
تعليمترقية نتائجعلىز البطاقاتفر سرتاتيجية ام افعالية استخد
سطة األسالمية تو املهداية اهللادرسة مبالصف السابعلطلبةفرداتامل

نوبيةاجلكاملنتان رتابورام

أعداد

حممد خملص

جامعة انتساري اإلسالمية احلكومية 
رماسنيبنج
ه١٤٣٧\م٢٠١٦



تعليم على ترقية نتائجفرز البطاقاتفعالية استخدام استراتيجية
متوسطة الهداية اهللابمدرسةلطلبة الصف السابعالمفردات 

الجنوبيةمرتابورا كالمنتان األسالمية 
حبث علمي

الستيفاء بعض الشروطوالتعليمةالرتبيمقدم لكلية 

لنيل درجة السرجانا

يف تعليم اللغة العرابية

أعداد:

حممد خملص
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جامعة انتساري اإلسالمية الحكومية 
والتعليمالتربيةكلية 

قسم تعليم اللغة العربية
بنجرماسين

ه١٤٣٧\م٢٠١٦



راشع
بسم  اهللا  الرحمن  الرحيم

َزْلنَ ِإنَّ  ْعِقُلْونَ اُه  قـُْرآنًا  َعَربِيا  َلَعلَّ ا  َأنـْ ُكْم  تـَ
)٢( يوسف : 

من الدين،العربيةَ اللغةَ "إنّ 
الكتابِ فهمَ ، فإنّ واجبٌ ومعرفتها فرضٌ 

باللغِة العربيِة، وما ال يَتمُّ الواجُب إال بِه، إال مُ هَ فْ ، وال يُـ فرضٌ والسنةِ 
".فهو واجبٌ 

(ابن تيمية)
)حبر الدين  الكتاب مهارات التدريس ( ونقلت أوريل



شكر وتقدير

حلمد هللا الذي مأل الكون رمحة وحنانا جتري الرياح بأمره ممطرة، فتنبت األرض ا
أشجارا وأغصانا، خلقنا من نطفة منيت فكانت األرحام مأوانا، وخنبو وعني اهللا تكلؤنا 

شاء شاء أماتنا وإنوحده ال شريك له، إنله إال اهللا وأشهد أن ال إواألب يسعى واألم ترعانا، 
الكفر أجنانا وبعد...شهد أن حممدا عبده ورسوله، من هذهأحيانا، وأ

وبادي ذي بدء يسعدين أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل :

و التعليمالرتبية، عميد كلية معروف املاجستريهداياتلدكتورامساحة األستاذ-١
ة احلكومية بنجرمسني.جامعة أنتساري اإلسالمي

س قسم تعليم اللغة العربية كلية الدكتور أمحد مرادي املاجستري، رئيمساحة األستاذ -٢
جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرمسني.و التعليمالرتبية

اليت املاجسترياه إنا مطمئنةهذا البحث الدكتور على ترقية نتائجة حة املشرفمسا-٣
ا السديدة، واليتها و أحاطين باهتمام تعلمت منها البحث تشتيجها ومالحظا

ا، وكان هلا الفضل األكرب  توجيها مسار على ترقية نتائجاكتسبت  يديها مهارا
أن ميد  عمرها وجيعلها سندا حبثي من التقليدية إىل احلداثة، فأسأل اهللا تعاىل 

للبحثني من أبنا هذا الوطن.
جامعة أنتساري و التعليمالرتبيةتعليم للغة العربية كلية قسماألساتيذ املعلمني -٤

على ترقية كل الشكر والتقدير سني فلهم من الباحثااإلسالمية احلكومية بنجرم
ما قدموه من العلوم و املعارف والتشجيع. وجزاهم اهللا عين خري اجلزاء.نتائج

كلمنتان مرتابوراة اإلسالمية هداية املتوسطمبدرسةاللغة العربية و الطلبة  مدرسون-٥
م   جتربةاجلنوبية احملددة وامليدانية.ملساعد



واهللا ويل التوق 

م٢٠١٦بنجرماسني، .........

الباحث

حممد خملص
١٢٠١٢٣٠٦٧٢



أهداء

أهداء هذا البحث العلمي

إىل والدّي الكرمني احملبوبني

احملبوبنيو أخوايتأخيو 

علمني الكراممو 

هذا البحث العلميالذين يعطونين الدافعة إلمتام

هلمأمجل و أحسنكلمة وليس يل

غري الشكرا اجلزيل

جزاكم اهللا خير الجزاء



حمتويات البحث
املوضوع

أ.....................................................................................صفحة الغالف

ب....................................................................................صفحة العنوان

ج.............................................................................................شعار

د.............................................................................................إهداء

ه....................................................................................الشكر والتقدير

و............................................................................................املوافقة

ز......................................................................اإلعتماد من طرف جننة املناقشة

ح.........................................................................................إقرارالطلبة

ط....................................................................................ملخص البحث

ي...................................................................سيةملخص البحث باللغة اإلندون

ك...................................................................................حمتويات البحث

......................................................................................قائمة اجلدوال

......................................................................................قائمة املالحق



الباب األول

املقدمة

١...........................................................................خليفة اللبحث- أ
٥.............................................................................أسئلة البحث-ب
٥.........................................................................التحديد اإلجرائي- ج
٦...........................................................................أهداف البحث-د
٦.........................................................مسّلمات األساسية وفرضية البحث-ه
٧.............................................................................أمهية البحث-و
٧...........................................................................الدراسة السابقة-ز
٨.....................................................................أسباب إختيار العنوان- ح

الباب الثاين

اإلطار النظاري

١٠.............................................................................تعليم فعالية- أ
١١..............................تقييم التعليم.................................................-ب
١٢.............................................................................أنواع التقييم- ج
١٤...........................................................................تعليم املفردات-د
١٧...........................................................................أنواع املفردات-ه
١٩...........................................................................قوائم املفردات-و
٢٠...................................................................لعرابيةمنوا املفردات يف ا-ز
٢٦..................................................................فرز البطاقاتاسرتاتيجية- ح
٣٠.........................................................اسرتاتيجية فرز البطاقاتاستخدام-ط



ثالثالباب ال
منهج البحث

٣١.....................................................................نوع ومدخل البحث- أ
٣١...........................................................................تصميم البحث-ب
٣٢......................................................................جمتمع البحث وعينته- ج
٣٣........................................................................صادرهاالبيانات وم-د
٣٤.....................................................................أساليب مجع البيانات-ه
٣٦.........................................................................تصميم القياسات-و
٣٧......................................................................سلوب حتليل بياناتأ-ز
٤٢..........................................................................أجراءت البحث- ح

الباب الرابع

حتليل البيانات ومناقشتها

٤٤.................................................لعربية فيهحملة عن ميدان البحث وتعليم اللغة ا- أ
٤٤...................................تاريخ عن مدرسة املتوسطة اإلسالمية هداية اهللا مرتابورا-١
٤٧...............................مجلة عن الطالب يف املدرسة املتواسطة اإلسالمية هداية اهللا-٢
٤٧......................................................................جدوال الدرس-٣

٤٨...........................................................................مي البياناتقدت-ب
٤٨...............................................تنفيذ تعليم املفردات يف جمموعة الضابطة-١
٥١...............................................التجريبيةتنفيذ تعليم املفردات يف جمموعة -٢

٥٤..................................................................وتفسريهاحتليل البيانات - ج
٥٤..........................................................القبليختبارنتيجة االحتليل-١
٥٥.........................................................البعديختبارنتيجة االحتليل-٢
٥٧.......................................................................نتيجة البحث-٣



اخلامسالباب 

اخلامتة

٥٨..........................................................................ة البحثخالص.أ
٥٨.........................................................................توصيات البحث.ب

ائمة املراجعق

املرجع واملصادر العربية :

كتب-
حبوث-

املراجع واملصادر األجنبية :

كتب-
حبوث-
جمالت ودوريات ونشرات-



قائمة الجدوال

صفحةموضوعرقم

٤٨سنوات٥يفية اهللاملتواسطة اإلسالمية هدامجلة الطالب يف املدرسة٤,١

٥٠تنفيذ تعليم يف جمموعة الضابطة٤,٢

موعة الضابطةختبارالقبلي و االختبارنتيجة اال٤,٣ ٤٩البعدي يف ا

موعة التجريبية٤,٤ ٥١تنفيذ تعليم يف ا

موعة التجريبيةختبارالقبلي و االختبارنتيجة اال٤,٥ ٥٢البعدي يف ا

٥٤القبلي لطلبةختبارالطبيعي من نتيجة االبارختخالصة اال٤,٦

٥٥القبليختبارالتجانس الفرق نتيجة االختبارخالصة اال٤,٧

٥٦البعدي الطلبةختبارالطبيعي من نتيجة االختبارخالصة اال٤,٨

٥٦البعديختبارالتجانس الفرق نتيجة االختبارخالصة اال٤,٩



قائمة المالحق

موضوعرقم

موع١ ٣و ٢و ١الضابطة اللقاء خطة الدراسة 

موع٢ ٣و ٢و ١اللقاء التجريبيةخطة الدراسة 

٣
موعة الضابطة و نتيجة املتواسطة، املعياري اإلحنراف ختبارقيمة اال موعة اختبارالقبلي  القبلي 
الضابطة

موعة الضابطاختبارالطبيعي ختبارنتيجة اال٤ ةالقبلي 

٥
موعة ختبارقيمة اال موعة اختباراف و نتيجة املتواسطة، املعياري اإلحنر التجريبيةالقبلي  القبلي 
التجريبية

موعة اختبارالطبيعيختبارنتيجة اال٦ التجريبيةالقبلي 

موعة اختبارتجانس الختبارنتيجة اال٧ موعة الضابطة و  التجريبيةالقبلي 

٨
موعة الضابطة و نتيجة املتواسطة، املعياري اإلحنراف ختبارالقيمة ا القبلي اختبارالبعدي 

موعة الضابطة

موعة الضابطةاختبارالطبيعي ختبارنتيجة اال٩ البعدي 



١٠
موعة الضابطة و نتيجة املتواسطة، املعياري اإلحنراف ختبارقيمة اال القبلي اختبارالبعدي 
تجريبيةالموعة 

موعة اختبارالطبيعي ختبارنتيجة اال١١ التجريبيةالبعدي 

موعة اختبارالتجانس ختبارنتيجة اال١٢ موعة الضابطة و  التجريبيةالبعدي 

موعة اختبارtختبارنتيجة اال١٣ موعة الضابطة و  التجريبيةالقبلي 

ماختبارtختبارنتيجة اال١٤ موعة البعدي  التجريبيةوعة الضابطة و 

اإلسالمية مبرتابورا كاملنتان اجلنوبيةأحوال مدرسة هداية اهللا املتوسطة١٥

١٦
جدوال املدرسون و موظفون غريهم يف مدرسة هداية اهللا املتوسطة اإلسالمية مبرتابورا كاملنتان 

اجلنوبية

Fجدوال ١٧

Lجدوال٢٨

Tجدوال١٩


