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 الباب األول

 مقدمة

 توضيح الموضوع. أ

إىل شرح ا البحث، حتتاج الباحثة ىذ مةضةعفهم  يف تجنب سةء الفهمل وىلاألوطةة اخلك
صورة مبطاقة الال لتطوير وسائ ومةضةع ىذا البحث ىة " فيها، طصوطححات ادلةوةةةبعض ادل

  المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية".ب المفردات لتعلم

لنقل الرسائل  ةستخدمم ىي أةاة ل، فإن الةسائية"االتطصالعحةم المقدمة لكتاب " وفًقا
العديد من عحماء النفس الذين يرون أنو يف التةاصل بُت  . يةودمن ادلتطصحُت إىل اجلماىَت

 Gerlach قالو  .ىي احلةاس البشرية مثل العينُت واألذنُت إلتطصاليةةسائل االالبشر، فإن أكثر 

& Ely  بشرية أو ماةية أو أحداث هتيئ الظروف جتعل  ةسائل بعبارات عامة، ىيالإن
الفهم ، فإن ادلعحمُت  من ىذاالوطالب قاةرين عحى اكتساب ادلعرفة أو ادلهارات أو ادلةاقف. و 

 1 .يةلتعحما ةسائلىي الاألقران والكتب ادلدرسية والبيئة ادلدرسية و 

 لةسائبالرسةمية  لةسائسةمية، وتسمى الة نةع من الةسائل الر طصةر بوطاقة ادلال لسائو إن 
مثل الطصةر، والرسةمات، والرسةم البيانية، ك،  واسعل و يطة  حجم ذلا لثنائية األبعاة، أي الةسائ

ادلقدمة حمةاة الرسةم لطصةرة أو العحى  ةطصةر بوطاقة ادلال لوسائ ىذه حتتةي. وادلحطصقات، وغَتىا
اليت كان  ل البطصريةالةسائمن البوطاقة إحدى  لوسائ. و لتعحمعمحية ا دتساعأهنا حبيث 

عحى مقابحة الوطالب  لتسهيل لالةسائ. تستخدم والتعحم لتعحميف أنشوطة ا استخدامها مشهةرا
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أيًضا عحى  ةتعمل الطصةر الدروس. و ب همعحى إثارة اىتمامهتم ساعددل، و لتعحمدلةاة أثناء عمحية اا
 7.جتاىحها بسرعةميكن وتةضيح األفكار واحلقائق اليت  ىتماموذب اال

تعحم" كحمة "ال  فإن لتعحم ىة كحمة مألةفة جلميع مستةيات اجملتمع، وبالنسبة لحوطالبا
يتكةن من ادلعحمُت والوطالب، الذي  والتعحم لتعحمالتعحم ىة مركز أنشوطة او ىي كحمة مألةفة. 

شلا يؤةي إىل النضج الفكري والعاطفي والسمة الروحي وادلهارات احلياتية والعظمة األخالقية 
 3.اويدادلحدة  الستيعاب

وحبسب عبد اجمليد، فإن الحغة رلمةعة من اإلشارات اليت يستخدمها الناس لحتعبَت عن 
 أغراضهمها العرب لحتعبَت عن مجحة يستخدم أياألفكار وادلشاعر والعةاطف والرغبات، 

 وكان أوتماعي شفهًيا  اإلحتةاصل والتفاعل لية ائجاذلروف احلوأىدافهم ، وىي يف شكل 
 .احتريري

ىةرن، فإن أما عند كل الكحمات ادلةوةةة يف الحغة، أهنا  سةسانيت، وادلفرةات عند 
ىي رلمةعة من  Dwijoعند  ادلفرةات. و ادلفرةات ىي رلمةعة من الكحمات اليت تشكل الحغة

وبناًء عحى  .الحغة أوزاء الكحمات اليت يعرفها شخص ما أو رلمةعة عرقية أخرى وىي وزء من
شكل عام ىي رلمةعة من عحى  ميكن االستنتاج بأن تعريف ادلفروةات السابقة، بعض اآلراء

 4.الكحمات اليت ذلا معٌت يف الحغة

 يف ىذا البحث وىة " ةالذي قطصده الباحث ةضةع، فإن ادلبعض التعريفات السابقةمن 

 ". المدرسة اإلبتدائية اإلسالميةب المفردات لتعلمصورة مبطاقة الال لتطوير وسائ
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 بحثخلفية ال ب.

ىة مزيج من العناصر البشرية و  ،إمساعيل ونقل عنكما   وفقا لعمر ىاماليك لتعحما إن  
ىداف األوادلةاة الداخحية وادلرافق وادلعدات واإلوراءات اليت تؤثر عحى بعضها البعض لتحقيق 

يسر من ادلالحغة العربية مع ادلعحم ك ةرسالوطالب  عحملتم الحغة العربية ىة زلاولة يتعحية. و لتعحما
ةود ينشاط  أيضا ىة لتعحماادلوطحةبة. و  ختحفة لححطصةل عحى األىدافادلعناصر الخالل تنظيم 

لوطالب حىت تتحقق يتعحم اختحفة لادلشياء األتدريب وتسهيل التةويو و الو  حتعحملفيو عمحية 
 5.يةلتعحماألىداف ا

يف مدرسة "اإلستقامة" اإلبتدائية ىة  ادلفرةاتتعحيم م الحغة العربية خاصة يتعحكان 
ىداف األحتقيق عحى الوطالب  يحطصلخوطيط والتنفيذ والتقييم وىة أمر مهم لالت تكةن مني
م الحغة العربية ىة يتعح. و كامال  لتعحما يكةن، فسيشبو ىذا احلال بذلك الةاقعإذا  ية. لتعحما

ةوهة لتشجيع وتةويو ادلعربية الةاة ادلطصاةر يف شكل ادلادلعحمُت و و الوطالب  بُت تفاعلالعمحية 
 .جتاه الحغة العربية يةقف اإلجياباتعزيز ادلة ت ولالكفاءاوتوطةير 

ادلشكالت  : مهاو م الحغة العربية إىل قسمُت ييف عمحية تعح اةثةتنقسم ادلشكالت احل
ادلشكالت الحغةية ىي ادلشكالت اليت يةاوهها الوطالب ف( 1، الحغةية وادلشكالت غَت الحغةية

خطصائص الحغة العربية نفسها كحغة أونبية بسبب  ارتباطًا مباشًرا بالحغة اليت يدرسةهنا هاوترتبوط
، ومشكحة القةاعد أو الًتاكيبات صة عحى سبيل ادلثال، مشكحة األ، طالب اإلندونيسيُتعند 

ها درسبالحغة اليت يارتباطًا مباشًرا  هاترتبوطادلشكالت غَت الحغةية ىي ادلشكالت اليت ال و ( 7
عحى سبيل ادلثال، العةامل النفسية لحوطالب  ة، غعحى صلاح وفشل تعحم الح رالوطالب ولكنها تؤث

ةية. بيئة الحغالو  رافقوادل يةلتعحما لةسائالو  لتعحما ةقيمثل العةامل التحفيزية وكفاءة ادلعحم وطر 
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عناصر ال ةمشكحمنها: ، الحغة العربية تعحيمو عند تعحم  كالتبعض الطصعةبات وادلش ويةود
فهم الكافية، ذلك كحها لتسهيل ادلفرةات زياةة أو ادلفرةات اجليد  مثل استيعابك،  ةيةالحغ

يف تعحم الحغة رئيسي  مفتاح وبالتايل، فإن ادلفرةات . العربية لحغة الحغات األونبية وخاصة
 .العربية

ثالثة عناصر، وىي ادلعحم والوطالب  من خاللميكن تنفيذىا  لتعحمعمحية اكانت 
 عحمكم S.Pd.Iقمر الدين،  مع السيداألول لبحث ا يف حةاستناًةا إىل نتائج ادلقاب. و ةسائلالو 

خوطة  ادلعحم أعد   أنحطصحت الباحثة النتائج عحى ، مدرسة "اإلستقامة" اإلبتدائية لحغة العربية يفا
 وذلا أغراض واضحة. مث ةالتعحم ويدو  لتعحما تتم عمحية حىت، لتعحما إوراءقبل  لتعحمتنفيذ ا

م يأن عمحية تعح ها احملطصةلةنتائج، و الطصف الرابع ذتالميمع أحد  ةقابحبادل ةالباحث قامت
حىت األخرى،  يةلتعحمةسائل االساعدة من ادلم الكتب والسبةرات ةون استخدإال باادلفرةات 

 6.حلبادل ةنيشع مألهن تالميذاىتمام ال ينقص

ةسائل بعبارات عامة، ىي بشرية أو ماةية أو أحداث هتيئ الإن  Gerlach & Ely قالو 
الفهم،  من ىذاالظروف جتعل الوطالب قاةرين عحى اكتساب ادلعرفة أو ادلهارات أو ادلةاقف. و 

 ذكر سةبارنة . مثيةلتعحما ةسائلىي الاألقران والكتب ادلدرسية والبيئة ادلدرسية و فإن ادلعحمُت 
 تحقىطصدر إىل مادللنقل الرسائل أو ادلعحةمات من  ةاتستخدم كقنشيئ مىي كل بأن الةسائل 

 .الرسالة أحيانًا من خالل القنةات الطصةتية )االستماع( تقحنالرسالة، و 

ادلاةة الوطالب يتعحمةن  سببإوراؤه تقحيديًا يكان الذي   لتعحموفًقا لداريانتة، فإن ا
 احلالىذا . يدل  ادلعحم من  اةةدلا وحىت ال يفهمةنوال يشعرون بالدوافع،  بشكل غَت فعال

 لةسائالإن استخدام  ستيةنة قالكما  .لتعحمزم عمحية احب ىتماماالحتتاج  عحى أن قدرة ادلعحم
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ألنشوطة التعحم،  شجيعاحتفيًزا وت يثَتديدة، و اجل ةرغبالو  ىتمامالاقاةر عحى إثارة  لتعحميف عمحية ا
 2.جيحب تأثَتات نفسية عحى الوطالب وحىت

 ، فإن" اإلبتدائيةاإلستقامة" مدرسة يف ادلةوةةة م ادلفرةاتيتعح تمشكال بالنظر إىل
، يةلتعحما لةسائال ادلشكحة من ناحية ها ىيحح   ة عحىاليت جيب الباحث رئيسيةال تادلشكال أىم  

 لةسائالإىل توطةير  ةتاج الباحثفحذلك حت. لتعحمودا يف ا ةمؤثر  ةاملىي ع ائلألن ىذه الةس
 لةسائالي ىذه احلالة ، فإن إحدى . ففستخدام يف عمحية التعحمالل اجلذابةهمة و ادلية لتعحما

 .طصةرةبوطاقة ادلال لم ادلفرةات ىي وسائيميكن استخدامها لتحسُت تعح

البوطاقة لوطالب. ميكن أن تساعد لتسهيل حفظ ادلفرةات عحى ا ةطصةر ادل بوطاقةالستخدم ت
يف تعظيم قدرات الوطالب ، وكذلك حتسُت الذاكرة ، واليت يستجيب ذلا الدماغ األمين. ادلطصةرة 

ذلا قيمة أكرب ، أي أنو ميكن إعاةة استخدامها لالختبارات البوطاقة ادلطصةرة تقةل هنى أن 
9 التعحيمية. والتمارين وميكن حىت إعاةة استخدامها كمعيار دلزيد من ادلةاة

اة ، وحبسب أرش 
ىي بوطاقات صغَتة حتتةي عحى صةر أو نطصةص أو رمةز تذك ر أو ترشد البوطاقة ادلطصةرة فإن 

2 الوطالب إىل شيء متعحق بالطصةرة.
يف ىذه األثناء ، ووفًقا دلا قالو سعيد وبةةمينجايا ، فإن  

)بثقتةل ادلشةرة( ىي بوطاقات ةرس. تستخدم يف أنشوطة التعحم كةسيط من البوطاقة ادلطصةرة 
.خالل أنشوطة الحعبة

11
 

تعد وسائط بوطاقة الطصةر وسيحة مرئية لحتةاصل مع اآلخرين حتتةي عحى كحمات وصةر. 
وتتمثل وظيفتها يف تةفَت التحفيز لظهةر أفكار وأفكار وديدة. ىذا النةع من الةسائط يف 

ةر ، صةر ، لةحات وما إىل ذلك. وذكر أزىر أرصياة أن بوطاقات الفالش ىي شكل ص
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بوطاقات تذكَت أو بوطاقات يتم عرضها يف حملة عحى الوطالب وعاةة ما يكةن حجمها عحى 
 .مستةى الفطصل يف متناول اليد

عبارة عن بوطاقات صةر مزوةة البوطاقة ادلطصةرة يفًتض أمحد سةسانتة أن وسائط 
ميع الطصةر ادلةوةةة عحى وسائط بوطاقة الفالش ، مبا يف ذلك: الفةاكو ، بكحمات. ميكن جت

وما إىل ذلك. تتمثل طريقة لعب ىذه  وسحسحة احليةانات ، واأللةان ، واألشكال ، وادلالبس ،
مث اقرأ بسرعة. هتدف ىذه الوطريقة إىل تدريب الدماغ األمين عحى  البوطاقة يف إظهارىا لحوطالب

.لطصةر ، حبيث يتةقع زياةة ادلفرةات الحغةيةتذكر ىذه الكحمات وا
 11

 

يف مدرسة "اإلستقامة" اإلبتدائية  الرابع أكثر بأخذ البحةث يف الطصف ويهتم الباحثة
ة يف الفطصل الرابع ، ة ىي ماةة مت تدريسها لحت، ألن الحغة العربي اإلسالمية بباصليت وي كانان

الذين واوهةا لتةىم الرابع معرفة كيفية توطبيق عمحية تعحم ادلفرةات عحى الفطصل  ويريد الباحثة
ادلةاة العربية ، واليت يف الفطصل السابق ، وبالتحديد من الطصف األول إىل الطصف الثالث ، 

ماةهتا أساسية لحغاية ألن ادلناىج وادلةاة مت  ةرسةا الحغة العربية فقط كمحتةى زلحي وكانت
إعداةىا من قبل ادلدرسة نفسها. باإلضافة إىل ذلك ، وفًقا دلقابحة الباحث مع السيد كةمارةين 
، فإن سبب اىتمام الباحثُت بالبحث عن تعحم ادلفرةات يف الفطصل الرابع ىة أنو مع تعحم 

فرةات وستدعم الوطالب بشكل كبَت يف ادلفرةات ، سيتقن الوطالب مفرةات كبَتة من ادل
 التةاصل يف كل من شروط االستماع والتحدث والقراءة والكتابة بالحغة العربية.

 لةسائبالرسةمية  لسةمية، وتسمى الةسائة نةع من الةسائل الر طصةر بوطاقة ادلال لسائإن 
والرسةم البيانية، مثل الطصةر، والرسةمات، ك،  واسعل و يطة  حجم ذلا لثنائية األبعاة، أي الةسائ

ادلقدمة حمةاة الرسةم لطصةرة أو العحى  ةطصةر بوطاقة ادلال لوسائ ىذه حتتةي. وادلحطصقات، وغَتىا
 . لتعحمعمحية ا دتساعأهنا حبيث 
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أنو ، وي كانانمدرسة "اإلستقامة" اإلبتدائية  العربية يف م الحغةمع معح ةنتائج ادلقابحمن و 
من ادلتةقع أن يكةن فلذلك،  .لتعحمأثناء عمحية ا ةخدمستغَت مطصةرة بوطاقة ادلال لوسائ قال

، حةل مناسبةحبادلشكالت ادلذكةرة  ححةلقاةرًا عحى  ةطصةر بوطاقة ادلال لوسائ ىذه توطةير
 .ادلفرةات العربية  بسهةلة اةةعحى فهم م تالميذوسيساعد ال

الة ودا طصةرة كانت فعبوطاقة ادلال لتبُت أن وسائ ،السابقة بحةثبناء عحى نتائج الو 
بطاقة ال لتطوير وسائ" ةضةعمبالبحث بإوراء  ةالباحث تم  هتحذلك فادلفرةات،  لتعحم

 بالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية". المفردات لتعلم صورةمال

 هاالمشكلة وتحديد عيينت  ج.

 :ة ادلشكالت التالين تعُت الباحثة بعض أت يمكن ف، البحث السابقة بناًء عحى خحفية 

 منخفضلدى التالميذ  فرةاتاستيعاب ادل. 1

دلفرةات منخفض وًدا، كما يتضح من نتائج التقييم يف ا تالميذال استيعابإن 
 مسبقا .  الحغة العربية معحمقدمها ياليت 

 التقحيدية يةلتعحما لةسائالاستخدام . 7

ساعدة من ادلدون بالكتب العربية ىي  لتعحمادلستخدمة يف عمحية ا لالةسائإن 
 .األخرى يةلتعحمةسائل اال

 لىذا البحث عحى: "توطةير وسائ حدةيف، ادلةصةفةادلشكحة ومن تعيُت 
 دلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية".با ادلفرةات لتعحمطصةرة ادلبوطاقة ال

 البحث مشكلةد. 

 :كالتايل  ىيىذا البحث  ادلذكةرة، فإن مشكحةواستناةا إىل حتديد ادلشكحة 

 ادلفرةات؟ لتعحمالبوطاقة ادلطصةرة  لعمحية توطةير وسائكيف . 1

 ادلفرةات؟ لتعحمطصةرة بوطاقة ادلل التوطةير وسائ طصديق مننتائج الت كيف. 7
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 ؟ادلفرةات لتعحمطصةرة بوطاقة ادلال لوسائ استجابة التالميذ ضلةكيف . 3

 لبحثهدف اه. 

 :كالتايل   هيوأما اذلدف من ىذا البحث ف

 م ادلفرةاتيعحتالبوطاقة ادلطصةرة  لعمحية توطةير وسائ دلعرفة .1

 ادلفرةات لتعحمطصةرة بوطاقة ادلل التوطةير وسائ طصديق مننتائج التدلعرفة . 7

 ادلفرةات لتعحمطصةرة وطاقة ادلبال لوسائ استجابة التالميذ ضلةدلعرفة . 3

 بحثفوائد ال و.

فةائد النظرية أو الفةائد من ال، سةاء عديدةفةائد البحث ىذا  قد ممن ادلتةقع أن ي
 ، كما يف البيان التايل :عمحيةال

 الفةائد النظرية. 1

ية لتعحمةسائل االعرفة فيما يتعحق باستخدام ادلو  قد م ىذا البحث خزائن العحةميأن 
 .بتدائيةإلدرسة اادلالعربية يف لدرس الحغة 

 عمحيةالفةائد  ال.7

 لحمدرسةأ. 

ال سيما يف و م الحغة العربية، يتعح لالستخدام وسائالبحث ةليال ىذا  أن يكةن
 .مبالتعح تالميذذب اىتمام الثَتة جلالعربية ادل ادلفرةات ميإنشاء عمحية تعح

 لحمعحمُتب. 

م الحغة يتعح لمدخاًل دلعحمي الحغة العربية يف استخدام وسائبحث ىذا ال يعترب( 1
 العربية

لقاةرة عحى ا يةلتعحما لةسائالكبديل الختيار أو إعداة   لبحثستخدم ىذا اي  (7
 تالميذ.فهم الرقية ت
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 حتالميذلج. 

أكثر مهارة يف تعحم الحغة أكثر نشاطًا و التالميذ  بحث، أن يكةنىذا المن خالل ( 1
 العربية

يف تعحم الحغة العربية حىت يتمكنةا التالميذ  تفكَت  مهارات بحثن حيفز ىذا الأ (7
 .يف زلاولة توطةير ادلعرفة ةتةقعادلمن احلطصةل عحى النتائج 

 

 السابقة ذات الصلةبحوث ال  ز.

الكتابة العربية  ةمهار  قيةعربية لًت الذكرات وسائل ادل بعنةان كماوايتالبحث حل
 نتائج ادلدرسة ادلتةسوطة اإلسالمية احلكةمية كيندال. وأظهرت لوطالب الطصف الثامن يف

 ةةسائل دلهار المجيع ادلعحمُت والوطالب احلاوة إىل  يقد م  حيث ،ويدةأهنا  البحث
 التالية : اليت قدمها ادلعحمةن واخلرباء عحى النتائج تقييم النماذج األوليةالكتابة، وحطصل 

( متةسط 2ويد وًدا ،  ىة من ادلعيارو  33.3بُعد غالف الكتاب ( كان متةسط 1
معيار  مع ل( مالءمة الةسائ3، ويد وًدا  ىة من ادلعيارو  27.5ادلظهر اجلسدي 

ل مع ( مالءمة الةسائ4، ويد ىة من ادلعيارو ، 44الكفاءة أو الكفاءة األساسية مبتةسط 
ادلعيار بناًء عحى . ويد ىة من ادلعيارو  ،43قةاعد الحغة وزلتةى الةسائل بنتائج متةسط 

 .44،2مبتةسط  بنتائجعحى أهنا ويدة وًدا  لالةسائالسابق، فتعترب 
 ( وىذا البحث يف تطصميم البحث2113كماوايت )حبحث الالتشابو بُت ويقع 

ةسائل بطصرية. والال لر الةسائي( توطة 1 : يف همااالختالف بين. أما البحث التوطةيروىة يف 
 ا البحثيف ىذ ل ادلوطةرةعربية(، بينما الةسائالذكرات وسائل ادل حكماوايت ىياليت توطةرىا 

 ةيكماوايت ىي مهار حاليت توطةرىا  هارات. وادلهاراتتوطةير ادل( 2ة. طصةر ادل ةبوطاقالىي و 
( كان مةضةع البحث 3ىي ادلفرةات .دلهارات ادلوطةرة يف ىذا البحث بينما االكتابة، 

ادلدرسة ادلتةسوطة اإلسالمية احلكةمية   يف كماوايت من طالب الطصف الثامنلبحث ح
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الطصف الرابع يف مدرسة "اإلستقامة"  تالميذ بحث فهةال امةضةع ىذوأما ، كيندال
 اإلبتدائية وي كانان.

 ةب تعحيم الحغاعريب لكتالقامةس البعنةان "توطةير ( 7114) لكيسةايت بحثال
وحطصل تقييم ة، ويدأهنا  البحث نتائج أظهرت ،"تةسوطةادلدرسة ادل وطالبل العربية

نب ةاو حطصحت (1 التالية : اليت قدمها ادلعحمةن واخلرباء عحى النتائج النماذج األولية
( 2ويد وًدا ، تيجة من ادلعيار ، فهذه الن 44.32متةسط نتائج عحى  احملتةى صالحية
فهذه النتيجة من ادلعيار  ،46.3متةسط  نتائج عحى العرض صالحيةنب ةاو حطصحت

فهذه النتيجة من ادلعيار  92 ،متةسطنتائج  عحى ةالحغ ةانب مالئمةو حطصحت( 3، ويد
، فهذه النتيجة 65 متةسطنتائج الرسةمية عحى  ادلالئمةنب ةاوت ( حطصح4، و ويد 
 91.65 عحىمتةسط حطصحت نتائج تقييم اجلةانب األربعة،  منو  ودا.  ويدعيار من ادل

 .ويد، فهذه النتيجة من ادلعيار 

 ( وىذا البحث يف تطصميم البحث7114) ةايتكيسبحث  الالتشابو بُت ويقع 
 ةسائلوطةرة. والادل لر الةسائي( توطة 1 : يف همااالختالف بين. أما البحث التوطةيروىة يف 

الةسائل اليت توطةرىا كيسةايت ىي   ، بينمايف ىذا البحث ىي وسائل البوطاقة ادلطصةرة ادلوطةرة
ادلدرسة طالب ىة  لبحث كيسةايتكان مةضةع البحث   (2كتاب تعحيم الحغة العربية . 

الطصف  تالميذ بحث فهةال امةضةع ىذوأما ، ادلتةسوطة اإلسالمية احلكةمية سيمارانج
 إلبتدائية وي كانان.الرابع يف مدرسة "اإلستقامة" ا

:  ( بعنةان سحسحة القطصص العربية2113د )شالبحث الذي أوراه زلمد مر 
مفتاح  يف مدرسةالفطصل الرابع  ( لتالميذالتطصةر ثالثي األبعاة)القراءة العربية  ةوسائل مهار 

 .ءةالقرا ةمهار قية كتابًا رلهًزا بطصةر ثالثية األبعاة لًت   الباحثة وطة راإلبتدائية. ت اذلداية

البحث وىة يف  وىذا البحث يف تطصميم البحثمرشد بحث الالتشابو بُت ويقع 
اليت يوطةرىا ةسائل بطصرية. والال لر الةسائي( توطة 1 : يف همااالختالف بين. أما التوطةير
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يف  ل ادلوطةرة، بينما الةسائالةسائل البطصرية يف شكل سحسحة من القطصص العربية ىيمرشد 
وطةرىا ياليت  وادلهارات هارات.توطةير ادل( 2ة. طصةر ادل ةاقبوطال وسائل ىيو  ا البحثىذ

(  3ىي ادلفرةات .دلهارات ادلوطةرة يف ىذا البحث ، بينما اقراءة العربيةال ةىي مهار  مرشد
 مفتاح اذلداية ادلرشد ىة تالميذ الطصف الرابع يف مدرسةلبحث كان مةضةع البحث 

طصف الرابع يف مدرسة "اإلستقامة" ال تالميذ بحث فهةال امةضةع ىذوأما ، اإلبتدائية
 اإلبتدائية وي كانان.

 تعحيمادلساعدة عحى  ةاة العربيةادلتوطةير البحث الذي أورهتا خامتة النافعة بعنةان "

".  بادلدرسة ادلتةسوطة اإلسالمية احلكةمية األوىل سيمارانج لطصف السابعوطالب ال القةاعد

ادلساعدة عحى مةاة تعحيم الحغة العربية  منهم حيتاوةن إىل 45،23%مجيع ادلعحمُت فقال 
وًدا يف وةانب  ةمتةسط ويد عحى نتائج اخلرباء من تقييمالقةاعد. حطصل ال تعحيم

 قًتاحاتالافهناك احملتةى والعرض والحغة ومةضةعات الةحدة والرسةمات، صالحية 
 .لةحدةصالحات اكأساس ال  ةتخدمادلس

البحث وىة يف  ث يف تطصميم البحثوىذا البحنافعة بحث الالتشابو بُت ويقع 
ادلستخدم. توطةر الباحثة وسائل ر يتوطة ال نةع (1 : يف همااالختالف بين. أما التوطةير

كان   (2الةسائل اليت توطةرىا نافعة ىي مةاة تعحيم الحغة العربية.  ، بينماالبوطاقة ادلطصةرة
سالمية بادلدرسة ادلتةسوطة اإل لطصف السابعىة طالب ا لبحث نافعةمةضةع البحث 

الطصف الرابع يف مدرسة  تالميذ بحث فهةال امةضةع ىذوأما ،  احلكةمية األوىل سيمارانج
 "اإلستقامة" اإلبتدائية وي كانان.

( بعنةان "مةسةعة الحغة العربية  2113)البحث الذي أورهتا كاميحيا بةتري 
 البحث أهنا ائجنت روضة األطفال "قرائيت" ويبارا. أظهرت كتوطةير مةاة الحغة العربية يف

 .مةسةعة العربيةحمجيع ادلعحمُت عن حاوتهم لوذكر  ، ويدة
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نةع البحث ادلستخدم وىة يف وىذا البحث يف بةتري بحث الالتشابو بُت ويقع 
ادلستخدم. توطةر الباحثة ر يتوطة ال نةع (1 : يف همااالختالف بين. أما البحث التوطةير

 يف شكل ادلةسةعة ةاةادلىي بةتري  توطةرىا الةسائل اليت ، بينماوسائل البوطاقة ادلطصةرة
وأما ، روضة األطفال قرائيت األطفال يف ىةبةتري لبحث كان مةضةع البحث   (2العربية. 

الطصف الرابع يف مدرسة "اإلستقامة" اإلبتدائية وي   تالميذ بحث فهةال امةضةع ىذ
 كانان.

 عالقة البحث 1.1الجدول 

 فاالختال التشابه اسم الباحث الرقم

  يكماوايتح 1

(7113) 

  

تطصميم البحث 
 والتوطةير

 

 ادلتوطةرة ل الطصةرةالةسائ. 1

 مةضةع البحث. 7

تطصميم البحث   (7114) كسةايت 7
 والتوطةير

  

 .ر يف البحثيالتوطة . 1

 مةضةع البحث. 7

تطصميم البحث   (7114) نافعة 3
 والتوطةير

 

  

 .التوطةر يف البحث. 1

 يف البحثطصةلة احمل هاراتادل. 7

 مةضةع البحث. 3

 دشمر زلمد 4
(7113) 

  

تطصميم البحث 
 والتوطةير

  

 ادلتوطةرة بطصريةال لالةسائ. 1

 هاراتتوطةير ادل. 7

 مةضةع البحث. 3
تطصميم البحث  (7113) أمَتة 5  .ر يف البحثيالتوطة . 1
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 والتوطةير  

  

 مةضةع البحث. 7

  

قة أن ىذا الساب بحةثوال ا البحثأووو التشابو واالختالف بُت ىذ يظهر
توطةير  عنبحث ىة الىذا البحث و  . ث السابقة عن البح وسلتحف وديد حبثالبحث 

مدرسة  الطصف الرابع يف تالميذفرةات العربية لادلم يتعح ائلكةس  ةطصةر ادل ةبوطاقال لوسائ
مع ادلنهج الدراسي يف ادلدرسة ومطصمم  مناسب، وىة "اإلستقامة" اإلبتدائية بةي كانان

 لالستخدام عند التالميذ. ىتمام وسهحةبوطريقة مثَتة لال

 الكتابةمنهجية  ح. 

ىي الباب األول، الباب ، أبةابمن مخسة  ا البحثكتابة ىذ  ةتتكةن منهجي
 الثاين، الباب الثالث، الباب الرابع والباب اخلامس.

تةضيح  ة عنالباحث لباب تشرحيف ىذا ا .األول عحى مقدمة بابحيتةي ال
 وفةائدهوىدفو البحث  مشكحة، تعيُت ادلشكحة وحتديدىا، البحثخحفية ادلةضةع، 

 .الكتابة منهجيةو  والدراسات السابقة

تعريف ، يرالتوطة تعريف نظري، والذي يتضمن  حبثالثاين عحى لباب احيتةي 
ادلتعحقة  نظرياتوال  .وغَتىا( اىوفةائد هاظائفو  يةلتعحما أنةاع الةسائل، يةلتعحما لسائالة 
 .توطةير النمةذج )تعريف توطةير النمةذج ، أنةاع توطةير النمةذج وأمهية توطةير النمةذج(ب

، تطصميم وووقت: مكان البحث يعٍت  البحث منهجالثالث عحى لباب حيتةي ا
ومةاصفات ادلنتج ادلوطةر، ومةضةعات جتربة خوطةات البحث والتوطةير، توطةير البحث، 

 بابحيتةي ال. حتحيل البياناتأساليب ادلنتج، و  ربةوجت ،، وأةوات البحثوالتوطةير البحث
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االستنتاوات واالقًتاحات عحى اخلامس وحبثها وحيتةي الباب الرابع عحى نتائج البحث 
 . تامالختوا

 



 

37 

 

 خامسالباب ال

 ختتاما
  

 أ. استنتاجات
بناء على نتائج البحث وحبثها يف الباب الرابع، ميكن االستنتاج أن ىذا البحث 

. وموضوع ىذا البحث يعين تالميذ ADDIEوالتطوير باستخدام مخس خطوات على شكل 
الصف الرابع يف مدرسة "اإلستقامة" اإلبتدائية اإلسالمية بباجنيت وي كانان. ينتج ىذا 

طوير منتجا على شكل وسائل البطاقة املصورة. فهذه البطاقة املصورة مصنوعة من البحث الت
 82سنتيمًت. وكان عدد ىذه البطاقة املصورة  x 11 9الورق أو القرطاس فيو الصورة حبجم  

 بطاقة مصورة واليت تتكون من مادة املفردات لتالميذ الصف الرابع آلخر السنة الدراسية.

 21يانات بعد عملية التصديق وجتربة املنتج حصلت النتيجة %ومن نتائج حتليل الب
. ىذه النتيجة كلها جيدة جدا، 82من خبري املادة،  ومن خبري الوسائل حصلت النتيجة %

وكانت االستجابة من مجيع التالميذ جيدة جدا. مث قامت الباحثة بتوزيع وسائل البطاقة 
ستقامة" اإلبتدائية اإلسالمية بباجنيت وي  املصورة إىل معلم الصف الرابع يف مدرسة "اإل

كانان. واالستنتاج منها أن وسائل البطاقة املصورة الئقة ومناسبة لالستخدام كالوسائل 
 الداعمة على تعليم اللغة العربية خاصة للمفردات.

"مناسبة وجيدة" لالستخدام    املصورة على أهنا بطاقةوىكذا تعترب وسائل ال
تعليم املفردات بعد إجراء جتربة املنتج. فلذلك ميكن االستنتاج أن  كالوسائل اجلذابة يف

 العنوان، وسائل البطاقة املصورة ىي وسائل مناسبة وفعالة لالستخدام كتعليم املفردات عن "
 " البيت في سرة األ سرة، األ أفراد
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      ب. اقتراحات

 قة، فتقدم الباحثة بعض االقًتاحات كما يلي :استنادا إىل نتائج البحث الساب
 أ. للتالميذ

. للوصول إىل نتائج التعلم العالية، جيب أن ميتلك كل تلميذ االنضباط واحلماس العايل 1
 يف تنفيذ األنشطة التعليمية، وخاصة يف زيادة املفردات العربية.

 لغة العربية.. أن يقوم التالميذ بًتقية استيعاب املفردات خاصة يف درس ال8
 . أن يشجع التالميذ أنفسهم ليكونوا متحمسني للتعلم يف املدرسة أو املنزل.3

 ب. للمعلم
 . أن يقوم املعلم بتحقيق البيئة املواتية لتمنية اللغة العربية.1
 . أن يقدم املعلم التعليم اجلديد املساعد على أنشطة التعلم والتعليم حىت تكون فعالية.8

 رسةج.  لرئيس املد
البد رئيس املدرسة بتكملة املرافق والتسهيالت الكافية حىت يستخدم املعلم جمموعة من 

 النماذج اجلديدة.
 د. للباحثني اآلخرين

أن يكون ىذا البحث صورة ومعلومات ومدخالت عن تأثري استيعاب املفردات على 
 نتائج تعلم اللغة العربية لدى التالميذ.
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