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 خلفية البحث .أ 

 
. وحده أللة التوصل تعلم اللغة العربية ليس تعلم اللغة األجنبية

وبعض دائرة المسلمين، تعلم اللغة العربية هي تعلم الدین ألن 
آما قال اهللا تعالى في السورة . اإلسالم ّوصل باللغة العربية

ΡÎ) çµ≈oΨ̄$!: یوسف ø9 t“Ρr& $ºΡ≡ uö è% $wŠ Î/ t tã öΝ ä3 ¯=yè©9 šχθè=É) ÷ès? ∩⊄∪ .  اهداف تعلم اللغة
غویة حتى یستطيع أن یستخدم اللغة العربية هو لملك  المهارة الل

في التعبير وإیصال  مثل التوصل. لوازم حياتهلقضاء الحاجة و
في هذا . الغایة ة في وصولالتوصية الى المرإ أو لطلب المساعد

الحال، آانت اللغة وسيلة للمرإ في رفع مستوى المعيشة والسعادة 
 . في المجتمع

لحصول في فلذلك ا. وفي الحقيقة، اللغة هي  الة اإلجتماعي
بين المرإ مرارا ألن تأثير من عامل اللغة  بناء المجتمع والتوصل

تفاعل یة الجيدة أمهر لعادة، المرأ الذي یملك المهارة اللغو.
وهو سيملك اإلعتماد على . مستوى المجتمع المختلف حوله 

 . النفس بالقوة
م اللغة تعلم اللغة العربية ليس لقراءة القران فقط، بل رّد تعّل

شفویا  ولى هي تعلم اللغة آألة التوصلالعربية الى وظيفة اللغة األ
أما تحریریا . ومن ضمن شفویا هو اإلستماع والكالم. أو تحریریا

 1. هو القراءة والكتابة 
                                                 

 : یترجم من    1
 .Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab,( Semarang : Walisongo Press,2008 ), hal 1 1 



واحد من ناحية المهارة اللغویة الشفویة األفضل هي المهارة 
( دام اللغة الهدف المهارة الكالم هي مهارة المرإ في إستخ .الكالم

آألة التوصل بين المرإ بالطبيعي والطالقة إلیصال ) اللغة العربية 
إذن، المهارة الكالم ليست لتكلم بل توّظف اللغة على . الى غایته

وفي هذه الّطبقة، غير آل واحد یملك المهارة .  الموقعي الحقيقي
مهارة الكالم من ضمن ال. الكفایة حتى ال یستطيع أن یفعله نادرا

غير آل واحد الذي یتعّلم اللغة إستطاعا في . اللغویة الّصعبة
لحل هذا المسألة إحتاجت على العادة . الكالم بالقدر الرجاء

أّما الّصناعة لترقّية وطالقة المهارة . والشجاع إلتفاق على الكمال
 2.اللغویة منها تكّلم مع نفسه وتذآر الكلمة والقراءة 

وجيا تدفع الى محاولة التجدید في إنتفاع تطّور العلم والتكنول
المطالبة للمدّرس لكي . حصول التكنولوجيا في عملّية الّتدریس 

إستطاعا الستخدام األالت من المدرسة ومن الممكن أّن األالت 
على األقّل المدّرس یستطيع أن . بحسب تطّور ومطالبة الّزمان 

بسيط بل هو وجوب یستخدم األلة الّرخيص والمؤثِّر رغم في  ألة 
و استطاع إلستخدام . في المحاولة إلیصال هدف التعليم الرجاء 

األالت المعّد ، یجب على المدّرس أن یتطّور المهارة إلصناع 
لذلك، یجب . وسائل التعليم التي ستخدمها إذا لم یوجد الوسائل 

 3. على المدّرس أن یملك العلم والفهم الكفایة عن وسائل التعليم 
ینبغي هذا الموقع أن . ح القدیم آهوان موقع المدّرس الشر

من ضمن هذا الّتغيير هو تجدید في . ُیغّير بالّتغيير من المدّرس
ولكن . اإلیصال وإستخدام الوسائل و تطویر منهاج التدریس 

نجاح التدریس ليس موضوع على برنامج الدراسة الحدیثة أو 

                                                 
 .14-13ص . نفس المرجع   2
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Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008 ), Hal 1-2. 



درس في تنظيم وإنتفاع آمال سهولة المدرسة ، بل طبقة الثقة للم
  4.الوسائل في الفصل 

تأسيســا على حدود الوسائل، فُيقـــال أّن وسـائل التعليــم هي 
software  وhardware    إلیصال المادة الّدراسّية من منبع التعّلم الى
الذي یستطيع أن یؤّثر الفكر ) شخصّيا أو مجموعا ( المتعّلم 

في الفصل ( ّلم حتى عملّية التعّلم والّذوق واإلهتمام ورغبة المتع
حتى . إستخدام الوسائل مهم جّدا في الّدرس . مؤّثرا ) أو خارجه 

األن، إستخدام الوسائل الّناقص من المدّرس الى الّتغيير قليال 
 5. فقليال لكي یملك التالميذ  جودة الّنظري والعملّى العالي 

آي یستطيع التعليم لحّل العوائق الواقع مادام عملّية الّتفسير 
باستخدام وسائل ) مادة الّدراسية ( ففي إیصال التوصية . مؤّثرا 
بالرجاء الى إنتفاع منبع التعّلم آوسائل التعليم وعملية . التعليم 

 6. التوصل في أنشطة التدریس مؤّثرا 
بالنظرة الى الشرح القدیم عن محدودة وسائل التعليم في تعليم 

في تعليم مادة الكالم خاصا وعن وجود اللغة العربية عاما و
اء فُوجد الوسيلة الجدیدة في تقدیم المادة التي تسمى ببطاقة الذآ

فّعال أو مأّثر إذا یستخدم في تعليم الكالم  السؤال هل بطاقة الذآاء
بطاقة الذآاء هي الة التعلم البسيط ولكن مؤثرا . اللغة العربية

ب حتى ال یشعر المستخدم للتعلم آنائب الكتاب بالتصميم الجاذ
فُوجد الّسؤال هل بطاقة الذآية فّعال أو مأثِّر إذا ُیستخدم في . الّسأم 

 .  تعليم الكالم اللغة العربية 
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http://etd.eprints.ums.ac.id/4504/1/A310050193.pdf 
 . نفس المرجع   5
 :یترجم من   6

http://edukasi.kompasiana.com/2009/12/18/media-pembelajaran-arti-posisi-fungsi-klasifikasi-dan- 
karakteristiknya 



وألن الباحثة لم تجد عن هذه المسألة، فلمعرفة اإلجابة عن هذا 
تأثير " تبت الباحثة البحث العلمي تحت الموضوع السؤال فك

نحو ترقّية مهارة الكالم " بطاقة الذآاء " ليم إستخدام وسائل الّتع
في تعليم اللغة العربية لتالميذ الفصل العاشر بالمدرسة العالية 

 ".اإلسالمية الحكومية آرجيك باداس آادیري 
 البحث ایاقض.ب 

القضایا في البحث  ةالباحث تبالنسبة إلى البيان السابق فقدم
 :  یلى آما
لتدریس "  طاقة الذآاء ب" تعليم إستخدام وسائل ال آيف .1

الفصل العاشر في المدرسة العالية  مهارة الكالم في 
 ؟ آرجيك باداس آادیرياإلسالمية الحكومية 

نتائج تعّلم الكالم الّلغة العربّية لدى التالميذ  في الفصل آيف  .2
آرجيك العاشر في المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية 

 ؟ باداس آادیري
 تأثير"   بطاقة الذآاء" تعليم ائل الهل في إستخدام وس  .3

الكالم الّلغوّیة في الفصل  ميذ في مهارةلترقية نتائج تعّلم الّتال
آرجيك العاشر في المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية 

 ؟ باداس آادیري
 أهداف البحث .ج 

 :ودة من هذا البحثصاألهداف المق
تدریس ل" بطاقة الذآاء " ل التعليم إستخدام وسائلمعرفة  .1

الفصل العاشر في المدرسة  العالية  مهارة الكالم في
 .آرجيك باداس آادیرياإلسالمية الحكومية 



نتائج دراسة التالميذ في تعليم الكالم في الفصل لمعرفة  .2
آرجيك العاشر في المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية 

 .باداس آادیري
التعليم  أو عدمها في إستخدام وسائلتأثير وجود  لمعرفة  .3

نحو إرتقاء نتائج دراسة التالميذ لتالميذ "  بطاقة الذآاء" 
الفصل العاشر في المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية 

  .آرجيك باداس آادیري
 منافع البحث .د 

 :یلى فكما العلمى البحث منافع أما
بشعبة ) S.Pd.I(داء الوظيفة النهائية إلى درجة سرجانا أل .1

 .سورابایا -ة  سونان امبيلاللغة العربية بجامع
التعليم،  وسائل عن علمية جدیدة الخبرة ومعرفة لزیادة .2

 ." بطاقة الذآاء" خاصة 
 المدرسة فيليكون مراجعا في تعليم اللغة العربية وخاصة   .3

 آرجيك باداس آادیريالعالية اإلسالمية الحكومية 
 توضيح بعض المصطلحات .ه 

 المصطلحات بعضة الباحث شرحتللموضوع س الفهم لنيل
 :یلى آما
تنتشر مكاتب اإلستخدام في ( مصدر من إستخدم : إستخدام  .1

 7) المدن الكبرى 
 –. الُوْصلة  -و. الواسلة ( الویسلة جمع من : وسائل  .2

. درجة الّنبي صّلى اهللا عليه وسّلم في الجّنة  –و . الُقربى 
8 

                                                 
 384ص . الدروس ،المعجم العربي األساسي للناطقين بالعربية ومتعلميها. جماعة من آبار اللغویين العرب   7
 1075ص  ،)2008 ،مكتبة الشروق الدولية ( ، المعجم الوسيط  8



هو األنشطة التي توّرط المرأ في نيل العلم و  : التعليم .3
  9.مهارة وقيم اإلیجبي بإنتفاع منابع التعّلم ال

هي الة التعّلم البسيط ولكن مؤثر للتعلم :  بطاقة الذآاء .4
آنائب الكتاب بالتصميم الجاذب حتى ال یشعر المستخدم 

 10. الّسأم
وُیقصد باستخدام وسائل التعليم بطاقة الذآاء هي تستخدم 

راسية من المعلم الى الباحثة واحد من الة التعلم إلیصال المادة الد
المتعلم آنائب الكتاب بتصميم جذاب حتى ال یشعر المتعلم السأم 

 . والملل والمتشبع
 11من رّقي اى رفع وصعد شي آلمه:ترقية  .5
هي المهارة لتعبير الفكرة المختلفة و أهداف  :مهارة الكالم  .6

المعنى المختلف شفویا في نّص اللسان بأهداف 
 12.المواصالت و القرینة 

هي الكلمة التى یعبرها العرب عن : للغة العربية ا .7
 13أغراضهم

وُیقصد بترقية مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية هي بعد 
أن أعطت الباحثة اإلمتحان األول والنهائي، رّقي وارتفع نتائج 
 .  تعليم آالم التالميذ حتى یحب التالميذ الى ممارسة الكالم آثيرا
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Rudi Susilana, Media Pembelajaran Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan dan Penilaian,( Bandung 
: CV Wacana Prima, 2008), Hal 1. 
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http://griyasmarteducation.blogspot.com/ 
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PurwoDarminto, KamusBesarBahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1993), h.105. 
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Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab,( Semarang : Walisongo Press,2008 ), hal 20.  
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آرجيك باداس مية الحكومية العالية اإلسال المدرسة .8
هي مأسسة تعليمية تدریس فيها العلوم الدینية :  آادیري

 .  فارىوالعلوم العامة وهي موجودة فى المدینة 
لقى القصد من تموضوع البحث ف ةالباحث توبعد أن شرح
بطاقة " التعليم  وسائللمعرفة عن تأثير  يهذا الموضوع وه

اللغة العربية لتالميذ المدرسة  نحو نتائج تعّلم الكالم"  الذآاء
 آرجيك باداس آادیريالحكومية  العالية اإلسالمية

 فروض البحث .و 
 بالبيانات ةمثبوت البحث مسألة على مؤقتة اجابة الفرضية أن
 البحث فرضية أن اریكونطا رسيمىاهوس توقال 14 . المجموعة
 (Ho)  الصفریة والفرضية (Ha) البدلية الفرضية نوعان،

   (Ha)البدليةالفرضية  .1
أن فيها العالقة بين متغير مستقل   (Ha)الفرضية البدليةدلت 

)variabel x(  وغير مستقل)variabel y( . والفرضية البدلية لهذا
بطاقة " إستخدام وسائل الّتعليم  تأثيرالبحث هي وجود 

ترقّية مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية نحو " الذآاء 
شر بالمدرسة العالية اإلسالمية الحكومية لتالميذ الفصل العا

 .آرجيك باداس آادیري
 )Ho(الفرضية الصفریة  .2
أن ليست فيها العالقة بين متغير  )Ho(دلت الفرضية الصفریة  

 variabel y(.15(ومتغير غير مستقل  )variabel x(مستقل 
إستخدام تأثير  والفرضية الصفریة لهذا البحث هي عدم

ترقّية مهارة الكالم في نحو " اقة الذآاء بط" م وسائل الّتعلي
                                                 

 : من مجیتر14
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: RinekaCipta, 2006),71 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian SuatuPendekatan Praktik (Jakarta: RinekaCipta, 2006), 73 – 74.  



تعليم اللغة العربية لتالميذ الفصل العاشر بالمدرسة العالية 
 .آرجيك باداس آادیرياإلسالمية الحكومية 

 طریقة البحث   .ز 
للوصول الى الحقائق التي تحتاجها في هذا البحث العلمي ، 

باحثة فتنبغي للباحثة أن تعين مصادر الحقائق التي بأخذها ال
 : بالّطرائق الّتالية 

 نوع البحث .1
طریقة الكمية " ث التي استخدمتها الباحثة هي طریقة البح

تحليل الميداني الذي یحتاج الى البحث الألن هذا البحث " 
 ) . بياناتها بيانات رقمية ( حصائي اإل

وللوصول الى الحقائق التي تحتجها الباحثة في هذا البحث 
قبل وبعد اإلختبار خطة " ثة خطة البحث العلمي فتستخدم الباح

وهي خطة التي ) desain prates dan pascates kelompok acak(لفرقة بال نظام 
 16.  الفرقة التجربة والمراقبة تستخدم الفرقتين ،

البحث فهي تعّلم الكالم اللغة هذا التجربة في  فرقةأما 
ف الباحثة وبعد هذا توّص وسائل بطاقة الذآاء العربية باستخدام

التعلم وتأثير وسائل ونتائج  ة الذآاءخدام وسائل بطاقتالى إس
 .الكالم اللغة العربية  بطاقة الذآاء نحو ترقية مهارة 

 

 :أما خطة البحث فيصّور آما یلي 
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Nana Sudjana, Penelitian dan Penilaian Pendidikan. ( Bandung : Sinar Baru Offset ,1989).39 



قبل الفرقة
 اإلختبار

متغيرة ( فعل 
 )حریة 

( بعد اإلختبار 
 )متغيرة مربوطة 

 Y1 X Y2التجربة

المراق
 بة

Y1 ‐ Y2 

 
في هذه الخطة، التالميذ في فرقة التجربة والمراقبة من       

قبل طریقة النظام بإعطاء قبل اإلختبار لمتغيرة مربوطة قبل 
فرقة التجربة بفعل التجربة وفرقة المراقبة بال فعل . الفعل

إعطاء الفعل لفرقة التجربة في وقت معين، ثم مساحة المتغيرة .
ن الفرق ُمعّدل النتيجة بين قبل وبعد قار. المربوطة للفرقتين

اإلختبار لكل الفرقة لمعرفة هل فعل التجربة یحصل التغيير أآبر 
 17. من المراقبة

 مجتمع البحث وعينته .2
 جتمع البحثم). أ

هو جمع األفراد واالشخاص فى البحث إذا أراد الباحث أن 
یفتس جمع جزءا واألعضاء الموجودة فى الميدان فحينئذ یسمى 

 18.حثالب

                                                 
 : یترجم من   17

 Nana Sudjana, Penelitian dan Penilaian Pendidikan. ( Bandung : Sinar Baru Offset , 1989). 39-40.  
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: RinekaCipta, 2006. 115 



أما المراد بمجتمع البحث هو جميع التالميذ الذین یجلسون 
 في المدرسة 2010-2011لسنة الدراسة  العاشرفي الفصل 

 .آرجيك باداس آادیريالعالية اإلسالمية الحكومية 
 عينة البحث) .ب

ر ـو نظ. 19نهـع بدال عـينة البحث هي بعض من المجتمـع           
اإلسالمية  العالية یتعلمون في المدرسة ذ الذینـدد التالميـإلي ع

بعضهم ليكون نائبا عنهم بطریقة  ةالباحث ذتفاخ. الحكومية فارى
 عاشرميذا من عدد تالميذ الفصل التل   31ةالباحث تاخذ .العينة

 تآرذآما ) Random Sampling(واعية شبطریقة العينة الع
إن آان  "Prosedur Penelitian"نطا في آتاب وسيسمي اریكراسوه

خصا مجاز للباحث أن یأخد ش 100مجتمع البحث أآثر من 
% 15 ذت الباحثةو ضيق الوقت أخ، 20أو أآثر% 15أو % 10
  العالية من المدرسة في الفصل العاشر ميذاتل 208من  تلميذا 31

 . اإلسالمية الحكومية آرجيك باداس آادیري
 طریقة جمع البيانات .3

واد التى الوظيفة طرائق جميع الم ةالباحث تاستعمل
المتفرقة لها واستعملها بمناسب أهداف البحث وأنواع المواد التى 

 :طرائق التى استعملها، فهيالوأما . بحثت عن أحوال البحث
 

 )Interview(طریقة المقابلة ). أ

بطریق األسئلة واألجوبة بنظام هي طریقة جمع البيانات 
لشخصان أو عامة، حضر ا. خاص و تأسيسا الى أهداف البحث
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وآل األطراف  .أآثر منهما طبيعيا في عملية األسئلة واألجوبة
هذه  21. یستطيع أن یستخدم َمجار المواصالت طبيعيا وطالقة

إستخدام وسائل الّتعليم  تأثيرالطریقة مستخدمة لجمع الحقائق عن 
ترقّية مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية نحو " بطاقة الذآاء " 

فصل العاشر بالمدرسة العالية اإلسالمية الحكومية لتالميذ ال
  آرجيك باداس آادیري

 )Observasi( أو المالحظة طریقة المشاهدة) ب 
طریقة للمراقبة والتقييد بنظام خاص عن الظواهر  هي
 22.التَّحّري  

دمة لجمع البيانات عن احوال المدرسة خوهذه الطریقة مست
ية آانت او موقعها ختاریعامة  العالية اإلسالمية الحكومية

 .وغير ذلك يالجغراف
 )Angket( طریقة اإلستبيانات) ج 

هي طریقة لتقدیم األسئلة المكتوبة المستعملة لحصول اجابة 
 .23المستحبين

و هذه الطریقة المستخدمة لنيل المعلومات و البيانات عن آراء 
" بطاقة الذآاء " إستخدام وسائل الّتعليم  تأثير المستجين عن

ترقّية مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية لتالميذ الفصل نحو 
آرجيك باداس العاشر بالمدرسة العالية اإلسالمية الحكومية 

 آادیري
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 )Dokumentasi(طریقة الوثائق  ) د
الكتب  المالحظة و فى أو المتغيرات بياناتلهي بحث عن ا 
 24.وغيرهاوالَمحضر والبرنامج الجرائد والمجالت و

الوثائق الموجودة في المدرسة  ةالباحث تذا البحث وجدوفي ه
، للحصول  العالية اإلسالمية الحكومية آرجيك باداس آادیري

نحو "بطاقة الذآاء " استخدام وسائل التعليم  على الحقائق وفيها
اإلجابة من األسئلة والتدریبات  ترقية مهارة الكالم التي آانت

المدرسة ومنظمة المدرسة ودفتر من أسماء المستجيبين وصورة 
 .  وأعضاء مجلس االدارة ثم أساتيذها

 )Tes(طریقة اإلختبار )  ه 
طریقة االختبار من في هذا البحث استخدمت الباحثة ال

 ومميزانه همتحن مرة آثيرة حتى ال تعرف عيوبتولم . المدرس 
25 . 

تستعمل الباحثة هذه الطریقة لمعرفة نتائج التعليم لدى التالميذ 
الكالم اللغة  خدام وسائل بطاقة الذآاء  نحو ترقية مهارةد إستبع

 . العربية 
 

 طریقة تحليل البيانات .4
 المسائل منلنيل اإلجابة  الطرائق منى حدإ هو البيانات تحليل      

 26.البحث فى المستخدمة

                                                 
                                                                                                                                                من رجمیت24

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian..............., h. 136 
                                                                                                                                   224ص . نفس المرجع 25  

  
                                                                                                                                                من یترجم26

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian..............., h. 125 



، قّسمت الباحثة طریقة البيانات على قسمين وهما في هذه الفرصة  
 : 

 (Prosentase) المأویة رمز . أ

%100X
N
FP = 

 :البيان
P  =النسبة المأویة 

= Fبةاجتكرار اإل 
N  =27.عدد المستجبين 
جموعة وتحقيق أّما التفسير والتعيين في تحليل البيانات المو 

سوهارسيمي  آما قالستعمل الباحثة المقدار تف, يـاإلفتراض العلم
 :فيما یلي في آتابه  أریكونطا

28 
 جيدا 76% -% 100

 المقبو 56% -%   75
 ناقصا 40% -%   55
 .قبيحا 15% -%   39

 
هذا التحليل تستخدمها الباحثة لنيل اإلجابة عن قضایا البحث 

نحو " بطاقة الذآاء " وسائل الّتعليم  األولى یعني عن إستخدام
ترقّية مهارة الكالم في تعليم اللغة العربية لتالميذ الفصل العاشر 

 .آرجيك باداس آادیريالعالية اإلسالمية الحكومية  بالمدرسة
 (”Tes “t) المقارنة رمز . ب
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تين الكبيرین وإرتباطا للعين (”Tes “t)وأّما رمز المقارنة 
 :یلى   فيما افيستعمل رمز، بينهما

to=  

    

 : أما خطوات الحساب فكما یلي 
) Mean Variabel X ( یبحث عن معّدل المتغّيرة المستقّلة  •

 : برموز 
                                   Mx =  

 Mean Variabel ( یبحث عن معّدل المتغّيرة غير المستقّلة  •

Y(  برموز : 
                                   My =  

( یبحث عن معایير االنحراف من المتغّيرة المستقّلة  •
Deviasi Standar Variabel X(  برموز : 

                                 

یبحث عن معایير االنحراف من المتغّيرة غير  •
 : برموز  )Deviasi Standar) Variabel Yالمستقّلة

                    
 Standar )المستقّلة  یبحث عن معایير الخطاء من معّدل •

Error Mean Variabel X  (  برموز: 
  SEM1 =                  

 )یبحث عن معایير الخطاء من معّدل غير المستقّلة  •

Standar Error Mean Variabel Y  (  برموز: 



                         SEM2 =  

معّدل المتغّيرة  یبحث عن معایير الخطاء من خالف •
 Standar(المستقّلة ومعّدل المتغّيرة غير المستقّلة 

Error Perbedaan antara Mean Variabel X dan Mean 

Variabel Y ( برموز :

                      
 :29برموز    toیبحث عن  •

to=  
 
 

 خّطة البحث .ح 
ب ، وسيأتي قّسمت الباحثة هذا البحث العلمي الى أربعة أبوا

 :البيانات فيما یلي 
 مقدمة فيها، خلفية البحث،: ا یليّممالباب األول یتكون 

أهداف البحث، منافع البحث، توضيح  ، قضية البحث
ة بعض المصطلحات، فروض البحث، طریقة البحث، خّط

 .البحث
الباب الثانى یبحث عن دراسة نظریة تستمل على 

وسائل و یبحث عن آما یلي الفصل األول ه ثالثة فصول
ا و أنواعها وأهميته هاوأهداف هاویشتمل على تعریف التعليم

وتصنيفها وخصائصها ووظائفها ومنافعها ودورها والمعيار 
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التعليم الجيدة وعن تعریف بطاقة الذآاء وسائل في إختيار 
عن الفصل الثانى یبحث . ومزایاه والخطوات في استخدامها
ا وأهميتها وأهدافها ریفهمهارة الكالم یعني من تع

وعناصرها وطبيعتها ودور المعلم في عمليتها والتخطيط 
أما الفصل الثالث یبحث عن .  المهّمة والجوانب في عمليتها

ترقية نتائج تعلم أثير استخدام  وسائل بطاقة الذآاء نحو ت
 . الكالم اللغة العربية 

على  ت الباحثةقسم ،الباب الثالث دراسة ميدانية
 نها الفصل األول یعرض البحث النظرة العامةفصلين م
العالية االسالمية الحكومية آرجيك عن المدرسة  والبعثة

.  قعها الجغرفي وغرضهاوخها وموتاری باداس آادیري
شكل التعليم وأحوال المتعلمين والمعلمين والموظفين  آذلكو

في  والوسائل واللوازم واستخدام  وسائل التعليم بطاقة الذآاء
أما الفصل الثاني عرض البيانات وتحليلها .  المدرسة  هذه

الكالم اللغة بطاقة الذآاء ونتائج تعلم الوسائل  باستخدام
 بطاقةالتعليم وسائل  عربية لدى التالميذ  وتأثير إستخدامال

ترقية نتائج تعلم الكالم اللغة العربية في الفصل الذآاء نحو 
الحكومية آرجيك  العالية االسالمية العاشر في المدرسة

 .    باداس آادیري
 خاتمة ومنها الخالصة واالقتراحاتال، الباب الرابع 

 
 

 
 
 




