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 استهالل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

يَآيُـَّها الَِّذْيَن َاَمنـُْوآ ِإَذا ِقْيَل َلُكْم تـََفسَُّحْوا ِفي اْلَمَجاِلِس فاَْفَسُحوا يـَْفَسِح اهللُ َلُكْم 
اْنُشُزوا َيرَفِع اهللُ الَِّذْيَن اََمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذْيَن اُْوتـُْوا اْلِعْلِم َدرََجاٍت َوِإَذا قـَْيَل اْنُشُزوا فَ 

ر    .  َواهللُ ِبَما تـَْعَمُلْوَن َخِبيـْ

 (11 : سورة المجادلة)

 

 ﴾8﴾ َوإَِلى رَبَِّك َفاْرَغْب ﴿7﴾ فَِإَذ فـََرْعَت فـَْنَصْب ﴿6ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ﴿

 (8-6:راح اإلنش)

 

 صدق اهلل العظيم

 

 

 

 



 
 

 د
 

 إهداء
 

بعد أن من اهلل علي وأكرمين بإجناز هذه الرسالة أهدي مثرة جهدي 
 :إىل

الذين ربياين  أسالميةاملكرمة  والديتو ين الد شهباملكرم  والدي
المة الدين والدنيا واألخرة وإىل حفظهما اهلل وأبقامها يف س اصغري 

 إخواين احملبوبني ومجيع أسريت املكرمني 

الرانريي اإلسالمية احلكومية، الذين أدين هلم  أساتذيت يف جامعة
 .تقديرا وإجالال بالكثري

. احلكومية الرانريي اإلسالمية وإىل مجيع زمالئي وأصدقائي يف جامعة
، يجناز هذا البحث العلمعلى مساعدتكم يل يف إ أقول شكرا جزيال

 .جزاكم اهلل خري اجلزاء
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 شكر وتقدير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل الذي أنزل القرآن عربيا وأمرنا بالتقوى واإلحسان والصالة والسالم 
 .رسول اهلل وعلى آله وأصحابه أمجعنيعلى 

عة فقد انتهت الباحثة بإذن اهلل من كتابة هذه الرسالة اليت تقدم لكلية الرتبية جبام
فعالية  "وقد اختارت الباحثة . الرانريى للحصول على الشهادة اجلامعية يف علوم الرتبية

 SMP Assalamبية بـــــــ يدراسة جتر )تعليم املفردات  يف (Kuartet)وسيلة بطاقة رباعية 

Islamic Solidarity School)"  موضوعا هلذه الرسالة عسى أن تكون نافعة للباحثة خاصة
 .عامة والقارئني

مها األستاذة شكرا عميقا للمشرفني الكرميني ويف هذه الفرصة تقدم الباحثة 
أوقاهتما تقدم الباحثة هلما شكرا جزيال بأهنما قد أنفقا . سالمي حممود واألستاذة فضيلة

لإلشراف على هذه الرسالة من أوهلا إىل هنايتها، لعل اهلل أن يباركهما وجيزيهما أحسن 
 .ا واآلخرةالثواب يف الدني

وتقوم الباحثة الشكر ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني ورئيس 
اللغة العربية وجلميع األساتذهتا الذين قد علموها العلوم النافعة وأرشدوها  تعليم قسم

ظفي مكتبة جامعة الرانريى الذين قد ساعدوها بإعارة و وكذالك مل. إرشادا صحيحا
 SMPومث تقدم الشكر للمدرسني والطلبة مبدرسة.  كتابة هذه الرسالةالكتب احملتاج يف

Assalam Islamic Solidarity School  الذين قد ساعدوها جلمع البيانات يف تأليف هذه
 . الرسالة

خاصة للوالدين احملبوبني شهب الدين وأسالمية اللذان قد وتقدم الباحثة الشكر 
نافعا منذ صغارها إىل أن جنحت التعلم يف كلية الرتبية  ربياها تربية حسنة وهذباها هتذيبا

إخوان وأخواهتا إىل التنسى و  .، وهلما الدعاء اللهم اغفرهلما وارمحهما وعافهمااإلسالمية



 
 

 و
 

ومجيع أسرهتا املكرمني الذين قد دعا يت حلميوأسنييت ومشطة و  ر وأحلسىناأخياحملبوبني 
 .الدنيا واألخرةيف المة الدين س لعل اهلل أن حيفظهم .إلمتام هذه الرسالة

ها احملبوبني يف قسم تعليم اللغة ميع أصدقائوتقدم الباحثة الشكر اخلالص جل
الذين قد ساعدوها بتقدمي  الرانريي اإلسالمية احلكومية امعةجب 2013العربية للمرحلة 

 .بعض أفكارهم النافعة إىل إمتات كتابة هذه الرسالة
ل هذا العمل مثرة نافعة وترجو من القارئني نقدا بنائيا أن جيع وأخريا، تدعو اهلل

واصالحا نافعا إلكمال هذه الرسالة ألن اإلنسان ال خيلو من اخلطأ والنسيان وعسى أن 
حسبنا اهلل ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري . تكون نافعة للباحثة وللقارئني مجيعا

 .مد هلل رب العاملنيوالحول وال قوة إال باهلل العلي العظيم، واحل
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 مستخلص البحث 
دراسة ) يف تعليم املفردات (Kuartet)رباعية  فعالية وسيلة بطاقة : عنوان البحث

 ( SMP Assalam Islamic Solidarity Schoolجتريبية بـــــ 
 لطفيا : االسم الكامل

 130202041 : رقم القيد
أما املفردات هي عنصر من العناصر املهمة يف اللغة العربية ويلزم للطالب أن يدركوا 

يم املفردات ليكون الطالب قادرين على وهدف تعل. املفردات ويفهموها وحيفظوها
ولتحقيق ذلك . حتفظها وتركيب اجلملة حىت يستطيعوا أن يتكلموا باللغة العربية جيدا

اهلدف البد من املعلم أن يراعي الطرق والوسائل التعليمية املناسبة بالفروق الفردية لدى 
مل يستعمل أساليب ولكن الواقع ننظر أن املدرس . الطالب وخاصة املادة التعليمية

 SMPمثل مبدرسة . وطرائق ووسائل مناسبة لتعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم املفردات

Assalam Islamic Solidarity School . وجدت الباحثة أن قدرة الطالب على املفردات يف
وإعتمادا على . تلك املدرسة مازالت ضعيفة، ومل حيفظ الطالب إال بعض املفردات

هدف الباحثة يف هذه الرسالة هي ملعرفة فعالية استخدام وسيلة بطاقة رباعية  ماسبق،
(kuartet) وأما منهج البحث الذى استعملته الباحثة . لرتقية قدرة الطالب على املفردات

-One Group Pre-Test Postيف هذه الرسالة فهو منهج جترييب بالتصميمات التمهدية 

Test Design . ت -استعملت الباحثة االختباروجلمع البيانات(T-Test)  . أما اجملتمع يف
 SMP Assalam Islamic Solidarityهذه الرسالة فهو مجيع الطلبة يف الفصل األول بــــــ  

School  بعددهم ( ب)وأخذت الباحثة العينة يف الفصل األول . طالبا 113وعددهم
يكون فعاال لرتقية قدرة الطالب  (kuartet)وإن استخدام وسيلة بطاقة رباعية . طالبا 43

 (Kuartet)وأما نتائج من هذا البحث أن استخدام وسيلة بطاقة رباعية . على املفردات
أكثر من  (T-Test)وتعتمد الباحثة على أن نتيجة ت احلساب . فعال يف تعليم املفردات

 (. 2،04 <3،4>2،74) .(T-Test) نتيجة ت اجلدول
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Abstract 

Title of Thesis : The Effectiveness of Quartet Card media in Mufradat 

Learning 

Name : Luthvia 

Number of Student : 140202031 

 

Mufradat is one of the  important elements in learning Arabic. Every student 

should know, understand and memorize it. Furthermore, the aim of learning 

mufradat for student is to memorize and to use it in sentences. Moreover, they can 

speak in Arabic correctly. However, in achieving that purpose the teacher must 

use the methods or media in teaching-learning process. However, there are some 

teachers who don't use an appropriate technique, method, and media yet in Arabic 

learning, especially in mufradat learning. As it happens in SMP Assalam Islamic 

Solidarity School, The researcher who observed at that school, found that the 

ablility of students towards mufradat learning is poor and just a few students can 

memorize the mufradat. Therefor, the purpose of this study is to find out whether 

the use of quarte card can work effectively in teaching mufradat. The researcher 

used the experimental method in the form One Group Pre-Test Post-Testof design. 

In addition to collect that data, the researcher used T-Test trial. Afterwards, the 

quantity of population of this study is 114 students of class VII SMP Assalam 

Islamic Solidarity School. The researcher selected thirty-four students from class 

VII B as the sampel of the research. Then,  the result of this study shows  that the 

use of Quartet Card media is highly effective for increasing the capability of 

student towards mufradat.  It is showed by the result of T-Test, that is 

(2,03<4,3>2,73). 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 
 مشكلة البحث - أ

األجنبية خصًة اللغة العربيىة وتأثري  اللغة تعليم كانت املفردات أهم العناصر يف
وهلذا كانت  .سهل الطالب يف سيطرهتابواسطة املفردات، سي .يف القواعد اللغة العربية

املفردات من  العناصر الىت البد من استيعاهبا حلصول على املهاراة اللغوية  ومنها مهارة 
وقال أمحد فؤاد أفندى إن  1.الكالم وغريها، فيكون تعلمها لنيل الثروة اللغوية مهما جدا

وا عليه الطالب يف تعليم املفردات هي إحدى عوامل أو عناصر اللغة اليت يلزم أن يقدر 
  2.اللغة األجنبية لكي يستطيع أن يستعملها لإلتصال

ولتحقيق ذلك اهلدف البد من املعلم أن يراعي الطرق والوسائل التعليمية املناسبة 
عرفنا أن الطرائق والوسائل . بالفروقة الفردية لدى الطالب وخاصة املادة التعليمية

إن عملية التعليم والتعلم حتتاج إىل .  عملية التعليم والتعلمالتعليمية من العناصر املهمة يف
استخدام الطرائق الىت موحد بوسائل املناسبة للمادة وتؤدى إىل وصول املعارف يف ذهن 

 .الطالب

ولكن الواقع ننظر أن املدرس مل يستعمل أساليب وطرائق ووسائل مناسبة لتعليم 
كما قالت نور ميلياين يف رسالتها أن إحدى من   .اللغة العربية خاصة يف تعليم املفردات

                                                             
مكتبة : ةالقاهر )، المناهج والوسائل التعليميةد مرسي، حممد الليب النجيمي ومحي1

(1227األجنلواملصرية،
2
 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), 

hal. 96  
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 .يقةاملشكلة مهمة يف أنشطة تعليم اللغة العربية أو اللغة األجنبية هي إستفادة من الطر 
ألن الطريقة تعني احملتوى . والطريقة هي لسبب يف جناح الطالب عند تدريس اللغة العربية

 .وكيفية تدريس هذه اللغة

 املالحظة األوىل على رسالتها أن وجدت الباحثة قد حبثت نور ميلياين يف 
الصعيبة لطالب يف املدرسة هنضة السالم املتوسطة اإلسالمية احبري سرفات، وبعض 
الطلبة تارة مل يقدروا على أن يتلفظ املفردات بالفصيح واملرتادفات املتكررة حمتاجة إىل 

وملا املعلم يف تلك . فرداتكذالك فليس هلم ملكة كافية يف كتابة امل. ترمجة متكررة
املدرسة قلة إستخدام الوسائل التعليمية، وقلة رغبة ومشاركة الطلبة عملية تعليم وتعلم 
اللغة العربية خاصة تعليم املفردات، وفقا للطلبة تعليم اللغة العربية ومملة الدرس، 

ناك أيضا وه. LKSويسمعون دائما إىل حماضرة املعلم والعمل على القائمة يف الكتاب 
يعلم األستاذ على املفردات بدون وسيلة ويأمرهم أن حيفظوا دائما على كل املفردات 

   4.فلذلك التعليم ممل للطالب

ومن هذه املشكلة سوف يكون الطالب ضعيفة على ترقية قدرة التعليم اللغة 
ربون العربية وماعندهم ناشط عند التعليم والتعلم خاصة يف التعليم املفردات حىت يعت

 . الطالب إن اللغة العربية ليست لغة مشغولة وسهولة

 SMP Assalam Islamic Soldarityيف الواقع أن تكون هذه املشكلة باملدرسة 

School هذه هي املدرسة من املدارس يف جنتو، أتشية كربى الىت تعلم . أتشية كربى أيضا
املدرسة مازالت  هذهيف وجدت أن قدرة الطالب على املفردات . فيها اللغة العربية

ومن حصول املالحظة الىت قد الحظت . ضعيفة، ومل حيفظ الطالب إال بعض املفردات
الباحثة على بعض الطالب يف هذه املدرسة أن الطالب يشعرون صعبا باللغة العربية 

                                                             
فعالية إستخدام وسيلة الصور في تعليم اتقان المفردات لطلبة الصف الثامن نور ميلياين،   

 5. ، ص2016 بمدرسة نهضة السالم المتوسطة اإلسالمية انجير سرقان،



  
 

 
 

ويشعرون سئما عند تعليم اللغة العربية ومن أسباهبا أيضا أن بعضهم الحيبون اللغة 
ونظرت هناك مل يطبق املعلم طريقة بوسيلة مناسبة يف تعلمها اللغة العربية . العربية

 . خصوصا يف تعليم املفردات حيت يوجد نتائج رخيص لدى الطالب يف هذه املدرسة

إن الوسائل التعليمية متنوعة، منها الصور واأللعلب اللغاوي والسبورة أو اللوحة    
هي الوسيلة البصرية اليت تستخدم لتعليم اللغة  البطاقات. التعليمية ووسائل البطاقات

ويف هذه الرسالة خترت الباحثة النوعا  3.العربية للمبتدئني ولتدفع  قدرهتم على اللغة العربية
   (Kuartet)من الوسيلة البصرية وهي البطاقة الرباعية 

وإعتمادا على ما سبق، تريد الباحثة أن تبحث عنها يف هذه الرسالة حتت 
دراسة " )تعليم المفردات في (Kuartet)فعالية وسيلة بطاقة رباعية  "ضوع املو 

الوسيلة مناسبة ستساعد  .(SMP Assalam Islamic Solidarity Schoolبـــــــ تجريبية 
وقد . الطالب سعيدتا مجيلتا عند التعليم والتعلم خاصة على املفردات اللغة العربية

مكان التعليمية وهي تكون جنيحا عند الطالب يف وسيلة ببعض األالاستخدم وحبث هذه 
وسيلة يف ال فلذلك تريد الباحثة أن تستعمل وتبحث تلك. ترقية قدرهتم على املفردات

 .هذه املدرسة أيضا

هذه اللعبة مكّونة من الثمانية من أنواع . رباعية هي لعبة تلعب هبا أربعة العبني
ويزيد ثالث بطاقات (. ثنان وثالثني مفرداتا)بطاقة  رباعية من اثنان وثالثني بطاقة 

هذه اللعبة الرباعية هي وسيلة تعاون التعليم يف الفصل (. بطاقة 12)رباعية إحتياطّي 
رباعية حيث أهنا مناسبة ودقيقة يف ترقية سيطرة مفردات . لتوصل التعليم إىل الطالب

                                                             
4 Muhammad Ali Al-Khulady, Model Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PSIBA, 

2003), Hal. 140 
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طاقة على صورة الطالب، ألن يف تلك البطاقات توجد وجهني وحيتوي أحد وجهي الب
 5 .اليت ميكن أن تقوم معا كأداة بسيطة لتعزيز حتفيظ الطلبة

 سؤال البحث - ب
إعتمادا على املعلومات السابقة تريد الباحثة يف هذه الرسالة أن تبحث عن 

وأما سؤال البحث يف هذه . يف تعليم املفردات (kuartet)فعالية وسيلة بطاقة رباعية 
الطلبة على  قدرةلرتقية  فعال  (kuartet)لة بطاقة رباعيةهل استخدام وسي: الرسالة فهي
 ؟SMP Assalam Islamic Solidarity Schoolاملفردات بــــــ 

 هدف البحث   -ج
لرتقية   (kuartet)ملعرفة فعالية وسيلة بطاقة رباعية: هدف يف هذا البحث هي  

 .SMP Assalam Islamic Solidarity Schoolالطلبة على املفردات بــــــ  قدرة

 أهمية البحث  -د
  ىل إقادر على زيادة العلم  استخدام وسيلة بطاقة رباعية إن:  للباحثة -ا

 .  الباحثة فيما يتعلق بتعلم املفردات
 زيادة املعلومات واملعرفة عن وسيلة بطاقة رباعية واستخدامهما يف :  للمدرسني -2

 .لغة العربيةحفظ  وفهم املفردات عند التعليم والتعلم ال
   تدفع الطلبة يف فهم وحفظ املفردات باستخدام وسيلة بطاقة رباعية:  لطلبةل – 4

 .حىت ترقى كفاءة الطلبة لتفهم املفردات
 افتراضات البحث و فروضه  -ه

كما كتب الدكتور فخرالدين عامر يف  . إن الوسائل تؤثر دوافع الطلبة تأثريا قويا 
ية أهنا تزود الطالب بأساس حمسوس لتفكريه، ومتده باخلربة أن الوسائل التعليم: "كتابه

                                                             
5
 http://mgmppknmojokerto.blogspot.com/2013/12/game-kwartet.html (di akses pada 

tanggal 22 juli pukul 11.35) 

http://mgmppknmojokerto.blogspot.com/2013/12/game-kwartet.html
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لذالك توعد الطلبة إىل النشاط يف عملية  6."احلقيقية اليت ختلق فيه النشاط الذايت
التعليم، و على املعلم بأن يهتم  بالوسيلة املناسبة للطلبة تسهيال هلم يف فهم املدة 

 .املدروسة
 :هي, يف هذا البحث وأما الفرضان الذان تفرتض الباحثة

 .فعالة يف تعليم املفردات (Kuartet)بطاقة رباعية : (Ha) وأما الفرض البديل .1
 .غري فعالة يف تعليم املفردات (Kuartet)بطاقة رباعية : (H0)وأما الفرض الصفري  .2
 حدود البحث- و

فعالية وسيلة : تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة حتت املوضوع: احلد املوضوعي .1
  .يف تعليم املفردات (kuartet)طاقة رباعية ب

ــ: احلد املكاين .2  . SMP Assalam Islamic Solidarity Schoolيقتصر هذا البحث بـــــ
 2012إن البحثة تبحث هذه الرسلة يف سنة : احلد الزماين .4

 مصطلحات البحث- ز
 الوسيلة -
أو الدارس  لوسيلة هي مجيع األدوات والعدات واآلالت الىت يسخدمها املدرسا

لنقل حمتوى الدرس إىل جمموعة من الدارسني سواء داخل الفصل أو خارجه 
 7.هبدف حتسني العملية التعلمية

 (Kuartet)بطاقة رباعية  -
البطاقات هي إحدى الوسائل البصرية يعين الوسائل اليت تستفد منها طريق 

يساعد لرتقية وجبانب ذلك أن استخدام الوسائل يف تعليم اللغة العربية . العني
 :قال حممد على اخلولدي يف كتابه. ثروة املفردات مبادة اللغة العربية

                                                             
علما الكتب، : اهرةالق)، طرق التدريس الخاصة باللغة العربية اإلسالميةفخر الدين عامر، 6

    253. ، ص(1320
 243.ص، (م1277املصري  مكتبة األجنلو)المناهج والوسائل التعلمية. حممد لبيب النجيمى7
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8
 

 
رباغية هي لعبة تلعب . ف إىل زيادة املفردات العربيةهي لعبة إعالمية هتدرباعية 

هذه لعبة مكّونة من الثمانية من أنواع بطاقة  رباعية من اثنان . هبا أربعة العبني
ويزيد ثالث بطاقات رباعية إحتياطّي (. اثنان وثالثني مفردات)وثالثني بطاقة 

فصل لتوصل هذه لعبة رباعية هي وسيلة تعاون التعليم يف ال(. بطاقة 12)
رباعية حيث أهنا مناسبة ودقيقة يف ترقية سيطرة مفردات . التعليم إىل الطالب

الطالب، ألن يف تلك البطاقات توجد وجهني وحيتوي أحد وجهي البطاقة على 
 2 .اليت ميكن أن تقوم معا كأداة بسيطة لتعزيز حتفيظ الطلبةصورة 

 مفردات -
يف ذات الوقت وسائل للتفكري،  أدوات محل املعىن كما أهنا"املفردات هي 

فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات حتمل ما 
واملفردات يف اإلصطالح هي اللفظ أو الكلمة اليت تتكون من حرفني  10.يريد

قالت رمحة  .فأكثر وتدل على معىن الواحد وهي إحدى العناصر املهمة يف اللغة
يشكل تدريس املفردات جزءا رئيسيا "هات املعاصرة أن إبراهيم يف كتاب اإلجتا

 11".يف دراسة اللغة
 

 
                                                             

8 Muhammad Ali Al-Khulady, Model Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PSIBA, 2003), 

Hal. 140 
9 http://mgmppknmojokerto.blogspot.com/2013/12/game-kwartet.html (di akses pada tanggal 

22 juli pukul 11.35) 
جامعة أم القرى، : العربية السعودية ليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،تعحممود كامل،   1

 161. ، ص1225
 222. ، ص(دار الفكر العريب، دون السنة: القاهرة) اإلتجاهات المعاصرة،رمحة إبراهيم،  11

http://mgmppknmojokerto.blogspot.com/2013/12/game-kwartet.html
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 الدراسات السابقة- ح
12(2016)الدراسة إنتان سفوتري  .1

 

تطبيق وسائل الغناء لرتقية قدرة الطالب على : "تبحث إنتان سفوتري عن
 ".م2016، يف السنة (دراسة جتريبية باملدرسة املتوسطة حممدية بندا أتشية)املفردات 

تطبيق وسائل الغناء يكون ترقية قدرة  : وأما األغراض اليت هتدف إليها فهي
الطالب على حفظ املفردات وتطبيق وسائل الغناء يسبب إىل ترقية على الطالب يف فهم 
املفردات وتطبيق وسائل الغناء أو طريقة الغناء يستطيع الطالب لتغين الذي توفق على 

يفرحوهم كالغناء دجندوت وبوب وجاز وروك وغري ذلك املفردات بنوع غناء الذي 
 .وتطبيق وسائل الغناء يسهل الطالب على املفردات سهال طيبا

ترجع الباحثة إىل استخدام البحوث الكمية هو : أما مناهج البحث فهي
ويكون اجملتمع هلذا مجيع الطالب يف املدرسة املتوسطة حممدية . البحوث التجربية

وإختارت  الباحثة العينة بعض من عددهم، فأخذت الباحثة فصلني . طالبا 52وعددهم 
طالبا  10كاجملموعة الضابطة بعددهم ( أ)من طالب الصف الثاين ومها الفصل الثاين

 .طالبا 10كاجملموعة التجربية بعددهم ( ب)والصف الثاين 

وتقوم . توأما الطريقة املستخدمة جلمع البيانات قامت الباحثة بالطريقة االختبارا
مث حتليل البيانات عن أجوبية الطالب من   (Post-Test)خترب االختبار البعدي تالباحثة ب

ونتائج البحث هي تطبيق وسائل الغناء يؤدي إىل ترقية قدرق الطالب على . كل البنود
تعليم املفردات وجيعل عملية التعليم سهلة لدى الطالب ويساعد الطلبة يف فهم 

 .املفردات

                                                             
دراسة تجريبية )تطبيق وسائل الغناء لترقية قدرة الطالب على المفردات : إنتان سفوتري عن 12

بندا آتيشة،  -جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية، دار السالم  ،(لمدرسة المتوسطة محمدية بندا أتشيةبا
2012. 
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 :سة احلاليةادر والالدراسة السابقة ني بعالقة 
يف . ير البحث احلايل خيتلف بالبحث الذي كتبها انتان سفوت: اخلتالف   

املوضوع أو املكان واملشكلة والدراسة السابقة، تبحث عن تعلم اللغة العربية تطبيق 
ية وسيلة فعالوأّما الدراسة احلالية تبحث عن . وسائل الغناء لرتقية الطالب على املفردات

 .تعليم املفردات يف (Kuartet)بطاقة رباعية 

 14(2015)الدراسة راضية األسرى  .2

تطبيق وسائل بطاقات األسئلة واألجوبة لرتقية قدرة " :راضية األسرى عن تبحث
 .م2015، يف السنة "MTsN Rukoh)دراسة جتريبية بــــ )الطلبة على تعلم اللغة العربية 

بطاقات األسئلة فعالة على  التعرف: ليها فهيوأما األغراض اليت هتدف إ
 MTsN بــــيف املرحلة املتوسطة  واألجوبة لرتقية قدرة الطلبة على تعلم اللغة العربية

RUKOH بوسيلة بطاقات األسئلة واألجوبة لرتقية  طبيقت كيفيةعلى   والتعرف. بندا أتشية
 .بندا أتشية MTsN RUKOH بــــطة قدرة الطلبة على تعلم اللغة العربية يف املرحلة املتوس

وأما نتائج البحث يف هذه الرسالة هي أن تطبيق وسائل بطاقات األسئلة 
فدرجة املتوسطة من . واألجوبة يكون فعاال لرتقية قدرة الطلبة على تعلم اللغة العربية

ة النهائيّ  ا درجة املتوسطة من النتائجأمّ . 75،13ة من الطريقة التقليدية هي النتائج النهائيّ 
إذن درجة املتوسطة من . 22،20فهي األسئلة واألجوبة من الطريقة اجلديدة بالتطبيق

  <  75،13أو  األسئلة واألجوبة الطريقة التقليدية أصغر من الطريقة اجلديدة بالتطبيق
22،20. 

                                                             
تطبيق وسائل بطاقات األسئلة واألجوبة لترقية قدرة الطلبة على تعلم اللغة : راضية األسرى  1

بندا آتيشة،  -كومية، دار السالم حلجامعة الرانريى اإلسالمية ا، MTsN Rukoh)دراسة تجريبية بــــ )العربية 
2015.
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البحث احلايل خيتلف بالبحث الذي   :سة احلاليةادر والالدراسة السابقة بني عالقة 
يف املوضوع أو املكان واملشكلة والدراسة السابقة، تبحث عن . راضية األسرى كتبها

تطبيق وسائل بطاقات األسئلة واألجوبة لرتقية قدرة الطلبة على تعلم تعلم اللغة العربية 
 يف (Kuartet)فعالية وسيلة بطاقة رباعية وأّما الدراسة احلالية تبحث عن  .اللغة العربية

 .تعليم املفردات

 13(2016) وارثة أمكراسة الد .4
األلعاب اللغوية والتطبيق عليها يف تعليم املفردات ": تبحث وارثة أمك عن

، يف السنة ("Suak Bakongدراسة إجرائية باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية )
 .م2016

إختارت الباحثة هذا : واألسباب الليت دفعت الباحثة لتكتب هذه الرسالة منها 
هنا ترى أن وسائل التعليم اليت يستخدمها املدرس يف تعليم املفردات الوسائل املوضوع أل

ولذك .غري مناسبة مبا يقتضيه الزمان ومل يكن الطلبة ناشطني ودافعني يف تعلمها
استخدمت الباحثة اجلديدة تسهل الطلبة يف تعلم املفردات أال وهي األلعاب اللغوية، 

 .ذه املدرسة من قبلوهذه الوسيلة مل تكن موجودة يف ه

وأهدف الباحثة من كتابة هذه الرسالة ملعرفة تأثري األلعاب اللغوية والتطبيق عليها 
يف ترقية قدرة الطلبة على تعليم املفردات و ملعرفة استجابة الطلبة على األلعاب اللغوية 

 Research)وللحصول على البيانات، تقوم الباحثة بالبحث اإلجرائي . يف تعليم املفردات

Action .) 
والنتائج اليت حصلت عليها الباحثة فهي إن األلعاب اللغوية تؤثر كثريا يف ترقية 

 .قدرة الطلبة على تعليم املفردات ويستجيبها الطلبة استجابة صحيحة يف تعليم املفردات
                                                             

دراسة إجرائية بالمدرسة الثانوية ) األلعاب اللغوية والتطبيق عليها في تعليم المفردات: وارثة أمك 14
بندا آتيشة،  -، جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية، دار السالم ( Suak bakongاإلسالمية الحكومية

2012.
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البحث احلايل خيتلف بالبحث الذي   :سة احلاليةادر والالدراسة السابقة بني عالقة 
يف املوضوع أو املكان واملشكلة والدراسة السابقة، تبحث عن تعلم . رثة أمكوا كتبها

وأّما الدراسة احلالية  .األلعاب اللغوية والتطبيق عليها يف تعليم املفردات اللغة العربية
 .تعليم املفردات يف (Kuartet)فعالية وسيلة بطاقة رباعية تبحث عن 

 طريقة كتابة الرسالة- ط

بة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على النظام الذي وضعته كلية أما كيفية كتا 
 :الرتبية جلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، وهذا النظام مذكور يف كتاب

Panduan akademik dan penulisan skripsi Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh 2016 
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يالفصل الثان  
رياإلطار النظ  

 المفردات  - أ
 مفهوم المفردات -1

أدوات محل املعىن كما أهنا يف ذات الوقت وسائل للتفكري، "املفردات هي 
 15.فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد

واملفردات يف اإلصطالح هي اللفظ أو الكلمة اليت تتكون من حرفني فأكثر وتدل على 
 .وهي إحدى العناصر املهمة يف اللغةمعىن الواحد 

يشكل تدريس املفردات " رمحة إبراهيم يف كتاب اإلجتاهات املعاصرة أنقالت 
وأول ماجيب على املدرس هو أال يلجأ إىل لغة وسيطة  16".جزءا رئيسيا يف دراسة اللغة

يف  أو مبعىن آخر إىل ترمجة، بل عليه أن تنطلق من بعض األساس الرتبوية اليت نوجزها
 :النقاطا اآلتية

أوال وقبل كل شيئ، وهذا أمر بالغ األمهية، إذا كان الطالب يف املستوى األوىل،  -
على املدرس أن يقتصد يف املفردات اليت يستعملها وأن يقلل من كالمه قدر 
املستطاع، فحصيلة الطالب من املفردات ضيئلة والفائدة من أغراقهم يف سيل 

ون منها شيئا، عليه أن يستعمل من األلفاظ ما يلزم من املفردات اليت ال يفهم
 .فقط وما حيتاجه يف مهمته

                                                             
جامعة أم القرى، : العربية السعودية لغة العربية للناطقين بلغات أخرى،تعليم الحممود كامل،  15

 161. ، ص1225
 222. ، ص(دار الفكر العريب، دون السنة: القاهرة) اإلتجاهات المعاصرة،رمحة إبراهيم،  16
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واملدرس ممثل، هذه حقيقة، وهذا ال يعين أنه ينبغي فقط أن يستعمل احلركة   -
كوسيلة بصرية، وإمنا ينبغي أيضا أن يستعمل احلوار كذلك جيب عليه أن خيلق 

املمثل واجلمهور، عليه بطبيعة  تلك العالقة اليت تكوين بني. بينه وبني طالبه
قائما ألنه " احلوار"احلال أن يستعمل احلركة ألن احلركة تعبريية، وجيب أن يكون 

 .هو وحده الذي يثري اإلهتمام
ويف تدريس، كما هي احلال يف املسرح، يبدأ املدرس باحلركة، مث ينطق بالعبارة أو  -

ترديدها فرديا ومجاعيا، حبيث اجلملة ويكررها إذا لزم األمر، ويطلب من الطالب 
 17.ينفذى الصوت جيدا إىل األذن، أما الكتابة فال تكون اال يف مرحلة الحقة

 أنواع المفردات -2
 تتنوع املفردات على أربعة أنواع وهم املفردات حسب املهارات اللغوية و   

 .  املفردات حيث املعىن و املفردات حيث التخصص و املفردات حيث اإلستخدام
 18:ها نوع على حسب المهارات اللغويةأول

: وهذه تنقسم إىل نوعني (understanding vocabulary)المفردات للفهم  -
ويقصد بذلك جمموع الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرف عليها  اإلستماع

ويقصد بذلك جمموع  القراءة. وفهمها عندما يتلقها من أحد املتحدثني
رف عليها وفهمها عندما يتصل هبا على صفحة الكلمات اليت يستطيع الفرد التع

 .مطبوعة
: وهذا أيضا تنقسم إىل قسمني (speaking vocabulary)المفردات للكالم  -

ويقصدهبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف حياته  (informal)عادية 

                                                             


222. ، ص(دار الفكر العريب، دون السنة: القاهرة) اإلتجاهات المعاصرة،رمحة إبراهيم،  17

جامعة أم : سعودية) المرجع في تعليم اللغة العربية للنطقين بلغات أخرى،محد طعيمة، رشدى أ 18
   616.ص( القرى، دون السنة
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ويقصدهبا جمموع الكلمات اليت حيفظها الفرد وال  (formal)موقفية اليومية، 
 .دمها إال يف موقف معني أو عندما تكن له مناسبةيستخ

 عدية: وهذا أيضا تنقسم إىل نوعني (writing vocabulary)المفردات للكتابة  -
ويقصدهبا جمموع الكلمات اليت يستخدمها الفرد يف مواقف اإلتصال الكتيب 

ويقصدهبا جمموع  موقفية. اخل... شخص مثل أخذ مذكرات، كتابة يوميات
يت يستخدمها الفرد يف مواقف اإلتصال الكتيب الرمسى، مثل تقدمي الكلمات ال

 .اخل...طلب للمعمل أو إستقالة أو كتابة تقرير
سياقية : وتنقسم كامنة إىل قسمني (potential vocabulary)المفردات الكامنة  -
(contex) خليلية . ويقصدهبا جمموع الكلمات اليت ميكن تفسريها من السياق
(analysis) قصدهبا جمموع الكلمات اليت ميكن تفسريها إستنادا إىل وي

 .خصائصها الصرفية كأن نرى مازيد عليها من حروفها أو ما نقص

  1:وثانيها تقسيم المفردات حيث المعنى

ويقصدهبا جمموعة املفردات  (content vocabulary)كلمات المحتوى  -
 .األساسية اليت تشكل طلب الريالة مثل األمساء واألفعال

ويقصدهبا جمموعة املفردات اليت ترتبط بينها  (function word)كلمات وظيفية  -
 .واجلمل اليت يستعان هبا على إمتام الرسالة مثل حروف اجلر والعطف وغريها

ويقصدهبا جمموعة املفردات اليت التنقل معىن  (cluster word)كلمات عنقدية  -
أخرى مساعدة تنقل من خالهلا معينا هي مستقلة بذاته وإمنا حتتاج إىل كلمات 

 .مثل رغب فهذه الكلمة مبعىن أحب وانصرف. إىل مستقبل معىن خصا
 

                                                             
جامعة أم : سعودية) المرجع في تعليم اللغة العربية للنطقين بلغات أخرى،رشدى أمحد طعيمة،  12

 617 .ص( القرى، دون السنة
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   2:وثالثها تقسيم المفردات حيث التخصص

ويقصدهبا جمموعة الكلمات العامة اليت  (service word)كلمات خادمة  -
يستخدمها الفرد يف مواقف احلياة العادية أو إستخدمتها الرسم غري 

 .يةالتخصيص
ويقصدهبا جمموعة الكلمات اليت  (special content word)كلمات تخصيصية  -

 .تنتقل معاىن خاصة أو تستخدم بكثرة يف جمال معني

 :وأربعها تقسيم المفردات حيث اإلستخدام

ويقصدهبا جمموعة الكلمات اليت يكون الفرد  (active word)كلمات نشيطة  -
 .ة أو حىت يسمعها أو يقرؤها بكثرةمن إستعماهلا يف الكالم أو يف الكتاب

ويقصدهبا جمموعة الكلمات اليت حيفظ الفرد  (passive word)كلمات خاملة  -
 .هبا يف رصيده اللغوى وإن مل يستمعاها

 أهمية المفردات -3

ومع ذلك . قد خيتلف خرباء تعليم اللغات يف معىن اللغة، ويف أهداف تعليمها
ب أساسي من مطالب تعليم اللغة األجنبية وشرط فأهنم ينفقون أن تعليم املفردات مطل

 21.من شروط إجابتها

تعليم املفردات حتتاج إىل الطرائق والوسائل املناسبة لكي يستطيع أن يتحقق هبا 
واملفردات ستجعل الطلبة قادرين على الفكر فيستطيعون أن يعربوا ما  22.هدف التعليم

                                                             
 612. ص، ....ة العربيةالمرجع في تعليم اللغرشدى أمحد طعيمة،   2
، مطبعة األجنبية لمدرسى اللغة العربيةالعربية مدخل إلى طرق تعليم اللغة أزهر أرشد،  21

 23. ، ص1222أو جونج فاندانج، " األحكام"
: ، الرياضطرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراهيم العصلي،  22

 143. ، ص2002الإلسالمي،  جامعة اإلمام حممد بن سعود
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لطالب طريقة نطق حرفها وسهلة يف وأن تعليم املفردات سيعرف ا. يريدون يف فكرهم
 .فهم معىن أو ترمجة العبارات وسهلة يف تكلم اللغة العربية أو األجنبية

إن تعليم املفردات ال يعىن أن الطلبة يف تعلمه اللغة الثانية قادرا على ترمجتها إىل 
عاجم اللغة األم وإجياد مقابل هلا، أو كونه قادرا على حتديد معناها يف القواميس وامل

العربية فحسب، بل أن الكفاءة يف تعليم املفردات هو أن تكون الطلبة قادرين على 
إستعمال الكلمة املناسبة يف املكان املناسب، حىت يستطيع اإلتصال بالعربية وعدد 

 24.األمناط والرتاكيب

 أهداف المفردات -4

 :أما األهداف من تعليم مفردات اللغة العربية فهي

للطلبة، سواء من خاالل مواد القراءة وفهم  تقدمي مفردات جديدة-أ 
 .املسموع

تدريب نطق املفردات بشكل صحيح ألن النطق هو قيادة جيدة يف -ب 
 .احلصول على إجادة التحدث والقراءة بشكل صحيح على أي حال

فهم معىن املفردات، سواء داللة أو معجمة، وعندما تستخدم يف سياق -ج 
 23.مجلة معينة

والتلفيظ والقراءة يستطيع أن يرقي كفاءة الطلبة حلفظ وفهم ومن الواقع، الطريقة 
وترقية قدرة نطقها حتتاج إىل الطريقة والوسيلة املناسبة يف تعليم اللغة . املفردات العربية

 .العربية

                                                             
، مطبعة األجنبية لمدرسى اللغة العربية العربية مدخل إلى طرق تعليم اللغةأزهر أرشد،   2

 25-23. ، ص1222أو جونج فاندانج، " األحكام"


24
 Azzain. Media Pembelajaran Mufradat. Di posting pada Desember 2013. Diakses pada 

hari selasa tanggal 03 Oktober 2017 Pukul 12.26 WIB. 
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بناء على هذا، كان تعليم املفردات يف املتوسطة هي عملية تعليمية يقصد هبا 
يعطى السهولة  ((Kuartetبطاقة رباعية وكان وسيلة . ربيةدفع الطلبة لتنمية مهارة اللغة الع

وتعليم املفردات املناسبة للمبتدئني هي تعليم حلفظ . يف تعليم املفردات بشكل بسيط
 .املفردات أكثر من قبل

 الوسائل  -ب
 مفهوم الوسائل .1

الوسائل هي مجيع األدوات واملعدات واألالت اليت يستخدمها املدرس أو 
حمتوى الدرس إىل جمموعة من الدارسني سواء داخل الفصل أو خارجه الدارس لنقل 

وتقسم الوسائل اىل ثالثة اقسام وهي الوسيلة السمعية . هبذف حتسني العلمية التعلميمية
. لفاظ وحدهاوذلك دون االستناد إىل األ. والوسيلة البصرية والوسيلة السمعية والبصرية

تصر على األلفظ فهو ليس وسيلة ولكن ما حيتوبه من وباالغاىل فإن الكتاب الدرس اذا اف
 25.رسوم وخرائط وصور وتصميمات وغريها اليت ميكن اعتبارها وسائل تعليمية

الوسائل التعليمية هي األدوات املختارة املناسبة ليسهل املدرس يف تبليغ 
ى قدر وكانت استخدامها جاء بشروط متحددة مناسبة عل. األهداف التعليمية إىل الطلبة

 .ففم الطلبة
 :التعليميةأنواع الوسائل  .2

 :ميكن تقسيم الوسائل التعليمية إىل ثالثة أقسام رئيسية هي
 األلفاظ وهي تعد أكثر الوسائل جتريدا-أ 
 .الوسائل  السمعية والبصرية وهي تعد وسائل بدلة عن الوقع-ب 
 اخلربات اهلادفة املباشرة وهي الواقع احلى اللمموس-ج 

                                                             
25
، ريةصمكتبة األجنلوا امل)التعلمية،  والوسائل اهج نالم ،مد لبيب النجية وحممد منري مرسيحم

 243. ص( م 1277
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 :سيلة السمعية والبصرية ميكن تقسيمها كاآلىنوفيها يتعلق بالو  
 –األذاعة  -وهي تلك تعتمد على حاسة للسمع مثل الرادو: الوسائل السمعية-أ 

 .واالسطوانات والتسجيالت الصوتية
هي تلك الوسائل اليت تعتمد على حاسة البصر وتشمل : الوسائل البصرية-ب 

ئط والصور بأنواعها التماذ واليانات و األشياء والشرائح والرسوم واخلرا
 .(الثابثه واملتحركة)واألفالم الصامته 

هي تلك الوسائل اليت على حاسة السمع : سائل السمعية البصريةو ال -ج 
تشمل التلفزيون التعليمى واألفالم التعليمية الناطقة والبصر فش وقت واحد 

 26.والشرئح مبصاحبة تسجيالت صوتية للشرح والتفسري والصور

ة خترت الباحثة نوعا من الوسائل البصرية وهي البطاقة الرباعية ويف هذه الرسال
(Kuartet) 

 مصادر الوسائل التعلمية .3
وأنواعها متعددة وميكن اجلصول , مصادر الوسائل التعليمية كثرية  

 :أمهها, عليها من مصادر متعددة
-أ  فيمكن احلصول , وهي أغىن مصدر من مصادر الوسائل التعليمية, البيئة 

كما وان الرحالت التعليمية . ثري من األشياء والعينات منهاعلى الك
 .تشكل أكرب وسيلة فعالة لالستفادة من البية

وهذا املصدر حيتاج , وذلك عن طريق الشراء, األسواق احمللية واحلارجية-ب 
وال غىن عنه إذا يوفر الكثري من املواد واألدوات  , اىل توفري األموال

 .ملخرت وبعض النماذجكاألفالم واألجهزة وأدوات ا
ان أعداد الوسائل التعليمية من قبل املعلم , العمل احمللى يف املدرسة-ج 

لتعاون مع طالبه حسب حاجته مبا يوفق نتطلبات املادة التعليمية هو 
                                                             

245 -243 .ص، ....التعلمية والوسائل اهج نالم،  مرسيحممد لبيب النجية وحممد منري  26
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أفضل السبل للحصول على العديد من الوسائل التعليمية بعسر قليل 
  27.عليموحسب الشروط اليت عليها دور الوسيلة يف علمية الت

 العوامل التي تستهم في فاعلية الوسائل التعليمية .4
الدرس يف جناح استخدام الوسائل  الىت نشاركهناك بعض االعتبارات  

 :التعليمية منها
 ينبغي أن يكون املدرس واثقا من نفس من مادته العلمية -أ 
 ينبغي أن يكون املدرس حمابا ملادته -ب 
 قادرا على تكوين عالقات ينبغي أن يكون املدرس حمابا لتالميذة -ج 

 معهم قسوددها احملبة واأللفة والصداقة
 ينبغي أن يدرس املدرس الفروق الفردية بني تالميذة -د 
 ينبغي أن يهتم املدرس بدوافع التلميذ -ه 
يف مستوى نضج ومنو ( الرسالة)ينبغي أن تكون املادة العلمية -و 

 22.التالميذ

عند استخدام الوسائل التعليمية  إذا مهمة للمدرس ليهتم بالعوامل املذكورة
 .للحصول النتيجة اجليدة كما يقصد يف التعليم

 أهمية الوسيلة التعلمية  .5

يف عملية التعليم على األمور  للمعلميساعد استخدام الوسائل التعليمية 
:التالية 

  

 .تساعد على رفع درجة كفايته املهنية-أ 

                                                             
27

(  م 2014 ،مكتبة احملتسب: عمان بريوت) مية التعلميةالوسائل التعلي ،بشري عبدالرحيم الكلوب 
41ص 

24. ص، ....التعلمية والوسائل اهج نالم ،مد لبيب النجية وحممد منري مرسيحم 28



19 
 

 
 

 .ملنفذ، واملقوم للتعليمتغري دوره من الناقل وامللقن إىل دور املخطط، وا-ب 
 .تساعده على حسن عرض املادة، وتقوميها، والتحكم هبا-ج 
 .متكنه من استغالل كل الوقت املتاح بشكل أفضل-د 
 .توفر وقته وجهده املبذولني يف حتضري املواقف التعليمية وإعدادها-ه 
 .تساعده يف إثارة دافعية طالبه-و 
، وذلك جرة الدراسةتساعده على التغلب على حدود الزمن واملكان يف ح-ز 

من خالل عرض بعض الوسائل عن ظواهر وقعت يف زمن فات أو يف 
 .مكان بعيد

 :من جالل اآليت  للمتعلمأمهية الوسائل التعليمية 
 .تنمي يف املتعلم حب االستطالع، وترغبه يف التعلم-أ 
 .تقوي العالقة بينه وبني املعلم، وبينه وزمالئه-ب 

 .توسع جمال اخلربات اليت مير هبا-ج 
 .تسهم يف تكوين اجتاهات مرغوب فيها-د 
 . تثري اهتمامه وتشوقه إىل التعلم-ه 
 .توفر من وقته وجهده يف التعلم-و 

 : التعليمية للمدةسائل التعليمية و أما أمهية ال

تساعد على توصيل املعلومات، واملواقف، االجتاهات، واملهارات املضمنه -أ 
 .يف التعليمية إىل املتعلني

 .علومات حية وذات صورة واضحة يف ذهن املتعلمتساعدعلى إبقاء امل-ب 
 .يتشوق املتعلم للمادة اليت يعتملها ويشاركها-ج 
 .تطبيق ما يتم تعلمه حجرة الدرسة يف مواقف احلياة الواقعية-د 
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املواد تقدم يف أصغر يف وحدة ممكن حىت يتمكن املتعلم من متابعتها -ه 
 .واستيعاهبا

ل طالب من التعلم وفقا املوااقف التعليمية منظمة حىت يتمكن ك -و 
 22.ملستواه

 رباعيةوسيلة بطاقة  - ج
 مهوم بطاقة رباعية .1

البطاقات هي إحدى الوسائل البصرية يعين الوسائل اليت تستفد منها طريق 
وجبانب ذلك أن استخدام الوسائل يف تعليم اللغة العربية يساعد لرتقية ثروة . العني

 :اخلولدي يف كتابه قال حممد على. املفردات مبادة اللغة العربية
Media kartu adalah media pembelajaran yang digunakan dalam pengajaran 

bahasa Arab untuk tingkat pemula dan memotivasi kemampuan siswa dalam 

belajar.
30

 

 3لعبت هذه اللعبة من . هتدف إىل إضافة مفردات عربية لعبة وسيلةالرباعية هي      
 46)بطاقة  42رباعيات مع جمموعه  2يتكون هذا الالعب من . فالأط 5إىل 

يتم لعب هذه . أطفال 5لعب  حيت( بطاقة 12)رباعيات احتياطية  4مع ( مفردات
صورة زوج من مربعات و . بطاقات يف نفس الفئة إلنتاج رباعي 3اللعبة من خالل مجع 

 .كما يلي  عربيا الرباعية
 
 
 
 
 

                                                             

املمتز إنستيتوت، دار  ،الطبعة الثانية .تطوير منهج تعلم تقويم الغة االعربية لنطقين بغيرها. ترميزي نينورسي 22
 125.، ص2015 :السالم 

30
 Muhammad Ali Al-Khulady, Model Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PSIBA, 

2003), Hal. 140 
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 رباعية لتعلم المفرداتإعداد بطاقة  .2
منوذج بطاقة الرباعية املستخدمة هو تعديل على شكل بطاقة رباعي بشكل  

يتم صنع البطاقات عن طريق جتميع عدة مفردات لكلمة وفقا ملوضوع املوضوع يف . عام
 .سنتيمرتا 7وعرضها  سنتيمرتا 6كل بطاقة يبلغ طوهلا و  . بطاقة واحدة
عدد البطاقات لكل (. الكلمات)عناوين خمتلفة  2من بطاقة واحدة  جمموعتتكون كل 

التحضري لصنع . حتتوي كل بطاقة على ثالث مفردات. اتبطاق 42هو جمموعة 
 :كما يلي  بطاقات الرباعية

أبيض ومغطى بورق كرتوين آخر   لونهمطبوع على ورق كرتوين)أوراق مطبوعة -أ 
 (.تالفةيستخدم غراء ورق جيد إلنتاج بطاقات ثقيلة وغري سهولة 

 .قطع البطاقات لتكون جاهزة لالستخدام -ب 
 رباعية بطاقة لعب  يةكيف .3

 :لعب الرباعية هي كما يلي يةكيف :كيفية لعب الرباعية هي كما يلي
يتم . أوراق 3العبني ، حيصل كل العب على  3يتم حتويل البطاقة إىل -أ 

 .يف االجتاه العكسيباقية تكديس البطاقات ال
ألول يسألون أحد الالعبني اآلخرين عن اسم البطاقة الالعبون على الدور ا-ب 

على سبيل املثال ، ما تريد مجعه هو رباعي . اليت يريدون مجعها يف الرباعية
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األمساء املوجودة  و ونللالذي جيب مجعه هو بطاقة أخرى بنفس فاالفواكه ، 
 .على البطاقة

 مي البطاقة ومث جيب عليه تقد. البطاقة الختيارإذا كان الالعب املطلوب -ج 
إذا مل تكن البطاقة اليت . لالعب األول متابعة اللعبة وطلب بطاقة أخرى

 إيلالبطاقات وتستمر اللعبة  جمموعواحدة من أعلى  ، فيأخذيريدها موجودة
. مجيع البطاقات تهيتستمر اللعبة يف الطريقة األوىل ، حىت ت. الالعب التايل

 41.عبةفاز الالعب الذي مجع أكثر رباعيات الل
 

 
 

     
 

 
 رباعية في التعلمبطاقة لعبة  .4

يف هذا الزمان، تتنوع ألعاب الورق بشكل متزايد، كما أن بعض ألعاب الورق 
ألعاب بطاقة . تعمل على تبديل الوظائف، ليس فقط لأللعاب ولكن أبضا وسيلة للتعلم

ا حتتوي على التعلم الرباعية أهنا ألعاب بطاقة نظرية وميكن تطبيقها يف عملية التعلم ألهن
ألعاب بطاقة الرباعية هي لعبة مصورة ميكن لعبها معا كوسيلة بسيطة لتقوية عملية . فيها

 .حفظ األطفال
 
 

                          

                                                             
31

 http://bam.raudhatulmuhibbin.org/2010/01/game-kwartet-arabiyyah.html (diakses 

pada tanggal 20 februari 2018 pukul 16.19) 

امساء البطاقة اليت البد أن جيتمعها 
 االعبون لتكون رباعية

http://bam.raudhatulmuhibbin.org/2010/01/game-kwartet-arabiyyah.html


2  
 

 
 

 مزايا وسيلة بطاقة رباعية وعيوبها .5

مزايا البطاقة . مادياً، حتتوي بطاقة الرباعية على العديد من املزايا والعيوب 
 :عية هي كما يليالربا

لعبت يف أي إذ  ، سهلصنععملي، ألنه سهل احلمل يف كل مكان، سهل ال-أ 
 .مكان

 .ميكن استخدامها للمجموعات الكبرية أو الصغرية-ب 
 .الصنعللطالب أيًضا املشاركة بنشاط يف  استطاعةباإلضافة إىل املعلم، -ج 
  الرباعية حتسني مهارات التحدث واالستماع ةبطاقالب لعلا استطاعة-د 

 .للطالب، وذلك بسبب التفاعالت بني الطالب
 . نتظمةاملكتابة ال أو فكاراألأو  الرأيأن يساعد الطالب يف  استطاعة -ه 
 .الطالب على التعلم تدافعو رغبة ال نميةيساعد ويسهل املعلم يف حماولة لت-و 

 :كما يلىلعبة بطاقة الرباعية   عيوبا
عدد  ، ألنغري عدد كثري منأن يتبعها عدد الالعبني  يستطيعهذه اللعبة .أ 

 .حمدود من البطاقات
 42.كي تكون مثرية يف االحتمامبطاقة الرباعية  ل حيتاج تصميم متنوعةال تزال  .ب 
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 http://mgmppknmojokerto.blogspot.com/2013/12/game-kwartet.html (di akses pada 

tanggal 22 juli pukul 11.35 WIB. 

http://mgmppknmojokerto.blogspot.com/2013/12/game-kwartet.html
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 الفصل الثالث

 إجراءات البحث الحقلي
 

 منهج البحث -أ 

للبحث العلمي أثر بارز يف تقدم العلوم عامة الطبيعية منها واإلنسانية، ألن أثره 
إن منهج البحث الذي . 44الطبيعية أكرب وأوضح بسبب عدد من العوامليف تقدم العلوم 

عليه يف هذه الرسالة هو حبث جترييب ألن له أثر جلي يف تقدم العلوم  ةعتمد الباحثت
( املتغري املستقل)عرف أثر السبب تبواسطته أن  ةستطيع الباحثتالطبيعية وهبذا املنهج 

 .43(املتغري التابع)على النتيجة 

صميمات املنهج التجرييب فتجرى على أربعة أنواع وهي التصميمات التمهدية أما ت
(Pre - Experimental) والتصميمات التجريبية ،(True – Experimental Designs) ،

 – Quazi)، والتصميمات شبه التجريبية (Factorial Design) والتصميمات العاملية

Experimental).45 ت التمهيدية بشكل تصميم اجملموعة واختارت الباحثة التصميما
 One group pre-test post-testالواحدة مع اختبار قبلي وبعدي أو ما يقال يف اإلجنيليزية 

.design  ويف هذا البحث تقوم الباحثة تعليم املفردات باوسيلة بطاقة رباعية(Kuartet). 
 :ويسري هذا التصميم على حنو التايل

    

                                                             
مكتبة : رياض) ،السلوكية العلوم في المدخل إلى البحث ،صاحل بن محد العساف 44

 .404. ص،(2000العبيكان،
 .404 .ص،...السلوكية العلوم في المدخل إلى البحث ،صاحل بن محد العساف 43
.420. ، ص...في العلوم السلوكية المدجل الى البحثصاحل بن محد العساف، 45



25 
 

 
 

 2س        4م   1س

 مرور الزمن            

 :البيان 
 االختبار القبلي:   1س
 االختبار البعدي:   2س
 املعاجلة التجريبية :  4م 

 البحثمجتمع   -ب 
الذين هلم خصائص وميكن ( األشياء والعناصر)اجملتمع هي مجع األفراد 

ع يف هذه أما اجملتم 46.مالحظتها وهلا أنواع، منها اجملتمع احملدود واجملتمع غري احملدود
يف السنة   SMP Assalam Solidarity Schoolالرسالة فهو مجيع الطلبة يف الفصل األول بــــــ

 .الطلبة الذي ينقسم إىل ثالث فصول 113وعددهم  2017/2012
 عينة البحث -ج 

والعينة هي جمموعة جزئية من اجملتمع للمشاركة يف الدراسة، وميكن أن ميثل مجيع 
ويسمى (. Purposive Sampling)ا البحث على الطريقة العمدية والعينة هلذ 47.اجملتمع

هذه الطريقة بالطريقة املقصودة أو االختيار باخلربة وهي تعىن أن أساس االختيار خربة 
وقد أخذت الباحثة العينة . الباحثة ومعرفتها بأن هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحث

 .اطالب 43بعددهم ( ب)فصل األول يف ال

 

 

                                                             
36

 Riduwan, 2010, Metode dan Teknik Menyusun Tesis (Bandung: Alfabeta, cet: 7) hlm. 55 
37

 Riduwan, 2010, Metode dan Teknik…., (Bandung: Alfabeta, cet: 7) hlm. 56 
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 طريقة جمع البيانات وأدواتها -د 

وأما املراد .وأما الطريقة جلمع البيانات استخدمت الباحثة هي االختبارات
باختبار هو أدة البحث اليت يعمل ليحصل على البيانات العددّي وتستفيد نتيجته  

وهي الطريقة اليت جتمع هبا البيانات الالزمة إلجابة سؤال البحث  42.كماباحثة يف تقومي
استخدامت الباحثة طريقة االختبار ملعرفة فعالية وسيلة بطاقة رباعية . يق فروضهوحتق

(Kuartet ) تقوم فيه الباحثة باالختبار القبلي واالختبار البعدي. املفرداتيف تعليم . 

اختبار قبل إجراء التجريبية بعرض حتديد مستوى التحصيل : االختبار القبلي 
 .لعربية الدراسي لديهما يف درس اللغة ا

بعرض   (Kuartet)اختبار بعد استخدام وسيلة بطاقة رباعية : االختبار البعدي 
وتستطيع الباحثة أن  42.حتديد مستوى التحصيل الدراسي لديهما يف درس اللغة العربية 

قوم الباحثة باألختبار وت. سي للطلبة يف تعليم املفردات تعرف تأثر إىل التحصيل الدرا
وهي إعطاء األسئلة ( Kuartet)بطاقة رباعية تعليم املفردات بوسيلة البعدى بعد عملية

 .األسئلة ةختبار على عشر اال اهذلتالميذ لتقومي األخربة، يتكون 
 طريقة تحليل البيانات -ه 

غرض طريقة حتليل البيانات ملعرفة النتيجة بعد يستخدام وسيلة بطاقة رباعية أما 
تصميم اجملموعة  لنتيجة هي باستخدام صيغة علىأما طريقة هذه ا. يف تعليم املفردات

-One Group Pre-Test Postقبلي وبعدي أو مايقال يف اإلجنيليزية  الواحدة مع اختبار

Test Design ،ويأخذ الشكل التايل : 
 

                                                             
38 M. Ainin, dkk., Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Myskat, 2006), 

hlm.7 
مكتبة العبيكان، : الرياض) ، وم السلوكيةالمدخل إلى البحث في العلصاحل بن محد العساب،        42

 .407. ص, (م2000

 2خ x 1خ
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 (قبل استخدام وسيلة بطاقة رباعية)نتائج اإلختبار : 1خ 
 (باعيةبعد استخدام وسيلة بطاقة ر )نتائج اإلختبار : 2خ 

كان يف هذا التصميم جيراء اختبار قبلي لتحديد املستوى يف مقرر املفردات قبل  
إجراء التجربة، مث تطبيق الباحثة وسيلة بطاقة رباعية، ويف هنابة الفصل الدراسي جيري هلم 

 .اختبار ليتبني مدى الفرق بني درجيت اإلختباربن القبلي والبعدي مما يعكس أثر جتربة
 (.Test T)البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبارات  أما حتليل 

 30:تستعمل الباحثة الرموز كما يلي
 

   
  

    
 

 
 :البيانات

MD  =أي متوسط الفروق بني قيمة املتغربة األوىل 
 :واملتغرية الثانية، فهو من إتباع اخلطوات التالية

    
  

 
 

  

 D∑   =ة الفروق بني قيمة املتغرية األوىل وقيمة املتغرية الثانية، وأي جمموعD  
 : من اخلطوات االتية

D = X – Y 

D = X – Y    = قيمة املتغرية األوىل ناقصة املتغرية الثانية 

                                                             
40

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2012) hlm. 305 
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N =  أي عدد أفراد العينة 
SEMD  = أي اخلطأ املعياري للفرق(standar error dari mean of difference)  وهو من

 :باع الرموز التايلإت

     
   

    
 

SDD     =أي االحنراف املعياري للفروق بني قيمة األوىل وقيمة املتغرية الثانية، يعين: 

     
   

 
  

  

 
 

 

 

 : اخلطوات من هذا الرموز
 : كما يلي toأما اخلطوات حلصل على  

. بني نتيجة متغرية األوىل ونتيجة متغرية الثانية( difference= الفرق ) Dيبحث  -1
 D = X-Y، فـ Yومتغرية الثانية بشعار   Xإذا متغرية األوىل بشعار 

 D∑وحصل  Dتصنيف بـ  -2
 : بصيغة Differenceمن  meanيبحث  -4

    
  

 
 

 

 مث إضافة وحصل على: Dتربيع  -3
 :، بصيغةdifferenceيبحث االحنراف املعياري من  -5

     
   

 
  

  

 
 

 

 

 

 ، هو باستخدام الصيغةmean of differenceيبحث اخلطأ املعياري من  -6
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 :باستخدام الصيغة toيبحث  -7

     
   

    
 

 :باخلطوات االتية toتقدمي تفسري  -2

   
  

    
 

 
 صياغة الفرضية البديلة وصفرية  -
  toاختبار أمهية   -
 "t"أن ينقد  يبحث  -
 ttبـ  toمث يقارن بني  -
 . لنتائج البحثحصل على االقرتاحات ا -

 





 
 

   
 

 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشاتها

 

 عرض البيانات -أ 

كلما يتعلق باستخدام وسيلة بطاقة يف الفصول السابقة  قد قامت الباحثة بعرض 
ئج البحث اليت ففي هذا الفصل تعرض الباحثة عن نتا. املفردات الرباعية يف تعليم

ب للمرحلة املتىوسطة مبدرسة -وجدهتا بعد القيام بالبحث التجرييب يف الصف األول
SMP Assalam Islamic Solidarity School.  وقد قامت الباحثة بالبحث التمهيدية

(One Group Pre test- Post test Design) مدرسة  للحصول على تلك البيانات يفSMP 

Assalam Islamic Solidarity School.  اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية وتأهيل
 . Un.08/TU-FTK/TL.00/12/2018املعلمني ببندا آتشيه برقم

 لمحة ميدان البحث .1

دارس إحدى امل SMP Assalam Islamic Solidarity School درسةامل تكان
بقرية  02رقم  Transmigranقع يف الشارع وت. كربىأتشية   جنتو،اإلسالمية املوجودة يف 

Bukit Meusara، درسةال ت هذهوقد أسس. كربىتشيه  أ Islamic Development Bank 

(IsDB) وكان مدير املدرسة األن هو إسوندا ، م2005سنة ال جدة يف S.Pd ، وهو يبدأ
 .2014هذه املدرسة ضبط يف السنة  أن يتوىل



 1 
 

 
 

 SMP Assalam Islamic Solidarity School 12املدرسة ما املدرسون يف وأ
 :31يتضيح يف اجلدول اآليت كما. تامدرس 2 افعددمه  مدرسا والذي يعلم اللغة العربية

 4-1الجدول 
 عدد مدرسة اللغة العربية

 متخرجة فيال سماء المدرسينأ رقمال
 S.Pd   Universitas Serambi Mekkah يناحممد ي 1

 S.Pd UIN Ar-Raniry Banda Acehنصراهلل  2

 2 جموعالم
 (2012مصادر البيانات من وثائق املدرسة، سنة . 3-1)

 111طالب و 112، ويتكون من طالبا 224 درسةوكان عدد الطلبة يف هذا امل
 : وتوضح الباحثة عدد الطالب يف اجلدول األيت. طالبة

 4-2الجدول 
 SMP Assalam Islamic Solidarity Schoolالطالب بمدرسة عدد 

 الفصل الرقم
 الطالبعدد 

 المجموع
 الطالبات الطالب

 113 55 52 األول 1
 32 22 21 الثاين 2
 60 22 42 الثالث 4
 224 111 112 المجموع 

 (2012مصادر البيانات من وثائق املدرسة، سنة . 3-2)

                                                             
41 Dokumentasi SMP Assalam Islamic Solidarity School 
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 المفردات وسيلة بطاقة الرباعية في تعليماستخدام  .2

 سيلة بطاقة الرباعية يف تعليمو استخدام التجريبية عن  بالدراسة الباحثة تقوم
وقد قامت الباحثة بنفسها  . SMP Assalam Islamic Solidarity Schoolاملفردات مبدرسة 

وماّدة التعلم مأخوذة من كتاب تعليم اللغة . ب-األولكمدرسة اللغة العربية يف الفصل 
   ".بيتي والمهنة: "يف املوضوع املتوسطةباملدرسة  األولللفصل 

 : ات تعليمها يف كل دور فهي كما يف اجلداول اآلتيةوأما خطو 
  4-3الجدول 

  وسيلة بطاقة رباعيةاستخدام إجراء التعليم 
 اللقاء األول

 نشاط الطالب نشاط المدرسة

تدخل املدرسة الفصل بإلقاء السالم  -
وتنظر إىل مجيع الطالب، وتسجيل 

 .الطالب بكشف الغياب

يرد الطالب السالم ويستمعون إىل  -
 .األمساء اليت غيبت بكشف الغياب

املدرسة امسها وتشرح اهلدف عن  تعرف -
 .حضورها يف هذا الفصل

 .يستمع الطالب شرحها -

تعطي املدرسة الفرصة للطالب أن ترفع  -
 .من األسئلة مما مل يفهموا

 . يسأل الطالب إىل املدرسة  -

عن األسئلة يف اإلمتحان  جييب الطالب -تأمر املدرسة الطالب بأن جييبوا  -



   
 

 
 

 

 4-4الجدول 
 اللقاء الثاين

 نشاط الطالب نشاط المدرسة

تدخل املدرسة الفصل بإلقاء السالم  -
وتنظر إىل مجيع الطالب، وتسجيل 

 .الطالب بكشف الغياب

السالم ويستمعون إىل يرد الطالب  -
 .األمساء اليت غيبت بكشف الغياب

 .يستمع الطالب إىل شرح املدرسة ".بييت"تشرح املدرسة عن املوضوع  -

تعرف املدرسة عن الوسائل اليت  -
ستستعملها يف عملية التعلم، ألهنا 
ستقوم املدرسة التعليم باستخدام 

 .وسيلة بطاقة رباعية

 .يستمع الطالب إىل شرح املدرسة -

بدأت املدرسة باستخدام وسيلة بطاقة  -
 .رباعية

 . يعمل الطالب مبا تأمره املدرسة -

 .القبلي .اإلمتحان القبلي

أخريا، اختتمت املدرسة بإلقاء السالم  -
 .قبل اخلروج من الفصل

 .يرد الطالب السالم -
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تعطي املدرسة الفرصة على الطالب  -
ليسألوا السؤال الذي يناسب 

 .باملوضوع

 .يسأل الطالب مما مل يفهموا -

 .يستمع الطالب جبيد - .تشرح املدرسة اخلالصة من املوضوع -

لسالم أخريا، اختتمت املدرسة بإلقاء ا -
 .قبل اخلروج من الفصل

 .يرد الطالب السالم -

 
 4-5الجدول 

 اللقاء الثالث

 نشاط الطالب نشاط المدرسة

تدخل املدرسة الفصل بإلقاء السالم  -
وتنظر إىل مجيع الطالب، وتسجيل 

 .الطالب بكشف الغياب

يرد الطالب السالم ويستمعون إىل  -
 .األمساء اليت غيبت بكشف الغياب

املدرسة عن املوضوع تسأل وتكرر  -
 .السابق قليال

 .جييب ويستمع الطالب على املدرسة -

 .يستمع الطالب إىل شرح املدرسة - ".املهنة"تستمر املدرسة عن املوضوع  -

 .إىل شرح املدرسة يستمع الطالب -تعرف املدرسة عن الوسائل اليت  -
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ستستعملها يف عملية التعلم، ألهنا 
ستقوم املدرسة التعليم باستخدام 

 وسيلة بطاقة رباعية

بدأت املدرسة باستخدام وسيلة بطاقة  -
 .رباعية

 . يعمل الطالب مبا تأمره املدرسة -

تعطي املدرسة الطالب الفرصة ليسألوا  -
 .السؤال الذي يناسب باملوضوع

 .يسأل الطالب مما مل يفهموا -

 .يستمع الطالب جبيد - .تشرح املدرسة اخلالصة من املوضوع -

رسة بإلقاء السالم أخريا، اختتمت املد -
 .قبل اخلروج من الفصل

 .يرد الطالب السالم -

 
 4-6الجدول 

 اللقاء الرابع

 نشاط الطالب نشاط المدرسة

تدخل املدرسة الفصل بإلقاء السالم  -
وتنظر إىل مجيع الطالب، وتسجيل 

 .الطالب بكشف الغياب

يرد الطالب السالم ويستمعون إىل  -
 .األمساء اليت غيبت بكشف الغياب
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تكرر املدرسة عن املوضوع السابق هو  -
 .بييت واملهنة

 .يستمع الطالب على املدرسة -

تشرح املدرسة أن هذا اللقاء لقاء  -
 .أخري

 .يستمع الطالب جبيد -

 اتأمر املدرسة الطالب بأن جييبو  -
 .اإلمتحان البعدي

جييب الطالب عن األسئلة يف  -
 .اإلمتحان البعدي

لسالم أخريا، اختتمت املدرسة بإلقاء ا -
 .قبل اخلروج من الفصل

 .يرد الطالب السالم -

 

 تحليل البيانات  -ب 

استخدام وقبل وأداة التحليل املستخدمة جلمع بيانات البحث هي االختبار، 
يف تدريس اللغة العربية، تقوم الباحثة بتقدمي االختبار  على املفردات وسيلة بطاقة رباعية
 املفردات وسيلة بطاقة رباعية يف تعليم استخدام فعاليةوملعرفة . القبلي للمجموع

  .فاعتمدت الباحثة على نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي
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 4-7الجدول 

 نتيجة الطالب من اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي

عدد 
 الطالب

نتيجة اإلختبار القبلي 
(x) 

نتيجة اإلختبار البعدي 
(y) 

1 50 70 
2 65 50 
4 75 20 
3 60 20 
5 60 25 
6 20 70 
7 60 75 
2 70 24 
2 75 20 
10 75 75 
11 55 60 
12 60 65 
14 65 25 
13 72 24 
15 22 27 
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16 20 27 
17 20 27 
12 75 20 
12 27 27 
20 22 26 
21 24 76 
22 20 20 
24 20 70 
23 27 22 
25 20 25 
26 26 26 
27 23 23 
22 65 25 
22 20 20 
40 20 25 
41 65 20 
42 27 22 
44 70 20 
43 65 75 
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وحتليل البيانات عن نتيجة اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي باإلختبار ت 
((Test - t  32:وتستعمل الباحثة الرموز كما يلي 

   
  

    
 

 4-8الجدول 

الباطل عن الفرض الصفري بأنه التوجد /ختبار احلقيقةإل" ت"حساب للحصول على 
 فروق يف سيطرة املفردات قبل وبعده استخدام وسيلة رباعية

 الرقم
نتيجة اإلختبار 

 (X)القبلي 
نتيجة اإلختبار 

 (Y)البعدي 
D= (X-Y) D2= (X-Y) 2 

1 50 70 -20 300 
2 65 50 15 225 
4 75 20 -15 225 
3 60 20 -20 300 
5 60 25 -25 625 
6 20 70 10 100 
7 60 75 -15 225 
2 70 24 -14 162 
2 75 20 -15 225 
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10 75 75 0 0 
11 55 60 -5 25 
12 60 65 -5 25 
14 65 25 -20 300 
13 72 24 -5 25 
15 22 27 5 25 
16 20 27 -7 32 
17 20 27 -7 32 
12 75 20 -15 225 
12 27 27 -10 100 
20 22 26 -7 32 
21 24 76 7 32 
22 20 20 0 0 
24 20 70 10 100 
23 27 22 -5 25 
25 20 25 -5 25 
26 26 26 -10 100 
27 23 23 10 100 
22 65 25 -20 300 
22 20 20 -15 100 
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40 20 25 -5 25 
41 65 20 -15 225 
42 27 22 -5 25 
44 70 20 -10 100 
43 65 75 -10 100 

N=43 - -   =-232    =3230 
 

D∑و  D232∑= -وجدت الباحثة  3-2يف اجلدول 
مث حتسب . 3230=  2

 :كما يلي، Yو املتغريات   Xالباحثة عن االحنراف املعاير بني املتغريات 
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 :، كما يلياخلطأ املعياري بعد املوجودة اإلحنراف املعياري، مث تبحث الباحثة عن

     
   

    
  

 
    

     
  

 
    

   
 

 
    

    
 

 1,67  

،فتجوز عليها أن حتسب الباحثة املعدل (t)قبل أن حتسب الباحثة النتيجة ت 
 :كما يلي ال،أو 

    
  

 
 

  
     

  
 

       

 :، ما يلي (t)وبعد ذلك، حتسب الباحثة النتيجة ت 
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، ليقارن بالنتيجة 3( t)ومن اخلطوات السابقة، فتحسب الباحثة أن النتيجة ت 
 :اجلدول بالرموز

      db = N-1 

      db = 34-1 

       db = 33 

، فتوجد النتيجة ت اجلدول على مستوى الداللة dbوبعد أن حسبت الباحثة 
(signifikansi )5مستوى الداللة ويف  2،04 ٪ وهو(signifikansi )12،74 ٪ وهو .

 H0، فذلك (ttabel)أكرب من نتيجة ت اجلدول  (t)ت  -أو نتيجة االختبار  t > ttabelوإذا 
أصغر من نتيجة ت ( t)ت  -أو نتيجة االختبار t < ttabelوإذا  .مقبول Haمردود و 
 34.مردود Haو  مقبول H0، فذلك (ttabel)اجلدول 

والنتيجة ت  3،4( t)ت  -ومن الرموز السابق، وجدت الباحثة النتيجة االختبار
مستوى الداللة ويف  2،04 ٪ وهو5( signifikansi)اجلدول على مستوى الداللة 

(signifikansi )1فالنتيجة ت أكرب من نتيجة ت اجلدول 2،74 ٪ وهو ،
  .مقبول Haمردود و   H0 و( 74،2<3،4>2،04)

 المناقشة -ج 

والنتيجة ت اجلدول على  3،4( t)نتيجة ت أن  أما املناقشة هلذا البحث فهي
٪ 1( signifikansi)مستوى الداللة ويف  2،04 ٪ وهو5( signifikansi)مستوى الداللة 

لرتقية سيطرة الطالب  وسيلة بطاقة رباعية ستخدام اهذا يدل على أن و . 2،74 وهو
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يكون فعاال و يؤثر أثرا كبريا يف تعليم املفردات كما حبثت الباحثة على  على املفردات
. SMP Assalam Islamic Solidarity Schoolنتيجة االختبار قبلي واخلتبار البعدي بـــ 

. الطالبات فيه مطابقة مبا يطلب من تدريس املفرداتودليل عنها أن كل أنشطة املعلمة و 
يؤثر أن يكون أحسن على تعليم اللغة  وسيلة بطاقة رباعية ستخدام بعبارة أخرى أن ا

 يلعبوباستخدامهما أيضا ليس يكون الطالب أن . العربية خاصة يف تعليم املفردات
فلذلك  بطاقةلق على فقط بل سيوجد الطالب أن يبصر املفردت اليت تع بطاقة رباعية 

 .فظ وفهم املفردات اللغة العربيةليساعد الطالب يف ح

 تحقيق الفروض -د 

 :قدمتهما الباحثة يف الفصل األول، كما يلي اللذان أما الفرضان  

وهذا مثبت  .يؤثر أثرا كبريا يف تعليم املفردات أن استخدام وسيلة بطاقة رباعية -1
أكرب من نتيجة ت  (t)ت  -االختبار أو نتيجة t > ttabelبالرموز السابق أن 

وهذه تدل على وسائل ألعاب . مقبول Haمردود و  H0، فذلك  (ttabel)اجلدول 
 .على الكتابة األساسيةاهلجاء املناسبة 

وهذا  .يؤثر أثرا كبريا يف تعليم املفرداتليس هلا  أن استخدام وسيلة بطاقة رباعية -2
أصغر من نتيجة ت  (t)أو نتيجة ت  t < ttabelغري مثبت بالرموز السابق أن 

 .مردود Haو  مقبول H0فذلك  ،(ttabel)اجلدول 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 

 نتائج البحث - أ
 وسيلة بطاقة رباعية فعالية ملعرفة  وبعد ما حبثت الباحثة بالبحث التجرييب

(Kuartet)  مبدرسة املفرداتيف تعليمSMP Assalam Islamic Solidarity School  
لرتقية سيطرة  يكون فعاال وسيلة بطاقة رباعيةاستخدام البحث أن  فحصلت نتيجة

وتعتمد الباحثة على أن نتيجة  ت أكرب من النتيجة ت اجلدول . الطالب على املفردات
(2،04<3،4> 2،74.) 

 المقترحات - ب

قبل إنتهاء البحث على تأليف هذه الرسالة أراد الباحث تقدمي بعض االقرتاحات 
 :صول على النجاح، وهى كما يليلحية لضرور ال

أن  SMP Assalam Islamic Solidarity Schoolمدرسة يف  معلمنيلينبغي ل -1
وسيلة بطاقة يف تعليم املفردات، املثال  املتعددةيستخدموا الطرق والوسائل 

 .(Kuartet) رباعية 
أن  SMP Assalam Islamic Solidarity Schoolمدرسة  يف ينبغي للطلبة -2

اكا كامال وجيتهدوا كل اجلهد يف تعليم املفردات  كوا عملية التعليم اشرت يشرت 
.للغة على املهارات األربعة ألهنا وسيلة لرتقية قدرهتم
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SOAL PRE TEST 

 

Nama   : 

Kelas  : 

Pelajaran : 

  

1. Artikan kosakata yang ada di dalam tabel berikut ke dalam Bahasa Indonesia! 

 

-1 َمْدَرَسة   …  
-2 َوَرق   …  
-4 ِمْسَطرَة   …  
-3 َمْكَتب   …  
-5 جَنْم     …  
-6 َمرِْيض   …  
-7 ُمْسَتْشَفى …  
-2 َسرِيـْر   …  
-2 تَاِجر   …  
-10 بـَْيت   …  

 

 

 

 



 
 

 
 

2. Pilihlah jawaban yang tepat dari soal berikut! 

 

 

 "....فـََرْولَة  "َمْعىَن َكِلَمِة  -1
 Anggur- أ

 Strawberi- ب
 Apel- ج

 "...ُشْرِطي  "َمْعىَن َكِلَمِة  -2
 polisi- أ

 Pedagang- ب
 Dokter- ج

4- Arti dari kata "Bumi" adalah ... 

- أ  َقَمر  
 اأَلْرضُ - ب
 جَنْم  - ج

3- Arti dari kata "Kaya" adalah ... 

- أ  َغيِني 
 َفِقري  - ب
 َمرِْيض  - ج

 "...َسيَّارَة  " َمْعىَن َكِلَمِة  -5
 Pesawat- أ

 Sepeda motor- ب
 Mobil- ج

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SOAL POST TEST 

 

Nama   : 

Kelas  : 

Pelajaran :  

 

1. Berilah garis pada gambar berikut sesuai dengan mufradat yang tepat! 

 

 
 
 
 

 

                                                                   
    

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بـَْيت  

 تَاِجر  

 َوَرق  

 َدرَّاَجة  

 ِمْسَطَرة  

َتْشَفىُمسْ   



 
 

 
 

 

2. Pilihlah jawaban yang tepat dari soal berikut! 

 

 "....ِعَنب  "َمْعىَن َكِلَمِة  -6
 Apel  -ج  Strawberi  -ب   Anggur- ح

 

 "...طَِبْيب  "َمْعىَن َكِلَمِة  -7
 Dokter  -ج   Pedagang  -ب    Polisi- ح

 

2- Arti dari kata "Bulan" adalah ... 

 جَنْم    -ج   اأَلْرضُ   -ب    َقَمر  - ح
2- Arti dari kata "Sakit" adalah ... 

 َمرِْيض    -ج   َفِقري    -ب    َغيِني - ح

َنة  "َمْعىَن َكِلَمِة  -10  "...َسِفيـْ
 Mobil  -ج   Kapal  -ب   Pesawat- ح

 
 

3. Pilihlah makna yang tepat dari gambar berikut! 

 َصِدْيق   -ج   َخاِدم   -ب  َمْوز  -أ           -1

 رََّجة  دَ  -ج  طَائِرَة   -َسِفيَنة           ب -أ    -2

 قـََلم   -ج  ِكَتاب    -ب      َوَرق   -أ           -4

ر  َقمَ  -ج   جَنْم   -ب ََشْس   -أ   -3



 
 

 
 

 

  الصور الفوتوغرافي
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