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 الباب الثاين

 حبث املراجع

 التالميذ التعلم نتيجة الفصل األول :

 التعلم نتيجة تعريف .1

ىي القدرات اليت يتمتع هبا التعلم  نتيجةأن ( Nana Sudjana)ل انان سودجاان اق

وعالوة على ذلك ، قال كوسناندار إن  1بعد تلقي جتربة التعلم اخلاصة هبم. تالميذال

نتيجة التعلم ىي نتيجة لعملية التعلم ابستخدام أداة قياس تكون يف شكل اختبار سلطط 

يف الوقت  2جيًدا ، سواء يف شكل اختبار كتايب أو اختبار شفهي أو اختبار إجرائي.

عليها من قبل اليت مت احلصول  نتيجةلتعلم ىي الا نتيجة، فإن Agungل نفسو ، وفقا

 3بعد جتربة عملية التعلم. تالميذال

أن نتيجة التعلم ىي القدرة اليت ؽلتلكها  االستنتاج من ادلؤلفني قساببناًء على ال

التعليمية اليت مت  إىل تالميذل من ادلدرسيف إتقان ادلوضوع الذي مت تدريسو  تالميذال

 .عملية التدريس والتعلم يف ادلدرسة يف شكل قيم أو أرقام تالميذرب الحتديدىا بعد أن ؼلت

                                                           
 22(، ص. 2007داسار فروسس بالجار منغاجار )ابندونغ: سينار ابرو،  -سودجاان، داسار اننو  1
 2(، ص.  2008كوسناندار، غورو فروفسيوانل، ) جاكرات: راجاواىل فرسس،    2
 75(، ص.  2005متودولوجي فنليتيان فنديدكان، ) سينغاراجا: إكيف، أغونغ أ. جد،   3



9 
 

 

 تالميذالتعلم يف الًتكيز السياقي على عملية مجيع األنشطة اليت يقوم هبا ال نتيجة

 تالميذالتعلم ىي القدرات اليت يتمتع هبا ال نتيجةيف حتقيق أىداف التعلم. يف حني أن 

، سواء من  تالميذالتعلم من خالل ما ػلققو ال نتيجة، بعد تلقي جتربة التعلم. وابلتايل

 قدرة التفكري وحل مشكلة تغيري السلوك أو النضج.ترقيةالتعلم )القيمة( ، 

 التعلم يف ثالثة رلاالت: نتيجةإىل حد كبري  Benyamin S. ينقسم بنيامني س

التعلم الفكري ادلكونة من ستة جوانب: ادلعرفة أو  نتيجةأ. يرتبط اجملال ادلعريف ب

 الذاكرة، الفهم، التطبيق، التحليل، التوليف والتقييم.

ب. يرتبط اجملال العاطفي ابدلوقف الذي يتكون من مخسة جوانب من القبول، 

 اإلجاابت أو ردود األفعال، التقييم، التنظيم واالستيعاب.

تعلم ادلهارات وقدرات التمثيل اليت  نتيجةبج. وتتعلق نطاقات احلركية النفسية 

تشمل: حركات منعكس، ومهارات أساسية، ومهارات مفاىيمية، ووائم ودقة، وحركات 

 4مهارة معقدة، وكذلك حركات تعبريية وتفاعلية.

تلعب سلرجات التعلم دوراً ىامًا يف عملية التعلم ألن عملية تقييم سلرجات التعلم   

يف زلاولة لتحقيق أىداف التعلم.عالوة  لتالميذلمني حول تقدم اأن توفر معلومات للمع

                                                           
(  2007داسار فروسس بالجار منغاجار، ) ابندونغ سينار ابرو اجلنسيندو،  -سودجاان، داسار اننو 4

  4ص. 
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بشكل  ذيتالمللمدرسني ترتيب وتعزيز األنشطة ال على ذلك ، من خالل ادلعلومات،

التعلم إىل ثالثة أنواع: ادلهارات  نتيجةأكرب، سواء للفصل أبكملو أو لألفراد. تنقسم 

كن أن متتل  هبا كل رلموعة من متوالعادات وادلعرفة والفهم وادلواقف وادلثل العليا اليت 

 ادلواد ادلوجودة يف ادلناىج الدراسية.

 تالميذتعلم ال نتيجةالعوامل املؤثرة على  .2
التعلم تشمل العوامل الداخلية )الداخلية( والعوامل  نتيجةالعوامل اليت تؤثر على  

 اخلارجية )اخلارجية(.

 أ. العوامل الداخلية
العوامل الداخلية ىي العوامل اليت أتيت من داخل الطفل واليت ؽلكن أن تؤثر على 

 األطفال األكادؽليني. وينقسم ىذا العامل إىل نوعني علا:

 ( العوامل الفسيولوجية1

حالة  الفيزيولوجية ادلعنية ىي عوامل مرتبطة ابلصحة واحلواس اخلمس مثلالعوامل 

الذين  تالميذادية الضعيفة حاجزًا أمام الأن تكون احلالة ادل اجلسم واحلواس اخلمس.

إىل االىتمام واحلفاظ على  تالميذالدراسية. لدراسة جيدة، ػلتاج اليكملون دراستهم 

، وأظلاط النوم م ىو تنظيم أظلاط األكل الصحيجلسصحتهم. اجلهد للحفاظ على صحة ا

 وشلارسة الرايضة ابنتظام.
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احلواس اخلمس ىي دور مهم يف عملية التعلم مثل العينني واألذنني ألن معظم 

األشياء اليت تعلمها البشر غلب أن تكون من خالل الرؤية والسمع. وابلتايل ، فإن 

قة عقلية سيعرقل نفسو يف تلقي الدرس الطفل الذي يعاين من إعاقة جسدية أو حىت إعا

 5حبيث يؤثر يف النهاية على حتصيل الطفل التعليمي.

 ( العوامل النفسية2

ىي عوامل عوامل التباعد  تالميذاليت تؤثر على نتيجة تعلم ال العوامل النفسية

. تالميذمبستوى الذكاء لدى ال تالميذ، يرتبط التحصيل التعليمي ل والطبيعية. بشكل عام

جوىر الذكاء ىو القدرة على إنشاء واحلفاظ على اذلدف ، إلجراء تعديل من أجل 

 حتقيق أىداف معينة وتقييم حالة الذات يف حرجة وموضوعية.

، حيث تالميذالقدرة األكادؽلية لبشكل كبري على  intellegenceيؤثر مستوى 

عليمي لتحقيق إصلاز تالذين يتمتعون مبستوى عال من الذكاء بفرصة أكرب  تالميذيتمتع ال

الذين لديهم مستوايت منخفضة من الذكاء سيختربون  تالميذأعلى. وابلعكس، فإن ال

ذوي  تالميذس من ادلستحيل أن يكون لدى ال، ليإصلازات تعليمية متدنية. ومع ذلك

 6ادلستوايت ادلنخفضة من الذكاء إصلازات عالية ، والعكس صحيح.

                                                           
 204(، ص.  2001ويراوان سارويتوس، فسيكولوجي رماجا ) جاكرات: راجاوايل فرس،  5
دان سافريدون، فالواسي فروغرام فدومان توريتيس، فراكتيس فنديديكان ) سوىارسيمي أريكونتو  6

 275(، ص.  2004جاكرات: بيمو أكسارا، 
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للتصرف بطريقة معينة ضلو أشياء معينة. عامل ادلوقف ىو استعداد الشخص 

 تالميذىو أحد العوامل اليت متنع ال ادلواقف السلبية ، وتدين احًتام الذات وانعدام الثقة

اإلغلابية جتاه الدروس ادلدرسية خطوة  تالميذ. تعترب مواقف التالميذمن عرض إصلازات ال

 7أوىل جيدة يف التدريس والتعلم يف ادلدرسة.

 اخلارجية ب. العوامل

األخرى من خارج الذات  ، ىناك بعض األشياءضافة إىل العوامل من داخل الذاتابإل

 :تالميذللى مهارات التحصيل التعليمي أن تؤثر عل واليت

 ( عامل بيئة األسرة1

، ة. مع وجود اقتصاد اجتماعي مالئمأ( العوامل االجتماعية االقتصادية لألسر  

أكرب للحصول على مرافق تعليمية أفضل من ؽلكن للشخص أن ػلصل على فرصة 

 الكتب والقرطاسية إىل اختيار ادلدرسة.

ب( تعليم الوالدين. من ادلرجح أن يويل األىل الذين حصلوا على تعليم عايل 

االىتمام واالىتمام أبعلية التعليم ألطفاذلم ، مقارنًة ابلوالدين الذين ال يتمتعون 

 8مبستوى عاٍل من التعليم
                                                           

(  2007داسار فروسس بالجار منغاجار، ) ابندونغ سينار ابرو اجلنسيندو،  -سودجاان، داسار اننو 7
 39ص. 

  206(، ص.  2001س، ويراوان سارويتوس، فسيكولوجي رماجا ) جاكرات: راجاوايل فرس 8
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 البيئة املدرسية ( عامل2

     أ( ادلرافق والبنية التحتية. ؽلكن أن يؤثر اكتمال ادلرافق ادلدرسية مثل اللوحات 

البيضاء والطاوالت والكراسي والكتب ادلدرسية وادلكتبات وغرف ادلخترب واألدوات 

 9التعليم والتعل نتيجةالتكنولوجية ودوران اذلواء والبيئة على 

مهمة للغاية يف  ميذالت. إن جودة ادلعلمني والتالميذب( اختصاص ادلعلمني وال

التعلم. اكتمال ادلرافق والبنية التحتية دون أن يرافقها أداء جيد  نتيجةحتقيق 

اجة إىل األداء اجليد يف ابحل تالمىذها سيكون عبثا. عندما يشعر الدلستخدمي

 تالميذ، سيحصل الادلعلمني ادلؤىلني، على سبيل ادلثال مع توافر ادلرافق و ادلدرسة

قدراهتم التعليمية ترقيةعلى  ميذالتعلى مناخ تعليمي لطيف. وابلتايل، سيتم حتفيز ال

 10ابستمرار.

ج( ادلناىج وطرق التدريس. ىناك حاجة إىل طريقة تعلم أكثر تفاعلية لتعزيز 

إذا قام  االىتمام وادلشاركة يف أنشطة التعلم. العامل األكثر أعلية ىو عامل ادلعلم.

ومنضبطة للغاية وقادر على ادلدرس بتدريس طريقة تعلم نشطة وحكيمة وحازمة 

                                                           
 209إبيد، ص.   9
 140(، ص.  2009كورنياوايت اويس، كومباراسي سًتاجتي فمبالجاران )جاكرات: بومي أكسارا،   10
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إىل االرتفاع،  ميذالتس ، فستميل القدرة األكادؽلية للراضني عن الدر  ميذالتجعل ال

 11ابدللل يف متابعة عملية التعلم. ميذالتعلى األقل ال يشعر ال

 تعريف مفردات اللغة العربية  : ثاىنالفصل ال

 تعريف املفردات .1

تعلم ادلفردات ىي عملية تبليغ ادلواد التعلمية بشكل كلمات أو زايدة ادلفردات  

 Ahmad djanan)  جاانن أسيفودينكعنصر يف تعلم اللغة العربية. من تعريف اليت أمحد د

asifuddin)    يعطينا فكرة أن ادلفردات ىي ادلرحلة األساسية األن زلل ادلناقشة ىو رلرد

و ابلطبع وظيفة عامة ىي إضافة ادلفردات مث يتم مجعها يف مجلة اتمة, وأما طريق كلمة 

  احلصول عليها إما من قبل مساع أو قرأة.

 أنواع املفردات .2

 تقسيم ادلفردات يف سياق إتقان اللغة  . أ

 ىناك العدد من تقسيم ادلفردات يف سياق إتقان اللغة وىي كما يلي : 

 سواء كان كوهنا أو نصا.األول : ادلفردات يف الفهم, 

الثانية : ادلفردات يف الكالم, فمن الضروري استخدام ادلفردات ادلناسبة يف كل 

 من ادلعلومات أو الكالم الرمسي.
                                                           

(  2007داسار فروسس بالجار منغاجار، ) ابندونغ سينار ابرو اجلنسيندو،  -اننو سودجاان، داسار11
 41ص. 
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الثالث : ادلفردات يف الكتابة تتطلب أيضا ادلفردات ادلناسب لكي ال ؼلطء 

 12القارئ يف تفسري الكالم وفهمو.

 تقسيم ادلفردات وفقا ادلعناىا   . ب

 وفقا لتقسيم ادلعٌت, تنقسم ادلفردات إىل عدة أجزاء: 

الكلمة وظيفة, وىي الكلمات ادللزمة وتوجد ادلفردات واجلملة لتشكيل التعرض 
 اجليد يف الكتابة. 

مثال : عمل النصب, حروف اجلر وغريىا. الكلمات األساسية, ىي ادلفردات 

 األصليات اليت تنش  نصا صحيحا. 

مثال : األفعال )قرأ(, واألمساء )مسجد(. الكلمة ابلمركة, ىي الكلمة اليت ال 

 تتعدى بنفسها, بل البد أن تركبها مع إذا الكلمة األخرى حىت تنش  ادلعناىا.

ػلب" إن كان أضيفة حبرف )يف( يكون )يف  -غب( مبعٌت "أحبمثال : كلمة )ر 

رغب(, ولكن حينما تضيف مع حرف )عن( فإن ادلعٌت سوف تتحول إىل  

 كراىية )عن رغب(

                                                           
 23/  فمبالجاران مفردات /مطودى   /إمت  / جورانل /مطودى. مولتيفلي. كوم  //ىتتف :  12

 ويتو 22: 41فوكول  2018جنواري  20دايكسس فاده اتنغل 
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  ج. توزيع ادلفردات وفقا ال ستخدامها

مث, وفقا ال ستخدامها وتنقسيم ادلفردات إىل قسمني وىي ادلفردات فاعلة 
 وادلفردات سلبية

علة ىي ادلفردات اليت غالبا تستخدم بشكل عام يف اخلطاابت, سواء  مفردات فا

 كان نطقا أو كتابة أو مساعا, وحىت يف القرأة. 

مفردات السبيلة ىي ادلفردات اليت أصبحت فقط ادلفردات الشخصي و اندر يف 
 االستخدامها.

يف   وأن ىذه ادلفردات تعرف من خالل الكتب ادلطبوعة ادلعتادة اليت تكون مرجعا

 كتابة الكتب أو البحوث العلمية.

 د. تقسيم ادلفردات وفقا الصائص الكلمة 

 وفقا الصائص الكلمة, تنقسم ادلفردات إىل قسمني : 

األول : ادلوجبة ىي ادلستخدمة لدالتة على أعلية الكلمة سواء يف رلال احلياة 

 بشكل غري رمسي أو وطبيعة رمسية
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. ىذه ادلفردات ىي عبارة عن رلموعة الثاين : الكلمات األساسية اخلاصة

الكلمات اليت متكن حتويل ادلعاين إىل ادلعٌت احملددة, ويستخدم يف نطاق متنوع من 

 مناطق مراجعة زلددة, وتسمى عادة الكلمات احمللية أو الكلمات الفائدة.

 .أهدف تعلم املفرداتأ

 . زايدة ادلفردات اجلديدة1

لدينا وفرة ادلفردات اجلديدة  اليت متكن استماذلا بدراسة ادلفردات, على األقل 

 عندما ضلتاج إليها لًتكيب اجلملة التامة.

تدريب على نطق بشكل جيد وصحيح من حيث سلارج احلروف . 2

 وادلدود حىت يفهمها ادلستمع أو ادلخاطب.

 فهم ادلفردات اجلديدة سواء بداللة معقولة ادلعٌت أو غري معقولة العٌت  . 3

عن ذلك ؽلكننا أن نفهم معٌت الكلمات اليت نعرف من قبل سواء كان  بعيدا

معقولة ادلعٌت أو غري معقولة العٌت. لك طلدع بوجود الكلمة اليت ذلا عدة 

 معاين أو ابلعكس.
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 13. القدرة على ترتيبها يف الكالم إما نطقا أو الكتابة4

م إما نطقا أو  ويف ادلستوى الفهم األكثر, ضلن قادرون على تطبيقة يف الكال

كتابة مع اختيار الكلمات ادلناسبة وادلرتية, وحىت يكون كالما مفهوما وكذا 

 14يف الكتابة.

 . أصول املبادئ يف تعلم املفرداتب

(, سبعة ادلبادئ يف تعلم ادلفردات, وىي  faisal hendraوذكر فيصل ىيندرا )

 كما  يلي : 

ما ينبغي أن يكون  الًتدد أي تردد استخدام الكلمات مرتفع وغالبا .1

 خيارا.

ادلدى, وىو يقدم الكلمات اليت تستخدم غالبا يف بالد العرب أو يف  .2

البلدان غري العربية أو يف بعض البلدان حيث يتم استخدام الكلمات يف  

 كثري من األحيان

                                                           
(, 2011موصطافا, سيايفول. سراجتي فمبالجاران هباس عرب إنوايتيف )مالنغ : أين فرسس,   13

 79ص. 
(,  2006حندره فيسال, متودولوجى  فمبالجاران هباس عرب )جاكرات ري : أين فرسس,  14

 106ص.
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قدم الكلمات أو ادلفردات اليت سهلة التعلم واستخدامها ت توافر, وىي .3

 أو اخلطاابت.يف سلتلف وسائل اإلعالم 

مشهورة, وىي يقدم الكلمات ادلعروفة وادلشهورة عند السماع, مثل  .4

استخدام كلمة "مشس" وكذلك استخدام الكلمات "ذكاء" كالمها 

 معروفة ومشهورة.

التغطيف, ىي القدرة على مشول الكلمة اليت ذلا عدة معان, حىت يكون  .5

 ة "منزل".أكثر نطاقا على سبيل ادلثال, كلمة "بيت" أعم من كلم

األعلية, وىي تقدم الكلمات اليت ذلا معٌت مهمة لتجنب الكلمات  .6

 الشائعة أي ال تستخدم أو أقل االستخدام.

العربية, وىي مستخدمة  الكلمات العربية من الكلمات العجمية. على  .7

سبيل ادلثال كلمة, التلفاز, وادلذايع, اذلاتف, وىي ادلتتابع وال بد إن 

 دام الكلمة الراديو, و التلفيون التلفزيون. يكون مفضال من استح

 . مؤهالت املفرداتج

ويقال أن طريقة تعلم إتقان ادلفردات من خالل الغاانء تكون انجحة عند 

 حتقيق ادلؤشرات التالية : 
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إتقان ادلفردات للتالميذ يف تعلم اللغة العربية يكون ذلا زايدة اب نظر إىل  .1

 درجة اختبار التحصول الدراسي

-10من  70معدل إتقان ادلفردات لدى التالميذ ليصل إذا حصل إىل  .2

100. 

 . أساليب وطرق تعلم املفرداتد

بدقة عن مراحل وطريقة تعلم ادلفردات أو جتربة  (effendiيشرع إيفندي )  

 15على ضلو التايل:التالميذ يف تعرف على معٌت الكلمات و حصول عليها 

 االتسماع إىل الكلمة  .1

ادلرحلة األول من خالل إعطاء الفرصة للتالميذ لالستماع إىل الكلمات اليت ىذه 

ينطقها ادلدرس أو مساع من وسائل األخرى, إما الكلمة ادلفردة أو اجلملة. إذا مت 

عنصر الصوت من الكلمة أتقنو التالميذ, وابلتايل للتالميذ يستطيع أن يسمع 

 الكلمات بشكل صحيح.

 تلفظ الكلمة .2

رحلة, تعطي مدرس للتالميذ الفرصة أن يتلفظ بكلمة اليت مسعها. يف ىذه ادل

 تلفظ كلمة جديدة ستساعد التالميذ على ذكر ذلك الكلمة لفًتة طويلة.
                                                           

 100(, ص. 2005فوأد أفندي متودولوحي فنغجاران هباس عرب )ماالنغ ميسيكات   04
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 احلصول على معٌت الكلمة .3

يف ىذه ادلرحلة, غلب على ادلدرس جتنب الًتمجة يف إعطاء معٌت للتالميذ, ألنو 

اللغة اليت تدرس, ويف حني أن معٌت  إذا فعل ذلك يكون ىناك اتصل مباشر يف 

 الكلمة سوف ينساه  التالميذ بسرعة. 

 قراءة الكلمة .4

وبعد مرحلة االستماع, والتلفظ, وفهم معٌت الكلمات اجلديدة )ادلفردات( يكتب 

 ادلدرس على السبورة. مث يعطى التالميذ فرصة لقراءة كلمة بصوت عال.

 كتابة كلمة  .5

جدا عمدما طلب منو كتابة الكلمات اجلديدة اليت  إتقان ادلفردات  تكون مفيدة

قد درسها )مسع, ونطق, وفهم, زقراءة( النظر يف خصائص الكلمة ال تزال 

 طازجة يف ذاكرة التالميذ.

 غلعل احلملة .6

ادلرحلة األخرية عمليات تعلم ادلفردات ىو استخدام ذلك  الكلمات اجلديدة يف 
 مجلة اتمة, سواء كان نطق أو كتابة.
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 KOKAMI: طريقة  لثالفصل الثا

 KOKAMIتعريف طريقة التعلم  .1

يف اللغة العربية ادلصطلح غالبا ما تستخدم لتسمية طريقة الكلمة ىي ثريقا. الطريقة 

 16ىي خطة شاملة لتقدمي اللغة بشكل منهجي على أساس النهج احملدد.

ولكي يكون  الطرق ىي صيغة مرتبة ومنظمة حلصول على األىداف. والطرق اليت تنفذ

فيو ادلشاركة يف التعلم حلصول على األىداف التعلمية. طريقة التعلم ىي  الطريقة اليت 

يستخدمها ادلدرس لتبليغ الدرس إىل التالميذ. وألن ذلك التبلغ وقع يف تفاعل التعليمي, 

لم ستخدمها ادلعلم يف التواصل مع ادلعتتة التعلم على أهنا الوسيلة اليت وؽلكن تفسري طريق

وقال  17أثناء التدريس. وعندئذ, فإن أسلوب التعلم ىو االلة إلنشاء عملية التدريس.

( الطريق ىي الوسيلة  حلصول على الشيء. طرق التعلم ىي  J.R. Davidج.ر. ديفيد )

ستخدمها الدرس عند تقدمي مواد التدريس, سواء تطريقة لتقدمي مواد التدريس اليت ال

   18بشكل فردي أو رلموعات.

                                                           
 31(, ص. 2008سوجاي إنوفاسي فمبالجاران هباس عرب )مسارانغ : واليسونغو فرسس,   16
دفارمتن أغاما ري متودولوجي فنديديكان أغاما إسالم )جاكرات : ديركتورات : جندرال كلباغاأن   17

 88(, ص. 2002الم, أغاما إس
(,  2007أمحد سابري, سًتجتي بالجار منغاجار ميكرو تيتشينغ )سوبواتت : كوأنتوم تيتشينغ   18

 49ص. 
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واستند إىل الوصف السابق, ؽلكن نقول أن طريقة التعلم ىي الطريقة أو الكيفية 

اليت قام هبا ادلعلم يف تقدمي ادلوضوع, إما يف اجملموعات أو األفراد ليكون مفهوما عند 

 التالميذ يف ادلواد اليت تدرس.

 KOKAMI  تعريف .2

ىي إختصار  (Kokami) ىذه اللعب .(Kokamiإحدى من ىذه اللعبة ىي لعبة )

ف وفيها و يف ىذه اللعبة يستخدم وسيلتها  الصندوق مع الظر  ،( لتقفKokamiمن )

( ىي Kokamiوالعقوابت. طريقة لعبة ) ،واجلوائز ،واألسئلة ،البطاقة ومكتوب ابألوامر

 إحدى الطرق يف التعليم.

الرسائل.  (, ادلعلم كادلرشر وادليسر يف إعداد الصندوق اليت فيوKokamiويف اللعبة )

اإلشارة,    /( مكون من األسئلة, والصورKokamiوالرسائل اليت ستصدر عن طريقة  )

واجلووائز تلمي أو العقوابت, واألوامر مكتوبة على قطعة من الوراقة ووضعها يف الظرف 

 ( فالبد من إعداد مكمالت اللعبةKokamiادلغلف. اإلنشاء ىذه اللعبة  )
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قطغة من الظرف  30سم، و 30x  20 x15جم حب  مثل : الصندوق ادلرابع

 19سم. x 1205 705قطعة من بطاقة الرسالة حبجم  30سم، و  8x 14الغلف حبجم 

 يف التعلم KOKAMIخطوات اللعبة  .3

 ( يف التعلم، ؽلكن تلخيصها على النحو التايل :Kokamiخطوات اللعبة )

شخصا لكل  32تتكون كل رلموعة من مثانية التالميذ )إذا كان التالميذ  (1

فصل(. إذا ىناك يوجد أربع رلموعات من الالعبني الذين غللسون ابجتاه إىل 

 مع مكمالهتا يوضع على الطاولة أمام السبورة.  (Kokami) السبورة. وسيلة 

 ادلدرس مع التالميذ.أعضاء كل رلموعة يوكلهم رئيس اجملموعة الذي اختاره  (2

 وقي أثناء اللعبة، وئيس اجملموعة بكامل يساعده ابلكامل األعضاء. (3

( Kokamiرئيس اجملموعة ابإلضافة إىل التقاط مظروف واحد من داخل ) (4

عشوائيا، وينبغي أال ينظر إليو، كما قرأ زلتوى ادلغلف بصوت عال )وأن تقرأ من 

 يع األعضاء.قبل أغضاء آخرين(، وينبغي أن يالحظها مج

 اجملموعات األخرى ينبغي أن ينهي الغمل اليت الينهية إحدى اجملموعات. (5

                                                           
سيسكو فيًتى الوي، دكك، فنرااب متود فرماينان كوكامي برداساركان لكفد ساينتيفيك داالم مودل كوانتون   19

.  6إف فادانغ، فيالر أوف فيسيكس ادوكاشن، فول  3ن مسف VIIلرينينغ ترىاداب كومفنسي إفا فسرات ديديك 
  2018جانواري  30دي أكسسى  56. ص 54 – 56
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 الفائزين يؤخذ من رلموعة أعلى الدرجات وىم مستحقن حلصول على اجلوائز. (6

 20(.2011ويف اجملموعة اليت تقام هبم العقوبة ) القاضي  (7

 املزية و النقصان .4

 ادلزية (1

الرسالة سلتلفة إما بصيغة  ( مسًتعي، وتسميم بطاقاتKokamiلعبة ) ( أ

 ألمرأو بصيعة أخرى.

 يتحدى التالميذ حلصول على البطاقة الغامضة اليت يعيدىا ادلدرس. ( ب

التعلم التالميذ. ألنو ػلرك قوة الذاكرة اإلبداعية، ًتقيةالقدرة لدفع ال  ( ت

واخلالقة، واالنتقادية التالميذ حيت أصبحوا قادرون يف فهم الرسائل اليت 

 يعطيم.

 الوسيلة تصنع من مادة بسيطة لذلك الػلتاج إىل كبرية. ( ث

 النقصان (2

 يواجو تالميذ الصعوابت إذا مل تكن متعودا عليها. ( أ

                                                           
وحلي يولياان، فنغاروه مودل فمبالجاران كوفرتيف ستاد ديسراتي مديو كواتك كورتو ميسًت يوس )كوكامي(   20

فنديديكان أنيفرسيتا سبالس مارت ترىاداب ىاسيل بالجار سيسوه. سكرييفسي. فاكوليتاس كغوروان دان ادلو 
 6. )أونلني( دي أندو فاده اتنغال 19. ص. 2012سوراكرات، 
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استخدام ادلدة الزمنية القصرية غري فاعلية ألنو يف تطبيق اللعبة غلب   ( ب

على كل رلموعة اال نتظار رلمعة أخرى أواالنتظار دورىم )القاضي 

2011)21 

 : البحث املناسب رابعالفصل ال

( اليت Kokamiقدكثرت حبوث يتعلق ابستخدام طريقة صندوق البطاقة العجيبة )

 جتغلها الباحثة داسات سابقة . وىي:

( بعنوان تطبيق ظلوذج Jannatun Naim: البحث الذي أجرتو جنة النعيم ) األول

طاقة غامضة ( مع و سائط صندوق بTGTالتعلم التعاوين للفرق األلعاب نوع البطولة )

(Kokamiل )تعلم التالميذ دلوضوع التغيري البيئة وأتثريه على بيئة  نتيجةالتحفيز و ًتقية

  SDN sumbersari. الصف الرابع من 

التعلم ازدادت من  نتيجةالدراسة أن الدافع التعليمي لتالميذ و  نتيجةأظهرت 

لتالميذ معا يف الدورة  الدورة األوىل إىل الدورة الثانية.كانت درجة التحفيز الدراسي

يف الدورة الثانية ذات الفئة العالية.   80، 27مبعيار عايل وزادت أىل  78، 45األوىل 

                                                           
ي سدن IV دم. خوسنول، ىيداايتولوه، فنغاروه فغوانأن مديو كوكامي ترىاداف ىاسيل بالجار سيسوه كالس  21

. )أونلني( دي  13 ص. 2015مجرب، سكرييفسي : جوروسان إدلو فنديديكان، أنيفر سيتاس مجرب ، 01فانيت 
 2018جانواي  3أندو فاده اتنغال 
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من الدورة األوىل إىل الدورة  9042تعلم التالميذ مبقدار  نتيجةكما زاد متوسط درجات 

رة يف الدو  76. 45يف الدورة األوىل مع معايري كافية لتكون  67. 03الثانية، وىي 

 22الثانية مع فئة عالية. 

( مع Feri Bagus Hidayat: األحباث اليت أجراىا فريي ابجوس ىدايت )الثاين

( لزايدة النشاط ومهارات Kokamiعنوان تطبيق وسائط صندوق البطاقة الغامضة )

معاريف  11الفكري الناقد لتالميذ )حبث عملي على تالميذ الصف الثامن مدرسة اثنوية 

 جيمرب(. ابنغسالتاري

معاريف ابصلساالري جيمرب.  11نتئج الباحثني اليت أجريت يف ادلدرسة الثانوية  

موضوع البحث العمل الصفية. طرق مجع البياانت ابستخدام االختبارات وادلالحظات 

ودلقابالت. استنادا إىل حتليل بياانت نتيجة لقدرة لتفكري الناقد، فإن النشاط ونتيجة 

التالميذ يف الدورتني األوىل والثانية ذلماحتسن. النسبة ادلئوية لقدرة  تعلم الرايضيات لدى

التفكري الناقد اليت ينظر إليها من الكمال يف التعلم معا، أي يف الدورة األوىل من النسبة 

                                                           
جاانتون انئيم، فنراابن مودل فمبالجاران كوفراتيف تيف تيمس غامس تورانمنت )تغت( دنغان مديو كورتو   22

ميسًتي )كوكامي( أنتوك منينغكاتكان موتيفاسي دان ىاسيل بالجار سيسوه فوكوك هباس فروابحان لينغكونغان 
. سكرييفسي. جوروسان ادلو فنديديكان دي سدن سومربساريVI   كالسا ترحاداب لينغكونغان  دان فنغاروحني

فربواري  5. دي أندو فاده اتنغل 10ص.  2016فاكوليتاس كغوروان دان ادلو فنديديكان أنيفرسيتاس مجرب، 
2018 
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النسبة ادلئوية لنشاط التالميذ . %91، 26والدورة الثانية ىي  %85، 32معا اليت تعادل 

. النسبة ادلئوية لنتيجة تعلم %86، 1والدورة الثانية كانت  %79، 55يف الدورة كانت 

. اختتام حتليل %91. 42والدورات الثانية  %82. 85التالميذ يف الدورة األوىل من 

البياانت ومناقشتها ىو القدرة على التفكري النقدي للنشاط، ونتيجة التعلم من رايضيات 

( يف Kokamiوق البطاقة الغامضة )التالميذ من خالل لتعلم بستخدام وسائط صند

معاريف ابنغسالتاري جيمرب على اللغة شبو ادلكعبة  11الصف الثامن مدرسة اثنوية 

 23زايدة. 2015/2016وحزمة العام الدراسي 

استنادا إىل البحث ادلذكورة السابق، لدينا أوجو التشابو واالختالف يف عملية  

ادلستخدم يف البحث. بينما الفرق ىو ادلواقع، البحث. ادلعادلة يف ىذا البحث النموذج 

 ادلكان، ادلادة ادلستخدمة كأحباث.

 الفصل اخلامس: الفكر العمل

ادلتوقع أن تزيد طريقة التعلم ادلناسبة للمفردات من احلافز واالىتمام وفهم التالميذ  

اليت متكن ابدلواد اليت قدمها ادلعلم. مت العثور على واحدة من ظلاذج التعلم ادلفردات 

                                                           
ابغوس حيداايت، فنراابن مداي كوكامي أنتوك منينغكاتكان أكتيفيتاس دان كمامفوان برفيكران كريتيس فري   23

أمسب ماأؤيف ابنغسالساري مجرب (. سكري يفسي. IIIV  كالسسيسوه ) فنليتيان تنداكان كالس ابده سيسوه  
 2ص.  2016أنيفر سيتاس موحامادايح مجرب. 
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( اليت تشمل مجيع التالميذ بنشاط للعمل Kokamiاستخدامها لًتقيةعملية التعلم بطريقة )

 معا يف عملية التعلم. 

 (Kokami ىي إحدى من طرق التعلم تشمل التالميذ من البداية وحىت هناية )

كة أنسطة التعلم. يوفر ىذا النموذج فرًصا متساوية جلميع التالميذ للعمل معا ومشار 

األفكار من خالل مناقشة ادلفردات ادلمنوحة حىت يفهمون مجع أعضاء الفريق ادلادة 

وػلفظون ادلفردات احملددة. من التوقع أن تساعد وايدة قدرة حتفيظ ادلفردات العربية يف 

طريقة صندوق البطاقة الغامضة التالميذ على أن يكونوا أكثر شجاعة للتعبري عن آرائهم 

 الميذ أكثر نشاطاً وترقيةنتيجة التعلم.من أجل جعل الت  
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