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 الرابع الباب

 والمناقشة البحث نتائج

 البحث مجتمع وصف .أ

كان الهدف من هذه الدراسة هو طالب الصف الرابع في مدرسة المحمدية 

 مع  22، الذين تألفوا من  2نجبيان 
ً
. جميع السااااااااذان في هذه  02نسااااااااا     01طالبا

ً
رجال

 .2ن االدراسة كانوا جميعهم من طالب المرحلة االبتدائية محمدية نجابي

 البحث وصف .ب

  مرحلاااة اإلعااادا  مرحلاااة:  هي ، مرحلتين على البحااا  بيااااناااا  البااااحااا   صاااااااااااااف

 المحمدية مدرساااااااااة مراقبة هي الباح  بها قام التي اإلعدا ية المرحلة كانت. التنفيذ

  هي ، البح  لهدف األ لية الحالة لتحادياد 2102 ماايو 8 في االبتادائياة 2 النجاابياة

  األسااااااااالي  ، العربية المفر ا  نحو الطالب إتقان ، يةالعرب اللغة طالب تعلم حالة

 .العربية اللغة تدريس عملية في المعلم يستخدمها التي اإلعالمية  الوسائل

 يااااد اااال ، 2102 مااااايو 01 يوم الثااااان  االجتمااااا  في ، التنفيااااذ مرحلااااة هو التااااا ي

 استذكر مث. للتدريس المؤقتين المعلمين  استبدال أنفسهم لتقديم الفصل الباحثون 

 المعلم قبل من السااااااااااااااب  االجتما  في حفظهاا تم التي المفر ا  أ  الادر  البااحا 

 01 بتوزيع ذلك بعد الباح  قام ، الساب  الدر  تذكر أ  مراجعة إجرا  بعد. الدائم

 .الطالب على التمهيدي اال تبار أسئلة من بنًدا
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 فًقا   بوينت با ر   سااااااااااائ  تطبي  أ  بتدريس الباحثون  يقوم ، الثال  االجتما 

 .الجارية التعلم أنشطة مراقبة أثنا  إعدا ها تم التي الدر  لخطة

 بيانا  الساادا ا  2102 مايو 22 في الفصاال إ ى الباحثون  عا  ، الرابع االجتما  في

 لقب من تدريسااااااااااااها تم التي الموا  ا تبار الباحثون  يتذكر أن  قبل اال تبار بعد ما

 لمقااااابلااااة فق  هو 2102 مااااايو 22 في األ يا االجتمااااا . أمس االجتمااااا  في الباااااحثين

 .بوينت با ر   سائ  استخدام حول   المدرسين الطالب

 1.4 الجدول 

 البحث توقيت عملية

لقا ال يوم  التاريخ  قت النشاط  

2102مايو  8األربعا   12.01-18.11 مالحظة  اال ل  

م   ن يالتعل

 استخدام  سائل

 العطا  عن 

 اال تبار القبلي

2102مايو  01األربعا   18.11-12.01  الثانى 

يستخدم التعلم 

 سائ  با ر 

 بوينت

2102مايو ،  21االثنين  00.11 – 01.21  الثانى 
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يستخدم التعلم 

 سائ  با ر 

بوينت  إعطا  

أسئلة بعد 

 اال تبار

2102مايو  22األربعا   00.11 – 01.21  رابع 

2102مايو  22 األربعا  00.11 – 01.21 مقابلة  التوثي    امس 

 

 العناصر وموثوقية صحة اختبار .ج

 صحة ا تبار .0

 برنامج بمسااااااااااعد  الصاااااااااالحية ا تبار حسااااااااااب نتائج على الحصاااااااااول  يتم

SPSS ver.01 قيم مقاارناة  الل من للنوافاذ r-count قيم  r-test مع للجااانبين 

sig.1.11 .اال تبار معاييا مع: 

 ، r-count table r-table تكان  إذا ، البيانا  صااااااحة عن اإلعالن يتم .أ

 .الدرجا  إجما ي مع كبيا بشذل مرتبطة األ ا  عناصر فإن

 يرتب  ال ، r-count <r-table كان إذا ، صاااااالحة غيا المعلنة البيانا  .ب

 .الكلي بالمجمو  كبيا بشذل األ ا  عنصر بند

 اال تبار ا تبار أساااااااائلة فإن ، العنصاااااااار تحليل صااااااااحة حساااااااااب تلخيص إلعا  

 يلي: كما هي الجد ل  في يلي ما  ا تبار القبلي القبلي
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 1.4 الجدول 

 البند هذا صحة اختبار

r-hitung ≥ r-

tabel Pretest 

r-hitung ≥ r-

tabel Postest Rtabel 

 ا تبار القبلي القبلي اال تبار

  الرقم

rhitung 

 

Rhitung 

Tidak Valid Valid 

467.3 

-46000 46730 0 

Valid Valid 46..3 4604. 2 

Valid Tidak Valid 46.34 462.4 7 

Tidak Valid  Valid 4623. 4603. 0 

Tidak Valid Valid -46002 46730 . 

Valid Tidak Valid 46024 4623. . 

Valid Valid 46.3. 46.0. 3 

Valid Valid 46000 46003 3 

Valid Valid 46304 46000 3 

Valid Valid 46.33 46003 04 

Valid Valid 46344 46320 00 

Tidak Valid Tidak Valid -464.. 462.4 02 

Valid Valid 46.04 4600. 07 

Valid Tidak Valid 46.30 -46424 00 

Valid  Valid 46.2. 4604. 0. 

 

 العنصااااااااااااار ارتباط معامل ترا حت ، البيانا  معالجة نتاائج إ ى اساااااااااااااتنااً ا

 أساااائلة  ترا حت ، 1811 إ ى 1.111- من التمهيدي اال تبار أساااائلة على اإلجما ي

 00 على العثور  تم بحي . r 1.112 جد ل  مع 1.220   1.121 بين ماا ا تباار
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ً

 بأنها أسئلة 0 عن عالناإل   تم ، صحيح بشاذل ا تبارها تم التي األسائلة في ساؤاال

 ، عليها الحصول  تم التي األسئلة في أسئلة 00 عن اإلعالن تم بينما ، صاالحة غيا

 ألنها نظًرا الصاااالحة غيا األسااائلة حذف تم. صاااالحة غيا بأنها أسااائلة 0 إعالن  تم

 .مؤشرا  تمثل

 الموثوقية ا تبار .2

 جهاز كان إذا ما ، القيا  أ ا  اتسااااا  لتحديد الموثوقية ا تبار يسااااتخدم

ا المساااااااااااااتخادم القياا 
ً
 يساااااااااااااتخدم. القيا  تكرار حالة في ثاابًتا  يظال با  موثوقا

 .كر نباخ ألفا تقنية الدراسة هذه في المستخدم اال تبار

𝒓
𝟏=(

𝒏

𝒏−𝟏
) (𝟏−

∑𝒔𝒕
𝟐

∑𝒔𝒕
𝟐

 

 :مالحظا 

ir الصك = موثوقية 

n  األسئلة = عد 

si2 العنصر = تباين 

st2 الكلي ر  = الف 

 1.4 الجدول 

 ألفا كرونباخ قيمة

ألفا كرونباخ قيمة  قرار 

جيدة موثوقية 0844– 4834  

المستلمة الموثوقية 4833– 48.4  
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< 48.4 
 غير/  جيدة ليست الموثوقية

 مقبولة

 

 هذا. 1.102< موثوقية معامل لديها كان إذا موثوقة األ ا  موثوقية تعتبا

 حسااااب لتساااهيل. متكرر  قياساااا  إجرا  تم إذا انسااا يً  متساااقة القياساااا  أن يعني

 نتائج من. Windows لبانامج SPSS 01 مساعد  استخدام يتم ، الموثوقية ا تبار

 في 2.0 الجد ل  في الحسااااااب نتائج على الحصاااااول  يتم ، الموثوقية ا تبار حسااااااب

 التالية: الصفحة

 1.1 الجدول 

 االختبار موثوقية

 تعليق
األسئلة اختبار  

ختباراال قبل االختبار بعد   

Alpha 4633. 46332 

اال تبار موثوقية جيد موثوقية اختبار  المقبولة الموثوقية اختبار   

 

 البيااااااناااااا  موثوقياااااة ا تباااااار حسااااااااااااااااااب نتاااااائج حصااااااااااااالااااات ، 0.0 الجاااااد ل  من

 في Cronbach alpha قيمة على ، للنوافذ SPSS ver.01 برنامج مساااعد  باسااتخدام

 ال تبار ،( جيد  موثوقية) 0،11-1،81 القيم بين لموجو ا اال تبار قبل ما ا تبار

( الموثوقية قبول  يتم) 1.222-1.11 قيم بين ألفا قيمة ا تبار يقع اال تبار بعد ما
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 ثياتأ  لها موثوقة بوينت با ر   سائ   الل من القيا  أ ا  أن االساتنتا   يمكن ،

 .الطالب تعلم إتقان على كبيا

 تفعالية وسيلة البور بوين . 

 المالحظة نتائج .0

. العربية اللغة تعلم أنشاااااااااطة عن مالحظا  الباح  أجرى  ، البح  إجرا  قبل

 اللغة لمتع أنشااطة مراقبة نتائج. تحديدها تم التي للجوان  تقييم شااذل في المالحظة

 :التا ي النحو على  صفها  سيتم مرفقا  شذل في الرابع الفصل من العربية

 الموضوعا   نقل التحية  الل من لمعلما يفتح ، الدر  فتح مهار  في .أ

 ل قب ، اليوم تعلمها يج  التي المفر ا  ذلك في بما العربية الما ية

 األساااااااابو  الدر  حول  األساااااااائلة بعض المعلم يقدم ، الدر  في البد 

 المختارين للطالب أساااااائلة المعلم يسااااااأل ، سااااااؤال طرح عند. الماضاااااا ي

 ألن. الطالب فهم ول ح  قاااة أقااال معلوماااا  المعلم يعط  هاااذا. فق 

ا يقدم أ  الطالب جميع يساااااااأل ال المعلم  يتم لم الذين للطالب فرصاااااااً

 ال المختارين  الطالب ، األساائلة على لإلجابة المعلم قبل من ا تيارهم

 .المعلم أسئلة على اإلجابة جميعهم يستطيعون 

 ، فق  المحاضاااااار  أساااااالوب المعلم يساااااااتخدم ، الما   شاااااارح مهار  في .ب

 السااااااابور   هي أال ، لالهتمام إثار  أقل المساااااااتخدمة ئ الوساااااااا  تذون 
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 بساارعة بالملل يشااعر ن الطالب يجعل هذا. العربية المدرسااية  الكت 

 أقرانهم. مع  الدر شة اللع  إ ى  يميلون  الكثيا ن يهتم  ال

 ألن ، متااااااااح غيا التعليم يزال ال عنااااااادماااااااا  الطالب المعلمين تفااااااااعااااااال . 

 مالمعل شااااارح إ ى ينتبهون  ال الذين البالط من أقل المعلمين المعلمين

 .أقرانهم مع  اللع 

  يمكن ، التعلم  قااااات اساااااااااااااتخااااادام في للغااااااياااااة منضااااااااااااابطون  المعلمون  . 

 .المحد  الوقت في الدر   ينهي المعلم يبدأ عندما ذلك مالحظة

 ، بتحية الدر  يغل  المعلم ألن ، الجيد التدريس المعلم مهار  تغل  .ه

 .كتعزيز منزلية  اجبا  عط  ي المقدمة الموا   يستعرض

 اال تبار نتائج .2

 النتائج اال تبار قبل .أ

 بعالرا الصاااااااف طالب مفر ا  اساااااااتيعاب لتحديد القبلي اال تبار تنفيذ

 اال تبار في الوار   األسااااائلة تألفت. 2 نجابيان المحمدية مدرساااااة في االبتدائ 

 إ ى رجما  ت ، تطاب /  تطاب   ا تبارا  ، متعد  من اال تيار ا تبارا  من

  عشااااار  مساااااة هناك كان. اإلند نيساااااية
ً

 من أسااااائلة على الحصاااااول  تم ، ساااااؤاال

  رجااا . المالبس تعلم حول  نجااابااان المحمااديااة االبتاادائيااة الماادرساااااااااااااة كتاااب

 :يلي كما هي للطالب القبلي اال تبار

 1.4 الجدول 

 االختبار قبل ما نتائج
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 الرقم االسم نتيجة

04 Eva Alvionita 0. 

07 A. Fadhila 2. 

04 A. Iqbal Khoirul 7. 

.4 Anisa Dwi C. 0. 

37 Artha Zheza .. 

37 Bairam Tama .. 

3. Devan Mahardika 3. 

37 Devina Putri 3. 

3. Difta Ayu 3. 

0. Ega Irawan 04. 

0. Fahri Akbar 00. 

34 Faris Alfiansyah 02. 

0. Guntur Arifan 07. 

37 Hafid Ikhami 00. 

37 Hanif Arya 0.. 

3. Hanifah Ashari 0.. 

.4 Hervina Aurelia 03. 

.. Ilham Lail 03. 

04 M. Ikhsan Dwi Putra 03. 

3. M. Zakiya 24. 

37 R. Tanjung 20. 

37 Rasha Aditya 22. 

.4 Rizky Anang 27. 

.7 Rizal Firmansyah 20. 

24 Zaskia Adnanda 2.. 

24 Arif Hidayat 2.. 

77 M. Faris Hafid 23. 
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 بعدي اال تبار نتائج .ب

 الصااااااااااااف طالب مفر ا  فهم تحديد هو البعدي اال تبار تنفيذ كان

. بوينت با ر   ساااااااائ  تطبي  بعد 2 االبتدائية المحمدية مدرساااااااة في الرابع

 الاااذي اال تباااار في التمهيااادي الساااااااااااااؤال عن البعااادي اال تباااار هاااذا يختلف

 المطابقة/  المطابقة  ا تبارا  متعد  من ياراال ت ا تبارا  من يتألف

 من 01 الااااااااااااااااا السااااؤال أساااائلة على الحصااااول  تم. اإلند نيسااااية إ ى  الداجما 

. المنزل   صااااااااااف حول  نجابان المحمدية االبتدائية المدرسااااااااااة تعليم كتاب

 :يلي كما هي البعدي اال تبار قيمة نتائج

 1.4 الجدول 

 بعدي االختبار نتائج
 الرقم االسم نتيجة

37 Eva Alvionita 0. 

37 A. Fadhila 2. 

03 A. Iqbal Khoirul 7. 

33 Anisa Dwi C. 0. 

044 Artha Zheza .. 

044 Bairam Tama .. 

044 Devan Mahardika 3. 

044 Devina Putri 3. 

33 Difta Ayu 3. 

044 Ega Irawan 04. 

044 Fahri Akbar 00. 

044 Faris Alfiansyah 02. 
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37 Guntur Arifan 07. 

044 Hafid Ikhami 00. 

37 Hanif Arya 0.. 

044 Hanifah Ashari 0.. 

37 Hervina Aurelia 03. 

044 Ilham Lail 03. 

34 M. Ikhsan Dwi Putra 03. 

044 M. Zakiya 24. 

044 R. Tanjung 20. 

37 Rasha Aditya 22. 

34 Rizky Anang 27. 

33 Rizal Firmansyah 20. 

03 Zaskia Adnanda 2.. 

044 Arif Hidayat 2.. 

37 M. Faris Hafid 23. 

 

 الوصفية اإلحصائية البيانا  تحليل . 

 هذه في اال تبار بعد  ما اال تبار قبل ما بيانا  تحليل استخدم

 :شملت  صفية إحصا ا  الدراسة

 النتائج حساب (0

 عم الالح  تبار اال  المسب  اال تبار نتائج نتيجة هو الحساب هذا

 :التالية  الحسابا  الصيغ

 

نتيجة =  
 للطالب الصحيح العدد

األسئلة عدد
× 011 
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نتيجة =  
6 

01
× 011 

نتيجة =  01 

 .الطالب  رجا  أحد من مأ وذ  أمثلة هي أعاله الحساب نتائج

 1.4 الجدول 

 الطالب تحصيل درجات نتائج

االختبار 

 بعدي

 
  االختبار قبلي

 االسم
 الرقم

 الصحيح العدد

 لألسئلة
 نتيجة

 الصحيح العدد

 لألسئلة
 نتيجة

00 37 . 04 Eva Alvionita 0.  

00 37 2 07 A. Fadhila 2.  

3 03 . 04 A. Iqbal Khoirul 7.  

07 33 3 .4 Anisa Dwi C. 0.  

0. 044 00 37 Artha Zheza ..  

0. 044 00 37 Bairam Tama ..  

0. 044 07 3. Devan Mahardika 3.  

0. 044 00 37 Devina Putri 3.  

07 33 07 3. Difta Ayu 3.  

0. 044 3 0. Ega Irawan 04.  

0. 044 3 0. Fahri Akbar 00.  

0. 044 02 34 Faris Alfiansyah 02.  

00 37 3 0. Guntur Arifan 07.  

0. 044 00 37 Hafid Ikhami 00.  

00 37 00 37 Hanif Arya 0..  

0. 044 07 3. Hanifah Ashari 0..  

00 37 3 .4 Hervina Aurelia 03.  

0. 044 04 .. Ilham Lail 03.  
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02 34 . 04 
M. Ikhsan Dwi 

Putra 

03.  

0. 044 07 3. M. Zakiya 24.  

0. 044 00 37 R. Tanjung 20.  

00 37 00 37 Rasha Aditya 22.  

02 34 3 .4 Rizky Anang 27.  

07 33 3 .7 Rizal Firmansyah 02.  

3 03 7 24 Zaskia Adnanda 2..  

0. 044 7 24 Arif Hidayat 2..  

00 37 . 77 M. Faris Hafid 23.  

 

 1.4 الجدول 

 االختبار نتائج تصنيف
 االختبار مالحظات

 بعدي

الفاصل قيمة االختبار قبلي  الرقم 

جدا جيد  27 3 3. – 044 0 

 2 .3- 30 7 2 جيد

 7 34 – .. 0 - كف جيد

 0 .. – 00 0 2 ناقص

 . 04 ≥ 3 - ناقص جدا

 مجموع  23 23 

 

 الطال  نسبة نتائج حساب (2

 على العربية اللغة تعلم تقييم لنتائج المئوية النساابة حساااب يسااتخدم

 ، باراال ت  بعد قبل لال تبار بوينت با ر   سااائ  باسااتخدام التدريس إتقان

 :التالية الصيغة
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𝑝 =
𝐹

𝑁
 × 011 

 

𝑝 =
9

72
 × 011 

 

𝑝 = 33 

 

 1.4 الجدول 

 المئوية النسبة نتائج
قبلي االختبار بعدي االختبار   

الفاصل قيمة  الرقم 
F p F P 

3 773 27 3.3 3. – 044 0 

7 003 2 38.3 30 -3. 2 

0 0.3 - - .. – 34 7 

0 0.3 2 38.3 00 – .. 0 

3 2.3 - - ≤ 04 . 

 المجموع  0443 23 0443 23

 

 اال تبااار في اال تبااار لقيمااة المئويااة نسااااااااااااابااةال أظهر  ، 0.1 الجااد ل  من

  في ، ٪11 كانت 011-81 للفاصاال األ  ي اال تبار قيمة أن اال تبار  بعد السااب 

 نقطة فإن ، العربية اللغة تعلم في أن  يث ت هذا. ٪81 إ ى زا  الالح  اال تبار

 .مالتعل عملية فعالية على تؤثر للتعلم الطالب إتقان نحو اإلعالمية القو 
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 1.4 الشكل

 المئوية النسبة نتائج

 

 (الوس ) القيمة متوس  حساب (1

 طريقة استخدام قبل اال تبار قبل ما ا تبار إجرا  تم ، الدراسة هذه في

 ، لإلتقان الطالب إتقان على الطالب قدر  حد   لتحديد قيا  كأ ا  الغنا 

 القيم بحساااااااااااااا نتااائج رؤيااة  يمكن ، النااافااذ  لبانااامج SPSS 01 باااساااااااااااااتخاادام

 :التا ي الجد ل  في المتوسطة

 1.44 الجدول 

 المعدل النتائجي

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

86 – 100 71 -85 56 – 70 41 – 55 ≤ 40

pre-test

post-test

بعدي االختبار قبلي االختبار   وصف 

الطالب عدد 23 23  

 متوس  2800. 30677

قيمة أدنى 07 03  

قيمة أعلى 37 044  
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 المعياري  االنحراف قيمة حساب (0

 االنحراف قيمة حد  ثم ،( الوساااااااااااا ) القيمة متوساااااااااااا  حساااااااااااااب بعد

 النحو على. النافذ  برنامج لبانامج 01 اإلصااااادار SPSS باساااااتخدام معياري ال

 :التا ي

 1.44 الجدول 

 المعياري  االنحراف قيمة

 

 تقرن  ر عينة ا تبار باستخدام الفرضية ا تبار (1

 با تبار ذلك بعد الباح  يقوم ، المعياري  نحرافاال  قيمة حساب بعد

 تحسااااااااين في بوينت با ر   ساااااااائ  اساااااااتخدام فعالية مدى لمعرفة الفرضاااااااية

 SPSS باساااتخدام ، بنجابين االبتدائية 2 المحابدية مدرساااة في الطالب تعلم

 :التا ي النحو على. النافذ  لبانامج 01 اإلصدار

 
 44-1 الجدول 
 

 االقتران اختبار

 

 

قبلي االختبار بعدي االختبار   تعليق 

الطالب عدد 72 72  

المعياري االنحراف 004096 714050  

جربةالت فئة  t- hitung  t- tabel  Sig (2 – tailed) A 

Pretest – Postest -69197 79117 19111 1911 
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 t ااااااااااااااب المقر ن ال سااي  اال تبار نتائج حساااب على الحصااول  تم ،  بالتا ي

 الجد ل  -T> 1.122- بااااااااا اال تبار بعد t العد قيمة إ ى المسب  اال تبار أجل من

 نخلص أن يمكن لذلك. H0 قبول   تم H0 فضر   تم H1 االساتنتا  مع 2.112

 تحفيظ زيا   على فعال تأثيا هناك ، بوينت با ر   ساااااااااائل باساااااااااتخدام أن  إ ى

مدرساااة االبتدئية المحمديةالثانية نغابيان  من الرابع الصاااف لطالب المفر ا 

 يوكياكرتا. 

 المقابال  نتائج .1

 اللغة متعل في وينتب با ر   سااائ  أن توضاايح يمكن ، المقابلة نتائج على بنا ً 

 رأي  الل من ذلك إ ى يشااااااار. الطالب مفر ا  تحفيظ تحساااااان أن يمكن العربية

 ، تبوين با ر   سااااائ  في للغاية  المهتمين بالسااااعا   يشااااعر ن الطالب أن الطالب

  أسهل. متعة هو بوينت با ر  بو  مع التعلم ألن

 ائ  س  الل من العربية اللغة تعلم في الطالب يواجهها التي الصعوبة تكمن

 فاااالطالب ، العربياااة اللغاااة مفر ا   يفهمون  يفهمون  ال الطالب ألن بوينااات باااا ر 

 اللغة تعلم في كسااولون  فهم لذا ، اإلند نيسااية باللغة التواصاال على أكثا معتا  ن 

 على ثون الباح يطرحها التي األساااائلة بعض يلي فيما. صاااااعبة يعتبا نها التي العربية

 :الطالب

 الجديد ؟ العربية المفر ا  حفظ عند كانطباع هو ما .0

 ؟بوينت با ر   سائل باستخدام العربية المفر ا  إقنا  يمكنك كيف .2

 الوسائل؟ هذه تح  هل .1
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مدرسااااااة  في الرابع الصااااااف من طالب 01 مع المقابلة نساااااابة نتائج يلي فيما

  رجا  1 أعلى نتائج على بنا ً  الطالب ا تيار يتم) 2االبتدئية المحمدية نغابيان 

 (:ا تبار  رجا  1  

 عدد

 الموضوعات

 البحثية

المئوية النسبة  (٪) 

 رقم االسئلة

 ال نعم

01 51% 712 

 حفظ عند انطباعك هو ما

الجديد ؟ العربية المفر ا   

0.  

01 51% 712 

 المفر ا  إقنا  يمكنك كيف

 با ر   سائ  باستخدام العربية

 بوينت؟

7.  

01 91% 012 
الوسائ ؟ هذه تح  هل  

3.  

 

 مناقشةال  .ه

 با ر   سااااااااائ  عرض أصاااااااابح ، بوينت با ر   سااااااااائ  لتطبي  األ ل  االجتما  في

 الموا  عرض. إيجااااًزا أكثا التعليمياااة الموا  محتوى   كاااان ، لالهتماااام مثيًاا بوينااات

 األلوان ذلك في بما ، اساااااااااااااتخدامها يتم ملونة ألعاب باالفعال هنااك ألن ، أفضااااااااااااال

 الموا  بتعلم اهتماًما أكثا الطالب يبد .  الصاااااااااااااور  المتحركة  الرساااااااااااااوم  الحر ف
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 بااااالموا  االهتماااام في الطالب حمااااا   الل من ذلاااك مالحظااااة يمكن. المعر ضاااااااااااااااة

 .الدر  نهاية في استنتاجا  تقديم للطالب يمكن. المعر ضة

ا تم ، ذلك إ ى باإلضاااافة  كنيم. التعلم عملية أثنا  نشاااطين الطالب رؤية أيضااااً

 قدمها التي األسااااااااااائلة على اإلجابا  تقديم في الطالب رغبة  الل من ذلك مالحظة

 تعيين   ن   راسااااااااااااا ها تمات التي باالموا  المتعلقاة األسااااااااااااائلاة على  اإلجااباة ، المعلم

  المعلم
ً
 حتى ، أصاااااادقاؤهم طرحها التي األساااااائلة على اإلجابة على الطالب يجرؤ . أ ال

 .صديق  عن  عبا الذي البيان حول  يتجا لون 

 اال تبااااار همااااا ا تبااااارين  الل من للطالب بااااارهاااااا ت تم التي اال تبااااارا  من

 ذاه يتضااا . الطال  ا تبار  رجا  في زيا   يظهر فإن  ، اال تبار بعد  ما التمهيدي

  أعلى ، القيمة متوسااااااا  حسااااااااب من يبدأ الذي الدقي  الكلي الحسااااااااب  الل من

 أن تجنسااااااااااتن أن يمكن. المز    العينة  ا تبار المعياري   االنحراف ، القيم  أ نى

 لتيا السااااااااابقة المفر ا  تحفيظ في زيا   أظهر الطالب ا تبارا  نتائج على الحكم

 .اإلعالم  سائل تستخدم لم

 .جدا جيد  اإلعالم  ساااااائل بوينت با ر  على الطالب ر    ، ذلك إ ى باإلضاااااافة

 في بوينت با ر   سااااااائ  اسااااااتخدام  الل من أكبا بمساااااااعد   يشااااااعر ن يحبون  إنهم

 أجرى  عندما ذلك ث ت  قد. المفر ا  حفظ لتحساااااااااااين التحديد   ج على التعلم

 .بوينت با ر  الوسائ  هذه استخدام حول  الطالب من العديد مع مقابال  الباحثون 
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  إيجاب تأثيا ل  للوساااائ  بوينت با ر  اساااتخدام  الل من أن  يوضااا  ساااب  ما

  ا مفر  حفظ ا  زي في ناجًحا يعتبا التعلم عملية أثنا  بوينت با ر  اسااااتخدام ألن ،

ا المعلمون  يقدم ، ذلك إ ى باإلضااافة. الطالب  خدامباساات ألن  إيجابية اسااتجابة أيضااً

 على ليسااااه بحي  ، للطالب تمّيًزا أكثا الوسااااائ  سااااتذون  بوينت با ر  التعلم  ساااايلة

 . فهمها  تذكرها المقدمة التعليمية الموا  تلق  الطالب

  ساااااااائ  با ر  اساااااااتخدام أن يوضااااااا  ، أعاله  الوصاااااااف البح  نتائج على بنا ً 

 ديةالمحم مدرسااة في الرابع الصااف لطالب المفر ا  حفظ لتحسااين الفعالة بوينت

 .2 نجبية

 مكتشفات البحثو. 

 يه  العيوب المزايا حي  من بوينت با ر   سائ  استخدام  نتائج المالحظا  نتائج

 :يلي كما

 المزايا .أ

 متحركة  رسوم  حر ف انألو  توجد ألن  لالهتمام مثيا التقديمي العرض .0

 .متحركة صور  أ   صور  متحركة  نصوص

 التعليمية الموا  حول  المعلوما  من المزيد معرفة على األطفال تحفيز .2

 .المقدمة

 .الطالب قبل من بسهولة بصريا المعلوما  رسالة فهم سيتم .1

 .تقديمها تم التي التعليمية الموا  من الكثيا شرح إ ى المعلم يحتا  ال .0
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 . تكرارا مرارا استخدامها  يمكن الحاجة حس  ستنسا هاا يمكن .1

 ، مرن  قرص ، CD) مغناطيسية أ  بصرية بيانا  شذل في تخزينها يمكن .1

 .مذان كل في حملها العملي من يذون  بحي  ،( فالش قرص

 العيوب .ب

 .جدا مرتفع الكهربا  اعتما  .0

  شاشا  العرض  أجهز  الكمبيوتر أجهز  مثل ، نس ًيا مذلف الوسائ   عم .2

LCD. 

 .الموا  مقدم على كبيا بشذل الوسائ  هذه استخدام يعتمد .1

 با ر  تطبي  إنشا  على القا رين المعلمين من جًدا محد   عد  هناك يزال ال .0

 .في  التوسع أ  بوينت

 .كامل بشذل األ  ا  جميع من المذونا  جاهزية إعدا  يج  .1

 

 البحث غ. موانع

 مع تتماشاااااا ى الدراسااااااة هذه من عليها الحصااااااول  تم التي النتائج أن من الرغم على

 هي الدراسااااة هذه في القيو .  البح  قيو  هناك تزال ال الدراسااااة هذه في ، التوقعا 

 :يلي كما

 الدراساااة هذه في المساااتخدمة الوساااائ  بوينت با ر  صاااحة من التحق  يتم لم .0

 .اإلعالم  سائل  باا  قبل من( الخباا  حكم)
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 لذلك ، الخاصاااااااااة بمالحظاتهم فق  الباحثون  وميق ، البحوث إجرا   قت في .2

 ذلك يتم الباح  ألن نظًرا. مراقبة  كذلك صااااااااور  التقاط الباحثين على يج 

 أثناااا  الطالب لاادى التعلم   افع مالحظاااة على أكبا بشاااااااااااااذاال  يركز ، بمفر ه

 .كاملة غيا التصوير نتائج فإن ، التعلم عملية


