
١

الباب األول

المقدمة

البحثةخلفي-أ

م .علىالتدريس هو جهد املعلم للمتعلمني ا يدرس وفقا بإحتياجهم واملطلو حيث أ
يف هو نشاط تقوم به املعلمالتدريس.اللغةو دين العلوم، واالجتماعية،يف مياالتدريس

كعملية التدريسوجيري .أي كعملية تعامل يف تعلم التدريسإيصال املعارف على املتعلمني،
.ثري املتبادل بني املعلم واملتعلمنيالتأ

. ويف الصحيحسرتتيجيةم التدريس ، مطلوب املعلم الذي  ميكن  على اختيار االييف تعل
ا اسرتتيجيةالتدريس يقصد ب التدريس هي جمموعة من اخلطوات واإلجرءات اليت يقوم 

على متهيد للدرس يثري دافعية سرتتيجيةاملعلم لتحقيق أهداف التدريس، وتشتمل هذه اال
األنشطة التعلمية اليت تتبع حتقيق األهداف املرجوة، مبا تتضمنه الطالب للتعلم، وحتديد تتابع

تلك األنشطة من حتديد ألدوار املشاركني فيها (املعلم، الدرسني) والوسائل املواد التعلمية، 
والطرائق واألساليب التدريسية، وأنواع التعزيز املتبعة، والوقت املخصص لكل منها، وأساليب 

١تامي.التقومي التكويين واخل

عن احلالة املعلم ،يوفق على املواد األتصال اسرتتيجيةهي يدة اجلتدريس السرتتيجيةاال
التدريس يةاسرتتيج.، والغرض من التدريس والوقت املتاحواملتعلمني، وسيلة التدريس

على لة لبعض املواد بل غري مقابلةاملقاباسرتتيجيةوهكذا ،خبصائص ومواصفات كل منها
يتناول متنوعة ميكن أن تقلل من املمال والكسال الطالباسرتتيجيةتطبيق .املواد األخرى

١٤٦)ص ٢٠١١: UIN MALIKI Press( مهارت التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءحبر الدين، أوريل١



٢

ب يف التعلم، فضال عن واحد من مؤشرات اإلجناز الهذا وسيلة لزيادة جناح الط.الدرس
اللغة العربية لغة العقيدة ، لغة القرأن الكرمي، لغة اليت اختيارها لكالمه .جودةدة التعليمزيا

ا أهل األرض، فهي لغة تتناسب العقيدة اليت تستوعبها وتبلغها للناس، وانه لتنزيل  خياطب 
إن ٢رب العلمني، نزل به الووح األمني على قلبك، لتكون من املنذرين ، بلسان عريب مبني.

العربية إحدى اللغات العاملية احلية وهي تتمتع مبكانة رفيعة يف العصر احلاضر. وقد بقية 
ذا ير  ا التواصلة عرب أكثر من ستة عشر قرنا من الزمان وفضل  جع إىل القرأن الكرمي  قدر

لغة االتصال غة العربية هي الل٣كتاب اهللا الكرمي الذي استودعته شريعته السمحة اخلليدة.
االتصال ليس فقط الرجل دور اللغة العربية كوسيلة من وسائل .واملعلومات بني اإلسالم

والرجل زميل له، ولكن االتصال البشري هو أداة الذين يؤمنون "اهللا سبحانه وتعاىل" أن 
ربية شرط إلزامي إتقان القرآن الكرمي، تعلم اللغة الع.٤تتجلى يف طقوس العبادة للمسلمني

ة اإلسالمية ولذلك شبهت باللغة العربية والديان.وحىت تعلم القرآن وسائل دراسة اللغة العربية
نظرًا ألمهية دور اللغة العربية املتوقع اللغة عالية دراستها .بني واحدة وأخرىال ميكن راسخ

مل تعد يفضلها البعض يف يع اللغة العربيةمواض.ويتقن الطلبة يف مجيع مستويات التعليم
تمع أو الطالب بية سهلة األساس هو اللغة العر يف.الدروس لغة عربية صعبة ومملةكما.ا
وحيفظ املعلمأنه ليس بقبول مرجتال ما يتعلمكون فهم وي.مفهوم اجلوهرإذا كان الطالب 

واالستماع وقراءة نص باللغة ةدثااحملولكن متارس مع الروتني يف فردات اللغة العربية املعن
ولكن حىت يوما الطلبة ينظر اللغة العربية  .كذلك برتمجة اللغة العربية إىل اللغة األمو العربية، 

.ال متارس هذه الدروسةبكموضوع صعب حىت الطل

٣ه) ص ١٤٢١( مكتبة اخلبيت  الثقافة: طرق تدريس اللغة العربية من منظور تربوي حديثحسني راضي عبد الرمحن، ٢
١) ص ٢٠٠٩( حملبعة اجلامعة : البيئة اللغوية : تكوينها ودورها يف أكتساب العربية حلمي زهدي، ٣

٤ Muhammad Abdul Qadir Ahmad. Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta,٢٠٠٨ ) h. ٤



٣

ينقل س الرتبوي من جامعة متبل يف كتابهأستاذ دراسات علم النفملفني ل سلربمان، 
:ما يليسنة مضت،٢٤٠٠ك أكثر من كونفيسيوس أن هناالبيانات  

سلي،أما أمسع أنا 
ما أرى ، وأنا أتذكر

.ما أعمل أنا أفهم

مث يتغريه و يتوسعه إىل :سلربمانملفني ل

ما أمسع فأسلي

ما أمسع، وأرى، وأنا أتذكر قليًال،

.ما أمساع أو أرى، والسؤال أو مناقشة األمر مع اآلخرين، وبدأت بفهم

من أمسع، أرى، وإستكشاف، وتطبيق، واحلصول على املعرفة واملهارات
ا لما  ٥.، وأنا أتقنألخريتعلم أ

الذي ميكن أن ود األسلوب قتضي وجية التدريس اللغة العربية تأن عملمن الشرح أعاله،
يف فهم ةببوجود التدريس النشطة تسهيل لطلألن.يف الدراسةةبيدفع اإلنشاطا للطل

.على املعارف واملهارات اخلاصة باللغة العربيةليت يعترب صعبة، والطلبة ميكن الدروس ا

أو لفهم النص قراءةدات إتقان كافية من مفر قتضي وجودة العربية تاللغالتدريسيف 
باللغة العربية، مثل احملدثة، والقراءة، والكتابة وغريها. أما املفردات م االذي يستخدإنشاطة

٥ Melvin L Silberman, Active Leraning : 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: Nusa
Media, ٢٠١١) h. ٢٣



٤

هي إحدى من قسم هام من عنصر اللغة  إتقان يف تعليم اللغة أجنبية ليتكلم باللغة ذلك 
ا٦. .لفهم اللغة العربية ري كافية، فأنه صعوبةغعن املفرداتإذا اتقا

سة أولية أن تعليم اللغة العربية يف مدرسة هداية اهللا املتوسطة اإلسالمية درامقدم الباحث
يف مدرسة هداية اهللا املشاكل اليت تنشأ يف تعليم اللغة العربيةمبرتابورا مل يعمل بألمثل، و 

لطلبة أقل نشاطا على التعليم  اللغة العربية يف الفصل، اهي رتابورااملتوسطة اإلسالمية مب
بعض اآلخر و الطلبة لالستماعأمام الفصل قليل من عند ممارسة قراءة النص العريباملثال

.مشغول مع األنشطة األخرى

جبيدة وبعض بة من مفردات حىت ال يفهم اللغة العربيةلقليل إتقان الطانب ذلك،ج
مل تعرف حىت أكثرSDتعليما رمسيا يفاملتوسطة اإلسالمية هللالطلبة يف مدرسة هداية ا

متنوعة هنا حىت الطالب ال سرتاتيجيةاالاستخدام، وعدم عن يزال األساسية مناللغة العرب
.انشاطا يف تعليمه

دراسةبة لدراسة اللغة العربية وخباصة قيام بتجر لى هذه املشاكل، فالباحث وبناء ع
:العنوانباملفردات

ة بلطلمفردات التعليم ترقية نتائج فرز البطاقات علىاستراتيجيةاستخدامفعالية "
"ةمنتان الجنوبيلاكرتابورااألسالمية  بمهداية اهللا المتوسطة مدرسةفي الصف السابع

املغفرة" TPAوقت مضى القيام يف" دات من أيبطاقات يف دراسة مفر فرز الاستخدام
ن األساليب بطاقات أكثر فعاليتها عفرز الاستخدامه تعلم املفردات باحلصولسيكوواتني 

"البوانبطاقات "مبدرسة املتوسطة اإلسالمية  فرز الاستخدامركيب بو يف دراسة ت.٧التقليدية

٦ Muhbib Abdul Wahab, Epistomologi & Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta:
Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ٢٠٠٨), h ١٥٢

٨ Asep Setiawan, Efektivitas Active Learning Tipe Card Sort dalam Pembelajaran Mufrodat
di TPA Al-Magfiroh Sokowaten Banguntapan Bantul ( UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: ٢٠١٤)



٥

ا ميكن أن جتعل من السهل على الطالاحلصول على نتائج مرضي ب لفهم الدروس ة نظراً أل
٨.وجعل الطالب نشاطا يف الفصل

هللابطاقات ميكن إتقن للطلبة عن املفردات يف مدرسة هداية افرز الفذلك، بالستخدام
فصل هاستخدامأما بالنسبة لفئة الذي يتم .نتان اجلنوبية،املتوسطة اإلسالمية مبرتابورا كليم

controlموعة الضابطة (االسبع "أ"  ب class(التجريبيةموعة افالفصل السبع "ب" ب
 )(experiment class

أسئلة البحث-ب

:كما يليالبحثهذاواملشكلة يفاخللفية أعاله، عن استناداً 

تعليم نتائجترقيةكون فعاال علىفرز البطاقات ياسرتاتيجيةاستخدامهل .١
موعة التجريبيةاملفردات لدى طلبة  موعة الضابطة باستخدام مقارنة يفيف ا ا
؟االساليب التقليدية

يجرائالتحديد اإل-ج
لذا، الفعالية هو .أي تأثري، نتيجة، أو ميكن أن تسفر عن نتائجهيفعالية .١

٩نشاط، وفعال، وموفق يف نشاط األشخاص الذين يقومون مع اهلدف املقصود.

البوانMtsفعالية استخدام اسرتاتيجية فرز البطاقات يف التعلم تركيب يف الصف الثاين البلد، عاملهنور٨
)٢٠١٢احلكومية بنجرماسني: اجلامعة انتساري اإلسالمية(

١٠ Peter Salim, Yenni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: EGC, ١٩٩٨ )h.
٣٧٦



٦

ع من مفردة و هي جمموعة مفردات اللغة ، واملفردات هنا أي فردات مجامل.٢
املفردات عن يف هذا البحث هي يقصدأما املفردات١٠.ـمفردات اللغة العربية

األمساء.
ا املعلم التدريس هي جمموعة ماسرتتيجية.٣ ن اخلطوات واإلجرءات اليت يقوم 

١١.لتحقيق أهداف التدريس

ها لتعليم استخدامهو أحد أنشطة تعاونية اليت ميكن بطاقاتفرز سرتاتيجيةاال.٤
لتصنيف، حقائق حول كائن أو استعراض قد أعطيت قبل املفاهيم، خصائص ا

١٢.أو تكرار املعلومات

ف البحثاهدأ-د

يم املفردات لدى طلبة فرز البطاقات تكون على تعلاسرتاتيجيةاستخدامملعرفة .١
املتوسطة اإلسالمية.هللالصف السابع من مدرسة هداية ا

اليتو بطاقاتفرز البم الطلبة الذين يستخدمون أنه يعرف الفرق بني نتائج تعل.٢
هللا هداية امدرسة األساليب التقليدية على التعلبم مفردات  يف ماستخدي

مبرتابورا.املتوسطة األسالمية 
البحثوفرضية-ه

فرضية البحث.١
استخدامبني مستوى نتيجة الطلبة بيوجد اإلختالف، )aH(الفرضّية البديلة )أ

اسرتتيجيةاستخدامو مستوى نتيجة الطلبة بدون بطاقات فرز الاسرتتيجية

١٠٣، ص ٢٠٠٢: دار العلوم للمالبني، ، لبناناملور األساس قاموس إنكليزى عريبمنري بعليكى، ١٠
١٤٦)ص ٢٠١١: UIN MALIKI Press( مهارت التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءحبر الدين، أوريل١١

١٣ Umi Machmudah, Abdul Wahab Risyidi, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa

Arab, (UIN Malang Press: ٢٠٠٨)h. ١٣٠
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املتوسطة هداية اهللامدرسة الصف السابع يف لدى طلبة بطاقات فرز ال
اإلسالمية مبرتابورا.

استخدامبني مستوى نتيجة الطلبة بليس اإلختالف،)0H(ة الّصفريّةب) الفرضيّ 
اسرتتيجيةاستخدامو مستوى نتيجة الطلبة بدون بطاقات فرز الاسرتتيجية

املتوسطة هداية اهللامدرسة الصف السابع يف لدى طلبة بطاقات فرز ال
اإلسالمية مبرتابورا.

أهمة للبحث- و
بطاقات فرز الالتعلم النشط نوعاسرتتيجيةاستخداميف نظرهملمني، لزيادةللمع.١

الدراسية عن حىت ال يشعر الطلبةيف عملية التعلم، حىت يوقف بيئة  أكثر نشط
.يف الفصول

.وقت طويليساعد يف التحفظ املفردات ويذكرها على، للطلبة.٢
أن يطوروا تطبيق هذه اإلسرتتيجية يف املوضوعات األخرى.ظرية لن.٣

الدراسة السابقة-ز
هناك النتائج اليت توصلت البطاقاتفرز اسرتتيجيةاستخدامبالنسبة تعلم للغة العربية ب

إليها دراسة بعنوان،

دات مفر التعلم نشط نوع فرز البطاقات في أساليب التعلم الاستخدامفعالية".١
تبار قبل اخمنيذكر" المغفرة" سوكوواتين بانجونتابان بانتولTPAفي "

متوسط الختبار يظهر أن هناك زيادة يف درجة واختبار ظيفة يف فصل الضابطة
، أثناء االختبار قبل ٧٩رجة متوسط بعد انتهاء االختبارزاد إىل د٦٧من

من ١٧,٦٧اليت ذات قيمة التجريبيةوبعد االختبار زيادة على الفصل االختبار 



٨

فرق يف متوسط الزيادة يف.٨٧,٣٣ارتفع إىل ٦٩,٦٧اجلامعي متوسط التعليم
٨,٣٣.١٣ة هي: قيمة الوظيفة يف فصل الضابطة وفصل جترب

ركيب في الصف في التعلم تفرز البطاقاتاستراتيجيةاستخدام"فعالية .٢
حتليل املقارنة بني قيمة عنصر استخداميذكر أن بعد البوان"Mtsالثاني البلد

موعة و حتك تبني أن غياب أي أمهية، ولكن انطالقا من بيانات التجريبيةم ا
أعلى من جمموعة –إحصائية وصفية، متوسط قيمة متوسط جمموعة التجارب 

وهي متوسط –٨٣،٧٥، وهذا يتبني من قيمة املتوسط يعين الطالب هو املراقبة
، بينما متوسط قاتبطاالفرز١٠،٥٥اسرتاتيجيةاستخدامباالحنراف املعياري

، ١٥واالحنراف املعياري من ٦٧,٥٠الطالب –القيمة لألساليب التقليدية 
أما بالنسبة للعامل الذي يتألف من وسائل االهتمام والدافع، والعادات، .٩٤٨,٤

١٤.والبيئة، والطالب واخللفية التعليمية

موعة فرز البطاقات استخدامي عن نتائج طلبة بأما الفرق عن البحثني اعاله ه يف ا
يف البحث األول استخدام فرز البطاقات لتعليم املفردات، أما البحث الثاين .التجريبية

استخدام فرز البطاقات لتعليم الرتكيب.

أسباب اختيار العنوان-ح
وأما األسباب الىت تدفع الباحثة يف اختيار العنوان فهي:

ة املفردات يف تعليم اللغة العربية، ألن إذ بدون املفردات فالطلبة الستطيع أمهيّ .١
أن يفهم معىن اللغة العربية جيدا.

Asep Setiawan)( السابقاملرج١٣

(نور عامله)،السابقاملرج١٤
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البحث حول املسائل يف هذا التعليم. ةبو االستقالل من الطلعدم اإلهتمام.٢
تم الباحثة فعالية عرفةملبعمل البحث املشارة مل تطرح يف هذا املواقع. إذا 

الصف السابع يف ةبلطلتعليم مفردات علىفرز البطاقاتاسرتاتيجيةاماستخد
.اإلسالمية  مبرتابورااملتوسطة هداية اهللامدرسة 

ها كمرجع أو النظر فيها فيما يتعلق استخداموبالنسبة للمؤلفني الالحقة، ميكن .٣
من نتائج التعلم من أجل زيادة بتقنيات تعلم مناسبة يف حتسني التمكن

.داتر مف


