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 16الفصل الثانى
 17اإلطار النظري

 المفهوم النظريأ. 
 .فعالية ١

 19.ادلعاين  قاموس اإلليكًتونية  و يف 18مفعولو.  وقوة  ىي تأثَت الفعالية 
الفعالية ىي ما لو أثر أو  لكل رسم معٍت ىي تأثَت، قدرة على إحداث أثر قوي.

 ىي وعندما اذلدية 20عاقبة مطلوعة، اكتساب النتيجة و ىي النجاح من األعمال.
على   وفقا 21الوقت. ) الكمى و النوعي و مقدرا يبُت احلصول على اذلدف ادلقرر

ملياسا الفعالية ىي ُمرتَِبط مبحصول على ادلنشودة و ِكفاية و إغلاد اشًتاك  لإي
 يؤدي إىل  الفّعال ىو التعليم الذي   ويقصد بالتعليم 22التالميذ. من  األنشطة 

  جهدا و وقتا مع النتيجة  وأقلها  الطرق  التعليم بأفضل من  أقصى درجة شلكنة 
 23على أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية األخرى. 

 

                                                 
 

 

 

 
16

 Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Kemendikbud, 1111), hlm. 12. 
17 A.W Munawwir, Kamus Al-Munawwir, ( Surabaya: Pustaka Progreshif, 1991), hlm. 1101 

 . 952( ص. 1986لويس معلوم، ادلنجد يف واألعالم، ) دارادلسرق: بَتوت, .  81
 . ادلعجام الشامل قاموس عرىب.19

 
 

           21 المعجام الشامل قاموس عربى.
22

. ElMulyasa, Op.Cit, hlm. ٢1. 
 .31(، ص.1997)عمان،  دار الفالح، عمان، أساليب تدريس اللغة العربية،  . زلمد علي اخلويل،23
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 24أما لقيس فعالية و ىي:           
 )جيد جد:81 - :100 (
 ) جيد:61 - :80   (
 )مقبول(% 41 - :60 
 )ناقص:21 - :40  (
 ) 25 ناقص جدا:0 - :20   (

    بوفام، أن فعالية عملية التعليم نظر إىل عالقة ادلدرس ادلعُت الذي  قال
تعلم رلموعات معينة من التلمذات، ويف بعض احلاالت، ويف حتقيق األىداف 

    وفعالية عملية التعليم ىي نسبة صلاح ادلعلم يف تعليم رلموعة26التعليمية زلددة.
 .أغراض تعليمية زلددةمعينة من التلمذات بطريقة معينة لتحقيق 

    لفعالية التعليم طبيعتان. الطبيعة األوىل ىي "تسهيل  دان  أن قال
      الطالبات يف التعلم" شيئا مفيدا، مثل احلقائق وادلهارات والقيم وادلفاىيم أو 
    نتائج التعليم ادلرجوة. والطبيعة الثانيا، أن يتم التعرف على مهاراهتم بنسبة 

 27.ل ادلدرسُت وادلشرفُت  أو الطالب أنفسهمادلختصة، مث
   سابق يفهم أن فعالية ىي احلالة اليت تبُت مدى اخلطة  حال الشر ومن

     ميكن أن يتحقق. دلزيد من اخلطط اليت ميكن حتقيقها، فأكثر فعالية ذلك 

                                                 
10

 . Suharsimi Arikunto,  Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Bumi Aksara, Jakarta, 

19٢6),  hlm. 121 
12

 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 1111), 

hlm. 12. 
16

Sebagaimana dikutib oleh Abu Anwar dalam  : Popham W. James, Teknik mengajar 

secara sistematis (Terjemahan) (Jakarta: Rineka Cipta, 1111 hlm 1 
11

Sebagaimana Dikutib oleh Abu Anwar dalam  Dunne Richard, Pembelajaran Efektif 

(Terjemahan) (Jakarta :Grasindo,1996), hlm11 
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   النشاط، وكليمة فعالية أيضا يفهم بنسبة النجاحاليت ميكن حتققها من الطريقة 
   ادلعينة وفقا لألىداف ادلراد حتقيقها. ويفهم أيضا أن وسيلة للتعلم مثال، ميكن أن
     يقال أن تكون فعالة عندما يستويف ادلعايَت، منها القدرة على التأثَت أو تغيَت أو

أهنا ميكن أن حتقق نتائج. عندما طلطط األىداف التعليمية، فالفعالية ميكن رؤيتها 
 .مناألىداف احملققة

وتشَت الفعالية إىل القدرة على احلصول على اذلدف الصحيح أو حتقيق 
    اذلدف ادلقرر. وتتعلق الفعالية أيضا إىل مسألة كيفية حتقيق األىداف أو النتائج
اليت مت احلصول عليها، واستخدام أو االستفادة من النتائج اليت حصل عليها، 

كذلك مستوى ادلشاكل رضا وعناصر مستوى السلطة وظيفة أو ادلكونات، و 
 .ادلستخدمُت

 :مؤشرات فعالة، كما التايل
 .احلصول على األىداف ادلنشودة. 1
 .العملية يف احلصول على األىداف. 2
 . احلصيلة النهائية. 3
 

 الوسائل.2
     وسائل ىو 28لذي ميكن يستخدم يف التعلم.التكنولوجي ا ىووسائل 

    الذي  الشيء ىو  االعالم  وسائل 29 مسعت وقرأت.  يرى، أن   ميكن  الذي  الشيء

                                                 
1٢

. Rumusan, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer, (Bandung: Alfabeta, 1111), 

hlm. 129. 
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       من ىذا تعريف, ميكن االستنتاج أن 30ميكن أنتحفيز التالميذ على التعلم.  
 وسائل ىو   كل شيء الذي ميكن استخدامها لتحفيز األفكار وادلشاعر وادلصال

  حوانتباه التالميذ حىت حتدث عملية التعلم. 
 يف التعلم:أنواع وسائل و أما  

   . وسائل ادلقروءة, مثلها الصورة، الرسومات، ملصق،رسوم ىزلية، الرسوم 1
     وسائل اإلعالم ادلقروءة وغالبا ما تسمى أيضا  31ادلتحركة، و غَت ذالك.

 وسائل اإلعالم ثنائي األبعاد ألن لو الطول والعرض.
     متُت(، ظلاذج من. وسائل ثالثية األبعاد. ىو لو الشكل الصلب )ظلوذج 2

 االقسام، ظلاذج الًتاص، ظلوذج العمل، و غَت ذالك.
    . وسائل اإلسقاط، مثل : الشرائح، وشرائط األفالم، واألفالم، واستخدام 3

 جهاز عرض الشفافيات و غَتىا.
  . استخدام البيئة كوسيلة للتعليم.4

 Bretsتنص على أطللقتصنيف الوسائل التعليمية ترتكز على             
اقًتح عدة  Bretsاخلصائص الثالث، وىي: الصوت، الشكل، و حركة. هبذا، 

 :رلموعات وسائل اإلعالم، كمايايل
ىذا وسائل لو الصوت, ىناك احلركة,  وسائل احلركة السمعية والبصرية. .１

مث لو الشكل. ىو وسائل كامل. نوع الوسائل ادلدرجة يف ىذه اجملموعة 
 ىوالتلفزيون، شريط فيديو ونقل الفيلم. 

                                                                                                                                      
19

. Arief S. Sadiman, Media Pendidikan Pengertian Pengembangan dan Pemanfaatnnya, 

(Jakarta:  Rajawali Pers, 1116), hlm.6. 
11

. Ibid. 
11

 Nana sudjana, dasar-dasar belajar mengajar, (bandung: sinar baru, 19٢9) hlm. 11 
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   ىذا وسائل لو الصوت و الشكل . وسائل اإلعالم السمعية البصرية ال يزال.2
فزيونية مع صورة لكن غَت موجود احلركة. مثل : شرػلة صامتة و لقطات تل

 ثابتة. 
  لكن  ىذا وسائل لو الصوت و الشكل و احلركة . وسائل السمعية شبو احلركة.3

 ال يستطيع أن يعرض بكامل. مثل:  ألواح الكتابة عن بعد أو عن بعد السبورة.
 الوسائل لو الصورة لكن غَت موجود الصوت. . وسائل ادلرئية احلركة.4
     ىذا الوسائل لو الصورة لكن غَت موجود ال يزال. وسائل اإلعالم ادلرئية 5

 احلركة.
       ىذا الوسائل ذلالصوت فقط. مثل: راديو، . وسائل اإلعالم السمعية6

 حاتف، و غَت ذالك.
 32مثل:الكتب، وحدات وكتيبات.. . وسائل الطباعة7

أرشد أهنا أما أعلية وسيلة التعليم فكما قال جوىون م. ال نون ونقلة أزىر        
  33تستطيع:

 أن جتذب الرغبة عند التالميذ. .1
 أن ترقي الفهم عند التالميذ. .2
 أن تعطي ادلعلومات القوة أو ادلصدق. .3

 
 

                                                 
32. R Ibrahim dan Nana Syaodih, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1111), hlm. 110. 
33

 . Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya, ( Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1110), Hlm. 12 
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 أن تنال األعالم. .4
 أن تسهل يف تفسَت ادلعلومات .5

 

 الوسائل السمعية البصرية 3
الوسائل السمعية البصرية ىي أنواع و سائل اإلعالم إىل جانب الصوت 

    عناصر رسم صورة أيضا اليت ميكن أن ينظر إليها، مثل: تسجيلػلتوي على 
  الفديو، سلتلف أحجام الفيلم، صوت الشرػلة و ضلوه. قدرة ىذه الوسائل تعترب 
      أفضل وأكثر إثارة لالعلام. بإستعمال ىذه الطريقة ادلعلمُت أكثر حتديد قدرة 

 كل التالميذ.
            البصرية وميكن تفسَت ذلك اخلطواتفي وسائل اإلعالم السمعية و 

 :كما يلي
 .يعرض ادلعلماختصاصإىل أن يتحقق.1
 .يوضح ادلعلم الشرائح من ادلواد اليت غلري تدريسها.2
 .ادلعلم يشرح احلاجة إىل دراسة جيدة.3
 التالميذ على التفكَت النقدي واإلبداعي. إغراء.ادلعلم 4
 ل العرض.تسل .يسأل ادلعلمالسبب أو األساس ادلنطقي5
   مع الكفاءة اليت ينبغي  ادلواد ادلناسبة .من السبب, تدريبُت ادلعلمُت وادلمارسة6

 حتقيقها.
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 34.االستنتاج.7
             ىناك التميز يف استخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية على

 النحو التايل: 
 لتفكَت. وسة .وضعت أسس ملم1
 ادلستقرة أو ال ينسى بسهولة نتباه التالميذ..تكبَت اجعل التعليم أكثر 2
 .جعل التعليم أكثر ادلستقرة أو ال ينسى بسهولة.3
 .توفَت جتربة حقيقية ميكن أن تنمو أنشطتها بُت التالميذ.4
 35.مساعدة يف تنمية ادلهارات اللغوية.5

    يف ظلوذج التعلم وسائل اإلعالم السمعية والبصرية  وىناك العديد من ادلزايا
 :على النحو اليايل

 .ادلعلمون ىم أكثر وعيا من قدرة كل طالب.1
 36.تدريب التفكَت ادلنطقي ومنهجي.2
 

 استيعاب المفردات. 4
        استيعاب ادلفردات ىو عملية إجراءة اإلنسان. وادلعٌت ادلتعلق باللغة  

  لذا،  38كلمات.   ىي  وادلفردات 37اللغة. يستخدام  أن  يستطيع   ادلرء  أن  العربية
             إن 

                                                 
34. Azhar Arsyad,  Media Pembelajaran,  (Jakarta, PT Remaja Rosda Karya : 1111),  

hlm.90 
35. Ibid. 
36. Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1111),  

hlm.02. 
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   استيعاب ادلفردات قدرة ادلرء على استخدام ادلفردات العربية يف تركيب اجلملة 
 لالتصال.

                       الرئيسية يف تعليم مفردات العربية فهي فيما تلىمن األىداف و 
:39 

            القراءة أم منلتعريف ادلفردات اجلديدة لدى التالميذ سواء كانت من  (1
 الفهم ادلسموع.

       لتمرين التالميذ يف نطق ادلفردات صحيحة وجيدة حىت يكونوا ماىرين يف  (2
 التكلم والقراءة.

             لتمرين التالميذ يف فهم معاىن ادلفردات سواء كانت لفظية أم تركيبية أو (3
 يف اجلملة ادلعينة )معٌت ادلفهومية والقواعد(.

 تابة جيدا.ستطيع التالميذ أن يذكرو ادلفردات يف التكلم والكلي (4
  40أما اخلطوات ادلهتمة يف تعليم ادلفردات فهي فيما يلي:

 مساع ادلفردات (1
اعطاء الفرصة للتالميذ ليستمعوا ادلفردات اليت قاذلا ادلدرس لفظة واحدة أو مجلة. وأذا 

التالميذ أن يستوعبوىا جيدا استوعب التالميذ عناصر أصوات ادلفردات فيستطيع 
 بالتكرار أو ثالث مرات. ىذا االستماع مهم جدا األخطاء يف النطق والكتابة.

 نطق ادلفردات (2

                                                                                                                                      
37. W J S Puordarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Hlm. 

219 
38

 A.W Munawwir, Loc. Cit. 
39 Abdul Hamid, Op. Cit., Hlm.11 
41

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 1119), 

Hlm.111-116 
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نطق ادلفردات اجلديدا يساعد التالميذ ليذكروىا يف وقت طويل. اليد للمدرس أن 
 يهتم بتصحيح نطق كل ادلفردات لدى التالميذ ألن أخطاء النطق يسبب األخطاء يف

 الكتابة.
 إغلاد معٌت ادلفردات (3

  41وأما اخلطوات يف إغلاد معٌت ادلفردات، فيما يلى:
 تقدًن ادلفردات ادلعلمة مباشرة. ادلثل: يقدم ادلدرس ادلكتب فيقول " مكتب". . أ

 تقدًن ادلصغر من ادلفردات ادلعلمة. . ب
ادلفردات ج. إعطاء الصورة عن ادلفردات ادلعلمة. ادلثل: إن كان ادلدرس يريد أن يعلم 

 ادلتعلقة بالبقرة، فيقدم صورة البقرة.
 د. دتثيل ادلفردات ادلعلمة.
 ه. تقدين ترادف الكلمة.
 و. تقدًن مقابلة الكلمة.

 ز. تقدًن التعريف لكل ادلفردات ادلعلمة.
 

 تكرير ادلفردات  (4
إن كان التالميذ مل يفهموا ادلفردات ادلعلمة باستخدام اخلطوات السابقة، فتلك 

 ادلفردات يًتمجها ادلدرس إىل اللغة األم.
 قراءة ادلفردات (5

                                                 
41 Abdul Hamid, Op. Cit. Hlm 10-12 
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وبعد ما استمع التالميذ ادلفردات اجلديد وينطقوهنا ويفهمون معاهنا فيكتبها ادلدرس 
على السبورة. وبعد ذلك، أعطى ادلدرس فرصة إىل التالميذ ليقرؤوىا جهرية. مث 

ألن إذا اليصححها ادلدرس يصحح ادلدرس قراءة التالميذ اإلجتباب أعطاء النطق. ا
 فسيقرؤوىا قراءة خطيئة يف وقت طويل.

 كتابة ادلفردات (6
 إذا أمر ادلدرس التالميذ بكتابة مفردات يتعلمها التالميذ يف ساعدىم يف استيعاهبا.

 تركيب اجلملة (7
القسم االخر يف تعليم ادلفردات ىو باستخدام ادلفردات اجلديدة يف اجلملة 

تابة. ادلدرس يعطى األمثلة إىل التالميذ مث يكتبون مثل ما  سواء كانت لسانية أو ك
 كتبها ادلدرس. ىذا التدريب يساعد التالميذ يف فهم معاىن ادلفردات.

واخلطواة اليت تستخدمها الباحثة خطوة أوىل يعٌت من مساع ادلفردات. وينبغى  
أن تعتمد  تالميذ، فألجل ذلك ينبغى للمدرسللمدرسة أن تعد ادلفردات ادلطابقة ل

وأما ادلبادئ ادلستخدمة يف تعليم ادلفردات إىل ادلتعليم  42على ادلبادئ وادلعيار الواضح.
 43غَت العرب فهي فيما يلى:

اختبار ادلفردات الىت كثَت استخدامها. تفضل الكلمة شئعة االستخدام : التوار (١
ادلفردات الىت على غَتىا، مادامت متفقة معها يف ادلعٌت. تستشار فيها قوائهم 

 أجرت حصر للكلمات  ادلستعملة وبنيت معدل تكرار كل منها.

                                                 
42 Abdul Hamid Dkk., Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi Dan 

Media. ( Malang: UIN-Malang Press, 111٢ ), Hlm. 61 
196-195م(، ص.  1989رشدى أحمد طعيمة، تعليم العربية لغير الناطقين بها، ) مصر: جامعة المنصورة،   43  
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اختيار ادلفردات الىت كثر استحدامها يف بالد العرب أى ليس يف بغض التوزع:  (2
 بالد العرب فقط.

اخلاصة ادلفيدة أى الكلمات ادلستخدامة يف حيات اختيار الكلمة  المتتاحية: (3
 متناول الفرد غلدىا حُت يطلبها. واليت اخلاصة. تفضل الكلمة اليت تكون يف

تؤدي لو معٌت زلددا. و يقاس ىذا بسؤل الناس عن الكلمات الىت يستخدامنها 
 يف رلاالت معينة.

اختيار الكلمة األليفة وادلسهورة، وترك الكلمة النادر. تفضل الكلمة اليت  األليفة: (4
ستخدام كاستخدام  تكون مألؤفة عند األفرار على الكلمة ادلهجورة نادرة اال

 " الشمس والذكاء" وذلما نفس ادلعٌت.مفردات
تفضل الكلمة اليت تعطي عدة رلاالت يف وقت واحد على تلك اليت  الشمول: (5

 ختدم إال رلاالت زلدودة.
اختيار الكلمة اليت ػلتاج إليها التالميذ. تفضل الكلمة اليت تشيع  األهمية: (6

ة العامة اليت قد ال ػلتاجها أو يهتاجها حاجة معينة عند الدراس على تلك الكلم
 قليال.

الكلمات العربية ولو كانت فيو ادلقار نو بلغة أخرى. تفضل اختيار  العروبة: (7
 الكلمة العربية على غَتىا. مثال، اذلاتف والتلفون أو ادلذياع وراديو. 

 44استيعاب ادلفردات فيما يلي: وأما مؤشرات
 وكتابتها صحيحايقدر التالميذ على نطق ادلفردات  .1
 ترمجة ادلفردات جيدة يقدر التالميذ على .2

                                                 
44 Syaiful Mustofa, Op.Cit., Hlm. 61 
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 حفظ ادلفردات جيدا يقدر التالميذ على .3
 استخدام ادلفردات داخل اجلملة يقدر التالميذ على .4

 45ىناك إشارة عامة مرتيطة بتعليم ادلفردات لغَت العرب فيما يلى:
 عدد ادلفردات (1

وأما عدد ادلفردات ادلتعلمة لغَت العرب سبعمائة ومخسون مفردت حىت االف 
ادلفردات للمرحلة األوىل، واالف ادلفردات حىت ألف ومخسمائة مفردة دلرحلة 
ادلنقدمُت و ألف و مخسمائة مفردة حىت مائتا ادلفردات للمرحلة العلية. وىناك 

بتدائية للمرحلة اال فردةادلة و مخسمائرأى أخر أن مائتا ادلفردات حىت مائتان 
 46بالشروط أهنم ماىرون يف تركيب اجلملة واستخدام ادلعجم.

 قائمة ادلفردات (2
أحيانا أن بعض التالميذ ػلفظون ادلفردات وترمجتها ولكن ادلدرس ينحرف يف 
تعليم درس ادلفردات، مثال أنو يكتب مجيع ادلفردات على السبورة داخل 

وىذه الطريقة غَت جيدة ألهنا تثقل التالميذ  القائمة مث يعلمها واحدة.
وتصعب ادلدرس. والكيفية الثلى يف تعليم ادلفردات كتابتها واحدة فواحدة مث 

 47تبيُت معانيها مث التمرين يف استخدامها.
 ب. المفموم اإلجرائى

وأما ادلفهوم اإلجرائي لتعليم اللغة العربية بشرائح الصور  ادلتحركة بطريقة  
ادلدرسة يعد ادلنهاج ىف البيت، لينظر ادلطابقة بُت ادلنهاج و ادلادة  حفظية بداءتقليدية 

                                                 
45

 Ibid., Hlm. 11 
46

 Abdul Hamid Dkk., Op. Cit., Hlm. 1٢  
 
47 Syaiful Mustofa, Op. Cit., Hlm. 1٢ 
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و ادلهارة لدى التالميذ و طبقات التعليم، و ػلتاج  ادلدرسة إىل أن يعد التوفر مثل 
الصور  ادلتحركة. غلعل ادلدرسة ادلادة ىفِ الشرائح وزاد الصور  متحركة و التدريبات 

 ن ادلفردات فيو.)ادلفردات( واللعبة ع
  قدم ادلدرسة أىداف التعليم و فوائدىا يف احلياة اليوميةت .1
 بداء ادلدرسة التعليم و تفتح شرائح الىت فيو ادلدة مث ادلدرسة تسرح ادلدة ت .2
ادلدرس يقراء ادلفردات مث تطلب التالميذ أن يقلدوىا ثالث او اربع مرتا. إذ  .3

يستمر ادلدرسة إىل ادلفردات  التالميذ قد ػلفظوان و يستوعبون ادلفردات
 األخر.

 ادلدرسة تفتح شرائح الىت فيو التدريبات عن ادلفردات.  .4
تطلب التالميذ أن جتيبوا  التالميذ أن يذكروا ادلفردات معا مث ادلدرسة تطلب .5

ترمجة ادلفردات، تركيب اجلملة، يكتب  )أما مثل : التدريبات عن ادلفردات.
 ادلفردات 

 جة عطى ادلدرسة  الدر ت .6
 .التالميذ الدرس معا ىف هناية التعليم و و يلخص ادلدرس .7

 وأما مؤشرات استيعاب ادلفردات كما يلى:
 يقدر التالميذ على حفظ ادلفردات جيدا .1
 يقدر التالميذ على النطق وكتابة ادلفردات .2
 يقدر التالميذ على ترمجة ادلفردات جيدة .3
 يقدر التالميذ على استخدم ادلفردات داخل اجلملة .4
 يقدر التالميذ على إعطاء حركة الكلم. .5
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 الدراسة السابقةج.  
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية 
ولتأكيد البحث الذى قام بو الباحث. وأما الدراسة السابقة اليت تتعلق هبذا البحث 

ت ادلوضوع فعالية فهي البحث الذى قام رجب من قسم تعليم اللغة العربية حت
 ذلدى التالمي العربيةاستيعاب مفردات اللغة  لًتقيةاستخدام وسائل السمعية والبصرية 

 .كمبارالثانوية اإلسالمية الشافعية أير تَتيس  يف ادلدرسة 
احلاصل ادلأخوذ من حبثو أن الفرضية البدلية مقبولة والفرضية الصرفية مردودة. 
وىذا مبعٌت أن طريقة التقليد واحلفظ باستعمال لعبة صعود السّلم فعالية استخدام 

يف  ذلدى التالمي العربيةاستيعاب مفردات اللغة  لًتقيةوسائل السمعية والبصرية 
  48.كمبارفعية أير تَتيس  الثانوية اإلسالمية الشاادلدرسة 

 د. فروض البحث
 أن جتب للباحثة الذي البحث مسألة ضلو ادلؤقت اجلواب ىو الفروض إن

 وعلا الفرضية البحث نوعان فرضية أن أريكونطا سوىرسيمي قال 49تـخترب صحيحتو.
 ادلتغَت بُت العالقة ما يظهر والفرضية البدلية .(Ho)والفرضية الصفرية  (Ha)البدلية 

 بُت أو وجود التفريقة  (variabel y)التابع وادلتغَت (variabel x)ادلستقل 

                                                 
فعالية استخدام طريقة التقليد واحلفظ باستعمال لعبة صعود السّلم لًتقية استيعاب ادلفردات العربية لدى رجب،   48

اإلسالمية  الرسلة )بكنبارو: جامعة اللسطان الشريف قاسم، )حبث جتريبـي يف ادلدرسة ادلتوسطة الدينية حسنة بكنبارو( التالمييذ
 (.2016احلكومية برياو، 

49  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 1119), hlm. 

96 
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 ادلستقل وادلتغَت التابع ادلتغَت بُت اليظهر العالقة ما الفرضية الصفرية أما الفرقتُت.
  50الفرقتُت. بُت وجود التفريقة وعدم

يتعلمون إذا يوجد الفرق اذلام بُت استيعاب ادلفردات لدى التالمييذ الذين 
 بطريقة التقليد واحلفظ بوسيلة لعبة بطاقة الصدر والتالميذ الذين ال يتعلمون هبا ف:

Ha مفردات استيعاب  لًتقية فعال استخدام وسائل السمعية والبصرية : توجد أن
فعية أير تَتيس  اسالمية الشالثانوية اإلادلدرسة يف  ذلدى التالمي العربيةاللغة 
 .كمبار

Ho مفردات استيعاب  لًتقية غَت فعال وسائل السمعية والبصريةاستخدام  : توجد أن
فعية أير تَتيس  اسالمية الشالثانوية اإلادلدرسة يف  ذلدى التالمي العربيةاللغة 
 .كمبار
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