
 

 

 ملخص البحث

مادة  يف يتالميذ الدراسالفالنيلية يف تعليم املفردات العربية لرتقية حتصيل ال تطبيق وسيلة اللوحة:  رنرين إندرياني
اإلسالمية رانشاه ستقامة املتواسطة درسة االملالصف السابع يف تالميذ لدراسة شبه جتربة ل (. الرتكيب

  .)شيأميس

الوسائل من أنواع  و. يف تعليم املفردات خباصةيف عملية التعليم والتعلم، و ةمهم يةالتعليم الوسائلإن  
 visual) اللوحة البصريةبيسمى أيضا الوسيلة اللوحة الفالنيلية  .التعليمية هي الوسيلة اللوحة الفالنيلية

board) .أن  بإعتبارهمتالميذ لمشكالت ل أن هناك ،الواقع يف .فيها الصورة أو الرموزتلصق بالفالنيلية و  هيو
العربية حيث جيدون صعوبة يف  مادة الرتكيبوخاصة يف  حتصبل التالميذقلة لوهذا الواقع  .اللغة العربية صعبة

  .التالميذاملناسبة بأحوال  الوسيلة ، حيتاج املدرس  إىللذلكاستيعاب املفردات. تكوينها لقلة قدرهتم على 

 اللوحة تطبيق وسيلة قبل  يف مادة الرتكيب التالميذ حتصيلمعرفة واألغراض من هذا البحث هي  
 الفالنيلية اللوحة تطبيق وسيلة معرفة مستوى األثر من و ه،بعدو التالميذ يف مادة الرتكيب حتصيلمعرفة و الفالنيلية

 .اإلسالمية رانشاه شيأميسستقامة املتواسطة االملدرسة  سابعالصف اليف  الدراسيالتالميذ  حتصيل إىل

تؤدي  الفالنيلية يف تعليم املفردات العربيةاللوحة تطبيق وسيلة  أن التفكريأساس  على البحث يعتمدهذا 
 املقررة الفرضية ةالكاتب عرضتف .عالقة واضحة ألن بينهما على مادة الرتكيب إىل ترقية حتصيل التالميذ الدراسي

مادة  إىل حتصيل التالميذ الدالاسي يف الفالنيلية يف تعليم املفردات العربيةاللوحة تطبيق وسيلة من  ترقية هناك أن
املستخدمة هي الطريقة التجريبية باستخدام أساليب مجع البيانات مثل املالحظة واملقابلة  والطريقة .الرتكيب

تبار البعدي. تشتمل البيانات يف هذا البحث على البيانات النوعية اليت راسة الكتب واالختبار القبلي واالخود
 تلميذا. 22 من عينة حتلل منطقيا والبيانات الكمية اليت حتلل إحصائيا

تطبيق وسيلة قبل  يف تعليم املفردات العربيةالتالميذ  حتصيلأن  البحث هذا من احملصولة النتائج ومن 
 تدل على درجة وهذه 50،87مبتوسط قيمة االمتحان القبلي على قدر  تحتقق مادة الرتكيبالفالنيلية يف  اللوحة

 اللوحة تطبيق وسيلة بعد  التالميذ حتصيليف معيار التفسري. و  (59<) 59ألهنا أصغر من  ،جدا ةمنخفض
ألهنا تقع بني  ،ةمنخفض تدل على درجة وهذه 67،6مبتوسط قيمة االمتحان البعدي على قدر  تحتقق نيليةالفال
بعد  العربية يف تعليم املفردات فإن هناك ترقية يف حتصيل التالميذ الدراسي يف معيار التفسري. 69 -60فئة 

"ت" احلسابية أكرب حيث إن احملصولة  حتقق من نتيجة "ت"ما ك  مادة الرتكيب نيلية يفالفال اللوحةتطبيق وسيلة 
تطبيق وسيلة بعد  العربيةحتصيل التالميذ الدراسي املستوى لرتقية  . وأما(2،08>10،97) من "ت" اجلدولية

تقع بني  األهنمعتدلة، هذه النتيجة على درجة دل ت٪ ف35أو  0،35على قدر  مادة الرتكيب نيلية يفالفال اللوحة
 .٪ يف معيار التفسري 70-  30


