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مستحلص البحث

وكانت األىداف اليت يتعُت ربقيقها يف ىذه الدراسة ىي )1 :ربديد تأثَت
وسائل اإلعالم السينمائية على تعلم اللغة العربية دلدرسة عالية األمَتية )2 .دلعرفة الزيادة
يف ربفيظ ادلفردات لطالب الصف العاشر العلوم الطبيعية  4ادلدرسة عالية األمَتية)3 .
دلعرفة تأثَت الوسائط السينمائية على الزيادة يف ربفيظ ادلفردات لطالب الصف العاشر
العلوم الطبيعية  4ادلدرسة عالية األمَتية.يف ىذه الدراسة بعد إجراء اختبار الفرضية  ,مت
احلصول على النتائج التالية )1 :تطبيق الوسائط السينمائية يف دروس اللغة العربية
للصف العاشر ( العلوم الطبيعية  - )4مدارس األمَتية األمريكية مع استبيان متوسط
قدره  63.48يف فئة خري )2.حفظ مفردات اللغة العربية لطالب الصف العاشر العلوم
الطبيعية  4مدارس عليا العامرية دبتوسط  67.58يف فواصل  68-63مع فئات جيدة
 ,سواء على مستوى كبَت من  :5أو  :1شلا يعٍت قبول
إىل كاف )3.أكرب من
ىو مرفوض و ىأ ,لذلك ىناك تأثَت كبَت بُت وسائط األفالم على زيادة حفظ ادلفردات
لطالب الصف العاشر العلوم الطبيعية  4علياء العامرية سنة الدراسة .2119-2118
نظراً ألن قيمة ادلتغَت  Xعلى ادلتغَت  Yتبلغ  , :38.44فهذا يعٍت أن ادلتغَت  Xيعطي
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 من األشياء األخرى اليت:61.56  وما زال ىناك:38.44  البالغY تأثَتاً على ادلتغَت
.Y تؤثر على ادلتغَت
 ربفيظ ادلفردات,  وسائل االعالم السينمائية:الكلمات املفتاحية
ABSTRAK
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk
mengetahui pengaruh media film pada pembelajaran bahasa arab madrasah
aliyah al-amiriyah. 2) Untuk mengetahui peningkatan hafalan mufrodat siswa
kelas X IPA 4 madrasah aliyah al-amiriyah. 3) Untuk mengetahui pengaruh
media film terhadap peningkatan hafalan mufrodat siswa kelas X IPA 4 madrasah
aliyah al-amiriyah.Dalam penelitian ini setelah diadakan pengujian hipotesis
diperoleh hasil sebagai berikut:1) Penerapan media film dalam pelajaran bahasa
arab siswa kelas X IPA 4 madrasah aliyah al-amiriyyah dengan rata-rata hasil
angket sebesar 63,48 berkategori baik. 2) Hafalan mufrodat bahasa arab siswa
kelas kelas X IPA 4 madrasah aliyah al-amiriyyah dengan rata-rata 67,58 yang
berada pada interval 63-68 dengan kategori cukup baik. 3)
lebih besar
dari pada
, baik pada taraf signifikan 5% atau 1% yang berarti Ho ditolak
dan Ha diterima, sehingga ada pengaruh yang signifikan antara media film
terhadap peningkatan hafalan mufrodat siswa kelas X ipa 4 madrasah aliyah alamiriyyah tahun pelajan 2018-2019. Dengan nilai pengaruh variabel X terhadap
variabel Y sebesar 38,44% berarti variabel X memberikan pengaruh terhadap
variabel Y sebesar 38,44% dan masih terdapat 61,56% hal lain yang
mempengaruhi variabel Y.
Kata-kata kunci: media film,hafalan mufrodat
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أ .خلفية البحث
استخداما يف العامل .منذ أن مت
اللغة العربية ىي أقدم اللغات وأكثرىا
ً
الكشف عن القرآن ودين اإلسالم ينمو .يتم استخدام ىذه اللغة رمسيًا من قِبل 21
دولة تقريبًا .ألن اللغة العربية ىي لغة الكتاب ادلقدس وإرشاد دين العامل اإلسالمي
(أندرياين )41 :2115
من بعض التعاريف اللغوية  ,ميكن مالحظة أن البعض يقول أن اللغة سليمة
أو سليمة ويقول البعض أن اللغة ىي صياغة أو قاعدة  ,ولكن الشيء نفسو يف مجيع
التعاريف ىو أن اللغة يستخدمها شخص ما للتعبَت عن رغباتو ومشاعره وما يف ذىنو
(رمحن فتح .)2 :2115 ,
ميكن تشكيل إتقان اللغة العربية من ادلرحلة األوىل من حفظ ادلفردات أو
ادلفردات  ,وكلما زاد عدد الطالب ادلفردون  ,كان من السهل على الطالب
التحدث .إىل جانب زيادة ربفيظ ادلفرد ميكن احلصول عليو من خالل استخدام
وسائط التعلم  ,مع وجود وسائط التعلم  ,كلما زاد عدد ادلفرد الذي ميكن للطالب
احلصول عليو كأساس للحديث .الوسائط ىي أداة يستخدمها ادلعلمون يف عملية
التدريس .يستخدم ادلعلمون الوسائط لنقل الرسائل حبيث يسهل فهمها من قبل
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الطالب ويصبح التعلم غَت رتيب .بدون الدعم اإلعالمي  ,سيجد الطالب صعوبة
يف تلقي الدروس.
تعلم اللغة العربية يف مدرسة العالية األمَتية اإلسالمية  ,وىي مؤسسة إسالمية
ادلعهد ,مألوفة بالفعل للطالب  ,لكن بالنسبة لطالب يف الصف العاشر قسم
الطبيعية  4لديهم القليل من التحفظ يف مفرداهتم .ىذا ألن طالب يف الصف
العاشر قسم الطبيعية  4ال يزالون يستخدمون طريقة احلفظ يف كتبهم ادلدرسية  ,لذا
أيضا ألن الطالب ال ينتمون
فهم فقط حيفظون ادلفردات ادلكتوبة يف الكتاب  ,وىذا ً
إىل نفس ادلرحلة الثانوية  ,فهناك طالب مت تزويدىم باللغة العربية يف ادلدارس السابقة
مثل مدرسة تسناوية اليت تعلمت أساسيات اللغة العربية وحفظت ادلفردات اليت ىي
إىل حد كبَت أساس اللغة العربية  ,وىناك أيضا الطالب الذين مل يعرفوا أو تعلموا
أساسيات اللغة العربية  ,خبالف ذلك عملية تعلم اللغة العربية رتيبة وشللة.
لذلك  ,بناءً على الوصف أعاله  ,دلعرفة ما إذا كانت ىناك زيادة يف حفظ
ادلفردات اخلاصة بالكاتب الذي يقوم بالتعلم باللغة العربية باستخدام الوسائط
السينمائية أمالً يف أن يكون الطالب أسهل يف الفهم وحفظ ادلفردات بسرعة ,
والتعلم ادلمل مسب ًقا للطالب  ,وميكن أن يبدو اآلن أن حيول األدوار إىل تعلم وىو
أكثر متعة وسهلة الفهم.
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ب.اسئلة البحث
 .0كيف يتم تطبيق الوسائط السينمائية يف تعليم اللغة العربية يف الصف العاشر
قسم الطبيعية  4ادلدرسة لعاليو األمريو للسنة الدراسة 2119 - 2118؟
 .8كيف زيادة ربفيظ ادلفردات العربية يف الصف العاشر قسم الطبيعية 4
ادلدرسة لعاليو األمريو للسنة الدراسة  2119 - 2118؟
 .3ىل ىناك أي تأثَت لوسائل اإلعالم السينمائية على زيادة حفظ ادلفردات يف
الصف العاشر قسم الطبيعية  4ادلدرسة لعاليو األمريو للسنة الدراسة 2118
  2119؟ج .أهداف البحث
الغرض من الدراسة ىو صياغة مجل تشَت إىل وجود مسألة مت احلصول
عليها بعد االنتهاء من الدراسة (اري كونطا)2116:56,بناءً على الشرح  ,فإن
أىداف ىذه الدراسة ىي:
 .0دلعرفة تأثَت وسائل اإلعالم السينمائية على تعلم العربية يف الصف العاشر
قسم الطبيعية  4ادلدرسة لعليو األمريو
 .2دلعرفة الزيادة يف ربفيظ طالب مفردات يف الصف العاشر قسم الطبيعية
 4ادلدرسة لعاليو األمريو للسنة الدراسة 2119 - 2118
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 .3دلعرفة تأثَت وسائل اإلعالم السينمائية على زيادة ربفيظ طالب مفردات
يف الصف العاشر قسم الطبيعية  4ادلدرسة لعاليو األمريو للسنة الدراسة
2119 – 2118
د .دراسة مكتبية
 .0تعريف وسائل اإلعالم السينمائي
وف ًقا لسادميان ( )6 :2116يف سوكيمن  ,جيادل بأن كلمة الوسائط تأيت من
الكلمة الالتينية اليت ىي شكل من أشكال مجع من الكلمة ادلتوسطة اليت تعٍت
حرفيًا وسيطًا.
الوسائط ىي مكون من مصادر التعلم أو ادلركبات ادلادية اليت ربتوي على مواد
تعليمية يف بيئة الطالب واليت ميكن أن ربفز الطالب على التعلم .يف مجعية التعليم
الوطنية تقدم تعري ًفا لوسائط اإلعالم كأشكال من وسائل االتصال ادلنتشرة
وادلسموعة وادلرئية ومكوناهتا  ,حبيث ميكن التالعب بوسائل اإلعالم أو مشاىدهتا
أو مساعها أو قراءهتا (ارشد .)6-4 :2116
يف حُت أن وسائط برغس يف كوسومو ()319 :2111كلها أشكال مادية
ميكنها تقدمي الرسائل وربفيز الطالب على التعلم.
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السينمائية عبارة عن سلسلة من الصور الثابتة اليت تنزلق سر ًيعا ومن ادلتوقع أن
انطباعا باحلياة واحلركة .السينمائية عبارة عن وسائط تقدم رسائل صوتية
تعطي
ً
ائعا للمشاىدين (م .خليل هللا ص:
ومرئية .لذلك  ,يعطي السينمائية
ً
انطباعا ر ً
.)44
بناءً على ما ورد أعاله  ,ميكن استنتاج أن وسائل اإلعالم السينمائية ىي أداة
مادية ميكنها نقل الرسائل القادرة على توفَت التحفيز للطالب .ميكن ذلذا النوع من
الوسائط السمعية البصرية وصف كائن يتحرك مع صوت طبيعي أو صوت مناسب.
ىناك عدة أنواع من األفالم دبا يف ذلك األفالم الصامتة واألفالم الصوتية وأفالم
األساور ذات النهايات واإلسقاطات ادلستمرة اليت ال تتطلب تغميق الغرفة.
ترتبط بعض فوائد الفيلم بعملية تعلم اللغة وىي:
فعاال.
 .1جذب االنتباه ألنو ميكن رؤيتها ومساعها حىت يكون تسليم ادلواد ً
أساسا
 .2احلركة والصوت واأللوان تزيد من تعزيز الواقع ألهنا أكثر ً
 .3ميكن للفيلم أن يوسع آراء الطالب الذين يتجاوزون الكتب يف تقدمي نظرة
جدا للطالب.
عامة على احلدث وتقدمي ذبربة كبَتة ً
أيضا على العديد من نقاط الضعف
كأداة مسعية وبصرية  ,ربتوي األفالم ً
اليت جيب بالتايل توقعها بطريقة ال تسبب تأثَتات سلبية  ,وىي:
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 .1جيب أن تنظم األفالم بدرجة الصعوبة  ,إذا كان الغرض من الفيلم ىو دعم
لتدريس اللغة .من أجل تعلم اللغة األجنبية على مستوى ادلبتدئُت  ,جيب أن
تكون الكلمات اليت يعرضها الفيلم واضحة وبسيطة وليست سريعة  ,دبا يف ذلك
ادلفردات ادلستخدمة.
جدا لعمليات التعلم يف
 .2األفالم ليست جيدة للتعلم الفردي  ,لكنها جيدة ً
رلموعات.
 .3مقارنةً باألجهزة السمعية والبصرية األخرى  ,دبا يف ذلك األفالم اليت تتطلب
تكاليف باىظة للغاية (أمحد عزان .)178 :2119
يف الواقع  ,ميكن احلصول على وسائط األفالم دون دفع تكلفة عالية عن طريق
شراء أشرطة األفالم العربية اليت تباع يف السوق أو عن طريق تنزيل الفيلم عرب
يوتيوب (م .خليل هللا  ,ص .)44
 .8زيادة حفظ املفردات العربية (املفردات)
كلمة ربفيظ تأيت من كلمة ربفيظ شلا يعٍت أنو ميكن نطقها بالذاكرة (ال حاجة
لرؤية الكتاب) (حسن الوي  .)717 :2118إذا كان باإلضافة إىل ذلك  ,فهذا
أيضا زلاولة تطبيقو على العقل
يعٍت معرفة الدرس الذي جيب حفظو ,ويعٍت ً
دائما.
لتتذكره ً
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ادلفردات ىي واحدة من عناصر اللغة اليت جيب أن تتقن يف تعلم اللغات األجنبية
الكتساب اللغة (أمحد فؤاد )96 :2113
من بعض ىذه اآلراء  ,ميكن أن نستنتج أن الزيادة يف ربفيظ ادلفردات ىنا ىي
مهارة حلفظ ادلفردات من أجل زيادة فهم ادلفردات العربية  ,وميكن أن تزيد من حفظ
ادلفردات اليت لدى الطالب .ىناك العديد من أقسام اللغة العربية  ,وىي:
توزيع ادلفردات يف سياق ادلهارات اللغوية  ,ىناك العديد من أقسام
ادلفردات يف سياق إجادة اللغة  ,من بُت أمور أخرى :ادلفردات األوىل لفهم كل من
اللغات الشفوية والنصية  ,وادلفردات الناطقة الثانية  ,والثالثة  ,ادلفردات للكتابة
(الكتابة ادلفردات).
أ .توزيع ادلفردات وفقا دلعناىا  ,وفقا لتقسيم ادلعٌت  ,يتم تقسيم ادلفردات إىل عدة
أجزاء  ,وىي :الكلمات الدالة  ,وىي الكلمات اليت تربط وتوحد ادلفردات واجلمل
لتشكيل بابار جيد يف الكتابة .أمثلةعما نصب,حرف جر  ,وما إىل ذلك ,
الكلمة األساسية  ,واليت ىي ادلفردات األساسية اليت تشكل الكتابة الصحيحة ,
على سبيل ادلثال :جلس الفعل  ,إسم كرسي  ,كلمات مدرلة  ,أي ادلفردات اليت
دائما ما تكون مدعومة مع مجل أخرى حىت
ال ميكن أن تقف دبفردىا  ,ولكن ً
يتمكنوا من تشكيل معاين سلتلفة .مثال :ميكن أن تعٍت كلمة رغب اإلعجاب
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عندما تتشابو مع الكلمة يف  ,بينما إذا كانت متداخلة مع الكات عن  ,فإن
بغيضا
ادلعٌت سوف يتغَت ليصبح ً
ب .توزيع ادلفردات وفقا لالستخدام  ,وفقا الستخدام ادلفردات مقسمة
إىل قسمُت  ,ومها ادلفردات النشطة وادلفردات السلبية .ادلفردات
النشطة ىي مفردات تُستخدم بشكل عام على نطاق واسع يف
العديد من اخلطابات  ,سواء كانت زلادثات أو كتابات أو حىت
يسمع ومن ادلعروف أهنا متر عرب قراءات سلتلفة .ادلفردات السلبية ىي
ادلفردات اليت تصبح مفردات فقط ولكنها نادراً ما تستخدمها .تُعرف
ىذه ادلفردات من خالل الكتب ادلطبوعة اليت تُستخدم عاد ًة كمراجع
يف كتابة الكتب أو األعمال العلمية.
ج .توزيع الكلمات وف ًقا خلصائص الكلمة  ,ووف ًقا خلصائص الكلمة ,
يتم تقسيم ادلفردات إىل كلمتُت  ,األوىل  ,كلمات الواجب اليت ىي
الكلمات اليت يتم استخدامها إلظهار ادلهام يف رلال احلياة بشكل
غَت رمسي ورمسياً وتكون رمسية يف طبيعتها .ثانيا  ,الكلمات األساسية
اخلاصة .ىذه ادلفردات ىي عبارة عن رلموعة من الكلمات اليت ميكن

77

Jurnal Tadris Al Arabiyat Vol. 1, No. 1 Januari 2021

أن ربول ادلعٌت إىل معُت وتستخدم يف رلاالت سلتلفة من مراجعات
أيضا الكلمات احمللية أو كلمات ادلنفعة.
معينة  ,واليت تسمى ً
 )0أهداف التعلم للمفروض
أ .زيادة مفردات ادلفردات اجلديدة
من خالل تعلم ادلفردات على األقل  ,لدينا مدخرات جديدة يف
اخلزينة ميكن أن ننفقها عندما حنتاج إىل ذبميع مجلة مثالية
ب .تدريب لتالوة جيدا وبشكل صحيح
من خالل تعلم ادلفردات  ,سوف نعرف كيفية نطقها بشكل
صحيح وصحيح من حيث احلروف وميكن فهم طول احلروف القصَت
من خالل االستماع.
ج .فهم ادلفردات اجلديدة سواء يف الداللة أو داللة
أبعد من ذلك ميكننا أن نفهم معٌت الكلمات اليت مل نكن نعرفها
من قبل من حيث الداللة أو الداللة .حبيث ال خندع بكلمة واحدة مع
العديد من ادلعاين أو األفضل.
د .القدرة على ذبميعها يف لغة شفهية أو شفهية
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نضجا ىو أننا قادرون على تطبيقو بلغة شفهية
ادلستوى األكثر ً
أو مكتوبة مع االختيار الصحيح للكلمات وىكذا  ,حبيث يتم إنشاء
لغة يسهل فهمها وكتابتها يسهل فهمها (مصطف ,سيفول :2111
)79
 )8مبادئ التعلم املفرد
ىناك سبعة مبادئ يف اختيار تعلم ادلفرد:
أ .الًتدد  ,أي تكرار إتقان استخدام الكلمات العالية وغالبًا ما يكون
ىو االختيار.
ب .النطاق  ,الذي يعطي األولوية للكلمات ادلستخدمة على نطاق
واسع يف البلدان العربية ويف البلدان غَت العربية أو يف بلد معُت حيث
تستخدم ىذه الكلمات يف كثَت من األحيان.
ج .التوافر  ,باستخدام الكلمات أو ادلفردات اليت يسهل تعلمها
واستخدامها يف سلتلف الوسائط أو اخلطاب.
د .فملَتيت  ,الذي يعطي األولوية للكلمات ادلألوفة وادلألوفة  ,مثل
استخداما من ذكاذ  ,على الرغم من
استخدام كلمة مشس األكثر
ً
أن كالمها يعٍت نفسو.
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ه .التغطية  ,قوة ادلرأة تكفي لكلمة ما عدة معان  ,حبيث تصبح واسعة
دبا فيو الكفاية .على سبيل ادلثال  ,الكلمة بيت أوسع من كلمة
منزل
و .األمهية  ,اليت تعطي األولوية للكلمات اليت ذلا معٌت كبَت لتجنب
استخداما.
الكلمات الشائعة اليت غالباً ما تًُتك أو تًتك أقل
ً
ز .العروبة  ,ياكيت تعطي األولوية للكلمات العربية من كلمات اإلفطار
اليت يتم ترتيبها من لغات أخرى .على سبيل ادلثال  ,جيب إعطاء
األولوية لكلمة التلفاز  ,ادلذياع  ,اذلاتف بدالً من كلمة التليفون ,
الراديو والتلفزيون( .ىندرا فايسان )156 :2116
 )3تقنيات تدريس املفردات
يتم وصف ادلراحل وأساليب تدريس ادلفردات أو خربات تعلم الطالب يف
التعرف على معاين ادلفردات واحلصول عليها كما يلي:
أ.

استمع الكلمة
ىذه ىي ادلرحلة األوىل .امنح الطالب الفرصة لالستماع إىل الكلمات اليت
يتحدثها ادلعلم  ,سواء كانوا يقفون وحدىم أو يف اجلملة .
ب .نقل الكلمة
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ادلرحلة التالية ىي إعطاء الطالب الفرصة ليقولوا الكلمات اليت مسعوىا .إن
قول كلمة جديدة يساعد الطالب على تذكرىا لفًتة أطول .جيب على
ادلعلم االنتباه عن كثب إىل دقة النطق شلا يؤدي إىل أخطاء يف الكتابة.
الكلمات العربية اليت أصبحت كلمات إندونيسية  ,مثل :تقوا  ,فطر  ,جيب
أن تكون حذرة ألن التداخل حيدث غالبًا.
ج .احلصول على معٌت الكلمة
امنح الطالب معٌت الكلمة قدر اإلمكان لتجنب الًتمجة  ,ما مل تكن ىناك طريقة
دائما اللغة األم للطالب ,
أخرى .جاء ىذا االقًتاح  ,ألنو إذا كان ادلعلم يستخدم ً
فلن يكون ىناك اتصال مباشر باللغة اليت يتم دراستها  ,ويف الوقت نفسو سيتم
نسيان معٌت الكلمة بسرعة من قبل الطالب .ىناك العديد من التقنيات اليت ميكن
للمعلم استخدامها لتجنب الًتمجة يف شرح معٌت الكلمة  ,من بُت أمور أخرى من
عمي ايب اخ امسو امحد)  ,تعريف بسيط (مثال
(عم :لو ّ
خالل إعطاء السياق ّ
لشرح معٌت اخلال اخ األمي :اخلال) أو الصور وادلظاىرات والتقنيات األخرى.
د .اقرأ الكلمة
بعد أن يسمع الطالب ويقولون ويفهمون معٌت الكلمات اجلديدة  ,يكتبهم
ادلعلم على لوحة الكتابة .بعد ذلك يتم إعطاء الطالب الفرصة لقراءهتا بصوت
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ٍ
عال .ىنا  ,للمرة األلف حيتاج ادلعلم إىل التحقق من دقة قراءة الطالب  ,حبيث
طويلة.
ه .اكتب الكلمات
سوف يساعد ىذا بشكل كبَت يف إتقان ادلفردات  ,إذا طُلب من الطالب كتابة
جديدا يف ذكريات
الكلمات اليت تعلموىا للتو عندما ال يزال معٌت الكلمات
ً
الطالب.جعل اجلمل ادلرحلة األخَتة ىي نشاط تدريس ادلفردات وىو استخدام
الكلمات اجلديدة يف مجلة مثالية  ,شفهياً أو كتابياً .يعطي ادلعلم مجلة مثال مث
يطلب من الطالب إصدار مجلة شلاثلة.
ه .منهجية البحث
.1

منهجا كميًا.
نوع البحث ,تستخدم ىذه الدراسة ً

.2

السكان والعينات ,يف ىذه الدراسة كان عدد الطالب الذين اختارىم
ادلؤلفون  29طالباً من الصف العاشر يف مدرسةالعالية األمرية,أل ّن
ادلوضوع أقل من .111

.3

تقنيات مجع البيانات ,طريقة ادلالحظة ,طريقة االستبيان ,طريقة
االختبار ,طريقة التوثيق.

و .حتليل البينات
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بناءً على احلسابات النوعية والكمية  ,ميكن تفسَتىا  ,وىي:
أ .تطبيق الوسائط السينمائية يف تعلم اللغة العربية يف الصف العاشر العلوم
الطبيعية 4مدارس األمَتية األمريكية مع وجود عالقة إجيابية قدرىا , 63.48
مث يتم رصد العالقة من جدول عمل نوعي لتحديد ما إذا كانت ىامة أم ال.
تكمن العالقة بُت  63.48يف فواصل زمنية  .63 - 52لذا فإن االستنتاج
ىو تطبيق الوسائط السينمائية يف تعلم اللغة العربية يف الصف العاشر العلوم
الطبيعية 4مدارس األمَتية العليا يف فئة خَت.
ب .زيادة حفظ ادلفردات العربية يف مدارس الصف العاشر العلوم الطبيعية 4العليا
األمريكية مع ارتباط إجيايب من  , 67.58مث يتم رصد العالقة من جدول
العمل النوعي الذي لتحديد ما إذا كانت كبَتة أم ال .يوجد ارتباط 67.58
على فًتات بُت  68-63وبالتايل فإن االستنتاج ىو الزيادة يف ربفيظ
ادلفردات العربية يف الصف العاشر العلوم الطبيعية  -4مدرسة األمَتية العليا
ادلدرجة يف فئة جيدة إىل كاف
ج .تأثَت وسائل اإلعالم السينمائية على زيادة حفظ ادلفردات يف الصف العاشر
العلوم الطبيعية 4ىناك تأثَت كبَت على ادلدرسة األمريكية العليا وىناك عالقة
قوية .يف نفس الوقت ىناك عالقة إجيابية بُت  12627بُت وسائل اإلعالم
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كبَتا أم
السينمائية ومفروضات احملفوظة .سواء كان معامل االرتباط للحساب ً
ال  ,فمن الضروري مقارنتو بـ  r_tabelبدرجة معينة من اخلطأ .إذا مت ربديد
معدل اخلطأ عند  :5أو  :1مع  29 = nمث

=

12381للمستوى  :5و  1.487عند ادلستوى  , :1يتضح أن سعر تعداد
 rأكرب من جدول  rوىو  12627أكرب من  1.381لذلك (ىو) مرفوض و
(ىأ) من ادلقبول أن تكون النتيجة أن ىناك عالقة إجيابية بُت تطبيق الوسائط
السينمائية وربفيظ طالب مفروضات من الصف العاشر العلوم الطبيعية
4مدارس األمَتية العليا .12627
ز .اخلالصة
بناءً على نتائج ادلناقشة وربليل البيانات وادلناقشة والتفسَت والبيانات ادليدانية ,
ميكن احلصول على االستنتاجات على النحو التايل:
 .1تطبيق الوسائط السينمائية يف دروس اللغة العربية للصف العاشر ( العلوم
الطبيعية  - )4مدارس األمَتية األمريكية مع استبيان متوسط قدره
 63.48يف فئة خري.
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4  حفظ مفردات اللغة العربية لطالب الصف العاشر العلوم الطبيعية.2
 مع فئات68-63  يف فواصل67.58 مدارس عليا العامرية دبتوسط
.جيدة إىل كاف
استنادا إىل احلساب باستخدام صيغة ارتباط حلظات ادلنتج
.3
ً
 شلا يعٍت:1  أو:5  سواء على مستوى كبَت من,

أكرب من

 لذلك ىناك تأثَت كبَت بُت وسائط األفالم على, قبول ىو مرفوض و ىأ
 علياء4 زيادة حفظ ادلفردات لطالب الصف العاشر العلوم الطبيعية
 علىX نظرا ألن قيمة ادلتغَت
ً .2119-2118 العامرية سنة الدراسة
تأثَتا على
ً  يعطيX  فهذا يعٍت أن ادلتغَت, :38.44  تبلغY ادلتغَت
 من األشياء األخرى:61.56  وما زال ىناك:38.44  البالغY ادلتغَت
.Y اليت تؤثر على ادلتغَت
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