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 الباب ألاول 

 مقدمة

 

 : خلفية البحث الفصل ألاول 

الشك أن اللغة في حياة الناس مهمة. وباللغة فيكون التقدم الاجتماعي 

الذي يحدث في املجتمع تاما. وبجانب ذلك أن اللغة آلة موحدة لألجيال والقبائل 

املختلفة في الشعوب، بل آلة موحدة بين البالد بحيث تكون تظهر "لغة دولية" 

قال محمد على الخولي وهي اللغة املستخدمة للتفاعل بين بلد وبلد آخر. 

(11:2811 ) 

والفكرة واملشاعر إلى آلاخرين  من املعروف أن اللغة هي عبارة لنقل الرأي

أو  بغرض أو مقصود معين.يقصد املتكلم بذلك الرأي واملشاعر ليفهم املستمع

املخاطب بلغة ينطقها .اللغة هي إحدى أكثر آالت الاتصال من نظام اعتباطي 

ها املجتمع لتعاون وتعرف النفس. باللغة يستطيع إلانسان لرموز صوتية يستخدم

 الاتصال وتبادل ألافكار والتعارف بين املجتمع الواحد واملجتمع آلاخر حتى يتعاون 

د محّمد علي الخلي )
ّ
( أن اللغة هي نظام 811 11:2الناس ويثقّفوا وينفعوها. أك

غوية ين أعضاء جماعة لاعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل ألافكار واملشاعر ب

 متجانسة.

 العربية اللغة . العربية اللغة منها متنوعة الكون  في تستخدم التي اللغة

 تعالى هللا كماقال . القرآن قراءة مثال العبادة عند السيما مرارا تستخدم للمسلمين

ْم القرآن العظيم 8  في
ُ
ك

َّ
َعل

َ
ا ل ْراءًنا َعَرِبيًّ

ُ
َناُه ق

ْ
َزل

ْ
ن
َ
ا أ وْ إنَّ

ُ
ْعِقل

َ
 اللغة نإ(. 2)يوسف 8 ن ت

 في إما العربية اللغة على تعليم يحتاج فلذلك ، القرآن لغة ومنها مميزات لها العربية

 كانت .البيئة املجتمعية في يعني رسمية بدون  أو املدرسة في مثال الرسمية البيئة

 .بجيد القرآن اللغة معاني تساعدنا اللغة

في العالم وصارت اللغة العاملية ألن  من اللغات اللغة العربية لغة

ليس في وجهة دينية فحسب، بل  لبا ملواطنين في متنوعة البلدانيستخدمها أغ
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أو سياسية. إضافة  إلى ذلك فتعلم اللغة وطنية  خدم اللغة العربية في وجهةتست

العربية هو أمر ضروري حتى صارت اللغة العربية إحدى املواد التي يعلمها املدرس 

من اللغات في و املرحلة التربوية املتنوعة ال سياما في املدرسة الثانوية إلاسالمية.في 

 العالم منها اللغة العربية التي لها فريدة من اللغات ألاخرى.

املجموعة السامية ضمن  اللغة العربية هي لغة تنتمي إلى من املعروف أن

اب السماوي الذي يؤمن العائلة السامية الحامية وهي لغة القرآن الكريم و الكت

به املسلمون واللغة التي تتكلمها إثنتان وعشرون دولة عربية والتي يعرفها املاليين 

. وهذا يعتمد على منهج (11:2821من املسلمين بصفتها لغة إلاسالم )علي الخولي، 

 القرآن الكريم والاحاديث الشريفة. املسلمين

واسعا، يحتاج إلى محاولة تعليمها حينما نشر اللغة العربية في املجتمع 

صحيحة جيدة. وأما تعليم اللغة العربية فنشاط التعليم يقوم به املعلم تاما 

على أغراض التعليم  علمون على اشتراكه جيدا حيث يحصللكي يقدر املت

 (.2314802املنشودة )أشيف هيرماوان، 

ألن اللغة ، إندونيسيااللغة العربية هي لغة أجنبية  تدرسها جمعية  و

العربية أصبحت واحدة من املواد الدراسية التي كانت دراستها في كل وحدة 

تعليمية. وبذلك، يجب علينا أن نتعلم اللغة العربية بجيد، بحيث يمكن تحقيق 

 أهداف تعليمها بجيد.

من تعليم اللغة العربية هى استكشاف  ةأن أغراض ألاساسي من املعروف

(. في اب)مكتو  على استخدام اللغة بنشط )شفهًيا( أو سلبي تالميذوتطوير قدرة ال

8 0:)أولن نوهى،ةمهارة اللغالقدرة على استخدام اللغة تسمى ب م اللغة،يعالم تعل

هناك أربع مهارات في اللغة العربية منها مهارة الاستماع ومهارة الكالم، . (2312

املهارات اللغوية (. 82314 1:ومهارة القراءة، ومهارة الكتاب. )أشيف حرماوان ، 

تم تضمين في اللسانيات التطبيقية ألنها تؤكد على ممارسة تفي نظر علم اللغة 

 استخدام اللغة الكتساب املهارات اللغوية
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 مشاكل التعلم غالًبا التي فيهجدير بالذكر أن تعليم اللغة العربية توجد

هناك  (.KBM)والتعلم سواء في عملية التدريس  والطالب على حد يشعر بها املدرس

في فشل تعليم اللغة العربية التي تشمل الاستراتيجيات  سبببعض العوامل التي ت

أو الوسائط التي يستخدمها املدرس في  والتقنيات اتذو واملناهج وألاساليب والنم

حفيز تالفي  ةتقديم املواد الدراسية. باإلضافة إلى ذلك، هناك أيًضا عوامل مهتم

 .في تعليم اللغة العربية تالميذ)موقع عقلي( للفتراض وإلا 

املفردات املفردات. تجد في عملية التعليم  التي وجه التالميذ مشاكل ومن

م  تستطيع أن تستخدم في تعلي ملفرداتأن اوال ريب في املواد اللغوية احدى هي من 

املهارات ألاربعة. املفردات هي مجموعة من الكلمات أو املفردات املعروفة من جزء 

 (. 811:0 101من لغة معينة )حرمرتي كريدلكسا 

العناصر اللغوية املهمة، ألنها تعمل لتعبير الجمل أحد هي املفردات

للغة م اين تعلإناننج قاسم  والخطاب. تعتبر املفردات مهمة للغاية، بحيث قال 

لعربية )اللغات ألاجنبية( يجب أن يبدأ بتقديم املفردات وتعلمها، إما بطريق ا

 (6182316قاسم  الحفظ أو بوسائل أخرى )ناننج

 لتوفيقا مفتاح عهدمفي  إعتمادا على نتائج املالحظات التي قام بها الباحث

هناك مشاكل التعليم في اللغة العربية منها انخفاض ميول  .إلاسالمي شيبيرو

ص ألنه مع شخالفي التعليم املفردات. امليول له تأثير كبير على أنشطة  تالميذال

، حتى وعتن بدون م املفردات امليول سيفعل شيئا مليوله. ألن تقديم أنشطة تعلي

 ملال في تعليم املفردات. التالميذيسبب 

 )ب( ئدابتالصف إلا في تعليم املفردات في  التالميذ وبالنظر إلى أن ميول 

 ويبادر الباحث إلجراء منخفًضا، مازال شيبيرو باندونج لتوفيقا مفتاح عهدبم

ف بطاقة تصني من وسائل التعليمية وهي وسيلة لائالبحث باستخدام إحدى وس

م ي تعليف التالميذنظر الباحث أن هذه الوسيلة كانت زيادة ميول تعليم و ، الكلمات

اب وألالعهي جمع بين الوسائل  الكلماتبطاقة تصنيف من املعروف أن  املفردات.

م تعلي في التالميذمكن أن تعطى تجربة التعليمية املمتعة مع زيادة ميول تالتي 
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ون مع التعا التالميذُيطلب من  خاصة في تعليم املفردات. وبذلك اللغة العربية،

 تنقصأن  ىيرجفي عملية التعليم و  التالميذأصدقائهم. بحيث يشارك جميع 

نيف بطاقة تصبوسائل بالتعليم  التالميذيمكن تطوير ميول املشكالت حتى 

 . الكلمات

8 وانعن العن، فالباحث يريد أن يبحث خلفية البحث السابقبناًء على 

استخدام وسيلة بطاقة تصنيف الكلمات لترقية ميول التالميذ فى تعليم "

 مفتاح دعهبم ئ )ب(بتدافي الصف الا  دراسة شبه التجريبة على تالميذاملفردات )

 (".شيبيرو باندونج إلاسالمي لتوفيقا

 

 : تحقيق البحث  الفصل الثاني

  البحث كما يلي8 تحقيق لباحثالبحث السابق قّرر ا خلفيةوفقا ب

م وسيلة بطاقة كيف ميول التالميذ في تعليم املفردات قبل استخدا .1

 فيقلتو ا مفتاح عهدبم ئ )ب(بتدافي الصف الا  تالميذتصنيف الكلمات 

 ؟ شيبيرو باندونج إلاسالمي

كيف ميول التالميذ في تعليم املفردات بعد استخدام وسيلة بطاقة  .2

 فيقلتو ا مفتاح عهدبم ئ )ب(بتدافي الصف الا  تالميذتصنيف الكلمات 

 ؟شيبيرو باندونج إلاسالمي

باستخدام وسيلة بطاقة  ميول التالميذ في تعليم املفرداتترقية  كيف .0

 وفيقلتا مفتاح عهدبم )ب( إلاسالميئ بتداالا  في الصف تالميذتصنيف 

 ؟شيبيرو باندونج

 

  وفوائده : أغراض البحث الفصل الثالث

 أغراض البحث .أ

 أغراض البحث كما يلي8 لباحثوفقا بتحقيق البحث السابق قّرر ا
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عرفة ميول التالميذ في تعليم املفردات قبل استخدام وسيلة بطاقة م (1

 لتوفيقا مفتاح عهدبم ئ )ب(بتداإلا  في الصف تالميذ تصنيف الكلمات

 .شيبيرو باندونج إلاسالمي

ميول التالميذ في تعليم املفردات بعد استخدام وسيلة بطاقة  معرفة  (2

 لتوفيقا مفتاح عهدبم ئ )ب(بتدافي الصف إلا  تالميذتصنيف الكلمات 

 .شيبيرو باندونج إلاسالمي

 ئ )ب(بتداالصف إلا في  تالميذم يميول التالميذ في تعل رتقاءمعرفة ا (0

 .شيبيرو باندونج إلاسالمي لتوفيقا مفتاح عهدبم

 فوائد البحث .ب

 من خالل هذا البحث كان الفوائد التي سيتم تحقيقها هي8

 نافع النظاريةملا .1

يرجى أن تزيد نتيجة البحث النفع في التربية وتسهم الفكرة عن طريقة  (1

 تعليم اللغة العربية

 على مهنة املدرس في تعليميرجى أن ترقي نتيجة هذالبحث  (2

 يبحث ألاجراء الصفي ينمي العلمية إلابتكارية في التعليم (0

  املنافع العلمية  .2

للمعهد، إعطاء املنافع وللمؤسسة الثانوية إلاسالمية كمادة بحيث  (1

 عملية التعليم والتعلم في املعهد حتى ترفع به جودة التبية. لإلصالح

 الدراس ي فيها  التالميذوميولهمتحصيل  للتالميذ، لترقية  (2

للباحث نفسها أن تكون نتائج هذه الدراسة حصلت على تصور واضح  (0

 فى تعليم املفردات العربية وزيادة املعلوم لتالميذ. 

 

 : أساس التفكير الفصل الرابع

ْعِلْيًما". املعروف أن التعليم مصدر  نم
َ
ُم ت ِ

ّ
َم ُيَعل

َّ
ي كان التعليم ف من كلمة َعل

 ـر منعنصاللغة يدل على كيفية إيصال املواد الدراسية الى التالميذ. التعليم هو 
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 التربوية املحاولة ألاساسية وهي املهارات وأ العلوم إلقاء طريق عن التربيــــــة عناصر

وإشرافهم إلى أحسن وجه )أحمد تفسير  التالميذ في توجيه القـــــــدرة ماعدا

 (ـ 233281

خبرة بين تطوير الذات و  اوعندأولى النوهى،التعليم هو نتاج التفاعل استمرار 

لتعليم التالميذ الحياة. في الحقيقة أن التعليم هو جهد الواعى من املدرس 

(التعليم نظام فيه أجزاء أساسية 11082312للحصول على الغاية املنشودة ) 

 ــكون من التالميذ واملدرس.تتعلق بعضها ببعض. وألاجزاء ألاساسية تتــــــــ

والتعليم لغة عملية وطريقة التعليم لتجديب التالميذ على الاهتمام 

بالتعلم، واصطالحا إلقاء العلوم أو املهارات أو املعلومات أو الخبرات من املدرس 

 (.  ۲۲-8۲۱  ۱۰۰۲إلى التالميذ )أجيف حيرماون، 

أو الخبرات من قبل املدرس ومات التعليم هو إلقاء العلوم أو املهارات أو املعل

 ( 8۱۰۰۱  1تفسير  ذميذ، كما قال أحمتال إلى ال

فهو عملية يراد بها تكوين السلوك  801 1110أما تعريف عند عبد العليم 

 التالميذ. وهذا السلوك الذي يراد تغييره بالتعليم الذي يشمل على ثالث نواح 8

 ناحية الثقافة واملعرفة  (1

 ناحية العاطفة والوجدان  (2

 ناحية العمل  (0

مما سبق على بيانه أن التعليم عملية إيصال املود الدراسية مباسرا املناهج 

املعينة السلوكية للحصول ألاغراض وفي التغير في السلوك إما من ناحية الثقافة 

العمل، التعليم هنك الخصائص واملعرفة و ناحية العاطفة والوجدان و ناحية 

  وهي 8

إن في التعليم قيا الفاعل املستمر إلرشاد أو إلاصالح وتنمية مهارة التالميذ  (1

 في التفكير مع مساعدها في أنشطة التعليم.

إن التعليم يرتبط من املدرس و التالميذ، بل يطلب التعليم التالميذ  (2

 لالستماع والكتبة فحسب، بل يطلب منهم عملية التفكير.
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 م املفردات ال ينفصل عنالفصل وخاصة تعلين تعليم اللغة العربية في إ

، ومن بين هذه املشاكل وهي انخفاض ميول التالميذ في تعليم املفردات. املشكلة

على الرغم أنه ميول التالميذ في عملية التعليم أشد مطلوبا حتى تكون عملية 

 التعليم في الفصل فعالية.

بالتعلم لديهم الذين يهتمون  التالميذ ( إن1:82330قال )سيالمتو و 

 خصائص تالية 8 

 يملك التالميذ امليول إلى الاهتمام والتذكر على ما تعلمه باستمرار (1

 يشعر التالميذ الرغبة في املرغوب فيه (2

 يكتسب الفخر والاقتناع على ألاشياء (0

 التالميذ املرغوب فيه من ألاشياء ألاخرى  يفضل (4

 وتنفيدها عن طريق املشاركة في الانشطة  (1

لذلك في محاولة زيادة ميول في تعليم املفردات في الفصل، سيستخدم 

 الباحث وسيلة تعليم مبتكرة كانت وتعليمية. 

أداة يمكن أن تساعد في  عملية التعليم و التعلم ي ئل التعليم ھساو

وتساعد على توضيح معنى الرسالة حتى نتتمكن من تحقيق أهداف التعلم 

 (.:-81 2310سوجيفطا، )جيجيف كوستاندي و بامبانج 

م املستخدمة مع ألاهداف التعليمية التي يوسائل التعل يمكن تكييف 

لفهم. هناك عدة أنواع من في عملية ا التالميذعين تحقيقها من أجل مساعدة يت

الوسائل ( بالنظر إلى نوع 126-8124 2336، كما ذكرها جمرا وزين )الوسائل

سمعية  ووسائل بصرية ووسائل سمعية  ، وهي وسائلاملقسمة إلى ثالثة أجزاء

بصرية. وسائل بطاقة تصنيف الكلمات هو أحد الوسائل بصرية في شكل بطاقات 

 لم.ياملفردات التي يمكن استخدامها في عملية التع

في عملية التعليم. استخدام الوسائل التعليمية  مهمدور وسائل التعليم لها 

 وأن يكون له تأثير إيجابي على علم نفسجوا تعليميا  يصنع التالميذيستطيع أن 
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نيف بطاقة تص من وسائل التعليم املبتكرية والتعليمية وهي وسيلة .ميذال تال

 .الكلمات

بطاقة تصنيف الكلمات  هي إحدى وسائل في  عملية تعليم التي  وسيلة

 تستخدم في لعب اللغةوأما هذه الوسيلةأدوات  تقدم ببطاقة تصنيف الكلمات.

 العربية. 

والهدف من هذا اللعب هو التالميذ تستطيع أن تصنف أنواع الكلمات.  

على  ، التعريفطابقة والتجميع. على سبيل املثالاللعب هو مناسبة لتعليم امل

مختلف الجملة وخصائصها واملميزة في حرف الجر و الجزم )ناصف مصطفى عبد 

 (:84 11:0العزيز،

زيادة  ون يستطيع ميذال تال كون تأن إلى آخرى  هذ اللعبمن هدف وال

ل من خال ميذال تالاملفردات. وكانت هذه الوسيلة قادرة أيًضا على زيادة املعرفة 

ليم خاصة في تعم اللغة العربية، وميولهم في تعلي ميذال تالجذب وتحفيز ميول 

 كلمات املفردات ألن هذه الوسيلة تتحد مع ألالعاب. 

خ، و الشكل من هذه الورقة مثل وألادوات الازمة منها8 الورقة و السي 

 . وكانت طرق اللعب هي8الدوائر الصغيرة التي كتبت فيها املفردات العربية

يقوم املعلم بعمل دوائر صغيرة مثل اللحم من ورق مانيال أو ما أشبه  (1

 ذلك.

 (التالميذ إلى مجموعات )حسب عدد التالميذيقسم املعلم  (2

 لكل مجموعةيعطي املعلم تعليمات حول آلية اللعبة  (0

يقوم كل مجموعة بالبحث وترتيب املجموعات التي تم توزيعها وترتيبها عن  (4

جموعة الكلمات. على سبيل طريق خلط الكلمات من جنس النوع وفًقا مل

البزل الثاني من كلمة ألافعال، البزل  ،، البزل ألاول من كلمة الصفةاملثال

 العطف، البزل الرابع من حروف ألاسماءالثالث من كلمة 

 ويناقشوا ويصنفوا الكلمات حسب أقسامهم. التالميذيبحث  (1

 لتقديم نتائج املناقشةبعد انتهاء اللعبة (6
ً
 ، يرسل كل مجموعة تمثيال
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يمكن أن يقوم املعلم بالتقييم من خالل ذكر ألاخطاء أو رؤية عدد الكلمات  (1

 لكنو  التي تكون منحرفة. املثل الخطأ وضع الكلمة من العصا كلمة الفعل

من كلمة إلاسم. ويستطيع أن يكون بمساعدة مجموعات  التالميذيضع 

تح معاقبة. )ف كثير من ألاخطاء التي تكون  ملجموعاتاأخرى توفر التقييم. 

 (.82312  6:املجيد، 

 من املعروف أن تشمل مزايا من بطاقات تصنيف الكلمات منها 8 

على اتمام املشكالت التي تنشأ في عملية التعليم وفي التالميذ  دعتأن ي (1

 الحياة اليومية 

 على املناقشة مع زمالئهم  اتكرار  للتالميذ يمكن (2

 . التالميذ التقرب بين املعلم و (0

للعب ألالعاب باستخدام  التالميذدعوة في التعليم ب التالميذتنشيط  (4

 وسائل بطاقة تصنيف الكلمات 

 عليم املفردات.تميذفي ال تال زيادة ميول  (1

 ا منها8عيو بهو 

 احتياج إلى وقت طويل (1

 احتياج إلى إدارة الفصل املناسبة. (2

هي ( املفردات 811 2312الخولي )  علي أما املفردات كما قاله محمد

مجموعة الكلمات املعلوم لتشكيل اللغة. الكلمة هي بعض من اللغة، املفردات 

وقيل في (  8۱۲۱  ۲۱۹۱هي كشف املعاني لكل لفظ من ألالفاظ )کورس كوف، 

( املفردات ما ينطق به الكلمة التي هي صوت أو عدة  8641  ۲۱۹۱"املنجد" )

ردات العربية هي في أصوات تعدل على معان معينة في وحدة اللغة، فيقال املف

 كلماتها أو الفاظها

ولفظ املفردات في القاموس الكبير ألاندونس ي هي مجموعة ألالفاظ التي 

وحي  لغة )ديديهليعرفها الفرد. امفردات هي مجموعة كلمات املعینات التي تشكل ا

 (8130 2310الدين 
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كانت املفردات من عناصر اللغة يلزم على استيعابها بمتكلمي اللغة 

ي مفردات اللغة العربية الكافية تسند املرء ف .نبية اكتسابا ملهارة الاتصال بهاألاج

الاتصال والكتابة باللغة املقصودة.  يقال أن التكلم والكتابة مساعد باملعروفة 

 (813 2310واملفردة توافيا وانتاجيا وواقعيا )ديديه وحي الدين 

الوسائل بطاقات تصنيف جدير بالذكر أن الارتباط بين استخدام لعبة 

 ،خطيطيت بشكل تفي تعليم املفردا تالميذال زيادة ميول  فيالتي ستؤثر الكلمات 

 على النحو التالي 8
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 تعليم املفردات

 
 استخدام وسائط بطاقة تصنيف الكلمات ، الخطوات8

مانيال أو .  يقوم املعلم بعمل دوائر صغيرة مثل اللحم من ورق 1

 ما شابه

 إلى مجموعات )حسب عدد الطالب( تالميذ.  يقسم املعلم ال2

 .  يعطي املعلم تعليمات حول آلية اللعبة لكل مجموعة0

. تقوم كل مجموعة بالبحث وترتيب املجموعات التي تم ترتيبها 4

عشوائًيا وترتيبها عن طريق خلط الكلمات من نفس النوع 

 وفًقا ملجموعة الكلمات. 

 ويناقشوا ويصنفوا الكلمات حسب أقسامهم. تالميذ.  يبحث ال1

 لتقديم نتائج 6
ً
.  بعد انتهاء اللعبة ، ترسل كل مجموعة تمثيال

 املناقشة

.  يمكن أن يقوم املعلم بالتقييم من خالل ذكر ألاخطاء أو رؤية 1

 عدد الكلمات التي تكون منحرفة. 

 (2102:  68)فتح املجيد، 

 8  عليماملؤثر في ميول الت 

 الاهتمام والتذكر  .1

  والرغبة .2

  والاقتناع والفخر .0

 املرغوب فيه والفض .4

 املشاركة  و .1

6.  

 

 التحليل

امليول في تغليم املفردات ترقية  

القبلي بيانستإلا   

 البعدي

القبلي ستبيانإلا   
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 البحث : الفرضية الفصل الخامس

البيانات  تكون  حتى البحث مشكالت عن مؤقتة إجابة هي الفرضية

حقيقتها  وارفع الواقعية الباحث مشكلة على إلاجابة الفريضة في . محققة املجموعة

كانت  الفريضة تحقيق على يبحث فالباحث) 82316  21سوريبراتى،  سومادي(

 . التجريبي التغيير بين والعالقة التغيير الظهور 

وسيلة بطاقة تصنيف الكلمات لترقية  استخدام على تبحث الفرضية هناك

 عهدبم إلابتدائ)ب( في الصف تالميذ علىميول التالميذ فى تعليم املفردات 

 باستخدام في التعليم ملحتاجةامليوال . ولذلكشيبيرو باندونج لتوفيقا لتوفيقا

 قبيح امليول  إذا العكس على بالجيد، ونتيجة متعددوسيلة بطاقة تصنيف الكلمات 

 :هي البحث هذا في املقررة الفرضية أن ولذلك .أيضا قبيح حصله املمكن فمن

وسيلة بطاقة تصنيف  باستخدام العربية اللغة تعليم ألاثر كان : هأ

تدئ )ب( لصف إلابا تالميذ علىالكلمات لترقية ميول التالميذ فى تعليم املفردات 

 شيبيرو باندونج إلاسالمي لتوفيقامفتاح  عهدبم

وسيلة بطاقة تصنيف  باستخدام العربية اللغة تعليم ألاثر لم تكنo 8 ه

ف إلابتدئ لصا تالميذالكلمات لترقية ميول التالميذ فى تعليم املفردات املفردات 

 شيبيرو باندونج إلاسالمي لتوفيقا عهدبم)ب( 

 ت إذا : بصيغة الفرضية صحيح إلاستبيان% 1 يعنى بأهمية مستوى 

 بين أثر كان ولذلك مقبول، صفر )هأ( الجدولية فالفرضية ت > الحسابية

 < الحسابية ت إذا .وبدون استخدامهوسيلة بطاقة تصنيف الكلمات  استخدام

وسيلة بطاقة  بين استخدام أثر غير ولذلك ( مردود،oالجدولية فالفرضية )ه ت

 .استخدامه وبدون تصنيف الكلمات 

 

  : الدراسة املناسبة الفصل السابع 

 هذه الدراسة فيها البحث ذات صلة منها8 إن
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، طالبلة قسم تعليم اللغة العربية في كلية شفاء شعديةالبحث لسيد  .أ

التربية والتعليم بجامعة سونان غونونج جاتي إلاسالمية الحكومية باندونج 

 م تحت املوضوع " اسخدام وسيلة بطاقة تصنيف الكلمات 2311سنة 

)دراسة شبه تجر يبية على "نشاء  املوجهلترقية  قدرة  التالميذ على  إلا

تالميذ الفصل السابع في املدرسة الثانوّية إلاسالمية الحكومية السادسة 

. فدل الباحث فيه أن هناك التطور السريع بعد استخدام شيأميس(  -

قدرة التالميذ على إلانشاء املوجه  هذه الطريقة فهذا يشير إلى وجود ترقية

ومن  ٪41القبلي الثاني  القبلي ألاول إلى الاختبار تبارمن الاخ في كل لقاء

 من الاختبار وكذلك٪   :1القبلي الثالث الاختبار إلى القبلي الثاني الاختبار

ومن الاختبارالبعدي  ٪01،61البعدي الثاني البعدي ألاول إلى الاختبار

 .٪1،2البعدي الثالث  الثاني إلى الاختبار

، طالب قسم تعليم اللغة العربية في كلية التربية ويليالبحث الثاني لسيد  .ب

والتعليم بجامعة سونان غونونج جاتي إلاسالمية الحكومية باندونج سنة 

م تحت املوضوع " نشاطا التالميذ في استراك التعليم اللغة العربية  2311

فى املعهد واثرها في ميولهم الى تعلم اللغة العربية في املدرسة ". فدل 

نشاطات الّتالميذ في اشتراك إن يه أن هناك التطور السريع الباحث ف

تعلم اللغة العربية في املعهد بالنظر إلى نشاط السمعي ونشاط الكتابي 

ونشاط البصري ونشاط الشفوي ونشاط الحركي ونشاط العقلي ونشاط 

تقع بين مدى 1:،4العاطفي تدّل مستوى عال جدا ألن قيمة املتوسط 

م اللغة العربية في املدرسة قدرةإن و  .4،11-1،13
ّ
 ميول التالميذ في تعل

بالنظر إلى الاهتمام و التذكر والرغبة والفخر والاقتناع وفضل املرغوب 

تقع بين مدى  4،31فيه واملشاركة، تدّل مستوى عال ألن قيمة املتوسط 

. وإن قدرة أثر نشاطات الّتالميذ في اشتراك تعلم اللغة العربية 0،11-4،13

م اللغة العربية في املدرسة بقدر  في
ّ
 .٪3:،4املعهد في ميولهم إلى تعل



14 
 

 

وينطلق من ذلك، هناك طرف أخر يخالف للبحوث السابقة منها 

اسخدام وسيلة بطاقة تصنيف ة شفاء شعدية عن لسيدالبحث ألاول 

سيد لوالبحث الثانى  لترقية  قدرة  التالميذ على  إلانشاء املوجه الكلمات

حث . وأما البانشاطا التالميذ في استراك التعليم اللغة العربيةعن  ويلي

 باستخدام وسيلة  املفرداتقدم البحث الذي يركز ويؤكد على تعليم يف

 .لتعليم املفرداتا فيالتالميذ  لترقيةميول بطاقة التصنيف الكلمات 

 
 

 


