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 الباب الرابع
 هاتحليلتقديم البيانات و 

 
 ميدان البحث و تعليم اللغة العربية فيهلمحة عن  -أ 

 كالوى  مدرسة أنفوكونج ادلتوسطة اإلسالمية احلكوميةصورة عامة يف  -1
هنا يف قرية امدرسة أنفوكونج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية عنو 

يف  ت ادلدرسةبنيكاليمنتان اجلنوبية. أنفوكونج مديرية كالوى منطقة تبالونج  
 .1631يوليو  3تاريخ  يف 141كما رسالة الوزيرة الدينية رقم   1631سنة 

. أما قياس عماراىا مدرسة أنفوكونج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية درجتها أ
و رئيس ادلدرسة اآلن ىو  .مًت 3.3.6مًت و قياس تراهبا تعين  1.616تعين 

 لفناين.الدكتورندس زين ا
 

أحوال رئيس ادلدرسة و ادلدرسني و ادلدرسات و ادلوظفني يف مدرسة  -1
 أنفوكونج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كالوى

أما أحوال رئيس ادلدرسة و ادلدرسني و ادلدرسات  و ادلوظفني يف 
 مدرسة أنفوكونج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية تعين

 و ادلدرسات و ادلوظفني يف مدرسة : أحوال الرئيس و ادلدرسني 4،1اجلدول 
 أنفوكونج ادلتوسطة احلكومية

 ادلهنة االسم الرقم
رئيس ادلدرسة و مدرس القرآن و  الدكتورندوس زين الفناين 1

 احلديث
 مدرسة اللغة اإلندونسية الدكتورنداه مسديانا 1
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 مدرسة العلوم االجتماعية نور زينة السرجانا 6
 مدرسة اللغة اإلندونيسية السرجانااحلاجة خري النساء  4
 مدرسة الرياضية لينا روسفيتا السرجانا 3
 مدرس اللغة العربية مشسيار ادلاجستري 3
 درسادل احلاج منسوري السرجانا 1
 مدرسة العلوم االجتماعية السرجنا ربية نعمة 6

 مدرسة العلوم الطبيعية رمحدى السرجانا 11
 مدرسة اللغة العربية خري النساء السرجانا 11
 مدرسة العقيدة و األخالق واحدة السرجانا 11
 مدرسة التاريخ اإلسالمي إيدى إيريانيت السرجانا 16
 درسةادل ليلة الوافري السرجانا 14
 مدرسة القرآن و احلديث نور صحاببة السرجانا .1
 مدرسة الفقو أرلينا السرجانا 13
 الرياضيةمدرس  مجال حسن السرجانا 13
 مدرس اللغة اإلجنيلزية فخر الدين السرجانا 11
 ادلدرسة يوليانيت السرجانا 16
 ادلدرسة ليلة الوحدة السرجانا 11
 ادلدرسة حرمنيايت 11
 ادلدرسة ساري نورما ننجسيح  11
 ادلدرس السرجانا فخريا النور 16
 ادلوظفة رمحنية  14
 ادلوظفة راوايت اإد .1
 ادلوظف رمحاين 13
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 ادلوظفة نور ىداييت  13
 ادلوظف حممد يزان مولدي 11
 ادلوظف حرموجي 16

 
أحوال الطلبة من مدرسة أنفوكونج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية   -6

 1113-1113كالوى سنة 
مدرسة أنفوكونج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  أما عدد الطلبة يف 

إثناء طالبا و تسعني متلك  الذين يتألف من  1113/.111كالوى يف سنة 
 . كما يف اجلدولو تنقسم إىل تسعة فصول طالبةو تسعني 
: أحوال عدد الطلبة يف مدرسة أنفوكونج ادلتوسطة اإلسالمية 4،1اجلدول 

 احلكومية
 اجلملة الطالبات الطالب الصف الرقم

1 VII A 11 11 11 
1 VII B 6 11 11 
6 VII C 11 11 11 
4 VIII A 16 6 11 
. VIII B  16 11 16 
3 IX A 1 11 11 
3 IX B 6 11 16 
1 IX C 1 11 11 
6 IX D 1 11 16 

 111 61 61 اجلملة
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أحوال األجهزة من مدرسة أنفوكونج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية   -4
 كالوى

األجهزة  متلك مدرسة أنفوكونج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كالوى
 كما يف اجلدول ادلدرسية

: أحوال األجهزة من مدرسة أنفوكونج ادلتوسطة اإلسالمية 4،6اجلدول 
 احلكومية كالوى

 العدد نوع األجهزة الرقم
 1 رئيس ادلدرسة قاعة 1
 1 ادلعّلم قاعة 1
 1 الشؤون اإلدارية قاعة 6
 6 الفصل 4
 1 معمل العلوم الطبيعية .
 1 و اإلرشاد ةوجيالت قاعة 3
 1 ادلكتبة 3
 1 منظم الدارسني قاعة 1
 1 ادلصلى 6

 6 دار ادلياة 11
 1 (UKS) أحداث ادلدرسة التجارية قاعة 11
 1 الفين قاعة 11
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ادلنهج  و تعليم اللغة العربية يف مدرسة أنفوكونج ادلتوسطة اإلسالمية  -.
 احلكومية كالوى

نهج مب ستخدمغة العربية يف تلك ادلدرسة الذي يأما منهج تعليم الل
نهج مبستخدم و الثامن و لكن يف الصف التاسع ي يف الصف السابع 1116

(KTSP).  يف تعليم اإلمالء ادلنظور يف  1116لذلك الباحث يستخدم منهج
، ألن عينة البحث يف كالوىمدرسة أنفوكونج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  

 الصف السابع
السابع و الثامن ىي خري النساء ية يف الصف العرب أما مدرسة اللغة

ىو مشسيار ادلاجستري. و  و مدرس اللغة العربية يف الصف التاسع .السرجانا
و عدد ساعتها تعين  يوم السبت فيها من يوم اإلثنني حىتتعليم اللغة العربية 

 Buku Siswa Bahasa Arabو كتاب تعليمها يف تلك ادلدرسة  .ساعات ثالث
 

 تقديم البيانات -ب 
 و اجملموعة الضابطة التجريبيةتعليم اإلمالء ادلنظور يف اجملموعة  يةتنفيذ -1

يوم السبت يف يف التعليم يف ىذا البحث بدأ االختبار القبلي  يةتنفيذ
و اجملموعة الضابطة. و أما تعليم  التجريبيةيف اجملموعة  1113أبريل  1تاريخ 

يف  1113مايو  11حيت  1113مايو  11اإلمالء ادلنظور بدأ الباحث من 
البعدي يف يوم السبت يف  و االختبار و اجملموعة الضابطة، التجريبيةاجملموعة 

 تعليم اإلمالء ادلنظور ّعلما مالباحث أو ما خضر و دلاذا  .1113 مايو 11
االمتحان  ذلك الشهر طلبة الصف التاسع ىم عملوا يف شهر أبريل، ألن يف

خضروا إىل ادلدرسة أي ا مل طلبة الصف السابع و الثامن ىم النهائي و ك
 بة الصف السابع و الثامن.ليوم العطلة لط
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خبطة التنفيذ الباحث صمم التعليم يف اجملموعتني،  يةذينفت قبل
لقى الباحث إىل ادلشرفة و . 6و  1كما يف ادلالحق ( RPPالتعليمية )

واحد االختبار القبلي و واحد  ان ولقاءلتصحيح. أما تنفيذ التعليم ىو 
 االختبار البعدي.

 تعليم اإلمالء ادلنظور يف اجملموعة الضابطة يةتنفيذأوال، 
يف التعليم التعليم، فالباحث أعّد كل شيء ادلقتضي  يةقبل تنفيذ ( أ

( و يف RPP)الباحث خبطة التنفيذ التعليمية  صممللمجموعة الضابطة. 
أسئلة عن الكتابة  دي أعطى الباحثاالختبار القبلي و االختبار البع

 .باستخدام السبورة لكن يف اجملموعة الضابطة عّلم الباحث بدون النظرة،
 تنفيذ تعليم اإلمالء ادلنظور يف اجملموعة الضابطة:  4،4ل اجلدو 

 ادلادة الساعة  اليوم/ التاريخ اللقاء
 االختبار القبلي 08:50 1113أبريل  1السبت/  1

 األلوان 08:50 1113 مايو 11/ امساخل 1

 العنوان 10:10-08:50 1113 مايو 14السبت/  6

 االختبار البعدي 08:50 1113 مايو 11السبت/  4
 خطوات التعليم يف اجملموعة الضابطة ( ب

 تعين:طة أما خطوات التعليم يف اجملموعة الضاب
 نطق الباحث الكلمات اليت متعلقة بادلادة (1
 شرح الباحث استماعا الطلبة استمعوامعاهنا، و الباحث شرح  (1
 كتب الباحث الكلمات اليت متعلقة بادلادة (6
 نظر الطلبة الكلمات اليت تكتب يف السبورة (4
 الكلمات بعد نسخت نسخ الباحث الكلمات و الطلبة  كتبوا (.
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 يف تقوميها كتب الباحث الكلمات مث ينسخها (3
 كتب الطلبة يف كراساهتم (3

 
 التجريبيةتعليم اإلمالء ادلنظور يف اجملموعة  يةتنفيذثانيا، 

يف التعليم التعليم، فالباحث أعّد كل شيء ادلقتضي  يةقبل تنفيذ ( أ
( و يف RPPالباحث خبطة التنفيذ التعليمية ) مصمّ و للمجموعة الضابطة 

االختبار القبلي و االختبار البعدي أعطى الباحث أسئلة عن الكتابة 
عّلم الباحث بوسيلة بطاقة  التجريبية، و يف اجملموعة أيضا بدون النظرة

 الذاكرة.
 التجريبية: تنفيذ تعليم اإلمالء ادلنظور يف اجملموعة  .،4اجلدول 

 ادلادة الساعة اليوم/ التاريخ اللقاء
 االختبار القبلي 08:10 1113أبريل  1السبت/  1

 األلوان 08:10 1113مايو  14السبت/  1
 العنوان 08:50– 07:30 1113مايو  13ثنني/ اإل 6
 االختبار البعدي 08:10 1113مايو  11السبت/  4
 بيةيخطوات التعليم يف اجملموعة التجر  ( ب

 تعين: بيةعة التجريأما خطوات التعليم يف اجملمو 
 نطق الباحث الكلمات اليت متعلقة بادلادة (1
 شرح الباحث معاهنا (1
 ستمع الطلبة شرح الباحث استماعاا (6
 الباحث الكلمات يف السبورةكتب  (4
 نظر الطلبة الكلمات يف السبورة (.
 بّصر الباحث وسيلة بطاقات الذاكرة أو لّصق البطاقات يف السبورة (3
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 الوسيلة بالعالمة فقطبّدل الباحث  (3
 أملى الطلبة الكلمات كما عالمتها (1
كتب الطلبة يف تقوميها لّصق الباحث العالمات فقط يف السبورة و   (6

 اساهتماإلجابات يف كر 
 

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة -1
نتائج أول  عمل الباحث االختبار القبلي يف اللقاء األول  دلعرفة

و أما  .3من اجملموعتني كما يف ادلالحق  . و نتائج االختبار القبليالطلبة
 توزيع الطلبة الذين اتبعوا ىذا االختبار القبلي كما يف اجلدول.

 :عن توزيع مجلة الطلبة الذين اتبعوا االختبار القبلي 4،3اجلدول 
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية 

 11 11 االختبار القبلي
 41 عدد الطلبة

االختبار القبلي   ك اجلدول عرفنا أن الطلبة الذين اتبعوابناء على ذل
و اجملموعة الضابطة    التجريبيةاالختبار القبلي من اجملموعة  ائجنتكاملني. و 

 .كما يف اجلدول
 من اجملموعتني االختبار القبلينتائج :  4،3اجلدول 

 النتيجة اجملموعة الضابطة النتيجة اجملموعة التجريبية
1E 61 1K .1 
1E .1 1K 31 
6E 11 6K 31 
4E 61 4K 31 
.E .1 .K 61 
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3E 61 3K 11 
3E 31 3K .1 
1E .1 1K 31 
6E 41 6K 31 

11E 31 11K 31 
11E 31 11K 31 
11E 31 11K 41 
16E 61 16K 31 
14E .1 14K 31 
1.E 31 1.K .1 
13E .1 13K 31 
13E 11 13K 31 
11E 31 11K 61 
16E 41 16K 31 
11E 31 11K 11 
11E 31   

 61  61 أعلى النتيجة
 41  61 أوطأ النتيجة

 1.،.3  .6،1. ادلعدل
 16،13  13،16 ادلعياري االحنراف

بناء على اجلدول السابق أن أعلى النتيجة من اجملموعة التجريبية 
 61، و أوطأ النتيجة من اجملموعة التجريبية 61واجملموعة الضابطة  61

واجملموعة  .6،1.، و ادلعدل من اجملموعة التجريبية 41واجملموعة الضابطة 
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و  16، 13، و ادلعياري االحنراف من اجملموعة التجريبية 1.،.3الضابطة 
أعلى أما خطوات حتليل البيانات دلعرفة .  13، 16اجملموعة الضابطة 

 .3ادلعياري االحنراف كما يف ادلالحق ل و النتيجة و أوطأ النتيجة ادلعد
 

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة -6
عمل الباحث االختبار البعدي يف اللقاء الرابع دلعرفة ىل توجد 

اكرة يف تعليم لفروق بني اجملموعة التجريبية اليت تعلمت بوسيلة بطاقة الذا
اجملموعة الضابطة اليت تعلمت بالسبورة يف تعليم اإلمالء اإلمالء ادلنظور و 

 ىذا االختبار البعدي كما يف اجلدول نظور. و أما توزيع الطلبة الذين اتبعواادل
 :عن توزيع مجلة الطلبة الذين اتبعوا االختبار البعدي 4،1اجلدول 

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية 
 11 11 االختبار البعدي

 41 عدد الطلبة
بناء على ذلك اجلدول عرفنا أن الطلبة الذين اتبعوا االختبار البعدي  

اجملموعة الضابطة   و نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجريبية و  كاملني.
 كما يف اجلدول.

 من اجملموعتني بعدياالختبار النتائج :  4،6اجلدول 
 النتيجة اجملموعة الضابطة النتيجة اجملموعة التجريبية

1E 111 1K 31 
1E 11 1K 11 
6E 61 6K 11 
4E 111 4K 31 
.E 31 .K 61 
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3E 31 3K 31 
3E 11 3K 31 
1E 61 1K 31 
6E 11 6K 31 

11E 61 11K 11 
11E 31 11K 31 
11E 11 11K 31 
16E 11 16K 31 
14E 61 14K 31 
1.E 111 1.K 31 
13E 11 13K 11 
13E 31 13K 11 
11E 31 11K 11 
16E 31 16K 31 
11E 11 11K 11 
11E 111   

 61  111 أعلى النتيجة
 31  31 أوطأ النتيجة

 1.،31  11،46 ادلعدل
 1.،1  16،14 ادلعياري االحنراف

 
 111بناء على اجلدول السابق أن أعلى النتيجة من اجملموعة التجريبية 

واجملموعة  31، و أوطأ النتيجة من اجملموعة التجريبية 61واجملموعة الضابطة 
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و اجملموعة الضابطة  11،46، و ادلعدل من اجملموعة التجريبية 31الضابطة 
و اجملموعة  16،14عة التجريبية حنراف من اجملمو ، و ادلعياري اال1.،31

و خطوات حتليل البيانات دلعرفة  أعلى النتيجة و أوطأ . 1.،1الضابطة 
 .11النتيجة و ادلعدل وادلعياري االحنراف كما يف ادلالحق 

 
 البيانات تحليل -ج 

 يف االختبار القبلي للمجموعتني اتاالختبار  -1
 اختبار الطبيعيةأوال، 

نات توزيع الطبيعية أم ال. دلعرفة ىل البياعمل الباحث اختبار الطبيعية 
و خطواهتا كما يف  مسرونوف. –ستخدم الباحث باختبار قلمغوروف و ا

 .1ادلالحق 
 : نتيجة حتليل اختبار الطبيعية يف االختبار القبلي 4،11اجلدول 

 اجملوعة
 مسرونوف -قلمغوروف

 اخلالصة 
 ملحوظ العينات

 الطبيعيةتوزيع  0,05 1،11 11 التجريبية
 الطبيعيةتوزيع  0,05 1،14 11 الضابطة

= 0,05 

فالبيانات  Sig (2 Tailed) 0,05 <إذا أما اخلالصة من تلك التحليلة 
 فالبيانات غري الطبيعية بدرجة ادلغزى Sig (2 Tailed)  0,05 >إذا  الطبيعية
1،1. =1

 
عين أّن نتيجة ملحوظها ت التجريبيةدّل ىذا اجلدول يف اجملموعة 

، و يف الطبيعيةفالبيانات توزيع  .1،1أكرب من درجة ادلغزى  1،11

                                                 
1
 V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 

hal. 55. 
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أكرب من درجة ادلغزى  1،14عين موعة الضابطة أّن نتيجة ملحوظها تاجمل
 أيضا. الطبيعيةفالبيانات توزتع  .1،1

 
 اختبار التجانسثانيا، 

 الطبيعيةتوزيع  التجريبيةعرف الباحث أن البيانات يف اجملموعة 
أيضا، عمل الباحث اختبار  الطبيعيةالبيانات يف اجملموعة الضابطة توزيع و 

اجملموعتني يف  نتائجالتجانس. و ادلقصود من ىذا االختبار يعين دلعرفة ىل 
أما خطوات حتليلها كما يف ادلالحق  االختبار القبلي تدّل التجانس أم ال.

6. 
 : نتيجة حتليل اختبار التجانس يف االختبار القبلي 4،11اجلدول 

 اخلالصة  ملحوظ عيناتال اجملموعة
 11 بيةيالتجر 

 التجانس 0,05 .1،61
 11 الضابطة

= 0,05 

 Sig (2 Tailed) 0,05 <إذا  عينتاخلالصة من تلك التحليلة أما 
غريالتجانس فالبيانات Sig (2 Tailed)  0,05 > فالبيانات التجانس و إذا

1 .1،1بدرجة ادلغزى 
= 

 .1،61دّل ىذا اجلدول يف اجملموعتني أّن نتيجة ملحوظها يعين 
 .التجانسىي فالبيانات من اجملموعتني .1،1أكرب من درجة ادلغزى 

 
 ( tاختبار )ثالثا، 

عرف الباحث أّن البيانات يف االختبار القبلي من اجملموعتني توزيع 
( دلعرفة ىل توجد الفروق tالباحث اختبار )استخدم و التجانس. ف الطبيعية
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و خطوات حتليلها كما  اجملموعتني يف االختبار القبلي. األول من نتائجبني 
 .11يف ادلالحق 

    ف Sig (2 Tailed) 0,05 >إذا  عينتأما اخلالصة من تلك التحليلة 
   و  ردودةادل   ف Sig (2 Tailed)  0,05 <ادلردودة و إذا    ادلقبولة و 

6 .1،1بدرجة ادلغزى  ةقبولادل
= 

أكرب من  1،111فت نتيجة  عر   11 بناء على احلساب يف ادلالحق
ردودة. اخلالصة من تلك ادل    قبولة وادل   ف  .1،1درجة ادلغزى 

اجملموعتني يف االختبار األول يف  نتائجالتحليلة تعين ال توجد الفروق بني 
 القبلي.

 
 يف االختبار البعدي للمجموعتني االختبارات -1

 أوال، اختبار الطبيعية
عمل الباحث اختبار الطبيعية دلعرفة ىل البيانات توزيع الطبيعية 

مسرونوف. و خطواهتا كما  –أم ال. و استخدم الباحث باختبار قلمغوروف 
 .16 يف ادلالحق

 بعدي: نتيجة حتليل اختبار الطبيعية يف االختبار ال4،11اجلدول 

 اجملوعة
 مسرونوف -قلمغوروف

 اخلالصة 
 ملحوظ العينات

 الطبيعيةتوزيع  0,05 1،11 11 التجريبية
 الطبيعية غري توزيع 0,05 1،11 11 الضابطة

= 0,05 

                                                 
3
 Ibid, hal. 99. 
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 Sig (2 Tailed) 0,05 < إذاأما اخلالصة من تلك التحليلة 
الطبيعية بدرجة فالبيانات غري Sig (2 Tailed)  0,05 > إذا فالبيانات الطبيعية

 =4 .1،1ادلغزى 
أّن نتيجة ملحوظها يعين  التجريبيةاجلدول يف اجملموعة ذلك دّل 

، و يف الطبيعيةفالبيانات توزيع  .1،1أكرب من درجة ادلغزى  1،11
من درجة ادلغزى  صغرأ 1،11اجملموعة الضابطة أّن نتيجة ملحوظها يعين 

 .الطبيعيةتوزتع غري فالبيانات  .1،1
 

 ثانيا، اختبار التجانس
 الطبيعيةتوزيع  التجريبيةعرف الباحث أن البيانات يف اجملموعة 

عمل الباحث اختبار ، الطبيعية غريالبيانات يف اجملموعة الضابطة و 
اجملموعتني يف  نتائج التجانس. و ادلقصود من ىذا االختبار يعين دلعرفة ىل

وات حتليلها كما يف ادلالحق ما خطي تدّل التجانس أم ال. أاالختبار البعد
14. 

 بعدي: نتيجة حتليل اختبار التجانس يف االختبار ال 4،16اجلدول 
 اخلالصة  ملحوظ عيناتال اجملموعة
 11 التجريبية

 التجانس 0,05 1،11
 11 الضابطة

= 0,05 

 Sig (2 Tailed) 0,05 <إذا  عينتاخلالصة من تلك التحليلة أما 
فالبيانات غريالتجانس Sig (2 Tailed)  0,05 > فالبيانات التجانس و إذا

. .1،1بدرجة ادلغزى 
= 

                                                 
4
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 1،11دّل ىذا اجلدول يف اجملموعتني أّن نتيجة ملحوظها يعين 
 .فالبيانات من اجملموعتني ىي التجانس.1،1أكرب من درجة ادلغزى 

 
 (uثالثا، اختبار )

 التجريبيةبعدي من اجملموعة االختبار العرف الباحث أّن البيانات يف 
، و عرف الطبيعيةو لكن يف اجملموعة الضابطة غري توزيع  الطبيعيةتوزيع 

استخدم التجانس. ف الباحث أن اختبار التجانس من اجملموعتني ىو
 الفروق من نتائج اجملموعة التجريبية ( دلعرفة ىل توجد uالباحث اختبار )

بنتائج اجملموعة استخدام وسيلة بطاقة الذاكرة ب ريف تعليم اإلمالء ادلنظو 
 .يف االختبار البعدييف تعليم اإلمالء ادلنظور باستخدام السبورة  الضابطة

    ف Sig (2 Tailed) 0,05 >إذا  عينتأما اخلالصة من تلك التحليلة 
   و ردودة ادل   ف Sig (2 Tailed)  0,05 < ادلردودة و إذا   ادلقبولة و 

3 .1،1بدرجة ادلغزى  قبولةادل
= 

من أصغر  1،11فت نتيجة  عر   .1 بناء على احلساب يف ادلالحق
ردودة. اخلالصة من تلك ادل    قبولة وادل    ف .1،1درجة ادلغزى 

بطاقة  وسيلةب الذين تعلموا التجريبيةة التحليلة تعين توجد الفروق بني اجملموع
يف االختبار  تعلموا باستخدام السبورةاجملموعة الضابطة الذين ب الذاكرة

 .بعديال
و نتيجة  11،46بناء على نتيجة ادلعدل من اجملموعة التجريبية ىو 

يدل أن نتائج اجملموعة التجريبية  1.،31ادلعدل من اجملموعة الضابطة ىو 
أرفع من نتائج يف تعليم اإلمالء ادلنظور باستخدام وسيلة بطاقة الذاكرة 

بطاقة  ألن .باستخدام السبورة الضابطة يف تعليم اإلمالء ادلنظوراجملموعة 
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إىل  اليت تبّصر البطاقة بالعالمة ىي ور،تتعلق بتعليم اإلمالء ادلنظ الذاكرة
و ىدف ىذه البطاقة لتغين ادلفردات على الطلبة، و تكون االشارة  3الطلبة.

أن و كما ادلسلمة األساسية يف الباب األول  1و التحفيز على الطلبة.
االستبصار الذايت مما تعلمو الذي أثبت يف ذاكرتو، واستخدام الوسائل 

اجلمل. فتعليم  التعليمية البصرية تساعد على ذاكرة الطالب بالكلمات و
 اإلمالء ادلنظور أفضل باستخدام الوسائل التعليمية البصرية.

تعليم يف الصف السابع يف  تجرّب ةالذاكر  بطاقةوسيلة عندما  و
اليت تعّلمت  اإلمالء ادلنظور أهنا فعالة. ألن نتائج اجملموعة التجريبية

أرفع من نتائج اجملموعة الضابطة اليت تعّلمت  باستخدام وسيلة بطاقة الذاكرة
 خدام السبورة.باست

بار الطبيعية و اختبار توضيح البيانات فاستخدم الباحث اختلو 
 Sig (2 tailed) 1،11( أن u(. بناء على اختبار )uاختبار )و  التجانس

 ادلردودة.   ادلقبولة و     ف .1،1أصغر من 
من الوصف أعاله، أن يكون مفهوما أن تعليم اإلمالء ادلنظور 

 لة بطاقة الذاكرة  تستطيع لًتقية نتائج الطلبة الذين تعلمواباستخدام وسي
 .باستخدام السبورة فقط لذين تعلموابالطلبة ا تعليم اإلمالء ادلنظور
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