  بتدائيةاإلدرسة عن امل الصورة العامة، باب الثانيال

اهليكل  التعليم،رؤية ورسالة ، تاريخ املدرسة املوقع اجلغرايف،: تتكون من

 .من الطالب و حالةاملرافق والبنية التحتية  التنظيمي،

يف  نوع تصميمعليم على السياقي العام ت يناقش تطبيق، باب الثالثال

من ، أمباربيناجنون حممديةالدرسة اإلبتدائية يف الصف اخلامس تعلم اللغة العربية 

 : بينها

ة اللغة العربية بتطبيق تعليم خالل االلتزام املتعلم كيف استجابة الطالب .أ

 .على السياقي العام نوع تصميم

 .على السياقي العام نوع تصميم ل كيف نتيجة تعليم الطالب بعد مستعم   .ب



ات و الكلمة قرتاحإلا، هو باب خامتة يغطي اخلالصة و باب الرابعال

 اهلامتة.

 


