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Card Sort(بطاقة الفرز  األلعاب تعليم مفردات اللغة العربية �ستخدام

سامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةاالثانوية التاسع املدرسة 

 

  البحث العلمي

  

  
  

  

  :قدمته
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غورونوبفوحلكومية اإلسالمية اجلامعة ا
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تعليم مفردات اللغة العربية �ستخدام

التاسع املدرسة 
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  امللخص

تعليم مفردات اللغة العربية �ستخدام ". ٢٠٢٠.  فراتيلينيعتيياسفارادينا نوفييانيت

�لصف التاسع املدرسة الثانوية اإلسالمية  )Card Sort(األلعاب بطاقة الفرز 

درجة سرجا�، قسم اللغة العربية، كلية الرتبية ". سامفونج فونوروغو ٦احلكومية 

  .والعلوم التعليمية �جلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو

  .الدكتور اندوس حسن املاجسترياألستاذ : حتت إشراف

  

  .)Card Sort(األلعاب بطاقة الفرز ، مفرداتتعليم : الكلمات األساسّية

بطاقة الفرز هو إحدى األلعاب التعليمية الىت ميكن إستخدامها يف  األلعاب  

أما إنتاج التعليم هي احلاصل الذى قد حصل عليه . ليم مفردات اللغة العربيةعملية تع

ب بطاقة الفرز إنتاج تعليم مفردات اللغة العربية بستخدام األلعا و. الشخص من النشاط

)Card Sort(  سامفونج فونوروغو �٦لصف التاسع املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

حتقيقها إىل أقصى حد، ألن املواد املقدمة ميكن قيمة تعليم الطالب بشكل أفضل ومت 

  .قبوهلا من قبل الطالب

اللغة  تعليم مفرداتكيف تنفيذ ) ١: (هذا البحث إىل إجابة األسئلة عن يهدف

صف التاسع املدرسة الثانوية �ل) Card Sort(بطاقة الفرز  األلعاب العربية �ستخدام

تعليم مفردات اللغة  مشكالتكيف ) ٢. (فونوروغو سامفونج ٦ احلكومية إلسالميةا

صف التاسع املدرسة الثانوية �ل) Card Sort(بطاقة الفرز  األلعاب العربية �ستخدام

تعليم مفردات اللغة العربية  نتاجإكيف ) ٣. (فونوروغو سامفونج ٦ احلكومية إلسالميةا

 إلسالميةاالثانوية صف التاسع املدرسة �ل) Card Sort(بطاقة الفرز  األلعاب �ستخدام

  .فونوروغوسامفونج  ٦ احلكومية

إستخدمت الباحثة نوع البحث هذا البحث العلمي على البحث وإلجابتها 

والبحث النوعي هو إجرأت البحث اليت تنتج البيا�ت . (Qualitative Research)النوعي
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طبائع كاألصوات املكتوبة أو من ألسنة األشخص و ال(Descriptive Data) الوصفية 

 إستخدمتو  .التوثيقطريقة  املقابالت وطريقة  و املالحظةطريقة  إستخدمت و.املتأملة

 .)Huberman(و هوبريمان  )Miles(حتليل وصفي كيفي على طراز ميلس 

تنفيذ تعليم مفردات اللغة العربية ملعرفة إّن ) ١: (أما نتائج هذا البحث هي

 إلسالميةصف التاسع املدرسة الثانوية ا�ل) Card Sort(بطاقة الفرز  األلعاب �ستخدام

و هو يقوم املعلم أوال �عطاء التوجيهات أو إجراءت لعبة فونوروغسامفونج  ٦ احلكومية

، مث يطلب من الطالب حفظ مفردات مادة القروع املراد )Card Sort(الفرز  بطاقة

بطاقة  األلعاب تعليم مفردات اللغة العربية �ستخدام مشكالتملعرفة إّن ) ٢( .دراسته

سامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةصف التاسع املدرسة الثانوية ا�ل) Card Sort(الفرز 

مثل الصعو�ت اليت . ث غالبا عند تعليم اللغة العربيةاليت حتد املشكالتهي  فونوروغو

. يواجهها طالب يف حفظ املفردات العربية، وكتاب اللغة العربية، والقراءة املواد العربية

إّن ) ٣(. ويعتربون أن تعليم اللغة العربية موضوع صعب لذا يشعرون �مللل من تعلمه

) Card Sort(بطاقة الفرز  األلعاب �ستخدامتعليم مفردات اللغة العربية  نتاجإملعرفة 

 أللعابهو  فونوروغوسامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةصف التاسع املدرسة الثانوية ا�ل

و ميكن أيضا حتسني متوسط قدرة الطالب، الطالب الذين   )Card Sort(بطاقة الفرز 

تطبيق ألعاب  بعد) KKM(كانت درجا�م يف السابق أقل من معايري اكتمال احلد األدين 

إذا كان الطالب متحمسني دائما ويلعبون دورا . لتكون أفضل )Card Sort(بطاقة الفرز 

  .نشطا يف تعليم، فإن قيمة الطالب تزيد أيضا يف املواد األخرى
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  الباب األّول

 مقّدمة

  

 خلفية البحث  .أ﴾ ﴿
 .جمتمع إندونيسيا على نطاق واسع اللغة العربية هي لغة أجنبية يدرسها

ميكن . لذلك من الضروري دراسة وجود تعليم لغة مناسب للمتعلمني غري العرب

  ١.تعليم اللغات األجنبية مبا يف ذلك العربية بطرق وأساليب خمتلفة

سهًال كما يتصور، و يف الواقع حيتاج األندونيسيون تعلم اللغة العربية ليس 

يف تعلم اللغة العربية إىل وقت طويل نسبياً ألن اللغة العربية ليست هي اللغة األم 

الشيء املهم الذي جيب مراعاته من قبل معلم  ٢.املستخدمة يف األنشطة اليومية

املفردات املناسبة اللغة العربية وخاصة تعليم املفردات هو أنه جيب عليه إعداد 

نظرًا لقلة فهم املعلم السرتاتيجيات وطرق تدريس املفردات لطال�م، فإن . لطالبه

 ٣.العديد من عمليات تعليم املفردات أقل من املستوى األمثل حىت الفشل

فردات �ساليب وتقنيات جيدة من هلذا السبب، جيب أن يتم تعليم امل

 املفردات ألن .أجل املساعدة يف تسهيل تعلم املتعلمني للغة العربية يف اخلزينة

                                                             
 اجلامعة: ماالنج( ،Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif، صطفىشيف امل١

  .٥٩،)٢٠١١، فريس ،كوميةاحلاإلسالمية 

 Implementasi Metode Bernyanyi dalam Pembelajaranا�لة ، دينقمرال أمحد ٢

Mufradāt: Kependidikan,  ٢١، ٢٠١٧ مايو، ١، رقم ٥حجم.    

  .٦٠شيف املصطفى، فس املراجع، ن ٣
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من عناصر اللغة العربية جيب أن يتقنه املتعلمون العرب الكتساب مهارات  عنصر

 ٤.االتصال

املشكلة يف تدريس . خمتلفة و�درًا ما يتم حلها كالتغالبًا ما تنشأ مش

ميكن . اللغة العربية هي أنه من الضروري اآلن احلصول على عالج جدي

مالحظة هذه املشكلة من عدة عوامل، وهي أن الطالب ليسوا مستعدين ملتابعة 

دروس اللغة العربية، كما أن تعقيد املواد العربية جيعل مستو�ت عالية من 

  ٥.يف التقنيات واالسرتاتيجيات وطرق تقدميهاالصعوبة 

هي واحدة من  فونوروغو سامفونج ٦ احلكومية إلسالميةاالثانوية املدرسة 

املدارس أو املؤسسات اليت يقدم فيها مدرسي اللغة العربية تعليم اللغة العربية 

�ستخدام وسائل اإلعالم الداعمة وطرق اللعب يف تقدمي املواد التعليمية جلعل 

مثل استخدام . الطالب أكثر تفهًما وال يشعرون �مللل وامللل من املواد املقدمة

نظرًا خللفية . م مفردات اللغة العربيةييف تعل )Card Sort(بطاقة الفرز ألعاب 

بتدائية ودون أي مواد عربية، مما يؤثر إلا ةمعظم الطالب، فإ�م ينتمون إىل مدرس

  .الثانوية ةبشكل كبري على الطالب يف تعلم اللغة العربية يف مدرس

غالًبا ما يواجه . يف تعلم املفردات، يواجه الطالب أيًضا بعض الصعو�ت

كما هو . الطالب صعوبة يف حفظ املفردات ويصبح مشكلة �لنسبة للمعلمني

احلال عندما أجرى الباحثون مقابالت مع العديد من طالب الصف التاسع، 

ة معظم الطالب قالوا إ�م غالباً ما جيدون صعوبة يف حفظ املفردات، ألن خلفي

�يت من املدارس االبتدائية وبدون أي مواد عربية، مما أثر بشكل كبري على 

                                                             

 Penerapan Pembelajaran Shorof Bagi Pembelajar ,لعربيةاللغة اتعليم  ا�لة املهار ٤   

Tingkat Pemula Menggunakan Metode Pemerolehan Bahasa Muhajirunnajah,  ٥حجم ،

  .١٤٤، ٢٠١٩يونيو، ١رقم 

 Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam،فتح ا�يب و نيلر رمحوايت ٥

Belajar Bahasa Arab،)٧-٦، )٢٠١١فريس،  ديفا: جوغجاكار�.  
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الطالب يف تعلم اللغة العربية يف مدرسة تسناوية، هناك عامل آخر هو قلة 

قادرين  ذلك، يتوقع من املعلمني أن يكونل ٦.اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية

  .عربية وخاصة املفرداتعلى االبتكار يف تعلم اللغة ال

البديلة اليت ميكن ل إحدى الوسائ. لتحقيق النجاح يف عملية التعليم

ألن  )Card Sort(بطاقة الفرز  استخدامها يف تعلم املفردات العربية هي ألعاب

هذه . سهل للغاية وعملي وميكن تعلمه يف أي وقت لالوسائ هذااستخدام 

يعتمد االستخدام الفعال . فعالة أيًضا يف ممارسة املهارات يف فهم املواد لالوسائ

سيؤديفي  )Card Sort(بطاقة الفرز  تطبيق طريقة. هلذه الطريقة على إبداع املعلم

ألن الطالب سوف يتعلمون بشكل . التعلم إىل حتفيز الطالب على التعلم

التعلم يف هذه احلالة دور  أساسي ما إذا كان هناك توجيه أو توجيه يوجههم إىل

اختيار واستخدام أساليب جيدة من قبل املعلمني يف التعلم . املعلم نفسه كميسر

  ٧.سوف حتدد جناح عملية التدريس والتعلم

البطاقة يف ممارسة  ل�ستخدام وسائ، )Card Sort(بطاقة الفرز  األلعاب

التدريس، ستساعد الطالب على فهم الدرس وتعزز دوافعهم يف التعلم، ألنه يف 

، يعمل املعلم فقط كميس، مما يسهل )Card Sort(بطاقة الفرز تطبيق طريقة 

طالبه يف التعلم، بينما يتعلم الطالب بنشاط من خالل التسهيالت والتوجيهات 

ا ليس املعلم بل الطالب أنفسهم الذين جيب من املعلم، حبيث ما هو نشط هن

  .أن يكونوا نشطني يف التعلم

مث بناًء على نتائج املقابالت مع مدرسي اللغة العربية وهم السيد اإلمام 

وذكر أن الطالب سوف يفهمون املفردات عندما . )Imam Qudhori( القدوري

 Card(بطاقة الفرز  يتم استخدام األساليب عندما يتم التعلم مثل طريقة لعب

Sort( ألنه وفًقا هلذه الطريقة، تعترب طريقة اللعبة عملية جًدا . املعلم يدرسه الذي

                                                             
 .٢٠١٩دمسبري  ٩يف التاريخ  التاسعالصف  بطالبةنتيجة املقابلة  ٦
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وجتعل من السهل على الطالب التعلم، خاصة التعلم الذي حيفظ املفردات 

يتقن فيها األطفال املفردات بشكل أسرع، مل يتم حفظها األوىل التي. العربية أيًضا

مرتني بشكل كبري، حيث مت حفظها أكثر من ثالث مرات على مرة واحدة أو 

أكثر دراية  يكون الطالبس و الثاين الفور حىت ال تتم معاقبة أي شخص،

لذين كانوا شاغرين سابًقا، غالًبا ما كانوا جالسني، كساىل، وأخرياً ا �صدقائها

الفصل  حىت عاش والثالث وقفوا وركضوا للبحث عن اإلجا�ت اليت مت إجراؤها،

كل طالب ال يتقن �لضرورة املفردات ملعرفة مستوى الذكاء، ومستوى . أو تباين

ولكن إذا كان الطفل ذكيًا ولديه مستوى عاٍل من احلافز، فيحفظونه . التحفيز

أهم شيء . يف الواقع، جيب أن يكون جلميع أساليب التعلم مزا� وعيوب. بسرعة

ة وفًقا للكفاءات األساسية، حىت ال وفًقا للسيد إمام، جيب تكييف كل طريق

  ٨.م طريقة واحدة فقطييشعر الطالب �لضيق من تعل

 :و من خلفية البحث املذكورة فأرادت الباحثة أن تبحث موضوع البحث

) Card Sort(بطاقة الفرز  األلعاب تعليم مفردات اللغة العربية �ستخدام"

 ".فونوروغوسامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةاالثانوية املدرسة  صف التاسع�ل

  

 لبحثاحتديد   .ب﴾ ﴿

على معرفة كيفية تنفيذ تعليم املفردات العربية لبحث ا هذاحتديد     

م يتعل إنتاجمشكالت وكذلك  و)Card Sort(بطاقة الفرز األلعاب �ستخدام 

  .)Card Sort(بطاقة الفرز األلعاب  العربية من استخداماللغة  مفردات 
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 أسئلة البحث  .ج﴾ ﴿

 :لبحث كما يلياسئلة ألباحثة اخذ �      

بطاقة الفرز  األلعاب تعليم مفردات اللغة العربية �ستخدامكيف تنفيذ  .١

)Card Sort (٦ احلكومية إلسالميةاصف التاسع املدرسة الثانوية �ل 

 ؟فونوروغوسامفونج 

بطاقة  األلعاب تعليم مفردات اللغة العربية �ستخدامكيف مشكالت  .٢

    احلكوميةإلسالمية االثانوية صف التاسع املدرسة �ل) Card Sort(الفرز 

 ؟فونوروغوسامفونج  ٦

بطاقة الفرز  األلعاب تعليم مفردات اللغة العربية �ستخدام إنتاجكيف  .٣

)Card Sort (٦   احلكومية إلسالميةاالثانوية صف التاسع املدرسة �ل 

 فونوروغو؟سامفونج 

 

 البحث أهداف  .د﴾ ﴿

  :ا يليفكموأما أهداف البحث يف هذا البحث     

بطاقة الفرز  األلعاب تعليم مفردات اللغة العربية �ستخدامتنفيذ ملعرفة  .١

)Card Sort (احلكومية إلسالميةاالثانوية صف التاسع املدرسة �ل 

 .فونوروغو سامفونج٦

بطاقة الفرز  األلعاب تعليم مفردات اللغة العربية �ستخدام مشكالتملعرفة  .٢

)Card Sort (احلكومية إلسالميةاالثانوية صف التاسع املدرسة �ل 

 .فونوروغوسامفونج ٦

بطاقة الفرز  األلعاب تعليم مفردات اللغة العربية �ستخدام إنتاجملعرفة  .٣

)Card Sort (احلكومية إلسالميةاالثانوية صف التاسع املدرسة �ل 

 .فونوروغوسامفونج ٦



 ٦ 

 

 
 

 البحث فوائد  .ه﴾ ﴿

  :اليت ترجى �ا يف هذا البحث فهيأما فوائد البحث     

 الفوائد النظرية .١

اللغة العربية أن تكون ز�دة لتوسعة الثقافة العلمية يف تعليم املفردات    

للطالب الصف التاسع ) Card Sort(بطاقة الفرز األلعاب  �ستخدام

 ميكن أنفونوروغو، و سامفونج ٦ احلكومية إلسالميةاالثانوية املدرسة 

م اللغة العربية، خاصة تلك يتعل كالتتكون مفيدة يف توفري حلول ملش

  .م املفردات �ستخدام أساليب اللعبةياملتعلقة بتعل

 العمليةالفوائد  .٢

 للمعلم  .أ 

 طريقة)Card Sort(بطاقة الفرز  ميكن هلذا البحث أن جيعله  

 ، ممان أن تشكل وضًعا تعليمًيا لطيًفاتعليمية فعالة وفعالة حبيث ميك

  .م مفردات اللغة العربيةييؤدي بدوره إىل ز�دة فهم الطالب لتعل

 للطالب   .ب 

ميكن أن يكون هذا البحث حافًزا وأساًسا ملعرفة الطالب لز�دة 

  .االهتمام �لتعلم �للغة العربية بشكل أفضل

 للباحثة  .ج 

يف الزمان  فرداتليزداد املعارف يف تعليم امل العلمييرجى هذا البحث 

  .املستقبل خاصة
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 تقرير البحث كتابةتنظيم    .و﴾ ﴿

تستخدم تنظيم كتابة تقرير البحث لتسهيل القارئ يف فحص احملتوى يف     

  :يتكون البحث من ستة أجزاء النظاميات و هي. مناقشة البحث

املقدمة، وهي حيتوى على خلفية البحث   :  الباب األول

البحث وحتديد البحث و أسئلة البحث و أهداف 

  .وفوائد البحث وتنظيم كتابة تقرير البحث

تبحث الباحثة عن البحوث السابقة و اإلطار   :  الباب الثاين

مفردات اللغة العربية النظري اليت وصف عن تعليم 

) Card Sort(بطاقة الفرز  األلعاب �ستخدام

 احلكومية إلسالميةاصف التاسع املدرسة الثانوية �ل

  .فونوروغوسامفونج  ٦

منهج البحث حيتوى على مدخل ونوع   :  الباب الثالث

البحث و حضور البحث ومكان البحث ومصادر 

البيا�ت وأساليب مجع البيا�ت وختليل البيا�ت 

  .وفحص صحة البيا�ت ومراحل البحث

عرض البيا�ت حيتوى على عرض البيا�ت   :  الباب الرابع

  .العامة و عرض البيا�ت اخلاصة

تعليم مفردات اللغة العربية حتليل البيا�ت عن   :  اخلامسالباب 

) Card Sort(بطاقة الفرز  األلعاب �ستخدام

 احلكومية إلسالميةاصف التاسع املدرسة الثانوية �ل

  .فونوروغوسامفونج  ٦

  .اإلختتام حيتوى على اخلالصة و اإلقرتاحات  الباب السادس
  

 



 

٨ 
 

 الباب الثاين

 البحوث السابقة و اإلطار النظري

  

 البحوث السابقة  .أ﴾ ﴿

 تعليم مفردات اللغة العربية �ستخدام موضوع هذا البحث يعين      

 إلسالميةاصف التاسع املدرسة الثانوية �ل) Card Sort(بطاقة الفرز  األلعاب

وترجع الباحثة إىل بعض البحوث العلمي كما  .فونوروغوسامفونج ٦ احلكومية

  :يلي

يف  ) Card Sort(بطاقة الفرز  تطبيق طريقة" بعنوان (Fadeh)ديه فاقد حبث  .١

درسة املالقرآن احلديث يف  حتسني دوافع تعلم الطالب يف جمال دراسة

 م املستخدمة وهي طريقةيهذا البحث طريقة التعل ١".بولوالوانجور النّ  الثانوية

. الثانويةوقد مت تطبيقها على املواد يف املدرسة  )Card Sort( بطاقة الفرز

 Card( بطاقة الفرز ، �ستخدام طريقةشكل البحث الذي أجري هو نفسه

Sort(الفرق يكمن . ، لكن الباحثني يركزون على تعلم مفردات اللغة العربية

املوضوعات يف هذه الدراسة هي احلديث . يف املوضوعات ودراسات احلالة

، بينما يستخدم الباحثون املواد ودراسات احلالة يف الفصل السابعالشريف 

 .العربية ودراسات احلالة يف الفصل التاسع

  

 

                                                             
 Aplikasi Metode Card Sort dalam Meningkatkan Motivasi :البحث العلمي ديه،فا  ١

Belajar Siswa Bidang Studi Al-Qur’an Hadits di Madrasah Tsanawiyah An-Nur 

Bululawang, ،)٢٠٠٩، ماالنج احلكومية اجلامعة اإلسالمية: ماالنج (  
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يف املواد  مفردات ميالتعل" بعنوان (Muliatul Muna)مولياتول مىن ت قد حبث .٢

جي، جيلوعوك، ئفاغري  ١املدراسة اإلبتدئية معاريف حنضة العلماء  العربية يف

م ييشرح هذا البحث حول تعل ٢".٢٠١٤/٢٠١٥ السنة األكادميية�يوماس 

املفردات مع العوامل الداعمة مبا يف ذلك استخدام األساليب 

يف هذا البحث، تتشابه املوضوعات مع املوضوعات . واالسرتاتيجيات اجليدة

 العربية، لكن دراسات احلالة خمتلفة يف هذه الدراسة �ستخدام دراسات

احلالة يف الفصل الرابع بينما استخدم الباحثون دراسات احلالة يف الفصل 

 .التاسع

حتسني التحصيل يف " بعنوان،  )Anis Nur Laili( أنيس نور ليليت قد حبث .٣

املدراسة اإلبتدئية ممباول  العربية لطالب الصف اخلامس اللغة مفردات تعلم

تصف هذه الدراسة تطبيق  ٣."فرزالبطاقة  سورا�� �سرتاتيجية علوم

فرزاليت ميكن أن تساعد على حتريك الفصول حىت ال البطاقة  إسرتاتيجية

 .معادالت اليت تستخدم نفس الفرزيف هذه الدراسة، هناك . تشعر �مللل

والفرق هو أن الباحثني يستخدمون دراسات احلالة يف  االسرتاتيجية بطاقة

 .الفصل اخلامس، بينما يستخدم الباحثون دراسات احلالة يف الفصل التاسع

                                                             
٢
 Pembelajaran Mufradat Pada Mata Pelajaran :البحث العلمي، مولياتول مىن  

Bahasa Arab di MI Ma’arif NU ١ Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas 

Tahun Pelajaran ١٠٥، )٢٠١٥،  كري�فورو  احلكومية اجلامعة اإلسالمية، كري�فورو (  ,٢٠١٤/٢٠١٥.  

 
 Peningkatan Prestasi Belajar Mufrodat Bahasa :البحث العلمي، أنيس نور ليلي  ٣

Arab Siswa Kelas V MI Mambaul Ulum Surabaya dengan Strategi Card Sort, ) ،سورا��

  .٨٨، )٢٠١١ن عمفيل، اجلامعة اإلسالمية احلكومية سو�
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 اإلطار النظري  .ب﴾ ﴿

 فردات املتعليم  .١

 التعليم تعريف  )أ 

قال أبو الدين �� إن التعليم هو جهد إلرشاد الطالب وخلق   

فيجوهرها، التعليم هو جهد يبذله املعلمون لتعلم  ٤.بيئة تسمح �لتعلم

يف التعليم، يبدو أن املعلم هو  .الطالب الذين يغريون السلوك يف النهاية

 لذلك، يسمى املعلم مؤخرًا. عامل مهم يف عملية تيسري التعلم

من كلمتني و مها " تعليم اللغة العربية"ترتكيب اجلملة  ".امليسر"

لغة إسم مصدر من الفعل املاضى " تعليم"أن " اللغة العربية"و " التعليم"

الدرس وإلقاء املعرفة وتدريس تلقني "املعىن ) تعليما-يعلم-علم" (علم"

  ٥".الطالب أنواع املعارف والعلوم والفنون

يف هذا اجلهد لتيسري املعلمني، حيتاج املعلمون إىل أساليب معينة   

يتم تكييفها مع االحتياجات، مبا يف ذلك تلك املتعلقة ) طرق(

�ألهداف والطالب ومواد الطالب واملرافق والبنية التحتية، وما إىل 

حياول املعلمون اجليدون، بشكل عام، دائًما استخدام أكثر طرق  .ذلك

التدريس فعالية، واستخدام أفضل األدوات أو الوسائط، وليس معلمي 

على ما يبدو، ال يزال البحث عن الطريقة . اللغة األجنبية املستبعدين

 األكثر فعالية يتم تنفيذه من وقت آلخر، ألن ما يتم البحث عنه يبدو

 ٦."حلم يف الغيوم مبثابة"

                                                             
بومي : جاكار�(، ,Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran،�� عبددن ٤

 .٨٥، )١٩٩٥عاكسرا، 
   

٥
  .٥٢٧-٥٢٦، )١٩٨٦: دار املشرق: بريوت(املنجد يف اللغة واألعالم، مألوف،  لويس 

فييت رمياجا : �ندونج(،,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabعاجيف هرماون،٦

  .٣٣-٣٢، )٢٠١٤روسدكر�، 
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 املفردات تعريف  )ب 

 هي صيغة اجلمع لكلمة "املفردات" ، كلمةمن حيث اللغة

اليت تُفسر على أ�ا وحدة لغة مرتبة أفقيًا وفًقا لنظام حنوي  "املفردات"

املفردات هي كلمات املفردات اليت . يعمل كُمصنع مجلة) النحو( معني

  ٧.تتكون من حرفني أو أكثر وتظهر معىن

املفردات هي أيضا واحدة من عناصر اللغة اليت هي مهمة جدا، 

هذه هي أمهية . أل�ا تعمل مبثابة تشكيل الكلمات واجلمل واخلطاب

املفردات، لذلك هناك من جيادل �ن تعليم اللغة العربية جيب أن يبدأ 

ومع . �دخال وتعلم املفردات إما عن طريق احلفظ أو بوسائل أخرى

املفردات ليس مرادًفا لتعلم اللغة نفسها، ألن املفردات  ذلك، فإن تعليم

لن تكون ذات معىن وستعطي الفهم للمستمع أو القارئ إذا مل يتم 

  ٨.ترتيبها يف مجلة صحيحة وسياقية وفًقا للنظم الداللية النحوية واملعيارية

 مفهوم تعليم املفردات  )ج 

. م واملفراتومن مث يتكون تعليم املفردات على كلمتني، مها التعلي

ومن  ٩.التعليم هو عملية نقل املعلومات من الكتب أو من املتعلم أما

املعروف ليست القضية يف تعليم املفردات أن يتعلم التالميذ نطق حروفها 

فحسب، أو فهم معناها مستقلة فقط، أو معرفة طريقة اإلشتقاق منها، 

يف تعليم إن معيار الكفاءة . أو جمرد وصفها يف ترطيب لغوي صحيح

                                                             
 ،اسرتاتيجية تعليم املفردات �لغناء يف الرب�مج املكشف لتعليم اللغة العربية عبد البصط،٧

  .٧، )مولنا ملك ابرهيم ماالنجحلكومية اإلسالمية اجلامعة ا: ماالنج( ،١ ،ا�لة ترلينج

٨
مشكات، : ماالنج( Metodologi Pengajaran Bahasa Arabمحد فؤاد إيفيندي،أ 

٩٦، )٢٠٠٥.  

٩
املكتبة املصرية : مصر( ،تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ا�لة، حسن شحاتة 

  .١٩، )البيانية، د س
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املفردات هو أن يكون التالمذ قادرا على هذا كله بإلضافة إىل شئ اخر 

اليقل عن هذا كله أمهية، أال هو قدرة على أن يستخدم الكلمة املناسبة 

   ١٠.يف املكان املناسب

 مفهوم املفردات و أمهيتها  )د 

املفردات هي اللفظة أو الكلمة اليت تتكون من حرفني فأكثر 

و تنوعت هذه . سواء أكانت فعال أو امسا أو أداة وتدل على معىن،

عدد حروفها و سهولة نطقها و صعوبتها و كتابتها : املفردات من حيث

. فاللغات كلها ال ميكن أن تستغين عن املفردات. مث التجريد و احملسوس

ألن املفردات هي احدى العناصر اللغوية الرئيسية فال ميكن الشخص أن 

 ١١.يتكلم بدو�ا

فردات من أهم عناصر اللغة و مييل بعض اللغويني إىل فامل

و مراد ذلك إىل أن املفردات قد تكون . اعتبارها العنصر األهم يف اللغة

العامل الرئيسي الذي يؤدي إىل فهم معىن اجلملة يف موقف االتصال أو 

كانت   (Horn)و كذلك الذي عربه هورن . يف فهم النص القرائي

سية للغة العربية و لسائر اللغات املوجودة يف املفردات هي حاجة رئي

 .كيف ميكن املرء أن  يتكلم بدو�ا. العامل

فتعليم اللغة العربية البد من تعليم املفردات، و معناها أن 

فكيف ميكن املرء . املفردات هي جزء رئيسي من أجزاء تعليم اللغة العربية

األساس ينبغي أن يكون يرتك تعليم املفردات وهو يتعلم اللغة، فعلى هذا 

على متعلمي اللغة الثانية استيالء املفردات أّوال قبل أن يتعلموا عناصر 
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 منشورات: مصر( ،تعليم العربية لغري الناطقني �ا مناهجه وأسالبها�لة أمحد طعيمة،  رشدي  

   .١٩٤، )١٩٨٩املنظمة اإلسالم للرتبية واللوم والثقافة، 

األحكام، : أوجونج فاندانج ( إىل طرق تعليم اللغة األجنبية  مدخلأرشد،  أزهر ١١

٣،)١٩٩٨.  
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اللغة األجنبية األخرى، ألن مهارة الكالم و املهارات األخرى من 

  ١٢.مهارات اللغة سوف تتوقف بدون املفردات

  تقنيات تعلم املفردات) ه

  :١٣املفردات ومراحلها على النحو التايل يتم

 االستماع إىل الكلمة )١

امنح الطالب الفرصة لالستماع إىل . هذه هي املرحلة األوىل

الكلمات اليت يتحدثها املعلم، سواء من خالل أنفسهم أو يف 

إذا مت إتقان العناصر الصوتية للكلمة من قبل الطالب، فمن . اجلمل

مث يف تكرارين أو ثالثة، يكون الطالب قادرين على االستماع 

 .حبشكل صحي

 لكلمة� تلفظ )٢

. املرحلة املقبلة هي الفرصة للطال � لكلمات نطق اليت مت مسعت

 .إن قول كلمة جديدة يساعد الطالب على تذكرها لفرتة أطول

 احلصول على معىن الكلمات )٣

أعِط معىن الكلمات للطالب قدر اإلمكان لتجنب الرتمجة، ما 

ألنه إذا كان  مت توضيح هذا االقرتاح ،. مل تكن هناك طريقة أخرى

املعلم يستخدم دائًما اللغة األم للطالب، فلن يكون هناك اتصال 

مباشر �للغة اليت يتم دراستها، بينما سيتم نسيا�ا قريًبا من قبل 

  .الطالب

  

 

                                                             

  .٤، عجنفس املرا ١٢ 

  .٩٧ ،محد فؤاد إيفينديأ،عجنفس املرا ١٣



١٤ 

 

 
 

  فردات امل تعليم وسائل )و

  :١٤هواليت ميكن استخدامها يف تعلم املفردات  وسائل

 :الصورة املصغرة للكائنات األصلية )١

ة ، مثل سيار هي شكل صغري من الكائنات الفعليةاملصغرة 

من خالل تقدمي . وغريها ،مصغرة، مصغر شقة، مصغر فواكه

، ويشرح كل املنمنمة، ميكن للمدرس بسهولة أن يقول، ويوضح

  .املفردات اليت سيتم تدريسها

 الصورة )٢

كائن أصلي مت إنتاجه من الكامريا يف وسائط تعليم املفردات 

ورة اليت يصنعها املعلم، وعادة ما تكون الصور أو وكذلك الص

احلجم ). املفردات بطاقات(الصورة مصنوعة يف شكل بطاقات 

، وسيكون أكثر إ�رة سنتيمرت ٢٠×  سنتيمرت ١٦املعتاد هو 

فيما يتعلق حبجم املعلم الذي . لالهتمام إذا كانت البطاقة ملونة

األكثر أمهية ميكنه التكيف مع احتياجات فصله، فإن الشيء 

هو عندما يصمم املعلم البطاقة جيب أن تتذكر مبادئ التوازن 

  .واالنسجام والتناغم

هناك العديد من الوسائط اليت ميكن للمعلمني استخدامها 

واستخدامها يف تعلم املفردات، وهذا �لطبع يعتمد على مستوى 

  .النشاط واإلبداع واالبتكار ملعلمي اللغة

  

 

                                                             

إلسالمية اجلامعة ا: ماالنج(، ,Media Pembelajaran Bahasa Arabعبد الوهب رشدي،١٤   

  .٥٨، )٢٠٠٩فريس، ، حلكوميةا
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 مفردات اللغة العربية تعليم تنفيذ .٢

 التعليم تنفيذتعريف   .أ 

م هو عملية يتم ترتيبها �ذه الطريقة وفًقا خلطوات معينة يتنفيذ التعل   

 ١٥.حبيثيصل التنفيذ إىل النتائج املتوقعة

، على دة مراحل من تنفيذ التعلم، يقوم املعلم بعمييف تنفيذ التعل

  :ايليالنحو ال

 :األويل النشاط )١

فتح الدرس هو نشاط يقوم به املعلم خللق جو تعليمي  ةنشاطأ   

يف هذا . يف أنشطة التعلم يسمح للطالب �الستعداد العقلي للمشاركة

، جيب على املعلمني االهتمام وتلبية احتياجات الطالب وإبداء طالنشا

  . جود الطالباهتمام كبري بو 

 األنشطة األساسية )٢

عند تقدمي . ية تنفيذ التعلمجوهر عمل هيتقدمي املواد التعليمية     

املادة، ينقل املعلم مواد متسلسلة من املادة األسهل أوالً، لز�دة قبول 

الطالب للمواد املقدمة من املعلم، يستخدم املعلم طرق التدريس املناسبة 

  . للمادة ويستخدم الوسائط كوسيلة لتقدمي املواد التعليمية

 لنشاط النهائيا )٣

نشاط يقوم به املعلم إل�اء نشاط التعلم اخلتامي هو  النشاط    

. يف هذا النشاط، يقوم املعلم بتقييم املواد اليت مت تقدميها. األساسي

  :واهلدف من هذه الدروس تغطية ما يلي

 .معرفة مستوى جناح الطالب يف تعلم املواد التعليمية  )أ 

                                                             
، )٢٠١٠سينار �رو، : �ندونج(، ��Dasar-dasar Proses Belajar سوجا�،   ١٥

١٣٦. 



١٦ 

 

 
 

 .معرفة مستوى جناح املعلمني يف القيام �نشطة التعلم  )ب 

 .الكفاءة بني املواد احلالية واملواد القادمةخلق سلسلة من   )ج 

م هو يبناًء على شرح تنفيذ التعلم، ميكن استنتاج أن تنفيذ التعل    

عملية أنشطة تعليمية وتعليمية تلعب أيًضا دورًا يف حتديد جناح تعلم 

تنفيذ التعلم هو عملية يتم فيها التفاعل بني املعلم والطالب . الطالب

الذي حيدث يف املواقف التعليمية لتحقيق أهداف والتواصل املتبادل 

يف تنفيذ التعلم، يعد املعلمون والطالب عنصرين ال ميكن . التعلم

م هو كل اجلهود املشرتكة للمعلمني والطالب يإن تنفيذ التعل. فصلهما

لتبادل املعلومات ومعاجلتها، على أمل أن تكون املعرفة املقدمة مفيدة 

م اجليد سوف يشكل يتنفيذ التعل. لتعلم املستمرللطالب وتصبح أساًسا ل

القدرات الفكرية والتفكري النقدي وظهور اإلبداع والتغيريات يف السلوك 

  .أو شخص بناء على ممارسات أو جتارب معينة

 

 اللعباإلطار النظري  .٣

 اللعبة تغريف  ) أ

يعرف بلقيس، اللعبة ��ا نشاط أو جمموعة من الوان النشاط املنظم اليت   

مث يعريف ويزجنا، . ميارسها الفردا أو مع مجاعة أو جمموعة لتحقيق غاية معينة

اللعبة ��ا نشاط أو عمل إرادي يؤدى يف حدود زمان و مكان معينني 

حسب قواعد وقوانني مقبولة و موافق عليها حبرية من قبل من ميارسها، و 

ن التوتر و الرتقب تكون ملزمة و �ائية يف حد ذا�ا، و يرافق املارسة شيء م

  ١٦.و البهجة و اليقني

                                                             

دار الفكر، (، النظرية و التطبيقيةاللعب عند االطفال األسس  احلميد العناين، نان عبدح١٦  

  .١٨، )�٢٠٠٤شرون و موزعون، 



١٧ 

 

 
 

عن األلعاب أن اللعبة نشاط يتم بني ) جبس(و نستخلص من حديث   

  .أفراد متعاونني أو متنافسني  للوصول إىل غا��م يف إطار قواعد موضوعة

 : و على ضوء ما تقدم تتسم اللعبة ��ا

 .نشاط منظم .١

 .من قبل من ميارسهاتسري وفق قواعد حمددة ومتفق عليها ومفهومة  .٢

 .تتضمن تعاو�ً أو منافسة مع الذات ومع اآلخرين .٣

متنح ملن ميارسها شعورا �ملتعة أو الفائدة دون إحلاق األذى  .٤

 .�آلخرين

 ١٧.تؤدى يف حدود زمان ومكان معينني .٥

 .اليت تعيق عملية التعلم "اجلدية" التخلص من .٦

 و ختفيف التوتر يف بيئة التعلم، .٧
 ١٨.التعلم من خالل التجربةحتقيق معىن  .٨

 فائد اللعبة  ) ب

التعليم ال حيتاج إىل اللعبة دائما، واللعبة يف حد ذا�ا ليست �لضرورة 

، يتم استخدام األلعاب حبكمة تدكن لكنو . من أجل تسريع عملية التعليم

كما ىو . أن تضيف متنوعة، واإل�رة، والفائدة على جزء من برامج التعلم

التقنيات الدستفادة، واللعبة ليست غاية يف حد ذا�ا، بل احلال مع مجيع 

  ١٩.وسيلة لتحقيق غاية، واليت حتسن التعليم

غالًبا ما يشتكي املعلمون من أن العديد من الطالب لديهم دوافع 

. منخفضة للتعلم، على الرغم من أن املعلم حاول استخدام أساليب خمتلفة

                                                             
  .٢٠-١٩، عجنفس املرا ١٧

 .٣٦فتح ا�يب و نيلر رمحوايت،  ،عجفس املران ١٨

تعليم التعريب جملة ،  فعالية ألعاب اللغة على استيعاب مفردات اللغة العربية محد سيوطي،ا ١٩  

  .٧٢، ٢٠١٦، ٢، و لغوية اللغة العربية



١٨ 

 

 
 

يفرتض الكثري . �دة حتفيز الطالبتطبيق وسائط اللعبة هو أحد البدائل لز 

الكثريمن اللعب ميكن أن ."من الناس أن اللعب والتعلم وجهان متعارضان

يف هذه األثناء،حسب . ، وهذا ما يقوله اآل�ء"يقلل من وقت التعلم

يف بعض األحيان، يشبه    .!األطفال، فإن اللعب ممتع، بينما التعلم مشبع

�فهاً، وليس جاًدا، ويعترب عمًال جيب أال يقوم به اللعب �ملرح، وهو أكثر 

يف الواقع، يتم احتواء العديد من اجلوانب يف اللعبة، . األطفال الصغار

  .خاصة األلعاب اليت حتتوي على عناصر تعليمية

حيتوي اللعب على جوانب من الفرح والراحة والسعادة الشديدة 

. لذلك، اللعبة هي الطالب �ضجة. وخالية من التوتر أو احلزن وحترر الروح

من خالل اللعب، يتعلم الطالب االستقالل والشجاعة والتنشئة االجتماعية 

  ٢٠.والقيادة ، ويدرك معىن وجوده

  أمهية اللعب يف عملية التعليم و التعلم ) ج

لقد عين املهتمون برتبية األطفال �للعب بوصفه عملية تربوية، وهذه             

من أجل ل املالئمة للطفل و تشجيعة على استخدامها الطريقة من الوسائ

يرى أفالطون أن اللعب أفضل طريقة . املتعة واكتساب اخلربات واملهارات

للبدء يف تعليم األطفال، وقد أشار أفالطون إىل أن يف حرية النشاط الذي 

فباللعب ميكن حتديد ما إذا كان . يتيحها اللعب فرصة ملعرفة طبيعة الطفل

وهلذا سبق أفالطون كثريا . ن الذهب أو الفضة أو معدن قليل القيمةالفرد م

  ٢١.من الفالسفة ورجال الرتبية يف إدراك أمهية اللعب بوصفه عملية تربوية

 

                                                             
 .٣٦فتح ا�يب و نيلر رمحوايت،  ع،جنفس املرا ٢٠

٢١
األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة العربية يف املدارس االبتدائية يف "، عبد الرمحن بن جيك  

، )٢٠١٥ ،نوفمرب - اكتوبر( ٢، ا�لة عربية ، "دراسة حتليلية : يف ماليز�) j-QAF(بر�مج جي قاف 

٢٨٩.  



١٩ 

 

 
 

  (Card Sort) بطاقة الفرز .٤

 تعريف بطاقة   )أ 

البطاقة التعليمية هي بطاقة، حققت أهدافا جليلة األثر يف احلقل 

 أمسى الرساالت حني جاءت مفتاحا للقراءةالتعليمي، وأدت رسالة من 

واملعرفة ، وحني وجد فيها املعلم عو� صادقا يف استنطاق الصغريات وقراءة 

   ٢٢.اجلمل والكلمات

 (Card Sort)ز بطاقة الفر  تعريف  )ب 

نشاطًا تعاونًيا ميكن استخدامه لتدريس  هي (Card Sort) بطاقة الفرز

احلقائق أو الكائنات أو معلومات املفاهيم أو اخلصائص أو التصنيفات أو 

ميكن أن تساعد احلركات اجلسدية السائدة يف هذه اإلسرتاتيجية . املراجعة

هذه االسرتاتيجية مناسبة متاًما لتدريس املفردات .على تنشيط فئة تشعر �مللل

    ٢٣.واملصطلحات وما إىل ذلك

 (Card Sort) من طريقة بطاقة الفرز أهداف  )ج 

، خيلق املعلم أجواًء تعليمية (Card Sort) بطاقة الفرزيف تفاعل طريقة

، وهذا هو املقصود �لرتابط ع الطالب على احتياج بعضهم البعضتشج

ايب من خالل االعتماد على اهلدف، ميكن حتقيق هذا الرتابط اإلجي. اإلجيايب

 ٢٤.، واعتماد اهلديةواعتماد املهمة، واعتماد موارد التعلم، واعتماد األدوار

                                                             
٢٢

اململكة العربية (، الطريقة اخلاصة يف تدريس اللغة العربية ا�لة اهيم داحس اجلالل،إبر   

  .٢٥، )١٩٩٤الوكالة املساعدة للتطوير الرتبوي،: السعودية

 Active Learning Dalam Pembelajaran Bahasaو عبد الوهب رشدي، حممودةأمي  ٢٣  

Arab،)١٣١-١٣٠، )٢٠٠٨اجلامعة اإلسالمية احلكومية فريس، : ماالنج.  

رينيكا : جاكر�(، Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajarموليا� عبدالرمحن، ٢٤

  .١٢٢، )٢٠٠٣جيفتا، 



٢٠ 

 

 
 

، جيب أن يكون م هو املصدر الوحيد لتعلم الطالبحىت ال يكون املعل

يهدف هذا إىل متكني . لدى املعلم معرفة حول طرق التدريس املختلفة

املدرسني من ضبط األساليب املستخدمة يف عملية التعلم �ستخدام املواد 

هدف طريقة البطاقات فرز هي نشاط تعاوين ي. التعليمية أو املواد الدراسية

إىل العمل على مفاهيم اخلصائص والتصنيفات واحلقائق املتعلقة �لكائنات 

ميكن أن تساعد احلركات اجلسدية السائدة يف هذه . أو مراجعة املعلومات

  .االسرتاتيجية على تنشيط فئة تشعر �مللل

  ترتيب مبادئ طرق بطاقة )د

مبدأ التعلم  العامة اليت ينبغي النظر يف بطاقة مستمدة نوع من مبادئ

 ٢٥:هي

مبدأ التفاعلي من التفاعلية يعين أن التعليم ليس جمرد نقل املعرفة من املعلم  )١

إىل الطالب، ولكن تعليم تعترب عملية تنظيم بيئة ميكن أن حتفز الطالب 

 .على التعلم

، واليت تسمح للطالب حملاولة القيام ام عملية التعلم هي عملية ملهمةإهل )٢

 .بشيء ما

. عملية التعلم هي عملية ميكن أن تطور اإلمكا�ت الكاملة للطالب املرح )٣

 .كل اإلمكا�ت ممكنة فقط عندما تكون خالية من اخلوف والتوتر

طالب لتطوير قدرا�م على م هي عملية تتحدى الييعملية التعل التحد )٤

ميكن تنمية هذه القدرة عن . ، وحتفيز عمل الدماغ إىل أقصى حدالتفكري

فضول الطالب من خالل أنشطة احملاولة والتفكري بشكل  طريق تطوير

 .حدسي أو االستكشاف

                                                             
- ٢٢، Strategi dan Model-Model Pembelajaran Aktif Menyenangkan، مهروين ٢٥

٢٤. 



٢١ 

 

 
 

، بدون حافز. للغاية لتعلم الطالب الدافع هو جانب مهم ،إعطاء الدافع )٥

 .قد ال يكون لديهم اإلرادة للتعلم

بادئ املذكورة أعاله مهمة ، ميكن استنتاج أن املمن الوصف أعاله

يف مبدأ تفعيل . بني الطالب واملعلمني، ألنه يوجد فيها تفاعل للغاية

م املعلمون ويقدرون شخصية ، يفهعلمني الطالب ليكونوا دميقراطينيامل

بينهم، من حيث املصاحل، واملواهب،  ، يفهم املعلمون االختالفاتطال�م

حىت يتمكنوا من التكيف يف إعطاء . ، والعاداتوالذكاء، واملواقف

 .الدروس وفقا لقدرات طال�م

 :(Card Sort)  زبطاقة الفر  �ستخدام اخلطوات) ه

يتم إعطاء كل طالب ورقة حتتوي على معلومات أو أمثلة مدرجة يف  )١

  :٢٦وفيما يلي بعض األمثلة على ذلك.فئة واحدة أو أكثر

 خصائص التقاليد األصيلة  .أ 

 األمساء، األفعال، األفعال، وحروف اجلر  .ب 

 معتزلة التدريس  .ج 

الفصل للعثور على بطاقات من نفس اطلب من الطالب التنقل يف  )٢

ميكنك اإلعالن عن هذه الفئة مسبًقا أو السماح للطالب . (الفئة

 ).�لعثور على أنفسهم

 .ُيطلب من الطالب من نفس الفئة تقدمي فئا�م أمام الفصل  )٣

، يرجى إعطاء نقاط مهمة إىل تقدمي كل فئة من هذه الفئات �إلضافة  )٤

 ٢٧.تتعلق �ملوضوع

                                                             
 Penggumaam Metode Card Sort untukجيفسندو ا�لة، نور هنيفة إرما ٢٦

Meningkatkan Keaktifan Siswa dalam Pembelajaran IPS ، ٢٠١٨مارس،١، رقم ٥حجم ،

٦٦.  



٢٢ 

 

 
 

املوقف أكثر إ�رة ميكن أن يعاقب الطالب الذين  حبيث يصبح  )٥

هذا النوع من العقوبة يتم عن طريق االتفاق . يرتكبون أخطاء

 ٢٨.املتبادل

 

 مفردات اللغة العربية تعليممشكالت  .٥

 التعليممشكالت تعريف   . أ

هي بعض الشروط اليت يعاين منها الطالب وتعيق  التعليممشكالت 

ميكن أن ترتبط بعض احلاالت حبالته يف شكل نقاط . عملية التعلم السلسة

ال تواجه هذه املشكالت . ضعفه وميكن أن ترتبط أيًضا ببيئة غري مواتية له

التعليمية فقط الطالب املتخلفني، ولكن ميكن أن تؤثر أيًضا على الطالب 

  ٢٩.و األذكياءاألذكياء أ

  :يف األساس، ميكن تصنيف املشاكل التعلم يف

سريع جًدا يف التعلم، أي الطالب الذين يبدو أن لديهم موهبة أكادميية  )١

أو أكثر، ويتطلبون مهام خمططة  ١٣٠عالية جًدا، ولديهم معدل ذكاء 

 .خاصة

، أي الطالب الذين يبدو أن لديهم ذكاء طبيعي ولكن التأخري األكادميي )٢

 .ميكنهم االستفادة منهال 

                                                                                                                                                     

فوستاكا انسن : جوغجاكر�(،Strategi Pembelajaran Aktif. اخرونهيشم زيين، و ٢٧ 

  .٥٠، )٢٠٠٨مادين، 

  .١٣١- ١٣٠ أمي دمحمة و عبد الوهب رشدي،ع،جنفس املرا٢٨   

 Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standarعبد ا�يد ، ٢٩

Kompetensi Guru  ،)٢٢٧-٢٢٦، )٢٠٠٧فيت رمياجا روسدكر� افسيت، :�ندونج.  



٢٣ 

 

 
 

. ، أي الطالب الذين يبدو أن لديهم قدرات غري كافيةالتعلم البطيء )٣

لذلك حيتاجون إىل النظر للحصول  ٩٠-٧٠لديهم معدل الذكاء حوايل 

 .على مساعدة خاصة

التنسيب يف الفصل، أي الطالب الذين يكون عمرهم وقدرا�م وحجمهم  )٤

أو صغريًا للغاية �لنسبة للصف  ومصاحلهم االجتماعية أكرب من الالزم

 .الذي ينتمون إليه

ين يفتقرون إىل ، أي الطالب الذاالفتقار إىل الدوافع يف التعلم إن )٥

 .، يبدون رادعني وكسالنياحلماس يف التعلم

، أي الطالب الذين تتعارض أنشطتهم أو املواقف والعادات السيئة )٦

، مثل الغضب كونوا عليهتتفق مع ما ينبغي أن يأفعاهلم التعليمية أو ال 

 .والتسويف والتعلم يف وقت الذهاب إىل االمتحان

احلضور يف املدرسة، أي الطالب الذين غالًبا ما يكونون غائبني أو  )٧

 .يعانون من املرض لفرتة طويلة حىت يفقدون معظم أنشطتهم التعليمية

حيتاج الطالب مثل الشخص املذكور أعاله إىل احلصول على 

علم حىت يتمكنوا من القيام �نشطتهم التعليمية مساعدة من امل

يف املقابل ميكنهم حتقيق األهداف . بشكل صحيح وتوجيههم

  .املتوقعة يف التدريس

  

 اللغة العربيةمفردات  تعليم إنتاج .٦

 نتائج تعليمتعريف   )أ 

، سواء فيما يتعلق ي التغيريات اليت حتدث يف الطالبهي خمرجا�

ميكن تفسري نتائج . �جلوانب املعرفية والفعالة والنفسية نتيجة ألنشطة التعلم

التعلم على أ�ا مستوى جناح الطالب يف مادة التعلم يف املدرسة املذكورة يف 



٢٤ 

 

 
 

الدرجات اليت مت احلصول عليها من نتائج االختبار ملعرفة عدد من املواد 

  ٣٠.احملددة

األفراد بعد  هي القدرات اليت يتم احلصول عليها من قبلخمرجات التعلم 

، واليت ميكن أن توفر تغيريات يف السلوك سواء املعرفة إجراء عملية التعلم

. والفهم واملواقف واملهارات للطالب حبيث يصبح أفضل من ذي قبل

تغيريات يف سلوك املوضوع مبا يف ذلك القدرات املعرفية "خمرجات التعلم هي 

  ٣١".طفية واحلركية يف مواقف معينة بفضل التجارب املتكررةوالعا

تغيريات سلوكية تغطي ا�االت املعرفية والعاطفية  هونتائج التعلم 

يقال إن التعليم والتدريس �جحان إذا كانت التغيريات اليت تظهر . واحلركية

العملية ، وهي والتعلم اليت يتعرضون هلاللطالب هي نتيجة لعملية التعليم 

  .واألنشطة اليت صممها ونفذها املعلم يف العملية التعليمية

تغيريات يف  عندما يتعلم شخص ما أنه ستكون هناك هونتائج التعلم 

، ومن ثال من عدم املعرفة إىل املعرفة، على سبيل املالسلوك يف ذلك الشخص

، وهي تغطي نتائج التعلم ثالثة جماالت ، Bloomوفًقاـ . عدم الفهم إىل الفهم

  ٣٢.يف والوجداين واحلركي النفسي املعر

فهم، (Comrehention ، )املعرفة، ظهر قلب(وتشمل ا�االت املعرفية املعرفة 

وصف (، وحتليل)التطبيق( وتطبيق  ، )موضحا، يلخص، على سبيل املثال

  ).القاضي( والتقييم) تصنيف، واجلمع، وإبرام( ، االصطناعية)وحتديد عالقة

                                                             

،  Teori Belajar dan Pembelajaran Sekolah Dasarأمحد سوسانتو،  ٣٠ 

  .٥، )٢٠١٣ميد� جروب، ماد كينجا�: جاكر�(

  .٣٠، )٢٠٠٦األرض، األجبدية : �ندونغ(،,Proses Belajar Mengajar،مهلك عمر ٣١ 

  .٣٠،  مهلك عمرع،جفس املران ٣٢     
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، )االستجابة( االستجابة، )القبول(حضور/استقباليشمل العاطفية 

تشمل ا�االت احلركية النفسية . والتنظيم واخلصائص القيمة) التقييم( بقيمة

  .االتصال ومهاراتاحلركة  ردود الفعل واملهارات األساسية والقدرات البدنية

اجلهود الواعية اليت يبذهلا  هومن الرأي أعاله خلص إىل أن نتائج التعلم 

  .البشر إلنتاج تغيريات شاملة يف حتقيق األهداف املرجوة
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 الباب الثالث

  منهج البحث

 

  منهج البحث  .أ﴾ ﴿

 املدخل ونوع البحث .١

املدخل الذي تستخدمة الباحثة هو البحت الوصفي مع 

وفد إختذ هذا املدخل ألن هذا البحث يف ظروف . التحليل النوعي

تعود الباحثة أدة . إىل مصادر البيا�تمباشرة . الطبيعية وليس التجرب

رئيسية، ويؤكد على العلمية بدال من املنتج أو النتائج، ويؤكد أيضا 

  ١.على املزيد من املعىن

البحث العلمي على إستخدمت الباحثة نوع البحث هذا 

والبحث النوعي هو إجرأت . (Qualitative Research)البحث النوعي

كاألصوات (Descriptive Data)البحث اليت تنتج البيا�ت الوصفية 

يف حني أن نوع ٢.طبائع املتأملةاملكتوبة أو من ألسنة األشخص و ال

البحث املستخدم من قبل الباحثة هو دراسة حالة، وهي وصف 

توضيحي وحتليل لبعض الظواهر أو الوحدات اإلجتماعية مثل األفراد 

ميكن استخدام دراسات احلالة . أو ا�موعات أو املؤسسات أو ا�تمع

�إلضافة إىل ذلك، فهو عبارة . بشكل مناسب يف العديد من ا�االت

حتقيق مفصل مع إعداد واحد، أو موضوع واحد أو مستند واحد  يف

تعليم مفردات دراسة احلالة يف هذا البحث هي . أو حدث واحد بعينه

                                                             
  .٨، )٢٠٠٣رينكا جيفتا، : جاكر�(Metodologi Penelitian Pendidikanمرغونو،  ١

رمياجا روسداكر�، : �ندونج( Metodologi Penelitian Kualitatifموليوع،. ليكسي ج٢    

٣، )٢٠٠٩.      
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صف �ل) Card Sort(بطاقة الفرز  األلعاباللغة العربية �ستخدام

يف هذه .فونوروغوسامفوجن٦ احلكوميةإلسالميةاالتاسع املدرسة الثانوية

  .بوصف هذه الظاهرة بشكل مكثف وحتليلها ةالباحثقوم ت، سبحثال

  

 حضور الباحثة .٢

الباحثني سيتوجه الباحثون مباشرة إىل احلقل للبحث عن بيا�ت   

البحث، من خالل حتليل البيا�ت ويف النهاية خيتتمون ويقدمون 

سيقوم الباحثون �جراء املالحظات واملقابالت . البيا�ت من النتائج

تعليم مفردات  من أجل احلصول على بيا�ت حولوالو�ئق مباشرة 

صف �ل) Card Sort(بطاقة الفرز  األلعاب اللغة العربية �ستخدام

  .فونوروغوسامفونج ٦ احلكومية إلسالميةا التاسع املدرسة الثانوية

  

 كان البحثم .٣

 إلسالميةا الثانويةاملدرسة مكان البحث الذي تتخذ الباحثة هي 

، سامفونج، بوغيمأن العنوان يف شارع  فونوروغوسامفونج ٦ احلكومية 

 احلكومية  إلسالميةا الثانويةاملدرسة  اختار الباحثون.فونوروغو

كموقع للبحث ألنه واحد من املدارس أو  فونوروغوسامفونج ٦

املؤسسات اليت تستخدم أساليب التعلم أو االسرتاتيجيات اليت تستخدم 

  .م اللغة العربيةييف تعل)Card Sort(بطاقة الفرز  ألعاب

  

 مصادر البيا�ت .٤

ه الدراسة هي الكلمات البيا�ت الرئيسية يف هذ مصادر  

و�لتايل فإن . ، والباقي بيا�ت إضافية مثل املستندات وغريهاواإلجراءات
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ر الكلمات واإلجراءات كمصد: مصادر البيا�ت يف هذه الدراسة هي

حني أن مصادر البيا�ت املكتوبة، والصور،  ، يفرئيسي للبيا�ت

  ٣.، تعد مصادر بيا�ت إضافيةواإلحصاءات

 وكانت متعمدمت اختيار مصادر بيا�ت العينة يف الدراسة بشكل   

مدرسو مادة اللغة العربية وطالب الصف التاسع : ، وهي٤لجكرة الثّ عّينة

  .فونوروغوسامفونج ٦ احلكومية  إلسالميةا الثانويةاملدرسة  يف

  

 أساليب مجع البيا�ت .٥

واملقابالت  مجع البيا�ت يف هذه الدراسة هي املالحظة بيلاأس  

ويستخدم الباحثة هذه التقنية ألن الظاهرة ستفهم معناها . والتوثيق

بشكل جيد وعمق إذا تفاعل الباحث مع املوضوع الذي حتدث فيه 

  :بطرق �لية يتم مجع البيا�ت. هذه الظاهرة

 املالحظة طريقة  )أ 

  ٥:لثالث طرقيف هذا البحث النوعي، وتصنف املراقبة وقفا  

 املالحظة �ملشاركة، تشارك الباحثة األنشطة اليومية  )١

 املالحظة أن يتم ظهرية أو خفية )٢

اليت مل يتم إعدادها بشكل املالحظة غري املناظمة هي املالحظة  )٣

 .امنهجي حول ما سيتم مالحظته

                                                             

رمياجا روسداكر�، : �ندونج(،Metodologi PenelitianKualitatif، موليوع. ليكسي ج ٣      

١١٢، )٢٠٠٠.  
ألفابيتا، : �ندونج(dan R&DKualitatif KuantitatifMetode Penelitian سوغيونو،٤

٢١٨ ،)٢٠١٦.  
  .٢٢٨-٢٢٧ع،جفس املران ٥   
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طريقة املالحظة �ملشاركة، واليت نظم استخدام ي، و ا البحثيف هذ   

ستخدم كمصدر تللمخرب أو  ستشارك �ا الباحثة يف األنشطة اليوميىة

ومن خالل هذه املالحظة، من املتوقع أن تكون . لبيا�ت البحثا

البيا�ت اليت يتم احلصول عليها أكثر اكتماًال وحادة ومعرفة على مستوى 

هذه طريقة املالحظة ملعرفة على البيا�ت حول  .املعىن لكل سلوك ظاهر

تعليم مفردات اللغة العربية  تنفيذ عماليةالصورة العامة و املوقع اجلغرايف و 

صف التاسع املدرسة �ل) Card Sort(بطاقة الفرز  األلعاب �ستخدام

 .فونوروغوسامفونج ٦ احلكومية إلسالميةا الثانوية

 طريقة املقابلة  )ب 

تفاعل اللغة اليت يذهب بني شخصني يف حالة مواجهة املقابلة هي 

بعضهما اآلخر، وهو إجراء املقابالت وطلب املعلومات أو التعبري يف 

 ٦.الناس درس تدور حول اآلراء واملعتقدات

املقابالت  )أ: (ة املقابلة املستخدمةطريق، كان بحثال ايف هذ 

 رة يف املقابلة بنفسك،املنظمة، مما يعين حتديد املشكالت واألسئلة املثا

املقابالت غري املنظمة، وهذا يعين أن الباحثني ال يستخدمون ) ب(

املبادئ التوجيهية للمقابالت اليت مت ترتيبها بشكل منهجي واستكماهلا 

للحصول على املعلومات حول  ةهذه الطريق إستخدمت .جلمع البيا�ت

تعليم مفردات  احللّ هو ، و صعوبة، نتائج، تنفيذ تعليم مفرداتعملية 

صف التاسع �ل) Card Sort(بطاقة الفرز  األلعاب اللغة العربية �ستخدام

  .فونوروغوسامفونج ٦ احلكومية إلسالميةا الثانويةاملدرسة 

  

                                                             
. جيفي: �ندونج(، Metode Penelitian Kualitatif untuk Pelatihanراحا�ت حارون، ٦

  .٦٩، )٢٠٠٧مندار ماجو، 
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 طريقة الوثيقة   )ج 

هي حماولة جلمع البيا�ت املتعلقة �ملشكالت طريقة املالحظة 

أن حتتوي الو�ئق ميكن . اليت سيتم فحصها يف شكل سجالت مؤرشفة

على خطا�ت ومذكرات وتقارير وحاالت حدثت بشكل خاص تتعلق 

ومجيع لى بيا�ت للحصول ع طريقةيتم استخدام هذه ال. ع البحثمبوضو 

  .املسائل املتعلقة �لبحث

  

 حتليل البيا�ت .٦

ىف هذا البحث إستخدمت الباحثة أسلوب حتليل البيا�ت هي حتليل 

 حتليل.)Huberman(و هوبريمان  )Miles(وصفي كيفي على طراز ميلس 

البيا�ت يف البحث النوعي، اليت تتم يف وقت مجع البيا�ت، وبعد االنتهاء 

يف وقت املقابلة، قام الباحث بتحليل . من مجع البيا�ت يف فرتة معينة

إذا كانت اإلجا��ليت متت مقابلتها . إجا�ت من أجريت معهم املقابالت

بعد حتليلها غري مرضية، فسوف يواصل الباحث السؤال مرة أخرى، إىل حد 

ن األنشطة يف ميلس و هوبريما�قال . ما، عن البيا�ت اليت تعترب موثوقة

كل مستمر حتليل البيا�ت النوعية يتم تنفيذها بشكل تفاعلي وتستمر بش

  .و�لتايل فإن البيا�ت مشبعة �لفعل. حىت االنتهاء

  :األنشطة يف حتليل البيا�ت هي 
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 (Data Reduction)ختفيض البيا�ت   )أ 

البيا�ت يعين تلخيص واختيار األشياء الرئيسية والرتكيز  ختفيض

على األشياء املهمة والبحث عن السمات واألمناط وإزالة العناصر غري 

و�لتايل ، ستوفر البيا�ت املخفضة صورة أوضح ، وتسهل . الضرورية

على الباحثني القيام مبزيد من عمليات مجع البيا�ت ، والبحث عنها إذا 

 .رلزم األم

 )Data Display(عرض البيا�ت  )ب 

ميكن أن يتمفي شكل أوصاف موجزة وخمططات وعالقات بني 

، سيكون من األسهل فهم بيا�تمن خالل عرض ال. الفئات وما شابه

 .، بناًء على ما مت فهمهحيدث ، والتخطيط ملزيد من العمل ما

 )Verifikasi Data(ج البيا�ت ا استنت  )ج 

، وسوف تتغري إذا ية اليت أثريت مؤقتةنتاجات األولال تزال االست

مل يتم العثور على أدلة صحيحة ومتسقة عندما يعود الباحثون إىل احلقل 

  .جلمع البيا�ت ، فإن االستنتاجات املقدمة هي استنتاجات موثوقة
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 فحص صحة البيا�ت .٧

�ستخدام اختبار املصداقية اليت  ا البحثاختبار صحة البيا�ت يف هذ  

يُعرَّف التثليث �نه فحص البيا�ت من مصادر . أجريت عن طريق التثليث

و�لتايل هناك تثليث يف املصادر . خمتلفة بطرق خمتلفة ويف أوقات خمتلفة

تثليث املصادر يف هذه احلالة يقوم املؤلفون مبقارنة . وتثليث يف مجع البيا�ت

يف حني يستخدم تثليث . لمني والطالب الذين يتم تدريسهمالبيا�ت من املع

تعليم  تنفيذملطابقة نتائج املقابالت حول عملية  ا البحثالتقنيات يف هذ

عن طريق  )Card Sort(بطاقة الفرز  األلعابمفردات اللغة العربية �ستخدام

  .التحقق من خالل املالحظة يف الفصل

  

 مراحل البحث .٨

  :هي أربع مراحل هذا البحثاملراحل يف 

، هناك سبع مراحل جيب على الباحثني القيام �ا يف هذه التمهيدية  )أ 

جتميع التصاميم البحثية، واختيارحقول : ما يلي ومن بينها. املرحلة

البحوث، ورعاية التصاريح،واستكشاف وتقييم ا�ال، واختيار واستخدام 

 .قيات البحوث، وإعداد معدات البحوث واملتعلقة بقضا� أخالاملخربين

يف مرحلة العمل امليداين، هناك مرحلتان جيب أن يقوم �ا الباحثون   )ب 

استعراض خلفية البحث ودخول ا�ال : ومن بينها ما يلي. يف هذه املرحلة

 . واملشاركة وكذلك مجع البيا�ت

�قشت مرحلة حتليل البيا�ت، يف هذا القسم، املبادئ الرئيسية،   )ج 

أو يطلق عليه . كيفية تنفيذ حتليل البيا�ت  ولكنها مل تناقش تفاصيل

 .التحليل أثناء وبعد مجع البيا�ت

 .مرحلة كتابة نتائج البحث  )د 
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  الباب الرابع

  عرض البيا�ت

  

 عرض البيا�ت العامة  .أ﴾ ﴿

 ٦ احلكومية إلسالميةا الثانويةاملدرسة  موجز إلنشاء�ريخ �سيس  .١

 فونوروغوسامفونج 

سامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةالثانوية ااملدرسة       

داخلية سبيل  إلسالميةالثانوية ااملدرسة مت تسميته يف األصل  فونوروغو

فليل  إلسالميةالثانوية ااملدرسة  ، وتغريت إىل١٩٧٠يف عام  )PSM(املتقني 

 ٢٥وأصبحت مدرسة عامة يف  ١٩٨٤يف عام  )MTs Filial Jetis( جيتيس

 ٦ احلكومية إلسالميةالثانوية ااملدرسة  ، وغريت امسها إىل١٩٩٥نوفمرب 

 فونوروغو ٦ احلكومية إلسالميةالثانوية ااملدرسة . ٢٠١٦يف عام  فونوروغو

 ،، وهو بر�مج تعليمي يتكون من الفصول السابع٢٠١٣استخدمت املنهج 

م النشط القائم على تكنولوجيا يمع أساليب التعل ،والتاسع ،والثامن

مرتفع،  (NUN) عشرات االمتحا�ت الوطنيةمدخالت متوسط . املعلومات

 ٪ ذهبوا إىل ٩٩٪، و  ١٠٠اخلرجيني يف السنوات الثالث املاضية ومتوسط 

 املدرسة العالّية العمومّية و املدرسة العاليّة املهنّية احلكومية، وكان االعتماد

 املدرسةمت حتقيق اإلجنازات بواسطة . Aهو املسند  ٢٠١٥األخري يف عام 

: ، من بني أمور أخرى، وهيفونوروغو ٦ احلكومية إلسالميةالثانوية ا

مسيت أيًضا �سم  فونوروغو ٦ احلكومية إلسالميةالثانوية ااملدرسة  ٢٠١٦

 ،منطقة مستوى فونوروغو  )Adiwiyata/Green School( املدرسة اخلضراء

ومت تعيينها كمدرسة مستوى احملافظات يف املدرسة  ٢٠١٧واستمرت يف عام 

املدرسة  كانت) ٢٠١٧(يف نفس العام . )Adiwiyata/Green School( اخلضراء
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واحدة من املدارس اليت مت  فونوروغو ٦ احلكومية إلسالميةالثانوية ا

ختصيصها كمدرسة صديقة لألطفال ومت تسمية املدرسة الوطنية املدرسة 

يف العام الدراسي  ).٢٠١٩ديسمرب  ١٣تقدمي الشهادات يف ( اخلضراء

 فونوروغو ٦ احلكومية إلسالميةالثانوية ااملدرسة ، حقق ٢٠١٥/٢٠١٦

ختبار الوطين األول إجنازًا مل يكن أقل فخرًا ، أي من خالل إجراء اال

�إلضافة إىل انضمام  .يف مديون ريزيدنسي )UNBK(والوحيد للحاسوب 

متطوعني أجانب من فيلق السالم الذين يدرسون اللغة اإلجنليزية ملدة 

  .عامني

  

سامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةا الثانويةاملدرسة  اجلغرا يف املوقع .٢

   فونوروغو

يف  فونوروغوسامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةالثانوية ااملدرسة وقع 

البيئة املدرسية قريبة من الطريق السريع، . فونوروغوالشارع بوغيم، سامفونج، 

تبلغ املسافة إىل أقرب . وبيئة الصناعة املنزلية متب، وصناعة احلجر اجلريي

خاص هي  MT، واملسافة إىل أقرب يلومرتاتك  ١٠.٦عامة  الثانويةاملدرسة 

، يف حني أن املسافة من املدرسة إىل مكتب التعليم يف منطقة يلومرتاتك ١

  .يلومرتاتك ١٥.٥هي  فونوروغو
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 إلسالميةا الثانويةاملدرسة الرؤية والرسالة واالهداف وصورة جانبية  .٣

 فونوروغوسامفونج  ٦ احلكومية

 الرؤية  .أ 

  "حتقيق املدارس اإلسالمية واإلجناز والتكنولوجيا وزراعة البيئة"

 الرسالة  .ب 

 .حتقيق التعلم النشط واإلبداعي والفعال واملبتكر )١

 .حتقيق ز�دة اإلجناز يف التخرج )٢

 .تنمية الطالب يف اإلميان والتقوى )٣

 العمل العلمي للمراهقني تطوير املهارات الر�ضية والتنافسية، )٤

)KIR( ،الكشافة، األوملبية، العلوم والتكنولوجيا. 

 .يةوجود معلمني معتمدين مهنيا وخملصني للغا )٥

 .تنمية الوعي �لبيئة )٦

خلق بيئة مدرسية صحية ونظيفة ومظللة ومجيلة كمحاولة للحفاظ  )٧

 .على البيئة وإدار�ا

 .تطوير بيئات التعلم والعمليات القائمة على تكنولوجيا املعلومات )٨

 األهداف  .ج 

 )التوحيد والعبادة وأخالق الكرمية(غرس القيم الدينية اإلسالمية  )١
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القتال ، وكن متسًقا ، واعمل جبد ، وكن تعّرف على نفسك يف  )٢

 .صامًدا

امتالك معرفة واسعة ملواجهة حتد�ت احلياة لتكون سعيًدا يف الدنيا  )٣

 .ويف اآلخرة

توفري املهارات احلياتية املناسبة وفًقا ملواهبهم واهتماما�م  )٤

 .واحتياجا�م

 .والتكنولوجياجتهيز عامل اخلربة البحثية ، ميكن متابعة تطور العلم  )٥

 .كن معلًما حمرتًفا وهيئة تعليمية )٦

 .خلق جو مدرسي صديق للبيئة )٧

إنشاء مدارس مسؤولة عن محاية البيئة وإدار�ا من خالل إدارة  )٨

 .املدارس اجليدة لدعم التنمية املستدامة

  

سامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةا الثانويةاملدرسة منظمة  تركيب .٤

 فونوروغو

سامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةالثانوية ااملدرسة تركيب منظمة 

�ئب رئيس ، .�ظر أغونغ درجامتونو، ماجستري يف الّرتبّية هو فونوروغو

أليف بوديونو، عامل يف  منحة، و .موجارايين، عامل يف الّرتبّية املدرسة

الثانوية املدرسة يبلغ إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس يف  ،.الّديين

 .شخًصا ٥٣ فونوروغوسامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةا
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سامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةا الثانويةاملدرسة يف  أحوال املدّرسني .٥

 فونوروغو

 ٦ احلكومية إلسالميةالثانوية ااملدرسة كان املدّرسني يف 

استناًدا إىل بيا�ت املراقبة اليت مت احلصول عليها من  فونوروغوسامفونج 

 إلسالميةالثانوية ااملدرسة  عدد املعلمنيقبل الباحثني ككل ، فإن بيا�ت 

، مع مستو�ت يف ا�موع ٤٢هي  فونوروغوسامفونج  ٦ احلكومية

 .خمتلفة من التعليم

 

سامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةا الثانويةاملدرسة الطالب يف  أحوال .٦

 فونوروغو

 إلسالميةالثانوية ااملدرسة يضم  ٢٠١٩/٢٠٢٠و يف السنة 

طالًبا قادمني من  ٤٧٥حالًيا ما جمموعه  فونوروغوسامفونج  ٦ احلكومية

  .البيئة احمليطة

  ٤.١اجلدول 

 سامفونج فونوروغو ٦احلكومية  إلسالميةالثانوية ااملدرسة ككل طالب 

  مجلة  مرأة  رجال  املستوى  النمرة

  ١٨٠  ٨٣  ٩٧  السابع  ١

  ١٥٠  ٦٩  ٨١  الثامن  ٢

  ١٤٥  ٨٠  ٦٥  التاسع  ٣
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  ٤٧٥  ٢٣٢  ٢٤٣  مجلة

  

 

 فونوروغوسامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةا الثانويةاملدرسة وسائل  .٧

 ٦ احلكومية إلسالميةالثانوية ااملدرسة كانت الوسائل يف 

من أجل دعم حتسني جودة التعليم واستكشاف  فونوروغوسامفونج 

سامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةالثانوية ااملدرسة يوفر . مواهب الطالب

تفاصيل املرافق والبنية . املرافق التعليمية والبنية التحتية املالئمة فونوروغو

 فونوروغوسامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةالثانوية ااملدرسة التحتية يف 

 :هي كما يلي

  ٤.٢اجلدول 

  فونوروغوسامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةالثانوية ااملدرسة وسائل 

  احلالة  العدد  اإلسم  رقم

 حسن  ٢٤٠ مكتب الطالب  ١

 حسن  ٤٨٠  كرسي الطالب  ٢

 حسن  ٤٠  مكتب املعلم  ٣

 حسن  ٤٠  كرسي املعلم  ٤

 حسن  ١٨  سّبورة  ٥

 حسن  ٢٠  مزبلة  ٦
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 حسن  ١٨  ساعة  ٧

 حسن  ٧  محّام  ٨

 حسن  ٣  معمل الكمبيوتر  ٩

 حسن  ١  مكتبة  ١٠

 

 عرض البيا�ت اخلاضة  .ب﴾ ﴿

 �ستخدامتنفيذ تعليم مفردات اللغة العربية  عرض البيا�ت اخلاصة عن .١

 صف التاسع املدرسة الثانوية�ل) Card Sort(بطاقة الفرز  األلعاب

 فونوروغوسامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةا

م هو تعليم الطالب كيفية استخدام مبادئ التعليم ونظرية يالتعل    

م هو عملية يتم ترتيبها �ذه يتنفيذ التعل ١.التعلم لتحديد جناح التعليم

كما هو . خلطوات معينة حىت يصل التنفيذ إىل النتائج املتوقعةالطريقة وفًقا 

صف التاسع �لم املفردات العربية ي، يف تنفيذ تعلم اللغة العربيةياحلال يف تعل

، يستخدم املعلم فونوروغوسامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةا املدرسة الثانوية

. متعةلعبة �دف إىل تسهيل الطالب على حفظ املفردات وطبيعتها امل

  :ايليكما جاءت نتائج املقابلة مع السيد إمام على النحو ال

                                                             

: يوجياكار�(، Belajar Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya كومربي ،  ١

  .٨، ) ٢٠١٧األوساط األكادميية ، 
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 قةابط م مفردات اللغة العربية، قبل تنفيذ لعبة،ييف تطبيق تعل"  

، )Card Sort( الفرز قةابط أقوم عادًة بتوجيه قواعد )Card Sort(الفرز

ثالث مرات للحصول على أقصى  تتكرر الفرز قةابط أي أن لعبة لعبة 

مرة أو مرتني مل حيفظوا املفردات مث بعد ثالث مرات حفظوها . النتائج

ويف الواقع، يسهل على األطفال حفظ املفردات . على الفور مرة أخرى

، ألنه يف رأيي هذا النشاط )Card Sort(الفرز قةابط هذه �ستخدام لعبة

كن م الذي يعمل مًعا، ومييهي التعل )Card Sort(الفرز قةابط ممتع، لعبة

م، وليس ممًال حىت ال يضطر يأيًضا أن جتعل الطالب نشطني يف التعل

٢."الطالب إىل التفريغ بعد اآلن 
  

 الفرز قةابطاستناًدا إىل البيان أعاله، ميكن مالحظة أن لعبة   

)Card Sort(  مناسبة جًدا الستخدامها كطريقة لتعلم املفردات العربية

، يقوم املعلم أوالً ٣املالحظات املقدمةبناًء على . خاصة حلفظ املفردات

مث ، )Card Sort(الفرز  قةابط �عطاء التوجيهات أو إجراءات لعبة

يتم منح . ُيطلب من الطالب حفظ مفردات مادة القروع املراد دراستها

 Card( الفرز قةابطبعد لعب اللعبة، يتملعبة . دقائق للتذكر ٥الطالب 

Sort( قةابطهذه  لعبة. على أفضل النتائجمرات للحصول  ثالث تكرار 

بسيطة للغاية ألن املعلم يصنعها من قطع من الورق مث تتم كتابة  الفرز

مث يتم . الورقة يف املفردات العربية ويعين العديد من الطالب مثل الفصل

يطلب املعلم من . فصل الورقة بني بطاقات األسئلة وبطاقات اإلجابة

من . ور على البطاقات يف نفس الفئةالطالب التسوق يف الفصل للعث

املفرتض أن يتمكن الطالب الشاغرون والكساىل من التفاعل مع 

                                                             
٢
  يف ملحق هذا البحث. ٢/٢٠٢٠-٨/W/٠١ أنظر إىل نسخة املقابلة رقم   

  يف ملحق هذا البحث  .٢٠٢٠/II-٣/O/٠٢ أنظر إىل نسخة املالحظة رقم  ٣
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حبيث يصبح الوضع أكثر . األصدقاء اآلخرين، ألن هذه اللعبة تعاونية

يبدو الطالب . إ�رة للطالب الذين يرتكبون األخطاء ميكن أن يعاقبوا

جًدا وهذه اللعبة تبدو  متحمسني للغاية يف هذه اللعبة، فهم نشيطون

  .ممتعة للغاية

بناء على مقابلة أجريت مع أحد الطالب فيما يتعلق بتنفيذ   

  صف التاسع�ل الفرز قةابطلعبة  م مفردات اللغة العربية �ستخداميتعل

  :قدم التفسري التايل )Seftian Ayu Lestary( سيفتيا أيو ليستاري

ممتًعا للغاية، وميكن أن  أمرًا )Card Sort( الفرز قةابط يعد"   

يؤدي استخدام هذه اللعبة إىل تسهيل عملية حفظ املفردات وتذكرها، 

ميكن أن  )Card Sort(الفرز قةابط هذه تطبيق لعبة .وإضافة نظرة �قبة

أضف السماكة ألن هذه اللعبة تعاونية وخفة احلركة . الصداقات يعزز

  ٤".والذاكرة 

 Khafidhotul Khasanah( احلسنةيف رأي  الطالب وحي خافضة   

Wahyu(،  ليتوأوضح ما:  

 Card( ، ألنين أحب لعبة بطاقة الفرزهذه اللعبة ممتعة للغاية"  

Sort(  يف تعليم اللغة العربية، وميكن التعرف على أصدقائي عن كثب

 ٥".والتعليم ليس ممًال أيًضا

حول بناء على املقابالت اليت أجريت مع معلمي اللغة العربية  

 الفرز قةابط األسباب اليت دفعت املعلمني إىل املبادرة الستخدام ألعاب

)Card Sort( مفردات، قدم التفسري التايل ميكتعل:  
                                                             

٤
  ملحق هذا البحثيف . ٢/٢٠٢٠-٢٠/W/٠١ أنظر إىل نسخة املقابلة رقم  

  يف ملحق هذا البحث. ٢/٢٠٢٠-٢٩/W/٠١ أنظر إىل نسخة املقابلة رقم  ٥
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 الفرز قةابط السبب يف أنين أخذت زمام املبادرة الستخدام لعبة"  

)Card Sort( ٦ احلكومية إلسالميةا الثانويةاملدرسة  هو أن الطالب يف 

م املمتع، وإذا كان ذلك فقط مع يرأوا طبيعة التعل فونوروغوسامفونج 

م املفردات بشكل أساسي، يوتعل. طريقة احملاضرة والقراءة يشعرون �مللل

م، ييف ممارسة التعل )Card Sort(الفرز  قةابط من خالل استخدام ألعاب

سيساعد الطالب على فهم الدروس وتعزيز دوافعهم يف التعلم، ألنه يف 

املعلم فقط كميسر، مما  يعمل، )Card Sort(الفرز قةابطتطبيق ألعاب 

يسهل الطالب يف التعلم، بينما يتعلم الطالب بنشاط مع مرافق واجتاه 

 املعلم، حبيث أن ما هو نشط هنا ليس املعلم بل الطالب أنفسهم الذين

مث كان رد فعل الطالب متحمساً . جيب أن يكونوا نشطني يف التعلم

  ٦."جداً 

 قةابط أما �لنسبة لألشياء املثرية لالهتمام من استخدام ألعاب  

م املفردات العربية، ياليت يستخدمها املعلمون يف تعل )Card Sort(الفرز

  :التفسري التايلتقدم  )Irma Syarifatul Afifah(ئرما شرفت العفيفة فإن 

عندما نبحث عن أزواج " هذه الفرز قةابط الشيء املثري يف لعبة"  

من البطاقات أو اإلجابة هي الشيء األكثر إ�رة وإقامة التواصل بني 

األصدقاء، ميكننا العمل مع األصدقاء اآلخرين حىت يتمكن مجيع 

  ٧".م يالطالب من لعب دور نشط يف هذا التعل

 Imron Qoirul( آخرين إمرون قريول عبدينيف رأي طالب   

Abidin(أوضح ما يلي ،:  

                                                             
٦
  يف ملحق هذا البحث. ٢/٢٠٢٠-٨/W/٠١ أنظر إىل نسخة املقابلة رقم  

  يف ملحق هذا البحث. ٢/٢٠٢٠-١٧/W/٠١ أنظر إىل نسخة املقابلة رقم  ٧
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ممتع للغاية،  )Card Sort(الفرز  قةابط أمر إن استخدام لعبة"  

ألنه يف رأيي ميكن هلذه اللعبة أن تزيد من حدة الدماغ حبيث ميكنها 

اإلجابة بسرعة، وإذا كان هناك طالب ال جيدون بطاقة اإلجابة، فسيتم 

  ٨".العقوبة مثري لالهتمام منح 

 الفرز قةابط استناًدا إىل التحليل أعاله، ميكن استنتاج أن ألعاب  

)Card Sort(  م يهي أنشطة تعليمية ممتعة ومناسبة لالستخدام يف تعل

. التعلم ليس ممًال أيًضا. اللغة العربية، وخاصة حفظ املفردات العربية

ألن املعلم هنا هو فقط  . بنشاطم يتساعد هذه اللعبة الطالب على التعل

إىل جانب هذه اللعبة . ميكميسر، و�لتايل تعزيز دافع الطالب يف التعل

  .هي تعاون لذلك أضف احلكمة

  

تعليم مفردات اللغة العربية مشكالت عرض البيا�ت اخلاصة عن  .٢

صف التاسع املدرسة �ل) Card Sort(بطاقة الفرز  األلعاب �ستخدام

 فونوروغوسامفونج  ٦ احلكوميةإلسالمية ا الثانوية

م هي ظروف معينة يعاين منها الطالب وتعوق يالتعل كالتمش  

ميكن أن ترتبط بعض الشروط حبالته يف شكل . م السلسةيعملية التعل

ال . نقاط ضعف لديه وميكن أيًضا أن تكون مرتبطة ببيئة غري مواتية له

هذه فقط، ولكن ميكن أن م ييواجه الطالب املتخلفون مشكالت التعل

  ٩.تؤثر أيًضا على الطالب األذكياء أو األذكياء

                                                             
٨
  لحق هذا البحثيف م. ٢/٢٠٢٠-٢٥/W/٠١ أنظر إىل نسخة املقابلة رقم  

٩
 Mengembangkan Standar Kompetensi Guru  Perencanaan عبد ا�يد، 

Pembelajaran ،)٢٢٧- ٢٢٦، )٢٠٠٧فيت رمياجا روسدكر� اوفسيت �ندونج، : �ندونج.  
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مثل . م اللغة العربيةياليت حتدث غالًبا عند تعل كالتاملش  

الصعو�ت اليت يواجهها الطالب يف حفظ املفردات العربية، وكتابة اللغة 

ضوع م اللغة العربية مو يويعتربون أن تعل. العربية، وقراءة املواد العربية

م املفردات العربية يمثل مشكلة تعل. صعب لذا يشعرون �مللل من تعلمه

املدرسة  يف صف التاسع�ل )Card Sort( بطاقة الفرز �ستخدام ألعاب

، ال يزال هناك طالب فونوروغوسامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةا الثانوية

اللغة جيدون صعوبة يف حفظ املفردات العربية أل�م ال جييدون قراءة 

والواقع أن خلفيتهم ليست مجيع الطالب . العربية وكتابة اللغة العربية

. �تون من مدارس ابتدائية، ولكن من مدارس ابتدائية وبدون مواد عربية

وستجد صعوبة . وحىت من املدارس االبتدائية مل حيضروا املدرسة الدينية

ًال وخلًوا أخرى يف مواجهة مشكالت أخرى للطالب األقل إبداًعا وكسو 

على ) Imam(ابلة مع السيد إمام وكانت نتائج املق. للعثور على إجا�ت

  :ايليالنحو ال

 بطاقة الفرز م املفردات العربية �ستخدام ألعابيإن مشكلة تعل"  

)Card Sort(  اليت يواجهها الطالب هي أن هناك بعض الطالب الذين

جيدون صعوبة يف قراءة اللغة العربية وكتابة اللغة العربية، وهناك أيًضا من 

من ال جييدون قراءة الكتابة العربية أل�ا خلفية الطالب ليس كلهم 

مدارس ابتدائية ولكن من املدارس االبتدائية وبدون مواد عربية، وحىت 

  ١٠".إىل املدرسة الدينية  دارس االبتدائية ال يذهبونمن امل

استناًدا إىل البيان أعاله، ميكن مالحظة أن املشكلة اليت   

يواجهها الطالب هي أن هناك بعض الطالب الذين جيدون صعوبة يف 

                                                             
  يف ملحق هذا البحث. ٢/٢٠٢٠-٨/W/٠١ أنظر إىل نسخة املقابلة رقم  ١٠
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قراءة اللغة العربية وكتابة اللغة العربية، وهناك مشكالت أخرى للطالب 

ذين لديهم فراغ للبحث عن إجا�ت سيجدون األقل إبداًعا وكسوًال وال

�إلضافة إىل ذلك، هناك مشكلة أخرى هي أنه عندما يتم . صعوبة

الطالب الذين  فإن، )Card Sort( بطاقة الفرز التعلم �ستخدام ألعاب

يعانون من الفراغ والكسل يبحثون عن إجا�ت يتم إجراؤها حىت ال 

هناك أيًضا عندما . �لصعو�تيتمكنوا من التطوير وسيظلون يشعرون 

يشعر الطالب �خلجل من تقدمي إجا�ت لألصدقاء من اجلنس اآلخر، 

ألن الغرض من هذه اللعبة . فلن يكون لديهم الشجاعة لقول اإلجا�ت

  .هو أن يلعب الطالب دورًا نشطًا يف التعلم وممارسة التماسك

شكالت استناًدا إىل مقابلة أجريت مع أحد الطالب خبصوص امل  

 بطاقة الفرز اليت مت مواجهتها عند تعلم املفردات �ستخدام ألعاب

)Card Sort(، قدمت بيما نور دمحمي )Bima Nur Muhammadi( 

  :ايليالتفسري ال

املشكلة هي إذا كان هناك معىن غري معروف للمفردات من قبل "  

متلقي املفردات أو متلقي اإلجا�ت اليت سوف يعيق لعب نوع 

  ١١".البطاقة

 Haikal(احلكيم ، وفقا لرأي هيكل دمحم يف غضون ذلك  

Muhammad Hakim( ايليعلى النحو ال:  

املشكلة هي أنه عندما يتعذر على القراءة والكتابة العربية سيجعل من "

  ١٢".الصعب حفظ املفردات
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  يف ملحق هذا البحث. ٢/٢٠٢٠-١٢/W/٠١ أنظر إىل نسخة املقابلة رقم  

  يف ملحق هذا البحث. ٢/٢٠٢٠-١٢/W/٠١ أنظر إىل نسخة املقابلة رقم  ١٢
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 Nania Deisy( يف رأي طالبة أخرى �نيا ديسي ريسا�نيت  

Rismayanti (لى النحو التايل، أوضحت ع:  

يف بعض األحيان يكون من الصعب العثور على املفردات ، "  

لذلك عندما حتدث اللعبة جيب أن أكون ملتزمًا وجيب أن أحفظ 

  ١٣." ىت ال أعاقباملفردات ، ح

، ميكن االستنتاج أن مشكلة ستناًدا إىل نتائج التحليل أعالها  

هي أن  )Card Sort( بطاقة الفرز تعلم املفردات العربية �ستخدام ألعاب

هناك بعض الطالب الذين جيدون صعوبة يف قراءة العربية وكتابة اللغة 

وستواجه مشكالت أخرى للطالب األقل إبداًعا وكسوًال وفراًغا . العربية

، هناك مشكلة أخرى �إلضافة إىل ذلك. إجا�ت صعوبة للعثور على

، )Card Sort( بطاقة الفرز عابم �ستخدام أليهي أنه عندما يتم التعل

الطالب الذين يعانون من الفراغ والكسل يبحثون عن إجا�ت يتم  فإن

  .إجراؤها حىت ال يتمكنوا من التطوير وسيظلون يشعرون �لصعو�ت

 Card( بطاقة الفرز واحلل هو التحفيز وشرح مدى أمهية لعبة  

Sort( يف الواقع. االختبارات املدرسية ، خاصة خاللإلتقان املفردات ،

ال يتقن كل طالب املفردات �لضرورة ملعرفة مستوى الذكاء ومستوى 

م يولكل طريقة من طرق التعل. التحفيز العايل حىت يتم حفظه بسرعة

ل طريقة وفًقا الشيء األكثر أمهية هو أنه جيب تعديل ك. مزا� وعيوب

ب �مللل من تعلم طريقة ، حبيث ال يشعر الطالالختصاصها األساسي

  .واحدة فقط
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تعليم مفردات اللغة العربية  عرض البيا�ت اخلاصة عن إنتاج .٣

صف التاسع املدرسة �ل) Card Sort(بطاقة الفرز  األلعاب �ستخدام

 فونوروغوسامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةالثانوية ا

م هي عندما يعلم شخص ما أنه ستكون هناك ينتائج التعل  

تغيريات يف السلوك لدى هذا الشخص، على سبيل املثال من عدم 

، تغطي نتائج Bloomوفًقا . املعرفة إىل املعرفة، من عدم الفهم إىل الفهم

يقال  ١٤.م ثالثة جماالت، وهي املعريف والعاطفي واحلركي النفسييالتعل

ًحا إذا كانت التغيريات اليت تظهر إن التعليم والتدريس يكون �ج

للطالب نتيجة لعملية التدريس والتعلم اليت خيتربو�ا، وهي العملية 

  .واألنشطة اليت صممها ونفذها املعلم يف عملية التدريس

 بطاقة الفرز مثل نتائج تعلم املفردات العربية �ستخدام ألعاب  

)Card Sort( . ستخدام ألعابيواجه طالب الفصل التاسع تغيريات� 

تظهر نتائج هذه التطورات . كوسيلة للتعلم )Card Sort( بطاقة الفرز

خالل االختبارات اليومية أو اختبارات منتصف املدة، وتزداد قيمة 

 كما جاءت نتائج املقابلة مع السيد إمام. خمرجات تعلم الطالب

)Imam( ايليعلى النحو ال:  

 Card( بطاقة الفرز لعبةهذهم الطالب بعد تنفيذ ينتائج تعل"  

Sort( وميكن رؤيتها من نتائج قيم التعلم خالل لقد ازدادتفي رأيي ،

، مل يشكو أي طالب. ات منتصف املدةاالختبارات اليومية أو اختبار 

 بطاقة الفرز حىت الطالب كانوا متحمسني للغاية الستخدام ألعاب

                                                             
١٤

،  ��Penilaian Hasil Belajar Proses Belajar Mengajar سوجا�،  

  .٢٢، )١٩٩٥فيت رمياجا روسدكر�،  :�ندونج(
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)Card Sort( بطاقة الفرز ألعاب.مييف التعل )Card Sort( على  تساعد

  ١٥".حتفيز الطالب على التعلم بشكل أكثر نشاطًا 

، )Card Sort( بطاقة الفرز ، يف تطبيق لعبةبناًء على البيان أعاله  

ال يشكو الطالب حىت الطالب متحمسون جًدا لعملية التعلم يف 

على حتفيز الطالب  تساعد )Card Sort( بطاقة الفرز ألعاب.الفصل

 وميكن )Card Sort(بطاقة الفرز أللعاب.أكثر نشاطًاعلى التعلم بشكل 

الطالب الذين كانت درجا�م يف ، قدرة الطالبأيًضا حتسني متوسط 

 بعد تطبيق ألعاب )KKM( معايري اكتمال احلد األدىنالسابق أقل من 

إذا كان الطالب متحمسني . لتكون أفضل )Card Sort( بطاقة الفرز

، فإن قيمة الطالب تزيد أيًضا يف مينشطًا يف التعلا ويلعبون دورًا دائمً 

  .املواد األخرى

 فيما يلي نتائج طالب الصف التاسع الذين يستخدمون ألعاب  

 :م مفردات اللغة العربيةييف تعل )Card Sort( بطاقة الفرز

  ٤.٣اجلدول 

 إلسالميةاملدرسة الثانوية اقائمة �لصفوف العربية لطالب الصف التاسع يف 

  فونوروغوسامفونج  ٦ احلكومية

 

الطالبة/اسم الطالب القيمة  رقم 

 ١ آر� دوي سابوترا ٨٥

 ٢ بيما نور دمحمي ٩٠

                                                             
  يف ملحق هذا البحث. ٢/٢٠٢٠-٨/W/٠١ أنظر إىل نسخة املقابلة رقم  ١٥
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 ٣  ديفن ايكا فربينشه ٨٠

 ٤ ديف فسفيتاسري ٩٠

 ٥ غريشى عملي ٩٠

 ٦ احلكيمهيكل دمحم  ٩٥

 ٧ إمرون قريول عبدين ٨٠

 ٨ ئرما شرفت العفيفة ٩٥

 ٩ نورهنا لينا ٩٥

 ١٠ يزارعنّ ال أولتو لطفي ٩٢

 ١١ ممباو اخلرية ٩٠

 ١٢ دمحم عبني رماضن ٩٢

 ١٣ دمحم خشيم سيف اهلدى ٨٨

 ١٤ نبيلة وىف فضيلة ٨٨

 ١٥ �نيا ديسي ريسا�نيت ٨٠

 ١٦ ريسىت رماضينأويف جيرتا � ٨٨

 ١٧ راشى سهنىت ٨٥

 ١٨ ريشى سهنىت ٨٥

 ١٩ سيفتيا أيو ليستاري ٩٠

 ٢٠ �ريسسيلفي غيتا  ٨٥

 ٢١ فري� دية عسمي ٨٥

 ٢٢ وحي خافضة احلسنة ٨٨
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م الطالب يمن نتائج القيم املذكورة أعاله، ميكن مالحظة أن نتائج تعل

 .مييف التعل فرز قد زادت بعد استخدام لعبة البطاقات

 Arya Dwi(�إلضافة إىل ذلك، يف رأي طالب آر� دوي سابوترا 

Saputra( ، بطاقة الفرز ألعابشرح بعد استخدام )Card Sort( م املفردات ييف تعل

العربية، ما إذا كان ميكن أن يساعد الطالب على حفظ املفردات العربية على 

  :ايليالنحو ال

حتفظ وميكن أن تتعلم أثناء ، أل�ا ميكن أن نعم أ�ا تساعدين حًقا"

١٦."اللعب
  

، موضًحا ما )Lutfi Aulatul Annizar( يزارعنّ ال أولتوويرى الطالب لطفي 

  :ليت

، ميكنين أن أحفظ وأضيف أيًضا مفردات عربية جديدة �ستخدام نعم"

١٧".مفيدة جًدا )Card Sort(بطاقة الفرز لعبة
  

، على النحو )Mambaul Khoiroh(ممباو اخلرية  ويرى الطالب اآلخرون 

  :التايل

السابقة نعم، ألنين أستطيع معرفة وحفظ املفردات اجلديدة واملفردات "

١٨".سلسة
  

                                                             
١٦

  يف ملحق هذا البحث. ٢/٢٠٢٠-٢٠/W/٠١ أنظر إىل نسخة املقابلة رقم  

١٧
  يف ملحق هذا البحث. ٢/٢٠٢٠-١٧/W/٠١ أنظر إىل نسخة املقابلة رقم  

  هذا البحثيف ملحق . ٢/٢٠٢٠-٢٥/W/٠١ أنظر إىل نسخة املقابلة رقم  ١٨



٥١ 
 

 
 

 بطاقة الفرزيصبح  ، ميكن مالحظة أنه معلعبةنتائج هذه املقابالت من

)Card Sort( ،م الطالب فيالطالب متحمسني للغاية ومن املفيد يز�دة نتائج تعل

م املصحوب �للعب، كما ميكن يجًدا للطالب حفظ املفردات العربية والتعل

  .ميللطالب أيًضا لعب دور نشط يف التعل

م املفردات ياستناًدا إىل نتائج التحليل أعاله، ميكن االستنتاج أن تعل

 صفل مفيد جًدا للطالب )Card Sort( فرز العربية �ستخدام ألعاب البطاقات

حلفظ املفردات  غوفونورو سامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةالتاسع املدرسة الثانوية ا

ال يشكو . لعب دور نشط م املصحوب �للعب، وميكن للطالبيالعربية والتعل

م أثناء اللعب يف نفس الوقت، يالطالب من منوذج التعلم هذا أل�م ميكنهم التعل

ويف الواقع، يسهل على األطفال . بسبب إ�رة البحث عن بطاقات اإلجابة

فرز، إىل جانب هذا النشاط  هذه البطاقات حفظ املفردات �ستخدام لعبة

م تعاونية، وميكنها أيًضا يهي تعل )Card Sort( فرز البطاقات  املمتع، فإن لعبة

م، وليس ممًال حىت ال يضطر الطالب إىل التفريغ يجعل الطالب نشطني يف التعل

م الطالب يف ياملعروف أن نتائج تعل، فرز �ستخدام لعبةمن البطاقات. بعد اآلن 

 .املواد العربية حتصل على نتائج جيدة
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  الباب اخلامس

  حتليل البيا�ت

  

 األلعاب تنفيذ تعليم مفردات اللغة العربية �ستخدامحتليل البيا�ت عن   .أ 

 احلكومية إلسالميةا صف التاسع املدرسة الثانوية�ل) Card Sort(بطاقة الفرز 

 فونوروغوسامفونج  ٦

تنفيذ تعليم مفردات من حصيلة املالحظة واملقابلة يف هذا البحث كان 

صف التاسع املدرسة �ل) Card Sort(بطاقة الفرز  األلعاب اللغة العربية �ستخدام

 فونوروغوسامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةا الثانوية

ال يتطلب التعلم دائًما لعبة، وال تكون اللعبة نفسها دائًما لتسريع عملية 

ومع ذلك، ميكن لأللعاب املستخدمة حبكمة أن تضيف التنوع واحلماس . ميالتعل

يعد تطبيق وسائط اللعبة أحد البدائل لز�دة حتفيز . واالهتمام ببعض برامج التعلم

لذلك، فاللعبة �ضجة من الطالب، من خالل لعب الطالب يتعلمون . الطالب

والشجاعة والتنشئة االجتماعية  م االستقالليالكثري عن احلياة، سواء كانت تعل

  .والقيادة وإدراك معىن وجوده

�ستخدام وسائط  سوف تساعد، )Card Sort(ألعاب بطاقة الفرز 

البطاقات يف ممارسة التدريس، الطالب على فهم الدروس وتعزيز دوافعهم يف 

، يعمل املعلم فقط  )Card Sort(م، ألنه يف تطبيق ألعاب بطاقة الفرز يالتعل

م، بينما يتعلم الطالب بنشاط من خالل ير، مما يسهل الطالب يف التعلكميس

التسهيالت والتوجيه من املعلم، حبيث أن ما هو نشط هنا ليس املعلم بل 

  .ميالطالب أنفسهم الذين جيب أن يكونوا نشطني يف التعل

م املفردات العربية �ستخدام ألعاب بطاقة يكما هو احلال يف تنفيذ تعل

 ٦ احلكومية إلسالميةا صف التاسع املدرسة الثانوية�ل) Card Sort(الفرز 
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فونوروغو، يستخدم املعلم لعبة �دف إىل تسهيل الطالب على حفظ سامفونج 

بناًء على املالحظات املقدمة، يقوم املعلم أوًال . طبيعتهااملفردات وتكون ممتعة يف 

مث يُطلب من الطالب حفظ ، فرز �عطاء التوجيهات أو إجراءات لعبة البطاقات

بعد . دقائق للتذكر مخسةيتم منح الطالب . مفردات مادة القروع املراد دراستها

. أفضل النتائجمرات للحصول على  ثالث تكرار فرز التنفيذ، يتملعبة البطاقات

مرة أو مرتني مل حيفظوا املفردات مث بعد ثالث مرات حفظوها على الفور مرة 

هذه  ويف الواقع، يسهل على األطفال حفظ املفردات �ستخدام لعبة. أخرى

 البطاقات ، إىل جانب هذا النشاط املمتع، فإن لعبة)Card Sort( فرز البطاقات

وميكن أيًضا أن جتعل الطالب نشطني يف  م تعاونية،يهي تعل ) Card Sort( فرز

  .م، وليس ممالً حىت ال يضطر الطالب إىل التفريغ بعد اآلنيالتعل

بسيطة للغاية ألن املعلم يصنعها  )Card Sort( فرز هذه البطاقات لعبة

من قطع من الورق مث تتم كتابة الورقة يف املفردات العربية ويعين العديد من 

. يتم فصل الورقة بني بطاقات األسئلة وبطاقات اإلجابةمث . الطالب مثل الفصل

يطلب املعلم من الطالب التسوق يف الفصل للعثور على البطاقات يف نفس 

من املفرتض أن يتمكن الطالب الشاغرون والكساىل من التفاعل مع . الفئة

حبيث يصبح الوضع أكثر إ�رة . األصدقاء اآلخرين، ألن هذه اللعبة تعاونية

يبدو الطالب متحمسني . ب الذين يرتكبون األخطاء ميكن أن يعاقبواللطال

  .للغاية يف هذه اللعبة، فهم نشيطون جًدا وهذه اللعبة تبدو ممتعة للغاية

م ياستناًدا إىل نتائج املقابالت مع املعلم، ميكن مالحظة أنه يف تنفيذ تعل

عادة ما أقوم  )Card Sort( فرز املفردات العربية، قبل تنفيذ لعبة، البطاقات

 فرز أي أن لعبة البطاقات لعبة ، )Card Sort( فرز بتوجيه قواعد البطاقات

)Card Sort(  مرتني مل  مرة أو. أضعاف للحصول على أقصى النتائج ٣تتكرر

ويف الواقع، . حيفظوا املفردات مث بعد ثالث مرات حفظوها على الفور مرة أخرى
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 Card( فرز هذه البطاقات ستخدام لعبةيسهل على األطفال حفظ املفردات �

Sort(فرز ، ألنه يف رأيي هذا النشاط ممتع، لعبة البطاقات )Card Sort(  هي

م، وليس يم الذي يعمل مًعا، وميكن أيًضا أن جتعل الطالب نشطني يف التعليالتعل

  .ممالً حىت ال يضطر الطالب إىل التفريغ بعد اآلن

الطالب، ميكن مالحظة أن الطالب بناًء على نتائج املقابالت مع 

 Card(م املفردات العربية �ستخدام ألعاب بطاقة الفرز يمتحمسون للغاية لتعل

Sort .(فرز لعبة البطاقات )Card Sort(  ممتعة للغاية، فإن استخدام هذه اللعبة

هذه  تطبيق لعبة .ميكن أن يسهل حفظ املفردات وتذكرها، وإضافة البصرية

أضف السماكة ألن هذه . الصداقات ميكن أن يعزز )Card Sort( فرز البطاقات

م أيًضا غري ممل ألن الطالب ييصبح التعل. اللعبة هي التعاون والرشاقة والذاكرة

ينشطون يف البحث عن بطاقات اإلجابة اليت يتم االحتفاظ �ا، مما جيعل 

  .ميالطالب مل يعدوا شاغرين يف التعل

م يأعاله، ميكن استنتاج أنه يف تنفيذ تعل استناًدا إىل نتائج التحليل

صف التاسع �ل )Card Sort(ألعاب بطاقة الفرز  املفردات العربية �ستخدام

فونوروغو، فإن الطالب سامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةا املدرسة الثانوية

يف رأي الطالب أن لعبة بطاقة . م �ستخدام األلعابيمتحمسون للغاية للتعل

ممتعة للغاية، فإن استخدام هذه اللعبة ميكن أن يسهل حفظ  )Card Sort(الفرز 

م أيًضا غري ممل ألن الطالب ييصبح التعل. املفردات وحفظها، وإضافة البصرية

ينشطون يف البحث عن بطاقات اإلجابة اليت يتم االحتفاظ �ا، مما جيعل 

ل أن يكون مع هذه العملية، من املأمو . الطالب مل يعدوا شاغرين يف التعلم

  .م الذي يقوم به املعلميالطالب يف املستقبل متحمسني دائًما ملتابعة التعل
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 األلعاب تعليم مفردات اللغة العربية �ستخدامحتليل البيا�ت عن مشكالت   .ب 

 احلكوميةإلسالمية ا صف التاسع املدرسة الثانوية�ل) Card Sort(بطاقة الفرز 

 فونوروغوسامفونج  ٦

األحيان، يشكو املعلمون من أن العديد من الطالب لديهم يف كثري من 

. م، على الرغم من أن املعلم حاول استخدام أساليب خمتلفةيدافع ضعيف للتعل

وغالًبا ما يشعر الطالب �مللل والنعاس واجلوع يف الفصل الدراسي يف أوقات 

زالون �إلضافة إىل ذلك، يظهر الواقع أن معظم الطالب ال ي. وساعات معينة

ميكن التغلب على . ضعفاء يف التعامل مع مشاكل االتصال والكتابة واالستماع

. هذه املشكلة شيًئا فشيًئا من خالل أنشطة األلعاب املصممة بشكل صحيح

اللعبة هي واحدة من القواعد أو الوسائط اليت تساعد على حتقيق املهارة 

ٍل، ال يقتصر فقط على لذلك، جيب أن حتاول اللعبة توفري دافع عا. بسعادة

  .التنافس بني الفرق أو ا�موعات

م املفردات العربية �ستخدام ألعاب بطاقة الفرز يكما هو احلال مع تعل

)Card Sort (فونوروغو، ال سامفونج  ٦ احلكوميةإلسالمية ا يف املدرسة الثانوية

ءة يزال هناك طالب جيدون صعوبة يف حفظ املفردات العربية بسبب ضعف القرا

والواقع أن خلفيتهم ليست مجيع الطالب �تون من . العربية والكتابة العربية

وحىت من املدارس . مدارس ابتدائية، ولكن من مدارس ابتدائية وبدون مواد عربية

وستجد صعوبة أخرى يف مواجهة مشكالت . االبتدائية مل حيضروا املدرسة الدينية

  .ًوا للعثور على إجا�تأخرى للطالب األقل إبداًعا وكسوًال وخل

، ميكن مالحظة أن مشكلة تعلم إىل نتائج املقابالت مع املعلمنياستناًدا 

اليت يواجهها  )Card Sort(املفردات العربية �ستخدام ألعاب بطاقة الفرز 

الطالب هي أن هناك بعض الطالب الذين جيدون صعوبة يف قراءة اللغة العربية 

لغة العربية، وهناك أيًضا أولئك الذين ال جييدون قراءة الكتابة العربية ألنه وكتابة ال
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يف الواقع ليست خلفية مجيع الطالب من املدارس ابتدائية ولكن من املدارس 

االبتدائية وبدون أي مواد للغة العربية، وحىت من املدارس االبتدائية ال يذهبون 

 فرز البطاقات وشرح مدى أمهية لعبة واحلل هو التحفيز. إىل املدرسة الدينية

يف الواقع، ال يتقن كل طالب . إلتقان املفردات، خاصة خالل امتحا�ت املدرسة

املفردات �لضرورة ملعرفة مستوى الذكاء ومستوى التحفيز العايل حىت يتم حفظه 

الشيء األكثر أمهية هو أنه . ولكل طريقة من طرق التعلم مزا� وعيوب. بسرعة

ديل كل طريقة وفًقا الختصاصها األساسي، حبيث ال يشعر الطالب جيب تع

  .م طريقة واحدة فقطي�مللل من تعل

بينما ميكن رؤية نتائج املقابالت مع الطالب أنه بناًء على املقابالت اليت 

م املفردات يأجريت مع أحد الطالب حول املشاكل اليت واجهتها عند تعل

 Bima Nur( ز التقدم، تقدم بيما نور دمحميقيد البطاقات فر  �ستخدام ألعاب

Muhammadi( ايليالتفسري ال:  

املشكلة هي إذا كانت هناك مفردات غري معروفة �ملعىن سوف تعوق "

  ".م لعب نوع البطاقةيم وإجا�ت املستليمفردات املستل

 Haikal Muhammad( احلكيمهيكل دمحم  يف غضون ذلك ، وفقا لرأي 

Hakim ( ايليالعلى النحو:  

املشكلة هي أنه عندما يتعذر على القراءة والكتابة العربية سيجعل من الصعب "

  ".حفظ املفردات

، )Nania Deisy Rismayanti( يف رأي طالبة أخرى �نيا ديسي ريسا�نيت

  :أوضحت على النحو التايل

يف بعض األحيان يكون من الصعب العثور على املفردات، لذلك "

اللعبة جيب أن أكون ملتزمًا وجيب أن أحفظ املفردات، حىت ال عندما حتدث 

  . "أعاقب
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م ياستناًدا إىل نتائج التحليل أعاله، ميكن االستنتاج أن مشكلة تعل

هي أن هناك بعض ) Card Sort(بطاقة الفرز  املفردات العربية �ستخدام ألعاب

وستواجه . العربيةالطالب الذين جيدون صعوبة يف قراءة العربية وكتابة اللغة 

مشكالت أخرى للطالب األقل إبداًعا وكسوًال وفراًغا للعثور على إجا�ت 

م ي�إلضافة إىل ذلك، هناك مشكلة أخرى هي أنه عندما يتم التعل. صعوبة

الطالب الذين يعانون من  فإن، )Card Sort(�ستخدام ألعاب بطاقة الفرز 

ؤها حىت ال يتمكنوا من التطوير الفراغ والكسل يبحثون عن إجا�ت يتم إجرا

  .وسيظلون يشعرون �لصعو�ت

 )Card Sort(واحلل هو التحفيز وشرح مدى أمهية لعبة بطاقة الفرز 

يف الواقع، ال يتقن كل . إلتقان املفردات، خاصة خالل االختبارات املدرسية

يتم طالب املفردات �لضرورة ملعرفة مستوى الذكاء ومستوى التحفيز العايل حىت 

الشيء األكثر أمهية . م مزا� وعيوبيولكل طريقة من طرق التعل. حفظه بسرعة

هو أنه جيب تعديل كل طريقة وفًقا الختصاصها األساسي، حبيث ال يشعر 

  .م طريقة واحدة فقطيالطالب �مللل من تعل

 
 

 األلعاب تعليم مفردات اللغة العربية �ستخدام إنتاجحتليل البيا�ت عن   .ج 

 احلكومية إلسالميةصف التاسع املدرسة الثانوية ا�ل) Card Sort(بطاقة الفرز 

 فونوروغوسامفونج  ٦

. م يف أن تكون خمتلًفايتتمثل إحدى الطرق خللق جو مريح وممتع يف التعل

يف هذه احلالة، يتطلب األمر وسائل تعليمية ميكن أن جتذب االهتمام وتنشط 

وبعبارة أخرى، فإن دور . م �للغة العربيةيوالتعلمجيع الطالب يف عملية التدريس 

وذلك . وسائط اللعبة ال يقل أمهية عن دور كفاءة املعلم املناسبة يف عملية التعلم
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ألن وسائط األلعاب ميكن أن توفر فرًصا كبرية للحصول على أقصى قدر من 

لعاب  م اليت تتجاهل وسائط األيميكن مقارنة ذلك بعملية التعل. مينتائج التعل

   ١.ميكدعم لنجاح التعل

 Card(بطاقة الفرز  م املفردات العربية �ستخدام ألعابيمثل نتائج تعل

Sort( .بطاقة الفرز  يواجه طالب الفصل التاسع تغيريات �ستخدام ألعاب

)Card Sort (تظهر نتائج هذه التطورات خالل االختبارات . ميكوسيلة للتعل

كما . املدة، وتزداد قيمة خمرجات تعلم الطالباليومية أو اختبارات منتصف 

  :ايليعلى النحو ال )Imam( جاءت نتائج املقابلة مع السيد إمام

لقد ) Card Sort(بطاقة الفرز  هذه م الطالب بعد تنفيذ لعبةيتعل إنتاج"

م خالل االختبارات اليومية أو يزادتفي رأيي، وميكن رؤيتها من نتائج قيم التعل

مل يشكو أي طالب، حىت الطالب كانوا متحمسني . منتصف املدةاختبارات 

 )Card Sort(بطاقة الفرز ألعاب  .مييف التعل بطاقة الفرز للغاية الستخدام ألعاب

  ".م بشكل أكثر نشاطًا يعلى حتفيز الطالب على التعل تساعد

ال يشكو ، فرز استناًدا إىل البيان أعاله، يف تطبيق لعبة البطاقات

بطاقة ألعاب  .م يف الصفيحىت الطالب متحمسون جًدا لعملية التعلالطالب 

 .م بشكل أكثر نشاطًايعلى حتفيز الطالب على التعل تساعد )Card Sort(الفرز 

قدرة الطالب، أيًضا حتسني متوسط  وميكن )Card Sort(بطاقة الفرز أللعاب 

ل احلد األدىن الطالب الذين كانت درجا�م يف السابق أقل من معايري اكتما

)KKM (بطاقة الفرز  بعد تطبيق ألعاب)Card Sort( إذا كان . لتكون أفضل

م، فإن قيمة الطالب تزيد يالطالب متحمسني دائًما ويلعبون دورًا نشطًا يف التعل

  .أيًضا يف املواد األخرى

                                                             
١
 Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam،فتح ا�يب و نيلر رمحوايت  

Belajar Bahasa Arab ، )٧٣-٧٢ ،)٢٠١٢فريس،  ديفا: جوغجاكار�.  
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، ميكن االستنتاج أن تعلم املفردات العربية ستناًدا إىل نتائج التحليل أعالها

صف التاسع لجًدا للطالب  مفيد  )Card Sort(بطاقة الفرز  �ستخدام ألعاب

حلفظ املفردات العربية  فونوروغوسامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةاملدرسة الثانوية ا

ال يشكو الطالب . والتعلم املصحوب �للعب، وميكن للطالب لعب دور نشط

اللعب يف نفس الوقت، بسبب م أثناء يم هذا أل�م ميكنهم التعليمن منوذج التعل

يف الواقع، يسهل على األطفال حفظ  و. إ�رة البحث عن بطاقات اإلجابة

فرز، إىل جانب هذا النشاط املمتع، فإن  هذه البطاقات املفردات �ستخدام لعبة

م تعاونية، وميكنها أيًضا جعل الطالب نشطني يف يهي تعل فرز لعبة البطاقات

 �ستخدام لعبة. ال يضطر الطالب إىل التفريغ بعد اآلن م، وليس ممًال حىتيالتعل

م الطالب يف املواد العربية حتصل على ياملعروف أن نتائج تعل، فرز من البطاقات

          .نتائج جيدة
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  الباب السادس

  اإلختتام

  

 اخلالصة.أ﴾ ﴿

تعليم مفردات اللغة العربية وفقا بنتيجة البحث استخلصت الباحثة يف     

املدرسة الثانوية  صف التاسع�ل) Card Sort(بطاقة الفرز  األلعاب �ستخدام

 :كما يلى  فونوروغوسامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةا

 Card(بطاقة الفرز  األلعاب تنفيذ تعليم مفردات اللغة العربية �ستخدامإّن  .١

Sort (سامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةا التاسع املدرسة الثانوية صف�ل

 فونوروغو

 Card(م مفردات اللغة العربية �ستخدام ألعاب بطاقة الفرز ييف تنفيذ تعل  

Sort( وكما هو    م،يالطالب متحمسون للغاية للمشاركة يف ألعاب التعل  ، فإن

ألعاب بطاقة الفرز  م مفردات اللغة العربية �ستخدامياحلال يف تنفيذ تعل

)Card Sort( سامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةاملدرسة الثانوية ا صف التاسع�ل

فردات فونوروغو، يستخدم املعلمون لعبة �دف إىل تسهيل عملية حفظ امل

  . طبيعة ممتعة. للطالب

بناًء على املالحظات املقدمة، يقوم املعلم أوًال �عطاء التوجيهات أو   

حفظ مث ُيطلب من الطالب ، )Card Sort( فرز إجراءات لعبة البطاقات

بعد . دقائق للتذكر ٥يتم منح الطالب . مفردات مادة القروع املراد دراستها

مرات للحصول على  ٣ تكرار )Card Sort( فرز التنفيذ، يتملعبة البطاقات

مرة أو مرتني مل حيفظوا املفردات مث بعد ثالث مرات حفظوها . أفضل النتائج

                          األطفال حفظ املفرداتويف الواقع، يسهل على . على الفور مرة أخرى
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 ، إىل جانب هذا النشاط)Card Sort( فرز البطاقات هذه �ستخدام لعبة

م تعاونية، وميكن أيًضا يهي تعل )Card Sort( فرز البطاقات لعبة فإن املمتع،

م، وليس ممًال حىت ال يضطر الطالب إىل يأن جتعل الطالب نشطني يف التعل

  .التفريغ بعد اآلن

بسيطة للغاية ألن املعلم يصنعها  )Card Sort( فرز هذه البطاقات لعبة  

من قطع من الورق مث تتم كتابة الورقة يف املفردات العربية ويعين العديد من 

مث يتم فصل الورقة بني بطاقات األسئلة وبطاقات . الطالب مثل الفصل

يف الفصل للعثور على البطاقات  يطلب املعلم من الطالب التسوق. اإلجابة

من املفرتض أن يتمكن الطالب الشاغرون والكساىل من . يف نفس الفئة

حبيث يصبح الوضع . التفاعل مع األصدقاء اآلخرين، ألن هذه اللعبة تعاونية

يبدو الطالب . أكثر إ�رة للطالب الذين يرتكبون األخطاء ميكن أن يعاقبوا

بة، فهم نشيطون جًدا وهذه اللعبة تبدو ممتعة متحمسني للغاية يف هذه اللع

  .للغاية

بطاقة الفرز  األلعاب تعليم مفردات اللغة العربية �ستخدامإّن مشكالت   .٢

)Card Sort ( سامفونج  ٦ احلكوميةإلسالمية ا صف التاسع املدرسة الثانوية�ل

 فونوروغو

 Card(الفرز م املفردات العربية �ستخدام ألعاب بطاقة يتعل تإن مشكل      

Sort ( أن هناك بعض الطالب الذين جيدون صعوبة  هياليت يواجهها الطالب

يف قراءة اللغة العربية وكتابتها، وهناك أيًضا أولئك الذين ال جييدون قراءة 

الكتابة العربية ألن خلفية الطالب ليست كلها من مدرسة ابتدائية ولكن من 

، وحىت من املدارس االبتدائية مل حيضروا املدارس االبتدائية و بدون مواد عربية

 Card(واحلل هو التحفيز وشرح مدى أمهية لعبة بطاقة الفرز . املدرسة الدينية

Sort (يف الواقع، ال يتقن  . إلتقان املفردات، خاصة خالل امتحا�ت املدرسة
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كل طالب املفردات �لضرورة ملعرفة مستوى الذكاء ومستوى التحفيز العايل 

الشيء . ولكل طريقة من طرق التعلم مزا� وعيوب. حفظه بسرعة حىت يتم

األكثر أمهية هو أنه جيب تعديل كل طريقة وفًقا الختصاصها األساسي، حبيث 

  .م طريقة واحدة فقطيال يشعر الطالب �مللل من تعل

) Card Sort(واحلل هو التحفيز وشرح مدى أمهية لعبة بطاقة الفرز       

يف الواقع، ال يتقن كل . اصة خالل االختبارات املدرسيةإلتقان املفردات، خ

طالب املفردات �لضرورة ملعرفة مستوى الذكاء ومستوى التحفيز العايل حىت يتم 

الشيء األكثر أمهية . م مزا� وعيوبيولكل طريقة من طرق التعل. حفظه بسرعة

عر هو أنه جيب تعديل كل طريقة وفًقا الختصاصها األساسي، حبيث ال يش

  .م طريقة واحدة فقطيالطالب �مللل من تعل

 Card(بطاقة الفرز  األلعاب تعليم مفردات اللغة العربية �ستخدام إنتاجإّن  .٣

Sort (سامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةصف التاسع املدرسة الثانوية ا�ل

 فونوروغو

) Card Sort(م املفردات العربية �ستخدام ألعاب بطاقة الفرز يتعل إنتاج  

 Card(التاسع تغيريات �ستخدام ألعاب بطاقة الفرز  صفليواجه طالب 

Sort( تظهر نتائج هذه التطورات خالل االختبارات اليومية أو . ميكوسيلة للتعل

طالب مفيدون . م الطالبياختبارات منتصف املدة، وتزداد قيمة خمرجات تعل

سامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةصف التاسع املدرسة الثانوية ا�لللغاية 

م املصحوب �للعب، وميكن للطالب يفونوروغو حلفظ املفردات العربية والتعل

م هذا أل�م ميكنهم التعلم يال يشكو الطالب من منوذج التعل. لعب دور نشط

يف  و. أثناء اللعب يف نفس الوقت، بسبب إ�رة البحث عن بطاقات اإلجابة

هذه بطاقة الفرز  فردات �ستخدام لعبةالواقع، يسهل على األطفال حفظ امل

)Card Sort( إىل جانب هذا النشاط املمتع، فإن لعبة بطاقة الفرز ،)Card 
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Sort( م، وليس يم تعاونية، وميكنها أيًضا جعل الطالب نشطني يف التعليهي تعل

 من البطاقات �ستخدام لعبة. ممًال حىت ال يضطر الطالب إىل التفريغ بعد اآلن

 .عروف أن نتائج تعلم الطالب يف املواد العربية حتصل على نتائج جيدةامل، فرز

 

 اإلقرتاحات  .ب﴾ ﴿

تعليم مفردات و قد عرفت و فهمت الباحثة مجيع املسائل اليت تتعاق ب  

صف التاسع �ل) Card Sort(بطاقة الفرز  األلعاب اللغة العربية �ستخدام

، فالباحثة تقّدم فونوروغوسامفونج  ٦ احلكومية إلسالميةاملدرسة الثانوية ا

  :اإلقرتاحات، وهي

 للمعلم .١

جيب أن يكون املعلمون قادرين على إدارة عملية التدريس والتعلم     

، كن أن يتم التعلم بشكل جيد وممتعبشكل أكثر إبداًعا حبيث مي

أحدهم �ستخدام مناذج التعلم املبتكرة واإلبداعية أو عن طريق التعلم 

مما قد جيعل الطالب ال يشعرون �مللل من التعلم التعاوين أثناء اللعب 

  .الرتيب فقط

 للباحثة .٢

ة بعناية قد جيب على الباحثني االنتباه إىل نتائج هذه الدراس    

، وجيب تطويرها بشكل أكرب من خالل تكون هناك أوجه قصور

البحث اآلخر مع الرتكيز على البحث وتقنيات البحث املختلفة ونطاق 

أن يكون هلا �ثري أفضل على حتسني كفاءة أوسع حبيث ميكن 

  .الطالب
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