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)دراسة جتريبية على تالميذ ليسناواتي : استخدام وسيلة فرازة البطاقات يف تعليم الرتاكيب العربية لرتقية حتصيل التالميذ الدراسي فيها 

 اإلسالمية تيجاليجا سوكابومي( الفصل احلادى عشر يف مدرسة عبادالرمحن العالية
 

يف مدرسة عبادالرمحن العالية اإلسالمية تيجاليجا سوكابومي مشكلة أساسية حتتاج إىل حلها وهي كانت أصبح من الواضح أن 

املدرس إىل كتاب تركيز  التالميذ الدراسي على تعليم الرتاكيب العربية منخفضة. ويغلب على الظن أن العوامل اليت تسبب إليها هيحتصيل 

وحيتاج تعليم الرتاكيب العربية إىل الوسيلة املناسبة . يف عملية التعليم والتعلم واليستخدم طرق التدريس و الوسائل و اساليبها املتنّوعة معني

ة تيجاليجا ية اإلسالميعبادالرمحن العالعشر مبدرسة يف الفصل احلادي لكاتبة استخدمت اللحصول على أغراضه املرجوة. فبذالك، 

يف درس حتصيل التالميذ الدراسي وباستحدام هذه الوسيلة ترجو الكاتبة على ترقية  حلل تلك املشكلة. فرازة البطاقات وسيلة  سوكابومي

 ب العربية.يالرتاك

العربية  يف تعليم الرتاكيب وسيلة فرازة البطاقاتقبل استخدام حتصيل التالميذ الدراسي  معرفة هي البحث هذا من واألغراض

 .وسيلة فرازة البطاقاتاستخدام  بومعرفة ترقيته  هااستخدام بعدو

حتصيل التالميذ  ترقياستخدام وسيلة فرازة البطاقات يف تعليم الرتاكيب العربية أن  التفكريأساس  على البحث هذا يعتمد

باستخدام وسيلة فرازة  حتصيل التالميذ الدراسي يف تعليم الرتاكيب العربية هناك ترقية أن املقررة الفرضية ةالكاتب عرضتف. الدراسي فيها

  البطاقات.

هي فوأما أساليبها  .البعدياالختبار   -القبلى الطريقة التجريبية بتصميم جمموعة واحدة االختبار هي  املستخدمة والطريقة

 .ودراسة الكتب املالحظة واملقابلة واالختبار

الرتاكيب   يف تعليم  بطاقاتال  فرازة  وسيلة  استخدامقبل   حتصيل التالميذ الدراسيأن  هي البحث هذا من احملصولة  والنتائج

بعد  حتصيل التالميذ الدراسيو التفسري. يف معيار 79 - 70بني   وهي تقع 74فإن قيمة املتوسط على قدر  يةكافتدل على درجة العربية 

بني  وهي تقع   82،8، فإن قيمة املتوسط على قدر جيدةتدل على درجة يف تعليم الرتاكيب العربية   بطاقاتال  فرازة  استخدام وسيلة

تدل بطاقات والية باستخدام وسيلة فرازة تعليم الرتاكيب العربعلى  حتصيل التالميذ الدراسي وهناك ترقية ر التفسري.يف معيا  89  -80

٪ .  54أو  0،54د" يعين  -ن" نتيجةو. 2،09 < 5،52النتيجة احملصولة هي قيمة "ت" احلسابية أكرب من قيمة "ت" اجلدولية يعين يها عل

يف الفصل احلادي عشر مبدرسة  بطاقاتالباستخدام وسيلة فرازة حتصيل التالميذ الدراسي على تعليم الرتاكيب العربية واملعنى أن ترقية 

 .التفسريريامعيف   ةمعتدل درجة تدل على اإلسالمية تيجاليجا سوكابومي عبادالرمحن العالية 

  


