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فعالية استخدام وسائل البطاقة ((Make a Match
لترقية فهم الطالب في مهارة القراءة العربية
بقلم :سىت ميسرة وعزيز شفر الدين شفراوي
Abstrak
الوسائل إحدى آلة لتحقيق أهداف التعلم .الطرق الىت اعتقدت ناجحة يف مهارة القراءة
بقراءة استخدام بطاقة األسئلة و األجوبة .وأما وسائل البطاقة فتساعد على حتقيق اهلدف املرجو
وتساعد على فهم الطالب يف ترقية مهارة القراءة .ولذلك تريد الباحثة أن تبحث فعالية استخدام
وسائل البطاقة لرتقية فهم الطالب يف مهارة القراءة العربية .وأهداف البحث ملعرفة فهم الطالب الذين
ال يستخدمون وسائل البطاقة يف مهارة القراءة ،ومعرفة قدرة الطالب الذين يستخدمون وسائل البطاقة
على مهارة القراءة وملعرفة فعالية استخدام وسائل البطاقة لرتقية فهم الطالب يف مهارة القراءة .وأما
منهج البحث يف كتابة هذه الرسالة فهي املنهج الكمي ،ونوع البحث فيها هي دراسة جتريبية ،تعين
الب حث لتحليل فعالية إستخدام وسائل البطاقة ولرتقية فهم الطالب يف مهارة القراءة بدراسة جتريبية
يف الفصل الثامن مبدرسة الوحدة املتوسطة اإلسالمية سومرب شربون .واستخدامت الباحثة  .1حتليل
احلساب االحصائى لالستفتاء و  .2باالمتحان القبلى واإلمتحان البعدى لفرقة لدى الطلبة يف الفصل
الثامن بدراسة جتريبية يف الفصل الثامن مبدرسة الوحدة املتوسطة اإلسالمية سومرب شربون .وطريقة هذه
الرسالة استخدام البطاقة لرتقية مهارة قراءة الطالب بتحويل ببطاقة األسئلة واألجوبة .ويف تلك
البطاقة السؤال واإلجابة ستكتب على كل بطاقة مع املواد املوجودة .أساسا على حتليل البيانات عن
وسائل البطاقة بردود الطالب على املعدلة  % 1،،1وهي نسبة املتقارب إىل األكثرية .وتلك احلقائق
تدل على أن الفعالية مبستوى الداللة  .% ،،،0وأما باالمتحان القبلى واالمتحان البعدى لفرقة
املراقبة فحصلت على النتيجة ( )1xيف االمتحان القبلى هي  1،،0ويف االمتحان البعدى هي
 .،،11وهذا دليل على أن يف فرقة الرتبة ارتفاع يعين  .1،،1وباالمتحان القبلى واالمتحان البعدى
لفرقة التجربة فتحصل على نتيجة ( )2xيف اإلمتحان القبلى  ،،،1ويف االمتحان البعدى .،،21
وهذا دليل على أن يف فرقة املراقبة ارتفاع يف النتيجة يعين  .1،،،واما النتائج يف هذه الرسالة فتحصل
على النتائج  t-hitungلفرقة التجربة هي  1،،1و t-tabelلفرقة املراقبة هي  5،10يف الداللة
 .،،،0ألن النتيجة  t-hitungلفرقة التجربة اكرب من فرقة املراقبة توجد فعالية استخدام وسائل
البطاقة لرتقية فهم الطالب يف مهارة القراءة العربية.

الكلمات األساسية :وسائل البطاقة ومهارة القراءة.
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أ .مقدمة
ألّنا
األمة وال ّدولةّ ،
الرتبية تلعب دورا مهما لضمان البقاء على حياة ّ
وسيلة الرتقاء وتطوير جودة القوى البشري .وجانب ذلك ،أّنا تعليم
أيضاهلا خاص مثل اللغة العربية .تعليم اللغة العربية هي عملية تربوية تتّجه
فعالة كانت
للدفع واإلرشاد والتطوير والبناء ىف مهارة اللغة العربية بطريقة ّ
الفعالة فهي
فعالة وإمناء املواقف اإلجيابيّة .أما مبقصود اللغة العربية ّ
أو غري ّ

فعالة هي القدرة
قدرة االتّصال احلسن والصحيح لسانا .اللغة العربية غري ّ
على فهم اإلنسان أوفهم املقروءة .وهكذا ،قدرة القراءة والكتابة داخلة يف
فعالة .ألن نشاطة القراءة هتيج اللسان والكتابة .وأيضا
القدرة اللغوية غري ّ
هى متلك عالقة القوية إذا قرأنا قراءة ،فالقراءة أساسا تسهيال لشخص.
القراءة باحلقيقة متع ّقدة بكثرية األحوال .ألن القراءة ليست مبجرد
تلفيظ الكتابة ولكن تورط النشاط البصرى والفكرة واللغة النفسية ووراء
املعرفية .القراءة عملية بصرية تعىن عملية الرتمجة لرمز الكتابة يف كالم.
القراءة عملية تفكريية تشتمل على نشاط تعريف الكلمة وفهم املكتوب
والتأويل والقراءة النقدية والفهم االبتكاري .تعريف الكلمة متثل شكل
نشاط املقروءة بإستخدام القوامس( .فريدة)2 :2،،5 ،
مهارة القراءة إحدى املهارت اللغوية فبدون القراءة تكون حياة املرء
عامة ،وتتمين إليه اللغة العربية
غري معتدلة و غري متطورة يف تعلّم اللغة ّ
جدا الريب فيها حىت يكون تعليم القراءة تشكل
فمهارة القراءة مهمة ً
احد النشاط املطلق الذى حيتاج إليه اهتمام هبا(.محيد)،، :2،1، ،
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وإحدى الطرق الىت ميكن القيام هبا يف العملية التعليمية الرتقاء
حتصيل تعلّم الطالب هى بوسائل البطاقة .استخدام الوسائل التعليمية
حتقيقا من وظيفة املعلّم مرسال للطالب لكي يستطيع الطالب أن
يستخدموا وسائل البطاقة مالئما باملواد املدروسة .وهبذا أن الوسائل
التعليمية تستخدم متكامال لعناصر التعليم إلجناح عملية التعلم وعكسه.
إن مادة اللغة العربية حتول حمالة يف تنمية علوم الدين باملدرسة
املتوسطة .فهذا الدرس حيتاج إىل االهتمام به من املعلّم لدفع وإرشاد
وتطوير وبناء قدرة الطالب يف اللغة العربية سواء كانت متفتحا أو انتاجا
وإنبات املرافق اإلجيابيّة .حسن سيف اهلل)،2 :2،،2 ،
مواد اللغة العربية يف املرحلة املتوسطة مواد جديدة يف الفصل الثامن.
ولكن هذه املواد حتتوى على عدد نشاطها تنفذ لتطوير معرفة الطالب
وفهمهم عن الساعة .ولكن ىف حقيقتهم بطيئون يف ذكر األعداد مثل
التحويل من العدد إىل الكتابة وهذا يرجع إىل أقل اهتمام الطالب ببيان
املدرسة.
عند املالحظة يف ميدان مبدرسة الوحدة املتوسطة اإلسالمية سومرب،
حيث تعليمها باستخدام طريقة القصة واخلطابة .كان الطالب يتعودون
باستخدامها .أما القيم يف االمتحان التحريرى بن  ، - 0وحتتها .وجانب
ذلك ،أن هاتن هلا تأثري على إجناز تعلم الطالب ،فالباحثة جترب
استخدام البطاقة يف تعليم القراءة بوسائل البطاقة ويرجوا من الطالب فهم
مواد الساعة حىت يشعروا مبسرور وتكون ملكة يف قلوهبم.
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هذه حالة الىت حدد مبدرسة الوحدة املتوسطة اإلسالمية سومرب.
أكثر الطالب يصعبون مادة الساعة بسرعة .وخمتلف احملاولة قد أقام هبا
املعلّم لفهم الساعة بسرعة ،ومنها تأثري استخدام الوسائل مثل البطاقة يف
تعلم الكالم وفهم املعىن .وىف وسائل البطاقة كتابة السؤال واجلواب الىت
هتدف إىل سهولة فهم القراءة.
الفعالة يف
فتلك احلالة حتث الباحثة على استخدام الوسائل التعليمية ّ
عملية التعليم .وسائل التعلّم الىت تقصد هبا الباحثة هي بطاقة .فهذه
الوسائل هلا فائدة للطالب ليفهموا عن مواد الساعة يف القراءة باستخدام
البطاقة.

ب .تعليم وسائل

 .1أمهية مفهوم الوسائل التعليمية
للوسائل التعليمية أمهية تربوية وقد أثبتت كثري من الدراسات
جدوى استخدامها ودورها يف رفع مستوى حتصيل الطلبة ،وخاصة
بعد أن اتستعت املناهج الدراسية وتع ّددت جوانبها وأصبحت
املعارف واملعلومات تزداد يوما بعد يوم وتأيت من جهات ووسائط
عدة ،نظرا لتطور وسائل االتصال وتع ّددت وسائل املعرفة ومصادرها.
 .2تعريف وسائل البطاقة
من اخلرباء التعليمي يعرفون الوسائل التعليمية منها :

أ) مفاركة ( )1،، :2،،2إ ّن الوسائل التعليمية هي الوسائل اليت
تستخدم إليصال الرسالة من املرسل إىل املستقبل لتأثري الفكرة
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والشعور واالهتمام واإلرادة من الطالب حىت تشجعهم على
عملية التعلّم.
ب) مجعية التعليم ( )Education Asosiationيف ابراهيم وسوفرىن
ىف كتاب طريقة التعليم ( )110 :2،،5حتدد أن الوسائل هي
األشياء اليت ميكن احلصول عليها عن طريق النظر والسماع
والقراءة والبحث مع أداة مستعملة يف أنشطة التعلّم والتعليم
حيث تؤثر على فعالية املنهج التعليمي.
ج) قال غريالك وإيلى (( )Gerlach dan Elyيف أرشاد:2،،، ،
 )،أن الوسائل التعليمية امجالياً هيإنسان أو مواد أو أحداث تبىن
ظروفاً حيث يصري الطالب قادرين على اكتساب املعرفة واملهارة
واملوقف.
رسى وبريدىل (( )Rossi dan Briedleيف سنجايا:2،،0 ،
د) قال ّ
كل أدوات أو مواد ميكن هبا
 )1،،أ ّن الوسائل التعليمية هي ّ
استخدامها لتحقيق أهداف الرتبية مثل راديو و تليفزيون وكتاب
و صحيفة و غريها.
اتضحت التعاريف املذكورة يف السابق أ ّن الوسائل التعليمية
هي تسهيالت مواد التعليم .هذه الوسائل تستخدم لتأثري العقل
والشعور واإلرادة من الطالب حىت ميكن الطالب تنفيذ عملية التعلّم
جيدا.
هذه الوسائل التعليمية مفيدة يف عملية إيصال املواد اليت تطلب
تسهل املعلّم و الطالب يف فهم مواد
منطقا عاليا .هذه الوسائل ّ
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الدرس .فهكذا هذه الوسائل التعليمية تستعمل ملساعدة بيانات املواد
الدراسية اليت تتصل بالطالب ومنع التعبري اللفظي للطالب.
عملية التعليم اليت تستخدم فيها كثرية الفظا أو الكالم ستكون
ممال فعلى العكس ،إن عملية التعليم التعليمية ستج ّذب إذا كان
ألّنم سينجذبون ويسهلون يف فهم ال ّدرس حسنا.
الطالب سعداء ّ
اللفظية يف تعليم إمنا تقع إذا كان الطالب يعملون الوظيفة أساسا
على أمر املعلّم فقط.فهذ األمر ميكن الطالب يف كثرة العمل حىت
يصري التعلّم أقل فعالية.
أما خصائص التعليم التعلّم هي :
أ) قال دينج و ريسري (( )Dick dan Reiserيف ستيكنو،
 )،، :2،،0إ ّن التعليم الفعايل هو التعليم الذي ميكن
الطالب على تعلّم مهارات خمصوصة ،واملعرفة واملوقف
الذي جيعل الطالب سعداء.
ب) التعليم الفعايل هو التعليم الذي ميكن الطالب أن يدرسوا
بسهولة و سعادة وبه حي ّقق أهداف التعليم .ستيكنو،
)،1 :2،،0
بناء على البيان السابق استخلصت الباحثة أ ّن خصائص
التعليم الفعايل هي التعليم الذي ميكن هبا الطالب سعداء وال يشعر
الطالب بصعوبة ىف التعلّم .وهبذا أحدى احملاوالت هي استخدام
الوسائل يف عملية التعليم.
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 .3وظيفة وسائل البطاقة
كما قال أرشاد (يف ابرهيم )115-111 :2،،5 ،أن وظيفة وسائل
التعليم ،وهي:
أ) الوظيفة الوجدانية اليت ميكن هبا معرفة مستوى سعادة الطالب
املصور أو الرمز اليت تغري مشاعر ومواقف
عند ّدراسة قراءة النص ّ
الطالب مثل معلومات عن الشؤون االجتماعي.
ب) الوظيفة املعرفية هي الوظيفة اليت ميكن هبا معرفة النتائج البحث
الذي تستخدم الرموز أو الصورة إلسراع إجناز املعلومات أو
الرسالة يف الصورة.
ج) الوظيفة التعويدية هي وسائل التعلّم املوصوف باستيعاب الطالب
الضعيف والبطيئ ىف فهم الدرس املقدم قولياً.
والوظيفة الثالثة تعطي بيانات أ ّن الوسائل التعليمية تفيد إعطاء
جتربة لطالب لتشجيع دفع التعلّم والبيان وتسهيل الطالب يف التعلّم.
وهكذا أ ّن الوسائل ميكن تفيد لزيادة قدرة الطالب على مواد التعليم.
ولكن أعمال البحث يف هذه الرسالة هي بطاقة األسئلة و األجوبة
مصورة.
ليست بطاقة ّ

 .،خطوات التعليم بالبطاقة ()Make a Macth
أ) املعلمون يعدون بطاقة حتتوي على األسئلة واألجوبة.

ب) املعلمون يقسمون اجملتمع على ثالثة فرق .يعىن الفرقة األوىل
حامل بطاقة السؤال والثانية بطاقة اإلجابات والفرقة الثالثة هي
فرقة مستخلصة.
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ج) يطلب املعلمون كل الطالب ليقرؤوا الكتابة يف البطاقة بالتناوب.
د) يطلب املعلمون كل الطالب ليبحثوا عن الزوج مثل :من عنده
كلمة .....؟
ه) يطلب املعلمون الطالب إىل الفرقة الثالثة ليقرؤوا خالصة من
حوار بطاقة األسئلة و اإلجابات.
ج .تعليم المهارة القراءة
 .1تعريف القراءة
القراءة مهارة لغوية ،والطفل جيب أن يكون بارعا مع خطاب
اللغة .مهارات القراءة املاهرة كما تتطلب أكثر من جمرد إجادة اللغة
اخلطابية .ال تعين القراءة انعكاس لغة الكالم ،حيث كان الطفل لديه
إجادة اللغة العالية ،سيكون األطفال ذوي مهارات القراءة اجلديدة.
كما قال حسن شحاته ( )1،0 :122،القراءة عملية عقلية
انفعالية دافعية تشتمل على تفسري الرموز والرسوم الىت يتلقاها القارئ
عن طريقة عينه ،وفهم املعاىن ،والربط بن اخلربة السابقة وهذه املعاىن،
التذوق وحل املشكالت.
واالستنتاج والنقد واحلكم و ّ
والقراءة عملية مركبة تتألف من عمليات متشابكة يقوم هبا
القارئ وصوال إىل املعىن الذي قصده الكتاب ،واستخالصة أو إعادة
تنظيمة ،منه .والقراءة هبذا املفهوم وسيلة الكتساب خربات جديدة
تتناغم مع طبيعة العصر اليت تتطلب من اإلنسان املزيد من املعرفة
احلديثة واملتجددة ،كما تتطلب تطوير القارئ لقدراته العقلية واألمناط
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التفكريية واألنساقه الفكرية ،وتنمية رصيد اخلربات لدى الفرد( .حسن
شحاته)1،0 :122، :

 .2أنواع القراءة

وأما أنواع القراءة فنظر إىل تقسيم القراءة حبسب أغراضها،
وعلى الوجه العام قسمان :
أ)

القراءة الجهرية
القراءة اجلهرية هي أداة النشاط للمعلّمن والطالب
والقارئ عن طريق معا أو املستمع للقبض وفهم املعلومات
واألفكار واملشارع.
وكما قال توفيق اهلامشي ( )،، :122،إن التدريس
الناجح ملوضوع القراءة اجلهرية يتصف بصفتن مهمتن البد
من حتقيقهما يف الطالب – ومها  :دقة القراءة اجليدة ،وفهم
يتم
املعىن للمقروء .إن القراءة اجلهرية مواقف ىف احلياة ّ
استخدامها فيها من ذلك قراءة حماضر اجللسات االجتماعات،
وإلقاء التعليمات واإلرشادات ىف املعكسرات واملدارس ،وقراءة
بعض األخبار ،املقاالت واملواعظ واملعلم واخلطيب وغري ذلك.
كل واحد من هؤالء يطلب عمله إتقان النطق ،وجودة اإللقاء
ومتشيل املعىن وقد يستخدم املعلم القراءة اجلهرية للتعرف على
مواطن الضعف والعيون الفردية ىف تالميذه ليتسىن له وعالجها.
(عبد القادر أمحد)1،، :125، ،
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مزايا القراءة اجلهرية هى أحسن وسيلة إلتقان النطق،
وإجادة األداء ،ومتثيل املعىن ،وخصوصا ىف الصفوف األوىل،
كما أّنا وسيلة للكشف عن أخطاء التالميذ ىف النطق ،فيتسىن
عالجها ،وهى – أيضا – تساعد ىف الصفوف الراقية على
تذوق األدب ،بتعرف نواحى االنسجام الصوتى واملوسيقا
اللفظية ،وهي وسيلة لتشجيع التالميذ اجلبناء ،وذوى اخلوف
والتهيب ،وعالج هذا الداء فيهم ،وال غىن عن القراءة اجلهرية
ىف املواقف اخلطابة ،واملواجهة اجلماهري ،واحلديث إىل اجلماعة.
ب)

القراءة الصامتة
يف القراءة الصامتة ،وحنن نستخدم الذاكرة البصرية .يف
هذه احلالة الىت نشاطتهم عيون والذكريات.
وقال حممد عبد القادر أمحد ( )1،5 :125،إن
القراءة الصامتة تعتمد على القراءة بالعن وتصوير الفاظ وفهم
معانيها دون إخراج اصواهتا إخراجا فعليا ،فالعن ترى األشكال
وتتقل إىل مدلوالهتا الذهنية من غري حتريك الشفتن واللسان
واحلجرة.
وكما قال عبد العليم إبراهيم ( )،1 :1112القراءة
عملية فكرية التدخل للصوت فيها ،ألّنا حل الرموز املكتوبة
وفهم معانيها بسهولة ودقة وليس رفع الصوت فيها بالكلمات
إال عمال إضافا فيها ،وكما أن رؤية الكلب مثال كافية إلدراكه
دون إىل النطق بامسه ،فكذلك رؤية الكلمة املكتوبة .والقراءة
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الصامتة يظهر فيها انتقال العن فوق الكلمات ،وإدراك القارئ
ملدلوالهتا حبيث لو سألته يف معىن ما قرأه إلجابك ،وإذن فهى
سريعة ليس فيها صوت وال مهس وال حتريك لسان أو شفة.
وهنا ترى الباحثة أن فيها فرق بن القراءة اجلهرية والقراءة
الصامتة وهى أن القراءة اجلهرية احسن وسيلة إلتقان النطق،
وأّنا تعاجل الطالب اخلوف والتهيب إىل النطق .وأما القراءة
الصامتة فهي تصوير األلفاظ املقروءة بالعن.
وكما سبق البيان أ ّن القراءة هى عملية جسدية وعقلية.
ان القراءة اجلهرية تضغط على اللسان للفهم و ّأما القراءة
الصامتة فتضغط على العن للفهم .وعند ترتيب تعلّم الطفل ىف
القراءة فالقراءة اجلهرية هى أحسن ،للكشف عن اخلطاء من
الطفل النطق و لتشجيع لسان الطفل يف تعين خمرج احلروف.
ويعتاد الطفل خالل القراءة النطق حرفا أو كلمة أو فقرة.
ج)

أهداف في تعليم القراءة
وينقسم العلماء الغاية من القراءة كمايلى:
ومنها القراءة لتحصيل املعارف (Acquiring
 )informationالقراءة للمتعة والسرور (Obtaining
 .)Pleasureوالواقع أنه من الصعب وضع حد فاصل بن
ضربن .وقد يكون االعتبار نسبيا ،ويرجع التقدير إىل القارئ.
وذكر عبد العليم إبراهيم ( )02 :1112ميكن أن ترد أغراض
القراءة على تنوعها – إىل األغراض األساسية اآلتية :
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أ) جودة النطق وحسن األداء ومتثيل املعىن.
ب) كسب املهارات القراءية املختلفة كالسرعة ،واالستقالل
بالقراءة ،والقدرة على حتصيل املعىن ،وإحسان الوقف
عند اكتمال املعىن ،ورد املقروء إىل أفكار أساسية تصاغ
فيما يشبه العناوين اجلانبية للفقرات وإىل غري ذلك.
ج) تنمية امليل إىل القراءة.
د) الكسب اللغوى ،وتنمية حصيلة التلميذ من املفردات
والرتاكيب اجلديدة.
ه) تدريب التلميذ على التعبري الصحيح عن معىن ما من
قراءة.
و) الفهم عن أغراض القراءة من متعدد الكتب.
 )1فمنه الفهم لكسب املعلومات ،وزيادة الثقافة
واملعرفة :كقراءة الكتب العملية والصحف ،وكتب
الرحالت وحنو ذلك.
 )2لالنتفاع باملقروء ىف احلياة العملية  :كقراءة اخلطابة
واإلعالنات ،وقوائم اإلسعار ،واإلرشادات
والالفتات وجداول مواعيد القطارات أو جداول
الدراسة أو جداول االمتحانات ،وحنو ذلك.
 )،للمتعة والتسلية والتذوق :كقرائة القصص والفكاهات
والطرائف والشعر.
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 )،لنقد املوضوعات :كقراءة الصحف أو الكتب أو
البحوث لنقدها ،والتعليق عليها.
د .فعالية استخدام وسائل البطاقة لترقية مهارة القراءة.
حتسن عملية التعليم يفعل دائما بطريقة اختيار وتعديل األجهزة
التعليمية مبواد و وسائل التعليم .وسائل التعليم متطور لسهولة الطالب
وفهم املواد التعليمية .اللغة العربية هي علم يهدف لرتبية الطالب على
فهم مواد ومعرفة اللغة العربية .عملية تعليم اللغة العربية بإستخدام
مهما يف حماولة زيادة فهم الطالب إىل
األدوات أو وسائل اإلعالم دورا ًّ
اللغة العربية.
وسائل التعليم اللغة العربية إعالم الدور مهما باستخدام أدوات
ألخالق عملية التعليم والتعلم الفعايل .التعلم الفعايل يعلم بالتغيري
اإلجايب أو زيادة الفهم والتطبيق وحتليل الناقدمن الطالب على مواد
التعلم خاصة للغة العربية.
إحدى املواد اللغة العربية يف املرحلة املتوسطة هي مواد عن
الساعة يف مهارة القراءة .اإلفهام عن الساعة تنفذ مقياس قدرة الطالب
على املواد اللغة العربية اليت تعلّق بالنشاط املباشر يف استخدام البطاقة.
يف عملية التعليم اليت تصبح مركز التعلم هي الطالب .لوجود
ذلك أن استخدام الوسائل مهمة كي تنفذ عملية تعليم التعلم بسالمة.
وجيانب ذلك الوسائل الىت تستخدم أن تناسب مبواد أيضا .ودرجة
الصعوبة إىل استخدام الوسائل جتب أن تعترب أيضا.
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لزيادة فهم الطالب عن الساعة علي مهارة القراءة ميكن
استخدام وسائل البطاقة وحياول أن يكون الطالب ناشطن يف تدربن
حىت يفهموا يف القراءة.
وأما تعليق يف هذه الرسالة هي تستخدم البطاقة لرتقية يف مهارة
القراءة يعىن تعليم مهارة القراءة الىت كتب مدرس االسئلة و األجوبة يف
ويقسم املدرس الفرقتان ،يف فرقة األوىل لألسئلة والثانية لألجوبة.
البطاقةّ .
ويطلب الطالب إجابة املناسبة من البطاقات الذي يصدر إليهم .وبعده
يبن املدرس مع الطالب عن مادة الدراسة البسيطة يف تعليم اللغة العربية
حبثا كامال قبل تثبّت املدرس من اإلجابات صحيحة.
ه ــ .منهج البحث
منهج البحث يف هذه الرسالة هو منهج جترييب بطريقة كمية .وهو
املتغري اآلخر يف حالة املراقبة
املعن على ّ
املتغري ّ
حماولة البحث يف تأثري ّ
بدقة (رضوان ،)0، :2،،5 ،بناء على ذلك قد تقوم الباحثة فعالة
مباشرة يف حبثها بوسائل البطاقة لتقييم استيعاب التالميذ يف مهارة
القراءة.
و .النتائج
بناء على حتليل البحث يف احلقائق املوجودة فتلخيص البحث
حسب أسئلة البحث املقررة يف االستفتاء يعىن أن استخدام البطاقة يف
الفصل الثامن مبدرسة الوحدة املتوسطة اإلسالمية سومرب شربون على
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املعدلة  % 1،1،وهي نسبة املتقارب إىل األكثرية .وتلك احلقائق تدل
على الفعالية مبستوى الداللة .،0،،
 .1بعد أن قامت الباحثة باالمتحان القبلى واالمتحان البعدى لفرقة
التجربة لدى طالب الفصل الثامن مبدرسة الوحدة املتوسطة
اإلسالمية سومرب شربون فحصلت على النتيجة ( )1xيف
االمتحان القبلى  ،0،1ويف االمتحان البعدى  .11،،وهذا دليل
على أن يف فرقة التجربة ارتفاع يف النتيجة يعين  ،1،1وذلك
االرتفاع بسبب عدم استخدام البطاقة يف مهارة قراءة الطالب.
 .2بعد أن قامت الباحثة باالمتحان القبلى واالمتحان البعدى لفرقة
التجربة لدى طالب الفصل الثامن مبدرسة الوحدة املتوسطة
اإلسالمية سومرب شربون فتحصل على نتيجة ( )2xيف االمتحان
القبلى هي  ،1،،ويف االمتحان البعدى هي  .21،،وهذا دليل
على أن يف فرقة املراقبة ارتفاع يعين  ،،،1وذلك االرتفاع سلىب
بسبب عدم استخدام البطاقة يف مهارة قراءة الطالب.
.،

توجد استخدام وسائل البطاقة لرتقية فهم الطالب يف مهارة القراءة
لدى طالب الفصل الثامن مبدرسة الوحدة املتوسطة اإلسالمية
سومرب شربون نظرا إىل نتيجة الفرضية لفرقة التجربة يعين حصلت
على نتيجة  t-hitungلفرقة التجربة هي  1،1،و
املراقبة هي  10،5يف الداللة  .% ،0،،ألن النتيجة

t-tabel

لفرقة

t-hitung
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لفرقة التجربة اكرب من فرقة املراقبة توجد فعالية استخدام البطاقة
لرتقية فهم الطالب.
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