
6 
 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 المفهوم النظري .أ 
 التطبيق .1

التطبيق مأخوذ من كلمة طّبق )تضعيف عني الفعل( معناه عند احملدثني 
يف ادلنجد : السعي إىل استمالة الشخص أو األشخاص الذين يرغب يف 

. معٌت التطبيق يف القاموس اإلندونيسي فعل التطبيق. وأما قال 1استماذلم
العلماء يقولون أن التطبيق الفعل يف شلارسة النظرية الطريقة وغريىا لتحقيق 

 أىداف معينة ومصاحل رغبة اليت أرادىا اجملموعة اليت مت التخطيط  من قبل. 
 الطريقة .2

 موضع إىل للوصول يسلكو الذي األرض من ادلوضوع ىو فالطريق
، معناه أصل يف فهو آخرى،  أما:  معنويا استعمعاال تارة يستعمل وقد حسيٌّ

طريقة التدريس دبفهومها الواسع تعٌت رلموعة .ٕ"طريقة" مجع فهو طرئق
األساليب الىت يتم بواسطتها تنظيم اجملال اخلرجى للمتعلم من أجل حتقيق 

رلرد إجرائت تدريسية يقوم . فالطريقة مفهوم أبعد من ٖأىداف تربية معينة
هبا ادلعلم أو ادلدرس ىف الفصل، وبعبارة أخرى تعٌت بالطريقة ىنا ىي اخلطة 

 ٗالشاملة الىت يستعان هبا ىف حتقيق اذلدف الًتبوى ادلطلوب
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 .٘الطريقة ىو خطوط شاملة تقدم اللغة منظما بناء على شيئ معني

كان  ،طريقةو  .ف ادلرجودم لفعل الشيئ لنيل اذلدالطريقة شيئ معني مستخ
فعل الشيئ ادلنظم لتسهيل تنفيذه. الطريقة شيء مستخدم لتنفيذ 
األسترياتيجية. ويف تعريف عام، كانت الطريقة عملية مستخدمة لنيل اذلدف 

 .ٙادلنشود
يف عملية التعلم والتعليم يؤثر على احلاصلة  ةاستخدام الطريقة اجليد

 ادلواد الدراسية. وإذا كانت الطريقةب الطريقةناسب تإذن، البد أن  .ادلنشودة
بادلواد الدراسية، فال نصل إىل اذلدف ادلنشود. فلذلك، كان  ال تناسب

 .للطريقة دور مهم يف عملية التعلم والتعليم.
 Make A Matchالطريقة  .3

 Make A. الطريقة ٚمن إحدى طرق التعليم Make A Matchالطريقة 

Match  بطاقات فيأمرىم ادلدرس  تالميذالزواج، جيمع الطريقة تبحث عن
( قال أن ٜٕٓٓأنيتا ليا ). ٛببحث عن الزواج من بطاقة ديسكون هبا

أووزاج البطاقة ىي طريقة التعليم تعطى الفرصة  Make A Matchالطريقة 
مع غريه. ىذه الطريقة مستخدمة يف مجيع مادة  تالميذتعامل ال تالميذلل

ىي طريقة تبحث عن  Make A Matchل. الطريقة الدراسة ومجيع ادلراح
الزواج مع التعلم عن ادلفهوم أوادلوضوع يف مجيع مادة الدراسة ومجيع ادلراحل. 
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ليشًتكوا يف التعليم فعاال حىت  تالميذتدرب ال Make A Matchالطريقة 
بأعضائو يف الفرقة ليكون ذلم مسؤولية منشودة، حىت يكون  تالميذتطلب ال

فاأللة احملتاجة إليها ىي .ٜفعالني يف عملية التعلم والتعليم ميذتالمجيع ال
 .ٓٔالبطاقات. البطاقات تتكون من بطاقة فيها سؤال، ويف بطاقة أخرى

يبحث الزوج  تالميذومن إحدى مزايا ىذه الطريقة، أن كل واحد من ال
 .  ٔٔعند تعلم ادلفهوم يف األحوال ادلرحية

طريقة التعليم الىت كانت وفقا للباحثة أن الطريقة تزوج البطاقة ىي 
تطبيقها أن يبحث الطالب زواج البطاقة الىت وزعها ادلدرس يف بداية التعليم 

ىذه الطريقة مرحية لتكرار ادلدة الدراسية الىت  .مث جيمع بطاقة السؤال واجلواب
اجلديدة يتمكن تعلميها  علمها ادلدرس من قبل، ولكن كانت ادلادة الدراسية

 هبده الطريقة.

 Make A Matchالتعليم التعاونى  طريقةخطوات إستعمال 

كما  Match Make Aالتعليم التعاوىن  طريقةخطوات عملية التعلم من 
 : ٕٔتأتى
قام ادلعلمون بإعداد بعض ادلوضوعات ادلناسبة جللسة ادلراجة )جانب   .ٔ

 بطاقة اإلجابة مع إجابات(واحد من بطاقة الؤال وجانب واحد من 
 حيصل كل متعلم على بطاقة واحدة ويفكر يف إجابة .ٕ
 أو مسألة البطاقة قيد االحتجاز .ٖ
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ادلتعلمني الذين يبحثون عن األزواج الذين لديهم بطاقات تطابق  .ٗ
البطاقة )بطاقة األسئلة وبطاقة اإلجابة، يتم إعطاء ادلتعلمني الذين 

 نقطة( تطابق البطاقة قبل ادلوعد النهائي
بعد ذلك يتم مطابقة الفصل مرة أخرى حبيث حيصل كل متعلم على  .٘

   بطاقة سلتلفة من قبل
 Make A Matchالتعليم التعاونى  طريقة مزايا 

إذا يريد ادلدرس أن ينبت إبتكار التالميذ فيستطيع أن يستخدم ىذه  
 إىل التالميذ ليناسبو السؤال إىل اإلجابة يف البطاقات. ألن يرجو ادلدرس  طريقة

 ٖٔ.Make A Matchالتعلم التعاوىن   طريقةولذالك ىهي مزايا 

 التالميذ جييبون السؤال الذين يوصل إليهم مباشرة  .ٔ
 ترتقى إبتكار تعلم التالميذ. .ٕ
 التعلم . تتجنب مّلو التالميذ يف .ٖ
 تنبت إبتكار التفكري التالميذ ودتّر دبناسب السؤال و اإلجابات.  .ٗ
 التعلم أشد فرحة . .٘

 Make A Matchالتعليم التعاونى   طريقةعيوب إستعمال  
 كما تأتى :   طريقة عيوب إستعمال ىذه

حتتاج إىل األوقات الكثرية إلعداد البطاقات احلسنة ادلالئمة بروح  .ٔ
 التالميذ فكرية كانت أو لغوية .ادلادة الدراسية و قدرة 

 تستغرق األزمنة يف ترتيب و تنظيم تنفيذ عملية التعليم .  .ٕ
 تكلف التالميذ على تركيز عملية تعلمهم يف البيوت  .ٖ
 تدعو إىل ظهور ادللل لدى التالميذ.  .ٗ
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 الرغبة .4
كما تبني ىف قاموس الفلسفة وعلم النفس: أن الرغبة ىي االىتمام 

-َرْغَبًة َوَرَغَبًة أو َرِغبَ -يَ ْرَغبُ -والرغبة ىي مصدر من َرِغبَ واإلرادة واحلب. 
. واإلرادة أو اإلىتمام ذلما َٗٔرْغًبا َوَرَغًبا َوَرْغَبًة فيو : أراده وأحبو-يَ ْرَغبُ 

العناصر لدفع القيام بالشيء مثل التعلم. كما قال صاحل عبد العزيز إن الرغبة 
 . ٘ٔىي استعداد يف مطهرة الفعال

ىي عاملة من العوامل ادلهمة لنيل النجاح يف عملية التعلم. الرغبة بة الرغ
قال أغوس سوجنتوا: "الرغبة" ىي تركيز .ٙٔىي ادللل و ارتفاع شيئا كبريا

 ٚٔاإلىتمام بدون القصد لتصنع بإرادتو والذى يعتمد على ادلوىبة والبيئة
سالميتو  وقال أيضا الرغبة ىي حيب شيئ، والعاطفة و الرغبة. وكذلك قال

أن الرغبة ىي الفرح والشعور اصلزب إىل أي شئ أو النشاط، من دون 
 .19أحرب

وقال كرو وكرو وكتب دخاىل: أن" الرغبة تتصل باحلركة الىت تشجع 
الشخص على مواجهة أو التعامل مع الناس، األعمال، واخلربة الىت حفزت 

د أن يهتم بكل ولنظر إصلاز عملية التعلم والتعليم، فالب .ٜٔلنشاط النفسو
يف  تالميذمن أنشطة ادلدرس وال تالميذالعوامل الىت تتعلق بادلدرس وال

ويف اصطالح علماء الًتبية وعلم النفس الرغبة ىي اإلغراق والغرية الفصل.
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العالية على الشيء. تؤثر الرغبة على درجة التحصيل للنتيجة عند األطفال 
 .ٕٓيف مواد الدروس ادلعينة

السابق، عرفت الباحث أن الرغبة ىي ادليل أو اإلرادة الكربى من البيان 
لشيء أو التعلم بوجود الفرحة واحلب والرجاء والًتكيز على النفس. وىذه 

 الرغبة عادة متعلقة باالىتمام والشعور والدافعة والرغبة يف التعريف واحلاجة.
 في التعلمالرغبة  (1

العديدة تؤثر أيضا على يف التعلم واكسات اللغة،ىناك العوامل 
النتائج واألىداف. من أحد العوامل ىي الرغبة. نتائج التعلم سوف 
يكون يف الوضع األمثل إذا كان ىناك رغبة التالميذ سيكون التعلم 
أكثر صلاحا لدى التالميذ. وإن مل ينجح التالميذ يف التعلم ال 

 يسبب بسبب عدم القدرة فقط. ردبا، التالميذ الذين ديلكون
معومات استخباراتية عالية فاشلون يف دراستهم بسبب فقدان أو 

 ليست ذلم الرغبة.
وتتبع من ىذه الرغبة االىتمام واالنتباه يف نفس التالميذ يف 
التعلم، أي اىتمام التالميذ يعملية يرجى فيها تغيري مهارات الفرد 

 وخلقة الثابت من التجارب والتدريبات.
النجاح يف تعلم اللغة العربية أنو حيتاج  عرف الباحثة فيو أن حيّقق

إىل التففكري وادلعاجلة واالىتمام يف استيعاب ىذه اللغة. ولكن أىم 
منها فعلى كل تلميذ أن يرغب يف تعلم اللغة العربية، ألن الرغبة يف 

 التعلم مؤثرة يف نتيجة الدرس.
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 فوائد الرغبة (2
 كثرية، منها ما يلي:  للرغبة قوائد

  حركة األملالرغبة تؤثر يف .ٔ
 الرغبة كالدافعة والباعثة القوية .ٕ
 الرغبة تؤثر يف إصلار التعلم .ٖ
 الرغبة تؤثر يف تركيز التعلم .ٗ
 تستطيع الرغبة أن تنقص ملل التالميذ على الدرس .٘

 جوانب رغبة التعلم (3
جذابة إىل شيئ يدفع الشخص لتعلم ما ىي  وقد سبق أن الرغبة

التعلم متطورة من عملية إنتاج رغب فيو. الرغبة ادلأخوذة من عملية 
( أن الرغبة ٜٛٚٔالنتيجة. قال ىرلوجك ) ضوع الذي حصل بوو ادل

 حاصلة من اخلربة. وللرغبة ناحيتان :
 الناحية ادلعرفية (ٔ

ىذه الناحية بناء على ادلفهوم الذي يطوره الشخص عن 
شيئ متعلق بالرغبة. ادلفهوم ادلعريف تؤسس على اخلربة وما تعلمو 

 البيئة.من 
 الناحية السلوكية (ٕ

الناحية السلوكية ىي الناحية الىت تؤسس معرفية، وكانت يف 
ذلذه الناحية دور كبري يف عمل و أنشطة تظهر منها الرغبة. 



13 
 

بناء على الشرح السابق، فكانت الرغبة يف تعلم اللغة و الشخص. 
 ها من خالل ادلعرفية والسلوكية.مالعربية ىي شيئ يتعل

إذا كانت النتيجة ادلعرفية والسلوكية على أن  وبعبارة أخرى،
جيابية، فتكون حاصلة السلوكية إجيابية فتظهر اإلموضوع الرغبة 

 الرغبة.
الرغبة يف تعلم اللغة العربية من كانت بناء على ما سبق، ف

 خالل ادلعرفية والسلوكية.
 عناصر الرغبة (4

 وأما عناصر الرغبة يف التعلم فهي فيما يلي:
 اإلهتمام .1

اإلىتمام مهم جًدا يف اإلشًتاك باألنشطة. ىذا األمر سيؤثر 
على رغبة تعلم التالميذ. وعند سومردى سوريابراتا أن اإلىتمام 

 ىو مقدار الوعي الذي يتبع األتشطة ادلفعولة.
لتكون ذلم رغبة  تالميذفلذلك، ألبد للمدرس أن جيذب ال

 يف التعلم الشخص الرغب يف شيٍئ سيهتم بو إىتماما كبريًا
 الشعور .2

شعور سعيدة تتحمل الرغبة ادلعدة بسلوك إجيابية. والشعور 
غري سعيدة يف التعلم لعدم السلوك اإلجيابية اليت تؤيد رغبة 

 التعلم.
 عوامل تؤثر على رغبة التعلم (5
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. الرغبة ال تظهر االتعلم العليومن إحدى دوافع إصلاز التعلم رغبة 
 منها : ،بنفسها ولكنها تظهر بعوامل كثرية

 الدوافع (ٔ
د الدفع سواء كان داخليا أم و ستكون الرغبة عالية بوج

 اتخارجيا. قال ف.د. تامفوبولون أن الرغبة ىي احتاد اإلراد
يريد أن  تالميذ: ود الدفع. مثل جادلتطورة عند و  اتوالقدر 

ريغب يف قراءة كتب التفاسري سيعمق علوم التفسري، ف
 يناقشو مع غريه وغري ذلك.سو 

 التعلم (ٕ
مادة  يفالذي يرغب  تالميذذة من تعلم، ألن الو خمأالرغبة 

الدراسة سريغب فيها بالتعلم مهال مهال. وستنمو الرغبة حىت 
 يتعلمها كثريا.

 مادة الدراسة وسلوك ادلدرس (ٖ
. تالميذتعلمها اليالرغبة ىو مادة الدراسة الىت سعامل ينمى 

سيتعلموهنا كثريا وكذلك ف مادة الدراسة جذابةإذا كانت 
أن للرغبة أثر ىام يف التعلم.  العكس. كما قال سالمة

ال يتعلم مادة الدراسة الىت ترغب عنو لعدم  تالميذوال
 .ٕٔاجلذابة

مية رغبة تعلم ادلدرس ادلتنظم ادلريح يؤثر أثرا إجيابيا على تن
ستنقص رغبة  تالميذادلدرس القبيح الراغب عنو الو . تالميذال
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. دبعٌت أن شخصية ادلدرس تؤثر على رغبة تعلم تالميذتعلم ال
 .تالميذال

فلذلك، البد للمدرس أن حيس على أحوال الفصل يف عملية 
والتعليم. والبد لو أن يعرف طرق التعليم ادلناسبة  مالتعل

 .تالميذويفهم حاجات تطور ال ذتالميدبراحل ال
 األسرة (ٗ

الوالدين أقربا إىل الولد، كانت األسرة تؤثر أثرا شديدا على 
يف مادة الدراسة. وما قدمتو األسرة يؤثر  تالميذتعيني رغبة ال

دين لاإلىتمام من األسرة والواو . تالميذعلى تطور شخصية ال
 واإلرشادات منهم زلتاجة يف عملية تطور الرغبة.

 األصدقاء (٘
الشخص، وخباصة صديقو  على رغبة رياثاألصدقاء تؤثر أثرا ك

يقومون  ،ألن يف التعامل. . والسيما يف مرحلة ادلراىقةقرباأل
 باألنشطة اجلماعية لنقصان الشويق الذي يشعرون بو.

 البيئة (ٙ
رو إىل أن الرغبة حصل عليها الشخص من كرو و كذىب  

للبيئة دور ىام يف تنمية  ة الىت يسكنون فيها.ئخربهتم يف البي
 الولد وتطوره.
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البيئة ادلقصودة ىي األسرة وادلدرسة واجملتمع والعام الذي 
تطور الشخص جسمانيا وروحانيا و الشخص.  فيو عيشي

 متعلق ببيئتو.
 ةمنياأل (ٚ

، تالميذة تؤثر أيضا على رغبة تعلم الاألمنية. أمنيلكل الناس 
ص يف حياتو ة ىي حقيقة رغبة الشخاألمنيويقال أن 

 وجدولو كان  أمنيتومازال جيهد للوصول إىل و ادلستقبلة. 
 اجز.و احلانع و و ادل

 ادلوىبة (ٛ
على ضلو ذلك : إذا كان فالرغبة للشخص،  ختلقادلوىبة 

للشخص موىبة التغٌت منذ صغريه، فلو الرغبة يف الغناء. وال 
تار يكره إىل الرغبة يف شيئ أخر. فبذلك، إذا كان يريد أن خي

 ةأواألنشط ةتكون ادلدرسادلدرسة أواألنشطة فينبغى أن 
 ناسبة دبوىبتو.م

 اذلواية (ٜ
لكل واحد من الناس ىواية هبا تصدر الرغبة. مثل : إذا كان 
للشخص ىواية يف تعلم اللغة العربية فلو الرغبة يف تعلم اللغة 
العربية، وكذالك ىواية أخرى. فال ديكن أن يفرق بني اذلواية 

 .ة.والرغب

 وسائل اإلعالم (ٓٔ
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وما قدم يف وسائل اإلعالم متجذب، سواء كانت وسائل 
لكًتونية. ذلك األثر يتعلق بادلصطلحات إمطبوعة أم وسائل 

رأى  وأمناط احلياة والقيم واألعمال اليومية. والرغبة يقودىا ما
 الشخص وما مسعو وما وجده من وسائل اإلعالم.

 الوسائل (ٔٔ
الوسائل ادلوجودة يف البيت أوادلدرسة أواجملتمع تؤثر أثرا إجيابيا 

وسلبيا. مثل : إذا وجت وسائل تربية كاملة فستظهر رغبة أ
زيادة العلوم وادلعرفة، وكذلك العكس أى كما يف  تالميذال

سيؤثر  ا األمرأمكنة تسلية، ىذمن  ريادلدائن كث يفأن شاىدنا 
 لتعلم.أثرا سلبيا لنمو الرغبة يف ا

 مؤشرات رغبة التعلم (6
ورد يف معجم اللغة األندونسية الكبري أن ادلؤشرة ىي أداة مراقبة 

. وأما عالقتها بالرغبة، فكانت ادلؤشرة أداة ٕٕحصل منها اإلرشادات
ىناك مؤشرات و مراقبة حصل منها اإلرشادات إىل وجو الرغبة. 

 ين لديهم رغبة عالية.ذال تالميذال
 شعر ادلريحال .ٔ

تعلم اللغة العربية جيب عليو أن  يف ونيرحي نلذيا تالميذال
أن يتعلم عليو  جيبعلوما متعلقة باللغة العربية، وال  يتعلم

 غريىا.
 اإلىتمام بالتعلم .ٕ
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وجود اإلىتمام من إحدى مؤشرات الرغبة. اإلىتمام ىو 
الًتكيز إىل شيئ، الشخص الذي يرغب يف شيء يهتم 

رغب يف تعلم اللغة العربية ي تالميذوضوع معني. مثل : دب
 ىتمام بشرح ادلدرس.حياول إىل اإل

 ادلادة الدراسية وسلوك ادلدرس اجلذابة .ٖ
، يرغبون يف تعلم الشيئ بعدم الرغبة فيو. تالميذليس كل ال

يرغب يف ادلادة الدراسية بأثر ادلدرس وأصدقائو  تالميذىناك 
يرغب يف شيئ  تالميذجذب. إذا كان التوالكتاب ادل

فيحصل علي النتيجة اجليدة ولو كانت قدرتو متوسطة كما 
قال برون ونقلو على عمران فيما يلى : اجلذابة إىل الدرس 
دبعٌت أنو يرغب عنو، اجلذابة إىل مادة الدراسة دبعٌت أنو دييل 
إىل اإلىتمام بادلادة الدراسية ويفضل ادلدرس دون سواه. وىو 

 لم دائما.يريد أن يشًتك يف التع
 فوائد ادلواد الدراسية وأمهيتها .ٗ

اإلىتمام بالتعلم ومادة الدراسة وسلوك ادلدرس اجلذابة شيئ 
مهم. وجود فوائد مادة الدراسة اللغة العربية ووظيفتها من 

ى مؤشرات الرغبة. ألن لكل مادة الدراسة فوائد وأمهية. دإح
يف ادلدرسة  اللغة العربية تالميذال إذا تعلم : مادة الدرا مثال

 .كثريا  وهناتفيدفس والبيت
 فى التعلم Make A Match جذابة طريقة  (7
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ىي طريقة حبث الزواج يف تعلم موضوع  Make A Matchطريقة 
ادلستويات. ورغبة التعلم ىو خطو  واحد ىف كل مود دراسة ىف مجيع

 تغيري الرغبة واجلذابة ىف سلوك ادلرء كنتيعة ادلعاملة بالبيئة الىت تشًتك
 فيها عملية معرفة بدون اإلكراه

ترقي رغبة تعلم التالميذ ألن الطريقة  Make A Matchطريقة 
Make A Match  رلذبة مرحية. الطريقة الىت ذلا عناصر اللغة العربية

ترقي انشطة تعلم  Make A Matchلتديب منظمة التالميذ. طريقة 
 التالميذ أيضا معرفيا وجسماتيا

 التعليم .4
والتعليم ىو مساعد  .ٖٕلتعليم جبهد تالميذعلمية ليساعد الالتعليم ىو 

اليالمذ إلمناء قواىم العقلية واخللقية و تنظيمها حىت يتحلوا باألخالق الكردية 
ىف نيل  تالميذ. إذن يشكل التعليم علمية الىت يأديهاادلدرس والٕٗو يستقبلهم

طع الرشاد اذلدف ادلنشودة. ىف عملية التعليم جييب على ادلدرس أن يست
 لتعلم بااجليد والصحيح. تالميذة

 اللغة العربية .5
. اللغة ٕ٘اللغة العربية ىى الكلمات الىت يعرب هبا العرب عن أعراضهم

العربية كإحدى اللغت السمية القربية إىل أصلها ىى أغٌت اللغات  
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كلماوأخلدىا أثر وأوسعها صدار و أدوامها على حوادث الدىر زلاسنة و 
 ٕٙالت ىذه اللغةغريىامن أفضلي

إىل ادلهارات اللغوية.  تالميذومعيار إصلاز تعليم اللغة العربية ىو وصول ال
ويف تعليم اللغة العربية أربع مهارات وىي مهارة اإلستماع والكالم والقراءة 

ومن اللغة العربية الىت ينيغى أن تعلمها ادلدرس ىي التكلم والقراءة  والكتابة.
 والكتابة .

والقرأة والكتابة ىي الىت أوجبت التنوع يف كيفية اكتساب اللغة  والتكلم 
وقسمتها إىل وحدات يف إطار تكاملها، قناعة بأن ىذه القسمة ىي لتيسري 

 ٕٚالفهم واالستيعاب، وليس لقسمة اللغة نفسها إىل مواد
 المفهوم اإلجرائي .ب 

ا ستبني الباحثة مفهوما إجرائياالبحث ولتسهيل فهمو، ف اولًتكيز ىذ
يف ىذا البحث فهما  انادلستخدم انتنوعادلقوم بو الباحثة يف ادليدان : فأما تس

)متنوع  تالميذة رغبة تعلم الترقيو  ،(x)متنوع  Make A Matchتطبيق الطريقة 
y.)  لتناسب ىذه الطريقة فزادت الباحثة عن طريقة خاصة لتعليم الطريقة

 ادلكتنو ادلفهم اإلجرائ دلايلى:السمعية الشفهية. ومن ىذين طريقني فرتبت 
 تقول السالم إىل التالميذادلدرسة  (ٔ
 ادلدرسة تبلغ ادلؤشرات واألىداف من ادلادة. (ٕ
 ادلدرسة يشرح ادلواد التعليمية و ادلفردات (ٖ
 ادلدرسة متابعة وشرح معناىا (ٗ

                                                           
 ٜٕ( ص، ٖٕٔٓالدكتور زلمد نذر كرًن ادليسر من التاريخ  األدب العرىب، سوسق بريس ، وأنفينة للطبعة والنشر فاكن بارو رياو اندونسيا ،  ٕٙ
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 ادلدرسة تستعد بطاقات األسئلة وبطاقات اإلجابة (٘
 ادلدرسة تقسم التالميذ إىل فرقتني  (ٙ
 ادلدرسة تعطى بطاقات األسئلة إىل الفرقة األوىل (ٚ
 ادلدرسة تعطى بطاقات اإلجابة إىل الفرقة الثانية (ٛ
 ادلدرسة تنفخ الصفارة ذلا عالمة إبداء طلب زوج البطاقات  (ٜ

 ادلدرسة تستعد الوقت إىل التالميذدلناقشة (ٓٔ
 ادلدرسة تراقب أنشاطة التالميذ (ٔٔ
 الثانيةادلدرسة تعطى القيمة للفرقة األوىل و  (ٕٔ
 ادلدرسة تعطى التالميذ التقدير على تقدديهم (ٖٔ
 ادلدرسة تبني الدرس امجاليا (ٗٔ
ادلدرسة تطلب التالميذ أن يسألوا عن ادلاّدة الدراسة الىت تعلموىا  (٘ٔ

 السابقة
 ادلدرسة تسأل إىل التالميذ عن الدرس ادلدروسة (ٙٔ
 ادلدرسة تعطي تعيني التعلم أو يستمر التعليم بادلادة األخرى (ٚٔ

 تعلم التالميذت رغبة مؤشرا
 أما مؤشرات رغبة التعلم فهي:

 يشعر التالميذ بفرحية يف اتباع عملية التعلم .ٔ
 حيس التالميذ بسرور عند أن يعلموا مناقشني مع غريىم  .ٕ
 يدافع التالميذ على ادلادة ادلدروسة .ٖ
 يهتم التالميذ دبادة ادلدروسة عند أن يشرحها ادلدرس يف عملية التعلم .ٗ
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 يهتم التالميذ دبادة ادلدروسة عند ادلناقشة مع غريىم اىتماما  .٘
 يتأثر التالميذ على ادلادة ادلدروسة .ٙ
 يركز التالميذ يف اتباع عملية التعلم .ٚ
 جهود التالميذ واجتهادىم يف إجابة األسئلة عن ادلادة ادلدروسة .ٛ
 يسئل التالميذ عن ادلادة ادلدروسة الىت مل يفهمواىا .ٜ

 الدراسة السابقة .ج 
الدرسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة إلبتعاد التقليد عن كتابة علمية 
ولتأكيد البحث الذي قامت بو الباحثة. ومن الدراسة السابقة ىذ البحث كما 

 يلي: 
فأما الدراسة السابقة يف ىذا البحث فهي ما قامت سفىت نورحيٌت حتت  .ٔ

لًتقية فهم  Make A Match بنوعالتعاوين  تعليمالادلوضوع "تطبيق 
الصف السابع يف ادلدرسة دلتوسطة األوىل  تالميذالرياضيات لدى 

دبركز سياك ىولو كامبار. فأما حاصلة حبثها فهي أمنا  ٖاحلكومية 
 ٚٔ، وتالميذ ٜٕمن  تالميذ ٕٔالناجحون يف اإلختبار األول ىم 

ار ناجحون يف اإلختب تالميذ ٖٕناجحون يف اإلختبار الثاىن، و تالميذ
الثالث. ومن البيانات السابقة، فوجدت ترقية حاصلة تعلم الرياضيات. 

والشمولية  تالميذ ٖٕمًتقية إىل  ٝٓٙ ≤يأخذ الشمولية الفردية  تالميذ
ٖٕ التقليدية ناجحة 

ٕٛ . ىذه النتيجة تدل  ٝٗٔ ٕٛ  ٝٓٓٔ 
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طريقة  مالرياضيات ناجح باستخدا ةالدراسة دبادنتيجة العلى أن إصالح 
Make A Match. ٕٛ 

 االفتراضات البحث وفرضياته .د 
 افتراضات البحث .1

 سلتلفة رغبة تعلم التالميذ (ٔ
 رغبة التالميذ تعلم التالميذ تؤثر عليهم عدة العوامل (ٕ
 تعلم يف رغبة لًتقية (Make A Match)تزوج البطاقة  طريقة تطبيق (ٖ

 بكنبارو ٕادلدرسة ادلتوسطة زلمدية تالميذ  لدى العربية اللغة
 البحثفرضيات  .2

إذا وجدت ترقية رغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية لدى التالميذ 
  Make A Matchطريقة تطبيقاستخدام 

الضبطي والصف  الصف: يوجد الفرق اذلام بني فرضية بديلية (ٔ
 التجرييب يف ترقية الرغبة

الضبطي والصف  الصف: ال يوجد الفرق اذلام بني  فرضية صفرية (ٕ
 الرغبةالتجرييب يف ترقية 
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