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 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم
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( في تعليم Index Card Match) بطاقة قائمة المبارةاستخدام 
 بروضة أطفال مسلمة نهضة العلماء ماالنق المفردات

 
 حبث جامعي

(S-1)مقدـ إلكماؿ شركط اإلختبار للحصوؿ على درجة بكالوريوس 

 لكلية علـو الًتبية كالتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية
 

 د:إعدا
 اكلياء رمحة ثريا

 ٖٕٚٔٓ٘ٔٔرقم القيد: 
 المشرف

 الدكتور احلاج عبد الوىاب رشيدم ادلاجستَت
  ٖٖٕٕٕٜٓٓٔٓٓٓٓٔٚٓٚٔرقم التوضيف: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علـو الًتبية كالتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج
ٕٓٔٙ 
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 استهالل
 

 الرمحن الرحيم بسم اهلل
 

 ))ِإنَّآ أَنْػزَْلَنُو قُػْرَءننا َعَربِيِّا لََّعلَُّكْم تَػْعِقُلوَف((
 (ٕ)سورة يوسف:

 
 الُعْسِر ُيْسرنا  ِإفَّ َمعَ 

 (ٙ)سورة االنشرح:
 

إف اللغة العربية من الدين، كمعرفتها فرض كاجب، فإف فهم الكتاب كالسنة فرض، كاليفهم إال باللغة 
 يتم الواجب إال بو فهو كاجبالعربية، كما ال 

 )ابن تيمية(
 

 َاْحِرُصْوا َعَلى تَػَعُلِم اللَُّغِة الَعَربَِيِة فَِإنَُّو ُجْزءه ِمْن ِدْيِنُكمْ 
 )قاؿ عمر ابن اخلطاب(
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 إهداء

 

 أىدم ىذا البحث اجلامعي إىل:

 أمي مسلمة كأيب سيف اذلادل احملًتمُت الذاف ربياين باإلخالص كالرمحة

 

 

يع أىلي األحباء على دعائهم للنجاح يف مجيع أمورم كخاصة يف احلياة كالتعليمكمج  
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 كلمة الشكر و التقدير

احلمد اهلل الذم أنزؿ القرآف بلساف عريب مبُت. كالصالة كالسالـ على النيب العريب األمُت. 
 أما بعد.كمن اىتدم بسّنتو كدعا بدعوتو إىل يـو الدين. كعلى آلو كصحبو أمجعُت، 

استخداـ احلمد اهلل كشكرا بااهلل كثناء عليو بعونو سبت كتابة ىذا البحث اجلامعي دبوضوع "
يف تعليم ادلفردات بركضة أطفاؿ مسلمة هنضة  (Index Card Matchبطاقة قائمة ادلبارة )

ل يف إسباـ ىذا ".كتتقدـ الباحثة أمجل الشكر كالتقدير كالعرفاف إىل الذين كانوا ذلم فضالعلماء ماالنق
 البحث إىل حَت الوجود كمل يبخلوا أحدىم بشيء طلبت، منهم: 

مساحة األستاذ الدكتور موجيا رىارجا، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  .1
 احلكومية دباالنج

مساحة الدكتور احلاج نور علي ادلاجستَت، عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا  .2
 راىيم اإلسالمية احلكومية دباالنجمالك إب

مساحة الدكتورة شللوءة احلسنة ادلاجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا  .3
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج

مساحة الدكتور عبد الوىاب رشيدم ادلاجستَت، ادلشرؼ الذم أفادت مٍت عمليا كعمليا  .4
ل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء ككجهت خطواتو يف كل مراح

منو، فلم تبخل بعلمها يوما عن مساعد البحث كتوجيهها. فلها مٍت خالص الشكر 
 كالتقدير، كمن اهلل عظيم الثواب كاجلزاء 

كما أقداـ بكل الشكر كالتقدير إىل ادلدرسُت يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو  .5
يم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج. فلهم مٍت كل الًتبية كالتعل

 الشكر كالتقدير على ما قدموا من علـو كادلعارؼ كالتشجيع كجزاىم اهلل عٍت خَت اجلزاء



 و

 

كما أقداـ بكل الشكر كالتقدير إىل رئيس مدرسة كىو الدكتورة ركليايت كادلدرسات  .6
  ة العلماء ماالنق.بركضة أطفاؿ مسلمة هنضكالتالميذ 

كختاما، فإنٍت أتقدـ بالشكر كالتقدير لكل الزمالء كالزميالت يف قسم تعليم اللغة العربية    .7
كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج على 

نا على إسباـ أرشاداهتم  كتوجيهاهتم كتعليقاهتم يف ادلناقشة، كعلى دعمهم كتشجيعهم ل
 ىذا البحث كأسبٌت ذلم دكاـ النجاح كالتوفيق

. أسعدكم اهلل يف الدارين ٕٙٔٓمث ىذا البحث بعوف اهلل كتوفيقو يف شهر يوين سنة 
 كأشكركم جزيل الشكر على اىتمامكم ككرمكم كاهلل كيل التوفيق كاذلداية. 
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 مستخلص لبحث
دراسة ذبريب يف ركضة أطفاؿ  ".استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة يف تعليم ادلفردات. "ٕٙٔٓ .ثريا، أكلياء رمحة

عة موالنا الًتبية كالتعليم. جام قسم اللغة العربيةكلية علـو .حبث اجلامعي .مسلمة هنضة العلماء ماالنق
 .مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

 الدكتور احلاج عبد الوىاب رشيدم ادلاجستَتادلشرؼ: 
 ، تعليم ادلفردات اللغة العربيةبطاقة قائمة ادلبارة كلمات البحث: 

حد من ادلفردات ىي  ا .ىي بطاقة للعثور على استخالص ادلعلومات زميلو يتم يف أزكاجبطاقة قائمة ادلبارة 
عنصر لغة ادلهمة ألهنا سبب قدرة الطالب الرتفاع اللغوية. بل احلق, الػلب التالميذ يف تعليم اللغة العربية خلصة 

كأحد من ادلشكالت ىي الطالب غلدكف صعوبة، لتعلم اللغة العربية كعدـ كجود كسائل  .يف التعليم ادلفردت
دلفردات. مث قامت الباحثة باختبار التعلم يف التعليم ادلفردات اإلعالـ يف نقل تعلم اللغة العربية، كخاصة تعلم ا

 .بطاقة قائمة ادلبارةبركضة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء ماالنق من خالؿ تطبيق 
 Index Cardكيف استخداـ بطاقة قائمةادلبارة  )(ٔبانظر على خلفية البحث فأسئلة منها:

Match)  ما فعالية ( ٕة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء ماالنق؟يف تعلم ادلفردات اللغة العربية بركض
يف تعلم ادلفردات اللغة العربية بركضة أطفاؿ   (Index Card Matchاستخداـ بطاقة قائمة ادلبارة  )
دلعرفة كيفية استخداـ بطاقة قائمةادلبارة  ( ٔكأىداؼ من ىذا البحث ىي مسلمة هنضة العلماء ماالنق؟

(Index Card Match)  علم ادلفردات اللغة العربية بركضة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء يف ت
يف تعلم ادلفردات اللغة   (Index Card Matchلقياس فعالية استخداـ بطاقة قائمةادلبارة  )( ٕماالنق.

تستخدـ ىذا البحث ادلنهج الكمي فهو ادلنحج التجرييب العربية بركضة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء ماالنق.
عينة ادلقادلقصودة بازباذ اجملموعة التجريبية من الفصل "أليف" ك اجملموعة الضابطة الضابطة من  الكمي.بادلدخل 

أداة البحث ادلستخدمة ىي ادلقابلة كادلالحظة  .الفصل "الباء" مع إجراء االختبار القبلي ك االختبار البعدم
 .كاالختبارات

ة قائمةادلبارة بطاقة يف تعلم ادلفردات اللغة بطاق( استخدمت الباحثة ٔكنتائج ىذا البحث ىي  
يف اجملموعة التجريبيةحالة التالميذ يشعركف بالسعادة، ال تشعر بادللل,سرعة الفهم عن الدرس ألف من  العربية

اللعبة.كانت الطريقة اليت استخدمها الباحثة يؤثر جدا، كؽلكن أف يثبت من خالؿ النظر يف ادلقارنة بُت القيم اليت 
يف ىذه  ٖ٘,ٖ (t0) احلصوؿ عليها من الدرجة التجريبية كالضابطة الصف بعد البنود بعد االختبار، كعلا يتم

 (.ٓٗ,ٕٝ )ٔ(، كيقدر ادلعنوية ٛٙ.ٔٝ )٘الدراسة، كاف أكرب من قيمة اختبار يف مستول 
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ABSTRACT 

Soraya, Aulia Rahma. 2016. “Implementation of Index Card Match in the Learning of 

Arabic Vocabularies (Experimental Study in Muslimat Nahdhlatul Ulama Kindergarten 

Malang. Thesis. Departemen of Arabic Language Education. Faculty of Tarbiyah and 

Teaching Science. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor: Dr. H. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd 

Keywords : Index Card Match, Learning of Arabic Vocabularies 

Index Card Match is a method where the student should look for the pair between the 

questions and answers that conducted by two students. Index Card Match is used for learning 

in order the Arabic Language learning process can be more effective. Vocabularies learning 

is a process of transferring learning materials in the form of words in Arabic Language 

Learning. Vocabularies is one of the important language unsure because it can define the 

ability of students to increase their language skill. However, what was happened in 

Kindergarten Muslimat Nahdhatul Ulama Malang is that students feel many difficulties in 

Arabic Language learning. It happens because of less of learning media to transfer learning 

materials, especially in vocabularies. Thus, the researcher tries to make an experiment in this 

school by implementing Index Card Match.  

Based on the background of this study, so that the formulations of the problems are: 1) 

How to implement Index Card Match? 2) How the effectiveness of implementing Index Card 

Match to learn about vocabularies in Muslimat Nahdhlatul Ulama Kindergarten Malang? 

While the purposes of this study are: 1) To know the way to implement Index Card Match; 2) 

To know the effectiveness of implementing Index Card Match in Muslimat Nahdhlatul 

Ulama Kindergarten Malang. In this study, the researcher uses the quantitative approach by 

experiment. The sample of this study is all student from class A for experiment, and class B 

for controlled class by implementing pre-test and post-test. While the instruments for this 

study are interview, observation, and test.  

The results of this study are; 1) The researcher implements Index Card Match to 

improve students‟ vocabularies in the experiment class. Based on the observation and 

interview conducted after the research, students says that they feel happy, not bored, and easy 

to understand the vocabularies. 2) The method that implemented by the researcher gives a 

great impact. It can be proved by checking the score comparison from experiment class and 

controlled class after post test was conducted, that is the t0  in this study is 3.35 higher than t-

test score on the level 5% (1,68) and the result of moral estimation is 1% (2.40).  
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ABSTRAK 
Soraya, Aulia Rahma. 2016. “Penggunaan Index Card Match dalam Pembelajaran Kosa Kata 

Bahasa Arab.” Study eksperimen di TK Muslimat Nahdlatul Ulama  Malang. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing  : Dr. H. Abdul Wahab Rosyidi, M.Pd 

 

Kata Kunci  : Index Card Match, Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab 

 Index Card Match adalah mencari jodoh kartu tanya jawab yang dilakukan secara 

berpasangan. Index Card Match digunakan untuk pembelajaran kosa kata agar pembelajaran 

bahasa arab lebih efektif.Pembelajaran kosa kata adalah proses penyampaian materi 

pembelajaran berupa kata dalam pembelajaran bahasa Arab. Kosa kata merupakan salah satu 

unsur bahasa yang penting karena mampu dan tidaknya siswa meningkatkan ketrampilan 

bahasa tergantung pada kosa kata yang dikuasainya. Namun, yang terjadi di TK Muslimat 

NU Malang adalah siswa merasa sulit dalam belajar bahasa arab dan kurangnya media dalam 

menyampaikan pembelajaran bahasa arab, khususnya pada pembelajaran kosa kata. Maka 

peneliti menguji coba pembelajaran di TK ini dengan menerapkan Index Card Match. 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 

cara penggunaan metode Index Card Match untuk mempelajari kosa kata di TK Muslimat 

Nahdlatul Ulama  Malang? 2) Seberapa besar efektifitas penggunaan metode Index Card 

Match untuk mempelajari kosa kata di TK Muslimat Nahdlatul Ulama  Malang?Adapun 

tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui cara penggunaan metode Index Card Match 

untuk mempelajari kosa kata di TK Muslimat Nahdlatul Ulama  Malang. 2) Untuk 

mengetahui seberapa besar efektifitas penggunaan metode Index Card Match untuk 

mempelajari kosa kata di TK Muslimat Nahdlatul Ulama  Malang. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Sampel penelitian 

ini dari kelas A untuk kelas ekperimen dan B untuk kelas control dengan menerapkan pretest 

dan post test. Instrument penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi dan tes. 

Hasil penelitian: 1) peneliti menggunakan Index Card Match untuk meningkatkan 

penguasaan kosa kata siswa dikelas eksperimen, berdasarkan observasi dan wawancara 

setelah penelitian, siswa mengatakan bahwa mereka merasa senang, tidak bosan dan mudah 

dalam belajar bahasa arab. 2) metode yang digunakan oleh peneliti sangat berpengaruh, dan 

dapat dibuktikan dengan melihat perbandingan hasil nilai yang diperoleh kelas eksperimen 

dan kelas control setelah pos-test yaitu (t0) dalam penelitian ini 3,35, lebih besat dari nilai t-

test pada level 5% (1,68) dan hasil estimasi moral 1% (2,40). 
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 المحطويات

            

 صفحة الغالؼ
 ب ..................................................................... استهالؿ 

 ج ........................................................................ إىداء 
 د ..........................................................  كلمة الشكر كالتقدًن

 ق ................................................................. تقرير ادلشرؼ 
 ز ........................................ ناقشة بنجاح البحث اجلامعيتقرير جلنة ادل

 ح .............................................. تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
 ط ................................................................... إقرار الباحثة

 م   ............................................................... مواعيد اإلشراؼ
 ؾ .............................................مستخلص البحث باللغة األندكنيسية

 ؿ ............................................................. مستخلص البحث
 ـ   ............................................... مستخلص البحث باللغة األصلليزية

 س ............................................................... زلتويات البحث
 ع ................................................................. قائمة اجلدكاؿ
 ؼ   ................................................................. قائمة ادلالحق

 
 
 
 
 



 ف

 

 طار العامالفصل األول: اإل
 ٔ ..................................................... خلفية البحث  .أ
 ٗ ...................................................... أسئلة البحث  .ب
 ٗ ...................................................... فركض البحث .ت
 ٗ ....................................................... أعلية البحث  .ث
 ٘ ...................................................... حدكد البحث .ج
 ٘ ..................................................... أىداؼ البحث .ح
 ٙ ................................................. ربديد ادلصطلحات  .خ
  ٙ  .................................................. الدراسات السابقة  .د

 اإلطار النظري الفصل الثاني:
 ادلبحث األكؿ : الوسائل التعلمية أ

 ٛ  ........................................... تعريف الوسائل التعلمية (1
 ٓٔ  ............................................. أعلية الوسائل التعلمية (2
 ٖٔ ............................................ الوسائل التعلمية فوائد  (3
 ٗٔ  ............................................. أنواع الوسائل التعلمية (4

 ٗٔ  .......................................... عيوبا أسلوب طلكينق ستيك ٕ        
   (Index Card Matchادلبحث الثاين : بطاقة قائمةادلبارة  ) ب

 ٘ٔ  .............. (  Index Card Match)تعريف بطاقة قائمة ادلبارة   (1
 ٙٔ  ............ (  Index Card Matchحطواب بطاقة قائمة ادلبارة  ) (2
 ٚٔ  ....... (  Index Card Matchيوب بطاقة قائمة ادلبارة  )مزاية ك ع (3
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 تعليم ادلفرداتج. 
 ٛٔ  ................................................. تعريف تعليم ادلفردات (1
 ٜٔ  ................................................. مفهـو تعليم ادلفردات (2
 ٕٓ  ................................................... أعلية تعليم ادلفردات (3
 ٕٓ  ................................................ أىداؼ تعليم ادلفردات (4
 ٕٔ ................................................... مواد تعليم ادلفردات (5
 ٕٔ .................................................. طريقة تعليم ادلفردات (6
 ٕٕ ................................................. تعليم ادلفرداتكسائل  (7

 منهجية البحثالفصل الثالث : 
 ٖٕ  .............................................. مدخل البحث ك منهجو (1
 ٕٗ  ................................................. رلتمع البحث ك عينتو (2
 ٕٗ  ...................................................... متغَتات البحث (3
 ٕ٘  .................................................. أداكات مجع البيانات (4
 ٕٙ ...................................................... مصادر البيانات (5
 ٕٙ ................................................ ربليل البياناتأسلوب  (6

  الفصل الرابع : عرض البيانات
  ادلبحث األكؿ : تارؼلية على بركضة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء ماالنق

 ٕٛ ...................................................... تأسيس ادلدرسة .1
 ٕٛ .............................. ادلدرسة ادلستقبلة كرسالتها ك أىدافهاالرؤية  .2
 ٜٕ ........................ بركضة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء ماالنقادلنهج  .3
 ٜٕ  ............................................... حالة ادلدرسُت كالتالميذ .4

 



 ق

 

 ادلبحث الثاين : حالة عملية تدريس اللغة العربية
 عملية التعليم ادلفردات يف اجملموعتُت -أ
 ٖٓ ............................................................ اللقاء األكؿ .1
 ٕٖ ............................................................ اللقاء الثاين .2
 ٖ٘ ........................................................... اللقاء الثالث .3

 ادلبحث الثاين : غرض البيانات كربليلها
 ٖٙ ............................. البيانات ادلالحظة للمجموعة التجريبية -1
 ٜٖ ............................... البيانات ادلقابلة للمجموعة التجريبية -2
 ٜٖ .................................... البيانات ادلالحظة للمجموعتُت -3
  ٓٗ ........................... البيانات كالنتائج االختبار كربليلها غرض -4

 الفصل االخامس : تحليل البيانات
 ٕ٘  ......................................................... خلص البحث  -أ

 ٖ٘  ............................................................ ادلقًتحات -ب
 قائمة المراجع 

 المالحقة
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 قائمة الجدوال
 البيانات الرقم

عدد ادلدرسات يف ركضة األطفاؿ مسلمات هنضة العلماء  ٔ
 ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓماالنق للسنة الدراسة 
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 الفصل األول

 خلفية البحث .أ
كاللغات كثَتة، سلتلفة من حيث اللفظ، متحدة من اللغة ألفاظ يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم. 

حيث ادلعٌت، أم أف ادلعٌت الواحد الذم ؼلاجل ضمائر الناس كاحد، كلكن كل قـو يعربكف عنو بلفظ 
  ٔغَت لفظ األخرين.

كاللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. كقد كصلت إلينا بوسائل النقل. 
ك قد  ٕف الكرًن كاألحاديث الشريفة، كما ركاه الثِّقات من منثور العرب كمنظومهم.كحفظها لنا القرأ

 ٖ.ـ ٖٜٚٔأخذت رمسيا هبذه اللغة النبيلة ادلنظمة ألمم ادلتخذة سنة 

كيف اكتساب اللغة األجنبية فال ؽلكن عدـ البحث عن تعليمها، كيف تعليم مث إذا ربدثنا عن  
ارة اللغة كىي مهارة االستماع كالكالـ كالقراءة مث الكتابة. كيف  هاللغة األجنبية نعرؼ ما يسمى دب

يف حُت، لتطوير ادلهارات األربع كمن ادلتوقع أف  كل من ىذه ادلهارات األربعة مكاهنا يف ذاهتا.
ألف ادلفردات ىي ادلعرفة األساسية للتالميذ يف استخداـ عبارة  .توسيع مفردات اللغة العربية للتالميذ

  .كاستخداـ أم ادلفردات ادلناسبة للتعبَت عن ما يريدكف ليتم تسليمهاالكماؿ، 

 .اللغة العربية ىي كاحدة من العديد من اللغات األجنبية اليت استخلصتها شعب إندكنيسيا
تعلم  .كبالتايل، فمن الضركرم دراسة تعلم لغتهم ىو الصحيح بالنسبة ألكلئك الذين كانوا غَت العرب

كبادلثل مع  .دبا فيها اللغة العربية يف ىذه احلالة ؽلكن أف يتم بطرؽ كأساليب سلتلفةاللغات األجنبية 
 .تعلم ادلفردات

ادلفردات ىي عنصر كاحد من اللغة اليت غلب أف تكوف شللوكة من قبل ادلتعلم لغة أجنبية دبا 
كىكذا، ؽلكن  .اللغةادلفردات العربية كافية لدعم شخص يف التواصل كالكتابة يف  .فيها اللغة العربية

القوؿ أف ربدثا ككتابة كإجادة اللغة غلب أف تكوف معتمدة من قبل ادلعرفة كالتمكن من ادلفردات 
يعترب إضافة ادلفردات الشخص عموما جزءا ىاما، سواء من تعلم لغة أك  .الغنية كمنتجة كالفعلية

                                                           
 . 2(، ص.2002)بيروت: دار الفكر، جامع الدروس العربية . مصطفى الغالييني،  1

   . 2. مصطفى الغالييني،مرجع سابق، ص. 2

 2(، ص. 2011)باهدوهج: روسدا كاريا،  طريقة تعليم اللغة العربية. أجيب حرماوان،  3
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تدريس طالب ادلدارس كلمات جديدة  كغالبا ما يتم  .تطوير ادلرء القدرة يف اللغة اليت يتقن بالفعل
كجزء من موضوع معُت كالكثَت من البالغُت الذين اعتربكا تشكيل ادلفردات كنشاط اليت ىي مثَتة 

فمن الضركرم لألسلوب الصحيح من أجل دراسة ادلفردات العربية، حىت أف  .لالىتماـ كمفيدة
  .كن أف يتحققاحلاجة إىل ادلفردات اخلزانة يف تعلم اللغة العربية ال ؽل

كأدل تطور العلم كالتكنولوجيا تغيَتات كبَتة جدا دلختلف أبعاد احلياة اإلنسانية، سواء يف 
ذلك أف التعليم ال تتخلف التنمية للمراجعات  .اجملاالت االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالتعليمية

كىذه العوامل ىي الوسائل  ىذه التقنيات الالزمة زبضع بشكل خاص لتعديل ادلتعلقة التعليقات
حىت يتمكنوا من تقدًن ادلواد التعليمية للتالميذ يف كل من   .التعليمية يف التعلم كادلعلمُت الرئيسي

 .كفاءة كفعالية

كل شيء ؽلكن أف تستخدـ لتحفيز األفكار  .كسائل التعليمية ىو أداة من عملية التعلم
ىذا القيد  .ادلتعلمُت كذلك لتشجيع عملية التعلم كادلشاعر كاالىتمامات كالقدرات كادلهارات لدل

 /كاسع جدا كيشمل فهم متعمق للموارد كالبيئة كالبشرية كاألساليب ادلستخدمة ألغراض التعلم 
  .التدريب

كتابة دقيقة كغليد القراءة.  يعلم يف نفس الوقت يتقن يف احلديث، كزمن االستجابة لالستماع،
ربمل العديد من  .بية يف كل مستول لديو مستويات صعوبة سلتلفةالتمكن من مفردات اللغة العر 

 .عدـ االىتماـ استخداـ اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية .التالميذ من الصعب أف تعلم اللغة العربية
تطوير زماف اليت ذبعل ادلزيد من التالميذ على تعلم اللغة اإلصلليزية من يف العربية الذم غلعل 

 .على دراية مفردات اللغة العربية التالميذ ليسوا

كفقا ذلذا البياف, كجدت الباحثة ادلشكالت اليت تواجو ادلدّرسة ك التالميذ يف تعليم اللغة 
العربيةالوسائل التعليمية اليت استخدمت أقل فعالية، كعدـ اىتماـ التالميذ يف تعلم اللغة العربية، 

ك  بركضة األطفاؿ مسلمات هنضة العلماء ماالنق. .كعدـ كتعلم ادلفردات العربية اكتسب التالميذ
نالت الباحثة ادلعلومات عن مشكالت من قبلية اليت كصلت ادلدّرسة ك رئسة ادلدرسة إىل الباحثة يف 

 . قيلت ادلدرسة. ٕٙٔٓابريل  ٜٔدكاف ادلدرسة يـو الثلثاء, 
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علمات للتالميذ غَت من مقابلة الباحثة لالستنتاج بأف كسائل التعلم ادلستخدمة من قبل ادل
كبالتايل فإف الباحثة سوؼ  .مكرب كإتقاف الضعيف دلفردات اللغة العربية احلصوؿ على التالميذ

لًتقية فعالية التالميد يف تعليم ادلفردات  (Index Card Match)بطاقة قائمة ادلبارة  تستخدـ
 بركضة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء ماالنق.

أساليب التعلم تعزيز التعاكف بُت (Index Card Match)دلبارة أف استخدـ بطاقة قائمة ا
 Index Card)التالميذ يف اإلجابة على األسئلة عن كسائل بطاقة قائمة ادلبارة 

Match)ىذه عملية التعلم أكثر إثارة لالىتماـ للتالميذ الذين يبحثوف عن  .الفهرسة يف أيديهم
يف ىذا كسائل، غلب على التالميذ فهم   .جو لطيفشريك يف حُت تعلم حوؿ مفهـو أك موضوع يف 

 .غلب استخداـ الدماغ، يدرس األفكار، حل ادلشاكل، كتطبيق ما تعلموه .كيفية كػلفظ الدركس

ىو أسلوب التعلم   (Cooperative Learning) طريقة التعلم ىو أحد ظلاذج التعلم التعاكين
شريك الذم ىو بطاقة الرقم القياسي أك  النشط إلعادة النظر يف ادلوضوع مع تقنية تبحث عن

ىذا الوسائل ؽلكن  .اإلجابة على األسئلة يف الوقت الذم تعلم عن مفهـو أك موضوع يف جو لطيف
 .أف تزيد من نتائج النشاط كتعلم التالميذ

 (Index Card Match)ادلزاية باستخداـ بطاقة قائمة ادلبارة 

 زراعة الفرح أنشطة التعليم كالتعلم .1
 .وع عرضت ادلسألة أكثر جاذبية للتالميذموض .2
 .أف تكوف قادرة على خلق جو من التعلم النشط كادلرح .3
 أف تكوف قادرة على ربسُت نتائج تعلم التالميذ كصلت إىل مستول من .4
 .التعلم لإلتقاف .5
 كيتم تقييم جنبا إىل جنب مع ادلراقبُت كالالعبُت .6
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 أسئلة البحث .ب
يف تعليم ادلفردات بركضة  (Index Card Match)رةكيف استخداـ بطاقة قائمة ادلبا .1

 أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء ماالنق؟
يف تعليم ادلفردات  (Index Card Match)ما فعالية استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة .2

 بركضة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء ماالنق؟
 فروض البحث .ت

لًتقية فعالية  (Index Card Match)تعليم ادلفردات باستخداـ بطاقة قائمة ادلبارة 
التالميذ يف تعليم ادلفردات بركضة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء ماالنق يؤثر كثَتا ك يسّهل التالميذ 

 لًتقية فعالية تعلم اللغة العربية.
 أهمية البحث .ث

 كذبرم أف يكوف ىذا البحث مفيدا كما يلي:
 اجلانب النظرم (1

ك اخلربات عن استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة  يقصد ىذا البحث يف إثرا ادلعرفات ادلعلومات
(Index Card Match) .يف تعليم ادلفردات 
 اجلانب التطبيقي (2

سوؼ يكوف ىذا البحث مساعدا ادلدرسي اللغة العربية يف تعليم ادلفردات كالرتفاع دافع 
 التالميذ يف تعليم اللغة العربية كأف يكوف مساعدا للتالميذ لنيل كثرة ادلفردات.

 د البحثحدو  .ج
 احلد ادلوضوع .1

لًتقية فعالية التالميذ Index Card Match) )ىذا البحث يستحدـ بطاقة قائمة ادلبارة 
 بركضة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء ماالنق. يف الفصل الباء )ب( كالفصل األليف )أ( 

 ك الفاكحة"  استخداـ ىذا البحث بادلوضوع "الواف
 احلد ادلكاين .2
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ماالنق. ألف الدرجة  ٖٔكضة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء غلرم ىذا البحث يف بر 
النهائية سوؼ ترتفع إىل مستول ادلدارس االبتدائية كتتطلب الكثَت من ادلفردات كالفهم يف 

 .استخدامها
 احلد الزمٍت .3

 ـ. ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓغلرم ىذا البحث يف السنة الدراسة 
 أهداف البحث .ح

 أىداؼ البحث كما يلي:إعتمادا على أسئلة الباحث, فتعترب الباحثة 
يف  (Index Card Match)اللغة العربية الطفاؿ باستخداـ بطاقة قائمة ادلبارة  دلعرفة .1

 تعليم ادلفردات بركضة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء ماالنق.
يف تعليم ادلفردات  (Index Card Match)دلعرفة كيفية استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة  .2

 لعلماء ماالنق.بركضة أطفاؿ مسلمة هنضة ا
يف تعليم ادلفردات  (Index Card Match)لقياس فعالية استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة  .3

 بركضة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء ماالنق.
 تحديد المصطلحات .خ

 فعاليات (1
يظهر فعالية يف األساس دلدل ربقيق النتائج، يف كثَت من األحياف أك دائما مرتبطة مع 

 .الًتكيز على فعالية النتائج احملققة .غم من أف ىناؾ اختالفات بينهمامفهـو كفاءة، على الر 
  (Index Card Match) بطاقة قائمة المبارة (2

أساليب التعلم تعزيز (Index Card Match)ؽلكن أف استخدـ بطاقة قائمة ادلبارة 
 .أيديهم التعاكف بُت التالميذ يف اإلجابة على األسئلة عن طريق مطابقة بطاقات الفهرسة يف

ىذه عملية التعلم أكثر إثارة لالىتماـ للتالميذ الذين يبحثوف عن شريك يف حُت تعلم حوؿ 
 .مفهـو أك موضوع يف جو لطيف

 .يف ادلمارسة العملية يف ىذه ادلباراة بطاقة مؤشر ادلعلم يشرح ادلفردات كضوحا للتالميذ
ليست ىي اجلواب من  حوؿ بطاقات كبطاقات اإلجابة .سيحصل كل طالب ػلصل كرقتُت

يف  .كل طالب سوؼ نبحث عن األجوبة اليت تقاـ من قبل األصدقاء .بطاقات مسألة يف يده
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إعداد ادلعلمُت اختبار النظر التصويرية، مث سيتم إرفاؽ كل طالب إىل ادلفردات الصحيحة 
 .باإلضافة إىل صورة

 تعليم المفردات (3
 ٗك ادلفردات كعناصر يف تعليم اللغة العربية.عملية تقدًن ادلواد التعليمية بشكل الكلمة أ
( كتنقسم كل كفقا للمهاـ كالوظائف على ٗيوفر رصد لألمحد تصنيف ادلفردات إىل أربعة )

 5:النحو التايل
 تقسيم ادلفردات يف سياؽ ادلهارات اللغوية (1
 ادلفردات لفهم )ادلفردات فهم( أم لغة ادلنطوقة )االستماع( كالنص )القراءة( (2
 يف زلادثات ربتاج إىل .(ات يف الكالـ )الذم كاف يتحدث ادلفرداتادلفرد (3
   استخداـ ادلفردات ادلناسبة، سواء زلادثات غَت رمسية )عادية( كغَت الرمسية )موقفية( (4

ىذا  ٙإف ادلفرداتتلعب دكرا ىاما يف فهم أفكار ك خربات شخص منطوقة كانت أك كمتوبة.
يلعب دكرا ىاما يف عملية اللغة منطوقة كانت أـ مكتوبة  دليل على استعاب الشخص على ادلفردات

 فياحلياة اليومية أك األكادؽلية. ال سيم دلتعلم اللغة,لذلك على ادلتعلم اللغة استيغاب على ادلفردات.
 :أىداؼ تعليم ادلفردات ىي

 إدخاؿ مفردات جديدة للطالب .أ
 .صحيح ادلتعلمُت القطار لتكوف قادرة على نطق هبا ادلفردات بشكل  .ب
كعند استخدامها يف سياؽ  (قائمة بذاهتا)معجمية  /فهم معٌت ادلفردات، سواء داليل   .ت

 معٌت تلميحي كالنحوية.)مجلة معينة 
كفقا  (ككتب( ملفقة (أف تكوف قادرة على استخداـ مفردات التعبَت، سواء شفهية احملكية  .ث

 للسياؽ الصحيح(
 
 
 

                                                           
4
 Ahmad Fuad Efendi, Metodelogi Pengajaran Bahasa Arab.(Malang: Misykat, 2004), Hlm.97 

5
  

6
 Harimukti Kridalkasana, Kamus Linguistik. (Jakarta: Pt Gramedia1982),hlm.50 
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 الدراسة السابقة .د
 ىذا ادلوضوع اليت قامت هبا الباحثة ىي:إف الدارسة السابقة يف 

لتنمية  (Index Card Match), استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة ٕٔٔٓإرين إميايت,  (1
تشجيع الدراسة التالمذ علـو اإلجتمائية يف مدرسة اإلسالمية احلكومية فاداأف. يهدؼ ىذا 

 البحث إام:
لتنمية تشجيع الدراسة   (Index Card Match)لشرح تصميم بطاقة قائمة ادلبارة  (1)

 التالميذ علـو اإلجتمائية يف مدرسة اإلسالمية احلكومية فنداأف.
لتنمية تشجيع الدراسة   (Index Card Match)لشرح استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة  (2)

 التالميذ علـو اإلجتمائية يف مدرسة اإلسالمية احلكومية فنداأف.
لتنمية تشجيع الدراسة   (Index Card Match)لشرح تقوًن بطاقة قائمة ادلبارة  (3)

 التالميذ علـو اإلجتمائية يف مدرسة اإلسالمية احلكومية فنداأف.

إف ادلنهج الذم استخدامها الباحثة ىو ادلنهج اإلجرائي بتصميمي ثالثة أدكار. كأما نتيجة ىذا 
قد صلحت لتنمية  (Index Card Match)البحث ىي أف استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة 

تشجيع الدراسة التالميذ خاصة يف علـو اإلجتماعي. كيتضح ىذا البحث يف دكرة األكىل كصلت إىل 
%, كيف دكرة الثالثة كصلت إىل ٕٙ, ٖٙ%, مث يف دكرة الثانية كصلت إىل درجة ٓٗ, ٛٗدرجة 
 %.ٓٚ, ٙٛدرجة 

ية يف ادلستوم (, فعالية استخداـ الطاقة يف تعليم ادلفردات كاجلمل العربٕٛٓٓدياف إكاكايت,) (2
( معرفة مدل فعالية ٔالثاين مدرسة احملسن الثناكية بوركاسارل النبونج. يهدؼ ىذا البحث إىل: )

لتنمية   (Index Card Match)تعليم ادلفردات اللغة العربية باستخداـ بطاقة قائمة ادلبارة 
معرفة مدل فعالية تعليم  (ٕكفاءة كتكوين اجلمل اللغةالعربية عند تالميذ مدرسة احملسن الثناكية, )

لتنمية كفاءة كتكوين  (Index Card Match)اجلمل العربية باستخداـ بطاقة قائمة ادلبارة 
 اجلمل اللغةالعربية عند تالميذ مدرسة احملسن الثناكية.

إف ادلنهج الذم استخدامها الباحثة ىو ادلنهج التجرييب الكمي بتصميمي االختبار القبلي كالبعدم 
كأما نتيجة ىذا البحث  (pretest-posttest onegroup desaignعة الواحدة )باجملمو 

يف تعليم ادلفردات اللغة العربية  (Index Card Match)ىي أف استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة 
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لتالمي الصف الثاين "ب" مدرسة احملسن الثناكية بوركاسارل النبونج قد صلحت يف رفع جودة تعليم 
 تلميذا صلحوا يف تعليم. ٙٔليم ادلفردات كمجل العربية كما ىو ادلرجو منو, حبيث أف التالميذ يف تع
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 الفصل الثاني
 النظارى اإلطار

 الوسائل التعليمية .أ
 تعريف الوسائل التعليمية .1

شلا قد  التعليمأك  اخلرباتأك  الدراسةمن خالؿ  كادلهارات كالقيم، ادلعرفةالتعلم ىو عملية تلقي 
يؤدم إىل تغَت دائم يف السلوؾ، تغَت قابل للقياس كانتقائي حبيث يعيد توجيو الفرد اإلنساين كيعيد 

باعتبار مصطلح التعلم مرتبط بالًتبية، فتجميع التعاريف حوؿ مفهـو  .تشكيل بنية تفكَته العقلية
ئو اكتساب معارؼ كمهارات كقيم جديدة الًتبية: ىو كل فعل ؽلارسو الشخص بذاتو يقصد من كرا

تساعده علي تنمية قدراتو علي االستيعاب كالتحليل كاالستنباط. ذلذا غلب التفريق بُت مصطلحي 
التعليم عملية يقـو هبا ادلعلم جلعل الطالب  .تعليم كتعلم، فهما ملتصقاف لدرجة اخللط بينهما
 .ارس التعليم كالطالب ؽلارس التعلميكتسب ادلعارؼ كادلهارات كبصيغة بسيطة: ادلعلم ؽل

كإجراء كالدراسة من ذكم اخلربة فقط التالميذ  .التعلم ىو أفعاؿ كسلوؾ التالميذ معقدة
تعلم عمل عن شيء يبدك  .التعلم ػلدث بفضل التالميذ على اكتساب شيء يف احلي .أنفسهم

 ٚ.أف سلوؾ مكتسب أف يكوف مرئيا من اخلارج
كالتعلم ىو عملية النشاط العقلي للشخص يف التفاعل مع البيئة، كأسفر كفقا لساصلايا فيينا، 

مث عملية التعلم ىي يف  .عن التغَتات السلوكية اليت ىي اغلابية، سواء يف ادلعرفة كالنفسي التغيَتات
 ٛجوىرىا النشاط العقلي الذم ال ؽلكن رؤيتها.

س سواء أكانت مسعية أـ بصرية أـ مسعية فوسيلة التعليمية ىي أحدل األداكات اليت يستعملها ادلدر 
بصرية هبدؼ زيادة فعالية التعلم كتوضيح مفاىيم الدرس كتدريب الطلبة على االلفظ كالرموز كاألرقاـ 

 9اجملردة فقد.
 
 

                                                           
7
 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 7. 

8
 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran; Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 229. 
9
 .6891على محمد الخولً, أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة, الرٌاض.   
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 شركط التعلم:
كجود الفرد إنسانا كاف أك حيوانا أماـ موقف جديد أك عقبة تعًتض إرضاء حاجاتو أم  .1

 .توجد مشكلة غلب حلها
 .يدفع الفرد إىل التعلم دافعكجود  .2
 .بلوغ الفرد مستول من القدرة علي االستيعاب النضج كالفهم .3
 .العمل بالعلم كاالستفادة منو .4

دامها على نطاؽ كاسع يف يف الوقت الذم تعلم كلمة ىو ترمجة للتعليمات اليت يتم استخ
كباإلضافة إىل ذلك، ىو مصطلح يتأثر أيضا بالتطورات  .عامل التعليم يف الواليات ادلتحدة

التكنولوجية ؽلكن أف تسهل اليت يتحملها التالميذ يف تعلم كل شيء من خالؿ رلموعة متنوعة 
فزيوف، كالصور، كىكذا من كسائل اإلعالـ، مثل ادلواد التعليمية يف ادلطبوعة كادلسموعة كالتل

طوس، ؽلكن أف يؤدم إىل تغيَتات يف دكر ادلعلمُت يف إدارة عملية التعلم، كادلعلمُت   .دكاليك
 ٓٔكمصدر للتعلم لتكوف معلما ميسرا يف التعلم.

عملية التعلم كالتعليم اجليد على إعداد اسًتاتيجيات كأساليب جيدة كمناسبة لظركؼ 
الة عن طريق استخداـ كسائل اإلعالـ كفقا لالحتياجات أف كأيد ىذه احل .التالميذ كقتهم

 .التالميذ ىم أكثر محاسا يف التعلم كيسمح ادلعلمُت لتقدًن الدركس
تعرؼ رابطة التعليم كتكنولوجيا  .مقدمة""أك  "كسيط"كلمة معٌت حرفيا كسائل اإلعالـ ذلا 

ها لعملية توزيع مجيع أشكاؿ كسائل اإلعالـ اليت يتم استخدام (AECT)االتصاالت
ككالة الطاقة النوكية الذم يعرؼ بأنو الكائنات اليت ؽلكن )يف حُت رابطة التعليم .ادلعلومات

التالعب هبا، يرل، يسمع، يقراء أك مناقشة جنبا إىل جنب مع األدكات الالزمة حلسن 
 ٔٔ.استخدامها يف أنشطة التعليم كالتعلم، قد تؤثر على فعالية الربنامج التعليمي

ن التعريفات اليت ؽلكن أف طللص إىل أف تعريف اإلعالـ ىو أمر توجيو الرسائل كؽلكن أف م
كاالستخداـ  .ربفز العقل كادلشاعر كالفعالية من التالميذ كذلك لتشجيع عملية التعلم يف حد ذاتو

ادلبتكر لوسائل اإلعالـ تسمح للتالميذ لتعلم أفضل كتكوف قادرة على ربسُت أداء ذلم كفقا 
 .ألىداؼ ادلراد ربقيقهال
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يف كتابو أف ادلواد التعليمية ىي رلموعة من ادلواد العلمية اليت  كأمحد رفاء كقاؿ نانا سجانا
تتكوف من احلقائق كادلفاىيم كادلبادئ، كتوليد ادلعرفة اليت تأيت من ادلناىج الدراسية، كؽلكن أف 

 .تدعم ربقيق أىداؼ التعلم
اف أف معظم تربز أساليب التدريس ككسائل اإلعالـ التعلم  يف منهجية التدريس ىناؾ جانب

كيف حُت أف التقييم ىو أداة لقياس أك ربديد مستول التنفيذ أك غَت  .كأداة مساعدة يف التعليم
ٕٔذلك من األغراض التعليمية.
  

 ( اقًتح استخداـ كسائل اإلعالـ يف مزايا التعلم ىي:ٜٜٛٔىيلدا براييتنو )
 فكار اليت نظرم، لذلك تقليل ادلفاىيم اخلاطئة الطالب يف الدراسة.غرس األفكار أك األ (1
 ربسُت مصلحة الطالب يف ىذا ادلوضوع. (2
 توفَت اخلربات احلقيقية اليت ربفز نشاط نفسك للتعلم.  (3
 لتطوير كسيلة ادلستدامة يف التفكَت. (4
كجعل عملية توفَت اخلربات اليت ال ؽلكن احلصوؿ عليها بسهولة من خالؿ ادلواد األخرل،  (5

 التعلم عميقة كمتنوعة.
 شلا ىو مطلوب كسائل اإلعالـ تعلم لتنفيذ عملية التعلم كالتفكَت لدل الطالب. (6
 أهمية الوسائل التعليمية .2

يف حالة االضلراؼ حىت أف التواصل ىو يف كثَت  .يف جوىر عملية التعلم ىي عملية التواصل (ٔ
ذلك جزئيا إىل ميل اللفظي، كعدـ كيرجع  .من األحياف غَت فعالة كاالتصاؿ الفعاؿ

كاحد زلاكلة للتغلب على مثل ىذه احلالة  .االستعداد من التالميذ، كعدـ االىتماـ كاإلثارة
ألف كظيفة من كسائل اإلعالـ  .ىو استخداـ متكاملة من كسائل اإلعالـ يف التعليم كالتعلم

تدريس جذب ادلزيد من يف ىذه األنشطة باإلضافة إىل التحفيز ادلعلومات سوؼ أكال ال
 االىتماـ كذلك لتحفيز التالميذ على التعلم

سوؼ تعلم الطالب كسائل اإلعالـ تكوف غامضة للغاية لذلك ؽلكن فهم أفضل للتالميذ  (ٕ
 .كتسمح للتالميذ إلتقاف أغراض تعليمية أفضل
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كطرؽ التدريس يكوف أكثر تنوعا، كليس فقط لفظية من خالؿ السرد من الكلمات من قبل  (ٖ
 .ادلعلم، حىت يتمكن التالميذ ال ػلصلوف على بادللل كادلعلمُت ال ينفد من البخار

ادلزيد من التالميذ أنشطة التعلم ألنو ليس فقط االستماع إىل ادلدرسُت كلكن أيضا أنشطة  (ٗ
 .أخرل مثل مراقبة، كالقياـ، كإظهار كغَتىا

بعض احلاالت  .قباؿ ادلعلوماتالعارض كادلواقف كالسلوكيات ككذلك لزيادة االنسجاـ يف است
 ٖٔ.يف كسائل اإلعالـ ؼلدـ أيضا لتنظيم مقاييس التقدـ كتوفَت التغذية ادلرتدة

 .ؽلكن لوسائل اإلعالـ تعلم ربسُت يف ادلقابل من ادلتوقع أف يتحسن يتم ربقيق سلرجات التعلم
 :طالب كالتعلمىناؾ سبباف كراء كسائل اإلعالـ مهم جدا كؽلكن أف تزيد من نتائج الدافع 

 السبب األكؿ يتعلق دبا يعود بالنفع على كسائل اإلعالـ يف عملية التعلم لدل التالميذ. (1
السبب الثاين الستخداـ الوسائل التعليمية ؽلكن أف تزيد النتائج الدافع التالميذ  (2

ا مستول التفكَت البشرم يتبع مراحل النمو بدء .كالتعلم فيما يتعلق دبستول تفكَت التالميذ
من التفكَت ملموسة لرئيس التفكَت اجملرد، بدءا من التفكَت البسيط شلا أدل إىل التفكَت 

 ٗٔ.كيرتبط استخداـ كسائل اإلعالـ التدريس عن كثب إىل مرحلة التفكَت .ادلعقد

يف اخلطة التعليمية للعمل عبد اجمليد يثبت أف كسائل اإلعالـ ىي كاحدة من مكونات شكل 
 :خطة الدرس

 لنقاشموضوع ل (1
 كالغرض من التعلم (2
 موضوع (3
 أنشطة التعلم (4
 مطلوبة كسائل اإلعالـ (5
 تقييم نتائج التعلم (6
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 :يتطلب إعداد إعداد التدريس كيشمل العناصر التالية ٕٗٓٓادلناىج الدراسية يف عاـ 

 )اسم ادلوضوع، كالطبقة، فصل دراسي، ككقت االجتماع ادلخصص(ربديد موضوع  (1
 الكفاءة األساسية (2
 ادلوكل مواد (3
 اسًتاتيجية التعلم (4
 تعلم كسائل اإلعالـ (5
 التقييم كادلتابعة (6
 ادلواد ادلصدر (7
 فوائد الوسائل التعليمية .3

يف عملية التعلم، كعلا من العناصر اذلامة جدا ىو األسلوب كسائل اإلعالـ التدريس 
اختيار كاحدة من طرؽ تدريس خاصة من شأهنا التأثَت  .كل من ىذه اجلوانب مًتابطة .كالتدريس

على نوع من كسائط التدريس ادلناسبة، على الرغم من أف ىناؾ جوانب أخرل غلب أخذىا بعُت 
االعتبار يف اختيار كسائل اإلعالـ، من بُت أمور أخرل، فإف الغرض من التدريس، كأنواع ادلهاـ 
كيتوقع استجابة الطالب إلتقاف بعد التدريس يف التقدـ، كسياقات التعلم دبا يف ذلك خصائص 

طالب ، كمع ذلك، فإنو ؽلكن القوؿ إف كاحدة من ادلهاـ الرئيسية للغة التدريس ىي ادلساعدات ال
 15.التعليمية اليت تؤثر أيضا ادلناخ كالظركؼ كالبيئة التعليمية ادلنظمة كاليت مت إنشاؤىا من قبل ادلعلمُت

 ادلعلمُت بشكل عاـ، كفوائد من كسائل اإلعالـ يف عملية التعلم ىي تسهيل التفاعل بُت
كلكن على ضلو أكثر ربديدا كىناؾ العديد  .كالطالب حبيث التعلم سوؼ يكوف أكثر فعالية ككفاءة

(، على سبيل ادلثاؿ، لتحديد ٜ٘ٛٔمن الفوائد اليت كسائل اإلعالـ أكثر تفصيال كيمب كدايتوف )
 :بعض الفوائد من كسائل اإلعالـ يف التعلم، كىي

 عللموضو تقدٌم المتجانس ٌمكن (1
 تصبح عملية التعلم أكثر حيوية كجذابة (2
 تصبح عملية التعلم أكثر تفاعلية (3
 الكفاءة يف الوقت كالطاقة (4
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 ربسُت جودة سلرجات تعلم الطالب (5
 يسمح كسائل اإلعالـ يف عملية التعلم ؽلكن القياـ بو يف أم مكاف كزماف (6
 م الطالبؽلكن لوسائل اإلعالـ أف تعزز موقفا اغلابيا ذباه ادلادية كعملية تعل (7
 .تغيَت دكر ادلعلم ضلو أكثر إغلابية كمثمرة (8
 انواع الوسائل التعليمية .4

استخداـ كسائل اإلعالـ يف تنفيذ التعلم ؽلكن أف زبتلف يف استخداـ كسائل اإلعالـ ادلرئية 
 .كالسمعية كالبصرية

كسائل االعالـ البصرية ىي كسائل اإلعالـ اليت ؽلكن أف ينظر إليها على أهنا صور  (1
مكة  .دلعركضة ىنا فوتوغرافيا كالكاريكاتَت كالنشرات، كادللصقات، كالنموذجُت، كىلم جراا

ىو كسائل اإلعالـ ثالثية األبعاد، كاليت تذكرنا بعض كجوه حقيقية، مثل كائن كبَتة جدا، 
 .صغَتة جدا، كبعيدا جدا، نادرة، أك معقدة للغاية لعرضها على الدرجة

فقط )كسيلة الذم ػلتوم على رسالة كشكل السمعية كسائل اإلعالـ السمعية ىو  (2
عادة دلمارسة ادلهارات ادلرتبطة  .لتحفيز العقل، كالشعور من االىتماـ، كالدافع (مسموع
 .السمع

كسائل االعالـ السمعية كالبصرية ىو أكثر كماال من اثنُت من كسائل اإلعالـ  (3
عالـ غلمع بُت كسائل اإلعالـ كما يوحي االسم، ىذه كسائل االعالـ كسائل اال .األخرل

لذلك من خالؿ ىذه الوسيلة ؽلكن للتالميذ عرض الصور يف كقت  .السمعية كالبصرية
 .ىذا العرض كسائل اإلعالـ مع ادلوضوع يصبح أكثر اكتماال كأكثر كضوحا .كاحد صوتو

كن ادلعلموف ال غلب أف يكوف دبثابة االرساؿ من ادلواد، ألف العرض اإلعالمي للمواد ؽل
 .استبداذلا

 :ذبميع شكل من أشكاؿ كسائل اإلعالـ التعلم كفقا لعبد اجمليد إىل أربعة
ادلواد ادلطبوعة، من بُت أمور أخرل، كالنشرات، كالكتب، كظلاذج كأكراؽ عمل   (1

الطالب، كالكتيبات، كرسم بياين حائطي، كالصور، كالرسومات كالنماذج، ظلاذج باألحجاـ 
 .الطبيعية
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عليمية يسمع، كاألشرطة، كاإلذاعة، كسجالت الفونوغراؼ كاألقراص ادلدرلة ادلواد الت  (2
 .كالصوت

(كما األقراص ادلدرلة Audio  Visualنقطة ادلواد التعليمية نظر ىَتد )  (3
 .كاألفالـ

 ٙٔ.مواد تعليمية تفاعلية مثل قرص مدمج تفاعلي  (4
 (Index Card Matchبطاقة قائمة المبارة ) .ب

 (Index Card Matchلمبارة )تعريف بطاقة قائمة ا .1
ىي طريقة التعليم ادلستخدمةحلملة التالميذ   (Index Card Match)بطاقة قائمة ادلبارة 

 ٚٔيف توجيد األجوبة ادلناسبة باألسئلة ادلعدة.

ىي طريقة اليت تستخدـ البطاقة, كانت   (Index Card Match)بطاقة قائمة ادلبارة 
جابة. يف ىذه الطريقة ذلا عنصر خاص, فهي عنصر اللعبة اليت ال البطاقة ربتول علي السؤاؿ ك اإل

ربمل التالميذ إىل السامة ك ادللل. استخداـ ىذه الطريقة تعٍت كانت البطاقة قسمت إىل التالميذ, 
كىم يفكركف عن اإلجابة ادلناسبة من السؤاؿ ادلوجودمدة.  فبعد ذلك يبحث التالميذ عن اإلجابة 

هذا احلاؿ بشرحقليال بأف عملية التعليم ليس يف تقدًن ادلعلومات كيدخل يف بطاقة األخرل. ف
التالميذ إىل الفصل أف غللسوا كيسمعوا ادلدة فحسب, لكن التالميذ يسًتكواعملية التعليم يف 
الفصل.  ليس من الواجب على استخداـ ىذه العملية داخل الفصل, لكنها قادة على عمليتها 

 التالميذ محاسة. خارج الفصل لكي أف يكوف

ىي الطريقة ادلفاعلة كاجليدة لتدكَت الدرس.  (Index Card Match)بطاقة قائمة ادلبارة 
كيف احلقيقة, قدرنا استعماؿ ىذه  ٛٔىذه الًتيقة ربحوم على إعداد السؤاؿ مزّكجا بأصحابو األخر.

ليم, كزاد العلم الطريقة ليس إلعادة الدرس ادلاضي فحسب, كلكن مناسب لدرس اجلديد عند التع
 ٜٔادلعلومات عند دخوذلم يف الفصل.

                                                           
16

 Abdul Majid, op.cit., hlm 174 
17

 A. Fatah Yasin, Op. Cit., hlm 184 
18

 Melvin L. Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung, Nusa Media, 2006., hlm 250 
19 Hisyam Zaini dkk, Strategi Pembelajaran Aktif (Yogyakarta: CTSD, 2004), hlm.69 
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( ٕٔٔٓبعض مواطن القوة كالضعف يف مباراة أساليب التعلم مؤشر بطاقة كفقا لبونا مركاف )
الزائدة طريقة مؤشر بطاقة  -مبينا أف ىناؾ فائض طريقة مؤشر بطاقة ادلباراة ىي على النحو التايل: 

 :ادلباراة على النحو التايل

 .اإلثارة يف أنشطة التعلمتزايد  (1
 .موضوع سلمت األمر أكثر جاذبية للطالب (2
 .قادرة على جعل التعلم أكثر نشاطا كشلتعة  (3
 .أف تكوف قادرة على ربسُت نتائج تعلم الطالب كصلت إىل مستول من التعلم لإلتقاف (4
 كقد مت التقييم جنبا إىل جنب مع ادلراقبُت كالالعبُت (5

 :راة على النحو التايلضعف طريقة مؤشر بطاقة ادلبا
 .يستغرؽ كقتا طويال للطالب إلكماؿ ادلهمة كاإلصلاز (1
 .ػلتاج ادلعلموف إىل قضاء أكثر من ذلك  (2
 .طويل الزباذ االستعدادات  (3
 .غلب أف يكوف ادلعلم بركح دؽلقراطية كادلهارات الكافية يف إدارة الصف  (4
 .يف حل ادلشكلةالطلب أف الطبيعة اخلاصة للطالب أك ادليل إىل التعاكف   (5
 .أصبحت الطبقة غوغائية حبيث ؽلكن أف يعطل الطبقة (6
 ( Index Card Matchحطواب بطاقة قائمة المبارة ) .2

 :ٕٓمن حطوات استخداـ الوسائل كما يلي
 يستخدمادلدرس قطعة من القرطس لعدد التالميذ ذلك الفصل (1
 فقسمها إىل قطعتنا  (2
 احدايف نصفها مكتوبة بالسؤاؿ, لكل قرطاس سؤاال ك  (3
 يف نصفها األخر مكتوبة باإلجابة ادلعدة  (4
 مث زبلطها إىل مكاف كاحد (5

                                                           
20 Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam, (Semarang: Basail Media Group, 2008), hlm.82 
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فبعد ذلك بقسم ادلدرس القراطسإىل التالميذ يف ذلك الفصل. فشرخ ادلدرس النطاـ  (6
اللعبة بأف التلميذ الذم حصل على قرطاسالسؤاؿ الـز على حبث صاحبو بقرطاس 

 اجلواب ادلناسب.
 سب أزكاجو ادلناسبأمرادلدرس التالميذ باجللوس ح (7
 مث يقرأ التالميذ كاحدؿ فواحدا حسب السؤاؿ كاجلواب فيقرطاسهم بصوت عالية (8
 كاألخر, جعل ادلدرس التوضيح كاالستنباطأك التلخيص مع التالميذ. (9

 ٕٔأما خطوات الستخداـ ىذه الطريقة كما يلي:

 بيعد ادلدرس البطاقات فيما مادة لتذكرة الدرس, لكل جهة السؤاؿ كاجلوا (1
 لكل التالميذ بطاقة كاحدة (2
 لكل التالميذ يفكركا عن السؤاؿ أك اجلواب يف يده. (3
 لكل التالميذ يبحث عن زكاجو ادلناسب. (4
   ذلكيناسبوا التالميذ بطا قتهم قبل إنتهاء الوقت فبعد (5
فإذا ختم الدكر األكؿ, فحفقت البطا قات دلر ثانية كي يناؿ التالميذ السؤاؿ أك  (6

 ل ىذه, العملية إىل األخر.اجلواب االخر, فجر 
 (Index Card Matchمزايا و عيوب بطاقة قائمة المبارة ) .3

ذلا ادلزايا األخرل, منها اللعبة يف التعليم, كبناء  (Index Card Match) بطاقة قائمة ادلبارة
وا يف مصاحبة التالميذ بينهم, كذالك دلعرفة مقياس فهم التالميذ إىل الدرس ادلعدة, كالتالميذ اليزال

احلماسة عند التعليم مهماكاف التعليم يبدا يف احلصة للمدرس يعرؼ على التالميذ الذين مل يفهموا 
 عن الدرس ألهنم يصعبوف يف حبث صاحبو ادلناسب.

كعيوب ىذىالطريقة  ىي حيتاج إىل تنظيم الوقت اجلّيد لفصل الكبيَت خاصة. ادلدرس مستعد 
أيضا. قراءة األسئلة كاألجوبة ربتاج إىل كقت طويل, إذا كاف بأنواع األسئلة اجلميلة ك الكثَتة 

 التالميذ يقرؤا األسئلة ك األجوبة متبادلة. فلذلك الـز على ادلدرس تنظيم الوقت اجليد.
 

                                                           
21

 Djamaroh, dkk. Ragam Pembelajaran Interaktif. (http://dossuwanda.wordpress.com, diakses18 April 2016 

jam 20:02 WIB) 

http://dossuwanda.wordpress.com/
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 تعليم المفردات .ت
 تعريف تعليم المفردات .1

ية ادلفردات ىي كاحدة من عناصر اللغة اليت غلب أف يعلم هبا ادلتعلمُت من اللغات األجنب
 لتكوف قادرة على اكتساب مهارات التواصل مع اللغة.

كقفا ال لقرف, كادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تشكل اللغة. قدرة الشخص على فهم 
مهارات اللغة األربع تعتمد اعتمادا كبَتا على التمكن من ادلفردات ؽلتلكها. ادلفردات ىي عبارة عن 

غة من شخص من معركؼ الستخدامها يف صياغة اجلمل أك رلموعة من الكلمات اليت تشكل الل
التواصل مع اجلمهور. بنيت التواصل مع استخداـ ادلفرداتالصحيحة كادلناسبة سيتم عرض احملة عامة 

 عن مستول الذكاء كالتعليم من مكربات الصوت.
لمة ادلفردات ىي عبارة عن رلموعة من بعض الكلمات اليت من شأهنا أف تشكل اللغة, كالك

ىي أصغر جزء من اللغة اليت ىي حرة, كىذا التعريف ؽليز بُت الكلمات اليت كتبها مرفيم. مرفيم ىو 
 أصغر كحدة يف اللغة ذلا معٌت غَت مستقرة نسبيا.

شلا سبق ؽلكن االستنتاج أف كلمة سوؼ تستخدـ يف صياغة اجلمل أك التواصل مع اجلمهور. 
ت مناسبة كصحيحة تثبت مستول الذكاء كالتعليم من االتصاالت أحدىم بنيت باستخداـ مفردا

 استخداـ اللغة.
 مفهوم المفردات .2

اإلندكنيسية ألفها إؼلوؿ كشذيل ىي قائمة  -ادلفردات كما ذكرت يف القاموس اإلصلليزية
كيف اللغة اإلصلليزية مست بػػػػ كادلفردات يف اصطالح القاموس للغة اإلندكنيسية عند   ٕٕالكلمات.
 تاكا ىي "قائمة الكلمات".باالم بوس

 قاؿ سوجيطا إف ادلفردات ىي:

 مجيع الكلمات ادلضمونة فياللغة (1
 الكلمات اليت يستوعب عليها ادلتكلم ك الكاتب (2
 الكلمات ادلستخدمة يف العلـو (3

                                                           
22

 Jhon M Echol dan Hasan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia. (Jakarta: PT. Gramedia, 1998), hlm.631 
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 ٖٕقلئمة الكلمات ادلنظمة مع البياف ادلوجز مثل القاموس/ادلعجاـ. (4

( الكلمات اليت ٕلمات ادلضمونة يف اللغة, )( مجيع الكٔأما ادلفردات عند أحكادية فهي: )
( الكلمات ٖاستوعب عليو الشخص أك الكلمات اليت يستخدمها مجاعة يف نفس البيئة, )

( , ( قائمة الكلمات ٘( يف علم اللغة ليس مجيع الكلمات مفردات, )ٗادلستخدمة يف العلـو
 ٕٗا.كالعبارات كادلصطلحات يف اللغة اليت تنظم ىجائية كمعها ربددى

 أنواع المفردات .3
, البد من الفريق بُت نوعُت, منها: كلمات نشيطة ككلمات ٔعند تدريس الكمات أك اؿ

خاملة. ك يقصد باكلمة النشيطة تلك الكلمات اليت تعلم ليستخدمها إذا تكلم أك كتب. بعبارة 
 أخرل, الكلمات النشيطة تدرس الستعماؿ, أما الكلمات اخلاملة فتدرس الستيعاب.

( كتنقسم كل كفقا للمهاـ كالوظائف على ٗر رصد لألمحد تصنيف ادلفردات إىل أربعة )يوف
 25:النحو التايل

 تقسيم ادلفردات يف سياؽ ادلهارات اللغوية (5
 ادلفردات لفهم )ادلفردات فهم( أم لغة ادلنطوقة )االستماع( كالنص )القراءة( (6
 دثات ربتاج إىليف زلا .(ادلفردات يف الكالـ )الذم كاف يتحدث ادلفردات (7
   استخداـ ادلفردات ادلناسبة، سواء زلادثات غَت رمسية )عادية( كغَت الرمسية )موقفية( (8

يتطلب الكتابة أيضا اختيار مفردات جيدة كاحلق يف عدـ  .(ادلفردات لكتابة )كتابة ادلفردات  
كتشمل ىذه الكتابة كتابة رمسية مثل اليوميات، كجدكؿ  .التعرض يساء تفسَتىا من قبل القراء

 .األعماؿ اليومي كغَتىا ككذلك رمسي، مثل كتابة الكتب كاجملالت كالصحف كىلم جرا
ادلفردات يتكوف ىذا النوع من ادلفردات السياؽ ؽلكن تفسَتىا كفقا لسياؽ  .إمكانية ادلفردات  

لى أساس خصائص اشتقاؽ كلمة ربويل كبالتايل تضييق مناقشة كربليل ادلفردات اليت ؽلكن ربليلها ع
 .أك توسيع معٌت

 

                                                           
23

 Soedjito, Kosa Kata Bahasa Indonesia. (Jakarta: PT. Gramedia, 1998), hlm.25 
24

 Ahkadiyah MK dkk, Pengajaran Kosa Kata.(Jakarta: Diktim 1991), hlm. 41 
25
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 أهمية المفردات .4
ىذا  ٕٙإف ادلفرداتتلعب دكرا ىاما يف فهم أفكار ك خربات شخص منطوقة كانت أك كمتوبة.

دليل على استعاب الشخص على ادلفردات يلعب دكرا ىاما يف عملية اللغة منطوقة كانت أـ مكتوبة 
 مية أك األكادؽلية. ال سيم دلتعلم اللغة,لذلك على ادلتعلم اللغة استيغاب على ادلفردات.فياحلياة اليو 

 أهداف المفردات .5
ليس من تعليم ادلفردات أف يتقن التالميذ نطق أصوهتا فحسب, أك فهم معناىامستقلة, أك 

يف التليم  معرفة طريقة االشتقاؽ منها, أك رلرد كصفها يف تركيب بغوم صحيح, إف معاير الكاؼءة
ادلفردات, ىو أف يكوف التالميذ قادرا  على ىذا كلو,باإلضاقة على شيء أخر ىو أنيكوف قادرا على 

 ٕٚاستخداـ الكلمات ادلناسبة يف السياؽ ادلناسب.
 :أىداؼ تعليم ادلفردات ىي

 إدخاؿ مفردات جديدة للطالب .ج
 .حادلتعلمُت القطار لتكوف قادرة على نطق هبا ادلفردات بشكل صحي  .ح
كعند استخدامها يف سياؽ  (قائمة بذاهتا)معجمية  /فهم معٌت ادلفردات، سواء داليل   .خ

 معٌت تلميحي كالنحوية.)مجلة معينة 
كفقا  (ملفقة)ككتب  (احملكية)أف تكوف قادرة على استخداـ مفردات التعبَت، سواء شفهية   .د

 .للسياؽ الصحيح
 مواد تعلم المفردات .6

رنامج دبلـو العايل يف جامعة الرياض أنو يف األطفاؿ الذين ماجد عبد كشف احملاضر يف ب
سنة حقيقة غلب أف تكوف على قدـ لغة أجنبية، مث الذين تًتاكح  ٕٔ-ٗ تًتاكح أعمارىم بُت 

كأكلئك الذين يعرفوف لغة أجنبية كىو طفل، يف  .سنة من الدراسة ادلكثفةٚٔ-ٕٔأعمارىم بُت 
 إلتقاف كنقدر لغات أجنبية من الذين خضعوا للدراسة بعد كقت الحق يف احلياة تكوف أسهل بكثَت

كيبدك أف ىذا الرأم إىل ربتاج إىل معاجلة من قبل العلماء أك العلماء يف رلوف  .عاما ٚٔاجتياز سن 
حياهتم اليومية يف تعليم اللغة العربية اليت غلب اتباعها، أك احلد األدىن ربليلها كؽلكن أيضا اختبار 

                                                           
26

 Harimukti Kridalkasana, Kamus Linguistik. (Jakarta: Pt Gramedia1982),hlm.50 
27

  16ص. 6141غةلغٌر الناطقٌن بها: عبد الرحمن ابن إبراهٌم الفوزان و زمالئه, دروس التدرسٌة لمعلمً الل  
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ادلواد اليت سوؼ ينقل الباحثة يف تعلم ادلفردات  .يف كقت الحق على النتائج ادلتوقعة ذبريب كتقييم
 ( مفردات اللوفٔ):ىي (Index Card Match)بطاقة قائمة ادلبارة  العربية باستخداـ 

 ( مفردات الفاكهةٕ)
 طرق .7

 :( الذم يقيس تعلم ادلفردات ادلستخدمة ىي كما يليٕٗٓٓكفقا زيٍت)
 .طاقة أكرب عدد من التالميذ يف الصفخلق قطعة من ب .أ
 .كرقة إىل كجهُت لنفس  .ب
 .على جزء كاحد من الصورة ىناؾ ادلفردات اليت مت تعلمها، كل بطاقة لديها الصورة .ت
 .على بطاقات أخرل ىي مفردات الرسم .ث
 .خلط األكراؽ صورة مع بطاقات ادلفردات .ج
على صورة بطاقة  كل طالب سوؼ ػلصل بطاقة كاحدة، فإف نصف التالميذ احلصوؿ .ح

 .كسوؼ النصف اآلخر يتلقى مفردات البطاقة
 .سوؼ غلد التالميذ على شريك مناسب يف اجلواب .خ
 .بعد العثور على إجابات كيف أزكاج، كالتالميذ سوؼ يتناكبوف القراءة ادلفردات ادلكتسبة .د

 :يف حُت لتظاىرة كاختبار آخر استخدـ الباحثة على النحو التايل
 نوعُت، كعلا سؤاؿ حوؿ الصورة كادلفردات. عرض ادلسألة على .أ
 من حيث عرض التالميذ الذم غلمع ادلفردات إىل إجابة  .ب
 .أما يف ادلفردات، كالتالميذ الذين جلبوا الصورة لإلجابة على األسئلة  .ت
من السؤاؿ، فإف ادلعلم يعرؼ قدرة التالميذ ككذلك اختبار فعالية استخداـ بطاقة قائمة  .ث

 . (Index Card Match)ادلبارة 
 وسائل .8

 Index Card)يف إيصاؿ ىذه الباحثة ادلفردات ادلستخدمة بطاقة قائمة ادلبارة 
Match).  باإلضافة إىل معرفة فعالية التعلم، كارتفاع الدافع الطالب يف تعلم اللغة

 .العربية، ككذلك جعل كسائل اإلعالـ اجلديدة للمعلمُت دلواد أخرل
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أساليب التعلم تعزيز التعاكف (Index Card Match)ارة أف استخدـ بطاقة قائمة ادلب
ىذه  .بُت التالميذ يف اإلجابة على األسئلة عن طريق مطابقة بطاقات الفهرسة يف أيديهم

عملية التعلم أكثر إثارة لالىتماـ للتالميذ الذين يبحثوف عن شريك يف حُت تعلم حوؿ مفهـو 
 .أك موضوع يف جو لطيف
 .يف ىذه ادلباراة بطاقة مؤشر ادلعلم يشرح ادلفردات كضوحا للتالميذ يف ادلمارسة العملية

حوؿ بطاقات كبطاقات اإلجابة ليست ىي اجلواب من  .سيحصل كل طالب ػلصل كرقتُت
يف  .كل طالب سوؼ نبحث عن األجوبة اليت تقاـ من قبل األصدقاء .بطاقات مسألة يف يده

 سيتم إرفاؽ كل طالب إىل ادلفردات الصحيحة إعداد ادلعلمُت اختبار النظر التصويرية، مث
 .باإلضافة إىل صورة
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث و منهجه .أ
 ٕٛإف منهجية البحث طريقة العلمية للمحصوؿ على البيانات بالغاية أك الفائدة ادلعينة.

رييب يعٍت شبو ذبريبية استخدمت الباحثة يف ىذا البحث ادلدخل الكّمى. كأما منهجو فهو ادلنهج التج
(quasi eksperimental designبانوع )nonequivalent control group 

design  قامت الباحثة يف دراستو ىو استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة  نظرا إىل موضوع البحث الذم
(Index Card Match)   لًتقية فعاليات تعلم ادلفردات اللغة العربية بركضة أطفاؿ مسلمة

 ة العلماء ماالنق.هنض

مسيت بالتجرييب ألف الباحثة ما إلتزمت حبدكد الواقع ربلوؿ إعلدة تشكيلو طريق ادخاؿ 
تغيَتات عليو كقياس أثر ىذه التغيَتات كما حدثت من نتائج. جرم ىذا البحث باستخداـ 

من رلموعة  رلموعُت, تكونت ىاتاف من اجملمعة التجربية كاجملموعة الضابطة, اجملموعة التجربة ىي
جرم هبا السلوؾ اخلاص, كأما اجملموعة الضابطة ىي رلموعة ما جرم هبا السلوؾ اخلاص. إذا 

يف تعلم ادلفردات اللغة العربية يف   (Index Card Match)استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة 
دلفردات يف تعلم ا  (Index Card Match)اجملموعة التجربية. كما استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة 

 اللغة العربية يف اجملموعة الضابطة. 

استخدـ الباحثةيف ىذا البحث تصميم اختبار القبلي كالبعدم يف كل من اجملموعتُت. كيف ىذا 
التصميم اختارت الباحثة رلموعتُت مكافئتُت سلتار غَت عشوائي بالتطبيق إىل نوع ىذا البحث يعٌت 

(quasi eksperimental design باألسلوب )nonequivalent control 
group design 
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 مجتمع البحث و عينته .ب
( بركضة أطفاؿ مسلمة هنضة Bك الباء ) (Aأليف ) إف رلتمع البحث ىنا التالميذ للفصل

تالميذ. كتصنيف العينية إىل أسلوب العينة ادلقصودة  ٕٙالعلماء ماالنق. يف ىذا الفصل 
(purpose samplingيعٍت تصنيف العينة الذ ,) .م يناسب بأىداؼ البحث 

 متغيرات البحث .ت
ادلتغَتات  متغَتات البحث التياستخدمتها الباحثة نوعاف علا:ادلتغَت ادلستقل كادلتغَت التابع. 
كيسمى  .ادلستقلة ىي ادلتغَتات اليت ربدث نتيجة للتغَتات كتتسبب يف ادلتغَت التابع أك ادلتغَت التابع

يف حُت  .تًتافق مع متغَت القوة، كالتأثَتات ادلتغَتة كأمساء أخرل كثَتةىذا ادلتغَت ادلتغَت ادلستقل كقد 
 .أف ادلتغَت التابع ىو متغَت ليست حرة، مقيدة كتأثَت كل متغَت مستقل أك ادلتغَت ادلستقل

 كيف ىذا البحث ىناؾ متغياتاف:

 Index Card)ادلتغَتات ادلستقلة  يف ىذا البحث ىو استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة  (1
Match). 

 ادلتغَتات ادلستقلة  يف ىذا البحث ىو اتعليم ادلفردات. (2
 أداوات جمع البيانات .ث

 كللحصوؿ على البيانات احملتاجة فاستقدمت الباحثة أداكات مجعها كمل يلى:
 ادلقابلة (1

قامت الباحثة بادلقابلة شفويا مع مدرسي اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة ككيف عملية التعليم كما 
ائل استخدـ فيو . كطريقة لتنفيذ ىذه ادلادة تؤثر كثَتة. ادلقابلة يف ىذا البحث باستخداـ الوس

ادلقابة غَت الًتكييب كىي مقابلة احلرة حيث ما استخدمت الباحثة بدليل ادلقابلة ادلركة كادلنظمة 
 ٜٕجلمع البيانات. دليل ادلقابلة ادلستخدمة إالاخلطوط الًتقيبية حوؿ ادلشكلة.
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 حظةادلال (2
قاؿ سوترسنو ىادم يف سوغييونو ادلالحظة ىي عملية معقدة, الىت تكونت من عملية األحياء 

  ٖٓكعملية السيكولوجي. كاثثناف من ادلهمات ىي عمليات ادلالحظة كالتذكرة.
يف ىذه ادلالحظة قامت الباحثة دبالحظة األحداث كظواىر ادلوجودة من فعاليات التالميذ يف 

هبذا البحث. قامت الباحثة دبالحظة حينما تنفذ ىذه التجريبية الدرسة يف الفصل اليت تعلقت 
 الفصل.

 االختبار (3
استخدمت الباحثة االختبار جلميع البياناتادلتعلقة لقدرة كفاءة التالميذ على تعليم اللغة العربية 

الميذ خاصة يف تعليم ادلفردات. كىي اآلختبار البعدم. كىاتُت االختبارين دلعرفة كفاءة الت
 Index Card)كمشكالهتم يف تعليم اللغة العربية قبل تطبيق طريقة بطاقة قائمة ادلبارة 

Match) مث قامت الباحثة االختبار البعدم ادلعرفة قدرة التالميذ يف تعليم ادلفردات بعد تطبيق ,
 .(Index Card Match)طريقة بطاقة قائمة ادلبارة 

 مصادر البيانات .ج
 يف ىذا البحث فهي كما يلي: أما مصادر البيانات

 مصادر األساسية (أ
 الكتاب التعليمي بركضة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء ماالنق. (1
 االختبارين: (2

 االختبار القبلي ك االختبار البعدم.
 مصادر الثانوية (ب

 ادلالحظة عن عمية التعليم ك التعلم بركضة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء ماالنق. (1
 العربية بركضة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء ماالنق. ادلقا مع بعد مدرسي اللغة (2
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 أسلوب تحليل البيانات .ح
أسلوب ربليل البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو طريقة الكمية بادلتغَتتُت, كاستعملت 

يتضمن  (analisis statistic inferensialالباحثة فيو التحليل االحصائى االستداليل )
 ٖٔة الضابطة.اجملموعة التجريبية اجملموع

استخدمتت الباحثة ادلقياس ادلعديل لتحليل نتائج االختبار القبلى كاالختبار البعدم الذين 
يقاماف للمجموعة التجريبية ك اجملموعة الضابطة, كتستعُت الباحثة يف ربليل ىذه النتائج مستعينا 

 .Tباالختبار 
 :(t-testكلتحليل نتيجة التعلم للمجموعتُت تقاـ ارموز التائي )

 
  

     

√(
∑    ∑  

       
) (
 
  
 
 
  
)

 

Mxادلقياس ادلعديل من اجملموعة التجريبية  : 
Mxادلقياس ادلعديل من اجملموعة الضابطة  : 
 : العدد التنوعي يف كل نتائج من اجملموعة التجريبية   ∑
 : العدد التنوعي يف كل نتائج من اجملموعة الضابطة   ∑

Nx : عدد التالميذ يف اجملموعة التجريبية 

Nx : 32عدد التالميذ يف اجملموعة الضابطة
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 الفصل الرابع

 البحث األول : تاريخية على بروضة أطفال مسلمة نهضة العلماء ماالنق

 تأسيس المدرسة .أ
 :دلبدئية على النحو التايلتنفيذ التعليم يف ركضة األطفاؿ ا

 .اللعب كالتعلم كالتعلم أثناء اللعب (1
 .اللعب ىو أفضل كسيلة لتطوير قدرات التالميذ (2
 .اللعب ىو كسيلة طبيعية الكتشاؼ ادلناطق احمليطة هبا، كغَتىا من الناس كأنفسهم (3

القيم النهج من خالؿ اللعب، كؽلكن لألطفاؿ تطوير اجلوانب ادلادية كالنفسية اليت تشمل 
األخالقية كالدينية كاالجتماعية كالعاطفية كادلعرفية، اللغة، ادلهارات احلركية اجلسدية كاالعتماد على 

من حيث ادلبدأ، كلعب يعٍت متعة، دكف أم إكراه من اخلارج للطفل، كأكثر اىتماما  .الذات كالفن
 .بعملية استكشاؼ إمكانات

األطفاؿ غلب أف يكوف متالئما مع سن  اللعب هنج كوسيلة من كسائل التعلم يف رياض
كىكذا  .كتطوير قدرة التالميذ، كاليت تطورت تدرغليا من اللعب يف حُت تعلم أف التعلم أثناء اللعب

 .فإف التالميذ ال يشعركف زلرجا دلواجهة هنج التعلم يف مواصلة التعليم
 رؤية المدرسة المستقبلة ورسالتها و أهدافها .ب

 رؤية المدرسة (1
 .ار التعليم ادلبكر من أجل إعداد اجليل القادـ من اجلودةاالستثم

 رسالة المدرسة (2
 زيادة األنشطة التعود اليومي لألطفاؿ يف ادلنزؿ على أساس تعاليم .1
 جعل األطفاؿ الذين آمنوا .2
 ربسُت القدرات كادلهارات .3
 إدخاؿ القراءة كالكتابة كاحلساب .4
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 المدرسةأهداف  (3
ىدفا التعليمية ادلراد  ركضة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء ماالنقبناء على رؤية كرسالة أعاله يف ب

 :ربقيقها، كىي
 .لتحسُت نوعية التعليم كتدريس الدين اإلسالمي يف مسلمات رياض األطفاؿ .1
لتعزيز األنشطة العبادة يف الوقت احملدد، كحفظو صالة كرسائل قصَتة بطالقة كبشكل  .2

 صحيح
 ربسُت مهارات األطفاؿ عن طريق  .3
 .ُت كادلفردات ككذلك ادلخابرات يف الفرز االكيلربس  .4
 المنهج الدراسة .ت

 :كنتيجة دلتابعة .ركضة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء ماالنق، كقد مجعت التعليم ادلناىج
 بشأف نظاـ التعليم الوطٍت ٖٕٓٓلسنة  ٕٓقانوف رقم   .1
 ٕ٘ٓٓلسنة  ٜٔتنظيم احلكومة رقم  .2
بشأف معايَت التعليم يف مرحلة الطفولة  ٜٕٓٓلسنة  ٛ٘تنظيم كزير الًتبية كالتعليم رقم  .3

 ادلبكرة
 ماالنج على التعليم ٕٔٓٓلسنة  ٖٔتنظيم إقليمي رقم  .4
 حالة المدرسين و التالميذ .ث

بلغ عدد التالميذ الذين يدرسوف يف ركضة األطفاؿ مسلمات هنضة العلماء ماالنق للسنة 
تلميذا, ك  ٕٙيف الفصل أ )أليف(  تلميذا. كيتكوف التالميذ ٕ٘ـ حوؿٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالدراسة 

تلميذا.كفيما يايل جدكؿ لعدد التالميذ ركضة األطفاؿ مسلمات هنضة العلماء  ٕٙالفصل ب )باء( 
 ماالنق.

ادلدرسات. كمعظم ادلدرسات يف ىذه  ٗكأما عدد ادلدارسُت يف ىذه ركضة األطفاؿ ىي 
 ت علي الشهادة ماجستَت.ادلدرسة ىم يناالوف الشهادة سارجانا كرئيسة ادلدرسة حصل

( : عدد ادلدرسات يف ركضة األطفاؿ مسلمات هنضة العلماء ماالنق للسنة ٔجلدكؿ )
 ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالدراسة 
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 أمساء ادلدرسات الرقم
 الفصل

 ب أ

    الدكًتة ركليايت  ٔ

    يولياين ٕ

    نانيك كريستيا كايت ٖ

    ليليك أمنيت ٗ

 يس اللغة العربيةالمبحث الثاني : حالة عملية تدر 
 Index Card)قامت الباحثة ثالث لقاءات لتطبيق تعليم ادلفردات ببطاقة قائمة ادلبارة 

Match) لقاء األكؿ االختبار القبلي ك لقاء الثاين تطبيق بطاقة قائمة ادلبارة ,(Index Card 
Match) .لتعليم ادلفردات, كلقاء الثالث االختبار البعدم 

 ات في مجموعتينعملية تعليم المفرد -أ

 كأما خطة التدريس ادلفردات للمجموعُت يف االختبار القبلي فتبُت كما يلي:

 اللقاء األول .1
قامت الباحثة اختبارا قبليا ربريريا يف اجملموعة التجريبة كاجملموعة الضابطة دلعرفة كفاءة التالميذ 

تلميذا, ٕٙ اجملموعة التجريبة تلميذا, يف ٕ٘يف ادلفردات. كأما عدد التالميذ يف تلك اجملموعة ىو 
 تلميذا. خطة االختبار القبلي للمجموعتُت, ىي: ٕٙكيف كاجملموعة الضابطة 

 إلقاء الباحثة السالـ كالتحية (1
 التدعو الباحثة دعاء قبل الدراسة (2
 قراءة كشف احلضور (3
 تواصل الباحثة أىداؼ الدراسة (4
 تسأؿ ك تذكرىم عن الدرس ادلاضي (5
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 ختبارا بعدم للتالميذ بادلوضوع "فاكهة"قسمت الباحثة أسئلة اال (6
 تعطي الباحثة الوقت للتالميذ يوجبوف األسئلة (7
 اجتمع التالميذ األجوبة الباحثة (8
 اختتاـ الباحثة الدراسة بقراءة احلمدلة كالسالـ (9

ككانت إجراءات االختبار القبلي يف اللقاء األكؿ من اجملموعة الظابطة اليت قامت الباحثة يف 
بركضة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء ماالنق كفقا خبطة االختبار ادلقررة. كقامت الباحثة الفصل )ب( 

 .ٕٙٔٓمايو  ٕ٘االختبار القبلي يـو االربعاء, 
بعد أف أكجب التالميذ االختبار القبلي, ال حظت الباحثة دبقابلة أك سألت أسئلة إىل 

 االختبار القبلي  كىي شعرىم صعبة يف التالميذ. كقيل التالميذ كاجو معظم التالميذ ادلشكالت يف
إجابة االسئلة. ما استطاع أعظم التالميذ إجابة األسئلة االختبار القبلي أكثر من نصف األسئلة, 
كىم نظركا إجابة بعض التالميذ اآلخر. كبعض التلميذات شكل كحياء بسبب خفن إذا كثرة 

 لي اليت كاجو التالميذ.األخطاء يف إجابتهم. ىذه من مشكالت يف االختبار القب
ككانت إجراءات االختبار القبلي يف اللقاء األكؿ من اجملموعة التجربية اليت قامت الباحثة يف 
الفصل )أ( بركضة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء ماالنق كفقا خبطة االختبار ادلقررة. كقامت الباحثة 

 ٕٙٔٓمايو  ٕ٘االختبار القبلي يـو االربعاء, 
يت كاجدت الباحثة يف أكؿ اللقاء ىي الفصل مشاكس بسبب نطق التالميذ كادلشكالت ال

أكثر. لكن استطاعت الباحثة أف غلبتها بأمرىم سكوتا. كإجراءات االختبار القبلي, كجب التالميذ 
 أسئلة فردا بالنظركا إجابة زمالئهم. أطاع التالميذ الباحثة من اإلبتداء حيت إنتهاء الدراسة.

تالميذ االختبار القبلي, الحظت  الحظت الباحثة بأسئلة بأسئلة إىل بعد أف أكجب ال
التالميذ. كقيل التالميذ يف ىذه الفصل, كاجو معظم التالميذ ادلشكالت يف االختبار القبلي كىي 
شعرىم صعبة يف إجابة األسئلة أيضا, لكن ما نظركا التالميذ إجابة بعض تالميذ اآلخر مثل اجملموعة 

االختتاـ,سأؿ التالميذ حوؿ ادلفردات صعوبة عندىم خاصة اليت تعلقت بأسئلة  الضلبطة. قبل
 االختبار القبلي.
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 اللقاء الثاني .2
. مادة الدراسة بادلوضوع ٕٙٔٓمايو  ٕٙقامت الباحثة تعليم ادلفردات جملمعتُت يف التاريخ 

 "فاكهة". خطة التعليم يف اجملموعة الضابطة, كما يلي:
 سالـ كالتحيةإلقاء الباحثة ال (1
 التدعو الباحثة دعاء قبل الدراسة (2
 قراءة كشف احلضور (3
 تواصل الباحثة أىداؼ الدراسة (4
 تدعو الباحثة إىل التالميذ مراجعة الدراسة ادلاضى (5
 تعطي الباحثة ادلفردات اجلديدة بادلوضوع "فاكهة"باستخداـ طريقة احملاضرة. (6
 تعطي الباحثة اخلالصة عن الدراسة. (7
 الدراسة بقراءة احلمدلة كالسالـ اختتاـ الباحثة (8

ككانت إجراءات االختبار القبلي يف اللقاء األكؿ من اجملموعة الظابطة اليت قامت الباحثة يف 
الفصل )ب( بركضة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء ماالنق كفقا خبطة االختبار ادلقررة. كقامت الباحثة 

تلميذا, يف  ٕٙالتالميذ يف تلك اجملموعة . كأما عدد ٕٙٔٓمايو  ٕٙاالختبار القبلي التاريخ 
 اجملموعة الضابطة.

بعد الدراسة الحظت الباحثة بأسئلة إىل التالميذ, أكجبهم أف شعر التالميذ ملاليف اجملموعة 
الظابطة, سببها استخدامت الباحثة طريقة الدراسة ذبعلهم ملال, كىم فهموقليلة عن مدة الدراسة 

 فحسب.

 موعة التجريبة, كما يلي:خطة التعليم يف اجمل 
 إلقاء الباحثة السالـ كالتحية (1
 التدعو الباحثة دعاء قبل الدراسة (2
 قراءة كشف احلضور (3
 تواصل الباحثة أىداؼ الدراسة (4
 تدعو الباحثة إىل التالميذ مراجعة الدراسة ادلاضى (5
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 تعطي الباحثة ادلفردات اجلديدة بادلوضوع "فاكهة" على السبورة. (6
زبلط الباحثة (Index Card Match)ستخداـ بطاقة قائمة ادلبارة تشرح الباحثة عن ا (7

 البطاقات.
 قسمت الباحثة البطاقات إىل التالميذ (8
 طلب التالميذ أزكاج البطاقات ادلناسبة (9
 يقوؿ الباحثة ادلفردات من خالؿ بطاقات أظهرت  (11
 التالميذ الذم لديو نفس البطاقة كما الباحثة يقولوف رباكي ما يقوؿ الباحثة  (11
 كيتكرر ىذا حبيث ؽلكن للتالميذ نطق ادلفردات بطاقات لديهم  (12
 تعطي الباحثة اخلالصة عن الدراسة.  (13
 اختتاـ الباحثة الدراسة بقراءة احلمدلة كالسالـ  (14

تلميذا. ٕٙمقامت الباحثة مادة الدراسة يف اجملموعة التجريبة. عدد التالميذ يف تلك اجملموعة  
باحثة عن األسئلة عن األسئلة يف االختبار القبلي يف لقاء ادلاضي, قبل أف بدأت الدراسة رجعت ال

 أرادت أف عرفت الباحثة عن كفاءة التالميذ ذلذا ادلادة.

كاصلت الباحثة مادة الدراسة عن ادلوضوع "فاكهة" استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة   
(Index Card Match) بارة يف اجملموعة التجريبة. يف تطبيق بطاقة قائمة ادل(Index 

Card Match) .ىناؾ ثالثة مراحل ىي اإلعدادىم, كالتطبيقية, كالتطويرية 

 Index Card)ادلبارة  يف مرحلة اإلعدادية شرحت الباحثة عن طريقة بطاقة قائمة
Match)  اليت سعمل التالميذ, كيف مرحلة التطبيقية قسمت الباحثة البطاقة ادلختلط للتالميذ, مث

األزكاج ادلناسب من بطاقتهم. كمرحلة التطويرية ىي األنشطة اإلضافية اليت عملت طلب التالميذ 
 الباحثة كالتالميذ يف داخل الفصل كما ناقش النتيجة كصححها, كخلص عن عن الدرس معا.

ادلشكالت اليت كاجو التالميذ يف اللقاء الثاين ىي مافهم التالميذ عن نظاـ استخداـ بطاقة 
بالرغم شرح الباحثة مرة. مث كررت الباحثة عن شرح نظاـ  (Index Card Match)قائمة ادلبارة 

مرة أخرل. بعد ذلك فهم التالميذ  (Index Card Match)استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة 
كشًتكهم الدراسة بسركر. عندما توزيع البطاقة، ؽلكن للتالميذ ال هتدئتها ترغب يف اختيار البطاقة 
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ألف يتم حلها الباحثة كالعديد من البطاقات لتكوف مشًتكة،  .ات رغباهتماليت تناسب التعليق
 كالتالميذ ػلبوف للحصوؿ على بطاقة لتعلم أثناء اللعب.

بعد الدراسة سألت الباحثة عن الدرسة إيل التالميذ يف ىذه اجملموعة كقيل أف الدراسة ىذا 
يف تعليم ادلفردات ألف الدراسة باللعبة  اللقاء أفرح من الدراسة كما العادة. شعرىم أف سهلوا فهم

 جعلهم محاسة يف أكؿ حيت انتهاء الدراسة كالملل كال النعاس. 

 اللقاء الثالث .3
, يف اجملموعة التجريبة كاجملموعة ٕٙٔٓمايو  ٕٚقامت الباحثة اختبارا البعدم ربريريا التاريخ 

الباحثة مادة الدراسة. خطة االختبار الضابطة دلعرفة كفاءة التالميذ يف ادلفردات بعد أف كصلت 
 البعدم للمجموعتُت, ىي:

 إلقاء الباحثة السالـ كالتحية (1
 التدعو الباحثة دعاء قبل الدراسة (2
 قراءة كشف احلضور (3
 تواصل الباحثة أىداؼ الدراسة (4
 تسأؿ ك تذكرىم عن الدرس ادلاضي (5
 قسمت الباحثة أسئلة االختبارا قبلي للتالميذ بادلوضوع "فاكهة" (6
 طي الباحثة الوقت للتالميذ يوجبوف األسئلةتع (7
 اجتمع التالميذ األجوبة الباحثة (8
 اختتاـ الباحثة الدراسة بقراءة احلمدلة كالسالـ (9

ككانت إجراءات االختبار القبلي يف اللقاء األكؿ حيت اللقاء األخَت للمجموعتُت. أكجب 
لكن يف اجملموعة التجربية أكجب  التالميذ اجملموعة الظابطة أف الدراستهم ذبعلهم ناعسا كاملل

 Index Card)التالميذ أهنم فرحا كسركرا يف تعلم ادلفردات باستخداـ بطاقة قائمة ادلبارة 
Match). 

قبل االختتاـ, اعطت الباحثة ىدية التالميذ بنتيجة العالية كأنشطة يف عملية الدراسة منذ لقاء 
 باحثة العفو إذف كجدت األخطاء.يف رلموعتُت كطلبت ال األكؿ حيت اللقاء الثالث
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 المبحث الثالث : غرض البيانات وتحليلها

 بيانات المالحظة للمجموعة التجريبة -1
قامت  الباحثة ادلالحظة للحصوؿ على البينات اليت تتعلق بأنشطة التالميذ يف تعليم ادلفردات. 

 أما عرض البيانات من نتائج ادلالحظة كما ييل:
 الحضة للمجموعة التجريبة يف لقاء األكؿ:( نتيجة ادلٕاجلدكؿ )

 الرقم
 اجلوانب ادللحظة

 

 الدرجة

 ض ـ ج ج ج

ٔ 
يتبادؿ التالميذ ادلعلومات بينهم حلل 

 ادلشكالت.
     

      تاعاكف بُت التالميذ يف أزكاج بطاقة ٕ

      يسمع التالميذ شرح ادلدرس ك يهتمو  ٖ

      يتبع التالميذ عملية التعليم حبماسة ٗ

      ذباكب التالميذ مجيع العملية ٘

      غلتهد التالميذ لنها ية الوظيفة ٙ

      غليب التالميذ األسئلة جبرأة ٚ

      يقدـ التالميذ الرأم كػلفظو جبهرة ٛ

ٜ 
يشعر التالميذ مسركر بأنشطة التعليم 

 حاليا
     

      يستطيع التالميذ أف يالحظوا ما درسوا ٓٔ
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 ٔ ٙ ٖ - رلموع

 %ٓٓٔ xعدد نتيجة معدؿ النسبة ادلؤية: 
 عدد البنود

- ٖٓ% ٙٓ% ٔٓ% 

اعتماد على نتائج ادلالحظة السابقة تتضح عملية التعليم ك التعلم باالستخداـ بطاقة قائمة 
على درجة "جيد" منهم : يتبادؿ التالميذ ادلعلومات بينهم  (Index Card Match)ادلبارة 

جيد". يتاعاكف بُت التالميذ يف أزكاج بطاقة على درجة "نقيس", يسمع حلل ادلشكالت على درجة "
التالميذ شرح ادلدرس ك يهتمو على درجة "نقيس", يتبع التالميذ عملية التعليم حبماسة تدؿ على " 
نقيس", ذباكب التالميذ مجيع العملية تدؿ على "ضعيف", غلتهد التالميذ لنها ية الوظيفة تدؿ على 

ب التالميذ األسئلة جبرأة تدؿ على "جيد", يقدـ التالميذ الرأم كػلفظو جبهرة تدؿ " نقيس", غلي
على "جيد", يشعر التالميذ مسركر بأنشطة التعليم حاليا تدؿ على " نقيس يستطيع التالميذ أف 

%, كنتيجة ٕٙيالحظوا ما درسوا "نقيس". كىذا دبعٌت أف نتائج اليت تدؿ على درجة "جيد" ىي
 %.ٓٔ%, كنتيجة اليت تدؿ على الدرجة "ضعيف" ىي ٓٙلى "مقبوؿ" ىي اليت تدؿ ع

كمن ادلشكالت اليت يواجهها التالميذ ىي بعض التالميذ ؽلشوف يف الدخوؿ الفصل, كيتكلموا 
بأصدقاءه حُت الباحثةيشرح ادلواد الدراسي, كبعض التالميذ ػلتاجوف الباحثة الذين يدفعهم. كمن 

 لباحثة ىي الباحثة مل يستطيع أف يكّيف التالميذ الذين مشاكس.ادلشكالت اليت تواجهها ا
 ( نتيجة ادلالحضة للمجموعة التجريبة فيلقاء األكؿ:ٖاجلدكؿ )

 الرقم
 اجلوانب ادللحظة

 

 الدرجة

 ض ـ ج ج ج

ٔ 
يتبادؿ التالميذ ادلعلومات بينهم حلل 

 ادلشكالت.
     

      تاعاكف بُت التالميذ يف أزكاج بطاقة ٕ

      يسمع التالميذ شرح ادلدرس ك يهتمو  ٖ
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      يتبع التالميذ عملية التعليم حبماسة ٗ

      ذباكب التالميذ مجيع العملية ٘

      غلتهد التالميذ لنها ية الوظيفة ٙ

      غليب التالميذ األسئلة جبرأة ٚ

      يقدـ التالميذ الرأم كػلفظو جبهرة ٛ

ٜ 
شطة التعليم يشعر التالميذ مسركر بأن

 حاليا
     

      يستطيع التالميذ أف يالحظوا ما درسوا ٓٔ

 - - ٗ ٙ رلموع

 %ٓٓٔ xعدد نتيجة معدؿ النسبة ادلؤية: 
 عدد البنود

ٙٓ% ٗٓ% - - 

اعتماد على نتائج ادلالحظة السابقة تتضح عملية التعليم ك التعلم باالستخداـ بطاقة قائمة 
لى درجة "جيد جدا" منهم : يتبادؿ التالميذ ادلعلومات ع (Index Card Match)ادلبارة 

بينهم حلل ادلشكالت على درجة " جيد جدا ". يتاعاكف بُت التالميذ يف أزكاج بطاقة على درجة 
"جيد جدا ", يسمع التالميذ شرح ادلدرس ك يهتمو على درجة "جيد", يتبع التالميذ عملية التعليم 

تالميذ مجيع العملية تدؿ على " جيد جدا ", غلتهد التالميذ حبماسة تدؿ على "جيد", ذباكب ال
لنها ية الوظيفة تدؿ على " جيد جدا ", غليب التالميذ األسئلة جبرأة تدؿ على "جيد", يقدـ 
التالميذ الرأم كػلفظو جبهرة تدؿ على " جيد جدا ", يشعر التالميذ مسركر بأنشطة التعليم حاليا 

ستطيع التالميذ أف يالحظوا ما درسوا "نقيس". كىذا دبعٌت أف نتائج تدؿ على "جيد جدا " نقيس ي
 %.ٓٗ%, كنتيجة اليت تدؿ على "جيد" ىي ٓٙاليت تدؿ على درجة " جيد جدا " ىي
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كمن ادلشكالت اليت يواجهها التالميذ ىي بعض التالميذ ؽلشوف يف الدخوؿ الفصل, كيتكلموا 
, كبعض التالميذ ػلتاجوف الباحثة الذين يدفعهم. كمن بأصدقاءه حُت الباحثةيشرح ادلواد الدراسي

 ادلشكالت اليت تواجهها الباحثة ىي الباحثة مل يستطيع أف يكّيف التالميذ الذين مشاكس.
كمن مشكالت اليت يواجهها التالميذ ىي: التالميذ الذم يتكلموف بأصدقائهم, كبعضهم  

 احثة غَت مقاربة.كسالف. كمن ادلشكالت الباحثة اليت تواجهها ىي الب
 بيانات المقابلة للمجموعة التجريبة -2

 Index)مع مدّرسة بعد استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة  ٕٙٔٓمايو  ٖٔقامت الباحثة ادلقابلة 
Card Match)  .يف تعليم ادلفردات, كحصلت الباحثة أف ىذه كسائل يرتفع الفعالية التالميذ

أكثرعلويسعركف السركر حُت عملية التعليم. حيث قالت:  كيستطيع التالميذ أنيتبعوا الدرسة جبيد.
 "بعد أنشطة "

 االختبار للمجموعة التجريبة والضابطة  بيانات -3
 ( : معاير الدرجة فينتيجة االختبار القبلي والبعدي لمجمعتين4الجدول )

 التقدير النتيجة الرقم

 شلتاز ٓٓٔ-ٜٓ ٛٔ-ٕٓ ٔ

 جيد جدا ٜٛ-ٓٚ ٗٔ-ٛٔ ٕ

 جيد ٜٙ-ٓ٘ ٓٔ-ٖٔ ٖ

 ناقص ٜٗ-ٖ٘ ٚ-ٜ ٗ

 ضعيف ٖٗ-ٛٔ ٖ-ٙ ٘

 ٖٖأكثر ضعيف ٚٔ-ٔ ٔ-ٖ ٙ
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 عرض البياتات ونتائج االختبار وتحليلها -4
عرضت الباحثة البيانات التعلقة بنتائج البحث. كعرضت الباحثة يف ىذا البحث نتائج 

الرموز اإلخصائي االختبار القبلي ك بعدم من اجملموعتُت التجربية ك الضابطة مث حللتها باستخداـ 
t-test. 
 النتائج االختبار القبلي و بعدي للمجموعة الضابطة (1

 ( : أما نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة٘اجلدكؿ )
 الدرجة أمساء التالميذ الرقم

ٔ Ahmad Fahri ٙٓ 

ٕ Ahmad Sulaiman ٖ٘ 

ٖ Aulia Fitri ٘ٓ 

ٗ Ardian Javan ٗ٘ 

٘ Azzam Nuril ٙٓ 

ٙ Azzahra Putri Sonia ٖٓ 

ٚ Bayu Nur ٘٘ 

ٛ Dwi Yanuarin ٚ٘ 

ٜ Fillicia Arnanda ٘٘ 

ٔٓ Hana Biluna ٖ٘ 

ٔٔ Ilmira Syifaur ٙٓ 
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ٕٔ Jovita Arindi ٜٓ 

ٖٔ Lutfi Ghalin ٙ٘ 

ٔٗ M. Akbar ٖ٘ 

ٔ٘ M. Hamzah ٘ٓ 

ٔٙ M.Ridwan ٚٓ 

ٔٚ M Febri ٘٘ 

ٔٛ Muque Kenzano ٙٓ 

ٜٔ M. Evan Faisal ٘٘ 

ٕٓ Nafidz Putra ٗٓ 

ٕٔ Nadzwa ٗ٘ 

ٕٕ Siti Aisyah ٙٓ 

ٕٖ Rafi Syafa ٖ٘ 

ٕٗ Vino Alamsyah ٚٓ 

ٕ٘ Zahra Kayla ٘٘ 

ٕٙ M. Ilham ٛ٘ 

 ٖٓٗٔ العدد 
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 ٘٘ ادلعدؿ 

معٌت ذلك أف نتيجة التعليم  ٘٘فمن نتائج ىذا القبلي, ظهر أف التالميذ نالوا الدرجة ادلعدلة 
 العربية على التالميذ يف مستول جيد. كمن ىنا فإف نتيجة التعليم اللغة العربية بصفة عامة جيد. اللغة

 ( : أما نتائج االختبار البعدم للمجموعة الضابطةٙاجلدكؿ )
 الدرجة أمساء التالميذ الرقم

ٔ Ahmad Fahri ٚ٘ 

ٕ Ahmad Sulaiman ٙٓ 

ٖ Aulia Fitri ٚٓ 

ٗ Ardian Javan ٚٓ 

٘ Azzam Nuril ٙ٘ 

ٙ Azzahra Putri Sonia ٙٓ 

ٚ Bayu Nur ٙ٘ 

ٛ Dwi Yanuarin ٚ٘ 

ٜ Fillicia Arnanda ٚٓ 

ٔٓ Hana Biluna ٙ٘ 

ٔٔ Ilmira Syifaur ٚٓ 

ٕٔ Jovita Arindi ٜ٘ 
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ٖٔ Lutfi Ghalin ٚ٘ 

ٔٗ M. Akbar  ٚٓ 

ٔ٘ M. Hamzah ٛ٘ 

ٔٙ M.Ridwan ٜٓ 

ٔٚ M Febri ٚ٘ 

ٔٛ Muque Kenzano ٜٓ 

ٜٔ M. Evan Faisal ٛٓ 

ٕٓ Nafidz Putra ٙ٘ 

ٕٔ Nadzwa ٚٓ 

ٕٕ Siti Aisyah ٚ٘ 

ٕٖ Rafi Syafa ٙ٘ 

ٕٗ Vino Alamsyah ٛٓ 

ٕ٘ Zahra Kayla ٚٓ 

ٕٙ M. Ilham ٔٓٓ 

 ٖٜٓٔ العدد 

 ٖٕ,ٗٚ ادلعدؿ 
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معٌت ذلك أف نتيجة . ٖٕ,ٗٚفمن نتائج ىذا البعدم, ظهر أف التالميذ نالوا الدرجة ادلعدلة 
التعليم اللغة العربية على التالميذ يف مستول جيد. كمن ىنا فإف نتيجة التعليم اللغة العربية بصفة 

 جدا. عامة جيد
 المقارنة بين نتائج االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة -ب

 ة(:ادلقارنة بُت نتائج االختبار القبلي ك البعدم للمجموعة الضابطٚاجلدكؿ)

 التقدير النتيجة الرقم
 االختبار البعدم االختبار القبل

عدد 
 التالميذ

 النسبة ادلؤية
عدد 
 التالميذ

 النسبة ادلؤية

ٔ 
ٜٓ-

ٔٓٓ 
 %ٖٛ,٘ٔ ٗ %٘ٛ,ٖ ٔ شلتاز

ٕ 
ٜٛ-
ٚٓ 

جيد 
 جدا

ٗ ٔ٘,ٖٛ% ٔ٘ ٘ٚ,ٜٙ% 

ٖ 
٘ٓ-
ٜٙ 

 %ٕٜ,ٕٙ ٚ %ٓ٘ ٖٔ جيد

ٗ 
ٖ٘-
ٜٗ 

 - - %ٕٜ,ٕٙ ٚ ناقس

٘ 
ٔٛ-
ٖٗ 

 - - %٘ٛ,ٖ ٔ ضعيف

ٙ ٔ-ٔٚ 
أكثر 
 ضعيف

- - - - 

%155 32 العدد  32 155%  
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بالنسبة إىل البياف ادلقارنة بُت االختبار القبلي ك البعدم للمجموعة الضابطة فظهر يف االختبار 
% من التالميذ يف مستول ناقس, ٕٜ,ٕٙ% من التالميذ يف مستول ضعيف, ك ٘ٛ,ٖالقبلي 

% من التالميذ يف مستول جيد جدا. كأما يف ٖٛ,٘ٔك % من التالميذ يف مستول جيد, ٓ٘ك
% من التالميذ يف ٜٙ,ٚ٘% من التالميذ يف مستول جيد, ك ٕٜ,ٕٙاالختبار البعدم ظهر أف 

% من التالميذ يف مستول شلتاز. كىذا البياف يعٍت أف نتيجة االختبار ٖٛ,٘ٔمستول جيد جدا, ك 
 البعدم أكرب من نتيجة القبلي.

 بار القبلي و بعدي للمجموعة التجربيةالنتائج االخت -ج
 ( : أما نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجربيةٛاجلدكؿ )

 الدرجة أمساء التالميذ الرقم

ٔ Aprilia Fitriyani ٗ٘ 

ٕ Aulia Fatma ٖٓ 

ٖ Balian Yuares ٖ٘ 

ٗ Chika Janatul ٘ٓ 

٘ Hamillah Mubien ٙ٘ 

ٙ Hilyatu Millati ٗٓ 

ٚ Kahka Syahmi ٙٓ 

ٛ Muhammad ٘ٓ 

ٜ M. Akbar Santoso ٙٓ 

ٔٓ M. Erfan ٚ٘ 
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ٔٔ M. Febriansyah ٙٓ 

ٕٔ M. Haykal Leyka ٖ٘ 

ٖٔ M. Zieldan ٘٘ 

ٔٗ Nabila Quaneisha ٜٓ 

ٔ٘ Namita Kiara ٗٓ 

ٔٙ Oktanda Enda ٗ٘ 

ٔٚ Rachele Callista ٙٓ 

ٔٛ Rahma Kamila ٘ٓ 

ٜٔ Sabian Fernanda ٗ٘ 

ٕٓ Vanda Dia ٜٓ 

ٕٔ Wahidan Rasqa ٖٓ 

ٕٕ Zacky Amanullah ٘٘ 

ٕٖ Claura Nur Arisqi ٚٓ 

ٕٗ Zaza ٖ٘ 

ٕ٘ Dewa Saputra ٚٓ 

ٕٙ Anisah Wijayanti ٙٓ 
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 ٜٖ٘ٔ العدد 

 ٘ٙ,ٖ٘ ادلعدؿ 

معٌت ذلك أف نتيجة  ٘ٙ,ٖ٘فمن نتائج ىذا القبلي, ظهر أف التالميذ نالوا الدرجة ادلعدلة 
التعليم اللغة العربية على التالميذ يف مستول جيد. كمن ىنا فإف نتيجة التعليم اللغة العربية بصفة 

 عامة جيد.
 ( : أما نتائج االختبار البعدم للمجموعة التجربيةٜاجلدكؿ )

 الدرجة أمساء التالميذ الرقم

ٔ Aprilia Fitriyani ٛٓ 

ٕ Aulia Fatma ٙ٘ 

ٖ Balian Yuares ٙ٘ 

ٗ Chika Janatul ٛ٘ 

٘ Hamillah Mubien ٜٓ 

ٙ Hilyatu Millati ٚ٘ 

ٚ Kahka Syahmi ٛ٘ 

ٛ Muhammad ٛٓ 

ٜ M. Akbar Santoso ٛٓ 

ٔٓ M. Erfan ٔٓٓ 
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ٔٔ M. Febriansyah ٚ٘ 

ٕٔ M. Haykal Leyka ٛٓ 

ٖٔ M. Zieldan ٛٓ 

ٔٗ Nabila Quaneisha ٜ٘ 

ٔ٘ Namita Kiara ٛ٘ 

ٔٙ Oktanda Enda ٛٓ 

ٔٚ Rachele Callista ٜٓ 

ٔٛ Rahma Kamila ٛ٘ 

ٜٔ Sabian Fernanda ٚ٘ 

ٕٓ Vanda Dia ٔٓٓ 

ٕٔ Wahidan Rasqa ٚٓ 

ٕٕ Zacky Amanullah ٛ٘ 

ٕٖ Claura Nur Arisqi ٔٓٓ 

ٕٗ Zaza ٛٓ 

ٕ٘ Dewa Saputra ٔٓٓ 
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ٕٙ Anisah Wijayanti ٛ٘ 

 ٕٓٚٔ العدد 

 ٙٗ,ٖٛ ادلعدؿ 

معٌت ذلك أف نتيجة  ٙٗ,ٖٛج ىذا البعدم, ظهر أف التالميذ نالوا الدرجة ادلعدلة فمن نتائ
التعليم اللغة العربية على التالميذ يف مستول جيد. كمن ىنا فإف نتيجة التعليم اللغة العربية بصفة 

 عامة جيد جدا.
 المقارنة بين نتائج االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبة -د

 ادلقارنة بُت نتائج االختبار القبلي ك البعدم للمجموعة التجريبة(:ٓٔاجلدكؿ)

 التقدير النتيجة الرقم

 االختبار البعدم االختبار القبل

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 ادلؤية

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 ادلؤية

 %ٕٜ,ٕٙ ٚ %ٜٙ,ٚ ٕ شلتاز ٓٓٔ-ٜٓ ٔ

 %ٖٛ,٘ٙ ٚٔ %ٗ٘,ٔٔ ٖ- جيد جدا ٓٚ-ٜٛ ٕ

 %ٜٙ,ٚ ٕ %ٖٔ,ٕٗ ٔٔ جيد ٜٙ-ٓ٘ ٖ

 - - %ٕٜ,ٕٙ ٚ ناقس ٜٗ-ٖ٘ ٗ

 - - %ٗ٘,ٔٔ ٖ ضعيف ٖٗ-ٛٔ ٘

ٙ ٔ-ٔٚ 
أكثر 
 ضعيف

- - - - 
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 %ٓٓٔ ٕٙ %ٓٓٔ ٕٙ العدد

بالنسبة إىل البياف ادلقارنة بُت االختبار القبلي ك البعدم للمجموعة التجربية. فظهر يف 
% من التالميذ يف مستول ٕٜ,ٕٙك % من التالميذ يف مستول ضعيف, ٕٜ,ٕٙاالختبار القبلي 

% من التالميذ يف مستول جيد ٗ٘,ٔٔ% من التالميذ يف مستول جيد, ك ٖٔ,ٕٗناقس, ك
% من ٖٛ,٘ٙ% من التالميذ يف مستول جيد, ك ٜٙ,ٚجدا. كأما يف االختبار البعدم ظهر أف 

ياف يعٍت أف % من التالميذ يف مستول شلتاز. كىذا البٕٜ,ٕٙالتالميذ يف مستول جيد جدا, ك 
 نتيجة االختبار البعدم أكرب من نتيجة القبلي.

 (ٔٔاجلدكؿ)

 الرقم
 المجموعة التجريبة المجموعة التجريبة

Xٔ X2 (X) X2 Y1 Y2 (Yٕ٘) Y2 

ٔ ٗ٘ ٛٓ ٖ٘ ٕٕٔ٘ ٙٓ ٚ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 

ٕ ٖٓ ٙ٘ ٖ٘ ٕٕٔ٘ ٖ٘ ٙٓ ٕ٘ ٕٙ٘ 

ٖ ٖ٘ ٙ٘ ٖٓ ٜٓٓ ٘ٓ ٚٓ ٕٓ ٗٓٓ 

ٗ ٘ٓ ٛ٘ ٖ٘ ٕٕٔ٘ ٗ٘ ٚٓ ٕ٘ ٕٙ٘ 

٘ ٙ٘ ٜٓ ٕ٘ ٕٙ٘ ٙٓ ٙ٘ ٖ٘ ٕٕٔ٘ 

ٙ ٗٓ ٚ٘ ٖ٘ ٕٕٔ٘ ٖٓ ٙٓ ٖٓ ٜٓٓ 

ٚ ٙٓ ٛ٘ ٕ٘ ٕٙ٘ ٘٘ ٙ٘ ٔٓ ٔٓٓ 

ٛ ٘ٓ ٛٓ ٖٓ ٜٓٓ ٚ٘ ٚ٘ ٓ ٓ 

ٜ ٙٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ ٘٘ ٚٓ ٔ٘ ٕٕ٘ 
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ٔٓ ٚ٘ ٔٓٓ ٕ٘ ٕٙ٘ ٖ٘ ٙ٘ ٖٓ ٜٓٓ 

ٔٔ ٙٓ ٚ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ ٙٓ ٚٓ ٔٓ ٔٓٓ 

ٕٔ ٖ٘ ٛٓ ٗ٘ ٕٕٓ٘ ٜٓ ٜ٘ ٘ ٕ٘ 

ٖٔ ٘٘ ٛٓ ٕ٘ ٕٙ٘ ٙ٘ ٚ٘ ٔٓ ٔٓٓ 

ٔٗ ٜٓ ٜ٘ ٘ ٕ٘ ٖ٘ ٚٓ ٖ٘ ٕٕٔ٘ 

ٔ٘ ٗٓ ٛ٘ ٗ٘ ٕٕٓ٘ ٘ٓ ٛ٘ ٖ٘ ٕٕٔ٘ 

ٔٙ ٗ٘ ٛٓ ٖ٘ ٕٕٔ٘ ٚٓ ٜٓ ٕٓ ٗٓٓ 

ٔٚ ٙٓ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ ٘٘ ٚ٘ ٕٓ ٗٓٓ 

ٔٛ ٘ٓ ٛ٘ ٖ٘ ٕٕٔ٘ ٙٓ ٜٓ ٖٓ ٜٓٓ 

ٜٔ ٗ٘ ٚ٘ ٖٓ ٜٓٓ ٘٘ ٛٓ ٕ٘ ٕٙ٘ 

ٕٓ ٜٓ ٔٓٓ ٔٓ ٔٓٓ ٗٓ ٙ٘ ٕ٘ ٕٙ٘ 

ٕٔ ٖٓ ٚٓ ٗٓ ٔٙٓٓ ٗ٘ ٚٓ ٕ٘ ٕٙ٘ 

ٕٕ ٘٘ ٛ٘ ٖٓ ٜٓٓ ٙٓ ٚ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 

ٕٖ ٚٓ ٔٓٓ ٖٓ ٜٓٓ ٖ٘ ٙ٘ ٖٓ ٜٓٓ 

ٕٗ ٖ٘ ٛٓ ٘ٓ ٕ٘ٓٓ ٚٓ ٛٓ ٔٓ ٔٓٓ 

ٕ٘ ٚٓ ٔٓٓ ٖٓ ٜٓٓ ٘٘ ٚٓ ٔ٘ ٕٕ٘ 
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ٕٙ ٙٓ ٛ٘ ٕ٘ ٕٙ٘ ٛ٘ ٚ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 

 ٖٓ٘ٔٔ ٖٓ٘ ٖٜٓٔ ٖٓٗٔ ٕ٘ٚٙ٘ ٘ٚٚ ٕٓٚٔ ٜٖ٘ٔ ادلوضوع

N   ∑  ∑   
  

∑  ∑   

 وضيح ما يف جدكا السابقة:كفيما يلي ت
X1 : نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجريبة 
X2 نتائج االختبار البعدم من اجملموعة التجريبة :   
X) :)عدد النحراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة التجريبة 
X2 عدد النحراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة التجريبة  : 
 نتائج اجملموعة التجريبة : رلموع عدد اإلضلراؼ من  ∑
 : رلموع عدد اإلضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة التجريبة   ∑

Y1 : نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة 

Y2 : نتائج االختبار البعدم من اجملموعة الضابطة   

(Y)  :عدد النحراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة   

Y2
   اؼ ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطةرلموع النحر  : 

 : رلموع عدد اإلضلراؼ من نتائج اجملموعة الضابطة  ∑
 : رلموع عدد اإلضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة   ∑
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 مجموع عدد النحراف المربع من المجمعتين -د
 ( :13الجدول )

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبة

رلموع عدد 
 إلضلراؼا

∑  

رلموع عدد 
 اإلضلراؼ ادلربع

∑   

رلموع عدد 
 اإلضلراؼ

∑  

رلموع عدد اإلضلراؼ 
 ادلربع

∑   

ٚٚ٘ ٕ٘ٙٚ٘ ٖ٘ٓ ٖٔٔ٘ٓ 

 تحليل النتائج االختبار للمجموعتين -ذ
فقد عرضت الباحثة يف اجلدكؿ السابقة رلموع عدد اإلضلراؼ ك رلموع عدد اإلضلراؼ ادلربع 

 . مث قامت الباحثة إىل الرمز اإلحصائي األيت: اجملمعتُتمن 
    

∑ 

 
 
   

  
      

∑   ∑   
(∑ ) 

 
       

(   ) 

  
 

                                    

                   

    
∑ 

 
 
   

  
      

∑   ∑   
(∑ ) 

 
       

(   ) 

  
 

                               

                 

  
     

√(
∑    ∑  

       
) (
 
  
 
 
  
)

 

  
         

√(
               

       ) (
 
  
 
 
  )
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√(
       
  

) (
 
  )

 

 
   

√(     )(    )
 

 
   

√(     )
 

 
   

   
 

      

    (       )  (       )     

       

t.s0,01=2,40 

t.s 0,05=1,68 

1,68<2<40<3,35 

-tمث قامت الباحثة بتعيُت  ٖ٘,ٖاإلحصائي=  tاجلدكؿ السابقة, كجت الباحثة أف نتيجة 
tableمث حبثت الباحث .( ة نتيجتو يف القائمة احلريةdegree of freedom)  منt-table 

 %.٘يف ادلستول ادلعنوم  ٛٙ,ٔ%, ٔيف ادلستول ادلعنوم  ٓٗ,ٕفوجدت أف نتيجتو=

ككذلك من نتيجة ٓٗ,ٕ% =ٔأكرب من نتيجت ادلعنوم ٖ٘,ٖاإلحصائي=  tألف نتيجة 
ا البحث مقبولة. كخلصتها مقبوؿ أك فركض ىذ H1مردكد ك H0. دبعٍت أف ٛٙ,ٔ%=٘ادلعنوم 

 يف تعليم ادلفردات يؤثر كثَتا. (Index Card Match)أف استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة 
يف تعليم ادلفردات بركضة  (Index Card Match)تأثر استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة 

 األطفاؿ مسلمات هنضة العلماء ماالنق مقبوؿ ألف التالميذ يفهموف الدراسة سريعا
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 الفصل الخامس
 االختتام

 ملخص البحث .أ
احلمد هلل, أكملت احلمد هلل حبث شامل لدم، كالكثَت من الدركس اليت الباحة احلصوؿ  

 ما يلي ىو جوىر نتائج الباحة .كمع ىذه الدراسة تضيف إىل ادلعرفة، كنأمل أف تكوف مفيدة .عليها
يف تعليم ادلفردات  (Index Card Match)قامت الباحثة استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة  .1

ـ.حالة ٕٙٔٓمايو  ٕٙبركضة األطفاؿ مسلمات هنضة العلماء ماالنق يف اجملوكعة التجريبة 
التالميذ فرحا كسركرا, كال سئما كادللل, سرعة الفهم ألف ىذه طريقة من اللعبة. ىذه احلالة 

محاسة كاجتهادا كاشًتكوا  نالت الباحثة من ادلقابلة كادلالحظة بعد الدراسة. كأنشط التالميذ
 الدرس جبيد.

 خطة التعليم يف اجملموعة التجريبة, كما يلي:
زبلط  (Index Card Match)تشرح الباحثة عن استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة  (1

 الباحثة البطاقات.
 قسمت الباحثة البطاقات إىل التالميذ (2
 طلب التالميذ أزكاج البطاقات ادلناسبة (3
 ردات من خالؿ بطاقات أظهرتيقوؿ الباحثة ادلف  (4
 التالميذ الذم لديو نفس البطاقة كما الباحثة يقولوف رباكي ما يقوؿ الباحثة  (5
 كيتكرر ىذا حبيث ؽلكن للتالميذ نطق ادلفردات بطاقات لديهم  (6
 تعطي الباحثة اخلالصة عن الدراسة.  (7
لًتقية قدرة  يؤثر كثَتا (Index Card Match)إف تأثَت استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة  .2

التالميذ يف استيعاب يف تعليم ادلفردات بركضة األطفاؿ مسلمات هنضة العلماء ماالنق. ىذا 
ككذلك  ٓٗ,ٕ%=ٔأكرب من نتيجة التقدير ادلعنوم  ٖ٘,ٖاإلحصائي=  tتدؿ أف نتيجة 

مقبوؿ أم أف فركض ىذا H1. كذلك دبعٌت أف ٗٙ,ٔ%=٘أكرب من نتيجة التقدير ادلعنوم 
 وؿ. كخالصتها أف ىذه طريقة مقبوؿ.البحث مقب
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 االقتراحات .ب
 إف ىذا البحث ػلتاج إىل االستمرار, فعلى الباحثة اآلخر أف يقـو الحبث لتحسينو كتعميقو .1
 يرجى على مدرسي اللغة العربية أف يستفيذكا بنتائج ىذا البحث ادلفيدة يف تعليم اللغة العربية .2
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 قائمة المراجع
 بيةالمراجع العر 

 ٕٜٛٔأمحد بدر, أصوؿ البحث العلمي ك مناىحو. كويت. عبد اهلل حرمي: 

 ٕٔٔٓباندكنج: ركسدا كاريا،  طريقة تعليم اللغة العربيةأجيب حرماكاف، 

 ٖٗٗٔعبد الرمحن ابن إبراىيم الفوزاف ك زمالئو, دركس التدرسية دلعلمي اللغةلغَت الناطقُت هبا: 
 6891. الرٌاض, العربٌة اللغة تدرٌس أسالٌب, الخولً محمد على

 (سعود مالك جامعة: المطابٌع دون. )وتعلٌقات حاالت اللغات تعلٌم, الخولً محمد على
 ٕٚٓٓبَتكت: دار الفكر، جامع الدركس العربية مصطفى الغالييٍت، 

 

 المراجع األجنبية
Ahkadiyah MK dkk, Pengajaran Kosa Kata, Jakarta: Diktim 1991 

Asnawir dan Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran  Ciputat: Ciputat Pers, 

2002 

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran.  Jakarta :  Raja Grafindo Persada, 2007 
Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran Jakarta: Rineka Cipta, 2002 

Djamaroh, dkk. Ragam Pembelajaran Interaktif. 

(http://dossuwanda.wordpress.com, diakses18 April 2016 jam 20:02 WIB) 

Harimukti Kridalkasana, Kamus Linguistik. Jakarta: Pt Gramedia1982 

Rusydy A. Tha‟imah, Al-Marja’ fî Ta’lîm al-Lughah al-‘Arabiyyah li al-

Nâthiqîn bi Lughâtin Ukhra, Jâmi‟ah Ummu al-Qurâ, Ma‟had al-Lughah 

al-„Arabiyyah, Wahdat al-Buhûts wa al-Manâhij, Silsilah Dirâsât fi Ta‟lîm 

al-„Arabiyyah, juz II, 
Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam, (Semarang: Basail Media 

Group, 2008 

Hidayat, H. (2003). Aktivitas Mengajar Anak TK. Bandung: Katarsis. 

Jhon M Echol dan Hasan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: PT. 

Gramedia, 1998 

Melvin L. Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, Bandung, 

Nusa Media, 2006 

 

http://dossuwanda.wordpress.com/


56 

 

Nana Sujdana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran Bandung: CV Sinar Baru, 

1991 

Sanjaya, Wina. Kurikulum dan Pembelajaran; Teori dan Praktik 

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2008 

Soedjito, Kosa Kata Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia, 1998 

Sugiono, Metode Penetilitan Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D,  Bandung: Afiboth, 2010 

Zaini, Hisyam dkk, Strategi Pembelajaran Aktif  Yogyakarta: CTSD, 2004 

 
 
 
 



57 

 

 
 

 ادلالحقة
 

 
 



58 

 

 خطط التدريس

 

 : ادلفردات  ادلدة

 : فاكحة ادلوضوع 

 : ركضة االطفاؿ ادلسستول

 : أ )أليف( ك ب )باء(  الفصل

 (Index Card Match): بطاقة قائمة ادلبارة   الوسائل

 أىداؼ الدرس -1
 يهداؼ ىذا التعليم إىل ربقيق ما يلي:

 يقدير الطالب على معرفة ادلفردات (1
يف  (Index Card Match)اللغة العربية الطفاؿ باستخداـ بطاقة قائمة ادلبارة  دلعرفة (2

 تعليم ادلفردات بركضة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء ماالنق.
يف تعليم ادلفردات  (Index Card Match)دلعرفة كيفية استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة  (3

 بركضة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء ماالنق.
تعليم ادلفردات يف  (Index Card Match)لقياس فعالية استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة  (4

 بركضة أطفاؿ مسلمة هنضة العلماء ماالنق.
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 إجارات التدريس -2

 زبصيص الوقت أنشطة التعلم الرقم

ٔ 

 المقدمة

 إلقاء الباحثة السالـ كالتحية (ٔ
 التدعو الباحثة دعاء قبل الدراسة (ٕ
 قراءة كشف احلضور (ٖ
 تواصل الباحثة أىداؼ الدراسة (ٗ
 دراسة ادلاضىتدعو الباحثة إىل التالميذ مراجعة ال (٘

 

 دقائق ٓٔ

ٕ 

 العرض
تعطي الباحثة ادلفردات اجلديدة بادلوضوع "فاكهة"  (15

 على السبورة.
تشرح الباحثة عن استخداـ بطاقة قائمة ادلبارة  (16

(Index Card Match) زبلط الباحثة
 البطاقات.

 قسمت الباحثة البطاقات إىل التالميذ (17
 طلب التالميذ أزكاج البطاقات ادلناسبة (18
لباحثة ادلفردات من خالؿ بطاقات يقوؿ ا  (19

 أظهرت
التالميذ الذم لديو نفس البطاقة كما الباحثة   (21

 يقولوف رباكي ما يقوؿ الباحثة
كيتكرر ىذا حبيث ؽلكن للتالميذ نطق ادلفردات بطاقات  

 لديهم

 دقائق ٖٓ

ٖ 
 االختتاـ

 تعطي الباحثة اخلالصة عن الدراسة. (21
 دلة كالسالـاختتاـ الباحثة الدراسة بقراءة احلم  (22

 دقائق ٘
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Draft wawancara di TK Muslimat NU Malang 

 

1. Bagaimana pembelajaran bahasa Arab di TK Muslimat NU 31 

Malang? 

2. Apa materi bahasa Arab yang diajarkan untuk siswa? 

3. Apa tujuan pembelajaran bahasa Arab di TK Muslimat NU 31? 

4. Bagaimana cara guru menyampaikan materi bahasa Arab pada 

siswa? 

5. Metode apa yang sering digunakan dalam pembelajaran bahasa 

Arab? 

6. Bagaimana kondisi siswa dengan metode yang digunakan? 

7. Bagaimana cara guru mengevaluasi siswa dalam pembelajaran 

bahasa Arab? 

8. Kendala apa yang dihadapi dalam proses pembelajaran bahasa 

Arab? 

9. Apakah metode index card macth sudah pernah di gunakan 

dalam proses belajar mengajar disekolah ini? 
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قبلً اإلمتحان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



62 

 

قبلً اإلمتحان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َمْوز  

 ُتَفاح  

 ِعَناب  

خ   ٌْ  ِبِط

 إَِجاس  

 ُبْرُتَقال  
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بعدي اإلمتحان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َمْوز  

 ُتَفاح  

 ِعَناب  

خ   ٌْ  ِبِط

 إَِجاس  

 ُبْرُتَقال
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TK Muslimat NU Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Pembelajaran Index Card Match 
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Proses Pembelajaran Index Card Match 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Pembelajaran Inde 


