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 الرابعالباب 

 تقدمي البياانت و حتليلها

 حملة عن ميدان البحث -1
 التصور العام عن معهد زين األمني مسبيت كاليمنتان الوسطىأ. 

 كاليمنتان الوسطىمعهد زين األمُت مسبيت   :  اسم ادلدرسة -(1

   عنوان ادلدرسة -(2

 8: ديليما   الشارع -

 : مسبيت  ادلدينة -

 : مينتوا ابرو كيتابنج  النحية -

 كوتيم:   ادلنطقة -

 كاليمنتان الوسطى:   الوالية -

- E-mail  : - 

 : معهد أهلية  وضع ادلدرسة -(3

 :زين الدين امران  مدير ادلدرسة-(4
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 اللمحة التارخية عن بناء معهد زين األمني مسبيت كاليمنتان الوسطىب. 

من أبواي مدير ابن األمُت فمغكيه   معهد زين األمُت مسبيتاسم يعطي 

و ،"زين" أيخذ من مؤسس معهد وهو "زين الدين امربان" ،األستاذ احلاج سلتار

 كلمة "األمُت" أيخذ من معهد فمغكيه يعٍت ابن األمُت.

جياوز عن طريقة الطويلة حىت يستطيع بناء هذا ادلعهد  ،قبل جيعل معهد

سس معهد زين األمُت مسبيت  كما من اتريخ الدعوة ادلؤسس قبل يؤ   رمسيا.

 يلى:

يعٌت يوجد رللس التعليم زين ، اآلن م إىل2444من سنة  .(1

 يتوافق يف زللى ادلنزل احلاّجة رسنان)زوجة أبواي األستاذ زين الدين،اآلمُت

 (إمربان

يعٍت بٍت تربية روضة األطفال/والقرآن  ،حىت اآلن م2445من سنة . (2

 عية حوىل ادلعهد.مع مجاعة رلليس التعليم و مج

الذي  ،يفتح معهد زين اآلمُت ،م حىت اآلن2414. من سنة (3

 استمرار يزداد ينوم حىت اآلن فصاعداً.
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 11ر  يف يوم األحد التارخ بنويت هلل تعاىل من األستاذ خَت األنوا

ببسم اللة الرمحن الرحيم مع صلوات على النيب مع مجاعة  ،2411ديسمبَت 

1األّول يف بقعة  معهد زين األمُت.رللس التعليم األمُت بدأ طعن العمود 
  

ان وكان معهد  م يغَت مدير  رب مذا ادلعهد هو األستاذ زين الدين إأول مؤسس ه

 حىت اآلن.

األمني مسبيت   أحوال رئيس املدرسة واملدرسني واملوظف يف معهد زينج. 

 كاليمنتان الوسطى

 كاليمنتان الوسطىادلدرسُت وادلوظف يف معهد زين األمُت مسبيت   عدد

وقدم الباحث جدول أحوال رئيس  ،نفرا 14هو  2422-2421يف سنة 

 كما يلي:  نادلدرسة و ادلدرسُت وادلوظفو 

 ادلدرسُت وادلوظفون أحوال رئيس ادلدرسة و : 4.1اجلدول 

 ادلنهة االسم الرقم

 رئيس ادلدرسة األستاذ  احلاج زين الدين إمربان 1

                                                           
 Mahfudz, Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Zainul Amin (Sampit:2011) hlm.28-30 ، أنظر1
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 جلنة ادلدرسة ليسانسزلفوز  2

 ادلدرسة زلفية اذلادي 3

 ادلدرسة سييت أمينة 4

 ادلدرس عبداذلادي أمحد 5

 ادلدرس هنراحلياة 6

 ادلدرس ابرامشية 7

 ادلدرس دمحم صادق 8

 ادلدرس توفيق هداايت 9

 ادلدرس عبد الشكور 14

 

 معهد زين األمني مسبيت كاليمنتان الوسطىطلبة مدرسة أحوال د. 

يف سنة الدارسية  زين األمُت مسبيت كاليمنتان الوسطىعدد الطلبة دبعهد  اأم

 .ات(طالب 13طالًبا و  25) طّّلب  38يعٍت  2421-2422

 كما يف اجلدول اآليت:  ،ثّلث فصولويقسم إىل 

 : أحوال طلبة معهد زين األمُت  4.2اجلدول 
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 ويل الفصل العدد الصف

 عبداذلادي أمحد 18 "أ"ادلبتدئُت

 زلفية اذلادي 13 "ب"ادلبتدئُت

 االستاذ زين الدين إمربان 7 الكبار

 معهد زين األمني مسبيت كاليمنتان الوسطى األجهزة يف أحواله. 

 كما يلي :  ،األجهزات ادلدرسية زين األمُتسبلك معهد 

 معهد زين األمُت مسبيت كاليمنتان الوسطىاألجهزة يف  :443اجلدول

 العدد نوع األجهزة  الرقم

 1 قاعة رئيس ادلدرسة 1

 1 عة ادلدرسقا 2

 1 قاعة الشؤون الطلبة 3

 1 غرفة األساتذة 4

 1 مطبخ ادلعهد 5



44 
 

 1 ادلصّلى 6

 3 محّام 7

 1 ادلخزن 8

 1 احلديقة 9

 1 الشركة 14

 

 معهد زين األمني مسبيت كاليمنتان الوسطى ج وتعليم اللغة العربية يفمنهو. 

 ،ج معهد نفسهة يف تلك ادلعهد يستخدم دبنهج تعليم اللغة العربيأما منه

هو ادلكرم األستاذ توفيق هداايت و  األستاذ  ادلبتدئُتومدرس اللغة للصف 

ثّلثة مرّات  ادلبتدئُتوتعليم اللغة العربية يف الصف السرجاان. ،عبداذلادي أمحد

 تقريبا يف كل األسبوع.

 

 تقدمي البياانت -2
 موعة الترريبية و جمموعة الاابطة. ختطيط تعليم املفردات يف جمأ



45 
 

تعليم ادلفردات رلموعة التجريبية يف معهد زين األمُت   أما زبطيط (.1 
 كما يلي :

عّد الباحث بعض األحوال أ جلسة ادللصقةابستخدام اسًتاتيجية   
  :يتعلق هبذا البحث يعٍت

مدّرس و مدّرسة ادلعهد ألّدى  ،ىل مديريستأذن الباحث إ  
مع  ومراقبة مع ادلدّرس اللغة العربية يف معهد زين األمُت مسبيت ،البحث

األستاذ عبد اذلادى أمحد و األستاذ توفيق حول التعليم العربية يف معهد زين 
ّما وأ 2422مارس  28يف التاريخ  األمُت بسمببيت كاليمنتان الوسطى

 خّلصة من هذ  ادلقابلة يعٌت:

ين األمُت مسبيت يستعمل بطريقة اإلمّلء يف معهد ز تعليم العربية   
وانقص معرفة الطّلب على ادلفردات يف .العربية عادةيف تعليم ادلفردات اللغة 

البداية تعليم العربية حيتاج إىل اسًتاتيجية/كيفية الذي يناسب على كّل 
 لكي الطلبة يتعلم ادلفردات ابلسهولة كاألساس اللغة العربية.،الطلبة

و عمر الطّلب يف  ،ألّول للّرجال و الثاين للنساءيقوم بفصلُت فا  
 14سنة و أكبارهم  عمر  7تلفة فيه من أصغارهم عمر  فصل الواحد سل

فيها الطلبة قد ،و خلفّية مدرسة ادلعادلة)خارج ادلعهد( الطّلب سلتلفة ،سنة
درس العربية يف مدرستها وفيها  م يدرس العربية قّط يف مدرستها ادلعادلة. 

بطرقة وادلدّرس العربية يف هذا ادلعهد يستعمل الطريقة التعليم ادلفردات 
 الواحدة فقط بدون يستعمل الطريقة اآلخر.
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 ثناء الّدرسأل(RPP)تعليم ال ول خطة تنفيذخيّط الباحث حمّث   
أعّد و .جلسة ادللصقةتناسب ابسًتاذبية و  لكى تنفيذ التعليم ترتيب

يعٌت حول ادلفردات يف ادلدرسة  الباحث السؤال الختبار قبلي أو بعدى
 اإلختبار البعدى.ث يف م الباحاليت سوف يقسّ 

ورة بّ أعّد الباحث صور ادللصق مع كلمته ابلطابع أو ابلسّ و   
ليستعمل  الفصل وضع الباحث صور ادللصق يف أمام البابل ادلبتدئُت

أيمر الباحث الطلبة ليحملوا و ،حلفظ ادلفردات قبل دخول الفصل
بعض أيخذ لكى يكتب الطّلب ادلفردات و قرطاسّية/أدوات الكتابة

 ويبُّت الباحث إىل الطلبة كيفية حلفظ بًتتيب. ،الصورة للتوثيق

أما زبطيط تعليم ادلفردات رلموعة الضابطة يف معهد زين األمُت   (.2
 كما يلي :

أعّد الباحث بعض  جلسة ادللصقةاستخدام اسًتاتيجية دون ب  
 :األحوال يتعلق هبذا البحث يعٍت

مدّرس و مدّرسة ادلعهد ألّدى  ،يستأذن الباحث إىل مدير  
 ومراقبة مع ادلدّرسة اللغة العربية يف معهد زين األمُت مسبيتالبحث 

حول التعليم العربية يف معهد زين األمُت  األستاذة شريفة زلفية اذلادى
وأّما خّلصة من هذ   2422ابريل  7يف  بسمببيت كاليمنتان الوسطى

 :ادلقابلة يعٌت
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الضابطة كثَت عمرها أصغار من رلموعة الطّلب يف رلموعة   
و ذالك الطلبة يف رلمعة الضابطة تشعر ابدللل أسرع  بتعلم  ،التجريبية

وبذالك اسًتاتيجية إمّلء الذي يستعمل ادلدّرس  ،اللغة العربية السليب
 سيكون أسهل من نسياهنا.

ألثناء الّدرس و (RPP)خيّط الباحث حول خطة تنفيذ التعليم مّث   
ألّن  ادلعُتلينفذها يف وقت إىل ادلدّرسة يف رلموعة الضابطة يعطي 

خاّصة الضابطة ألّن الفصل  الضابطة الباحث الجيوز أن يدخل الفصل
لتوزِّع  أعّد الباحث السؤال الختبار قبلي مث يعطيه إىل ادلدّرسةمّث للنساء.

 .ادلدّرسة يف وقت ادلعُت

 الترريبية و جمموعة الاابطةتعليم املفردات يف اجملموعة ال. تنفيذ ب

إبريل  24إىل  2422إبريل 7بدأ تنفيذ التعليم يف هذا البحث من اتريخ  

إبريل  7وقام الباحث ابإلختبار القليب يف يوم اخلميس يف اتريخ  ،2422

 ادلبتدئُت"ب" و صف ادلبتدئُتالتجريبية)صف للمجموعة الضابطة و  2422

حىت  2422إبريل  7ادلفردات بدأ الباحث من أما تعليم ( يف نفس اليوم.و "أ"

 2422إبريل  24واالختبار البعدي يف يوم الثّلاثء اتريخ  ،2422إبريل  24

 التجريبية.للمجموعة الضابطة و 
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صمّمت الباحث خبطة التنفيذ  ،قبل تنفيذ البحث التعليم يف اجملموعتُت 

جملموعة هو أربعة أما عدد اللقاءات لكل ا ،( كما يف ادلّلحقRPPالتعليمية)

واللقاءان لتعليم  ،لقاءات : لقاء واحد لّلختبار القليب ومعه تعليم ادلفردات

 ولقاء واحد لّلختبار البعدي ومعه تعليم ادلفردات. ،ادلفردات

يف سبر بعض العملّية األمُت مسبيت  ادلفردات يف معهد زين تنفيذ التعليم   
 يعٍت:رلموعة التجريبية والضابطة 

 تعليم املفردات يف جمموعة الترريبية( 1

يف أمام الفصل ويضع ادللصقة  ادلّدرسحرس قبل دخول الفصل   
مّث حيافظ الطّلب واحدا مام الباب ثّلث ادلفردات مع الصورهتا, يف أ

وبعد ذالك يدخل الفصل, وأعطي ادلدّرس سّلم, و فواحدا إىل ادلّدرس 
القرآن,  مجيع الطّلب يقرأ مثّ  أيمر ادلّدرس رئيس الفصل لقرائة الدعاء,

 وبعد ذالك ينقل ادلدّرس عن األهداف ودافع التعليم.

الطّلب القرطاس أو الدفتار مع القلم مجيع مّث أعّدى   
بعض ادلفردات أو  /يكتبادلدّرس يقرأ إىل ادلدّرس, /نظرستمعاو 

يصّور و وكّل واحٍد من الطّلب , "ادلدرسة"الكلمات حول ادلوضوع
 يكتب ادلدّرس.الدفتار مع كتابة الكلمة على حسب ما يقرأ/ الطّلب يف

مّث جيمع مجيع الطّلب إىل ادلدّرس, مّث أيمر ادلدّرس أحد   
 الطالب)أحسن تصوير ( ليبُّت شلّا يصّور .
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األّول إىل  رقها بُت اللقاءأمّا ف الثاين, الثالث, الرّابع يف اللقاءوذالك 
األول فيه االختبار القبلي ويف اللقاء الرّابع فيه  يف لقاء األخَت أنّ 

  2, مّث كيفية ادلدّرس يف بيان ادلفردات/الكلمة فيه االختبار البعدي
كيفيتُت األول ابلقرائة والثاين ابلكتابة يف أمام السّبورة مّث يصّور الطّلب 

مّث جيمع الطّلب حاصل تصوير  يف األمام, وبعد ذالك شلّا ينظر/يستمع.
 ّعو ادلدّرس أحد الطّلب ليبُّت دبا يصّور .  يد

يستخلص ادلادة دبا يبُّت يف هذا اليوم و يصّحح من األخطاء   
عن اإلجابة, ويعطى ادلدّرس توصية األخّلق و اإلرشادات الدلاّدة 

 اآلتية.

جملموعة التجريبية مع أحد األستاذ ادلّدرس  االختبارينبناء على   
بعد تنفيذ  2422ابريل  34العربية األستاذ توفيق هداايت يف التاريخ 

 التعليم وخّلصتها كما يلي:

يف األّول اختبار القبلي الطّلب خبلفية مدرسة العموم)ليس   
ضهم عبو مدرسة الدينية يف خارج ادلعهد( اليستطيع أن جييب ابلكامل 

الطلبة الذي يتعلم العربية حديثا وبذالك يشعر ابلصعوبة عند  موجود
استهّل الطلبة عن السبيل  يف خّلل تنفيذ التعليم  ،السؤاليفهموان 

 .ابلستعمال الكتابة أم السمعي جلسة ادللصقةاسًتاتيجية 

ستطيعوا عن مفهوم كلمة ادلفردات من قليل من الطلبة يولكن   
و مشكلة من مشاكل  ،يف الكتابة و الصورة سيضعون السمعي الذين
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هنا وهو عند بعض الطلبة يتأّخرون عن الدخول الفصل لذالك يستغرق 
 .الوقت الكثَت أو مضطّر ابلسرعة ابداء الفصل

يف اليوم الرّابع من تنفيذ التعليم ادلفردات ابستعمال اسًتاتيجية   
جلسة الصور ادللصقة يوجد الباحث الطلبة يشعر ابالسئم ألّن يستعمل 

الزم للمدّرس  األسبوع وبذالك ثّلثةهذ  االسًتاتيجية مستمّر يف 
   ليستعمل طريقة اآلخر بُت اسًتاتيجية هذ .

أن يفهم السؤال بسهولة   واالء يستطيعمّث يف االختبار البعدى هؤ   
مناسب للطلبة  جلسة ادللصقةاسراتيجية و  ،و يصنع الصورة ابلفرح

 ألّن مقدار صعوهبا تستطيع أن تناسب دبقدار الطلبةادلبتدئ أو ادلتوّسط 
حيتاج إىل ادلدّرس الناشط ليعّد تاج إىل الوقت  قبل دخول الفصل و وحي ،

  .لصقةالصور/ادل

  املفردات يف  جمموعة الاابطة( تعليم 2

جملموعة الضابطة مع أحد األستاذة ادلّدرسة  ادلقابلةبناء على   
كما خّلصتها  ،  2422ابريل  7 اذلادى زلفية شريفة العربية األستاذة

 يلى:

كثَت  ،تنفيذ التعليم يف رلموعة الضابطة يستعمل بطريقة اإلمّلء  
أنواع ادلدرسة ادلعادلة)يف خارج من الطلبة معهد زين األمُت مسبيت من 

وبذالك قد صعب ادلدّرس عن يناسب التعليم  ،ادلعهد( و من عمر سلتلفة
 يف الفصل. 
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دخول يعطي ادلدّرس السّلم إىل الطّلب, وأيمر يف أّول الوقت   
ادلّدرس رئيس الفصل لقرائة الدعاء, مّث مجيع الطّلب يقرأ القرآن, وبعد 

 هداف ودافع التعليم.ذالك ينقل ادلدّرس عن األ

مثّ يكتب ادلدّرس بعض ادلفردات يف السّبورة ويقرأ ادلدّرس دبا كتبه   
وبعد ذالك اتّبع الطّلب, مّث أيمر ادلدّرس الطّلب ليكتبوا ادلفردات يف 
الدفتار, مّث أيمر ادلدّرس ليحافظ الطّلب ادلفردات يف بعض الوقت, 

يسأل ادلدّرس الطّلب واحدا  ,مثّ ديسح ادلدّرس ادلفردات يف السبّورة
 .فواحدا جزافا عن ادلفردات

يستخلص ادلادة دبا يبُّت يف هذا اليوم و يصّحح من األخطاء   
ويعطى ادلدّرس توصية األخّلق و اإلرشادات الدلاّدة عن اإلجابة, 

 اآلتية. 

بناء على ادلقابلة جملموعة الضابطة مع أحد األستاذة ادلّدرسة   
بعد تنفيذ التعليم  2422ابريل  27العربية األستاذة شريفة زلفية اذلادى 

 وخّلصتها كما يلى:

الطّلب يف رلموعة الضابطة كثَت عمرها أصغار من رلموعة   
بتعلم ع  و ذالك الطلبة يف رلمعة الضابطة تشعر ابدللل أسر  ،التجريبية

وبذالك اسًتاتيجية إمّلء الذي يستعمل ادلدّرس  ،اللغة العربية السليب
ولكن عند ما ادلدّرسة يستعمل اذلدية فية  سيكون أسهل من نسياهنا

 .ربسُت كثَت يف محّاسة الطّلب يف رلموعة الضابطة 
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 ج. تقومي التعليم املفردات يف اجملموعة الترريبية و جمموعة الاابطة

 (.نتائج الطلبة1

)أ( كاجملموعة التجريبية و ادلبتدئُتنتائج الطلبة الختبارين مها يف الصف  
 )ب( كاجملموعة الضابطة. ادلبتدئُتيف الصف 

نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة . أ(

كما   االختبار القبلي من اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة ونتائج 

 يلي:

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية و  

توزيع التكرار نتائج التعليم بّلختبار القبلي للمجموعة  :4.4اجلدول

 التجريبية.

 البيان املئوية)%( التكرارية النتيرة

 شلتاز   94-144

 جيد جدا   94<-84

 جيد 22,22% 4 84<-74
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 مقبول 38,88% 7 74<-64

 انقص 27,77% 5 64<-54

 انقص جدا 11,11% 2 54<

  %111 11 العدد

 4و يوجد نتائج جّيد  ،18أّن العدد الطلبة  ،ذالك اجلدولبناء على  

 2و انقص جدا  ،الطّلب 5و انقص   ،الطّلب 7و مقبول  ،الطّلب

 .64,88 و ادلعّدل نتائج ،الطلبُت

 ي من اجملموعة الضابطةلبنتائج االختبار الق و 

توزيع التكرار نتائج التعليم بّلختبار القبلي  :4.5اجلدول   

 للمجموعة الضابطة.

 البيان املئوية)%( التكرارية النتيرة

 شلتاز   94-144

 جيد جدا 89،7% 1 94<-84

 جيد 34,76% 4 84<-74

 مقبول 23,47% 3 74<-64
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 انقص 37,46% 5 64<-54

 انقص جدا   54<

  %111 13 العدد

و يوجد نتائج جّيد جدا  ،13أّن العدد الطلبة  ،على ذالك اجلدولبناء   

 ،الطّلب 5و انقص   ،الطّلب 3و مقبول  ،الطّلب 4و جّيد ،الطالبة1

 .62,65و ادلعّدل نتائج ،

 ب(. نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة

  ونتائج االختبار البعدي من اجملموعة التجريبية و اجملموعة  

 الضابطة كما يلى: 

 نتائج االختبار البعدى للمجموعة التجريبية و 

توزيع التكرار نتائج التعليم بّلختبار البعدي للمجموعة  :4.6اجلدول

 التجريبية.

 البيان املئوية)%( التكرارية النتيرة

 شلتاز 11،11% 2 94-144

 جيد جدا 22،22% 4 94<-84
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 جيد 38,88% 7 84<-74

 مقبول 27,77% 5 74<-64

 انقص   64<-54

 انقص جدا   54<

  %111 11 العدد

 2و يوجد نتائج شلتاز  ،18أّن العدد الطلبة  ،بناء على ذالك اجلدول

  ،الطّلب 5و مقبول  ،الطّلب 7و جّيد ،الطالبة 4و جّيد جدا ،الطلبُت

 .74,16 و ادلعّدل نتائج

 نتائج االختبار البعدى من اجملموعة الضابطة و 

توزيع التكرار نتائج التعليم بّلختبار البعدي للمجموعة  : 4.7اجلدول

 الضابطة.

 البيان املئوية)%( التكرارية النتيرة

 شلتاز 7,69% 1 94-144

 جيد جدا 7,69% 1 94<-84

 جيد 23,47% 3 84<-74
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 مقبول 46,15% 6 74<-64

 انقص 15,38% 2 64<-54

 انقص جدا   54<

  %111 13 العدد

 1شلتاز  و يوجد نتائج ،13أّن العدد الطلبة  ،بناء على ذالك اجلدول
  ،الطّلب 6و مقبول  ،الطّلب 3د و جيّ ،الطالبة 1جّيد جدا  و ،الطالبة

 .69,38و ادلعّدل نتائج  ، ،الطالبتُت 2و انقص 

 نتائج الطلبةمقارنة (.2

  ي واالختبار البعدي للمجموعة لبمقارنة نتائج االختبار القأ(. 
 التجريبية 

 اجلدول: نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية

 الطلبة الرقم
االختبار 

 يلبالق
االختبار 
 البعدي

نتيرة 
 (Dالفرق )

1 E1 62,5 94 5،27- 
2 E2 57,5 67,5 14- 
3 E3 54 74 24- 
4 E4 45 65 24- 
5 E5 57,5 74 5،12- 
6 E6 62,5 68,5 5- 
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7 E7 72,5 82,5 14- 
8 E8 34 64 34- 
9 E9 55 74 15- 

14 E10 55 65 14- 
11 E11 78 88 14- 
12 E12 65 74 5- 
13 E13 73,5 83,5 14- 
14 E14 61 81 24- 
15 E15 65 84 15- 
16 E16 65 74 5- 
17 E17 65 75 14- 
18 E18 76 94 14- 
 -249 1345 1496 اجملموع 
 13,83 74,16 64,88 ادلعّدل 
و ادلعّدل  ،64,88أّن ادلعّدل االختبار القبلي ،بناء على ذالك اجلدول 

.و مجلة نتائج االختبار 13,83و فرقها  ،73,16االختبار البعدى 
 بُت انئجتُت و فرقها ،1344و االختبار البعدى  ،1496القبلي 

249-. 

  بار البعدي للمجموعة مقارنة نتائج االختبار القبلي واالختب(. 
 الضابطة 

 الضابطةقبلي واالختبار البعدي للمجموعة : نتائج االختبار ال4.8اجلدول
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 الطلبة الرقم
االختبار 

 يلبالق
االختبار 
 البعدي

نتيرة 
 (Dالفرق )

1 K1 54 64 14- 
2 K2 54 65 14- 
3 K3 74 75 15- 
4 K4 75 94 15- 
5 K5 64 65 15- 
6 K6 54 64 14- 
7 K7 73,5 79,5 6- 
8 K8 62,5 64 2- 
9 K9 82,5 87,5 5- 

14 K10 64,5 69,5 5- 
11 K11 54 55 5- 
12 K12 75,5 84,5 5- 
13 K13 54 55 5- 
 -112,5 942 814,5 اجملموع 
 8,65 69,38 62,65 ادلعّدل 
و  ،62,65أّن ادلعّدل االختبار القبلي  ،ذالك اجلدولبناء على   

مجلة .و  8,65و فرقها بُت ادلعّدلُت  ،69,38ادلعّدل االختبار البعدى 
و فرقها بُت  ،942االختبار البعدى و  ،814,5نتائج االختبار القبلي

 .-112,5نتائجتُت 
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 ( االختبارات املختلفة يف االختبار القبلي بني اجملموعتني3

 (ادلعّدل واالخناف ادلعياريأ

حلساب ادلعّدل واالحنراف  IBM SPSS Ver.24استخدم الباحث برانمج  
ادلعياري على نتائج االختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية و اجملموعة و 

 كما يلي:  ،الضابطة

يف ربليل ادلعّدل   IBM SPSS Ver.24: نتائج برانمج 4.9اجلدوال  
 واالحنراف ادلعياري على نتائج االختبار القبلي

Std.Deviation Mean Maximum Minimum N  

 

11.645 

 

11.961 

 

60,89 

 

62,65 

 

78 

 

83 

 

30 

 

50 

 

18 

 

13 

 

13 

Kelas 

Eksperiment 

 

Kelas Kontrol 

 

Valid N (listwise) 

 النتائج للمجموعة التجريبية هوأن ادلعّدل من  ،بناء على ذلك اجلدول 
مثّ االحنراف ادلعيار هو  ،34ونتيجة األدىن  78ونتيجة األعلى فيها  64,89
ونتيجة  62,65وأما ادلعّدل من النتائج للمجموعة الضابطة هو 11,64

 .11,96مثّ االحنراف ادلعيار هو  ،54ونتيجة األدىن  83األعلى فيها 

نتائج االختبار القبلي وانشارها للمجموعة أّما قياس تركيز البيان من  
  التجريبية و الضابطة كما يلي:
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:  تركيز البيان من نتائج االختبار القبلي وانشارها 4.14اجلدول 
 للمجموعة التجريبية و الضابطة

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية تركيز البيان وانشارها الرقم
 64,89 62،65 (Mean)ادلعّدل 1
 62,5 62,5 (Median)الوسط احلسايب 2
 65 54 (Modus)أكثر النتيجة 3
 11.961 11.645 االحنراف ادلعياري 4

من نتائج االختبار القبلي للمجموعة  (Mean)ادلعّدل ،من اجلدول السابق 
وأكثر  62,5هو (Median)والوسط احلسايب/الوسيط  64,89التجريبية هو 
 .11.645واالحنراف ادلعياري هو  65 (Modus)النتيجة/ادلنوال

من نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة هو  (Mean)أّما ادلعّدل 
وأكثر  62,5هو  (Median)والوسط احلسايب/الوسيط 62,65

 .11.961واالحنراف ادلعياري هو 54 (Modus)النتيجة/ادلنوال

 ب(اختبار الطبيعية

دلعرفة هل توزيع البياانت طبيعي أم غَت استخدم الباحث اختبار الطبيعية  
 كما يلي:  ،مسرنرف-طبيعي. واستخدم الباحث اختبار قلمغوروف

يف ربليل اختبار  IBM SPSS Ver.24: نتائج برانمج 4.11اجلدول 
 الطبيعية على نتائج االختبار القبلي
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Tes 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen  

13 

62.65 

11.961 

 

.240 

.240 

-.147 

.240 

.040
c 

18 

60.89 

11.645 

 

.140 

.140 

.-140 

.140 

.200
c.d 

 

Mean 

Std. 

Deviation 

Absolute 

Positive 

Negative 

N 

Normal 

Parameters
a،b

 

 

 

Most Ekstreme 

Differences 

 

Test Statistic 

Asymp.Sig.(2-tailed) 

a.Test distribution is Normal 

b.Calculated from data 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

  4,45<244للمجموعة التجريبية  Sig. (2-tailed)بناء على ذلك اجلدول أّن  
فتوزيع  4,45<4,444للمجموعة الضابطة   Sig. (2-tailed)فتوزيع البيان طبيعي مثّ 
 البياانت طبيعي أيضا.

 ج( اختبار التجانس

الباحث أّن توزيع البياانت للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة وجد  
طبيعي. مّث استخدم الباحث اختبار التجانس دلعرفة ذبانس نتائج االختبار 

 كما يلي:  ،القليب للمجموعتُت

يف ربليل اختبار   IBM SPSS Ver.24: نتائج برانمج 4.12اجلدول  
 التجانس على نتائج االتبار القليب.

Test of Homogeneity of Variances 



62 
 

Nilai Pre Test 

Sig. df2 df1 Levene Statistic 

.506 29 1 .454 

فالبيان  4,45<4,546,هو   .Sigبناء على ذلك اجلدول أّن    
 متجانسة.

 ت -د(االختبار

وجد الباحث أّن توزيع البياانت يف االختبار القبلي من اجملموعة التجريبية  
 Uji)ت  -فاستخدم الباحث االختبار ،الضابطة طبيعيو اجملموعة 

Independent sample T test)  دلعرفة الفرق عن نتائج االختبار القبلي من
 كما يلي:  ،اجملموعة الضابطة

ت  -يف ربليل اختبار  IBM SPSS Ver.24: نتائج برانمج 4.13اجلدول 
 على نتائج االختبار القبلي

Independent Sample Test 

t-Test for Equality Of Means  

Std. Error 

Difference 

Mean 

Difference 

Sig.(2-tailed) 

4.230 

 

4.265 

-1.987 

 

-1.987 

.642 

 

.645 

E qual variances 

assumed 

E qual variances 

not assumed 

Nilai 

Siswa 

ت على نتائج  –فوجد الباحث على ذلك اجلدول عن االختبار  
إذا  ، Sig. (2-tailed) 4,642>4,45االختبار القبلي للمجموعتُت هو 
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Sig. (2-tailed)  >4,45  فّليوجد فرق واضح بُت رلموعتُت يف االختبار
 القبلي.

 املختلفة يف االختبار البعدي بني اجملموعتني االختبارات -2 

 (ادلعّدل واالخناف ادلعياريأ

حلساب ادلعّدل واالحنراف  IBM SPSS Ver.24استخدم الباحث برانمج  
كما   ،ادلعياري على نتائج االختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية و الضابطة

 يلي:

يف ربليل ادلعّدل  IBM SPSS Ver.24: نتائج برانمج 4.14اجلدوال  
 واالحنراف ادلعياري على نتائج االختبار البعدي

 

Std.Deviation Mean Maxsimum Minimum N  

9.298 

 

 

11.997 

74.72 

 

 

69.38 

90 

 

 

90 

60 

 

 

55 

18 

 

 

13 

 

13 

Kelas 

Eksperiment 

 

Kelas Kontrol 

 

Valid N (listwise) 

النتائج للمجموعة التجريبية هو أن ادلعّدل من  ،بناء على ذلك اجلدول 
مّث االحنراف ادلعيار هو  ،64ونتيجة األدىن  94ونتيجة األعلى فيها  74,72
ونتيجة  69,38.وأما ادلعّدل من النتائج للمجموعة الضابطة هو 9.298

 .11.997مثّ االحنراف ادلعيار هو  ،55ونتيجة األدىن  94األعلى فيها 
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وعة أّما قياس تركيز البيان من نتائج االختبار البعدي وانشارها للمجم 
 التجريبية و الضابطة كما يلي:

:  تركيز البيان من نتائج االختبار البعدي وانشارها 4.15اجلدول 
 للمجموعة التجريبية و الضابطة

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية تركيز البيان وانشارها الرقم
 74،72 69,38 (Mean)ادلعّدل 1
 74 65 (Median)الوسط احلسايب 2
 74 64 (Modus)النتيجةأكثر  3
 11.997 9.298 االحنراف ادلعيار 4

من نتائج االختبار البعدي  (Mean)ادلعّدل ،من اجلدول السابق 
 74هو  (Median)والوسط احلسايب/الوسيط 74,72للمجموعة التجريبية هو 

 .9.298واالحنراف ادلعياري هو  74 (Modus)وأكثر النتيجة/ادلنوال

من نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة هو  (Mean)أّما ادلعّدل 
 النتيجة/ادلنوالوأكثر  65هو  (Median)والوسط احلسايب/الوسيط 69,38

(Modus) 64   11.997واالحنراف ادلعياري هو. 

 ب(اختبار الطبيعية

استخدم الباحث اختبار الطبيعية دلعرفة هل توزيع البياانت طبيعي أم غَت  
 كما يلي:  ،مسرنرف-خدم الباحث اختبار قلمغوروفطبيعي. واست
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يف ربليل اختبار  IBM SPSS Ver.24: نتائج برانمج 4.16اجلدول  
 الطبيعية على نتائج االختبار البعدي

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Tes 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen  

13 

69.38 

 

11.997 

.181 

.181 

-.115 

.181 

200
c.d 

18 

74.72 

 

9.298 

.250 

.250 

-.104 

.250 

.004
c 

 

Mean 

Std. 

Deviation 

Absolute 

Positive 

Negative 

N 

Normal 

Parameters
a،b

 

 

 

Most Ekstreme 

Differences 

 

Test Statistic 

Asymp.Sig.(2-tailed) 

a.Test distribution is Normal 

b.Calculated from data 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true sidnificance 

 

 4,45>4,44 للمجموعة التجريبية Sig. (2-tailed)بناء على ذلك اجلدول أّن  
 4,45<4,445للمجموعة الضابطة   Sig. (2-tailed)فتوزيع البيان غَت طبيعي مثّ 

 فتوزيع البياانت طبيعي.

 ج( اختبار التجانس

الباحث أّن توزيع البياانت للمجموعة التجريبية غَت طبيعي وجد  
واجملموعة الضابطة طبيعي. مثّ استخدم الباحث اختبار التجانس دلعرفة ذبانس 

 كما يلي:  ،نتائج االختبار البعدي للمجموعتُت
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يف ربليل اختبار   IBM SPSS Ver.24: نتائج برانمج 4.17اجلدول  
 التجانس على نتائج االختبار البعدي.

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai Pre Test 

Sig. df2 df1 Levene Statistic 

.257 29 1 1.337 

 Haفقبلت  4,45< 4,257هو   .Sigبناء على ذلك اجلدول أّن    
 فالبيان متجانسة.

 ت -د(االختبار

توزيع البياانت يف االختبار البعدي من اجملموعة وجد الباحث أّن  
 Uji)ت  -فاستخدم الباحث االختبار ،التجريبية و اجملموعة الضابطة طبيعي

Independent sample T test)  دلعرفة الفرق بُت اجملموعة التجريبية ابستخدام
اسًتاتيجية جلسة الصور ادللصقة و اجملموعة الضابطة بدون استخدام 

 كما يلي:  ،تبار البعديخية جلسة الصور ادللصقة عن نتائج االاسًتاتيج

 -يف ربليل اختبار  IBM SPSS Ver.24: نتائج برانمج 4.18اجلدول  
 ت على نتائج االختبار البعدي

Independent Sample Test 

t-Test for Equality Of Means  

Std. Error 

Difference 

Mean 

Difference 

Sig.(2-tailed) 
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3.821 

 

3.984 

5.338 

 

5.338 

.173 

 

.194 

E qual variances 

assumed 

E qual variances 

not assumed 

Nilai 

Siswa 

  Hoو  مردود Haف  45،4<173،4بناء على ذلك اجلدول أّن  هو  
عن نتائج الطلبة بُت اجملموعة التجريبية  الكثَت يوجد الفرقّلف مقبول

ستخدام ادللصقة واجملموعة الضابطة اب ابستخدام اسًتاتيجية جلسة الصور
 يف تعليم ادلفردات. اإلمّلءاسًتاتيجية 

  (Paired Samples Test)ت  –ه(اختبار 

دلعرفة الفرق  (Paired Samples Test)ت   -استخدم الباحث اختبار  
عن نتائج االختبار القبلي قبل استخدام اسًتاتيجية جلسة الصور ادللصقة 
ونتائج االختبار البعدي بعد استخدم اسًتاتيجية جلسة الصور ادللصقة يف 

 اجملموعة التجريبية.

يف ربليل االختبار    IBM SPSS Ver.24: نتائج برانمج 4.19اجلدول  
 ت على نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي –

Paired samples Test 

Sig. (2-

tailed)   

  

 95%Confidence 

Interval of the 

Difference 

Std.Deviation Mean 

Upper Lower 
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.000 75.026 67.103 10.801 71.065 Pair 

pretest 1 –

post Test 

فيوجد الفرق عن نتائج  4,45> 4,444بناء على ذلك اجلدول أّن  هو
ابسًتاتيجية جلسة الصور ادللصقة وقبل  الطلبة يف اجملموعة التجريبية 

اسًتاتيجية جلسة الصور ادللصقة. فوجد الباحث أّن استخدام اسًتاتيجية 
 جلسة الصور ادللصقة يف تعليم ادلفردات فّعال.

 

 حتليل البياانن و تفسريها  -3

 معّدل يف االختبار القبلي و البعدي رسم البياين
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نتائج ادلعّدل للمجموعة التجريبية  ،أما اخلّلصة من ذلك الكرف يعٍت 
مّث نتائج ادلعّدل  ،74,16ويف االختبار البعدي   64,89االختبار القبلي 

ويف االختبار البعدي  62,65للمجموعة الضابطة يف االختبار القبلي 
استخدم اسًتاتيجية جلسة الصور ادللصقة يف تعليم  ،. فلذلك69,38

دبعهد  ادلبتدئُتادلفردات يستطيع أن يرقي نتائج تعليم ادلفردات لطلبة الصف 
جاء وهذا يناسب ابلنظريّة قبله يعٌت  ،مسبيت كاليمنتان الوسطى زين األمُت

 & ALLAN" من أتليف  KITAB BAHASA TUBUH يف كتاب "

BARBARA PEASE بواسطة  يًتجمSusi Purwoko  أنه عند تقدًن عرض ،
مرئي مع كتب أو سلططات أو رسوم بيانية أو أجهزة كمبيوتر زلمولة ، من 
ادلهم معرفة كيفية التحكم يف اذبا  نظرة اآلخرين. البحث يوضح أن ادلعلومات 

: من خّلل 83ادلنقولة إىل الدماغ من خّلل ادلنبهات البصرية ستصل 
2األخرى. : من خّلل احلواسّ 6من خّلل األذنُت ، و : 11العيون ، و 

  

البعيد بُت رلموعة التجريبية و رلموعة الضابطة يعٍت  ولكن اليوجد الفرق
بُت اسًتاتيجية جلسة الصور ادللصقة واسًتاتيجية اإلمّلء كما يف اإلختبار 

يف رلموعة التجريبية نتائج  ،البعدي بُت رلموعة التجريبية و رلموعة الضابطة
 .5,34 وفرقها 69,38 يف رلموعة الضابطة نتائج ادلعّدذلا 74,16ادلعّدذلا 

 جلسة ادللصقة هو اسًتاتيجية التعليم النشطةأّن اسًتاتيجية  ويوجد 
وهذا تناسب ما ذكر يف الباب  الطّلب حلفظ ادلفردات ابلصور ادللصق يساعد

اسًتاتيجية جلسة ادللصق هي اسًتاتيجية تعليمية نشطة مناسبة  ،الثاين يعٍت
                                                           

2
 Allan & Barbar peace ،  Body Language ، Penerjemah:Susi Purwoko dengan judul، Body, أنظر 

Language, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama، 2018219ص 
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للغاية الستكشاف أفكار الطّلب حول ادلادة اليت يتم تدريسها من خّلل ربط 
الصور والكتابة وتدريب الطّلب على التعبَت عن ادلعلومات من خّلل تبادل 

 .ابلفرحاألفكار 

ن توفر عّلقة بُت الصور ديكن أن تسهل الفهم وتقوي الذاكرة وديكن أ
زلتوى ادلادة اليت يتم تدريسها وذبارب الطّلب يف احلياة اليومية. تشكل 
اسًتاتيجية جلسة ادللصق هذ  أداة تفاعلية يف عملية التعلم ديكن أن زبلق فهًما 
لتعلم الطّلب هبذ  الطريقة ، حبيث ديكن ربقيق أهداف التعلم على النحو 

تعة ويسهل فهم ادلواد اليت سيتم تدريسها. بعبارة األمثل شلا جيعل الطّلب أكثر م
أخرى ، جيب أن تشجع اسًتاتيجية جلسة ادللصق هذ  على إنشاء تفاعّلت 
تربوية ، حيث ستعمل عملية التفاعل هذ  بشكل جيد عندما يكون الطّلب 

 3. أكثر نشاطًا من ادلعلمُت يف عملية التدريس والتعلم يف الفصل

جلسة ادللصق هذ  مناسبة جًدا للطّلب ادلبتدئُت لذا فإن اسًتاتيجية  
 اجلدد يف استخدام الكلمات / اجلمل العربية ، شلا يسهل تذكر ادلفردات.

ابستعمال الصور ادللصقة يستطيع لًتقية رغبة الطّلب يف الرؤية و 
ادللصقات هي وسائط ُتستخدم ادلفردات و هذا تناسب ما ذكر من قبل أّن 

احات أو أفكار معينة ، حبيث ربفز رغبة ادلشاهد يف لنقل معلومات أو اقًت 
 تنفيذ زلتوايت الرسالة.

                                                           
 Izna Fauziah، Penerapan Strategi Poster Session Dalam Meningkatkan Pemahaman siswa،انظر3

Pada Pembelajaran Fiqh dikelas tinggi:Penelitian tindakan kelas pada siswa kelas V MIS Bangsal 

Kabupaten Ciamis, Skripsi, (Bandung:Universitas Sunan Kalijaga 2020)hlm.2 
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وسائل اإلعّلم ادللصقات هي وسيلة تقدم ادلعلومات يف شكل مرئي  
للتأثَت وربفيز الطّلب الذين يروهنا ، وحبسب عنيتة ، فإن ادللصقات هي 

لكلمات وسائط مصورة ذبمع بُت العناصر ادلرئية مثل اخلطوط والصور وا
 4 جلذب االنتبا  وتوصيل الرسائل.

وابستعمال الصور ادللصقة يستطيع لًتقية حفظها وتركيزها يف التعليم 
 & Levieاقًتح وهذا تناسب أبهداف الوسيلة التعليم وتطالعها ادلفردات 

Lentz لوسائط، وخاصة الوسائط ادلرئية ، وهي: أربع وظائفالتعلم 

انتبا  الطّلب  ادلرئية هي األساس ، وهي جذب(وظيفة االنتبا  للوسائط 1
ادلتعلقة ابدلعٌت ادلرئي ادلعروض أو  وتوجيهه للًتكيز على الدروس الثانية.

 لنص ادلوضوع. ادلصاحب

الطّلب عند  ( ديكن رؤية الوظيفة العاطفية للوسائط ادلرئية من مستوى متعة2
ادلرئية ربميل مشاعر ديكنالرموز  تعلم )أو قراءة( النصوص ادلصورة.للصور أو

ادلعلومات ادلتعلقة ابلقضااي االجتماعية  الطّلب ومواقفهم ، على سبيل ادلثال
 أو العرقية.

اليت تكشف  (ديكن رؤية الوظيفة ادلعرفية للوسائط ادلرئية من نتائج البحث3
تسهل ربقيق األهداف لفهم وتذكرادلعلومات أو  أن الرموز أو الصور ادلرئية

 الواردة يف الصور.الرسائل 

أن الوسائط  (ديكن رؤية الوظيفة التعويضية لوسائط التعلم من نتائج البحث4
 تساعد الطّلب الضعفاء يف القراءة على ادلرئية اليت توفر سياقًا لفهم النصوص

                                                           
4
 31-32ص.ادلرجع نفسة،  
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 دبعٌت آخر ، تعمل وسائط التعلم على تنظيم ادلعلومات يف النص واسًتجاعها.
وفهم زلتوى الدرس ادلقدم  لبطيئُت يف قبولاستيعاب الطّلب الضعفاء وا

 5 شفهًيا. ابلنص أو ادلقدم

لذلك ، من ادلأمول أن ذبعل هذ  الوسائط الطّلب أكثر محاًسا واهتماًما 
 ابلتعلم ادلرئي بسهولة.

س استمرارا بدون استعمال اسًتاتيجية الصور ادللصقة إذ استعمل ادلدرّ و  
ويف الفصل كثَت من األنوع  ،برمآلخر يسبب الطّلب اطريقة/اسًتاتيجية 

 وهذا تناسب ماذكر من قبل أنّ  التعليم اللغة العربية  الطلبة يف التعليم خلفية
 الضعف يف إسًتاتيجية جلسة ادللصق هي:

( الطّلب الذين اندرًا ما ينتبهون أو يشعرون ابدللل إذا كانت مناقشة 1
 ب أن يكون ادلوضوع فعلًيا.اإلسًتاتيجية غَت زلببة ، لذلك جي

( جيب أن يتم تنفيذ االسًتاتيجية من قبل الًتبويُت ادلبدعُت ، بينما ال 2
 يتمتع كل الًتبويُت هبذ  الشخصية.

 6 ( زبتلف عقلية وشخصية الطّلب.3

ومن رؤية الباحث يستطيع أن تناسب التعليم ابسًتاتيجية جلسة الصور  
 (Creatif).اخللقادللصقة إذا ادلدّرس ابلتفكَت 
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