
 

 

 ملخص البحث

يف تعليم الرتكيب لرتقية قدرة التالميذعلى اإلنشاء  تصنيف الكلمات استخدام وسيلة بطاقة  :شفاء سيت سعدية 

الثانويّة اإلسالمية احلكومية درسة الصف السابع يف املة على تالميذ يبيرجت شبه )دراسة املوجّه

 .(شياميس  -السادسة 

 وسيلة التعليم مهمة يف عملية التعليم  الرتكيب.وجبانب ذلك، إن فهمقدرة التالميذ على اإلنشاء املوجه تتعلق بقدرهتم على  إن

يف الواقع، إن معظم املدرسني يف املدرسة  الثانوية اإلسالمية احلكومية  التعلم وجتعل التالميذ يتعلمون فعاليا، وكذلك يف تعليم الرتكيب. و

يف و يسأمون التالميد ال يفهمون املادة الدراسة   تناسب باملواد الدراسية. وذلك عجعلشياميس قد ال يهتمون بوسيلة التعليم اليتالسادسة 

رتقية قدرة ل  دام وسيلة بطاقة تصنيف الكلماتاشرتاك التعليم خاصة يف مادة الرتكيب، وألجل ذلك تقوم الباحثة بتعليم الرتكيب باستخ

 .إلنشاء املوجهالتالميذعلى ا

وسيلة بطاقة تصنيف الكلمات يف تعليم واألغراض من هذا البحث هي معرفة قدرة التالميذ على اإلنشاء املوجه قبل استخدام 

 .الرتكيب يف تعليم على اإلنشاء املوجه بعد استخدامهاقدرة التالميذ ترقيةالرتكيب و معرفة قدرهتم عليها بعد استخدامها و معرفة 

، حتى املواد التعليميةأداة ميكن أن تساعد يف  عملية التعليم و التعلم و توضيح ي ئل التعليم ھساويتأسس البحث على التفكري أن 

يؤثر يف قدرة التالميذ على اإلنشاء  وسيلة بطاقة تصنيف الكلماتن استخدام فعلى ذلك إ. نتتمكن من حتقيق أهداف التعلم بشكل أفضل

بطاقة تصنيف الكلمات يف يف قدرة التالميذ على اإلنشاء املوجه بعد استخدام وسيلة  اهناك أثر أن املقررة الفرضيةالباحثة  عرضتفاملوجه. 

 . تعليم الرتكيب

الطريقة التجريبية بتصميم االختبار القبلي واالختبار البعدي جملموعة واحدة، وأما ته هي طريقهذا البحث هو حبث كمي وو

 التوثيق.املالحظة واملقابلة واالختبار وأساليبه فهي 

تدل وسيلة بطاقة تصنيف الكلمات يف تعليم الرتكيب أن قدرة التالميذ على اإلنشاء املوجه  قبل استخدام   هذاالبحث نتائج من

قدرة التالميذ على اإلنشاء  نأويف معيار التفسري ـ   50-40قع  بني  وهو  ي .40،92ن نتيجة املتوس  على قدرإل، منخفضة جدّاعلى درجة 

ـ  63،92املتوس  على قدر  نتيجة ن، إلمنخفضةاملوجه بعد استخدام وسيلة بطاقة تصنيف الكلمات يف تعليم الرتكيب  تدل على درجة  

  ، ألناإلنشاء املوجه و هناك تأثري من استخدام وسيلة بطاقة تصنيف الكلمات إىل ترقية القدرة علىيف معيار التفسري.   70 -60قع  بني  يوهو  

على  قدرة التالميذ ترقية مستوى وكانت. ٪ 5الداللة  مستوى على (2،05)"ت" اجلدولية  قيمة أكرب من (11،4)"ت" احلسابية  قيمة 

 درجة كافية.يف  ٪  39أو   0،39على قدر  شاءاملوجهنإلا

 


