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البحث ملخص   

تعلم مفردات اللغة  نتيجة ترقية " :بعنوان  ۱٤۰۱۰۱۰۲۰71 : زومران سيوىل 
يف املدرسة العالية احلكومية  احلادي عشر لتالميذ الفصل KOKAMIالعربية بطريقة  

شعبة تدريس الّلغة العربية، قسم تدريس الّلغة, كلية الًتبية وعلم التدريس،  " كوانوى اجلنوبية  7
 الدكًت عبد الغفار، ادلاجسًت. اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى. ادلشرف:

  

يف  (Kokami)طريقة ب وصف تعلم اللغة العربية هو ا البحثذذل دفاذلإن  
 ومعرفة أن طريقة .كوانوى اجلنوبية  1احلكومية يف ادلدرسة العالية  احلادي عشر الفصل

(Kokami)  يف ادلدرسة  احلادي عشر يف الفصلتعلم ادلفردات العربية  نتيجة رقيةميكن أن ت
  .كوانوى اجلنوبية  1العالية احلكومية 

،  دورتنيهو عبارة عن حبث عملي للفصول الدراسية يتم إجراؤه يف  البحثهذا 
الصف احلادي عشر  اميذلتتكون من اجتماعني مع موضوع البحث، أي كل دورة ت

التخطيط والتنفيذ و  . تشمل إجراءات البحثاميذتل 52الذين يبلغ عددهم اإلمجايل 
وادلالحظة والتفكري. مت احلصول على البياانت الواردة يف هذه الدراسة من خالل أوراق 

التعلم اليت مت حتليلها نوعياً  نتيجةواختبارات  ميذالتلم والادلالحظة اخلاصة أبنشطة ادلع
 .وكمًيا

يف ادلدرسة العالية احلكومية  احلادي عشر الفصل ميذالتتعلم اللغة العربية ل ائجنت
ا قبل الدورة للتعلم زايدة كبرية. وميكن مالحظة ذلك من قيمة م  (Kokami)طريقة  1

٪ من 44مع  21.15قيمة ما قبل الدورة يصل إىل ، أي أن متوسط حىت الدورة الثانية
٪ مبتوسط 26التعلم يف الدورة األوىل يصل إىل  اكتمال التعلم وبعد دورة اكتمال 

قيمة ٪ مبتوسط 22. يصل مدى اكتمال التعلم بعد الدورة الثانية إىل 26.5درجات 
 ٪.25.25التعلم ما قبل الدورة إىل الدورة الثانية هي  نتيجة. الزايدة يف 24.4

 

 (kokami)لمة األساسية : مفردات اللغة العربية, طريقة الك
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