
 الباب الثالث

 النتائج والمناقشة

 م على السياق العامالتعلم و يالتعل طريقة تظبيق .أ

 معروفالتعليم على السياق العام يف تعلم اللغة العرابية  هنجاستخدام 

تعلم املادة وفقا ملا هو معروف  تعلمنين مأل التعلم الفعال، ميكن أن ختلق

 التعليم و وهذا يعين حوهلم. أو األحداث اليت حتدث من ومع األنشطة بالفعل

احلياة  مع السياق حمتوى املوادالتعلم على السياق العام متكني متعلمني يربط 

ويتم تدريب الطالب لتكون هذا التعليم على السياق العام،  ستخداماب اليومية.

ميكن  على ذلك وميكن أن حتل املشاكل اليت واجهتها، قضية قادرة على حتليل

  يف الصف. سأل بنشاطسيحىت أن الطالب  الطالب أن يعزز الفضول

بني التعليم على السياق العام يف الفصل  هنجتطبيق يف الباحثة خطوات 

 :اآلخر

واليت سيتم استخدامها  يصف منوذج التعلم أوالاملدرسية( عمل . الباحثة )۱

ويتم فائدة من التعليم على السياق العام.  طالبإىل الوشرح  أثناء عملية التعلم

  وميكن متابعة الدرس بعناية. على فهم طالبال ذلك



 التعليم و على السياق العام: شرح اإلجراء التعلمتاملعلم . ٢

  وفقا لعدد من الطالب. مت تقسيم الطالب إىل جمموعات 

 الصورة هنا يتم . مواد ذات صلة املستفادةة معينة صور  مث كل جمموعة

 الب على التعلم.ملساعدة الط استخدامها كما الدعائم

 مث كل جمموعة خبصوص املواد اليت تعلموها، يتم إعطاء الطالب مشاكل 

هنا ويطلب من الطالب على  املطلوبة حلل مشكلة معينة من قبل املعلم.

 التفكري النقدي ونشطة.

  واخلطوة الثالثة هي:. ۳

 .أداء الطالب حتليل يتعلق باملواد 

 وفقا جلماعتهم. مناقشة الطالب 

 الطالب نتائج املناقشة. وأفاد 

وحل املشاكل املتعلقة  طالب خلص نتائج التحليل مع مساعدة من املعلم،. ٤

 املواد.

ممثلني من  ، نتائج املناقشات إىل أمام الصف ني الطالب على القراءة. املعلم تع٥

 كل جمموعة.



 . تطبيق عملية البحث 4الجدول 

 نشاطال تاريخ البحثال

 اإلمتحان القبلى ٢٠۱۷ أبريل ۱

 ساعةال عنتعلم اللغة العربية  ٢٠۱۷ أبريل ۸

التعليم على السياق  هنجاستخدام 

العام بنوع تصميم. املعلم تستحدام 

قبل  كما الدعائم.صورة ساعة  

شرح تاملعلم  أوال تشكيل اجملموعة،

املعلمون  دليل.كتاب وفقا ل املادة

أعطيت كل  مث تشكيل جمموعة،

مث  ،مدار الساعة صورجمموعة على 

 إعطاء مشكلة.

تستحدام  تعلم اللغة العربية عن املكتبة ٢٠۱۷ أبريل ۱٥

التعليم على السياق العام بنوع  هنج

قبل  كما كانت من قبل،تصميم.  



شرح تاملعلم  أوال تشكيل اجملموعة

ستخدم . تدليلكتاب وفقا ل املادة

مث كل  املعلم مكتبة صور الدعائم.

عن  تكليف خللق قصةمت  جمموعة

 األشياء اليت تتم يف املكتبة.

 اإلمتحان بعدي ٢٠۱۷ أبريل ٢٢

 

 م يعملية التعل إستجابة طول  .ب

يفصل الصف اخلامس يف املدرسة اإلبتدائية احملمدية أمباربيناجنون إىل 

 .الرجال و النثىفرق بني من ثانيا فصول  ،VB و VAفصول وهي الفصلني، 

من  تألف VBالفصل  يف حني، من طالب اجلنس من الذكور تألف VAالفصل 

هناك اختالفات ، VBو  VA. من الثاين الفصول يعين فصل ابنة اجلنس ةطالب

عند  VAالطالب فصل والنشاط  وهي عدم وجود احلماس بارزة بشكل خاص،

  ع تعلم اللغة العربية.يتب



من األحيان يف كثري  VA، طالبة الصف من وصف معلمي اللغة العربية

من الصعب للمعلمني مث  أهنم ال حيبون دروس اللغة العربية، خاصة، مزدمحة

التعليم هنج هذا  ستخدامت ةحاول الباحث حتقيقا هلذه الغاية،. للتعامل مع الوضع

 تريد أن تعرف ما إذا كان الفرق ةالباحث. VAعلى السياق العام يف الفصل 

يم على السياق العام مع بعد تطبيق النهج التعل ستخدام النهجتقبل نتائج تعلم 

 1التعليم على السياق العام.

يف الفصل بتستخدام النهج التعليم على  خالل عملية تعلم اللغة العربية

على الرغم من أن هناك بعض  العديد من الطالب متحمسونالسياق العام، 

تكون غري حبيث  العربية اللغة بالنسبة هلم صعبة. الذين ال حيبذون الطالب

قناع يوحياول الباحثون إىل  من هنا، اللغة العربية.مادة دراسية مع  متحمس

 2تعلم اللغة العربية. يفحبيث تكون أكثر محاسا  الطالب

 ج. نتائج تعلم الطالب

 نتائج تعلم اإلمتحان قبل .أ
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 اإلمتحان القبلى في  VA. قائم نتائج الطالب في الصف 5الجدول 

 نتيجة اإلمتحان القبلى VAأمساء الطالب الصف  الرقم

 ٦٤ أفري أرهاين ۱

 ٤۸ خريول أنام ٢

 ٤۸ رزقي أغونج نوغراها ۳

 ٥٦ ألونج حممد رزقي ٤

 ٣٦ ألدا أناندا زولفكار ٥

 ٦٠ أمني موستاقيم ٦

 ٥٦ أّرزق رمضان ۷

 ٣٢ دافيندا فوترا أرداين ٨

 ٣٦ فاديل فيربيانا ٩

 ٦٠ سامسودينفاديل نور أريف  ۱٠



 ٦٤ فاندي تري سافوترا ۱۱

 ٣٦ غيفاري أدي فربيان ۱٢

 ٤۸ هارون الراشيد ۱٣

 ٢۸ إيسفانديار نور ۱٤

 ٣٢ م. زيزال إحتيفهسودين ۱٥

 ٢۸ م. فانان رمضاين ۱٦

 ٣٢ م. هلمي خريول حوسني ۱۷

 ٥٦ م. نوفال ۱۸

 ٥٠ نورهداياةفاموجنكاس جايت ۱٩

 ٣٦ رائف هشيد رمظان ٢٠

 ٤٠ ريهان يودا فرتاما ٢۱

 ٤٤ رفيان جاندرا أديتاما ٢٢

 ٤٨ رضوان سافوترا ٢٣



 ٤٠ ريزقي رهارديان ٢٤

 ٣٢ رّسي إلياسا ٢٥

 ٥٢ حممد زنوار ٢٦

 ٦٤ ويلدان أوليا بوزجياين ٢۷

 ٤٠ ديريس مفتاح الفردوس ٢۸

 ٥٢ ساندي بايو دارماوان ٢٩

 ٦٠ ريزال أناندا سافوترا ۳٠

 ٥٦ قريول ناجدراجنغا  ۳١

 

 اإلمتحان القبلى في VB. قائمة نتائج الطالب في الصف 6الجدول 

 نتيجة اإلمتحان القبلى VBأمساء الطالب الصف 

 ٥٦ أللفيا زهر نور ألفزا

 ٦٠ الفنسا مارفا أرابال



 ۸٤ أمندا ألفيانا أيو ف.

 ٥٦ أنا صاحلة

 ۷٢ أطيفة نور حفظة

 ۷٢ أزيزة نور تياسووري

 ٦٠ سلسبيال رمحةألزهر 

 ۸٠ ألزهر فراميستس فوتري

 ٤۸ جهيا أنينديا س.

 ٥٢ ديفي صفيانيت

 ۳٦ فيلشا إفا مولنا

 ۷٦ فطر زهنا إكا فوتري

 ٤۸ غيمفيتا رمحة م.

 ٥٦ خانزا أليا زهر

 ٥٦ ميال ليندو الراسايت



 ۷٦ رمحة ساري ديف

 ٦٠ ريّا فوتري رمضاين

 ۷٢ رينا فطر رمضاين

 ٦٠ يولنداريسكا رزا 

 ۷٦ رّسي رفقي نورعيين

 ٤٠ سخا سبيتا فازا

 ٤۸ شهيا زولفا

 ٤٠ سييت فاطمة

 

 كما يلي:  توزيع الرتددات، اجلداول ميكن عرضها يفمن نتائج إمتحان قبل 

  VAتوزيع الترددات )نسبة مئوية( الصف . 7الجدول 

 (P) نسبة مئوية (f) تردد ( xنتائج )

٢۸ ٦،٤٥ ٢% 



٤ ٣٢ ۱٢،۹٠% 

٤ ٣٦ ۱٢،۹٠% 

٣ ٤٠ ۹،٦۷% 

٤٤ ۱ ۳،٢٢% 

٤۸ ٤ ۱٢،۹٠% 

٥٠ ۱ ۳،٢٢% 

٦،٤٥ ٢ ٥٢% 

٤ ٥٦ ۱٢،۹٠% 

٣ ٦٠ ۹،٦۷% 

٦٤ ۳ ۹،٦۷% 

 ۳١N =   

يكتسب نتائج  معظم الطالبأن  وميكن تفسري من اجلدول أعاله،

فإنه ميكن  التكرارية البيانات لاو اجلدمن %. ٢۱،٠۹ نسبة مئويةمع  ٥٦-٠۳



 ٣٢% نتائج ۳،٢٢بلغت  ۸٢نتائج أن ينظر إىل أن نسبة الطالب الذين 

%، ۹،۷٦ بلغت ٤٠%، نتائج ٢۱،٠۹ بلغت ٣٦%،  نتائج ٢۱،٠۹ بلغت

 ٥٠%، نتائج ٢۱،٠۹ بلغت ۸٤%، نتائج ۳،٢٢ بلغت ٤٤نتائج 

 ٦٠%، نتائج ٢۱،٠۹ ٥٦%، نتائج ٦،٤٥ بلغت ٥٢%، نتائج ٢٢،۳

 %.۹،٦۷ ٦٤%، نتائج ٦۷،۹

ميكن مالحظة  فوقاإلمتحان قبل بعد االطالع على النتائج من قيمة 

 أن متوسط قيمة االختبار هي كما يلي:

 VA( الصف fx. توزيع الترددات، تحديد عدد )8جدول ال

 (fxجمموع ) (f) تردد (xنتائج )

٢۸ ٥٦ ٢ 

١٢ ٤ ٣٢۸ 

١٤٤ ٤ ٣٦ 

١ ٣ ٤٠۲٠ 

٤٤ ۱ ٤٤ 



٤۸ ١ ٤۹٢ 

٥٠ ۱ ٥۰ 

٢ ٥٢ ۱۰٤ 

٢٢٤ ٤ ٥٦ 

٣ ٦٠ ۱٨٠ 

٦٤ ۳ ۱۹۲ 

 ۳١n =  ۱٤٣٤  = ∑𝑓𝑥 

 

 وميكن احلصول على: متوسط باستخدام الصيغة

Mx = 
∑𝑓𝑥

𝑁
 

Mx = 
۱٤٣٤
۳١

 =  25،46  



نتائج طالب مث  ٤٦،٢٥إمتحان قبل  من خالل النظر يف متوسط قيمة

يف املدرسة  معايري اكتمال احلد األدىن مل يقل أن تكون جيدة. VA الصف

 .5،5حممدية أمباربيناجنون هي 

  VBتوزيع الترددات )نسبة مئوية( الصف . 9الجدول 

 (P) نسبة مئوية (f) تردد (xنتائج )

٣٦ ۱ ٤،٣٤% 

٤٠ ۲ ٨،٦۹% 

٤۸ ٣ ۱٣،٠٤% 

٥٢ ۱ ٤،٣٤% 

٤ ٥٦ ۱۷،٣۹% 

٤ ٦٠ ۱۷،٣۹% 

۷۲ ٣ ۱٣،٠٤% 

۷٣ ٦ ۱٣،٠٤% 



۸۰ ۱ ٤،٣٤% 

۸٤ ۱ ٤،٣٤% 

 ۲۱ N =  

 

مل يقل نتائج إمتحان قبل طالبة  فإنه ميكن مالحظة أن أعاله اجلدولمن 

 .٦٠ القيمة أقل منقيمة  الذي سجل ةألن هناك العديد من الطالب جيدة

 VB( الصفfxتوزيع الترددات، تحديد مجموع ). 10الجدول 

 (fxجمموع ) (f) تردد (xنتائج )

٣٦ ۱ ۳٦ 

٤٠ ۲ ۸۰ 

٤۸ ٣ ۱٤٤ 

٥٢ ۱ ٥٢ 

٤ ٥٦ ۲۲٤ 



٤ ٦٠ ۲٤۰ 

۷۲ ٣ ۲۱٦ 

۷٣ ٦ ۲۲۸ 

۸۰ ۱ ۸۰ 

۸٤ ۱ ۸٤ 

 ۲۳ N = ۱۳٨٤ ∑𝑓𝑥 =  

 وميكن احلصول على: متوسط باستخدام الصيغة

Mx = 
∑𝑓𝑥

𝑁
 

Mx = 
۱۳٨٤
۲۳  = ۰٦، ۱۷  

 ةمث الطالب، ٦۰،۱۷متحان قبل من خالل النظر يف متوسط قيمة اإل

 معايري اكتمال احلد األدىن. أوفت نتائج التعلم

 نتائج تعلم اإلمتحان البعدى  .ب

اإلمتحان في  VAالصف في الطالب  قائمة نتائج. 11الجدول 

 ىبعدال



 نتيجة اإلمتحان بعد البحث VAأمساء الطالب الصف  الرقم

 ۷٢ أفري أرهاين ۱

 ٥٦ خريول أنام ٢

 ٦٠ رزقي أغونج نوغراها ۳

 ۷٢ ألونج حممد رزقي ٤

 ٥٤ ألدا أناندا زولفكار ٥

 ۷۸ موستاقيمأمني  ٦

 ۷٢ أّرزق رمضان ۷

 ٦٤ دافيندا فوترا أرداين ٨

 ٥٦ فضيل فيربيانا ٩

 ۸٠ فضلي نور أريف سامسودين ۱٠

 ۸۸ فاندي تري سافوترا ۱

 ٦٠ غيفاري أدي فربيان ۱٢



 ٦٨ هارون الراشيد ۱٣

 ٤٨ إيسفانديار نور ۱٤

 ۷٦ م. زيزال إحتيفهسودين ۱٥

 ٤٠ م. فانان رمضاين ۱٦

 ٦٠ هلمي خريول حوسني م. ۱۷

 ٥٦ م. نوفال ۱۸

 ٦٤ نورهداياة فاموجنكاس جايت ۱

 ٥٨ رائف هشيد رمظان ٢٠

 ٤٠ ريهان يودا فرتاما ٢۱

 ٦٠ رفيان جاندرا أديتاما ٢٢

 ۷٦ رضوان سافوترا ٢٣

 ٦٢ ريزقي رهارديان ٢٤

 ٥٦ رّسي إلياسا ٢٥



 ۷٢ حممد زنوار ٢٦

 ۷٦ ويلدان أوليا بوزجياين ٢۷

 ۷٢ ديريس مفتاح الفردوس ٢۸

 ٦٨ ساندي بايو دارماوان ٢٩

 ٨٠ ريزال أناندا سافوترا ۳٠

 ۷۸ راجنغا قريول ناجد ۳١

 

 VAتوزيع الترددات )نسبة مئوية( الصف . 12الجدول 

 (P) نسبة مئوية (f) تردد (xنتائج )

٤۰ ٦،٤٥ ٢% 

١ ٤٨ ۳،٢٢% 

١ ٥٤ ۳،٢٢% 

٥٦ ۳ ٩،٦۷% 



٥۸ ١ ۳،٢٢% 

١٢،٩٠ ٤ ٦٠% 

١ ٦٢ ۳،٢٢% 

٦،٤٥ ٢ ٦٤% 

٦۸ ٦،٤٥ ٢% 

۷١٦،١٢ ٥ ٢% 

۷٦ ۳ ٩،٦۷% 

۷۸ ٦،٤٥ ٢% 

۸٦،٤٥ ٢ ٠% 

۸۸ ١ ۳،٢٢% 

 ۳١N =   

 



قيمة الطالب  فإنه ميكن مالحظة أن من اجلدول توزيع الرتددات أعاله،

ال يزال هناك الكثري الذي  بعض الطالب رغم أن زيادة.اإلمتحان بعد بعد 

يعين  أكثر ۷۲ ولكن نسبة الطالب الذين سجل القيم، ٥٠سجل أقل من 

۱٦،۱۲.% 

ميكن مالحظة أن اإلحتبار قبل فوق بعد االطالع على النتائج من قيمة 

 كما يلي:هو   متوسط قيمة االختبار

 VA ( الصفfx. توزيع الترددات، تحديد مجموع )13الجدول 

 (fxجمموع ) (f) تردد (xنتائج )

٤۰ ٨ ٢۰ 

٤٨ ١ ٤٨ 

٥٤ ١ ٥٤ 

٥٦ ۳ ٢٢٤ 

٥۸ ٥٨ ١ 



٢٤ ٤ ٦٠۰ 

٦٢ ١ ٦٢ 

١٢٨ ٢ ٦٤ 

٦۸ ١ ٢۳٦ 

۷٥ ٢ ۳٦۰ 

۷٦ ۳ ٢٢٨ 

۷۸ ١٥٦ ٢ 

۸١٦٥ ٢ ٠ 

۸۸ ١ ۸٨ 

 ۳١N =  ۲۰۲۲  =∑𝑓𝑥 

 

 وميكن احلصول على: متوسط باستخدام الصيغة

Mx = 
∑𝑓𝑥

𝑁
 

 



Mx = 
۲۰۲۲
۳١  = ٦٥،۲۲  

نتائج  مث ٦٥،۲۲يعين  النظر يف متوسط قيمة نتائج اإلمتحان بعدمن خالل 

 .معايري اكتمال احلد األدىنأوفت  تعلم الطالب

 ىبعدالاإلمتحان  في VBالصف  في الطالبقائمة نتائج . 14الجدول 

 نتيجة اإلمتحان بعد البحث VBأمساء طالب الصف  الرقم

 ٨٨ أللفيا زهر نور ألفزا ۱

 ٨٤ أرابالالفنسا مارفا  ٢

 ١۰۰ أمندا ألفيانا أيو ف. ٣

 ٦٤ أنا صاحلة ٤

 ۹٦ أطيفة نور حفظة ٥

 ٨٢ أزيزة نور تياسووري ٦

 ۳٦ ألزهر سلسبيال رمحة ۷

 ٨٤ ألزهر فراميسيت فوتري ۸



 ٦٩ جهيا أنينديا س. ۹

 ٩٦ ديفي صفيانيت ١٠

 ٣٦ فيلشا إفا مولنا ١١

 ۷۷ فطر زهنا إكا فوتري ١٢

 ٨۰ رمحة م.غيمفيتا  ١٣

 ٨٨ خانزا أليا زهر ١٤

 ٤٨ ميال ليندو الراسايت ١٥

 ٨٨ رمحة ساري ديف ١٦

 ۷۲ ريّا فوتري رمضاين ١۷

 ٨۰ رينا فطر رمضاين ١۸

 ٦٤ ريسكا رزا يولندا ١۹

 ٨٨ رّسي رفقي نورعيين ٢٠

 ٤٨ سخا سبيتا فازا ٢١



 ۹۲ شهيا زولفا ٢٢

 ٦۰ سييت فاطمة ٢٣

 

 VBتوزيع الترددات )نسبة مئوية( الصف . 15الجدول 

 (P) نسبة مئوية (f) تردد (xنتائج )

٨،٦ ٢ ٣٦۹% 

٤،٣٤ ١ ٤٨% 

٦۰ ٤،٣٤ ١% 

٤،٣٤ ١ ٦٤% 

٦۹ ٤،٣٤ ١% 

۷۷ ٤،٣٤ ١% 

٨،٦ ٢ ٨٠۹% 

٨۲ ٤،٣٤ ١% 



٨،٦ ٢ ٨٤۹% 

١ ٤ ٨٨۷،۳۹% 

۹۲ ٤،٣٤ ١% 

۹٨،٦ ٢ ٦۹% 

٤،٣٤ ١ ١٠٠% 

 ٢۳  

 

 VB( الصفfxالترددات، تحديد مجموع )توزيع . 16الجدول 

 (fxجمموع ) (f) تردد (xنتائج )

٢ ٣٦ ۷٢ 

٤٨ ١ ٤٨ 

٦۰ ٦ ١۰ 

٦٤ ١ ٦٤ 



٦۹ ٦ ١۹ 

۷۷ ١ ۷۷ 

١٦ ٢ ٨٠۰ 

٨۲ ٨ ١۲ 

٨٤ ٢ ٨٤ 

٤ ٨٨ ۳٥٢ 

۹۲ ١ ۹۲ 

۹١ ٢ ٦۹۲ 

١٠٠ ١ ١٠٠ 

 ٣۱  n =     ۱٥٣٦   =∑𝑓𝑥 

 

 وميكن احلصول على: متوسط باستخدام الصيغة

Mx = 
∑𝑓𝑥

𝑁
 

 



Mx = 
١٥۳٦
٢٣  = ٦٦،٨۷  

 النتائج قيمة متوسط أن مالحظة ميكن فإنه حسابية عملية نتائج من

، مث النتائج التعلم الطالب ٦٦،۷٨ هو VB الصف الطالب بعد اإلمتحان

. يف هذا املدرسة اإلبتدائية حممدية معايري اكتمال احلد األدىنأوفت  VBالصف 

إذا  . مث ٥،٥ القيمة القياسية للوصول إىل التخرج هومتوسط أمباربيناجنون، 

الوفا  الوفاء فهذا يعين أن قدرة الطالب ٥،٥الفصل يتجاوز كان متوسط قيمة 

 .الكفاءةمعايري 

 نتائج أن إىل لصخي أن وميكن أعاله، اجلدول يف الواردة البيانات من

 من البيانات قيمة من انطالقا .زيادة VA الصف الطالب نشاط و التعلم

. معملة تلقي بعد الطالب قيمة مع( treatment) معاملة يكسب قبل الطالب

 على VA الصف من أكثر VB الصف الطالب ختبارإ نتائج على للحصول

 من تتألف VB الصف اخللفية ألن املعاملة، نفس تعط مل أهنا من الرغم

 نتيجة قيمة امتحان، وكل التعلم، يف جتهاداا أكثر تكون حبيث الطالبات

 الصف فضل الباحثة هنا، من. VA الصف مع مقارنة متفوقة دائما VB الصف

VA  البحث يف كهدف   .  



 فهم يف قليال بطيئة كانت  املعرفية، يف VA الصف الطالب تعلم للنتائج

 أهنم لكن  ذكاء أقل الطالب ألن ليس هذا .املعلم قبل من املقدمة املواد

 .املعلم إىل االستماع جمرد أن تعلم باملقارنة اللعب طريق عن التعلم يفضلون

 VA الصف تشابه حالة يف الفصول يف تطبق باحلريّ  السياقية النهج لذلك،

 جتربة مكاهن  إذا املزيد فهم األطفال ألن أمباربيناجنون حممدية اإلبتدائية املدرسة

 .أنفسهم

 معلم كل  سيسأل أهنا ،السؤال يف نشاطا أكثر الطالب التعلم، عملية يف

 مث الفضول، أكرب أعمارهم أطفال ألن نقطة من أصبح. املواد تعطي االنتهاء

 .معارفهم وزيادة يسأل من املزيد

 


