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 البحث مستخلص

أن  MIN 23 Aceh Besarـــــ ب (B)امس الباحثة يف الفصل اخلاملشكالت اليت وجدهتا 
يكون  ،شطني يف التعلماالتالميذ قلة اهتمام بتعلم اللغة العربية مما جيعل التالميذ غري ن

 وال تستعمل املدرسة الوسيلة املتنوعة يف عملية التعليمية. و إتقان املفردات منخفضا.

لرتقية سيطرة التالميذ على  Card Sortستخدام وسيلة إب ذه املشكلة تقوم الباحثةوحلل ه
ستجابة التالميذ باستخدام إ والتعرف على فعالية وأما أهداف البحث فهي  .املفردات
وأما منهج البحث اليت  .لرتقية سيطرة التالميذ على املفردات Card Sortوسيلة 

 بالتصميمات التمهدية بشكل تصميم اجملموعة الباحثة فهي منهج جترييب هاستخدمت
وجلمع البيانات استخدمت الباحثة االختبار  (one group pre-test post-test)الواحدة 

وية واملعدلة لتحليل بيانات االستجابة وحتليل انة. وتستخدم الباحثة نتيجة املئواالستب
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الباحثة يف هذا البحث حلصول على فعالية. وأما نتائج اليت حصلت عليها   test-ت
. وتعتمد املفردات لرتقية سيطرة التالميذ على فعال Card Sortفهي أن استخدام وسيلة 

 (.Sig( ومستوى الداللة )-6،077)(T-Test) ت -الباحثة على أن نتيجة االخترب
(. ونتيجة استجابة يف تعليم املفردات باستخدام وسيلة 0،05أصغر من  0،000)

Card Sort 3،67فهي  ا عليادرجته. 

 ، المفرداتCard Sort: وسيلة  الكلمة المفتاحية

ABSTRACT 

The problem found by researcher in class V (B) MIN 23 Aceh Besar is that 

students are less interested in learning Arabic and make students not active in 

learning, so mastery in the vocabulary is low, as well the teacher does not use 

varied media in the learning process. Because of that the researcher tries to 

overcome these problems with applying cards sort media to improve students’ 

ability is mastering the vocabulary. The purposes of this research are to identify 

the effectiveness and student’s responses the application of card sort media to 

improve ability in mastering the vocabulary. The research method used by 

researcher is a pre experiment with “one group pre-test and post-test” design, and 

for data collection, the research used test and questionnaire. The researcher used 

percentage to analyze student’s responses and the T test to obtain the value of 

effectiveness. The results of T test to show that the application of card sort media 

is effective to improve the ability of students in mastering the vocabulary. The 

result of (T-Test) (-6.077) and the level of significance (sig) which the results. 

(.000) obtained meaning smaller than the value of the provisions (0.000) < (0.05).  

And  the result of questionnaire showed that the students’ responses to the 

vocabulary learning by using card sort media is at a high level of 3,67. 

Keywords: Media Card Sort, Vocabulary 

 

ABSTRAK 

Permasalahan yang peneliti temukan di kelas V (B) MIN 23 Aceh Besar adalah 

siswa kurang tertarik untuk belajar bahasa Arab dan membuat siswa tidak aktif 

dalam pembelajaran, sehingga penguasaan dalam mufradat rendah, serta guru 

tidak menggunakan media yang bervariasi dalam proses pembelajaran. Oleh sebab 
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itu peneliti mencoba untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan 

media card sort untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai 

mufradat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidetifikasi efektifitas dan respon 

siswa terhadap penerapan media card sort untuk meningkatkan penguasaan 

mufradat. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pre eksperimen 

dengan desain one grup pre-test post-test, dan untuk pengumpulan data peneliti 

menggunakan tes dan angket. Peneliti menggunakan persentase dan hasil yang 

disesuaikan terhadap respon siswa dan uji T untuk memperoleh nilai efektifitas. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa penerapan media card sort efektif untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan mufradat. Hasil tes (T-Test) 

(-6,077) dan tingkat signifikansi (sig.) memperoleh hasil (.000) yang artinya lebih 

kecil dari nilai ketentuan (0.000) < (0.05). Dan hasil angket menunjukkan bahwa 

respon siswa terhadap pembelajaran mufradat menggunakan media card sort 

berada pada tingkat tinggi yakni 3,67. 

Kata Kunci: Media Card Sort, Kosakata 

 قدمةم

 ردات وفهي االصوات املف كانت املفردات عنصر من عناصر اللغة الثالثة  
روة اللغة ثن يزيد أ، والشخص الذي ستزيد قدرته يف اكتساب مهارة  اللغة عليه الرتاكيب

 أم معروف إلكتساب مهارة اللغة متوفق على استعاب املفردات.

كل شيء يف العملية اللغوية حيث أن اجلملة اليت هي من املفردات هي أساس من  
عناصر التعبري تكون مطالب احلياة. جاز علينا نقول أن تدريس املفردات هو شيء مهم 
لنجاح عملية التعليم اللغوية، ومن مث يستلزم املعلم أن يهتم هذا التدريس اهتماما عظيما 

تضمن يف نص املقروء وحياول أن يصنع حىت تسهل الطلبة يف فهم معاين املفردات الذي ي
 1.عملية التعليم اجلاذب للطلبة

                                                           
 31 ، )القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية بدون سنة(، ص.الوسائل التعليميةمصطفى بدران،             1



 

4 
 

 ، ويتعلمAceh Besarتقع يف  يتاملدرسة الهي  MIN 23 Aceh Besar تكان
تالميذ ن الأ لواقعا. فمن جيدا التالميذ العلوم املتنوعة، ويهتم تعلم اللغة العربية اهتماما

طني يف ذ غري نشللغة العربية مما جيعل التالميقلة اهتمام بتعلم ا MIN 23 Aceh Besarيف 
هج و منهلعربية ااملنهج احلايل للمواد  التعلم، حبيث يكون إتقان املفردات منخفضا.

 لتالميذا . أحد أسباب عدد االهتمام الذي يهدف إىل فهم مفردات ومعناها 2013
 .اد تدريسهتستخدم املدرسة الوسيلة التعليمية عن ال بتعليم اللغة العربية هو

ناسبة بة املام وسيلة التعليمية اجلاذستخداعتمادا على هذه املشكالت ميكن ا
يلة التعليمية من إحدى الوس Card Sortن الوسيلة يقها. إأهداف التعليم اليت يتم حتقب

 الناشطني يف لتالميذلرتقية سيطرة التالميذ على تزويد املفردات. هبذه الوسيلة سيكون ا
 موعات. جم أوي فرد م على املفردات، سواءم اللغة العربية ويرقي قدرهتعملية التعلي

 مفهوم المفردات

 من املفعول اسم وهي. اجلمع مبقابلة الواحد لغة ومعناها مفردة من مجع املفردات

 حيث اللغة عملية يف شيء كل من أساس هي اصطالحا واملفردات".  يفرد – افرد" 

 2.احلياة مطالب تكون لتعبريا عناصر من هي اليت اجلملة أن

 و صريف نظامو  مفرداهتا صويت نظام مثال املهمة اللغة عناصر من املفردات كانت
 يوجه أن قبل يعرف أن األجنبية اللغة تعليم من املعروف ومن. داليل نظام و حنوي نظام

 3.اللغة من آخر أحناء إىل

                                                           
 .28(ص.1411)القاهرة : دار املعارف، ثة،الطريق تدريس اللغة العربية، الطبعة الثد العزيز عبد اجمليد، عب 2

3 Aziz Fachrurozi, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Pustaka Cendikia 

Utama, 2011), hal.29 
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 الرئيسية املوضوعات من ضوعمو  أهنا على اللغة علماء قبلها قد املفردة الكلمة فإن

 vocabulary.4 املفردات بعلم يعرف ما اهتمام حمل اهنا وعلى اللغة، لعلم

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

. جيدة اللغة سيطرة شروط ومن الثانية اللغة تعليم يف أساس املفردات أن و

 الكلمة. األدة أو االسم معىن على تدل حرفني من ترتكب اليت اللفاظ هي أو واملفردات

 هي نظامى مبعىن الكلمة وأما. معني مقصود هلا اللغة أقسام احدى هي التقليدي باملعىن

 بعض يف الكلمات عدد هي ربيةالع عند املفردات وكلمة. املستقلة اللغة من صغري قسم

 6.لغة والنظام ترتكب اليت الكلمة جمموعة هي املفردات. الرتمجة أو فبالتعري الكتب

  المفردات تعليم أهداف

 : هي العربية اللغة يف املفردات تعليم أهداف أما

 النص راءةق خل من وإما الطلبة، أو التالميذ على اجلديدة املفردات معريفة -1

 .سموعامل فهم وكذلك

 ألن يح،صح بنطق املفردات نطق على قدرة لتكون الطلبة أو التالميذ تدريب -2

 .أيضا حوصحي حبسن والقراءة الكالم كفاءة إىل ويفهم جيعل هو صحيح النطق

 .معينة ةمجل سياق يف استخدامها عند أو الدالالت إما املفردات، معىن فهم -3

                                                           
 .55(ص.1987)القاهرة : القاهرة  اسس علم اللغة،أمحد خمرت عمر،  4

 .161(،ص.9761، )السعودية : جامعة أم القرى، تعليم اللغة العربية بلغات آخرىحممد كامل الناقة،  5

6 Aziz Fachrurozi, Teknik Pembelajaran..., hal.28. 
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 الكالم( و الكتابة )اإلنشائي(بالتعبري الشفهي ) مفردات ووضع تقدير على قدرة -4

 7.الصحيح لسياقها وفقا

 الكلمة امإستخد على قادرين التالميذ يكون أن هو املفردات التعليم إن هدف

 ال هم. الناس بني اإلتصال ويف التعليم يف املفردات يستعلوا أن ويقدرون. املنسبة
 بد ال لذلك. بعض على بعضها كلمات تكوين على قدرة إال اجلمل معىن يفهمون

 .املفردات اوحيفظو  يعرفوا أن عليهم

 المفردات تعليم أهمية

 ذلك ومع. تعلمها أهداف ويف اللغة، معىن يف اللغات تعليم خرباء خيتلف قد

 األجنبية اللغة تعليم مطلب من اساسي مطلب املفردات تعليم أن على يتفقون فأهنم

 8.إجابتها شروط من وشرط

 ترمجتها على قادرا الثانية اللغة تعلمها يف الطالب أن ينيع ال املفردات تعليم إن

 و القوامس يف معناها حتديد على قادرا كونه أو هلا، مقابل اإلجياده األم اللغة إىل
 قادرا الطالب يكون أن هو املفردات تعليم يف الكفاءة إن بل فحسب، العربية املعاجم

 وعدد بالعربية االتصال يستطيع حىت ب،املناس املكان يف املناسبة الكلمة استعمال على

 9.بكفاءة استخدامها ويستطيع عليها، يسيطر اليت الرتكيب و األمناط

                                                           
7 Saiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malangn: UIN Malang 

Press), 2008. 
)مطبعة "األحكام" أو  مدخل إلى طرق تعليم اللغة العربية األجنبية لمدرسي اللغة العربية،أزهر أرشد، 8

 .94(،ص.1998جونج فاندانج،

 .95-94، ص.مدخال إلى طرق تعليم اللغة العربية...أزهر أرشد،  9
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 ألهنا الطلبة يتعلمها أن ينبغي لذالك العربية، اللغة لفهم فعالة وسيلة املفردات

 10:منها تربوية، لغوية مهارات حتقق

 .عاالطال و قراءةال يف غبةلري  فيه تبعث و التعبري على الطلبة مترن -1

 واملدرس لطلبةا بني الصلة تتوئق املفردات خالل فمن واملدرس اجلامعة إليه حتبب -2

 .العربية غةالل تعليم يف واالحرتام والرغبة احلب على بينهما العالقة وتبىن

 .الستماعا وحسن الفهم حسن وتعوده وجدانه وتريب احلفظ الطلبة نفس يف تثري -3

 واملبادئ لقيما وغرس ثقافتهم دائرة وتوسيع واحلقائق تباملعلوما الطلبة تزويد -4

 .فيهم السليمة الرتبوية

 .واللغوية اللفظية الثروة تنمية -5

 الفين بداعلال واستعداد ميل من الطلبة، لدى اخلالق االببداعى الفكر تنمية -6

 .فكرية أساليب يف العظيمة والقيم األفكار وصياغة واالبتكار

 ترتتب ان كنمي اليت النتائج واستقراء التخيل على رةبالقد تتمتع شخصية بناء -7

 .معني قرار اختاذ على

 المفردات أنواع

 : أنواع أربعة على املفردات تتنوع

 : نوعني إىل تنقسم وهذه (understanding vocabulary) للفهم مفردات -أ

 عليها عرفالت الفرد يستطيع اليت الكلمات جمموع بذلك ويقصد اإلستماع، -1

 . املتحدثني أحد من يتلقها ندماع وفهمها

 عليها التعرف الفرد يستطيع اليت الكلمات جمموع بذلك ويقصد القرأة -2

 .مطبوعة صفحة على هبا يتصل عندما وفهمها

                                                           
 .621،ص.1983، )الكويت : مكتبة الفالح(،تدريس الفنون اللغة العربية أمحد مدكور،10
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 :قسمني إىل تنقسم أيضا وهذا (speaking vocabulary) للكالم مفردات -ب

 يف الفرد يستخدمها اليت الكلمات جمموع ويقتصدهبا( informal) عادية -1
 .اليومية حياته

 الو  الفرد خيفظها اليت الكلمات جمموع هبا ويقتصد (formal) موقفية -2
 . مناسبة له تكن عندما أو معني موقف يف إال يستخدمها

 :نوعني إىل تنقسم أيضا وهذا  (writing vocabulary) للكتابة مفردات -ج

 اإلتصال فمواق يف الفرد يستخدمها اليت الكلمات جمموع هبا ويقصد عدية -1

 .اخل... يوميات كتابة مذكرات، أخذ مثل الشخص الكتيب

  اقفمو  يف الفرد يستخدمها اليت الكلمات جمموع هبا ويقصد موقفية -2

 كتابة وأ إستقالة أو للمعمل طلب تقدمي مثل الرمسى، الكتيب اإلتصال

 .اخل... تقرير

 :منيقس إىل كامنة وتنقسم (potential vocabulary) الكامنة مفردات -د

ن مويقصد هبا جمموع الكلمات اليت ميكن تفسريها  (context) سياقية -1
 السياق.

ويقصد هبا جمموع الكلمات اليت ميكن تفسريها إستنادا  (analysis) ليليةتح -2
إىل خصائصها الصرفية كأن نرى مازيد عليها من حروفها أو ما نقص، أو 

 11.يف ضوء اإلملام بلغات أخرى

                                                           
جزء الثاين )جامعة أم  المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، تعليم د طعيمة،رشيد أمح 11

 .216القرى: دون السنة(، ص.
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 ادةبامل مناسبة نأل موقفية النوع من للكتابة املفردات لباحثةا خترت البحث هذا ويف

 . "يف الفصل" عن املفردات وهي املدرسة

 المفردات تعليم طرق

 12:فهي املفردات تعليم طرق أما

 أمام مالتكل عند شرةمبا العربية اللغة املفردات يستخدم املدرس المباشرة، الطريقة -1

 ملمارسةا أآلت املدرس فأخذ الكالم يفهم ال الطالب من أحد وعندم الفصل،

 .شكلها للصور

 أن املدرس يعيستط كي معني مكان إىل الطالب حيمل املدرس ،الطبيعية الطريقة -2

 .العلربية باللغة الطالب حول توجد اليت األدوات يعرف

 عمليتهم عن البعض بعضهم يتكلم أن لطالب املدرس يسم المحادثة، الطريقة -3

 .يساعدهم فاملدرس األشياء عن الطالب فيعر  ال وعندم اليومية

 اوإذ العربية صوصالن لقراءة طالب املدرس يسمح احلالة هذه يف القراءة، الطريقة -4
 .املدرس إىل فيسأل القراءة عند املفردات اليعرف

 وإذا ملدرسا يقرأ الذي النص لسماعة الطالب يسمع املدرس السمعية، الطريقة -5

 .املدرس إىل فيسألون بةالصع املفردات التالميذ إكتشف

 وجد وإذا لاجلم إىل الكلمة لرتكيب الطالب يسمع املدرس الكتابة، الطريقة -6

 .املدرس إىل فيسألون الصعبة املفردات الطالب

 اإلستماع مهارة بإتقان األجنبية لغة يف التدرس يقةر ط الشفوية، السمعية الطريقة -7

 اسرحه يف األم لغة إستخدام ميكنها وأيضا والكالم

                                                           
12Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2016), hlm.63 
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 لسهولة ةلطلب املناسبة املفردات إلستعداد املدرس وجب املفردات تعليم يف

 املباشرة لطريقةا هي املفردات تعليم يف إلستخدام يستطيع اليت الطريقة وأما فهامها،

 الباحثة  ستخدمت البحث هذا يف وأما. ذلك غري والطريقة والرتمجة القراءة والطريقة

 .القراءة طريقةوال الشفوية السمعية الطريقة

 المفردات تعليم في وسائل

 الوسائل. غرية  إىل بة يتقرب أو شيء، إىل اإلنسان بة توصل ما:  لغة الوسائل

 إىل والقيم املعارف وسائر العلمية املادة إيصال على املدرس به يستعني ما هي التعليم

 13.آلخر زمن ومن بلد من أمساؤها وختتف. وتوضيحا الطالب إذهان

 14البصرية ئلالوسا -1

 والشرائح والنماذج والعينات األشياء ومنها فقط، البصر حاسة على تعتمد

 بتةالثا األفالمو  واخلرائط واملعارض والرحالت احلائط وجمالت وامللصقات والرسوم

 . واملتحركة والصامتة

 السمعية الوسائل -2

 الصور وتستمل والسمع، البصر حاسيب على السمعية العليمية تعتمد

 املصاحبة الصوتية والتسجيالت واألفالم التلفزيون تتضمن وهي الناطقة، حركةاملت

 15.الصور أو واالسطوانات الشرائح

 والسمع البصر وسائل -3

                                                           
(، 2008)القاهرة: دار السالم، س، التربية اإلسالمية وفن التدريعبد الواهاب عبد السالم طويلة ،   13

 .161ص.

 .23،ص.8619، دون مكان، الوسائل التعليمية: إعدادها وطرق استخدامهاعبد الرحيم الكلوب، بشري 14

 .228-227ص. تعليم المرجع في تعليم اللغة...،رشيد أمحد طعيمة،  15
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 الناتقة املتحركة الصور وتشمل والسمع، البصر حاسيت على أساس تعتمد

 16.األفالم تتضمن وهي

:  فهي أقيام ذاه يف وأما والسمع، البصر وسائل يبأن تيبني السابقة البيانات ومن

 البحث هذا يف وأما والسمع، البصر والوسائل السمعية، الوسائل البصرية، الوسائل

 . Card Sort الوسيلة فهي البصرية الوسائل الباحثة تستخدم

 المفردات اختيار أسس

 17:يلي فيما إجيازها ميكن األسس من جمموعة هناك

 متفقة متمادا غريها، على االستخدام ةشائع الكلمة تفضل frequency:  التواتر -1

 ".الصمصام" كلمة معىن لتضيح السيف، كلمة،:  مثل املعىن، يف معها

 على يبعر  بلد من أكثر يف تستخدام الكلمة تفضل range: المدى أو التوزع -2

 الرصيد حممع" هذا، يف تفيد اليت املصادر ومن واحد بلد يف توجد اليت تلك

 .(ISESCO) والعلوم الثقافة و العربية املنظمة عدهأ" العريب للطفل اللغوي

 حني هاحيد الفرد متناول يف تكون اليت الكلمة تفضل Availability المتاحية، -3

 .حمددا معىن له تؤدي واليت يطلبها،

 نادرة املهجورة الكلمة على األفراد عند املألوفة الكلمة تفضل familiarity األلفة، -4

 "ءمشسوذكا: "مثل االستعمال،

 على واحد وقت يف جماالت عدة تغطي اليت الكلمة تفضل coverage الشمول -5

 كلمة من أفضل" بيت" كلمة مثل. حممودة جماالت إال ختدم ال اليت تلك

                                                           
 .228ص.تعليم المرجع في تعليم اللغة...،رشيد أمحد طعيمة،  16

 196-195، ص....تعليم المرجع في تعليم اللغةد طعيمة، رشدي أمح17
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 بيتاهلل، بيتنا،: مثله. اجملاالت من أكرب عددا تغطي" بيت" كلمة ألن" مرتل"

 .وغريها العنكبوت، بيت ،(البصولة) اإلبرة بيت

 الكلمة لكت على التلميذ عند معينة حاجة تشيع اليت الكلمة تفضل ،األهمية -6

 .قليال حيتاجها أو حيتاجها ال قد اليت العامة

 .غريها على العربية الكلمة تفضل ،العروبة -7

 Card Sort مفهوم

Card Sort berasal dari dua kata yaitu Card dan Sort. Card bermakna kartu 

dan Sort bermakna sortir atau pilih. Card Sort berarti “memilah atau memilih 

kartu”. Card Sort adalah kartu yang cara memainkannya dengan disortir.18 

Card Sort  يأيت من كلمتني ومهاCard و Sort .Card يعين البطاقة و Sort   يعين
هو بطاقة الطريق  Card Sortة". يعين "فرز أو اختيار البطاق Card Sortالفرز أو االختيار. 

 فرزها.  استخدامه

ل فرز، مث توصييف هذه الرسالة هي بطاقة يتم لعبها عن طريقة ال Card Sortواملراد 
 الصور باملفردات املناسبة يف الصورة.

 هاخدمإحدى وسائل التعلم هي أداة  لتوجيه املعلومات تست Card Sort وسيلة
 عليم.اد التعليمية ومتكني التالميذ من التلتدريس املفاهيم وتكرار املو 

حث عن ند البعيعطي استخدام هذه الوسائط األولوية للحركات البدنية للتالميذ 
نشيط ذ على تأصدقاء من نفس الفئة. هذه احلركات اجلسدية ميكن أن تساعد التالمي

 الدماغ الذي سئم من التفكري.

                                                           
18Silberman, M.L, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: Nuansa, 

2006), hal.157. 
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 يف شطنيان يكونوا أن على الطلبة رنمي النشاطي التعليم فهو card sort يقصد وأما
 اليت املشكالت حتليل ويستطيعوا املعلومات على للحصول قدرهتم ويستعملوا التعليم

 جسمهم مهارة ويدربون قوية سجية ويستعدون والتعليم التعليم عملية يف يواجهوهنا

 صائصهاوخ الدراسية الكواد تعليم يف مجاعية انشطة هو األسلوب وهذا. صحيحا تدريبا

 اليت الكثري اجلسم وحركة املعلومات تكرير او واملوضوعات والواقعيات األجزاء إىل املدمسة

 19.الفصل يف للطلبة وامللل السأم قلة إىل هتدف

 في تعليم المفردات Card Sort وسيلة استخدام خطوات

 فهي: تعليم املفرداتيف   Card Sort وسيلة أما خطوات

ميذ يف التال على املوضوع وفقا، للكفاءات اليت يرغب يعد املعلم بطاقة حتتوي -1
 حتقيقها.

 ئية لتكون خمتلطة.مجيع بطاقة عشو  -2

 موعة.جمشاركة بطاقة كل يذ بتكوين جمموعات ويقوم املعلم مبيقوم التالم -3

 يبحث التالميذ عن بطاقة أمهم ومطابقتها مع بطاقة أخرى. -4

 رة.اطلب من كل جمموعة االلتزام بالنتائج على السبو  -5

 قم بإجراء تصحيحا معا بعد التزام مجيع اجملموعات بالنتائج. -6

 إعطاء التقدير لنتائج كل تالميذ. -7

 وعيوبها Card Sort وسيلة مزايا

                                                           
19 Zaini Hisyam, Strategi Pembelajaran Aktif, Cet II, (Yogyakarta : CTSD IAIN Sunan 

Kalijaga,2004),hal.68 
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 لماملع يساعد لذيا هو املناسب وسيلة. وعيوهبا مزاياها التعليمية وسيلة جلميع إن

 مزايا ومن. العربية غةالل لتعليم اخلاصة الظروف يف املرجوة التعليمية األهداف حتقيق على

 :يلي كما card sort أسلوب

 .تعليم يف الطلبة دوافع يدفع أن يستطيع -1

 .فعالية الفصل أحوال يصري أن يستطيع -2

 .لتعلموا التعليم عملية يف مهتهم ويرفع نشاطني الطلبة جيعل أن يستطيع -3

 عملية أن لىع يدل وحىت املرتفعة، النتائج على حاصلني الطلبة جيعل أن يستطيع -4

 .فعالية الفصل يف والتعلم التعليم

 .التعلم يف السائمة الطلبة محاسة يرفع أن يستطيع -5

 بعضهم مشاركةو  الدراسية املواد عن زمالئهم مع تتناقش الطلبة جيعل أن يستطيع -6

 .بعضا

 موضوع همونويف املتساوية املفردات مجع على الطلبة يسهل حىت بسيط إجرائوها -7

 .الدرس

 .التعليمية وسائلكال بطاقة فيها ألن الطلبة محاسة ترفع اليت الكثرية اجلسم حركة -8

 التعليم مليةع يف بامللل الطلبة يشعر ال حىت اللعبة مع نعاضه إذا أحسن أنه -9

 .والتعلم

 20.الفصل يف الطلبة عند وامللل السأم لقلة تفيد اليت الكثرية اجلسم حركة -10

 كما يلي: Card Sort وسيلة عيوب وأما

 حيتاج املعلم يف تطبيقها إىل كثري من االستعدادات واألوقات. -1

 يكون جو التعليم والتعلم يف الفصل ضوضاء يف بعض األحيان. -2

                                                           
20 http://inda001.blogspot.com/2012_12_01_metode-pembelajaran-card-sort.html, diakses 

pada 18 Agustus 2015 

http://inda001.blogspot.com/2012_12_01_metode-pembelajaran-card-sort.html
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 منهج البحث

 (Experiment Research)حث هو منهج جترييب يف هذا الب منهج البحث املستعمل
على النتيجة )املتغري  بواسطته أن تعرف أثر السباب )املتغري املستقل(ملنهج العلمي هو ا

 21.التابع(. وله األثر اجللي يف تقدمي العلوم الطبيعية

تمهدية يمات المنهج جترييب بالتصم فهوالباحثة  هوأما منهج البحث اليت استخدمت
وجلمع البيانات  (one group pre-test post-test)بشكل تصميم اجملموعة الواحدة 
ليل املعدلة لتحاؤوية و ة. وتستخدم الباحثة نتيجة املاستخدمت الباحثة االختبار واالستبان

 .حلصول على فعالية  test-بيانات االستجابة وحتليل ت

 مجتمع البحث والعينته

 MIN 23 Acehيف الفصل اخلامس بــــــــ  التالميذإن اجملتمع من هذا البحث هو مجيع 

Besar   يذ يف الفصل اخلامسعينة يف هذا البحث هو التالموال .التلميذا 45عددهمB  

(VB)   بــــــــــــــMIN 23 Aceh Besar  التلميذا 25وعددهم. 

 طريقة جمع البيانات

هتا ليت أخذاواملادة كعينة هلذا البحث قد اختارت الباحثة الفصل اخلامس )ب(  
 الباحثة حتت املوضوع "يف الفصل".

أنه طريقة جلمع البيانات قبل إجراء التعليم قامت الباحثة باالختبار القبلي كما 
الباحثة يف االختبار  ستخدمتو . Card Sortالتالميذ قبل استخدام وسيلة  سيطرةملعرفة 

 مخس (1) أسئلة متعددة اخليارات وأسئلة مقالية مقسمة إىل قسمني، هي القبلي عشر

                                                           
 تبة العبيكان،)الرياض: مكة الثانية، الطبع، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةحل بن محد العساف، اص21

 303(، ص. 2000
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يكتب املفردات عن األدوات  أسئلة ومخس( 2)يكتب املفردات يف الصورة  أسئلة
 املعروفة ومعناها. املدرسية

وأيضا تقدم الباحثة االختبار البعدي بعد إجراء التعليم. وتستخدم الباحثة يف 
االختبار البعدي عشرة أسئلة متعددة اخليارات وتنقسم األسئلة مقالية إىل ثالثة  هي 

أسئلة ترتجم املفردات إىل  ثالث( 2)يكتب املفردات يف الصورة،  أسئلة مخس( 1)
 أسئلة تطابق الصورة. وأربع (3ة، )اللغة العربي

 

 طريقة تحليل البيانات االستبانة

الباحثة  تستخدم االستبانة، إجابة من املعدلة اكتساب عن بيان على وللحصول
 التايل : اجلدول يف بينت كما (Interpretasi) التفسري

 1الجدول 
 الدرجة على مقياس التفسير

 (Interpretasi)ير التفس المعدلة لكل بنود االستبانة رقم

 السفلى 2،0حىت  1،0 1

 املتوسط 3،0حىت  2،1 2

 العليا 4،0حىت  3،1 3
 

 نتائج البحث ومناقشتها

جرت الباحثة عملية التعليم ملدة يومني. وستتضح الباحثة توقيت جترييب وخطوات 
 التعليم يف اجلدول التايل:

 2الجدول 

 عملية التجريبيةتوقيت 
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 تحليل نتائج سيطرة التالميذ على المفردات

قامت  على املفردات سيطرة التالميذ لرتقية Card Sortاستخدام وسيلة عرفة أثار ومل
 باالختبار القبلي والبعدي. الباحثة  

 3الجدول 

 نتيجة االختبار القبلي و البعدي
 

 عملية اعةس تاريخ يوم للقاء
اللقاء 
 األول

 

 الثالثاء

 

 2020فرباير  4

 

45،07 – 55،08  

 اإلختبار القبلي -
 Card Sort استخدام وسيلة  -

اللقاء 
 الثاين

 

 األربعاء

 

 2020فرباير  5

 

08،55 –09،05 

 Card Sort استخدام وسيلة  -

 اإلختبار البعدي  -

 اإلستبانة -

 رقم أمساء التالميذ النتيجة االختبار القبلي النتيجة االختبار البعدي
(1التلميذ ) 80 90  1 

(2التلميذ ) 70 80  2 

(3التلميذ ) 60 70  3 

(4التلميذ ) 65 70  4 

(5التلميذ ) 50 60  5 

(6التلميذ ) 30 40  6 

(7التلميذ ) 68 75  7 
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(8التلميذ ) 60 65  8 

(9التلميذ ) 80 90  9 

(10التلميذ ) 88 72  10 

(11التلميذ ) 80 85  11 

(12التلميذ ) 60 69  12 

(13التلميذ ) 82 96  13 

(14ذ )التلمي 60 68  14 

(15التلميذ ) 70 77  15 

(16التلميذ ) 50 60  16 

(17التلميذ ) 65 72  17 

(18التلميذ ) 45 55  18 

(19التلميذ ) 72 80  19 

(20) التلميذ 63 69  20 

(21التلميذ ) 70 70  21 

(22التلميذ ) 60 70  22 

(23التلميذ ) 81 85  23 

(24التلميذ ) 50 55  24 

(25التلميذ ) 70 75  25 

  جمموع 1629 1798

1798  :25  = 1629  :25  =   معدل
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ونتيجة االختبار البعدي  65،16على نتيجة االختبار القبلي ومن هذه البيانات  
71،92. 

 ضبط الفائيل، يقام باختبار Test-يقام حتليل البيانات عن نتيجة االختبار بــــ ت 

Uji Normalitas)) تجانسامل واالختبار ) (Uji Homogenitas باستخدام SPSS واجلدول .
 .((Uji Normalitas التايل يتضح على نتيجة ضبط الفائيل

 4الجدول 

 نتيجة ضبط الفائيل
Tests of Normality 

 

KELAS 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

HASILBELAJAR PRE TEST .151 25 .147 .957 25 .350 

POST TEST .136 25 .200* .970 25 .643 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

(Distribusi Data) يشير الجدول السابق أن توزيع البيانات (sig من االختبار القبلي بمستوى الداللة  ) 05،0 

(Distribusi Data) وأن توزيع البيانات  350،0من أصغر  (sig  من االختبار البعدي بمستوى الداللة  ) 05،0 

وهذه تدل على أن البيانات الفائيلة.  643،0أصغر من   

(. وأما النتيجة من Uji Homogenitasواخلطوات التايل يقام باالختبار املتجانس )
( مبستوى Distribusi Dataن توزيع البيانات )( فإUji Homogenitasاالختبار املتجانس )

وهذه تدل أن البيانات املتجانسة. واجلدول   0،609اكرب من  0،05 (sigالداللة )
 التايل أشار إليه.

 5 الجدول

 (Uji Homogenitas) نتيجة اختبار المتجانس

 
Test of Homogeneity of Variances 

HASILBELAJAR   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.265 1 48 .609 

 

71،92 16،65  
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 (Uji Homogenitas) االختبار املتجانس يدل على أن حتصيل  5اجلدول  ومن

(. فتشري تلك النتيجة إىل أن البيانات 0،609اكرب من  0،05)(Sig) مبستوى الداللة 
 .(Uji t) ، وميكن إجراء اختبار تمتجانسة

 6الجدول 

 تبار البعدينتيجة المعدلة من االختبار القبلي واالخ

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 PRE TEST 65.16 25 13.440 2.688 

POST TEST 71.92 25 12.453 2.491 

 

 ونتيجة االختبار البعدي 65.16يدل أن نتيجة االختبار القبلي  6اجلدول 

 .Test -باستعمال تCard Sort ام وسيلة . واخلطوة التالية هي نظر استخد71.92

 اآليت: 7وحتصيله كما بني اجلدول 

 7الجدول 

 Test-تحصيل ت

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 PRE TEST - 

POST TEST 
-6.760 5.562 1.112 -9.056 -4.464 -6.077 24 .000 
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ــــــ( مستوى الداللة 6،77)Test -ومن اجلدول السابق يدل على أن حتصيل ت
(Sig.) (0،000  وهذا يدل على أن استخدام وسيلة 0،05أصغر من ) Card Sort 

 . لرتقية سيطرة التالميذ على املفردات فعال
 

 المفرداتفي تعليم   Card Sortاستخدام وسيلة التالميذ على   تحليل االستجابة

يف تعليم اللغة العربية على  Card Sortاستخدام وسيلة استجابة التالميذ على 
بعد  االستبانةلدعم صحة البيانات من االستجابة تقوم الباحثة بتوزيع ورقة  املفردات

  .Card Sortستخدام وسيلة اب املفرداتإجراء عملية تعليم 

 املفرداتيف تعليم  Card Sortاستخدام وسيلة وأما استجابة التالميذ على 

 فتحصيلها يف جدول التايل:

 8الجدول 

 في تعليم المفردات Card Sortاستخدام وسيلة على استجابة التالميذ 

 التصريحات الرقم
 استجابة التالميذ )النسبة المائوية(

المعيار 
 افاالنحر 

نتيجة 
 المعدلة

البيان على 
درجة 

 االستجابة
موافق 
 جدا

 موافق
أقل 
 موافق

 غير موافق

1. 

حتب التالميذ أن تتعلم اللغة العربية 
 Card Sort  باستخدام وسيلة

11 

44.0 

% 

14 

56.0

% 
- - 0.507 3.44 

 
 العليا

2. 

تعلم اللغة العربية باستخدام وسيلة 
Card Sort ميذ يرفع نشاط التال

 يف التعلم

18 

72.0 

% 

7 

 

28.0 

% 

 

- 
- 0.458 

 

3.72 
 

 العليا

3. 

تعلم اللغة العربية باستخدام 
تسهل فهم  Card Sortالوسيلة 

 التالميذ على املفردات

20 

80.0 

% 

4 

 

16.0 

1 

4.0 

% 

 

- 
0.523 3.76 

 
 العليا
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% 

4. 

حيفز Card Sort استخدام وسيلة 
 التالميذ لزيادة حفظ املفردات

16 

64.0 

% 

9 

36.0 

% 
- - 0.490 

3.64 
 

 العليا

5. 

 Card Sortوسيلة استخدام 

على حفظ  التالميذتسهل 
 املفردات

19 

76.0 

% 

5 

20.0

% 

1 

4.0

% 

- 

 
0.690 

 

3.68 
 

 العليا

6. 

يد تز  Card Sortباستخدام وسيلة 
 املعرفة التالميذ على املفردات

19 

76.0 

% 

5 

20.0 

% 

1 

4.0 

% 

 

 العليا 3.72 0.542 -

7 . 

 Card Sortوسيلة باستخدام 

على تكوين  التالميذستطع ي
 الكلمة

17 

68.0 

% 

8 

 

32.0 

% 

 

- 

 

- 
 العليا 3.68 0.476

8 . 

 Card Sortوسيلة باستخدام 

 على املفرداترهتم سيط

16 

64.0 

% 

8  

32.0 

% 

1 

4.0 

% 

- 

 العليا 3.60 0.577

9. 

 Card Sortباستخدام وسيلة 
 ميف التعل لتالميذعجيب 

18 

72.0 

% 

7  

28.0 

% 

 العليا 3.72 0.458 - -

10 . 

 Card Sort باستخدام وسيلة
تستطيع التالميذ يف حفظ 

 املفردات

20 

80.0 

% 

4 

 

16.0 

% 

1 

4.0 

% 

 العليا 3.76 0.523 -

 العليا 3.67      جمموع
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عن تصرحيات متت اإلجابة عليها ملعرفة استجابات التالميذ  7 اجلدولوقد جهز 
السابق،نتيجة معدلة  اجلدولويف . Card Sortتعليم املفردات بايتخدام وسيلة على 

 .العليا هذه تدل على أن استجاباهتم حتصل على درجة 3،67 استجابات التالميذ فهي

 Card Sortأن تطبيق وسيلة بوكذلك بالنظر إىل التصرحيات اإلجيابية السابقة وهي 

ممل وتكون بيئة تعلم اللغة العربية ممتعة وميكن غري   ماهتمام التالميذ وجيعلهعلى   تنمية
تعزيز األثر ليتم نقلها ومناسب لرتقية سيطرة التالميذ على املفردات وشجعهم على 

ول تطبيق اللغة العربية وعلى التعاون مع األصدقاء يف إجناز وظيفة اجملموعات وللحص
 على حد أقصى من نتائج التعلم.

 الخاتمة

لرتقية  Card Sortباحثة بالبحث التجرييب عن استخدام وسيلة حبثت ال وبعدما
فحصلت نتائج ( MIN 23 Aceh Besarسيطرة التالميذ على املفردات )دراسة جتريبية بــــــــــ 

فعال لرتقية سيطرة التالميذ على املفردات. وهذا  Card Sortاستخدام وسيلة  نأ البحث
 أصغر من مستوى الداللة )  p-valueيجة حتصل على نتTest -يتضح من االختبار ت

 Card على استخدام وسيلة واستجابة التالميذ (.0،05أصغر من  0،000( )0،05=

Sort  3،67يف تعليم املفردات حتصل على استجابة عليا مع نتيجة املعدلة. 
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