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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 تقديم البيانات . أ

و اؼبقاببلت والوثائق ثول من نتائج صبع البيانات من خبلل بيانات الصرد 

 األول الصف اؼبفردات لدى طبلب تعليميف  خدام وسيلة بطاقة الفرزاست

. مث يتم وصف البيانات أجونجتولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلميةباؼبدرسة ال انوية 

البح ية بالًتتيب بناء على تركيز البحث، وىي بيانات البحث من مصادر 

 بيانات اؼببلثظة والتوثيق. البيانات اليت تتكون من اؼبخربين و اجمليبُت، و كذالك

ضافية من تعمقة مع اؼبخربين و البيانات اإلبناء على نتائج اؼبقاببلت اؼب

اجمليبُت باإلضافة إىل اؼببلثظات والوثائق اؼبوجزة. مت تصنيف الباث ُت من خبلل 

 الفصول الفرعية التالية لنتائج البحث واؼبناقشة.

 المفردات لدى طالب الصف  تعليماستخدام وسيلة بطاقة الفرز في . 1

للعام  أجونجتولونج  األولىالحكومية  اإلسالميةبالمدرسة الثانوية  األول

 م.2119/2121الدراسى 
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يتم اغبصول على نتائج اؼببلثظات مباشرة من اؼببلثظات يف 

 استخدام وسيلة بطاقة الفرزمن خبلل اؼببلثظة  باث ةفصل اليت أجراىا الال

ما الثظت الباث ة زبذهتا اؼبعلمة كإدف اػبطوات اليت اؼبفردات هت تعليميف 

ستمرارية التدريس والتعلم اليت يقوم هبا اؼبعلم والطبلب. إإىل وصف كيفية 

اؼبفردات على استخدام  تعليمم باستخدام بطاقة الفرز يف ييشدد التعل

مراسلة من اؼبرسل، أي اؼبعلم الذي يعلم متلقي كوسيط/  تعليمأساليب ال

ة أو الطبلب، فبا جيعل الطبلب قادرين على اغبصول على اؼبعرفة أو الرسال

باستخدام بطاقة الفرز تقوم اؼبعلمة بتوجيو  تعليماؼبهارات أو اؼبواقف. يف ال

الطبلب بانتباه وصرب على ثد سواء للطبلب الذين لديهم قدرات بطيئة 

الفصل والطبلب الذين لديهم قدرات سريعة. ديكن للمدرسة أيًضا إتقان 

 بسهولة أكرب حبيث ديكن ربقيق أىداف التعلم كما ىو متوقع.

وفًقا  خطوات استخدام بطاقة الفرزعندما دخلت الباث ة الفصل 

مع ربياهتا، مث سألت  ىي قيام اؼبعلم بفتح الصف ةؼببلثظات الباث 

، اطلب عنوان يقوم اؼبستخدم باستخدامهاواؽبم، عندما ثأالطبلب عن 

تسليمها، من عنوان اؼبادة ديكن للطبلب البدء يف التفكَت يف ما  اؼبادة اؼبراد

سوف تظهر اؼبفردات يف اؼبادة اليت سيتم تلقيها، تشرح اؼبعلمة القليل من 
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اؼبواد اليت ستتم دراستها تتخللها أسئلة وإجابات خفيفة حبيث يكون 

 76 .دالطبلب أك ر تركيزًا ويستجيبون بشكل جي

لى السبورة مصحوبة بفهم الطبلب للمفردات كتب اؼبعلم اؼبادة عي 

وفًقا لفئاهتم، حبيث عندما يتم وسيلة بطاقة الفرز، سوف يفهم الطبلب 

بشكل أفضل اذباه وسائل التعلم والغرض منها، يقوم اؼبعلم بتوجيو الطبلب 

لكتابة اؼبفردات اؼبوجودة على السبورة ألن بطاقة الفرز وثدىا ال تكفي 

هم يعلهل ئًما اؼبفردات ولكن كتاباهتم ستجعلهم دائًما يسعبعلهم يتذكرون دا

، يتأكد اؼبعلم من أن صبيع الطبلب يكتبون تذكرىا والتعلم من جديد

ويكتبون يف دفاترىم بشكل صحيح حبيث عند فهم وثفظ عدم وجود 

ث أخطاء اللفظ، يقرأ اؼبعلم اؼبفردات يف لوثة الكتابة تليها الطبلب حبي

 77.قول اؼبفردات عتاد الطبلب علىإ

تكرار اؼبفردات عن طريق السؤال واإلجابة مع الطبلب بينما يتم ؿبو  

، يسأل يء يف لوثة الكتابة شيًئا فشيًئا، وبعد أن تكون السبورة فارغةكل ش

اؼبعلم مرة أخرى اؼبفردات اليت سبت كتابتها دون النظر إىل اؼببلثظات ثىت 
                                                           

76
 اإلسبلميةباؼبدرسة ال انوية  األول اؼبفردات لدى طبلب الصف  تعليمقة الفرز يف استخدام وسيلة بطامالحظة على   
 م.2222يناير  28م يف التاريخ 2219/2222للعام الدراسي  أجونجتولونج  األوىلاغبكومية 

77 Ibid.,  
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 سيتم فئات يف اؼبادة اليتا لعدد اليفكر الطبلب يف تذكرىا بشكل أكرب. وفقً 

بطاقة الفرز، يقوم الطبلب بتكوين ؾبموعات لتكون أك ر نشاطًا  مع اهتوسيل

، يقوم اؼبعلم بإعطاء الورق اؼبقوى لمناقشة مع األصدقاء يف اجملموعةوسهولة ل

اؼبادة الذي حيتوي على بطاقات لكل ؾبموعة وعلى البطاقة اليت سبت كتابة 

 78.امسبقً 

سأل اؼبعلم يقوم الطبلب خبلط الورق اؼبقوى ثىت ال تتم مطابقة ي 

، ويعطي اؼبعلم بضع دقائق للطبلب ئات اؼبوجودة يف البطاقة بسهولةالف

، ويتأكد اؼبدرس من أزواج من كل فئة بطاقة ؿبتفظ هباؼبناقشة والع ور على 

خدام أن كل طالب حيمل بطاقة واثدة ثىت يتمكن صبيع الطبلب من است

بطاقة الفرز بشكل نشط نظرًا لوجود طبلب نشطُت للغاية و جدا م ل ىذه 

ول بطاقة الفرز إىل أن حيمل بطاقتُت يف الفئة اؼبناسبة لن يؤدي إىل عدم ثص

 البطاقة، ويدعو اؼبعلم الطبلب إىل لصق الصديق اآلخر على بطاقات نفاد

، ولكل ؾبموعة قيمة وعةلصاقها بلوثة الكتابة لكل ؾبموفًقا للفئة اليت مت إ

موعة اليت انتهت من ، خيتار اؼبعلم اجملصحيحاحملددة بشكل  البطاقةلعدد 

                                                           
78

 Ibid., 
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، ويقوم اؼبعلم والطالب بتقييم اجملموعة اليت ربصل على الك َت لصق البطاقة

 79من العبلمات من البطاقة الصحيحة أو وفًقا لفئتها.

ستاذة نونوع صفى مع األ مقابلةجدهتا الباث ة يف ا مناسب دبا و و ىذ

 82: قالت للباث ة

، ثيث تكوين عدد من الفرق وفًقا للفئات، يقوم اؼبعلم بأوالً "
يقوم اؼبعلم بإعطاء صندوق من الورق اؼبقوى لكل فريق 

، اؼبفردات اليت مت تسليمها مسبًقاوداخلو حيتوي على بطاقة مع 
قد مت خلطها حبيث ال تكون  البطاقةيتأكد اؼبعلم من أن 

 ، تكليف كل فريقحات اليت تناسبهم موجودة بوضو الفئ
ورق متوفر  ، مث لصقها علىيف عدد من الفئات بطاقات الفرزب

، ديكن لكل فريق اغبصول على درجة لعدد بالفعل وفًقا لفئاهتم
، ختيارىا بشكل صحيح، ومنح جائزة صغَتةإالبطاقة اليت مت 

 ."تمام الطبلب بتعلم اللغة العربيةىإهبدف ربفيز 
 

                                                           
79

 Ibid., 
( أجونجتولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلميةوية اؼبقابلة مع األستاذة نونوع صفى )مدرسة اللغة العربية ىف اؼبدرسة ال ان  82

 م امام الديوان. 2222يناير  28التاريخ 
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 من وسيلة بطاقة الفرز البطاقة الصورة

 
المفردات لدى طالب  تعليماستخدام وسيلة بطاقة الفرز في  مشكالت. 2

تولونج  األولىالحكومية  اإلسالميةبالمدرسة الثانوية  األولالصف 

 م.2119/2121للعام الدراسى  أجونج

 ، كاندقيقة 135 الفصل الدراسي ثوايل يف ةالباث  تبعد أن الثظ

وسيلة بطاقة الفرز ىي وسيلة فبتعة للغاية الستخدامها عند تعلم اللغة العربية 

ثىت ال يشعر الطبلب باؼبلل وكانوا أك ر دراية بشخصيات بعضهم البعض. 

، جيب أن يكون علم سواء باستخدام الوسيلة بطاقة الفرز أم الولكن يف الت
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سيلة بطاقة الفرز لتعلم و للتعلم مزايا وعيوب لكل منها. عند استخدام ىذه ال

، يكتشف الباثث العديد من األشياء اليت قد تصبح مشكبلت اؼبفردات

 وسيلة بطاقة الفرزعبارة عن  وسيلة بطاقة الفرزعند التعلم. تعد بطاقة ال

من الطبلب أن يكونوا أك ر نشاطًا، لذلك جيب أن يكون تتطلب 

وفًقا  األوىلشكلة ، وقد تكون ىذه ىي اؼبلغرفة/مكان التعلم قدرة أكرب

  81ة.ؼببلثظات الباث 

ظبو أناندا إستجابة الطالب مت الباث ة أيضا باؼبقابلة عن اإلمث قا

 82ن :أ.، يقول 4دانا فوترا رقم الغياب فريناند فر 

 ، فهناك الك َت من األشخاص وقدكبَتة دبا يكفي  غَت"الغرفة 
تخدام ب استخدامو عند اس، وجيانعلهنار الطبلب يف اؼبقدمة فأ

كن ، ولتوسيع الغرفة أو يف اؽبواء الطلق، أو وسيلة بطاقة الفرز
، فيمكن تنفيذه يف البداية. إذا مل يكن ذلك فبكًنا للخارج

ديكننا  وسيلة التعليميةلذلك كل تعلم اللغة العربية باستخدام 
 "ستعداد يف القاعة.على الفور اإل

                                                           
81

 اإلسبلميةباؼبدرسة ال انوية  األول اؼبفردات لدى طبلب الصف  تعليممبلثظة على استخدام وسيلة بطاقة الفرز يف   
 م.2222يناير  28م يف التاريخ 2219/2222للعام الدراسي  أجونجتولونج  األوىلاغبكومية 

تولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلميةاؼبقابلة مع أناندا فريناند فردانا فوترا )الطالب يف الصف العاشر باؼبدرسة ال انوية   82
 م امام الفصل.  2222يناير  28( التاريخ أجونج
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، 27الغياب ظبو ؿبمد ثافظ مولنا، رقم إزاد قول من الطالب 

 83يقول للباث ة أن :

ىذه الوسيلة تواجو صعوبات وىناك أفراح، من الصعب "
تضح أنو إونرغب يف اؼبضي قدًما إلرفاقها، عندما منتلك بطاقة 

أمام الك َت من الفتيات، ؾبموعة منا بينما كبن الرجال والنساء 
جيب أن كبتفظ دبسافاهتم وال توجد مساثة كافية إلنشاء 

 نتظار ثىت ينتهيوا".إلديكننا ا مسافة، ال

، تقول 17ظبها ديفي صافيانا ياظبُت، رقم الغياب إزاد قول من الطالبة 

 84للباث ة أن :

ا ، لكن من الضجة وجدنمعقدة بعض الشيء سيلةىذه الو "
ما نريد التمسك ، ردبا ألنو عنداإلثارة دبعٌت اػبَت أو اللطيف

آلخرين ثىت نتمكن نا أن نتصادم مع ايعل، بالبطاقة وبسرعة
، ىناك طعم ـبتلف وديكننا أن نسّلي أنفسنا من ثلها أوالً 

 ."منطقتنا

ية تشمل صبيع الطبلب يف الفصل، على ثد سواء تعليمكوسيلة 

من صبيع الطبلب  يلةوسطة والعالية، تتطلب ىذه الوسالقدرة اؼبنخفضة واؼبت

                                                           
( أجونجتولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلميةاؼبقابلة مع ؿبمد ثافظ مولنا )الطالب يف الصف العاشر باؼبدرسة ال انوية   83

 م امام الفصل. 2222يناير  28التاريخ 

84
( أجونجتولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلميةاؼبقابلة مع ديفي صافيانا ياظبُت )الطالبة يف الصف العاشر باؼبدرسة ال انوية   

 م امام الفصل. 2222يناير  28التاريخ 
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تجمع مع القيام بدور نشط مع خصائص كل منهم. عندما يبدأون يف ال

يت تتيح ؽبم أن يكونوا ؾبموعاهتم والع ور على نفس الطبيعة يف أصدقائهم ال

ن الطبلب سوف ، دبعٌت أىتمام ر نشاطا، سيكون ىناك ربول يف اإلأك

ىتمام لؤلصدقاء من ثوؽبم بداًل من الغرض الذي يتم يولون اؼبزيد من اإل

ب مل يركزوا  بلأن بعض الط ةالباث  تدصبعهم والدروس وثىت اؼبعلم. وج

. لكن ىذه ، وخاصة الطبلب الذين جلسوا وراءىمك َتًا على أىدافهم

نتباه الطبلب على الفور من إ، ديكن للمدرس أن يأخذ اؼبشكلة مل تدم طويبلً 

 خبلل دعوة الطبلب للتفاعل ولكن ال يزال يف سياق الدرس.

مد ظبو ؿبإستجابة الطالب مت الباث ة أيضا باؼبقابلة عن اإلمث قا

  85، يقول أن :27ثافظ مولنا، رقم الغياب 

 ، ألن ىذه الوسيلةعلى التعلمأثيانًا ما أكون مشتتا أو ال أركز "
ستمتاع بو اإل، لكن ديكنٍت ؽبا تأثَت يف جعل الفصل مزدضبًا

 ".ويصبح أمرًا فبتًعا

قيد التقدم،  ئلاقًبا ومدربًا عندما تكون الوساباإلضافة إىل كونو مر 

بلب حبيث عندما يتم ن اؼبعلم ميسِّرًا جيًدا، أي تسهيل الطجيب أن يكو 

                                                           
( أجونجتولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلميةلب يف الصف العاشر باؼبدرسة ال انوية اؼبقابلة مع ؿبمد ثافظ مولنا )الطا  85

 م امام الفصل. 2222يناير  28التاريخ 
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ب مشاركة ىدف يف التعلم، ديكن عبميع الطبل الوسيلة بطاقاتتشغيل 

الباث ة أن ىناك بعض الطبلب  تمباشرة. الثظ يلةاستخدام ىذه الوس

الذين مل حيصلوا على بطاقة يف واثدة من اجملموعات اليت أخرجت الطبلب 

بالقتال على البطاقة مر ورأوا فقط أصدقائهم الذين كانوا مشغولُت يف هناية األ

ن سوى شخصُت مل ، على الرغم من أن الك َتين قد ال يكونو يف اؼبقدمة

، ولكن ىذا من شأنو أن يتسبب يف قليل من الذوق خبيبة حيصلوا على بطاقة

لم و أن يستسيعلأمل ألن ضباسو أراد أن يلعب دورًا يف التعلم ولكن كان 

حبيث  البطاقة، جيد اؼبراقب اؼبزيد من خرين. بينما يف اجملموعات األخرىلآل

 يكون ىناك طبلب حيملون بطاقتُت وقد يكونوا متفقُت مع فئاهتم.

اريدينا، ظبها فإستجابة الطالبة مت الباث ة أيضا باؼبقابلة عن اإلمث قا

ىذه جد مشكلة عندما كانت ربدث أمل  86: ، تقول أن22رقم الغياب 

ثصل على الورقة، لكن ىذا مل يكن مهًما ألن اؼبواد ردبا إال أالوسيلة، ردبا مل 

، جيب أن يكون اؼبعلم قد أعد خطة للدرس حبيث قبل البدء يف التعلمذلك. 

 سيلةجيًدا إىل متلقي اؼبادة )الطبلب(، يف و يتم نقل اؼبواد اؼبراد إيصاؽبا 

                                                           
86

 28( التاريخ أجونجتولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلميةاؼبقابلة مع فاريدينا )الطالبة يف الصف العاشر باؼبدرسة ال انوية   
 م امام الفصل. 2222يناير 
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طبلب ال حيصلون على ال ر عندمايف ثالة من الذعاغبالية ال يبدو اؼبعلم 

نتبو لؤلصدقاء إثىت يظل  بلباؼبعلم يواصل اإلشراف على الط بطاقة ولكن

 .البطاقةالذين حيصلون على 

ستاذة نونوع جدهتا الباث ة ىف اؼبقابلة مع األوىذا مناسب أيضا دبا و 

 87صفى اليت قالت ؽبا :

 ديد من، ىناك العاليوم للق بنقص البطاقة يف وسائفيما يتع"
مواد اليوم ، أواًل بعد أن أرى العوامل اليت ذبعلها غَت موجودة

لة ألن اؼبفردات تتضح أهنا ، إهنا سهسهلة وصعبة بعض الشيء
فهمها أأسهل  ، لذلك عند التوضيح للطبلب قد جيدوهنافبتعة

من اؼبفردات يف ىذه ، ىناك العديد صعبلاوتذكرىا أيًضا. 
ا بالفعل وبعضها غريب جًدا هن، وىناك مفردات قد يعرفو اؼبادة

وسيلة خًتت مفردات أجنبية ليتم تطبيقها يف إ، لذلك هايعل
، لكن ما زلت الوقت لتذكَتىم باؼبزيد ىثىت أقض التعليمية

وسيلة  أضعو يف ، ملاؼبادة وىو أمر سهل بالنسبة ؽبم أشرح
ُت وسعداء ، بعد اآلن أريد أن أرى طبلبًا نشيط. ثانياً التعليمية

، ومن ىناك أستطيع أن أرى مدى لم اللغة العربيةيف تع
 ".بشكل متكرر وسيلة بطاقة الفرزعد استخدام ىتمامهم بإ
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( أجونجتولونج  األوىلاغبكومية  اإلسبلميةاؼبقابلة مع األستاذة نونوع صفى )مدرسة اللغة العربية ىف اؼبدرسة ال انوية   
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أن  ةى الباث ر تالتعلم ويعود الطبلب إىل مقاعدىم، عندما ينتهي ىذا 

تكن  مل، كماسيلةوراضُت عن تعلم استخدام ىذه الو الطبلب سعداء للغاية 

 ةد الباث ذبوفًقا للمبلثظات، مل ىناك مشاكل عند ثدوث التعلم، و 

علم وذبعل الطبلب مشاكل كانت خطَتة جًدا حبيث ديكن أن سبنع ؾبرى الت

 88رتياح.يشعرون بعدم اإل

 

 فردات باستخدام وسيلة بطاقة الفرزؼبا تعليم ثال الصف العاشر يف
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المفردات لدى طالب  تعليماستخدام وسيلة بطاقة الفرز في . حّل المشكالت في ۳

للعام  أجونجتولونج  األولىالحكومية  اإلسالميةبالمدرسة الثانوية  األولف الص

 م.2119/2121الدراسى 

يف  فرزال ةالعربية باستخدام بطاق م اللغةييف تعل األوىلتتم ل اؼبشكلة 

عدم وجود مكان كبَت حبيث ديكن للطبلب أن يكونوا أك ر ثرية عند 

اركة الطبلب بشكل نشط جسديًا التعلم. ألن وسائل التعلم ىذه تتطلب مش

اؼبشكلة  وعقلًيا. تشَت اؼببلثظات إىل أن اؼبعلم قادر على التغلب على ىذه

يع الكراسي والطاوالت ، يقوم اؼبعلم بتوجيو الطبلب للتخلص من صببسهولة

لدراسي ، مث جيتمع الطبلب مع ؾبموعاهتم يف منتصف الفصل اإىل جانبهم

قوم اؼبعلم أيًضا بتوجيو الطبلب للصف عندما ، يالفارغ. باإلضافة إىل ذلك

 اشرف مشاىدتو بستمرار يفون يف لصق الورق على السبورة واإليرغب

 89اؼبعلم.
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ستاذة نونوع جدهتا الباث ة ىف اؼبقابلة مع األوىذا مناسب أيضا دبا و 

 92صفى اليت قالت ؽبا :

، ماؼبرافق اليت تدعم فعالية التعليعد مكانًا واثًدا بالفعل من "
أن نستخدمو ثىت لو كان ىناك  لكن الفصل ىو مرفق جيب

، لذلك قمت بتعيينو على أفضل وجو فبكن يف الفصل نقص
ه الدراسي عبعل الطبلب يشعرون بالراثة. باإلضافة إىل أن ىذ

، ألن الطبلب يسهل فهمها سهلة االستخدام بالفعل يلةالوس
 "أكرب.وضباسهم الشديد. من اغبماس سيتم ربذيرىم بسهولة 

نتباه أو أن الطبلب ال يركزون على أىداف اؼبشكلة ال انية ىي ربول اإل

أن اؼبعلم ديكنو  ةد الباث ذب. يلةبسبب األشياء عند استخدام الوسالتعلم 

 األوىل، ثيث يتخذ اؼبعلم اػبطوة ا التغلب على ىذه اؼبشكلة بسهولةأيضً 

أسئلة خفيفة تتعلق  عبذب انتباه الطبلب من خبلل ربفيز الطبلب على طرح

و ال يوجد سوى وقت قصَت بالتعلم يف نفس الوقت الذي يذكرىم اؼبعلم بأن

 ، كما يراقب اؼبعلم دائًما ثالة الطالب.للمناقشة

ستاذة نونوع جدهتا الباث ة ىف اؼبقابلة مع األو ىذا مناسب أيضا دبا و 

 91صفى اليت قالت ؽبا :
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األثيان عندما يتم نتباه يف معظم "حيدث ىذا التحول يف اإل
 ائلبلب بطاقة ومنحهم وقًتا للمناقشة، ألن ىذه الوسمنح الط
ولكن ىذا يف رأيي ، لطبلب أك ر نشاطًا وثرية للتعبَتذبعل ا

قت كان وقتهم إلظهار تعاون ، ألنو يف ذلك الو ال يزال مفضًيا
، فأنا أدعوىم دائًما لكن ال تقم بالتبديل لفًتة طويلة، صباعي

أعطيت ل ثىت يظلوا يف تركيزىم على التعلم. كما إىل التفاع
ثىت ال ينشغلوا يف مناقشة أي  ةبعض الوقت ؼبناقشة البطاق

 "ية.تعليمشيء آخر خارج اؼبواد ال

واؼببلثظات  البطاقةاؼبشكلة ال ال ة ىي أن الطبلب ال حيصلون على 

 والطبلب الذين ال حيصلون على بطاقات ىم الطبلب الذين لديهم اىتمام

، م أيًضا التعامل مع ىذا بشكل جيد، ولكن ديكن للمعلممنخفض بالتعل

، عندما تكون إىل مرتُت سيلة البطاقة الفرزعلم يقسم ؾبموعة استخدام الو واؼب

نتباه إىل الطبلب الذين ال حيصلون يأخذ اؼبعلم اإل األوىلاجملموعة اإلعبلمية 

باألصدقاء اؼبوجودين ىتمام ة ثىت يصبح الطبلب مسؤولُت عن اإلعلى بطاق

توجيو الطبلب الذين يقوم اؼبعلم ب ؼبقدمة، وعندما ربدث اجملموعة ال انيةيف ا

 بالتناوب وفًقا لفئاهتم. البطاقةعلى بطاقة للتقدم إىل  مل حيصلوا
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ستاذة نونوع جدهتا الباث ة ىف اؼبقابلة مع األوىذا مناسب أيضا دبا و 

 92صفى اليت قالت ؽبا :

بة الطبلب الذين ال حيصلون على بطاقة ثىت "أستمر يف مراق
على بطاقة تعٍت أن مهمتهم ىي  يدركوا إذا مل حيصلوا

ومن ىناك ديكنٍت اغبكم على  ىتمام بالتعلم،ستمرار يف اإلاإل
ىتمامهم بتعلم الوسائل. كما أنٍت استخدمت ىذه إمدى 

الوسائل مرتُت ثىت يتم ضرب الطالبُت اللذين مل حيصلوا على 
 انية. ومعظم أولئك الذين باجملموعة ال األوىليف الدفعة  اعبزء

 "ىتمام قليل بالتعلم ىم من الرجال.إلديهم 

، ألنو ختيارًا ثكيًماإ ئلختيار استخدام الوساإكمعلمُت، يعد 

، فإنو جيعل اؼبعلم أيًضا معلًما فة إىل تسهيل قبول الطبلب للموادباإلضا

السعادة عند تعلم استخدام لعاشر بمبدًعا ومسؤواًل. يشعر طبلب الصف ا

حمسُت ويريدون ذبعلهم مت يلة، ويقولون إن ىذه الوسوسيلة بطاقة الفرز

، كما أهنم ال يشعرون باؼبلل لفهم اؼبفردات وثىت التفكَت بشكل أفضل

 ثفظها.
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ستاذة نونوع جدهتا الباث ة ىف اؼبقابلة مع األوىذا مناسب أيضا دبا و 

  93 صفى اليت قالت ؽبا :

ا تكون على دراية ردب معاىدليس صبيع الطبلب ىنا خلفية "
، أو ثفظ اؼبفردات اهم فهميعل، فبا قد يسهل باللغة العربية

هيل فهم ، لتسٍت كمعلم مسؤول عن قدراهتم. لذلكولذا فإن
، جيب أن أكون أك ر مأو ثفظه ماللغة العربية أو كتابته

يلة وس م. من خبلل استخداسائلًعا م ل استخدام الو إبدا
، يكون الطبلب أك ر نشاطًا وتفضًيا يف التعلم بطاقة الفرز

 ". على األقلباؼبلل أو اؼبلل يف تلقي اؼبواد وبالتأكيد ليسوا
من مصلحة  ، ألهنا تبدألديهم مصلحة جيدة يف تعلم اللغة

اس أن تعلم ستزداد. يعتقد الك َت من الن قدرهتم، إن شاء اهلل
ون فبتًعا وأثدىم استخدام ذلك ليك أريد تغيَت ، واللغات فبل

 "يف التعلم. ئلالوسا

 البياناتتحليل  . ب

 المفردات لدى طالب الصف  تعليماستخدام وسيلة بطاقة الفرز في . 1

للعام  أجونجتولونج  األولىالحكومية  اإلسالميةبالمدرسة الثانوية  األول

 م.2119/2121الدراسى 
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م عن يم النشطة ىي التعليلبطاقة الفرز باعتبارىا إثدى وسائل التع

من خبلل أنشطة البحث عن طريق إعطاء مهام يف عمل صباعي صغَت 

، ويطلب من العمل اعبماعي والعروض التقدديية، ومناقشة الفئات يف البطاقة

 البطاقةالطبلب إثبات القدرة العالية على التفكَت والتعاون. معلومات عن 

 :  ىي فرزيف استخدام بطاقات الػبطوات األخرى وتشكيلها كفئة واثدة. ا

  تقسم الفرق بُت الطبلب إىل فرقتُت .1

 توزيع اؼبادة قدر عشرسُت مفردا ىف ورقة .2

 تكرار اؼبفردات و فهما بعد قراءة اؼبدرسة .3

مام الفصل بتلصيق اؼبفردات لتكون مناسبة باؼبعاين و أعرض اؼبواد  .4

 وضعها ىف اعبملة اؼبفيدة

 تفتيش اعبماعي من قبل الفرقتُت .5

فًقا و  فرزفيما يتعلق بالتحليل أعبله، فإن خطوات استخدام بطاقات ال 

 94:ىي ختبلفات يف طرق تعلم أنواع البطاقةميلفُت ل. سيلربمان، فإن اإل

 طلب من كل ؾبموعة تقدمي عرض تقدديي عن الفئة. . أ
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 يف بداية النشاط، قم بتكوين فريق. أعط كل فريق بطاقة واثدة. . ب

 تكون الفئات اليت تناسبها واضحة أين ىي. تأكد من خلطها حبيث ال . ج

إىل فئات. ديكن لكل فريق اغبصول  البطاقةاطلب من كل فريق فرز  . د

 اليت مت اختيارىا بشكل صحيح. البطاقةعلى درجة لعدد 

كوسيلة للتعلم مسامهة عالية للغاية يف فرز  سيوفر استخدام بطاقة ال

دينح الطبلب الفرصة لكل فرد  ، ألن اؼبعلموالتعلم يف اؼبدرسة تعليمملية الع

 سيلةا الطبلب مباشرة. من ىذه الو لتجربة عملية التعلم اليت يقوم هب

، كما جيد الطبلب أنو من السهل ية، يشعر الطبلب بالسعادة والتسليةتعليمال

، كما يشعر عرون باؼبللألهنم ال يشفهم وثفظ اؼبفردات اليت مت تسليمها 

يف كل عملية تعلم. ىذا مدعوم  يلةالستخدام الوس بلب حبماس ونشاطالط

 95 : ، وىيالفرزبطاقة دبزايا 

 اؼبدرسون يسهل أن يتقنوا الصف .1

 سهلة التنفيذ .2

 تنظيم سهل للفصول الدراسية .3

 ديكن أن يتبعها العديد من الطبلب .4
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 سهلة التحضَت .5

 اؼبدرسون يصفون بسهولة اؼبواد بشكل جيد .6

 ستخدام احملاضراتالطبلب أسهل اللتقاط اؼبواد من ا .7

 تعليمالطبلب أك ر ضباساً يف ال .8

جتماعية بُت الطبلب ىي أك ر تطورا، وىو من بُت الطبلب التنشئة اإل .9

  بطاقة الفرز.وسيلة مع الطبلب أك ر دراية بعد استخدام 

 يقلل من مناذج احملاضرات اليت تسبب تشبع الطبلب. .12

لمفردات لدى طالب ا تعليماستخدام وسيلة بطاقة الفرز في  مشكالت. 2

تولونج  األولىالحكومية  اإلسالميةبالمدرسة الثانوية  األولالصف 

 م.۲119/2121للعام الدراسى  أجونج

، سواء وجهة لنشاط الطبلباؼبنشطة الية تعليمالبطاقة الفرز ىي وسيلة 

شاط الطالب يف جسديًا أو عقلًيا أو عاطفًيا أو نشطًا فكريًا. ديكن ربقيق ن

 تعليم، و األسئلة، واإلجابة على األسئلة، والتعبَت عن اآلراء أنشطة طرح

ذباىات ىذه األنشطة إىل تفاعل متعدد اإل الطبلب اآلخرين. ديكن أن تؤدي
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والطبلب وغَتىم من الطبلب. لذلك، عند استخدام  بُت الطبلب واؼبدرسُت

  ، وىي:ن أن تؤدي إىل العديد من اؼبشاكل، ديكيلةىذه الوس

. قد حيدث ىذا دراسية للتعامل مع النشاط الطبلبال قلة الفصول .1

عندما ينشط الطبلب بدنيًا ألهنم اصطدموا بعادات الطبلب يف التعلم 

 وقضاء الك َت من اؼبساثة.

نتباه( ليس ىدف التعلم. قد حيدث ىذا اإل ةكبرافات )تشويثدوث اإل .2

 نتباه إليها ثىتطبلب كلمات أو تفسَتات تسًتعي اإلعندما جيد ال

 ذباىات أخرى )خارج التعلم(.إنوا من ربويل تركيز أفكارىم إىل يتمك

اليت ربتوي على مواد ديكن أن سبنع بعض الطبلب من  ة الفرزنفاد بطاق .3

. حيدث ىذا وفًقا لتخطيط اؼبعلم الذي لو يلةاؼبشاركة النشطة يف الوس

 تقييمو اػباص الىتمام الطالب بالتعلم.

 ة بأوجو القصور يفواؼبتعلق ةوالباث  كبلت اليت وجدىا الطبلباؼبش

 96 : ، وىيفرزال ةبطاق وسيلة
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ىتمام الطبلب، خاصة إذا كانت إجابات إثتمال ؼبخالفات إىناك  .1

هتمو، ولكن ليس اؽبدف )الوجهة( اؼبرغوب فيو دبعٌت اؼبخالفات من 

 موضوع اؼبشكلة األصلية.

 زر فلا ةقاطب ميلعتة أساسا إلعداد أساليب تهلكالعديد من الوقت اؼبس .2

ألهنا تتع ر مع  تعليمبطاقة الفرز من الصعب التخطيط لل تعليموسيلة  .3

 .تعليمعادة الطبلب يف ال

من خبلل قدرة الطبلب على  تعليمطاؼبا يتم ربديد معايَت قباح ال .4

بطاقة الفرز ستكون صعبة لتنفيذ كل  تعليم وسيلةإتقان اؼبوضوع، فإن 

  معلم.

المفردات لدى طالب  تعليموسيلة بطاقة الفرز في  استخدامحّل المشكالت في . 3

للعام  أجونجتولونج  األولىالحكومية  اإلسالميةبالمدرسة الثانوية  األولالصف 

 م.2119/2121الدراسى 

تخدم بطاقات سهلة وم َتة م بطاقة الفرز ىي وسيلة تسيوسائل التعل

ذه الوسائل ىتمام الطبلب بالتعلم خاصة يف مواد اللغة. ذبذب ىإلزيادة 

بسهولة ضباس الطبلب حبيث يكون الطبلب أك ر نشاطًا وسعادة يف التعلم. 

 يف تطبيقو ىناك تعاون ؼبعاعبة اؼبعلومات.
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ىف قول سيف البحر صبرة، قال  و ىذا مناسب أيضا دبا وجدهتا الباث ة

ي توجد فيو عملية تعاونية أو تعليمبطاقة الفرز ىي عبارة عن وسيلة ن ألو 

اؼبفاىيم أو اػبصائص أو  تعليم، ويتم استخدام ىذه الوسيلة لتعاونية

 97التصنيفات أو ثقائق عن الكائنات أو مراجعة اؼبعلومات.

أيًضا ثلواًل تستند  ةها، وجد الباث يعلمن اؼبشكبلت اليت مت الع ور 

 : إىل اؼببلثظات وكذلك اؼبقاببلت. على النحو التايل

: قاعات دراسية ىي اسية الفسيحةقلة الفصول الدر  اؼبشكلةمن  اغبل .1

اؼبعيشة مرتبة بعناية من اؼبقاعد واؼبقاعد، حبيث ديكن استخدام غرفة 

، يُطلب من الطبلب أن يكونوا أك ر تنظيماً حبرية. باإلضافة إىل ذلك

 عند ثدوث التعلم.

نتباه إىل : يواصل اؼبعلم اإلىى نتباه أو الًتكيزاؼبشكلة ربول اإلمن  اغبل .2

من وقت اؼبناقشة  ، وحيديدعو الطبلب للتفاعل ثول اؼبادةو الطبلب، 

 نتباه.لتجنب تشويو اإل
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  Syaiful Bahri Djamarah, Guru & anak didik dalam interaksi edukatif: suatu pendekatan 

teoritis psikologis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015) h. 394. 
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: يقوم اؼبعلم دبراقبة ىي فرزعدم وجود بطاقة ال ؼبشكلةامن  اغبل .3

، فبا يضمن إىل ؾبموعتُت لالطالب، ويقوم بتحويل اؼبواد إىل وسائ

 . على اؼبصمم ال ايناألويلثصول الطبلب الذين مل يتلقوا ديكلوتر 

اؼبشكلة ليست عائًقا أمامنا للتطور، وبالتحديد من اؼبشكلة، سنجد 

يف ؾبال اإلعبلم، كان ىذا مفيًدا جًدا للطبلب يف فهم  ةوفًقا للباث  النضج.

نفسها ىي ثل ؼبشاكل تعلم اللغة  ئلأو ثفظ اؼبفردات. ثىت ىذه الوسا

من  قولمع  مناسبوىذا العربية، ألن الطبلب يشعرون باؼبلل بسهولة. 

 98:ا يودي منادي وفريدة ضبيد على أهن

ىي وسيلة تستخدم لتدريس اؼبفاىيم  "وسيلة بطاقة الفرز
اؼبتعلقة بالكائنات أو تقييم  البياناتواػبصائص والتصنيفات و 

اؼبعلومات اليت توجد يف تطبيقها نشاط تعاون يف شكل 
ت َت الطبلب ثركات جسدية. اغبركة اعبسدية فيو ديكن أن 

 ".ن يشعرون بالتعبالذي
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2010), h. 78. 


