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 ث علمي

  

  :عد

  ينا

يس لتد علم  لتربية  لعربية بكلية  للغة    طالبة قسم تعليم 

لقيد    1022012059:قم 

  

نيسية إلند ية  لدينية للجمهو لشئو     

ية تشو كاال حلكومية بلنجسا جامعة    إلسالمية 

1438   2017   



  ر

  

لرحيم ن  لر هللا    بسم 

  

                

  )2: یوسف (

  

  ة  علموها لنامو لعربي�تعل

  )حديث شريف(                                   

  

  ر بال كالشجر بالعمل لعلم

 )فوظا(                                             

     

  جا  تسلك مسالكهالن� ترجو

  س لسفينة ال جتر على ليب              



  )فوظا(                                   

  هد

  لد  لد 

لوفا    ملعلم أل لذ تلقيت على يديه لكرميتني  مبا لصد 

حتر نقا لضم تقدمة جال  سالمة لطوية    عرفت  نفسه لسمحة لطيبة 

م بالكث ين  لذين  ساتذ     

جالال   تقدير 

البنة البن     من هم عند  مقا 

غبة   تقدير    لتقد لعلميمو 

لذين  يؤمنو تر  لعر  ينضج   لنحو  لذين يؤمنو بأ     

بقائها ألمة  جو  لعربية حرصهم على  للغة  رصو على  لذين     

إلنسا تسهم  خدمة  سهمت      سل حضا 

  

  

  



  

  تقديرلشكر ل

لقـر    جعل للغة. هللا لذ خلق إلنسا علمه لبيا حلمد لعربية لغـة 

لفرقا د  بينا من  قت  لسال على سيدنا . هد للنا  كل  لصال 

هللا بالـدعو   لذين جاهد  سبيل  صحبه  له  على  سلم  هللا عليه  مد صلى 

  :بعد ما .للغة

عد هللا علي باالنتها من  لبحث، فلهقد من�  ، فلك   هذ  لثنا حلمد 

يشرف  حلمد عظيم عطائك  د  –يا  ح ترضى، على جزيل نعمائك  بعد 

م فضل  خر  –هللا تعا  لذين كا  لعرفا   لتقدير  تقد بالشكر   

ال  هم  د حدهم بشئ طلبت،  يكن  لوجو  يبخل  لبحث  حيز  هذ 

ملخلص جلا    : منهم . لعمل 

علم لد ألستااحة  -1 لتربية  ، عميد كلية  ملاجست د فو  كتو 

حلكومية  إلسالمية  ية تشو كاال  يس جامعة   .لنجسابلتد

لعربية كلية  ألستااحة  -2 للغة  ئيس قسم تعليم   ، ملاجست مد فضلى 

يس لتد علم  حلكومية بلنجسا لتربية  إلسالمية  ية تشو كاال   .جامعة 

ملاجست األستاحة  -3 لذ مد فضلى  أل  ملشر  لباحث،  علميا  ةفا 

حل عملي ته  كل مر جه خطو ية فكر  لكتابةا  لبحث منذ بد هذ 

لشكر  لباحث عظيم  من  جلز  هللا خ  إلنتها منه، فله من  لبحث ح 

 .لتقدير

ملاجستألستااحة  -4 ، فحقا يعجز لسا عن لثانية ةملشرف،   نو بلقيس 

تقدير فقد قدم عد هذ  ةللباحث تشكر  لتشجيع طو فتر  لعو  كل 



توجيهه،  لباحث  لبحث فلم يبخل بعلمه  يضق صد يوما عن مساعد 

لباحث ألثر  نفس  ك  لبحث  فله م خالص  ةكا لتفضله مبناقشة هذ 

هللا ع من  لتقدير  جلزلشكر  لثو    .  ظيم 

لباحثتكما   ملعلمني   ةتقد  ألساتذ  لتقدير   لشكر  تعليم  قسمبكل 

لعربية  يس لتربية بكليةللغة  لتد ية تشو كاال علم  إلسالمية  جامعة 

لباحث. لنجسابحلكومية  لعلو  ةفلهم من  لتقدير على ما قدمو من  لشكر  كل 

جلز هللا ع خ  هم  جز لتشجيع     . ملعا 

لذ لكرمي  لد  سها  على  سرتى  متا  ما  هللا تعا فضل  كا له بعد 

لبحث مبا غرسه  نفس لعمل،  يهذ  الخال   ملعرفة  من حب للعلم 

ل لد ملستمر خ معني   يطو فض حلبيبة  عائها  كا  لها عنقي 

  .حياتى

ضع  ملتو لعمل  خر هذ  كل من ساهم   صدقائي  مالئي  ألشقائي 

لتقدير  عظيم  لشكر  يعا خالص  م  لو بكلمة تشجيع،  لوجو   خ 

  .المتنا

  لتوفيق هللا 

  

    2017 ما 20،لنجسا

   ةلباحث       
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  ث علمي

يس لتربية كليةقدمت   لتد حلكومية لنجسا علم  إلسالمية  ية تشو كاال    .امعة 

  

   S.Pd للحصو على شها    

إلسالمية لتربية     علم 

  من

  ينا

لقيد    1022012059: قم 

لعرب للغة  يسطالبة قسم تعليم  لتد علم  لتربية    ية بكلية 

فقة مشرفني   مو

أل  ملشر 

 

  ملاجست مد فضلى،

لتوظيف          198002262007101002: قم 

  لثانية ةملشرف

  

ألمر    ملاجستخ 

 :لتوظيف قم
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متاما كما  قد قبل  ل عينت ملناقشته  للجنة  ما  لعلمي  لبحث  ذ  ملناقشة  متت 

لشها  ملقر للحو على  ملو    S.Pdمن 

يخ لتا ير 2:     7201 ف

أل               1438: بع 

ألساتذ لسا  ملناقشة من    : تتكو جلنة 

مناقشا    ملاجستمد فضلى  - 1  ............: .لتوقيع    ئسيا 

لتوظيف قم  :198002262007101002 

ألمر - 2  .............: لتوقيع    لسكرت    ملاجست  خ 

لتوظيف :قم    

د فو  - 3  ............: .لتوقيع      مناقسا  ملاجستلدكتو 

لتوظيف 195705011985121 :قم   

ملاجستفوجي  - 4  ............: .لتوقيع      مناقسا    ستوتى 

198402232015032004 لتوظيف  :قم   

 

يس لتد علم  لتربية    مبعرفة عميد بكلية 

ية تشو كاال بلنجسا   امعة 

 

  

  ملاجست, د فودكتو ل

لتوظيف   195705011985121:  قم 

 



نا ملوقع    :نا 

  ينا:       إلسم 

لقيد   1022012059:     قم 

  نجلو سنتا:       لعنو

للغة    صص تعليم  للسانيس   جة  ملكل لنيل  لعلمي  لبحث  قر بأ هذ 

امعة  لتربية  حلكومية بلنجسالعربية قسم  إلسالمية  ، حتت ية تشو كاال 

  :ملوضو

لبطاقة  " ستخد  عد مي تعلفعالية  لعربية بــــــ  قو  MTs Sللغة 

Timbang Langsa"  

 

مقتبسا من تأليف غ كتبته بنفسي  ملستقبل . حضرته   حد   عى  فإ 

ملشرفني  على مسؤ  لية على  ملسؤ لفى  لعلمي من صنعه فال  لبحث  بأ هذ 

لتربية جامعة  لعربية قسم  للغة  حلكومية بلنجسا، شعبة  إلسالمية  ية تشو كاال 

لية ملسؤ   .لباحثة هي تتحمل 

لكحر   حد على  خلاصة    غ  لتصريح بنا على    . هذ 

   2017ما 20لنجسا، 

  

  ينا

  1022012027:  لقيدقم 

 و



لبحثستم   لخص 

لعربية ستخد فعالية  ،2017 ،ينا للغة  عد   MTs  بـلبطاقة  تعليم قو

S Timbang Langsa  أل لثانىية فضلى مد :ملشر  ملشرفة   ، نو : ملاجست

ملاجست   بلقيس 

  

ألساسية لعربيةستخد  :لكلما  للغة  عد    لبطاقة، تعليم قو

عد  لقو تطويرها،  ل مهمت تنميتها  للغوية  حد عناصر  عد فهي من  لقو

لطالبة  خلطأ فيما كتاية تساعد  جه  ستعماال يفهم  كيب  لتر  .صحيحاأللفا 

مليد  ملالحظة   لطلبة  بنا على  سني  ملد لتعليم بني  جهو عملية  لو يو ال يز

لعربية، فلذلك مشكلة أل  للغة  تشعر بامللل عند عملية تعليم  لصعبة  لطلبة  كثر من 

لعربية بـــ  للغة  لطلبة   MTs S Timbang Langsaحتتا تعليم  لتطوير جلذ   

تا لستخد لتع لعربية  للغة  عد  سة" لبطاقة"م قو ملد عد  هذ  . على فهم قو

لعربية بـــ : هيلبحث  سئلة ما للغة  عد  لبطاقة  تعلم قو ستخد  ما فعالية 

MTs S Timbang Langsa ؟  

لبحث    لبحثمنهج  ملنهج . يلكم ملدخل باستخد جتري من نو  هذ 

سى  لد لعا  سة   ملد هم  2017 /2016بالتطبيقية  لفصل لثالث �ذ  عد

الختبا: من أل جلمع لبيانا . طالبا 27 ملقابلة  نتائج ما .ملالحظة 

عد للغة : يأ لبحث  ستخد لبطاقة تكو فعا ترقية قد لطلبة  تعلم قو

تفا  MTs S Timbang Langsa.لعربية بـــــ  لطلبة هذ فعالية يعرفها با نتائج 

لبطاقة ستخد  لطلبة قبل  لبطاقة عن نتائج  ستخد  لبحث  بعد  خلالصة من  بداللة 

ك من تـــ )   t(جة تــــ  نتيجة  ،فهو ) (tحلسا   1,705جد



لسابق مقبو 11,47> لباحثة  فر  تستطيع  تد  ”لبطاقة"ستخد هي .فعرفت 

لطلبة على فهم  هافعاليت عدللترقية قد   .قو

نيسية خلستم إلند   ص باللغة 

Nama Penulis, Rinawati 2017. (Efektivitas Penggunaan “Kartu” didalam 

Pembelajaran Qawaid Bahasa Arab di MTs S Timbang Langsa). Pembimbing: 1) 

M. Fadli, M.Pd, 2) Nur Balqis, M.Pd.I 

 

Kata Kunci: Penggunaan Kartu, Pembelajaran Qawaid Bahasa Arab 

 Qawaid adalah salah satu unsur bahasa yang sangat penting untuk 

dikembangkan, qawaid membantu siswa memahami kesalahan-kesalan dalam 

menulis, melafazkan dan  menyusun kalimat dengan benar. Berdasarkan observasi 

dilapangan menunjukkan proses belajar mengajar antara guru dan siswa 

mengalami kesulitan karena banyak siswa mengalami kesulitan dan merasa bosan 

ketika proses kegiatan Bahasa Arab. Untuk itu pembelajaran Bahasa Arab di 

sekolah MTs S Timbang Langsa membutuhkan adanya peningkatan untuk 

memberikan ketertarikan pada siswa dalam belajar qawaid  bahasa Arab. Maka 

dipilihlah penggunaan kartu untuk meningkatkan kemampuan siswa terhadap 

pemahaman qawaid di sekolah ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu bagaimana efektivitas penggunaan kartu dalam pembelajaran qawaid  

bahasa Arab di sekolah MTs S Timbang Langsa? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen dengan pendekatan 

kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa di kelas tiga di 

sekolah MTs S Timbang Langsa Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan jumlah siswa 

27. Istrumen untuk mengumpulan data berupa observasi, wawancara dan tes. 

 Adapun hasil penelitian ini menunjukkan dengan penggunakan kartu  

efektif meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar qawaid bahasa Arab. 

Keefektifan ini diketahui dengan meningkatnya hasil siswa sesudah menggunakan 

kartu dibandingkan sebelum menggunakan kartu ini dengan menunjukkan 

kesimpulan dari penelitian bahwa hasil derajat t Hitung lebih besar dari t Tabel 

yakni 1,705> 11,45 ini berarti hipotesis terdahulu di terima yaitu penggunaan 

kartu dapat menunjukkan keefektifitasannya untuk meningkatkan kemampuan 

siswa terhadap pemahaman qawaid. 



  لبحث تويا

  

لصفحة موضو   لبحث                                                      

    ..................................................................  شعا 

     .................................................................  هد 

     ........................................................  لتقدير لشكر 

ملشرفني        ......................................................... تقرير 

لطالب     ...........................................................   ةقر 

لبحث ستم       ......................................................  لخص 

نيسية  لبحث باإلند       ..........................................  مستلخص 

لبحث        ........................................................  تويا 

جلد        ..........................................................  قائمة 

ملالحق     ..........................................................  قائمة 

 

 



أل   لفصل 

لعا   إلطا 

     1   ....................................................................  مقدمة - 

لبحث -   3   ...........................................................  سئلة 

لبحث -     4   .........................................................  هد 

  4   ............................................................  لبحث فر -

  4   ..........................................................  لبحث ية - هـ

لبحث -   5   .......................................................  حد 

ملصطلحا -     5   ......................................................  حتديد 

  

  لثا لفصل

لنظر   إلطا 

 

لعربية -  للغة  عد    7  ..................................................  قو

لنحوية -1 عد  لقو  7  .......................................  مفهو 

يس  -2 عدهد تد  8  ......................................  لقو



عد -3 لقو  12.........................................  صعوبة  

عد -4 لقو يس   12  ....................................  ساسيا تد

عد -5 لقو يس   14  ........................................  طر تد

عد -6 لقو لس     18  ...............................  خطو 

لنحو -7 حلديثة  تعليم    21  ..............................  الجتاها 

  22...................................................للغوية لبطاقا -

ئدها  -1 فو لبطاقا   22....................................  مفهو 

 25..............................  للغوية لبطاقا ستعما غر -2

لبطاقة  -3   25.........................................  للغوعةنو 

طر تطب - للغوية  عد باستعما بطاقة  لقو سة    27....  قهاينشطة للمما

جلمعى بالبطاقا -1 لشفو  يب   27............................لتد

لتحرير بالبطاقا -2 يب   27..................................  لتد

لتحرير -3 لشفو   يب  لتد  28  ...........................  تطبيق 

  

  لثالث لفصل

  لبحث منهجية

لبحث -       31......................................................    منهج 

ها تمع  - ختيا سلو  عينته      31.............................  لبحث 



لبحث -       ....................................................  متغ 

لبحث -     ......................................................    

لبيانا - ير      .....................................................  مصا

لبيانا -     ...............................................  سلو حتليل 

لنجا -     ........................................................معيا 

سة  - لد حل تنفيذ        ...............................................  مر

  

بع لفصل   لر

حتليلها لبيانا    عر 

لعربية فيه -  للغة  تعليم  لبحث  مليد      ...............................  حملة 

حتليلها  - لبيانا     ............................................  عر 

لعربية  -1 للغة  عد  لبطاقة  تعليم قو    ..............  جر تنفيذ 

لعربية -2 للغة  عد  لبطاقة  تعليم قو ستخد     ..............   فعالية 

سة - لد تفس نتائج   ..........................................  حتليل 

 

 



خلامس   لفصل 

لتوصيا  لبحث   ملقترحانتائج 

لبحث  -      ........................................................  نتائج 

لبحث  -       ..................................................  توصيا 

لبحث -       ...................................................  مقترحا 

  

ملصا  جعقائمة    ملر

لعربية  -        .......................................................  ملرجع 

ألجنبية  -       ....................................................  ملرجع 

  

جلد   قائمة 

  

  صفحة  لبيا  جلد  لرقم

)1(قم   1 لطلبة بـــ      MTs S Timbang Langsaعد 

)2(قم   2 سني بــــ   ملد     MTs S Timbang Langsaلة 



)3(قم   3 إلختبا      لقبلينتيجة 

)4(قم   4 لقبلى  الختبا  لطلبة       جة نتائج 

)5(قم   5 لبعد  إلختبا      نتيجة 

)6(قم   6 لطلبة نتجة       لبعدالختبا  ائج 

)7(قم   7 لبعد  إلختبا  لقبلى  إلختبا  نة نتيجة     مقا

)8(قم  8  
نة  لطلبة نتجة مقا لقبلى ائج  إلختبا 

لبعد إلختبا   
  

)9(قم   9 لبعد  لقبلي  الختبا      حتليل نتيجة 

   



  ملالحق قائمة

  موضو  ملالحق

1  
ية جو من لبحث إل خطا أل ملدير جامعة   لنائب 

ئيس  كاال لنجسا  MTs S Timbang Langsa 

2  
ئيس   ئيس شـعبة تعلـيم     MTs S Timbang Langsaخطا   

ية جو كاال لنجسا لعربية جامعة     للغة 

سة   3 ملد ئيس  لشخصية مع  ملقابلة  ألسئلة     قائمة 

لتر    4 ملد كتب  لشخصية مع  ملقابلة  ألسئلة     قائمة 

إلشر   5   بطاقة 

تية للباحث  6 لذ   لس 
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بع لر   لفصل 

نية مليد سا   لد

 

لبحث  -   لعربية فيهحملة عن ميد  للغة   تعليم 

سة  تشية  –ميد  لشاتقع  MTs S Timbang Langsa كانت مد  بند 

سة. مدينة لنجسا Langsa Baroناحية  Timbang langsaقرية  ملد ئيس  مد  ما  هو 

سة هي ك  ماجيستر S.sos.I منشو ملد سو  هذ  ملد سا 18ا    . مد

لباحثة  لبحث قد قامت  ئية ليكمل هذ  إلجر سة بالبحث  ملد .  هذ 

لطلبة بـــــ    2016/2017   سنة MTs S Timbang langsaكا عد 

لفصل عد هم . طالبا 91هي  لكل  لثالث،  لفصل  أل   لفصل  لسو  

لتا جلد    :لطلبة كما  

 

  ) 1( : جلد

لطلبة   MTs S Timbang Langsa بـعد 

لطلبة  لفصل  قم   عد 

1  

2  

3  

أل   لفصل 

لثا   لفصل 

لثالث   لفصل 

33  

31  

27  

  91  �مو
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سو بـ   ملد سا MTs S Timbang Langsa 17 ما  سو 7منها . مد , مد

سا10 آل. مد جلد    :كما  

  )2( : جد

سني  لة   MTs S Timbang Langsa بـملد

سو سا  ملد   �مو  ملد

7  10  17  

  

لعربية بـ ما مد  ى MTs S Timbang Langsa للغة  لر ة  ها 

S.Pd.Iمتخر  جامعة حلكومية لنجسا ،  إلسالمية  جتر  .ية جو كاال 

لعربية  عملية تعليم  للغة  عد  لقو ل تعت قا لترقية قد  لطريقة  لباحثة بتنفيذ 

لطلبة يضا لتغي نظا تعليم . تعلم  لبحث  هد هذ  لبطاقة،  حدها باستخد 

بة  تيبة تكو جذ ل كانت  لعربية  لطلبةللغة    .مرغوبة 

 

حتليلها  -  لبيانا   :عر 

لعربية  -1 للغة  عد  لبطاقة  تعليم قو   جر تنفيذ 

لثالث  تستخد  لفصل  تعلم   لبحث، كانت عملية تعليم  قبل جتر 

لسبو  فقط ح  عد   لقو سة تكتب  ملد بالعكس  عد،  لقو لبطاقا لشر 

ال لطلبة ال يفهم  يد يكثر من  عد  لقو إلختبا . فظ  هذ بنا على نتائج طلبة  

لتا  جلد    :لقبلى، كما يتضح  

  

  )3: (جد          
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لق إلختبا   ي لبنتيجة 
  

لضابطةلعينة   قم   لتقدير  نتيجةل  للمجموعة 

1  Agus Setiawan  60  ضعيف  

2  Aris Setiadi  60  ضعيف  

3  Ellis Safitri  40  جد ضعيف  

4  Juli Anita  40  جد ضعيف  

5  Lisa Anjelina 60  ضعيف  

6  Maulida Putri  70  مقبو  

7  M.Randi  
  جد ضعيف  50

8  M. Fauzan  
  ضعيف  60

9  M. Arif  
  ضعيف جد  50

10  M. Syakban  
  ضعيف جد  30

11  M. Rido Alam  
  ضعيف  60

12  M. Taufik  
  ضعيف  60

13  Nelli Sakdah  
  مقبو  70

14  Nola Amanda  
  جد ضعيف  40

15  Nurhaliza  
  جد ضعيف  40

16  Nuril Mahda  
  جد ضعيف  40

17  Rina selfiana  
  جد ضعيف  50

18  Rini Selfiani 
  ضعيف  60
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19  Riska Liana  
  مقبو  70

20  Riska Suci R  
  مقبو  70

21  Syarifah Khairul S  
  جيد جد  90

22  Ida Wati  
  جيد  70

23  Wahyuda Ramadhan  
  مقبو  60

24  Yoga al-Hafzi 
  مقبو  60

25  Roy Fitriansyah 
  ضعيف  40

26  Kapri al-Dewa 
  مقبو  60

27  Risma Diana 
  جيد جد  80

  1540  �مو
  مقبو

جة  57,1   معد لد

  

لطلبة   ) 3( جديتضح من  لفصل إلجة نتائج  لقبلى   ختبا 

لعربية   MTs S Timbang Langsaــــلثالث بــ للغة  عد  ال يع  على قو

لنجا ملعدلة  .تصل معيا  جة  لطلبة   57,1لد تعليم  يد على  كفائة 

لعربية للغة  عد    .مقبو قو

  

  

 

  )4: (جد 
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  ىقبللالختبا  ائج لطلبة نتجة 

 يةلنسبة ملؤ عد لتقدير لنتيجة لرقم

 %3،7 1 جد جيد 85-100 1

 %3،7 1 جيد 75-84 2

 %18،6 5 مقبو 65-74 3

 %37 10 ضعيف 55-64 4

 %37 10 ضعيف جد 5-54 5

 %100 27 �مو

  

لقبلى يد  كفا طلبة  ختبا  لطلبة   جة نتائج  جلد  عتما على 

لثالث بــ  لفصل    MTs S Timbang Langsa   لعربية كما للغة  عد    :يليعلى قو

صل  مستو جيد جد%) 3،7( - 1 لطلبة   من 

صل  مستو جيد%) 3،7( - 2 لطلبة   من 

صل  مستو مقبو%) 18،6( - 3 لطلبة   من 

صل  مستو ضعيف%) 37( - 4 لطلبة   من 

صل  مستو ضعيف جد%) 37( -5 لطلبة    من 

لطلبة  عد باملقصو ملعرفة حامسة  لقو لبطاقا  تعليم  لباحثة تستخد   

لعربية للغة  عد  لكلما .  تعلم قو لبطاقا فيها  لباحثة تستخد   ، حلا  هذ 

ملناسبة باألهد تعلمية لبعدما . لعربية  إلختبا    : نتيجة 

  )5: (جد



42 
 

 

  نتيجة إلختبا لبعد
  

  لتقدير  نتيجةل  للمجموعة لضابطةلعينة   قم

1  Agus Setiawan  90  جيد جد  

2  Aris Setiadi  100  جيد جد  

3  Ellis Safitri  100  جيد جد  

4  Juli Anita  90  جيد جد   

5  Lisa Anjelina 100  جيد جد  

6  Maulida Putri  90  جيد جد  

7  M.Randi  
  جيد   80

8  M. Fauzan  
  جيد جد  90

9  M. Arif  
  جيد جد  90

10  M. Syakban  
  جيد جد  100

11  M. Rido Alam  
  جيد جد  100

12  M. Taufik  
  جيد   80

13  Nelli Sakdah  
  جيد جد  100

14  Nola Amanda  
  جيد   80

15  Nurhaliza  
  جيد جد  100

16  Nuril Mahda  
  جيد جد  100

17  Rina selfiana  
  مقبو  70

18  Rini Selfiani 
  جدجيد   90
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19  Riska Liana  
  جيد   80

20  Riska Suci R  
  جيد   80

21  Syarifah Khairul S  
  جيد جد  100

22  Ida Wati  
  جيد جد  90

23  Wahyuda Ramadhan  
  جيد جد  100

24  Yoga al-Hafzi 
  جيد جد  90

25  Roy Fitriansyah 
  جيد جد  90

26  Kapri al-Dewa 
  جيد جد  90

27  Risma Diana 
  جد جيد  90

  2460  �مو
  جيد جد

جة  91،1  معد لد

  

لطلبة   ) 5( جديتضح من  لإلجة نتائج  لفصل  بعدختبا   

لعربية   MTs S Timbang Langsaــــلثالث بــ للغة  عد  تصل  يع على قو

لنجا ملعدلة ب ،معيا  جة  لطلبة   91،1الد عد تعليم  يد على  كفائة  قو

لعربية   .جد جيد للغة 

  

  

  

    )6( :جلد   
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  لبعدالختبا  ائج لطلبة نتجة 

 يةئومللنسبة  عد لتقدير لنتيجة لرقم

 %77،7 21 جد جيد 85-100 1

 %18،6 5 جيد 75-84 2

 %3،7 1 مقبو 65-74 3

 . . ضعيف 55-64 4

 . . ضعيف جد 5-54 5

 %100 27 �مو

  

لثا ننظر    لد  ،  21نتيجة من  صل  مستو جيد جد لطلبة  من 

ال يكو  5  ، ملقبو صل   لطلبة  لوحد  صل  مستو جيد،  لطلبة  من 

صل  ضعيف،  ضعيف جد   .لطلبة 

  

عد للغة لعربية -2   فعالية ستخد لبطاقة  قو

لقبلى  إلختبا  لنتيجة  لبطاقة، فالباحثة حتا  تقا  ستخد  ملعرفة فعالية 

ملستخدمة هي نفسها ألسئلة  ، حيث  لبعد سها . إلختبا  حلا  ح هذ 

عد لقو لبطاقة على تعليم  ستخد    . لباحثة ملعرفة فعالية 

لباحثة با مليد تقا  لتحصيلة   ل  نة لبيانا  لتحليل كما مقا ستخد 

لقبلى  ختبا  ملستخدمة(لنتيجة من  لبعد ) قبل بطاقة  بعد بطاقة (ختبا 
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إلجر يستطيع  ينظر  ). ملستخدمة بعد  إلجر  لنتيجة قبل  جة  نة  ملقا ما 

ألتية    :جد 

)7: (جد   

نة نتيج إلختبا لبعدمقا ة إلختبا لقبلى   

 
  

  ختبا لبعد  ختبا لقبلى  ا  

  لتقدير  نتيجةل  لتقدير  نتيجةل  لطلبة  قم

1  Agus Setiawan  60  جيد جد  90  ضعيف  

2  Aris Setiadi  60  جيد جد  100  ضعيف  

3  Ellis Safitri  40  جيد جد  100  جد ضعيف  

4  Juli Anita  40  جيد جد   90  جد ضعيف  

5  Lisa Anjelina 60  جيد جد  100  ضعيف  

6  Maulida Putri  70  جيد جد  90  مقبو  

7  M.Randi  
  جيد   80  جد ضعيف  50

8  M. Fauzan  
  جيد جد  90  ضعيف  60

9  M. Arif  
  جيد جد  90  جد ضعيف  50

10  M. Syakban  
  جيد جد  100  جد ضعيف  30

11  M. Rido Alam  
  جيد جد  100  ضعيف  60

12  M. Taufik  
  جيد   80  ضعيف  60

13  Nelli Sakdah  
  جيد جد  100  مقبو  70
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14  Nola Amanda  
  جيد   80  جد ضعيف  40

15  Nurhaliza  
  جيد جد  100  جد ضعيف  40

16  Nuril Mahda  
  جيد جد  100  جد ضعيف  40

17  Rina selfiana  
  مقبو  70  جد ضعيف  50

18  Rini Selfiani 
  جيد جد  90  ضعيف  60

19  Riska Liana  
  جيد   80  مقبو  70

20  Riska Suci R  
  جيد   80  مقبو  70

21  Syarifah Khairul 

S  

  جيد جد  100  جيد جد  90

22  Ida Wati  
  جيد جد  90  مقبو  70

23  
Wahyuda 

Ramadhan  

  جيد جد  100  ضعيف  60

24  Yoga al-Hafzi 
  جيد جد  90  ضعيف  60

25  Roy Fitriansyah 
  جيد جد  90  جد ضعيف  40

26  Kapri al-Dewa 
  جيد جد  90  ضعيف  60

27  Risma Diana 
  جيد جد  90  ضعيف  80

  2460  ضعيف  1540  �مو
  جيد جد

جة  91,1  57,1  معد لد
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)8: (جد   

نة  إلختبا لبعدائج لطلبة نتجة مقا إلختبا لقبلى   

 ختبا لبعد  ختبا لقبلى لتقدير لنتيجة مرقل

  يةئومل لنسبة  عد  يةئومل لنسبة  عد

1 
 %77،7 21  % 3،7  1 جد جيد 85-100

2 
 %18،6 5  %3،7  1 جيد 75-84

3 
 %3،7 1  %6،18  5 مقبو 65-74

4 
 . .  %37  10 ضعيف 55-64

5 
 . .  %37  10 ضعيف جد 5-54

 %100 27  %100  27 �مو

  91،1  57،1  ملعد

  

لباحثة   لسابقة توجد  جلد  الختبا ) 1(عتما على  من طلبة  

، ) 21(لقبلى  جة جيد جد لبعد  الختبا  الختبا ) 1(طلبة من  طلبة  

جة جيد ، ) 5(لقبلى  لد لبعد  الختبا  لقبلى ) 5(طلبة من  الختبا  طلبة من 

لبعد على هذ ) 1( الختبا  ، طلبة من  جة مقبو الختبا طلبة من ) 10(لد

لبعد طلبة من ) -(لقبلى  جة الختبا  لد ضعيف جدعلى هذ    .ضعيف 
 

لبيانا عن  عد  تعليملبطاقة  ستخد فعاليةعر  لعربية قو لباحثة  للغة  قامن 

آل  (t-test)باإلختبا  جلد    :كما  
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  )9: (جد 

لبعدحتليل نتيجة    الختبا لقبلي 

  ختبا لقبلى  لرقم

(X) 

 ختبا لبعد

(Y)  
D d2  

1  60  90  30  900  

2  60  100  40  1600  

3  40  100  60  3600  

4  40  90  50  2500  

5  60  100  40  1600  

6  70  90  20  400  

7  50  80  30  900  

8  60  90  30  900  

9  50  90  40  1600  

10  30  100  70  4900  

11  60  100  40  1600  

12  60  80  20  400  

13  70  100  30  900  

14  40  80  40  1600  

15  40  100  60  3600  

16  40  100  60  3600  

17  50  70  20  400  

18  60  90  30  900  

19  70  80  20  400  

20  70  80  20  400  

21  90  100  10  100  

22  70  90  20  400  

23  60  100  40  1600  

24  60  90  30  900  

25  40  90  50  2500  

26  60  90  30  900  

27  80  90  10  100  

Σ  1540  2460 940 39200 

M  57,1  91,1  34,8  
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الستدال إلحصا  لبحث هو  ذ  لبيانا  لباحثة باالختبا . سلو حتليل   تقو 

–  1.( t- test )  

  
 

  t = 
��

�
∑ ��  �

�(���)

 

  :يع 

لبعد=     �� لقبلى  إلختبا  ملعد من   ملقيا 

∑ لبعد=   ��� لقبلى  إلختبا  لنتائج من  لتنوعي  كل   عد 

 N   = لطلبة  عد 

 

  :حيث

X =لقل الختبا    نتائج 

y =لبعد الختبا   نتائج 

d =لبعدية لقلبية  الختبا    الخر نتائج من 

d² =لبعدية من نتائجل  كل الخر لقلبية   الختبا 

 

  

  

Md = 
Σ�

�
= 

���

��
= 34,81 

 

∑ ��� = ∑ ��- 
(Σ�)²

�
 = 39200- 

(���)²

��
 

                                                
1  SuharsimiArikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, (Jakarta: 

Rinekha Cipta, 2006), hal.86. 
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     = 39200- 
�����

��
 

 
            = 39200- 32725 =6475 
 

t = 
��

�
∑ ��  �

�(���)

    = 
��,��

�
����

��(����)

 

 

  = 
��,��

�
����

���

       = 34,81

√�,��
 

 

= 
34,81

�,���
   = 11,47 

 

لسابق ظهر   حلسب  ملعدمن  لبعد ملقيا  لقبلى  إلختبا  هو ) ��( من 

لبعد  34,81 لقبلى  إلختبا  لنتائج من  لتنوعي  كل  ∑( عد  هو ) ���

لبحث   11,47هو    ) t(قيمة   6475   dk =n-1بالرمز    dk حسب 

لعد  dk= 27-1=26  حصل على جة   26 هذ   ) t(يرجع  

ملعنوية ) t(جة قائمة  نظر  نتي. جلد لباحثة مستو  : فذلك 0,05خذ 

ملعنوية " جة تــــ   ". 1‚705"فهو ) dk(بــــ  0,05مستو 

)t   (ك من تـــ حل  11,47> 1,705.،فهوجد)  t( سا 

 

 

سة -  تفس نتائج لد   حتليل 

للغة عد  لطلبة  تعليم قو لعربية قبل ستخد   هذ �ل، كانت نتائج 

مستو ضعيف %37لبطاقة كثر منها حتصل مستو ضعيف جد   ،37% ،

مستو جيد جد % 3،4مستو جيد , % 18،6مستو مقبو   ،3،4  .%
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صيص  تعليم  لد  يسعر بامللل   لطلبة  حامسة  كثر من  هذ يد  

لعربية للغة  عد    .قو

لطلبة  للغكانت نتائج  عد  لبطاقة تعلم قو ستخد  لعربية بعد   تكو  ة 

مستو مقبو %0،  مستو ضعيف % 0 حتصل مستو ضعيف جد   ،

لطلبة مستو جيد جد %18،6مستو جيد , % 3،7 كثر من   ،77،7  .%

لبطاقة هذ ستخد  تفا بعد  لطلبة  لعربي يد على جنا  للغة  عد  ة،  تعلم قو

لد ابية   إل حلامسة  كثر منها    .آل 

ملؤية  لتجريبية بنا على نتيجة  جة  لتجريبية بعدلسابق، نسبة  لد ر 

لقبل  مل. لتجريبيةك من  إلجابةفاستطيع  لبحث  ملسئولية  ستخلصة  نتيجة  فر 

لطلبة  تعليم  لبطاقة تكو فعا  ترقية قد  ستخد  هو   أل   فصل 

لعربية بـــــ  للغة  عد    .MTs S Timbang Langsaقو

  

  



 
 

1 
 

أل   لفصل 

لعاإل  طا 

 : مقدمة - 

ضهم غر لعر عن  للغة لعربية هى لكلما ل يع �ا 

ما  لثقا من  حفظها. من طريق لنقل لشريفة،  يث  ألحا لكرمي  لقر  لنا 

منظومهم لعر    1.منثو 

للغا   فضل  لعربية هي  للغة  ملسلمني كانت  لقر عند  ديث حلأل�ا لغة 

ملسلمني  يهتمو بإحيائها  هذ  ،لشريف  لغة لدين إلسلمى فيجب على 

إلسلمى، لوطن  لعا  يع  ملد لعزيز    يع  للغة تعلم   لذلك  هذ 

نيسياإلسال ل. مية بإند لة تعليم  ا بعة مه غةل  ا لعربية، البد  تشتمل على 

 ، لقر  ، لكال  ، الستما   .لكتابةهي 

لتطوير شا  إل فع  لد . تعليم للغة لعربية هي عملية تربوية ل �د  

 ، الستما بعة هي مها  أل ملها  لعربية هي تطوير  للغة  لغر من تعليم 

لكتابة مها   ، لقر ، مها  لكال ملها. مها  عما مرتبة  منظمة هذ   

لعربية للغة  تركز  . عملية تعليم  ل حتد  ألهد  اجة ماسة   لتعليم  عملية 

طط لد مع . ألنشطة  ما  لتعليم  حتض  طيط  فاملعلم يستطيع  يب 

ملوجو قفا باألهد  لطر مناسبة    .ستخد 

لعربية تكو من فر لصرفية للغة  لنحوية  عد  لقو ا  حد فهما . متنوعة، 

ملقر فهما عميقا لكال  فهم  لدقيق  لصحيح  �ا حتصل تقو . سيلة للنطق 

                                                
1  ، لغاليي لعربيةمصطفى  لد  حلديث، : لقاهر (، جامع   2005( ، .7 
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تكشف  ملعنوية من كالمهم،  للفظية  لدقائق  فهم  هم  ستقامة لتعب لسنة للطلبة 

ل حت لتغي  ملتنوعة  صيغها  ملختلفة  للغة  ضا  كيبهاعن  تر لفاظها  . د  

سر نصوصها د  لعربية ح  للغة  لوقو عليها ملن يتعلم  سها . يلز  تعني 

للغة  على معرفة خصائص  كيب غامضة  معقد  على فهم ما يعترضهم من تر

ل تستغ صيغها   .لعربية 

ين على مها  لطلبة قا لنحوية جعل  عد  لقو لكتابة ما غر تعليم 

لنصو  إلمالئية  لنحوية  عد  بالقو ملفر  جلملة  ني معا  فا لصحيحة 

لتركيب  ملفر  لطلبة مبا يكتسبونه من  للغوية عند  لثر  توف  قا  فهما صا

لتمرينا لتطبيقا  لد  ل تستخد   لكتابة     2.منا من خال 

لعربية  للغة  عد  على تعلم قو للغة  لتعب  ملستخد قا على توصل   يكو 

أللفا ملكتو   ما  شكل  عد  . فهمه بشكل صحيح،  لقد تطبيقة قو

لعر لنص  لكتابة  لقر  سة  لطلبة سيكو . ملما  ، عد جيد لقد قو  

ابية  س ما  لعربية  للغة  ستخد  ألخطا     .لبيةلصعوبا 

سة  ملد سة  MTs S Timbang Langsaكانت  ملد ملد من  حد  هى 

لعربية للغة  ا على تعليم  فا ل  طلبتها قا  قد الحظت . إلسالمية  

عد،  لقو لطلبة ال تركز عند عملية تعليم  لعربية،  للغة  عد  لباحثة ضعفا  قو

لتعلم لتعليم    . تشعر بالنعا حني عملية 

سبا كثلما  لط: منها ضعف يعو   لعربيةل مو لبةيعت  للغة  عد   قو

عد  لقو تعليم  لعربية،  للعة  كهم   عد  عد  لقو لصعوبة تعليم  لصعبة،  

                                                
مو معر 2 لعربية  ،ناصف  سهاخصائص  ئق تد لنفائس: ب( ،طر  ، 1998(،  .
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ال يفهمو  لتربوية،  عتقا  ا نشأ عن  إل هذ  يسه  ضحا  تد اال  يعا 

ملستخ لوسائلة  لطريقة  ل مكتوبة،  عد  لقو لطلبة مو  ملناسبة ح  دمة غ 

  .تشعر بامللل

لوسيلة مهمة جد ملشكلة على ماسبق فاإلستخد  لوسائل  . حلل  أل 

لطلبة  لوسائل ليستعني به على تفهيم  ملد من  لعربية هى كل ما يتعلمه  للغة  تعليم 

جلديد ملعلوما  مل. ما قد يصعب عليهم فهمه من  علوما فقد يستعني بشي من 

حلو  كه بإحد  سهم فيعر عليهم ش يسهل عليهم  لقدمية  يلجأ  حو

ملعقو يس على  لتد عد  إليضا قو سائل  ستعما  لوسيلة  جتلب . فظهر  

ملعلوما  لص  لوثيقة   لبيانا  لطلبة  تعطى  لطلبة  ترتفع فهم  غبة  �ا 

ح البد ملعلم  يستطيع ستخد لوسيلة   . لبيانا يسهل �ا تفس 

  .ملا لتعلمية ناجحا

سيلة  عد للغة لعربية هى  من لوسائل لبديلة ل تستخد  تعليم قو

تلبية حتياجتهم  سني،  لد شبا ميو  لبطاقة تؤ   ستخد هذ  لبطاقة، أل 

جتاهتهم تأكيد  قت لتعليمية  تستفيد منها    لعربية  للغة  عد  لذلك، . و قو

لباحثة  تبحث عن  لعربيةفأ  للغة  عد  لبطاقة  تعليم قو ستخد   فعالية 

  .  MTs S Timbang Langsaبــــ 

  

 : لبحث سئلة - 

سئلة    لرسالة كمايلى لبحث تريد  ستخد ما  : هذ   تعليم  ةبطاقلفعالية 

لعربية بـــــــ للغة  عد    ؟ MTs S Timbang Langsa  قو
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  : لبحث هد -  

ملوضو ف لبحث  هدما    ةطاقبلستخد عر فعالية لتل :يهاهذ 

لعربية بــــــ تعليم  للغة  عد     MTs S Timbang Langsaقو

 

لبحثفر -    : 

لباحثة على فر  هذ عتمد  لبحث لبحث،  ستخد : كمايلى   

لعربية بـــــ للغة  عد   MTs S Timbang Langsaلبطاقة تكو فعا  تعليم قو

 

  

لبحث -   : ية 

تطبيقيا على ما يلي  لنتائج مفيد نظريا  ملتوقع  تكو    :من 

  نظرية   - 1

سة لد لنظرية على نتائج هذ  لناحية  لطال على لكما مرجعية  من 

عدل ل تتعلق ب لتعر على قو معلوما تعليمية  خلة  لعربية تعليم مد للغة  عد  قو

  .ةطاقبالب

  تطبيقية  - 2

لعربية  للغة  عد  يس قو معلوما تعليمية عن تد خل  سة،  تكو مد للمد

لبطاقة لعربية باستخد . باستخد  للغة  عد  يس قو جا للتد ،  تكو منو للمد

لعربيةللت. لبطاقة للغة  عد   .الميذ،  تكو مساعد للطلبة  تنمية كفائتهم  قو
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  : لبحث حد - 

لتالية  حلد  لبحث على    :تقتصر 

ملوضوعية  -1 لب: حلد  عد للغة لعربيةاحثة �ذقامت    لبحث  تعليم لقو

لثالث بـقامت لباحثة �ذ لبحث  : ملكانية حلد  -2  MTs S Timbangفصل 

Langsa 
لزمانية  -3 سية : حلد  لد سة للسنة  لد لباحثة هذ   2017-2016قامت 

  

ملصطلحا -    : حتديد 

ملص لباحثة تريدملوضو  هذ بالبحث  ملضىقبل  طلحا  تشر معا 

ل حملصو عند  بحثل ينعمنها موضو  ضعا عن معا  ئنيشرحا  كا . لقا

عد تعليم  قةطابل ستخدفعالية " بحثل موضو هذ لعربية  قو  MTs S بـللغة 

Timbang Langsa"  

  

ع - 1 سم فاعل من  :دلقو مؤنثها قاعد  –قعو  –يقعد  -قعد : لغة  قاعد 

عد ،: من معانيا 3.عها قو ساسه ألسا لبيت     . مثل قاعد 

لعربية  عد هو علم من علو  لقو لعربية صطالحا  لكلما  حو  تعر �ا 

ها  عالقتها بغ ا من ألحو  حا تركيبها  ما يعر  لبنا  من حيث إلعر 

                                                
3  ، العالجملنلويس معلو للغة  ، د   لعشر لثامنة  لطبعة  ،   : ب(،  ملفر

١٩٩٧(  ، .643  
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لكلما فع  نصب  . من  لكلما من  خر  ب  يكو عليه  فهو يبحث ما 

لكلما تصريف     4.جر  جز 

عد هنا هي عد ملر بالقو ل جت قو عرر علنحوية  ملفر   ليه 

ملفيد ل تست. جلملة  سية  لد سةمناسبة باملو  ملد  .خد  

ستخد : ستخد - 2 لثالثى ماستخد –يستخد  –لفظ مصد من  هو فعل   ،

ما ذ خا لبحث هي 5.ملزيد معنا  لباحثة  هذ  ستخد  ملقصو 

  .لبطاقة

ملقو على ميكن تصنيف : ةبطاقل - 3 لو  ملرئية بشكل من  لوسيلة  لبطاقة  

جية   لدعائم  منو جلمل كنو  لكلما  حلر  شكل   ، حلر

لبحث هي 6.ظائف لباحثة  هذ  ، هي  ملقصو  لكلما بطاقا 

لتالميذ  ملعلم على  يعرضها  لة،  ل كتبت عليه كلمة  عبا   لبطاقا 

  ، لد قت قص مبحتويا  لتالميذ   لد ليعلم  ية  عرضا سريعا  بد

جعة يسه  ملر   . يعيد عرضها لتعزيز ما مت تد

     

 

 

  

                                                
ضا 4 لعربية ،على  للغة  لفكر: ب (أل  زجل ،ملرجع    10. , )بد سنة,  
ملنلويس معلو 5 العالج،  للغة   ، د   لعشر لثامنة  لطبعة  ، : ب( ،  ملفر  

1997( ، .171 
6Azhar Asyad, Media Pembelajaran,Loc. Cit. h. 107-108 
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لثا لفصل   

لنظر إلطا   

 

لعربية  -   للغة  عد    :قو

عدمفهو  -1  لنحوية لقو

لعر  لتركيب  هو علم يعر به كيفية  يضا،  إلعر  يسمى علم  لنحو،  علم 

الخلطأ. بوقوعها فيه الحتر عن  القتد على فهمه  لغر منه  لتأليف   

  1.إلفها به

لكرمي  لقر  ملستنبطة من  بط  لضو ملعاي  لنحوية هى طائفة من  عد  لقو

كم �ا على  للغوية،  لذين  تقسد سليقتهم  لعر  من لغة  لشريف  حلديث 

ضبطها للغة     2.صحة 

إلعر   لسليم، فاخلطأ   لصحيح  التصا  ية لغة من مقوما  لنحو  

بالتا قد  ملقصو متاما،  ملع  ، قد يؤثر  نقل  لكلما لعربية  ضبط  لغتنا 

لعجز  فهمه ضعه . يؤ   بد بطبيعته  باصل  لنحو  يكن  �ذ يتبني  

منا  عد،  قو صوال  لقا ليحفظ  يعني   ، لعبا لسليمة من  ملفاهيم  ليهد  

لصوتية  لكتابية   لرمو  لسامع على حل  الال  لنحو هو .  معا  كما  

                                                        
ى،   1 ا د  لعربيةلسيد  ألساسية للغة  عد  يع، : لقاهر(، لقو لتو   3. ، )2006للنشر 
د طعيمة، 2 لفنشد  لعلم  لدين بني  لعربية  ، : لقاهر( ، تعليم  لعر لفكر   2001( ، .53    
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جلملة  جلملة،  لكلما   ب  تكو عليه  بيا لكل ما   ، لكال قانو تأليف 

تؤ معناها لعبا  جلملة، ح تتسق    . مع 

للغة كل حلقي لكتابة ال يفصل بني قة   حلديث   ا   ستعما  ، متكا

عد جز ال يتجز  ، فالقو خر عد من ناحية  لقو بني  كيب من ناحية  لتر ملفر 

يس من  ملهم  عملية تد ثيقة،  بط  عالقا  للغة تتر كل عناصر  كيب،  لتر

ل للغة  لطالب عا من  للغة لق عند  للجو   النسجا   تسلسل 

    3.أل

تتعلق �ا،  كيب ألساسية  كيب مشا�ة للتر عد من خال تر يقو تعليم لقو

عد(هو ما نطلق عليه سم  قف قو عد  صو(  ) ملو ألسبقية هنا يضا ) لقو

حلديثة،  ل تصا لأل(تكو للغة  عد هى  لقو فضل  ظيفة ،  )  ليس من 

السترخا الستقبا بتقرير مناطق للوقو  عد تسهيل عملية    .لقو

عد -2 لقو يس    هد تد

عد ما يأتى لقو ليها   ل ترمى  غر    4: من 

ألساليب تس)  عد  تصحيح  لقو لذ يذهب  خلوها مناعد  لنحو  خلطأ 

ا خلطأ فيما يكتب فيتجنبه،   ما جه  لتلميذ بتعلمها  يفهم  فيستطيع 

 .لك قتصا  لوقت �هو

                                                        
3
هيم   لعربية، مد بر للغة  يس  ملعاصر  تد : لقاهر(، للغا حلية الخر لغ لناطقني �ا الجتاها 

 ، لعر لفكر   1987( ، .180  
لتطب ،حسن شحاتة  4 لنظرية  لعربية بني  للغة  للبنانية (، يةقتعليم  ملصرية    202-201 . ،)لد
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لعبا )  كيب   لتر لدقيقة بني  لفر    ، لتفك لتالميذ  على  حتمل 

 .جلمل

مثلة)  يبحثونه من عبا  سونه  للغوية للتالميذ، بفضل ما يد ملا   تنمية 

م تع عن ميو  .تد حو بيئتهم، 

ميكنهم من )  تنظم معلوما لتالميذ للغوية تنظيما يسهل عليهم النتفا �ا،

سبا لركاكة   هذ   ، لغمو جه  م  لعبا نقد يبني  ألساليب  نقد 

  .ألساليب

حلك)  نة  ملو ملالحظة  قة  لتالميذ  عد  تعويد  لقو تكو  تساعد  م، 

ألساليب،  لعبا  أللفا  ظيفتها حتليل  ، أل من  أل لذ  نفوسهم 

معانيها كيب  لتر لعالقة بني  عا  مر خطئها،  لبحث , لتمييز بني صو�ا 

 .فيما طر عليها من تغي

ستعماال صحيحا، بإ )  كيب  لتر أللفا  ستعما  لتالميذ على  يس  تد

بو على �ا تتكو من فعل خل لعربية، كأ يد لسهلة للجملة  لفنية  صائص 

حلا  ، كلمفعو به  ألخر ملكمال  من بعض   ، خ فاعل،  مبتد 

لك غ   .لتمييز 

لصحيحة)  للغوية  لعا  لعامية: تكوين   .ح اليتأثر بتيا 

ق)  للغوية  كيب  لتر يدهم بطائفة من  خلطأ من تز لتمييز  يج على  هم بالتد د

  .لصو
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د طعيمة شد  لقو قا  لنحويةهد تعليم    :5فيما يلى عد 

لتلميذ على كل من )  لكتابة، فهم : مساعد  فهمها، صحة  لقر  صحة 

لنطق   ، صحة  جلملة ملسمو   ، لكال لشفهى، ضبط  لتعب 

ملؤثر متييز عناصرها، تعر  مل  لعو حكامها، تعر  جلملة  ظائف 

ملتصلة به لعالما  إلعر  حلكم  معرفة   ، إلعر  . 

ويا  )  غ صحيح  لتمييز بني ما هو صحيح  لقد على  لتلميذ   كسا 

ملع  )  فقا ملقتضيا  جلمل  لدقة  بنا  لتلميذ عا   كسا 

مل  )  و  الجتا  لتلميذ  ل كسا  لعبا  وضوعية  نقد لألساليب 

 ير �ا غ صحيحة

 تنمية لثر للغوية  ) 

ألساليب  )  سه لتالميذ من ألمثلة   صقل أل بفضل ما يد

شحذ لعقو على  )  قة ملالحظة  تعويد لتالميذ على صحة حلكم 

 لتفك ملنظم

سة لتعب لصحيح  )  يب لتالميذ على مما تعريف ألفعا على تد

لك   ستخد  لضمائر،  ملختلف  ملزيد مع  لصحيحة �ر 

 لتعب لكتا

جهه  )  الشتقا   ا لقيا  ثر مكانا لتلميذ للغوية بفتح 

لفهم، لتعب   خلدمة 

                                                        
د طعيمة 5 لفن  ،شد  لعلم  لدين بني  لعربية  ،  : هرلقا( ، تعليم  لعر - 55 .، )2001لفكر 

56  
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لثانوية  ية  إلعد ملرحلتني  عد   لقو هد تعليم  ها فيما يلىما    :6فقد حد

لكتابته )  تقومي  لد على تقومي لسانه،   سيلة تعني 

تفهم ما يسمع   )  قيقا،  لطالب على تفهم ما يقر تفهما  تنمية قد 

للغوية ته  تنمية ثر  يضا، 

ألساليب  )  هد  لشو لطالب من  سه  أل عن طريق ما يد لذ   صقل 

لصو  )  خلطأ  لتمييز بني  ملالحظة  قة  لطالب   فيما يسمع تعويد 

  يقر

لطالب   )  لكالتد  جر  لصحيح بني  لربط   على 

تباطها باملع  )  لنحوية من حيث  لقاعد   تفهم 

لكتابة  )  لقر  حلديث  خلطأ    جتنب 

لتطبيقا )  المثلة  خلاصة عن طريق  لعامة  ملعلوما   يا 

ملعجما )  الستعما  الشتقا  يب على   لتد

لفر  )  لكلما  جلمل  لعبا  كيب  لتر  لدقيقة بني 

حلكم )  نة  ملو ملالحظة  قة   تنمية 

ستعما   )  لصر  لعربية من خال  صائص لغته  لطالب  يا معرفة 

 ملعاجم

لكلمة  )  لكلمة،  �اية  لتركيب،  بنية  خلطأ   لصو من   متييز 

لدقة  )  لطالب  ملنظمكسا  لتفك  للغة،    فهم 

للغوية )  لنصو  لقاعد ضمن   تذ 

                                                        

 
  57-56. ملرجع نفسه،  6
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ملقر    )  لنسق  جة عن  خلا لتعاب  ا  لشعو باالستهجا عند 

يته لعر    .لتركيب 

 

عد -3 لقو   صعوبة  

لنحو   بو  لعله من سبا صعوبة لنحو لعر  ملد �ا كدست 

هق � لنظر منها، فلم مناهجها،  جلانب  ملعلمني متجهة   لتالميذ،  عناية  ا 

حفظها للمر   لقاعد  لذ يساعد على فهم  ال بالقد  لتطبيقية  يعنو بالناحية 

لك كثر من    .7متحا يوضع عا بصو ال تتطلب 

عد لعربية ليس  حاجة   يقتنع بأنه ال خ  قو للغة   معلم 

عل للغة مها من شأ�ا  فطو�ا   تتبع بتطبيق عملى  بفهمها لطلبة 

د من لوقت متاسعا للتطبيق على هذ  لكنه ال  ، لتعب أل مع صحة  سرعة 

سى من غ متييز بني ما هو  لد ملنهج  ألبو لكث من لنحو ل شحن �ا 

، فقد  ما هو غ ضر جلد ضر منها  ا   ملخصص  لوقت  صبح 

ملعلمو ضطر  ستها،  سى ال يكا يكفى لد لعامة  -ملد مساير لالمتحانا 

ها من حصص  -نتائجها لقر  غ لتطبيق على حصص  عد   تطغو بالقو

للغة   ملمتع ما نضعه من  أل  فنا عن  لنحو يشغلنا  يص يسظل  للغة، 

هاملكانة  ب  تكو له اليتعد لطلبة , ل  بل  لنحو نفسه �ذ اليستطيع 

هم حسبنا نا خفقنا  تعويد لطلبة صحة ستخد لنحو  تعب , النتفا به، 

للحن خلالية من  لصحيحة  لقر   .8   

                                                        
لتطب ، حسن شحاتة  7 لنظرية  لعربية بني  للغة  للبنانية  لد(، يةقتعليم    202.  ،)ملصرية 

  
8
  203. المرجع نفسھ، ص  
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عد -4 لقو يس    ساسيا تد

لكن ع  ، أل ملرحلة  لنحو   يس  عد لى  تعلم قوميكن  نبد بتد

ستها على ما  عرضا، سة، بل نعتمد   لد ا خصص خاصة  جد  عل  فال 

لتعب من مسائل لقر   لبد بالنحو  -يعر من خال   فق على  ن نو  

كثر م لعربية  للغة  لنحو   لكنا نعتقد  مسائل  ملرحلة،  ا  هذ  ن  يتسع 

ملدخل  سة منظمة، ال  لعرضى،هذ  ا من  هذ غ  بد  ، لنطا سع   تطبيق 

لغاية  ممكن ال فسدنا حصص لقر  خرجنا �ا عن  ا،  ال  حصص حتصص 

 9.ملقصو منها

لك  لكن  يكو  للغة،  لنحو  ظال  عد  لوجب  ند قو  من 

نستمد من  لقر لتعب  على نه من ملستحسن .  حصص خصة �ا

عد  لقو سة و شائع بينهم  : حافز يدفع لتالميذ   بأ ننتهز فرصة خطأ 

خلاصة بالنحو،  حلصة لتطبيق عليها   لك  ، فنجعل بشر قاعد  لتعب لقر  

سى ملد ملنهج  بو   .ال تنقيد بترتيب 

سة  عد  لقو ست  سيلة ما   مستقلة على �ا غاية  �ا ال على �ا 

د لذ ترمى ليه  لتعب فإ هذ مقصد تلتو فجاجه، �ج يبعدنا عن  للفهم 

ليه ب  نتجه  ل  ملثلى  لغاية  يتجا بنا عن    .للغة 

لغاية  عد ليست هي  لقو لوسيلة  تعلم : يتضح من كل هذ   بل 

كيب  اليزلو يتعلمونهلتر لصحيح،  لكال  يعا قد تعلمو  لنا  , لصحيحة، فإ 

                                                        
  207-204. ، نفسه ملرجع 9
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لصحيحة للغة  اكا  لنحوية، بل عن طريق  عد  لقو عد . ال عن طريق  لقو تعلم 

ى   على ما للغة  ،  يرتكز على تعليم  نشائى لغو ب  يس على �ج 

على هذ  ، فكا لك من عبا   عد  ثنايا  لقو ا تعليم  ينبغى  يكو 

لقر لتالميذ كقطع    .موضوعا تامة شائقة تناسب مستو 

حد  تعليم  فر من فر  نصا طريقة  ننا لسنا من  جلدير بالذكر 

لذ يتعلمه , للغة ملوضو  ئما على  لطريقة يتوقف  جنا   ، بل  تعليم  شي

لتلميذ على  لذ نر   لتلميذ،  فهمه لغرضه،  تصرفه  ملد  على  نفسه، 

ل ميكن  تفيد لو  لعامة  ملبا  ملقترحا    كر بعض  تقتصر مهمتنا هنا على 

ته بتالميذ ملد خ ليه  ته , ضا    : معرفته مبا

عد )    البد من  للقو

ها  )  د س  عد  لقو احة   ملتعلم   البد  يشعر 

لتركيز على ناحية معينة  )   البد من 

لبيئة )  ثر  سة   البد من 

 

عد -5 لقو يس    طر تد

لنحوية فيما يلى عد  لقو يس    :ميكن حصر طر تد

لقياسية )   لطريقة 
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تعليمها للتالميذ،   ال  لنحوية  لقاعد  ل تبد بعر  لطريقة هى  هذ 

ا لك تطبيقا  لتوضيحية بعد  ألمثلة     10.تأتى 

، لثال لطر  قد  حت هى  يس قدميا، قد  لتد لت مكانة عظيمة  

لد بذكر : تس  خطو ثال  سو  ملد لتعريف يستهل  لقاعد  

، للعا لقاعد بذ ملبد  ل تنتبق عليها، يوضحو هذ  ألمثلة   كر بعض 

لتطبيق لك  لقاعد ليعقب  لذ تقو . على  ألسا  عليه فهو عملية ما 

حل لفكر فيها من  جلزئية،لقيا حيث ينتقل  حلقائق  لعامة   من  قيقة 

حلال لعا   ملبا   لقنو  من  جلزئى،  لكلى   من  خلاصة، 

لعقل لنتائج،  ل يسلكها  لتفك  حد طر  لوصو من هى بذلك    

، يس للقد كانت سائ لعلو  �هو عد لنحوية  مطلع د  تد قو

، لقر ياها ببعض  هذ  لقاعد مباشر موضحا  كر  ملد   فيعمد 

لفت بلتمرينا عليها،   يأتى بالتطبيقا ة،ألمثل لكتب لقد  عض 

، السا لعربية حلفى ناصف ككتا  لتحوية على هذ  للغة  عد  خرين قو

  11.معه

الستقر  )   )الستنباطية(ئية لطريقة 

لوصو   لنتائج  ستخال  ال ملناقشتها،  ألمثلة  ل تعر فيها  هى 

يأتى   ، الستنتا نة،   ملقا لك، فالبد هنا يكو باملالحظة  لقاعد بعد 

قف لغوية مماثلة لقاعد  مو لك،  تطبيق تلك  لقاعد بعد    12.لقنو  

                                                        
د طعيمة، مرجع سابق،   10   60. شد 
  208 . ملرجع نفسه،  11
د طعيمة، مرجع سابق،   12   60. شد 
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لطريقة مع با نشأ هذ  لتعليمية من  لبعثا  عضا  فقد نشأ , مقد 

لطري لقياسية،هؤال  ظل  با بالشو  قة  هم   جو ال �م تأثر لد  

يك هربا  �اية لقر  لتاسع عشر ل قا �ا ملر ألملا يوحنا فر

لعشرين، لقر  يسهم  فإ �م ينقلو مبا هربا  طر مستهل  تد

لنحوية، عد  لقو منها   ، لد  عد نقا للمو  يسميها حيث يرتب 

لد(هربا  ،: هى) خطو  لعر ،لربط ملقدمة،  الستنبا لقاعد    ، 

  13.لتطبيق

ملعدلة   )  أل(لطريقة   )لنص 

لطر حد  ى،  هى  لتا لترتيب   قد نشأ نتيجةلثال من جهة 

لسابقة،نعديل  يس  لتد ملعدلة،   طريقة  لطريقة  يناها  هى تقو على لذ 

عد  لقو ملنطلقة، ند  ألساليب  ملنقطعة، ال  ألساليب  ير لنحو  خال 

ملتصل ، باألساليب  لنصو حد،  نص من  لقر  موضو  ة قطعة من 

جلمل  ،  يشا   يفهمو معنا لطال  خلصائص، يقر  ما فيها من 

لتطبيق خ تأتى مرحلة  لقاعد منها،  ستنبا  لك    14.يعقب 

لنحو بطريقة  بو منهج  لطريقة معاجلة بعض  من صو ل خذ�ا هذ 

عدها،لتطبيق  ألبو فيجب  لعملى  حاجة  شر قو ها من  ما ما عد

ألستنباطنية لطريقة  ملتكلفة ,  يد على  ألمثلة  لكن ليس  ظل هذ 

ل تنتز من  مع شتا�ا جامع،ملبتو  تلفة ال ال متثل مع يشعر  ية 

                                                        
  209. حاسن شحاتة، مرجع سابق،   13
  212. ملرجع نفسه،   14
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ليه نه  حاجة  أل خال , لطالب  للغة   لظال  ب  تد   بل 

مل عبا قيمة تا من كتبهم   لطالبة  , طالعةكتبت  موضو حيو بيهم 

يخ، لتا سهم   سة،   من  لد ليو   غ من مو    من صحف 

بصرهم  عهم  ية بني  جلا ألسبو مما يتصل ياحلو    .ال 

ملتكاملة لنصو  لطريقة يع طريقة  د طعيمة هذ  شد  تقو . قا 

ملتصل   السلو  إلتيا بنص متكامل يطلق عليه مصطلح  لطريقة على  هذ 

لنص   لطال هذ  حد، يقر  لنصو  موصو  لقر   قطعة من 

لك  يعقب   ، لقاعد ل تشتمل على  جلمل  يشا   يناقشو  معانية، 

خ لقاعد منها،  لتطبيقستنبا    15. تأتى مرحلة 

يا كا د طعيمة  شد    :16فيما يلى لطريقةلثالثة نت 

لنشا )   طريقة 

ل  كيب  لتر جلمل  معو  لطالبه   ملد من  لطريقة يطلب  هى هذ 

ملنصوبا بع   لتو سخ   يسه، كالنو و ير تد مع تتنا مفهو   ،

كيب من لصحف �ال   لتر لقصص  لكتب لطال هذ جلمل 

،  لتطبيق  لقاعد تسجيل   ، لنحو ملفهو  ملد باستنبا  سة،  يقو  ملد

  .عليها

ملشكال  )   طريقة 

                                                        
د طعيمة، مرجع سابق،   15   61. شد 
  63-62. ملرجع نفسه،   16
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لتا  و  لنحوية على  عد  لقو ا تعليم  لطريقة   ميكن تطبيق هذ 

وية ال يتس حلها . )29: 21( ما طالبه مشكلة  ملعلم  أل يضع  خلطو   

خلطا  لتعب بعض  لقر   مع عن طريق  ، كأ  جلديد لقاعد   عن طريق 

يناقشها مناقشة تظهر منها ح�م   ، لقاعد حاجنهم ل جنمت عن عد معرفة 

حل خلر من هذ  عد  . ما يساعدهم على  لقو النتقالة من  كأ متثل 

جلديد مشكلة  حاجة  حل لقاعد  لثانية . ل سبقت   خلطو   

تأتى  لفرصة،  م  ل سبق عرضها متيحا  ملشكلة  لتالميذ هذ  ملعلم مع  يتنا 

ظيفة  ختال  نظا طالبه   ملعلم  فيها يوجه  لثالثة  لكلمة  كل خلطو 

خذ  حلل، فإ بد عجزهم  جلمل منتظر منهم  لتكوين   ختال  لة، 

لتطبيقا  الخ بعر  خلطو  تأتى  لصحيح،  لضبط  لقاعد  بأيديهم  

لنحوية لقاعد  ملتنوعة على  ما  الستخد   ملختلفة 

لتعيني  )   طريقة 

للغة  جلامعيني، هى طريقة شاملة، تتعامل مع  لطال  تتناسب مع  ككل، 

لرجو  مصا  ، أل�ا تتطلب  لعا لتعليم  مها مع تالميذ  ستخد يصعب 

حى لنو تلف  سته من  ملر  جلز  لنص،   ، ح ميكن تغطية        .  متعد

عد -6 لقو لس      خطو 

لك  نعر ملقترحا ل ميكن  �تد   �ا    بقى بعد 

عد   .17لقو

                                                        
خر15 شد خاطر  لدينية. مو  لتربية  لعربية  للغة    ) 1985. سجل لعر: لقاهر (  تعليم 
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كرنا عن تا: ب بد مبشكلة  )  حة فر هذ يتصل مبا سبق  

لكتابة للتالميذ  .لكال 

نة لتالميذ على حل ملشكلة  )  بعد  يد لتالميذ ملشكلة : معا

يأخذ  لسعى حللها ينبغى على ملعلم  يعا�م على  لعالقة 

عد لنحو قاعد معينة من قو  . بني حل ملشكلة 

على ملد  هذ خلطو  يع عناية فائقة بقطع : كث لتمرين  ) 

ميع نقاطهالتمرينا لعم  . لية على لقاعد 

ميكن : لعال لفر  )  ية،  لفر لصعوبا  ملد على  ب  يركز 

ريها على  ملختلفة  عد  لقو حى  ختبا  نو ملد بوضع   يقو 

 . لتالميذ

ملصطلحا  )  لذ ينبغى  نعر فيه : عر  لوقت  سبق  حتدثنا عن 

يئ ضر   ، عالقته ملصطلحا لتركيب  لتالميذ  ها بعد  يفهم 

ب هنا  نش  شيئني   ، ملصطلحا ليست : باملع أل  هذ 

ستها ل يقو فنهم بد لظاهر  لفن  فهم  صحا   . ال طريقة 

لتالية فقا للخطو  لنحوية  عد  لقو لس      :18ميكن 

 لتمهيد ) 

                                                        
د طعيمة، مرجع سابق،  18    67-65. شد 
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لفقر : ألمثلةطريقة على نو تتوقف  لقصة  الستغنا عن  ففى حالة 

  ، ل تتصل بالد لسابقة  ملعلوما  لتمهيد بأسئلة   ، يكو  ملساعد

ملطالعة لتمهيد ملوضو  ا بطريقة  ، ميهد  ملساعد لقطعة  ستخد    .حالة 

ألمثلة   )   عر 

لك بإحد  لقطعيكو  ستخد  لسابقة،  حالة  ملساعة، لطر  ة 

تد   ، مثلة صاحلة للد لقطعة، تكو جابا�ا  سئلة   لتالميذ  يوجه  

سى،  ضع  الصلية   لسبو  ألمين من  جلانب  يج على  ألمثلة بالتد هذ 

خرها تضبط  ملطلوبة،  لكلما    .توضع خطو حتت 

نة  )   ملو

ملرحلة ) بط( ) مناقشة(تسمى     المثلة مناقشة تتنا  هذ  تناقش 

جلمل، متهيد الستنبط ملختلفة بني  ملشتركة،   لذ  لصفا   ، لعا حلكم 

ملعنوية، ) قاعد(تسميه  ظيفتها  نو إلعر�ا،  لكلمة،  نه نو  ملو تشمل 

ها   . موقعها بالنسبة  غ

 الستنبا  ) 

بيا ما تشتر نه،  ملو النتها من  هر  بعد  لظو تلف فيه، من  ما  ألمثلة،  فيه 

ملطلوبة، بعد   لقاعد  ستنبط  لتالميذ   ملد  يشر  للغوية، يستطيع 

السم  م  ال يقد   ، ملصطلحا الشر   ، مع عد  جلديد الصطالحى 
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لسنتهم–مانع  لتالميذ   ها  لقاعد   من تسجيلها على  -بعد نضج 

تكليف حد لتالميذ قر�السبو   . ما ألمثلة 

 لتطبيق ) 

هو نوعا   ، للغوية للد لعملية  لثمر  جلزئى : هو  كلى، فالتطبيق  جزئى 

النتقا ملضا  يعقب كل قاعد تستنبط قبل  لتطبيق على نصب  ها، مثل   غ

ل )  (بعد  عد،  لقو يع  ستنبا  ، من  النتها لكلى يكو بعد  لتطبيق 

لتطبيق على نصب  يعها، مثل  عد  لقو يد حو هذ  لد  يشملها 

ملختلفة أل    .ملضا بعد 

لنحو  -7 حلديثة  تعليم    19.الجتاها 

عد على نوعني لشر    لقو ملوجهة لتعليم  خل  : ل ينبغى  تتوفر  

ب  تتوفر  كل خ  ب  تتوفر  خ , شر عامة  شر خاصة 

عد  لتالية . لقو بعة  أل ها  لعامة فأ لشر    :ما 

ملتعلمني  سد حاجة  - 1 غر  خل متصلة يغر من  ب  تكو 

 لديهم

خل   - 2 ثنا  ب  تكو الستجابة ملر من لتالميذ لقيا �ا  

 نطا ستعد�م

سة لسلو لذ ير منهم تعلمه - 3  ب  تتيح خل للمتعلمني فرصة مما

                                                        
شد خاطر19 عد ،مو  لقو حلديثة  طريق تعليم  لنحو ،الجتاها  حلديثة   ل . الجتاها  حملاضر  موعة 

ية إلعد لعربية باملرحلة  للغة  ملعا: لقاهر( ،لقيت  مؤمتر مفتشى    (،  .24-47  
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ملتعلم  تعديلة  - 4 خل على نتائج تؤ  تشبيت سلو   ب  تشتمل 

خلاصة لشر  أل   جهة   لننتقل  ملو خل  ل ينبغى  تتوفر  

عد  لقو ب  ننبه  �ا خاصة , لتعليم  قبل  نعر هذ لشر 

ها نوعا من ملعلوما ل تتطلب من لتلميذ  يقو بإ  عد باعتبا بالقو

 هم هذ لشر ماياتى.  لتمييز بني ملفاهيم , فهم ملصطلجا , لعالقا 

:  

ملفاهيم   - 1 عد  ب  تشتمل خل على مشكلة تكتسب لقو

لها  ملصطلحا عن طريق لقيا 

عد  ملصطلحا ألساسية  - 2 ب  يوجه �هو  كتسا لقو

مة حلل ملشكلة  لال

عميقة عن ملعلوما ل  - 3 ب  تتر خل  نفس ملتعلم ثا كث 

 يتعلمها

يكو  خل مايساعد لتالميذ على تكوين طا فكر ينظم ب   - 4

ملصطلحا جلديد عد   لقو

تلفة تسمح للمتعلم باستعما  - 5 قف كث  ب  تشتمل خل على مو

ملصطلحا ل كتسبها عد   لقو

  .ب  نتيح خل لتالميذ فرصة لالتصا مبصا ملعلوما  - 6

 

  للغوية لبطاقا  - 

للغويةمفهو   -1 ئدها لبطاقا   فو
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  منها يستفا ل لوسائل يع  لبصرية لوسائل حد هى للغوية لبطاقا

 يساعد لعربية للغة تعليم  لوسائل  ستخد  لك انب .لعني طريق عن

 سـتخد   كتابه  شا ها قا لتعليمية، ما على لطلب  فهم ترقية

  لـتعلم    جلديـد  ةرغبل  إل يرفع  لتعليم عملية   لتعليمية لوسائل

  .20لديهم لنفسية الثا يعطى

“ Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan rangsangan 

kegiatan belajar dan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap 

siswa.”               

 متوسطةلل  لعربية للغة  لتعليم  تستخد ل لبصرية سيلة هى للغوية لبطاقا

  جلمل ملفر فيها  لو حجا عد ا. لعربية للغة على قد�م لتدفع

هم لبطاقا هذ. لعبا   قا ما ينطقو طلبة ل على تبئها  ةحلظطلبة ل ير

  .21دمل

كر  بطاقة مبثل هى لتعليمية لبطاقا يع هنا للغوية لبطاقا  بطاقة  لذ

ها ل   عا من ك لفصل كا  .للفصل يفو مقياسها. طلبةل  حلظتا ير

 يكتب  شي يرسم لبطاقا على.  x 25 cm 20بالقيا لبطاقا نستعمل  البد

شد  عالما  لكلما   .22شي يعمل   لتفك على طلبةل ل

 لوسائل هم من لقر عملية  توسطةمل للمرحلةطلبة ل بطاقا ستخد كا

م تشبع أل�اا، فيه م ملرغبة   شتركو ما . اجا�م تفى  غبا�م ميو

ها  لذ�م فيها د قر�ا على يقبلو هم. ا حبهم �ا شغفهم  حيانا عد

                                                        
20

Azhar Arsyad, Media Pengajaran, cet.II,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),  hal.15 
21

Muhammad Ali Al-Khuliy, Model Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PSIBA, 2003), 
hal 140 

22
Azhar Arsyad, Media Pengajaran,.......  hal. 89 
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 جد من فيها ما  جع لك .  يقر ملا لفهم سرعة منها يعتا متعتهم

فة   ا،موضوعا�  مستمر  على  تقو لقر سائل  من كوسيلة طريقتها طر

  . لطفولة طبائع مع ممايتمشى لتركيب حلل عنصر يدخلها حلركة للعب

ها حسن تنويعها حى من لك غ ،�ا تذيل ل ألسئلة  ،عد  لشكلية لفو

ته على حتفز طلبةل غبا تث ل ملوضوعية   .23قر

ية لدالئل من م من مانر للبطاقا طلبةل حب منهامد ند ل لعا  قبا

 عن لقر عملية  بفجا يبشرهم ملربني ممايطمئن �ا، خلاصة حلصص  عليها

 للبطاقا ما فو. لقر طلبة ل غيب لتر �دية لوسائل هم من فهى بقها، طر

مايستخد من فإ�اطلبة ل نفو  مكانة من  منهم، للضعا لفر لعال  خ

يب فيها   .ملالحظة قو لفهم قة النتبا حصر جيدعلى تد

ضح من ياها تقتصر ال لبطاقا  لو مها على مز  طلبةل قر  ستخد

 من �ا بل أل إللقا حسن بالفهم الحتفا فيهامع لسرعة يا تعويدهم

ي كذلك لوسائل خ  الستعما على خلط إلمالئى جا على لفر بسللتد

  .24لتعب للغو

  : هى  للغوية لبطاقا  ية

  .لتعلم مو تعمق   لطلبة تأث  تسر �ا ) 

  .طلبةل لقد فقا  للتعلم مثالية فرصة توفر �ا  ) 

  .لطالب مصلحة توليد الحتذ  ملونة بطاقا  تصم �ا  ) 

  .مكا   ملتخذ  لعملية لناحية من  �ر جتسدهم �ا  ) 

                                                        
ك 23 يس للتربية ،  مد صا  لتد ملصرنية، بد سنة: لقاهر ( ، للغويةفن  ألجنلو    363.، )مكتبة 
24

ملرجع ،      364 .نفس 
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  .لعاطفة ببطاقا لطال تنمى �ا  ) 

 م ملرغبة لوسائل هم من  توسطةمل  للمرحلة طلبةل بطاقا ستخد كا

م تشبع أل�ا، فيها  ستخد (Cori) خلر  . 25اجا�م تفى  غبا�م ميو

  : يلى كما  لتعليمية ملساعد و عليمللت كوسيلة لبطاقا

يب )   ير   ويستطيع ح  لبصرية لتغطية حتسني على  ملتعلمني تد

  .توسطةللم لقر سريع على يا النظ حلظة  ملفر كثرمن

 ما قر  لنجا على ا متعلم كل ال ا لسبا ملتعلمني حتفيز ) 

 .26طلبةل غبة تدفع ح  سأ ال ملفرحة  حلالة ا .ير�ا

  للغوية لبطاقا ستعما غر -2

 جيب لتشمل لصغ بسبب مكا   تؤخذ  يستطيع للغوية لبطاقا

ية صو كلمة مع فظو  ويفهم  يريد لذين طلبةل  صو مع جه لر

  .ملصطلح   لصو مع على تو لذ خللفي  جلانب نر   ،ألجل كتابة

 ير عو يستطي هم ألخرين، من مساعد  تاجو لذين لطلبة ما

 على ا،فظوه  يفهمو  ب لذ كلمة لصو مثل لديهم موجهة بطاقا

 من مع صو ية من كر حيا  تساعد  ميكن خر شخص  اصدق أل

 هذ حفظ فهم  لطلبة قد على االختب ايض تساعد .ألجل جانب

  .ملصطلحا

للغوعة   -3 لبطاقة   نو 

                                                        
ملرجع،    25   363 .نفس 

26
Muhammad Ali Al-Khuliy, Model Pembelajaran Bahasa Arab,…….  Hal.140  
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 مثل للغوية لبطاقا باستعما لعربية للغة لتعليم عمالية  لكث نو هنا

  ل  عبا  صو على حتتو ل لبطاقا يقصد�ا لومضية لبطاقا

  .طلبةل عني ما مستمر بصو تثبت ال  د �د تعر. حر  كلما

 سم  تش  كثر،   صو على حتتو ل هي: لصو بطاقا ) 

ها تتميز قصة،  د فعل  لشي ، ألطفا على بتأث  بالذ

يب لتذك لتذكر لتخيل لتركيز لديهم لتنمى تأخذبأيديهم  تد

كر لك  السترجا على  لذ   .لقر  حلديث   النطال  كذ

 عليها  كتبت ل لبطاقا هي:  جلمل لكلما  حلر بطاقا )

،  كلمة  لة  اعب  لد   لتالميذ على ملعلم يعرضها حر

جعة هم  الستثا كمقدمة لد ثنا  سبق ما ملر  خ�م تقومي  تفك

 .لتالميذ  تعلمه ما  لتقومي لد  �اية   لسابقة

  : نوعا هي:  لكلما لصو بطاقا  ) 

   كلمة آلخر لوجه على كتبت. صو جهيها  حد على سم ما -1

  . لصو  ما حتكي  عبا

 حتمل ل  لبطاقة  غ.  لصو و لعبا  لكلمة فيه كتبت ما - 2

ما ا آلخر لوجه على لكلمة  جه على  لصو  فهي كثر، ستخد

 اال :  لصو عن لكلمة فصل فيها نو ل �اال  جنح

يب   لد لبعض لتمهيد   مثال،  ملفر ...   إلمال على لتد
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 لربط , حدها لكلمة حدها  لصو عر يضاللمعلم  تتيح. 

 .27لوجهني من لبطاقة عر   لكلمة لصو بني

  

  

 

طر تطبقها -  للغوية  عد باستعما بطاقة  لقو سة    نشطة للمما

جلمعى بالبطاقا -1 لشفو  يب   لتد

ضح، ط  ألسئلة بطاقا  ألسئلة  تكتب  ا عن هذ   بطاقا  

يضا، كأ  ضح  ط  ألخر  ؟ من فتح : يكتب   ألك ر  من ب 

لثانية يكتب  ؟  أل ر  ألك: مصر؟ من  ر  بن . خوفو ب  عمر 

أل. لعا فتح مصر ر  يب بأ يقر تلميذ من . لفال  لتد ر   

لذ  لسؤ  ألسئلة  لبطاقة . بطاقته جهرا بطاقا  مل  يبه من  عندئذ 

جلو جهراصة باإلجابة عخل لسؤ بقر  إلجابة. ن هذ  . لذ ال يعر 

هكذ جابته،  لثا  لسؤ  لصف،  يقر  ر من    28. يسهو 

لسابق ميكن  الستفها بالنظا  لكا على  من   يب  لتد بعد 

و  ها،  يب على غ لتد يب بالالنتفا   لتد ر  لو   عكس، فيقر 

                                                        
27

Abdullah bin ‘Ali Qurdz’iy, Macam-macam Kartu Belajar, http: // 
www.q8forq8.com/archive/index. php/t-31309.html. diakses pada tanggal 27 Juni 2016 

لتطب ،حسن شحاتة 28 لنظرية  لعربية بني  للغة  للبنانية  لد(. يةقتعليم    220-2019. ) ملصرية 
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السئلة يبهم حاملو بطاقا  ال،  إلجابة  ر . بطاقا  و   كما 

ألطفا قسمني ملد  ، فيقسم  لسابق بغ بطاقا لنحو  يب على  قسما : لتد

يب  لتد ألسلو من  هذ  لثا يقو باإلجابة،  لقسم  ألسئلة،  يقو بتوجيه 

للغو  الستعما  ملدتا على  حسن توجيه من  ملها   .   

لتحرير بالبطاقا -2 يب   لتد

جة،ملقص عد بطاقا متد موعة  من و منها  ها لكل  من صص 

، الستفها ضح، فيد  كل   ط  ألسئلة   تو  بطاقة عد من 

سا�م لتالميذ،على  قم  يطلب منهم إلجابة عن هذ ألسئلة  كر مع كتابة 

موعة  لبطاقة، نتقلو   موعة  نتهو من  ،فإ    .هكذ  خر

يب باألسئلة  لتد النتفا  هذ  لتكوين ميكن  سئلة  كذلك  لتكميلية، 

لكث منها ألطفا  ل بأيد  عد  لقو     .لتركيب،  كتب 

لتحرير -3 لشفو   يب  لتد  29تطبيق 

لشف )  يب   ولتد

،يكو بكتابة   لسبو  على بطاقا تو على  سئلة متنوعة على 

ألجابة عما فيها،  يكو بقر قطع غ مشكولة، يطلب منهم   لتالميذ، 

لضبط،ي بيا سبب  لتالميذ  مناقشة  ر منهم ضبطها  كما يكو بتوجيه 

لقر  لتعب   ل تقع منهم     .ألخطا 

                                                        
لعربية ،شحاتةحسن  29 للغة    224-221. . . .تعليم 
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لشفو لتطبيق    لغر من 

ملد - 1 ،قو  لتالميذ لضعف   طن  لغامضة   على مو ل  الجز 

عد، فيعيد شرحها، لقو م ح تستقر   يفهموها    تبسطها 

 .ها�م 

2 - ، لقاعد  .ملا فيه من مناقشا عامة متنوعة  تشبيت 

لسليم  - 3 لتعب  لصحيح  لنطق  لتالميذ   .تعو 

ليهم، - 4 ببها  عد،  لقو يشوقهم    لتالميذ،   يساعد  تشجيع 

لفصل،يش  يع تالميذ  لك تعويد ملنافسة بني  جا    م على 

لتفك  .لتعب 

مل - 5 ، فيأخذهم بيدهم،ميكن  لضعفا يعا�م  د من مساعد تالميذ 

 .تنظيم إلجابة عنهاعلى فهم ألسئلة 

  :لس  لتطبيق لشفو  طريقة

،يكتب ملد لتطبيق  - 1 لد ضافية قبل بد  لسبو  يضع  على سبو 

لتالميذ، ما  يع  على حامل  ها  ، ير ضحة ظاهر ألسئلة  يث تكو 

لسؤ   لتالميذ، حد منهم قر  ضحة،  يكلف   أل قر  

لتالميذ  لك  يدعو  إلجابة،بعد   يعطيهم فرصة  على لتفك  

، لباقية  مناسبة للتفك ألسئلة  لنحو يس    على هذ 
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إلجاب - 2 ،تكو  ملقر جز لسؤ  لتال ة شفويا عن  لك ينبه  ثنا  ميذ  

إلجابة، خلطأ   طن  ألخطا من عمل   مو على  يكو تصحيح 

نفسهم   .لتالميذ 

ألجابةيوضح لتالمي - 3 لقاعد  عنه، ذ ما يصعب عليهم  م شر  بأ يعيد 

جو هذ ل تتص ل عجز عن فهمها، هذ على فر  ل باألسئلة 

،. لصعوبة حر لتالميذ  حلاجة  عليه  يتر   يتدخل  مست 

لتد لك،  .يب مفيدح يكو 

لعناتكو  - 4 لتالميذ بلغة فصيحة سليمة، مع   ية بأ تكو صحيحة،جابة 

لسؤ   .تتنا كل جز مطلو  

لكتا - يب    لتد

لتحرير مايا  لتطبيق    :د من 

لفهم،تعو - 1 الستقال   لنفس،  العتما على  لتالميذ  لقد على  يد   

ال لقيا  ،لتفك  سا ستنبا لكر ال تبقى  لتالميذ بعد بشر   عند 

حلصة  .نتها 

لذهن، - 2 ،  ترتيب  ألفكا تنظيم  ملالحظة،  قة  لتالميذ  يغر   ير  

لتنسيقنفو لترتيب  لنظا   .سهم حب 

ملد على مستو كل  - 3 ته  تلميذ بدقة،يقف  ستفا على مبلغ نشاطه 

تقدير بالنسبة لزمالئهمن   عد   .لقو
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لتالميذ،ثا  - 4 لشريفة بني   ملد لكل منهم من قدمبا ي ملنافسة   

لنشا جلد  ، تكو باعثا على   .جا

لتحرير  يب  لتد لس      :طريقة 

1 - ، لتالميذ بنظا عه على  يو لتطبيق طبعا متقنا،  ملد   يكتب  يطبع 

ألسئلة ختيا   ليه   شرنا  عيا ما ضافية مر   .ألسئلة على سبو 

لقاع - 2 لتالميذ   ملتصلة بالتطبيق،مناقشة  عد  لقو مطالبتهم بقر   د  

حلها  . لتمرينا 

سا� - 3 لنظافة،ب لتالميذ عن ألسئلة  كر خلط   م مع مالحظة جو 

إلجابة   .تنسيق 
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لثالث لفصل   

لبحث  منهجية 

لبحث -   : منهج 

لتجري يع  بحثلت

الختبا   خر، من خال  لة ليد تأث من متغ خا ملتغ  حملا ملنهج 

ل خلق عمد خلاصة    1.شر 

ا  هذ لبحث  يأخد تأث من  هو   ، لبحث يسمى بالتجر هذ 

آلخر مبقبة جيد ملتغ  ملعني على  الختبا . ملتغ  لبحث باستخد  ر هذ 

لبعد الختبا  سلو . لقبلي   لبحث هو  ملستخد  هذ  ألسلو 

لبعد  لقبلي  إلختبا    (the one grub pretest-postest design )�موعة 

 

ها  -  ختيا سلو  عينيته  لبحث   :تمع 

يع لطال�تمما  سة  من لفصل لثالث ع  هذ لبحث  هو   MTs ملد

S Timbang Langsa  هم هم فاختا لباحثة كلهم . اطالب 27عد عينة أل عد

كونتو ى  هذ معتمد على قو سوهر   :قل من مائة 

" Apabila subjeknya kurang dari 100, maka lebih baik di ambil semuanya, sehinga 

penelitiannya meupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya 

lebih dari itu, maka dapat di ambil antara 10 % - 15% atau 20% - 25 %".2 

                                                        
1 AbdurrahmanFathani, Metodologi Penelitian & Tekhnik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006),hal. 99 

31 
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لك  لقبيل قل من مائة فمن ألفضل  يؤخذكا : ملع  كلهم ح يكو 

لك، كثر من  هم  كا عد لقبيل،   -% 10"فيمكن  يؤخذ منه بني  لبحث 

كثر منه 25% - % 20 % 15  .  

لبحث -    : متغ 

ا مايلى ا،  كر لبحث ينبغى    :هنا متغ  هذ 

ملستقل - 1   لبطاقةستخد : ( Independent Variable ) متغ 

لتابع - 2 لعربية:: ( Dependent Variable ) ملتغ  للغة  عد    .تعليم قو

لبحث -   :  

التية  لطر  لباحثة فتنفيد من  ل جتمعها    :ما بيانا 

 ملالحظة - 1

لباحثة  ملوجو من نشاطا ملالخظة تستخد  هر  لظو لبيانا عن  جلمع 

لتعلمية لطلبة من لعملية  هتمامهم �ذ  كهم  ملالخظة تقو لباحثة با. شتر

لطلبة  عملية لتعلمية  لفصل   .ألنشطة لتعلمية ل تتعلق بني ملد 

  

  

  

                                                                                                                                   
2
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,edisi revisi v,(Jakarta: PT. Renika Cipta. 

2002), h. 112 
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 ملقابلة - 2

الة تعليم للغة  قابلةتستخد لباحثة بامل سة جلمع لبيانا ملتعلقة  ئيس ملد مع 

سة حو هذ ملد ملقابلة جلمع لبيانا مع مد للغة لعربية عن . لعربية 

سائل لتعلمية قد يستعملها  تعلم للغة لعربية  .قد لطلبة 

 ختباإل -3

تقد لباحثة .الختبا لبعد هذ لبحث الختبا لقبلي   لباحثةتستخد

عد للغة لعربية الختبا لقبلي للطلبة  تقد  قبللتفها تعليم قو ستخد لبطاقة 

م بعد  تستخدمها   .إلختبا لبعد 

لبيانا - ير    : مصا

ير لبيانا  هذ لبحث هى لطلبة كعينة لبحث   لبيانا ل . ما مصا

سة. ى نتيجة الختباجتمع من لطلبة ه ئيس ملد ها هى ملد  ير غ . مصا

هر ملوجد من نشاطت ملد لذ  لبيانا ل جتتمع منهما هى ملالحظة عم لظو

سي ملنهج . يقو بعملية لتعليم  لفصل لد يخ لتأسيس  سة ملعرفة تا ئيس ملد

ملتعلمني حالة ملعلمني  سى    .لد

لبيانا س -   :لو حتليل 

سة جتريبية   Eksperimen)سلو لبحث ملطبق  هذ لبحث هو 

Research)   نة لعالقة لقوية بني ملتغ هذ لبحث يعتمد على . يهد ملقا
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لعربية بـــ  ستخد فعاليةجتربة  للغة  عد   MTs Sلبطاقة  تعليم قو

Timbang Langsa.   
  

الستدال   إلحصا  لبحث هو  ذ  لبيانا  لباحثة . سلو حتليل   تقو 

  ( t- test ).3  –باالختبا 

  
 

  t = 
��

�
∑ ��  �

�(���)

 

ملعد من =     �� لبعدملقيا  لقبلى   إلختبا 

∑ لنتائج من =    ��� لتنوعي  كل  لبعدعد  لقبلى   إلختبا 

 N   = لطلبة  عد 

إلختبا لطلبة     4 : معيا جنا 

  ملستو  لنتيجة  لرقم

  جيد جد  100 – 85  1

  جيد  84 – 75  2

  مقبو  74 – 65  3

  ضعيف  64 – 55  4

  ضعيف جد  54 – 0  5

  

                                                        
3  SuharsimiArikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, (Jakarta: 

Rinekha Cipta, 2006), hal.86. 
4
 Suparman, Statistik Sosial, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1990 ) Hal.49  
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سة  -  لد حل تنفيذ    :مر

لباحثت آلتية ةقو  حل  ملر سة   لد  : بتنفيذ 

ملرحلة على ، الستعد -1   :خلطو آلتية تستمل هذ 

لبحث -  ملقتر   عد 

لذ سيقو بـــ  -  ملعلم  تعليم  لتربية  يهز بتصريح من كلية 

MTs S Timbang Langsa  
ملشر  -  لبحث  2  1ستشا مع  تبثبت منهج  لبحث  للخطو 

مها ستحد   ل سو 

س - د ئيس مد حلالة هو  سة  هذ  ملد  MTs Sة ستشا مع جهة 

Timbang Langsa   

 تثبت لعينة لبحث لذ متو  لبحث سيقو �ا - 

 . ملو للغة لعربية (RPP)ترتيب عد لتعليم  - 

  ترتيب أل ألسئلة بنا على برمق ألسئلة - 
  

آلتيةتنفيذ،  -2 خلطو   :تشتمل هذ 

ختبا  .  لتعلم،  لقبلي قبل يبد  الختبا  لقبلي، تنفيذ  الختبا   تعطي 

ها   ختبا هو ما الختبا لذ قد ستعد�  لثالث فصللقبلي سيتم 

 .ملناسبة مبرتب الستعد لتعليم ملو لتعليم للغة لعربية

عد تعليمتنفيذ  .     فهم لقر لبطاقة بإستخدللغة لعربية  قو

لتجريبية، ئيسية لذ  �موعة  سة ملا  سهابكيفية شر ملد   سيد
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لبعد ، نتائج  - ختبا  لتد يقد  نتها  ، بعد  لبعد ختبا  تنفيذ 

سي قد قطعه  لد الجنا  ل ستجهيزها ليعر  لبيانا  الختبا هي 

  .لطلبة

    حتليل لبيانا �مو - 
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خل   لفصل 

لتوصيا  لبحث    ملقترحانتائج 

 

لسابقة عما يتعلق  لفصو  لباحثة   ثت  لقد 

لعربية بـــ  للغة  عد  لباحثة كما . MTs S Timbang Langsaتعليم قو فتحسن 

حا ملقتر لتوصيا  يضا  لبحثتقد بعدها   . ملتعلقة �ذ 

 : لبحثنتائج  - 

ثت لباحثة عن هذ ملوضو من لفصل لثا  لفصل الخر فيأتى  بعد ما 

  :هى كما يلي,  هذ لصد بتلخيصها

عد للغة لعربية   ستخد لبطاقة تكو فعا ترقية قد لطلبة  تعلم - 1 قو

تفا  MTs S Timbang Langsa. بـــــ نتائج هذ فعالية يعرفها با

لبطاقةلط ستخد  لطلبة قبل  لبطاقة عن نتائج  ستخد  بداللة  لبة بعد 

لبحث  نتيجة  ك من حل)   t(جة تــــ خلالصة من  سا 

لسابق  11,47> 1,705،فهو جد) (tتـــ  لباحثة  فر  فعرفت 

 . مقبو

لقبلى   إلجتبا  لنتيجة من  نة  لبطاقة ( ملقا ستخد  ملعد  )قبل  بالنتيجة 

لبعد  طالبا، 27من  57،1صل  لبطاقة(إلختبا  ستخد   ما). بعد 

صل  ملعد    .طالبا تمن  91،1بالنتيجة 

 

 :لتوصيا  - 
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لباحثة  تقد بعض  لرسالة حتسن  لباحثة بكتابة هذ  تم  قبل  

يعانلتوصيا عسى  تكو    :هي كما يلي, افعة لنا 

 للطلبة )1

تحد   لطلبة   جلملة ينبغى على  ظائف  عد، ملعرفة  لقو تعليم 

لعالما  إلعر  حلكم  معرفة   ، إلعر ملؤثر   مل  لعو معرفة  حكامها، 

ألفعا مع . ملتصلة به لصحيح على تعريف  لتعب  سة  لطلبة على مما يب  ينبغى تد

لتعب حلصو   لطلبة  لكتالضمائر ح   .  

 للمد )2

لعربية  ينبغى على للغة  تا   MTs S Timbang Langsa  بـملد 

مملة لعربية لكي تعليمها ال تشبع  للغة  ملناسبة بتعليم  سيلة جيد    .ستخد 

لفصل  لعربية ترقى طلبة   للغة  لبطاقة  عملية تعليم  بنا على باستخد 

سة  لباحثة  MTs S Timbang Langsaلثالث مبد لعربية توصى  للغة  عد  لقو  تعليم 

عى  لبطاقة  ير سة عندما يستخد  ملد لعربية  هذ  للغة   ينبغى على مد 

ملناسبة عد    .لقو

  

  :ملقترحا    - 

ستخد بعد     لباحثة بالبحث على  لطلبة  تعليم  لبطاقة  تقو  لترقية قد 

عد  لعربية بــــقو لباحثة باملقترحا ،  MTs S Timbang Langsa   للغة  قدمت 

لعربية   للغة  نشطة تعليم  تكو سببا لتطو  ملقترحا نافعا  عسى  تكو هذ 

سة ملد ملقترحا كما يلي. هذ    :فأما 
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لتعليم بشكل  - 1 لعربية  تطو  للغة  سة  يساعد مد  ملد ينبغي لرئيس 

لعربيةيا لتعليم تتعلق باللغة  لوسائل  لوسيلة  للمد    يستخد 

 .إلبكا  لتعليمية جديد

لبحث - 2 ألخر ليطو هذ  لطلبة  .و للباحثو  لبحث تساعد  لعل هذ 

لتعلم  لتعليم  سني   عدملد  MTs S Timbang Langsaبــــ  لقو

علهم يرغب  لعربية ح  للغة  عد   .تعليم  قو
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