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البحث ملخص  

بطاقة الصورة في ترقية إتقان المفرداتاستخدام وسائل اإلعالم البصرية   

مدرسة الخيرية الثانويةبلدى التالميذ الصف السابع   

 غونونج أليب تنجغاموس

  اعداد

 عناية

 ينةاخلز نقصان  كانالغرضمنهذهالدراسةللتغلبعلىاملشاكل التىالقائمةفيالصفالسابعوخاصة فيتعلماملفردات،وهي

أماالعوامالآلخرهواملعلمالذيفقطاستخدام . ونقصان ثقة التالميذ يف تعلم اللغة العربية املفردات

وسائالإلعالمعالمات،والسبورةوالكتباملدرسيةوكذلكالطريقةواالسرتاتيجياتالتيتجعاللتالميذأقلدقةو يشعرون 

درسة مبالتالميذباملللوغريمهتمفيالتعلم،وذلكلمعرفة هالستخداموسائالإلعالمالبصريةبطاقة الصورةميكنأنريقيإتقاناملفردات 

هالستخدام وسائالإلعالم البصريةبطاقة  " و�دفهذهالدراسةلإلجابةعلىالسؤال. الثانوية غونونج أليب تنجغاموس اخلريية

  ".؟درسة اخلريية الثانوية غونونج أليب تنجغاموسبمالصفالسابعالصورةميكن لريقي على إتقان املفردات لدىالتالميذ 

. تني،كلدورةتتكومننالتخطيطوالتنفيذواملالحظةوالتأملهذا البحثهوالبحثاإلجرائيالفصواللدراسيةأجريتفيدور 

وعالوةعلىذلك،فيجمعالبيانات،وهناكبعضالطرقالتييمكنباستخدامه و الطريقة املستخدمة 

. هياملالحظةواالختبارواملقابلةوالوثائق

  .حققمنالبياناتبعدمجعتكاللبياناتلذلكفإناخلطوةالتاليةهيمعاجلةالبياناتويشماللتخفيضالبيانات،وعرضالبياناتوالت

البيانامتناختبارالشفويةعنالتالميذيف . وأظهرت منالنتائجالبحث أنزيادةإتقاناملفردامتنالدورةاألولىللدورةالثانية

 ٣٧،٩٣ تلميذامعنسبة ١١،معايريجيد ٪٤١،٣٧ تلميذامعنسبة ١٢ الدورةالثانيةالذينيحققومنعايريجيد جدا

 ٢٩ معمتوسطالقيمة. ٪ ٦،٩٠ تلميذامعنسبة ٢ ،ومعايري نقيص٪١٣،٧٩ تلميذامعنسبة ٤ ،ومعايريحسن٪

. ٪٨٠ والدورةالثانية٪ ٧٤ تلميذافيالدورةاألولىهو

منعمليةالبحثومجيعالبياناتالواردةأعاله،متكنالباحثةإلىاستنتاجأنبعداستخدام وسائالإلعالمالبصريةبطاقةالصورة 

يمكنأنريقي اتقان نوية غونونج أليب تنجغاموسدرسة اخلريية الثابمفياتقاناملفرداتالتالميذالصفالسابع

  .املفردامتنالتالميدحصولعلىاستجابةونتائجاالختباراتالتيتظهرالتغيرياتإلىحدكبري

  بطاقةالصورة، اتقان المفرداتإلعالم البصريةوسائال: الكلمة الرئيسية

  

 ه



 

ارشع  

                                  

          

Artinya : Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: 

"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-

orang yang benar!"1 

 

 

 

  

                                                             
1 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya,  (Jawa Barat: Diponegoro, 2005 ), 

h.65 



 

هداءإ  

 رسالة علمية هذه تأهدي وتعاىل سبحانه اهللا إىل االمتنان معاحلمد هللا رب العاملني   

 :إىل

 اهللا رسول حسنة أسوة ،وتستعني األنني و االمتنان، و الثناء، وهللا تعبد الباحثة اليه، .١

  .الصراط الذي يرضي اهللا عليه إىل الناس وقيادة أظهر الذيصلى اهللا عليه و سلم 

كل  االب و االم احملبوب الذي قد يعطين الرمحة باخالص و يشاجعين و يدافعين .٢

 .فيدة يلاملوإرشادات  والدعاء املستمر يل معنويا وماديا،

الصغرية  أخوايت فوزي. م علي، زين. م ،وحي الدين ،إثنني إليدا، احلبيب إخواين  .٣

 يف والفرح العاطفة دائما يل قدم الذي فؤادال ذكيو  ،رمصضان عارف،. م األعزاء

 .اجلميلة أيامي

 دائماهم  ،و خاصة الفصل الدال  ٢٠١٣ يف قسم اللغة العربية احلبيب أصدقائي .٤

 .يل الصحابة أفضل كان لكم وشكرا دراسيت، إكمال يف التشجيع اعطاء

 .احملبوبة المبونج انتان راديناجلامعة االسالمية  .٥

  



 

  ترجمة الكاتبة

 ، واالم زينب ب ساجوين نتااال من الزوج ابنة ،١٩٩١ يناير، ٣١ يف عناية تولد  

  .أطفال تسعة من ةالسادس ي بنتوه

 عام يف املدرسة االبتدائية االول جيهارنج اكملت يف املتبعة االبتدائي التعليم  

 عام يف امنه و تنتهى املدرسة اخلريية الثانوية غونونج أليب تنجغاموس يف االستمرار. ٢٠٠٣

 يف امنه تنتهى العالية تالنج فدانج تنجغاموس PEMNUاملدرسة  االستمرار إىل مث. ٢٠٠٦

  .٢٠٠٩ عام

 تنجغاموس  الشكرا جيهارنج األطفال روضة يف ت الباحثةدرس خترجت منها أن بعد  

 ملدة غابيل باناسونيك شركة يف الغربية جاوا بيكاسي، يف الباحثة يعمل مث. أشهر ثالثة ملدة

  .سنوات ٣

يف  العربية اللغة قسم يف اإلسالمية للجامعة S١ الباحثة استمرت ٢٠١٣ عام يف مث  

 خالل. المبونج مقاطعة يف المبونج انتان رادين اإلسالمية اجلامعة والتعليم الرتبيةكلية 

 قام. PMIIو الشركات اللغات ، HIQMA املنظمات اتبعت قد  يف اجلامعة الباحثة تدرس

  .٢٠١٧ عام يف PPL وقت يف المبونج بندر ١٠ العالية املدرسة يف بالتدريس

    



 

  كلمة الشكر و التقديم

 إعداد من نتهاءال للباحثة ميكن حىت ، يةاوهد نعمةعلى  وتعاىل، سبحانه اهللا بفضل  

و على أله و ،صلى اهللا عليه و سلم  حممد النيبالصالة و السالم على . رسالة علمية هذه

  .صحبه و من تابعه

كلّية الّرتبية  للحصول على الدرجة اجلامعّية األوىل يفرسالة علمية  هذه تنظيم ويتم  

استخدام  بعنوان هذه رسالة علمية. والتعليم جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج

 السابع الصف التالميذ لدى إتقان املفردات ترقية البصرية بطاقة الصورة يف اإلعالموسائل 

 هناك تزال ال اأ� الباحثة تعرتف صياغة يف غونونج أليب تنجغاموس املدرسة اخلريية الثانوية

 قدرة إىل ذلك رجعوت األطروحة، هذه يف القصور أوجه و واملخالفات األخطاء، من العديد

 يكون أن ميكن رسالة علمية هذه أن كبري ألمل ليس الباحثة فإن ولذلك،. دودةو معرفة احمل

  .عام بشكل والقراء مؤلةلل العلوم لدعم وسيلة

 سواء األطراف، خمتلف من اىل املؤلفة مساعدة تلقى  الرسالة، هذه إكمال حماولة يف  

 مجيع اىل أشكر أن أود املؤلفة املناسبة هذه يف لذلك،. ومعنوية مادية مساعدات شكل يف



 

 أشكر أن أود املؤلفة سيما وال. والتحفيز املشاركة مجيع مع األطروحة هلذه املعنية األطراف

  :إىل اصةخب

الرتبية و  لكلية عميد، االستاذ الدكتور احلاج  خري االنوار املاجستري. ١  

 .المبونجانتان  رادين التعليم اجلامعة

رئيسة قسم اللغة العربية و الدكتورة أمي هجرية  ، أرلينا املاجسترية الدكتورة. ٢

السكريترية قسم اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم اجلامعة االسالمية  املاحسترية 

  .رادين انتان المبونج

املشرف و  و الدكتورة أمي هجرية املاحستريةكتورندس أمري الدين املاجستري الد . ٣

  رسالة علميةالتوجيه يف إعداد هذه  اإلرشاد و قدم الذياملشرفة 

 نالذي ،المبونج انتان  راديناجلامعة  الرتبية و التعليم يف كليةاحملاضر و احملاضرة . ٤

  .أثناء الدراسة اجلامعية باحثةللاملعرفة  أعطى العلم و

استاذ  ،مدير املدرسة اخلريية الثانوية غونونج أليب تنجغاموس S.Pd.I هاجويل. ٥

 ، املدرسة اخلريية الثانوية غونونج أليب تنجغاموس يف العربية للغة مدرس ساجوين



 

 والراحة املساعدة قدموا الذين والعاملني واملوظفني التدريس هيئة أعضاء وكذلك

  .رسالة علمية هذه إعداد يف حباجة ولست البيانات جلمع ةللمؤلف

   أليب تنجغاموساملدرسة اخلريية الثانوية غونونج  السابع الصف التالميذ. ٦

 يقف أن ميكن ةاملؤلف كان مهأل� احلبيبو ويلديت زينب  ناتا ساجوين والدي. ٧

 أدخل فقط ،حبهم كل على الرد ميكن ال النجوم ألف. له أروقة على منتصبا

. م ،وحي الدين ،إثنني إليدا، احلبيب إخواين .قدمتموه ما كل على نتوقعو  السرور

 فؤادال ذكيو  ،رمصضان عارف،. م األعزاءالصغرية  أخوايت فوزي. م علي، زين

  .والتشجيع الدعم دائما يقدمون الذين

الرتبية و التعليم اجلامعة االسالمية رادية انتان  كلية يف والعاملني املوظفني. ٨

  .المبونج

 الذين و خاصة الفصل الدال  ٢٠١٣ يف قسم اللغة العربية احلبيب أصدقائي. ٩

  .الدراسة هذه إلجناز والدافع الروح دائما يل قدموا



 

 سواء والدعم، املساعدة تقدمي يف ترتدد مل واليت ٢٠١٣ عام يف قوةال زميلال. ١٠

  .رسالة علمية هذه استكمال يف ةللمؤلف واملعنوية املادية

 أو مباشر بشكل سواء رسالة علمية هذه إعداد يف سامهوا الذين أولئك جلميع. ١١

 .مباشر غري

 يف ةللمؤلف أعطيت اليت والتوجيه املساعدة مقابل يف هدايةو  الرمحة يعطي اهللا جزاكم

  .رسالة علمية هذه إعداد استكمال

 لقراء،ل وعموما خاص بشكل للباحثة ةمفيد يكون قد ، رسالة علمية هذه وبالتايل

 حصولو  وتعاىل سبحانه اهللا عند العبادات تكون أن ةللمؤلف املشاركة و ساعدةامل من قدموه

  .يارب العاملني أمني. كافأةامل على

٢٠١٧من يوين  ١١بندر المبونج   

           

 

 عناية
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 الباب االول

 مقدمة

 توضيح الموضوع  . أ

 شرح أوال ستعطي الباحثة ذلك، من أبعد الرسالة العلمية هذهالباحثة  صفت قبل

 الفهم سوء جتنب أجل من الرسالة العلمية هذه عنوان يف الواردة املصطلحات عىنامل

البصرية بطاقة  استخدام وسائل اإلعالم "هذه الرسالة العلمية حتت عنوان . للقارئ

الخيرية  مدرسةب السابع الصف التالميذ لدى المفرداتإتقان  ترقية الصورة في

  ".الثانوية غونونج أليب تنجغاموس

  :التايل النحو على العنوان يف الواردة املصطلحات توضيح أما

 استخدام .١

 ٢ .االستخدام الشيء و باستخدام الشيء فعل و كيفية  عملية،هو  استخدام

  .صورةالبصرية بطاقة ال اإلعالم وسائل استخدام هو احلالة هذه يف

 البصرية وسائل .٢

                                                             
2 Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer. (Gita Media Press, 2006), h. 372   



 

 اليت املفاهيم أو املعلومات أو الرسائل التصور هي وسائل االعالم البصرية

/  الشرائح و ،الصور مثل خمتلفة، أشكال يف تطويرها ميكن للتالميذ نقلها ينبغي

 البيانية الرسوم و الصور و الرسومات/  املخططات و ،التوضيح/  رسم الفيلم، إطار

  ٣ .ذلك من أكثر أو الشكلني بني واجلمع البياين، الرسم البيانية، الرسوم و

 بطاقة الصورة .٣

 ملساعدة مفيدة نظر وجهة هي اليت األدوات على أمثلة هي ةالصور  و الرسم

 ذلك كان سواء املعلم، قبل من إدخاهلا ريدي اليت املفاهيم بعض فهم على التالميذ

. األحداث املواقف و اهلامة الشخصيات وو األنشطة   األشياءب الرسم املمثلة جعل

 اإلجابة و األسئلة التالميذ يف جعل �يئة تسهيل يف للمساعدة األداة هذه فائدة

 تستخدم أداة أيضا البطاقة. كتابة و حتدثا اخلطاب مضمون وفهم األسئلة، على

 حول للتالميذ التعزيز لتوفري بطاقاتال املعلم ستخدمي غالبا و. النطر عن األبرز مبعىن

  قبل من املعروفة اللغة جوانب ملمارسة للتالميذ للسماح أو عينةامل لغةال مفاهيم

 

                                                             
3 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011),  h. 91.  



 

 ٤ .املعلم

 الترقية .٤

  احلالة هذه يف  ٥ .يرتفع) اخل املستويات، درجة،( ،ارتفاع مسألة هي الرتقية

  .سابقتها منحىت يكون أحسن  القراءة، يف املهارة التالميذ إتقان لرتقية األنشطةهي 

 إتقان .٥

 أو التفاهم و اإلجراءات جييز أو تقانالفعل االو  ،وكيفية عملية، يعين إتقان

) شيئا تفعل أن( الرغبة و القدرة): جرا وهلم والذكاء، املعرفة،( استخدام على القدرة

. التفاهم اإلتقان هو أن القول ميكن التعريف هذا على وبناء ٦ .اإلتقان الفعل أو

  .آخر شكل يف عنها التعبري على اقادر  ولكن ، املعرفة على الذكر فقط يعين ال فهم

 المفردات .٦

   تعلم من أساسي جزء هو املفردات آخرون  Radliyah Zaenuddin ووفقا       

  ٧ ).املفردات من جمموعة اللغة( املفردات من جمموعة هي اللغة طبيعة ألن اللغة،

 

 

                                                             
4 Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah , Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab  (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2012)  h. 117. 
5Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer. (Gita Media Press, 2006), h. 370   
6 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 604. 
7  Radliyah Zaenuddin dkk, Metodologi & Startegi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta : Pustaka Rihlah Group, 2005), h.89. 



 

 التالميذ .٧

 احلالة هذه يف ٨ .طالب وأ تالميذ هم االندونسية لقاموسل التلميذ وفقا

 الثانوية درسةامل ،)SD( االبتدائية املدرسة يف جيلسون الذين الطالب أو التلميذ

)SMP( العالية  املدرسة يف و)SMA(  أجل من يدرسون الذين التلميذات و التالميذ 

  .األحالم و املثل تحقيقل من املعرفة على احلصول

 تنجغاموس فالمدرسة الثانوية الخيرية غونونج ألي .٨

 األكادميية ا�االت يف املكتسبة اإلجنازات خمتلف املدرسة الىت قد وجدت هي 

 .واحملافظة و املقاطعة الفرعية الفرعية، املنطقة مستوى من بدءا األكادميية، وغري

أهل  تعاليم بدعم ملتزمة اآلن املدرسة الثانوية اخلريية غونونج أليب تنجغاموس حىت

 .للبحوث مكانا يكون أن السنة واجلماعة

 هو العنوان هذا من املقصود أن سبق مما فهمو بناء على ذلك ميكن أن ن

 يفاملفردات  إتقانلرتقية يف  البصرية بطاقة الصورة  االعالم وسائل استخدام كيفية

املدرسة للتالميذ  العربية اللغة  موضوعات على املعلم �ا يقوم اليت ميالتعل عملية

  .الثانوية اخلريية غونونج أليب تنجغاموس

                                                             
8Suharto, Tata Iryanto, Kamus Bahasa Indonesia Terbaru, ( Surabaya: Indah, 2004), h. 240. 



 

 أسباب إختيار الموضوع  . ب

  :التالية لألسباب أعاله العنوان الباحثة تاختار 

 التواصل على القدرة يف تطبيقها علىطالب  يعين العربية/  األجنبية اللغات دراسة. ١

 الوسائلحتتاج إىل  األهداف، هذه ولتحقيق. ياوحترر  شفويا سواء اللغة،تلك  مع

 .بنشاط العربية اللغة مهارات ترقية ملساعدة الفعالة و املناسبة التعليمية

املدرسة  يف العربية اللغة موضوعات ميالتعل عمليةطريقة املباشرة يف  طابقت وقد. ٢

 الدراسية و  الكتبو وسائل االعالم يف شكل  الثانوية اخلريية غونونج أليب تنجغاموس

على حد  تكن مل النتائج ولكن ،املفردات إتقان جهد تعلم على يف معالم و السبورة

  .األقصى

  خلفية البحث. ج

 احملتوى يفسوف تشرح الباحثة  العربية اللغة تعليم مواد من للمبتدئني بالنسبة

 يكون أن بقصد العربية، اللغة تعريف عن الوصف  تعطي أن املهم من. القادم

 على قليال يفكر و احلقيقى، الفهم احتمال أو الفهم سوء جتنب التالميذ أو القارئ

 الدولية اللغة من واحدة هي العربيةاللغة   Zulhanan ووفقا. العربية اللغة دراسة أمهية



 

 يف ذلك، جانب اىل. التحول عملية خالل من اليوم الينا وينزل دائما، تتطور اليت

 أمهية حىت السياق، منظور يف ومتنوعة جدا شاملة هي العربية اللغة من املصطلحات

  ٩ .القطاعات حيث من جدا التآزر

 مت اليت. العامل لغات من واحدة هي العربية، هي اللغة احلالة هذه يف اللغة

 و العلوم تطوير ١٠ .والعلوم للمجتمع االجتماعية التنمية مع يتماشى مبا هاتقدم

 العملية يف التكنولوجيا استخدام يف اإلصالح جهود متزايد على وتشجع التكنولوجيا

 أكثر والتعلم التعليم أنشطة للتواصل أداة هو اإلعالم وسائل ولذلك. التعليمية

  ١١ .التعليمية األهداف حتقيق أجل من وظيفة لديها اإلعالم وسائل فعالية،

 الرسائل تقدمي خالل من التعلم عملية يف وخاصة التعليم، أهداف لتحقيق

 الوسائل وجود وبالتايل. ملموس شكل يف تقدم أن ينبغي للتالميذ جمردة اليت

  و جدا، ضروري أمر تسليمها ليتم رسالة لتقرب والتعلم التعليم عملية يف التعليمية

                                                             
9Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta:PT. Grafindo Persada, 

2014), h. 2. 
   

10 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN-MALANG 
PRESS, 2009), h.1. 

11 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) , 
Cetakatan ke-14,  h. 2. 



 

 ملموس بشكل اإلعالم وسائل استخدام جيسد كلمته يفاألمثلة  اهللاكما يعطي 

  :يلي كما ٢٦١ البقرة سورة القرآن  ١٢ .جمردة خصائص لشرح

                          

                           

   

 Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang 

menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan 

(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi 

Maha mengetahui.13 

 كتابه يف Acep Hermawan عنه نقلت ما حبسبعبد العليم إبراهيم  ووفقا

 وسائل االعالم أنيوضح  ،"Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab " بعنوان

 متحمسون و السعداء  للتالميذ شعور استحضار ميكن ألنه جدا مهم التعليم

 تعزيز ميكن ، درسةذهاب إىل امللل قلوب من حمبة شعورا وخيلق روحها، وجتديد

                                                             
12 Abdul Wahab Rosyidi, Op.Cit.,  h. 10-11. 
13 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahanny,  (Jawa Barat: Diponegoro, 2005 ), 

h.34.  



 

 وهكذا،. احلركات و العمل يتطلب الوسائل االعالم استخدامب الدرس وحتول املعرفة،

 جدا، مهم اإلعالم وسائل واستخدام العربية، وخاصة الدرس، مادة كانت مهما

  ١٤ .للتالميذ مالءمة أكثر تكون التعلم عملية جيعل ألنه

 من تأيت اإلعالم وسائلأو   media وكلمة وآخرون، Arief S. Sadiman وفقا

 وسائل. املرسل أووسيلة  حرفياو  ، medium للكلمة اجلمع صيغة وهي الالتينية

  ١٥ .املتلقي إىل املرسل من متهيدية رسالة املرسل أووسيلة  هو االعالم

 أداة هو اإلعالم وسائل أن املفهوم من فإنه سبق، ما التعريفات بعض من

 التالميذ وفرحة اإلثارة أجل من التعلم عملية يف جدا مهم املعلم قبل من تستخدم

  .العربية اللغة تعلم يف وخاصة التعلم، يف

ويدريس  ماالوسائل املعينة يف التدريس عمو  الضروري أن يستفيداملعلم منمن 

  :وتنقسم الوسائل إىل ثالثة أنواع . غة خصوصاالل

      .وسائل مسعية ، مثل الشريط املسجل والراديو)  ١

                                                             
14 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013),  h. 225. 
15 Arief S. Sadiman dkk, Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatannya, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada), h. 6. 



 

      .وسائل بصرية ، مثل اللوحات والصور) ٢

     ١٦.وسائل مسعية بصرية ، مثل األفالم الناطقة) ٣

 جدا، فعالة هي العربيةاللغة  ميتعلال اإلعالم وسائل من أنواع عدة هناك

 والقواطع املعلم من صورة املثال، سبيل على. مكلفة ليست ولكن الصنع، وسهلة

 على وامللصقات للطي، الدمى بطاقات إصبع ،)صور أبرت( ا�الت من الصور

 العربيةاللغة  ميتعلال اإلعالم وسائل عام، بشكل. ذلك من وأكثر وبطاقات ،اجلدر

 وغري اإللكرتونية اإلعالم وسائل: رئيسيتني جمموعتني إىل تصنيفها ميكن اليت

 يستخدمها اليت العربية اللغة التعلم أداة أو التعليمية الوسائل أن حني يف. اإللكرتونية

 وبالتايل. الكالمأداة  و و البصر السمع و وهي. ثالثة إىل ينقسم احلواس هيمنة

 فئات ثالث يف جتميعها ميكن تعليمية كأداة استخدامها يتم اليت اإلعالم وسائل

  :أخرى أمور بني من. عريضة

 أجنبية لغة التعلم االعالم وسائل ؛)السمعية الوسائل( سمعيةأداة املساعدة ال. ١

 أو املسجل، و الراديو الغالب يف السمع حاسة استخدام على التالميذ تتطلب اليت

 .معينة موسيقية آلة

                                                             
   16 حممدعلى  ١٧١. ، ص)١٩٨٢اململكة الغربية السعودية، : الرياض ( احلوىل، أساليب تدريس اللغة العربية 



 

 أن إىل متيل اإلعالم وسائل أنواع هذه ؛)بصريةوسائل ال(البصرية أداة املساعدة. ٢

 نسبيا سهلة هي اليت املواد من خمتارة أو شراؤها يتم أن ميكن ألنه سهولة تكون

 مكلفة ليست هو والثمن اليومية، احلياة يف األحيان من كثري واجه على للحصول

 و السبورة،: هو كما. اإلطالق على �مة أي إىل احلاجة دون من حىت وأحيانا

 شابه وما بطاقات وكذلك الفوتوغرافية، الصور و الرسومات ووسائل االيضاح 

 .ذلك

 هذه تصنيف وميكن ؛)والبصرية السمعية الوسائل(أداة املساعدة السمعية البصرية. ٣

 كائنات( احلقيقي الشيء هي رئيسية، جمموعات ثالث إىل اإلعالم وسائل األنواع

  ١٧ .االستثنائية البنود و) املنمنمات( الكائن مصغرة ،)حقيقية

 من أنواع ثالثة على اإلعالم وسائل أن تفسري ميكن أعاله التعريفات من

السمعية و  اإلعالموسائل  و البصرية اإلعالم وسائل السمعية، االعالم وسائل

 وضعت اإلعالم وسائلمن الثالثة  فإن. خمتلفة أنواع و وظائفال هلم أنالبصرية 

  .العربية اللغة تعلم عملية خالل الستخدامها كأداةالبصرية   اإلعالم وسائل الباحثة

                                                             
17  Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Op.Cit.,  h. 115-117. 
   



 

البصرية  اإلعالم وسائل  Aswan Zainو  Syaiful Bahri Djamarah ووفقا

 الثابتة الصور تعرضيف شكل   موجودةهي  و. البصر حاسة على تعتمد اليتهي 

 أو والرسومات والصور) الفيلم إطار( والشرائح ،)الفيلم سلسلة( فيلم شرائط مثل

  ١٨ .والطباعة اللوحات،

 إليها، ينظر أن إال ميكن اليت البصرية  اإلعالم وسائل   wina sanjaya ووفقا

 الشرائح الفيلم هو الوسائل هذا يف تضمنت واليت. الصوت عناصر من عنصرا وليس

 املطبوعة املواد من وغريها والرسم، والرسم، الشفاف، والورق الفوتوغرافية والصور

  ١٩ .األخرى اإلعالم ووسائل الرسومات مثل أشكال

 أن يعين وهذا. البصر حاسة على تعتمد اليتهي  البصرية اإلعالموسائل 

 ٢٠ .لبصرا عن الوحيدة احلواس علىتركز   اإلعالم وسائلهذه 

/  أداة هي البصرية اإلعالم وسائل أن إىل خنلص أن ميكن أعاله رأي من

 اإلعالم وسائل حىت. وحدها البصر خالل من التعلم عملية يف املستخدمة وجوه

                                                             
18 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar  (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2013), h. 124. 
19 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 

Kencana, 2013), h. 172. 
20 Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Diva 

Press, 2016), h. 271. 



 

 حاسة خالل من للتالميذ املعلم من الرسائل لتوزيع تستخدم أداة ه ةالبصري التعلم

  .التعلم أهداف حتقيق أجل من البصر

 :يلي كما هي الثابتة الصور البصرية اإلعالم وسائل استخدام خطوات هناك

 )الثابتة صورةال بطاقةوسائل ( اإلعالم وسائل وحتديد التعلم خطة إنشاء) ١

 والرسوم الرسومات،: املثال على. تسليمها سيتم اليت املواد/  مادة دراسة) ٢

 .اخل) فالش بطاقات( الصورة وبطاقات واخلرائط

 مل الذي الوقت يف أنه لذلك الستخدامها، اإلعالم وسائل أو معدات أي إعداد) ٣

 اإلعالم وسائل وضع جيب. جيدا تسليم يتم أن ميكن حبيث امرنا من عجلة يف يكن

 الصف يف جلس الذي التالميذ قبل من بوضوح رؤيتها ميكن صورةال و اجلبهة على

 .التالميذ جذب التباين خالل من ذلك، إىل وباإلضافة. وراء

 .التحقيقه الىت سيتم أهدافإىل التالميذ   شرح) ٤

 .التعلم خالل به القيام ينبغي ما إليهم  شرحي مثإعداد التالميد ) ٥

 .ميتعلمث  يبداء عملة ال إعداد من االنتهاء بعد) ٦



 

يف  اخلريطة، من املثال على اإلعالم، وسائل من األجزاء من جزء كل حيدد) ٧

 اخلريطة أجزاء من جزء أي املعلم حيددعلى  جيب اخلريطة االعالم وسائل استخدام

 .اخل واألساطري، كرموز

 ونلصخي مشرتك باستعراض التالميذ مع واملعلم املواد، تقدمي من االنتهاء بعد) ٨

  ٢١ .الحق وقت يف معا دراستها مت اليت املواد

 استخدام كيفية شرحال الباحثة ستعطي فإن أعاله، املذكورة اخلطوات من

 حتتوي الىت املعلم بطاقة إعداد األوىل اخلطوة ،الصورة بطاقة البصريةوسائل االعالم 

 املعلم توزيعو  اخلطة الثانية  ،التالميذ قبل من دراستها جتري اليت املادية صورةال على

 املرتبطةاخلطة الثالثة يكتب املعلم املفردات   ،للتالميذ الصورة على حتتوي اليت بطاقة

 وفقا ليطابقون الصورة األمام إىل التالميذ وتقدم ،السبورة على الصورة ببطاقة

 على املعلم قبل من هاكتب الىت مت الصورة الىت جتد يف البطاقات باملفردات حملتويات

 والتالميذ ،املعلم قبل من اكتا� مت اليت صورةو يطابق بال يقابل أن بعد السبورة،

 صورة مقاطع وإنشاء جتلبو بالتاىل التالميذ  ،عال بصوتاملفردات  يكرر القائمة

  .بطاقةاملفردات يف  كتابة طريق عن

                                                             
21 Salvian Putranto, langkah-Penggunaan-Media&Metode,(http://.blogspot.co.id/2012/04/  

html)  diakses pada hari Rabu,  tanggal 15-02-2017, pukul 20:00. WIB. 



 

 الصورة بطاقة البصرية من وسائل االعالم أعاله املذكورة اخلطوات من يتبني

 .يف تعليم اوعيوب مزايا وبالتأكيد

 :التايل النحو على هي صورةال بطاقة التعلم اإلعالم الزائدة وسائل األرباحاملزايا و 

 .مقاطع إنشاء أو حلفظ مرات عدة قراء�ا ميكن تكرارها،. أ

 تفصيال أكثر حتليل مع قصة حقا يفهمون الناس جتعل أن ميكن أدق، حتليل. ب

 النص حمتويات عن حتديدا أكثر يفكرون الناس جتعل أن وميكن

 التالميذ متتلكها اليت اخلربة من املفروضة القيود على التغلب ميكن. ج

 حميطهم مع التالميذ بني للتفاعل البصرية اإلعالم وسائل تسمح. د

 احلق مفهوم غرس ميكن. ه

 اجلديدة االهتمام و الرغبة تثري أن ميكن. و

  .و اهتمام التالميذ االستئناف تعزز أن ميكن. ز

 يف القصور أو العيوبا نقاط بعض هناك املزايا هذه جانب إىل ولكن

 :التايل النحو على وهو ،الصورة بطاقة وسائل االعالم البصرية استخدام



 

 عملي أقل و أبطأ. أ

 أن ميكن ال بالتأكيد الكتابة شكل البصرية يف اإلعالم وسائل ،الصوت غياب. ب

 .مادة قدميف  تفصيال أقل هو لذلك. يسمع

 متثل اليت للصور بصري شكل إال تعطي االعالم وسائل وهذه دودة،احمل البصرية. ج

 .األخبار حمتوى

 وإرساله طباعة إىل حتتاج املطبوعة اإلعالم وسائل ألن جدا غالية اإلنتاج تكاليف. د

  ٢٢ .ا�تمع �ا يتمتع أن ميكن أن قبل

 يف تساعد أن ميكن ةصور ال بطاقة بصريةال االعالم وسائل اعيوب و مزايا

 وسائل مزايا مع. العربية اللغة وخاصة ،يف اللغة الكفاءة لتحقيق التعلم عملية

 مقطع إنشاء أو ختزينعلى التالميذ يف  ميكن ةصور ال بطاقة بصريةال االعالم

 ومفهوم ،التالميذ بني والتفاعل القيود، على والتغلب أدق، حتليل الصورة، البطاقات

 أن العيوب حني يف. التعلم عملية أثناء التالميذ من ونداء االهتمام إثارة و الصحيح

 حىت. جدا غالية واإلنتاج دودةاحمل البصرية و الصوت وغياب بطيء، اإلعالم وسائل

 .الوسائل هذه تستخدم ما نادرا املعلم
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إتقا�ا التالميذ اللغة  أن جيب اليت اللغة من ةواحد عنصر هي املفردات

 عن عبارة هي املفردات ٢٣ .بتلك اللغة للتواصل اللغوية مهارة كتسابال   االجنبية

  الديهالىت  الكتابية و الشفوية شخص كل يستخدمها اليتالكلمة  من جمموعة

  ٢٤.األجبدي الرتتيب يف أخرىبكلمة  مرتبةالىت  كلمات دون الرتمجة ووصف تعريفال

 فهم. العربية بينها من لغة،ال إلتقان اجلوانب أهم من واحدة هياملفردات 

 إتقان على يعتمد الكثري العربية اللغة يف الطالقة و ةشفهيالكتابة أو ال نص

 إىل متيل الفهم و القراءة ما، شخص عليها يسيطر اليت املفردات من ملزيد. املفردات

إتقان املفردات  ولذلك،. أكرب بسرعة العربية اللغة وسالسة سهولة، أكثر تكون أن

  ٢٥ .العربية وخاصة ،يف اللغة بطالقة تمكنل يريد الذي شخص كلتتطور ب

 اللغة من واحد عنصر هي املفردات أن تفسري ميكن أعاله عريفاتالت منو 

 خزانة. العربية اللغة فيها مبا أجنبية لغة التالميذ قبل من مملوكة تكون أن جيب اليت

 وهكذا،. اللغة يف والكتابة التواصل يف شخص لدعم كافية العربية املفردات اللغة

                                                             
23 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab  ( Malang: MISYKAT, 

2012), h. 126.  
24 Zulhanan, Op.Cit.,  h. 109. 
25 Imam Asrori, Strategi Belajar Bahasa Arab (Malang: MISYKAT, 2012), h. 83-84. 



 

 املعرفة قبل من معتمدة تكون أن جيب اللغة، وإجادة وكتابة حتدثا أن القول ميكن

  .والفعلية نتجةاملو  غنيةال املفردات وإتقان

 بالطبع املفرداتعرض املواد   Erta Mahyuddin و Aziz Fachrurrozi ووفقا

 خالل منتؤثر   ولكن طريقة تبناها اليت التدريس أساليب على فقط يتوقف ال

 واإلبداع التخيل على القدرة وكذلك من قبل املعلم يتقنالتدريس الىت  تقنيات

 للتالميذ جديدة كلمات تعليم أو تقدمي للمعلم ميكن كدليل،. أنفسهم وتطوير

 :التالية اخلطوات باتباع وذلك

 هذا ويتم. التالميذ يستمع بينما جديدة، كلماتالتسجيل ينطق   أو املعلم. ١

 النطق التالميذ يف إتقان حىت الكلمات من الصعوبة ملستوى وفقا مرات عدة النشاط

 .مطرد بشكل

 السبورة على بنفسه كتب أو مناسبة وسيلة مع الكلمات كتابة املعلم عارضي. ٢

 .واضحة الكتابة مع

 .مالئمة األكثر الكلمة معىن التدريس أساليب مع كلمة معىن يشرح املعلم. ٣

 يف الكلمة وظيفة لشرح مجل عدة أو واحد يف جديدة كلمات املعلم يستخدم. ٤

 .اجلملة بناء



 

 جمموعة، كل يف مث معا، الكلمات بعض على حتتوي واحدة مجلة التالميذيكرر . ٥

 .شخص يف مث

 يف صعوبات حيتوي عندما الكلمة لكتابة حماولة يف التالميذ اهتمام املعلم يوجه. ٦

 .الكتابة

 تصف اليت اجلمل يكتب حيث كما الكلمة، معىن السبورة على املعلم يكتب. ٧

 .واحدة كلمة استخدام

الىت  غريها أو السبورة على مكتوبة جديدة مفردات استعادة يقرأون التالميذ. ٨

 .خيتارها املعلم

 .الكلمات معىن تصف اليت العبارات و املعاين و الكلمات يكتبون التالميذ. ٩

 أشكال من شكل بعض توفري خالل من تستمر أن ميكن  املفردات تعليم.١٠

 املفردات إتقان تقييم إىل أيضا تستخدم أن ميكن اليت املفردات إتقان يف ممارسة

  ٢٦ .التالميذ

بإستماع  بدايةاملفردات  إتقانتعليم  أن استنتاج ميكن أعاله رأي من

 خالل منو يشري املفردات   املعلم،/  تسجيل خالل من للتالميذ ديدةاملفردات اجل

 ديدةاجل املفردات باستخدام مثال يعطي املعلم الكلمة، معىن املعلم وأوضح الكتابة،
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/  األفراد لتالميذقبال من ديدةاجل املفردات والتكرار بسيطة،ال اجلملة بناء خالل من

 قبل من املفردات من الكلمات ومعىن ديدةاجل املفردات كتابة إعادة اجلماعات،

 ميتعلمن   تقييم أو الرياضية التمارين بعض إعطاء و صعبة يعتربون الذين تالميذال

  .املفردات

التالميذ يف فهم معىن الكلمة   مؤشارات Muhammad Ali Al-Khuliوفقا 

  :كما يلى

 .كلمة نقرأ أو نسمع عندما كلمة معىن فهم على قادرين التالميذ. ١

 .احملادثة يف استخدامها عند صحيح بشكل الكلمات نطق على قادرين التالميذ. ٢

 .صحيح بشكل الكلمة كتابة على قادرين التالميذ. ٣

 يف سواء يرام ما على اجلملة يف الكلمة هذه استخدام على قادرين التالميذ. ٤

  .احملادثات و كتاباته

 كاملة مجل يف سواء بعد، ما يف رؤيته عند الكلمات قراءة على قادرين التالميذ. ٥

 ٢٧ .وحده واقفا أو
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 حتقيقها ينبغي اليت املؤشرات أن املفهوم فمن أعاله، املذكور الرأي على وبناء

 ، الصحيحب املفردات والنطق ،املفردات معىن فهم على درةإتقان املفردات هي الق يف

 حيث من وكذلك العبارة، هذه واستخدام ،هايسمع الىت مت كلمةال كتابة إعادة

 .صحيح بشكل ينظر القراءة

البصرية بطاقة  اإلعالم وسائل استخدام الباحثة ضعت ،هذه رسالة علمية يف

 أسهل، املفرداتيتقان خزائن  املفردات الن يكون التالميذ إتقانترقية  يف الصورة

 بسبب مكان أي يف حيمل أن وميكن وتكرارا، مرارا قرأي أن ميكن. رتابة وليس واملرح،

 وسائل استخدام عن. البطاقة من مقطع خلق للتالميذ وميكن حجما، أصغر

 العربية اللغة املفردات إتقان ترقية يف التالميذ تساعد أن املتوقع ومن البصرية اإلعالم

 بشكل يعتمد تتحدث الشخص نوعية. العربية اللغة تعليم يف هاما عنصراالىت تكون 

 .هلا املفردات كمية نوعية على واضح

املدرسة  يف العربية اللغة معلم إىل الباحثة ا�أجرا اليت املالحظات على وبناء

 يف العربية اللغة معلم الوقت هذا خالل أنه الثانوية اخلريية غونونج أليب تنجغاموس

 الكتب و وعالمات ، السبورة اإلعالم وسائل املعلم ماستخد املفردات تدريس



 

 اسرتاتيجية و وضوحا، أقل هي اليت األساليب باستخدام و العربية باللغة املدرسية

 التقليدية تزال ال املعلم �ا املضطلع األنشطة. منهجي وليس تركيزا أقل الواضح، غري

 مواد عن وتبحث كتاب، فتح طريق عن وهي املشاكل، والقيام وشرح، فقط، تعليمال

. متابعة التالميذومجيع املدرسية الكتب يف املفردات ملعلممث يقرأ ا. باملقردات تتعلق

 املعلم احلالة هذه يف. تكرار هناك وليس فقط واحدة مرة املفردات قراءة ممارسةيتم 

. اآلخر تلو واحدا للتالميذ الصحيحة احلروف النطق خمرج شكل يفممارثة  يقدم مل

 ذلك بعد. التالميذ جلميع السبورة على يكتب املفردات و معىن املعلم يعطي مث

  .هم يعملون التمريناتو  تعلمون التالميذ املفردات الىت قد تتعلق مسألة املعلم أعطى

 يف السابع الصف العربية اللغة معلم مع املقابالت نتائج من تؤكده ما وهذا

 ٢٠١٧ يناير ١٥ يفأستاذ سرجوين  املدرسة الثانوية اخلريية غونونج أليب تنجغاموس

 اإلعالم ووسائل ، صورةال بطاقة البصرية االعالم وسائل أبدا يستخدم مل انه وقال

 واضح، بشكل أقل هي اليت األساليب مع وعالمات السبورة كانت استخدمها اليت

. بامللل يصبحوا أن على تالميذال وجعل ورتابة ، مشبعة تكون التعلم عملية مت حبيث



 

 تزال ال التالميذ املفردات إتقان التعلم خمرجات يتحول اإلعالم وسائلتلك  مع

 ٢٨ .منخفضة

 الصف من التمكن للمفردات الشفوي االختبار نتيجة البيانات يلي وفيما

  . بنجار نغري غونونج أليب تنجغاموساملدرسة الثانوية اخلريية  يف السابع

 ١ الجدول

 في السابع الصف من التمكن للمفردات الشفوي االختبار نتيجة البيانات

  الثانوية بنجار نغري غونونج أليب تنجغاموس الخيرية مدرسةب

التعليم   أسماء التالميذ  رقم

  الرئيسي

  ضيحتو   نتيجة  عدد  المؤشرات

PAM P  BM  PM  

1  AAN SUTONO  100 60 55 50 55 220 55 نقيص 

2  ALHIDIR  100 70 77 70 70 287 71.75 جيد 

3  ALI RIJAL  100 70 55 55 70 250 62.5 حسن  

4  ANGGA KASMIRA  100 70 55 60 55 250 62.5 حسن 

5  ANISAH  100 70 55 55 60 240 60 حسن 

6  ARUM SORAYA  100 70 50 55 55 230 57.5 حسن  

7  EDWIN SEPTIAN  100 60 55 50 55 220 55 نقيص 

8 FERI FEBRIYANTI  100 75 70 70 75 290 72.5 جيد 

9  REFLI HERMANSYA 100 70 55 55 60 240 60 حسن 

10 HAMZAH MURTI ALI  100 60 55 60 55 230 57.5 حسن  

11 HENDRI KURNIAWAN  100 70 55 60 55 240 60 حسن 
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12 IKRAR TAUHID  100 60 60 55 55 230 57.5 حسن 

13 INDRA IRAWAN  100 55 60 50 55 220 55 نقيص  

14 ISMAM RAZIF  100 75 70 75 70 290 72.5 جيد 

15 MAYA TRI HAPSARI  100 55 50 60 70 235 58.75 حسن 

16 MELA SAPIRA  100 60 55 55 50 220 55 نقيص 

17 MELI AGUSTINA  100 60 55 60 50 225 56.25 حسن 

18 MUHAMMAD ARYADI  100 60 55 60 60 235 58.75 حسن 

19 NINDI SELVIANI  100 75 60 60 70 265 66.25 حسن  

20 NOVI 100 70 74 70 70 284 71 جيد 

21 NUGRAHA DAPA W 100 70 60 65 50 245 61.25 حسن  

22 NURUL HASANAH 100 70 70 77 70 289 71.75 جيد 

23 RISKIA SANDI 100 60 70 70 55 255 63.75 حسن  

24 SITI HANIFAH 100 70 78 70 70 288 72 جيد 

25 SUBHANI 100 55 60 50 55 220 55 نقيص 

26 SUWARDI 100 60 60 60 55 235 58.75 حسن  

27 REVIANA 100 60 50 60 60 230 57.5 حسن 

28 WELI MARSYAFA 100 70 78 75 70 293 73.25 جيد 

29 SITI LATIFAH 100 70 75 75 70 290 72.5 جيد 

    1.616              عدد

    55,72              القيمة المتوسطة

 السابع الصف التالميذفي ٢٠١٧ فرباير ١٢ تاريخ يف إتقاناملفردات املسح قبل جرى

  املدرسة الثانوية اخلريية بنجار نغري غونونج أليب تنجغاموس يف

  

  

  



 

 ٢ الجدول

  الرموز من وصف

 رموز توضيح نتيجة

 PAM فهم املعىن املفردات ١٠٠

 P النطق ١٠٠

 BM قراءة املفردات ١٠٠

 PM استخدام املفردات ١٠٠

 عدد ٤٠٠

    ١٠٠= ٤: ٤٠٠نتيجة =  ٤:  عدد PAM + P + BM  + PMنتيجة : تقييم معايري

 ٣ الجدول

  )المفردات إتقان( العربية اللغة المفردات تقييم معايير

  

 رقم العرض توصيح

جداجيد   80% – 100% 1 

 2 %79 –%66 جيد

 3 %65 – %56 حسن

 4 %55 –%40 نقيص

 5 %39-%30 فشل

  

 



 

 ٤ الجدول

البيات األولىلعرص اتقان المفردات في ا  

التالميذ عدد العرص  رقم معايير 

 ١ جيد جدا - -

 ٢ جيد  8 %27,58 

 ٣ حسن 16 %17,24 

 ٤ نقيص 5 17,24 %

 ٥ فشل - -

  

 التالميذ عدد ٢٩ من أن نرى أن ميكن أعاله املذكورة االختبارات نتائج على وبناء

 املعايري يف التالميذ نسبة تضمني يتم: يلي كما هي التالميذ املعايري نسبة السابع، الصف يف

� : :جيد
��	

� 100% � �� :: تالميذ حسنال يتم تضمني نسبة معايري 27,58%
��
� 100% �

�نقييص  هي يف تضمينها مت الذين التالميذ املعايري نسبة 65,38%
��
� 100% � 17,24%. 

 املفردات وهذا يدل على أن التمكن.  ٢٩تالمميذ٪ من ال٥٥.٧٢ ةتوسطاملع قيمة م

  .ال يزال منخفضا جدا التالميذ

 .يف إتقان املفردات التعلم عملية على السيطرة لتغيري حاجة يف املوضحة املشكلةمن 

. ميالتعل االعالم وسائل عدة يتقن ان على املعلم جيب العربية، اللغة املفردات إتقان قيةلرت 



 

 التعلم االعالم وسائل هو العربية اللغة ميتعل يف تطبيقها ميكن اليت االعالم وسائل واحد

 ).التعليمية البطاقات( صورةال بطاقة البصرية

 بسبباملفردات  يف وخاصة العربية، اللغة تعلم يف تالميذال يواجهها اليت الصعوبات

 من االستفادة إىل يفتقرون الذين واملعلمني أنفسهم تالميذال بني العربية اللغة معرفة عدم

 أن على تالميذال وجيعل رتابة هي التعلم عملية أن ذلك. املدرسة يف املوجودة اإلعالم وسائل

 لغة العربية اللغة لدراسة املهتمة الباحثة كانت. املفردات اتقان يف استجابة أقل يصبحوا

 استعاب ترقية استخدام وسائل البصرية بطاقة الصورة في " التعلم وعملية التدريس

 أليفالخيرية الثانوية غونونج  مدرسةب السابع الصف التالميذ لدى المفردات

  تنجغاموس

  مشكلة البحث. د

 صياغةباحثة جعلت ال فإن أعاله، باحثةال وصفها اليت املشكلة وصف على وبناء  

 بطاقة الصورة البصرية استخدام وسائل هل: التايل النحو على الدراسة هذه يف املشكلة



 

الخيرية مدرسة ب السابع الصف  التالميذ المفردات لدىاستعاب ليرقي على يستطيع 

  ؟ تنجغاموس غونونج أليف الثانوية

    فرضية العمل. ه

 اليت البيانات من تثبت حىت البحث، ملشكالت مؤقتة استجابة وحدة هي الفرضية  

 مت حيث ، البحثية املشاكل لصياغة مؤقتة إجابة فرضيةال Sugiyonoو وفقا  ٢٩ .مجعها مت

 ألن مؤقتة، تكون أن ويقال. يةالسؤال اجلملة شكل يف البحثية املشاكل صياغة كشف

 ٣٠ .البيانات مجع خالل من عليها احلصول نظرية إىل استنادا املعلمني اإلجابات

 البيانات أن دراسة، من مؤقتة إجابة هيافرتاضية  أعاله رأي من إليه ينظر أن ميكن

 الدراسة هذه يف عمل فرضية مث. الواقع يف صحتها إثبات إىل حيتاج يزال وال ضعيفة تزال ال

استعاب  ترقي أنيستطيع  بطاقة الصورة استخدام وسائل البصرية إن: "يلي كما

 غونونج أليف الثانويةالخيرية  مدرسةب السابع الصف المفردات لدى التالميذ

   ".تنجغاموس
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  أهداف البحث. و

 تشري الدراسة مناهلدف   احلالة هذه يف. للدراسة العام اهلدف هو البحث أهداف  

 يف عرفةمل البحث هذا يف حتقيقها يتعني اليت األهداف ٣١ .البحثية األنشطة يف الواردة نوايا إىل

 لدى التالميذ ترقي إتقان املفردات  أن ميكن الورة بطاقةالبصرية  اإلعالم وسائل استخدام

  .املدرسة الثانوية اخلريية غونونج أليب تنجغاموس السابع الصف

  :األطراف جلميع مفيدة تكون الدراسة أن هذه املتوقع ومن

 المدرسة. أ

 هدف حتقيق أجل من تتالميذلل التعليم نوعية و ترقية لتغيري املفاهيمية كمسامهة

 .إتقان املفردات على قيةلرت  الوسيلة هذه ألمهية نظرا االحسن التعليم

 للمعلمين. ب

من  وتقليدها لالعجاب اثارة اكثر وهم ،تالميذلل جدا مؤثر دور هلم علمنيامل

  .للمعلمني املعرفة وزيادة املدخالت تعطي أن نأمل هذا مع. التالميذ
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    تالميذال. ج

 .القسري وليس بسرور املواد يتلقى حبيث تالميذلل مثرية تعليمية سيلةو  توفري

  فوائد البحث. ز

 نظريا. ١

 املفردات إتقان لتعزيز التعلم االعالم وسائل من علم تطور يف إجيابيا إسهاما تسهم. أ

 .تالميذال

 ،املفردات التعلم تعيق اليت بالعوامل يتعلق فيما وخاصة املعلمني، معرفة ضافةإل كمرجع. ب

 .تتالميذال لدى رتقية إتقان املفرداتل اإلعالم وسائل إىل احلاجة فإن وبالتايل

 العملية. ٢

 يتسىن حىت املستخدمة، اإلعالم وسائل وحتديد توقع علمنيللم ميكن اإلعالم، وسائل مع. أ

 األمثل النحو على تتم أن ميكن الصورة بطاقةالبصرية  اإلعالم وسائل مع التعلم للتنفيذ

 .لدى التالميذ لرتقية املفردات

 ،البصرية اإلعالم وسائل مع املواد تقدمي يف مهارة و إتقان و إلعداد املعلمني حتفيز. ب

  .التالميذ املفردات قيةلرت  الصورة بطاقة وخاصة

   



 

 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 وسائل التعليم البصرية  . أ

 البصرية التعليمتعريف وسائل  .١

 ".مقدمة" أو" وسط" حرفيا تعين اليت الالتينية" medius" من وسائل يأيت

 إىل املرسل من متهيدية رسالة أو) وسائل( الوسيط هو وسائل العربية، باللغة

 األحداث أو املادة، ، البشرية واسع نطاق على فهمت إذا اإلعالم وسائل. املستلم

 واملهارات، املعارف اكتساب على قادرين تالميذال مبوجبها اليت الشروط حتدد اليت

 هي واملدرسة املدرسية، الكتب و البيئة و واملعلمني، املعىن، هذا يف. املواقف أو

 متيل العمليات تعلم يف اإلعالم وسائل مفهوم فإن حتديدا، أكثر وبشكل. وسيلة

 إلكرتونيا أو الفوتوغرايف، والتصوير الرسومات، أدوات أ�ا على تفسر أن إىل

  ٣٢ .اللفظية أو البصرية املعلومات بناء وإعادة عملية، الصور، اللتقاط
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 وسائل ان ويقول وآخرون،  Arief S. Sadiman استشهد كما ، Briggs وفقا

 ومن. التعلم على تالميذال وحتفيز رسالة يقدم أن ميكن اليت املادية األدوات كل هو

 ٣٣ .اخل األفالم واإلطار األشرطة، و األفالم و الكتب من الوسائل هذه على األمثلة

 وسيلة يكون أن ميكن شيء أي هو االعالم وسائل Khalillullahوفقا 

 لتحفيز اهلدف من ذلك) التعلم عملية( االتصال أدوات/  وسائل/  وسطاء

 مستلم يف عملية التعليم حيدث حبيث) التلميذ(و مشاعرهم، و اراد�م  أفكارهم

 ٣٤ .)للتلميذ( الرسالة

 وكل أدوات هي اإلعالم وسائل أن إىل خنلص أن ميكن أعاله عريفاتالت من

 واملشاعر األفكار حتفيز إىل �دف اليت التعليمية العملية يف استخدامه ميكن ما

  .التالميذ إىل ملعلمنيا من املمنوحة الرسائل جاءت اليت والدوافع

 نطاق على فهم لديهم ميالتعل االعالم وسائل  Abdul Wahab Rosyidi ووفقا

 أو مواد أو شخص أي يعين واسع نطاق على التعليمية والوسائل. وضيق واسع

. املواقف و املهارات و املعارف الكتساب تالميذلل فرص توفر اليت األحداث
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 فحسب، ائناتليس فقط يف شكل ك اإلعالم وسائل التعريف، هذا من وانطالقا

 والبيئة املدرسية، والكتب املعلمني،. ميالتعل أحداث و اإلنسان شكل يف بل

 اقرتاح هو للتعلم كوسيلة بدقة حمددة فكرة. وسيلة يكون أن ميكن املدرسية

 يف دورا يدورون الذين املعلمني قبل من املستخدمة) اإلنسان وليس( شخصي

 ومن اإلعالم وسائل من الفكرة فإن وهكذا. اهلدف هذا لتحقيق ميالتعل عملية

 اللتقاط االلكرتونيات أو بيانية، صور الرسم، أدوات من شكل حتمل أن املرجح

 ٣٥ .اللفظية أو البصرية املعلومات بناء وإعادة

 املعلومات أو الرسائل حامل هي التعليم االعالم وسائل  Azhar Arsyad وفقا

هي  التعليمية الوسائل Zulhanan وفقا ٣٦ .التدريس أغراض أو احتواء إىل �دف اليت

 السمعية شكل يف سواء ية،التعليماملواد  فهم يف التلميذ جتلب اليت هي األدوات

  ٣٧ .)و مناذج و عينات الصور( البصرية شكل يف وكذلك ،)أشرطة(
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 أداة هي التعليم اإلعالم وسائل أن إىل خنلص أن ميكن أعاله التعريفات من

 التعلم عملية يف والتالميذ املعلمني بني والتفاعل التواصل متكني أجل من تستخدم

  .رتيبة ليست التعليم عملية أن حىت املدارس يف

 تعريف وسائل البصرية .٢

 اليت اللغة ميالتعل عملية لتسهيل استخدامها ميكن شيء أي وسائل البصرية

 األصلي الكائن املثال، .البصر حاسة خالل من وتناوهلا عليها احلصول ميكن

الصورة  متنها، أكياس ا�لس، نشرة/  احلافظة ،سبورة ،صورة وجوه، والتقليد

 وبطاقات ،)ورقة( قصة الشريط ،)املعلم قبل من مباشرة املقدمة الرسومات( العصي

 الكريستال وشاشات الكمبيوتر الشفافيات، عرض جهاز ،)التذكرية بطاقة( فالش

 ٣٨ .وغري ذلك املدرسية والكتب السائل

 إليها، ينظر أن إال ميكن ال اليت البصرية هي وسائل wina sanjaya ووفقا

 الفيلم هو الوسائل هذا يف تضمنت واليت. الصوت عناصر من عنصرا وليس
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 املواد من وغريها الرسم، و الرسم، و الشفاف، والورق الفوتوغرافية والصور الشرائح

 ٣٩ .األخرى اإلعالم ووسائل الرسومات مثل أشكال املطبوعة

 وسائل أن يعين وهذا. البصر حاسة على تعتمد اليت البصرية هي وسائل

 ٤٠ .النظر عن الوحيدة احلواس تركز اإلعالم

: الوسائل البصرية ، وهي اليت يستفاد منها عن طريق نافذة العني، وأمهها 

الكتاب املدرسي وماأشبه ذلك ، والسبورة وملحقا�ا، واللو حات اجلدارية وما أشبه 

  ٤١.تلك ، الصور املفردة واملركبة   واملسلسة، والبطاقات بكل أنواعها

البصرية  اإلعالم سائلو  Aswan Zain و   Syaiful Bahri Djamarah ووفقا

 تعرض اليت املوجودة البصرية اإلعالم وسائل. البصر حاسة على تعتمد اليت هي

 والصور) الفيلم إطار( والشرائح ،)الفيلم سلسلة( فيلم شرائط مثل الثابتة الصور

 ٤٢ .والطباعة اللوحات، أو والرسومات
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/  أداة هي البصرية اإلعالم وسائل أن إىل خنلص أن ميكن أعاله رأي من

 اإلعالم وسائل حىت. وحدها البصر خالل من ميالتعل عملية يف املستخدمة وجوه

 خالل من تالميذلل املعلمني من الرسائل لتوزيع تستخدم أداة هي ةالبصري التعلم

  .ميالتعل أهداف حتقيق أجل من البصر حاسة

 التعليمأهداف استخدام وسائل  .٣

 أو رسالة إيصال أجل من هو ميالتعل وسائل استخدام من الرئيسي دفاهل

الذين يكون  تالميذال من ممكن قدر أكرب تستوعب أن ميكن اليت املعلومات

 من للمعاجلة وأسهل أسرع ستكون املعلومات فإن وهكذا. املعلومات من املستفيدين

 جتعل أن شأ�ا من طويلة عملية خالل من الذهاب إىل احلاجة دون لتالميذا قبل

 التالميذ تزويد سيتم حيث ،)لغة أي( العربية اللغة تعلم بعملية املتعلقة. املشبعة من

 على. املهارات هذه على للحصول باستمرار ممارسة كيفية تعلم أو لغة باملهارات

 عملية يف اإلعالم وسائل وجود فإن وبالتايل مملة، املستدامة املمارسة من الرغم

  ٤٣ .التالميذ العاطفة على للحفاظ جدا مفيد اللغة ميتعلال
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 دور وسائل التعليمالفوائد و ال  وظيفة .٤

 يقرتح  Azhar Arsyad التعليم اإلعالم وسائل كتاب  يف Lentzو  Levi ووفقا

 :وهي ،البصرية اإلعالم وسائل وخاصة اإلعالم، وسائل وظائف أربع هناك

 االهتمام وظيفة. أ

 للتالميذ املباشر االهتمام و جتذب واليت جوهر، هي البصرية اإلعالم وسائل

 النص مرافق أو عرضي البصرية عىنبامل املتعلقة املوضوعات حمتوى على للرتكيز

 .للموضوع

 العاطفية وظيفة. ب

 تعلم عندما تالميذال التمتع مستوى منميكن رؤيته  البصرية اإلعالم وسائل

 واملواقف، العواطف تثري أن ميكن البصرية رمزال أو صورة. الصولایر النص )القراءة(

 .عرقية أو اجتماعية بقضايا املتعلقة املعلومات مثل

 اإلدراكية وظيفة. ج



 

 البصري الرمز أن البصرية اإلعالم وسائل البحوث نتائج من يتبني كشفت

 يف الواردة الرسائل أو املعلومات وتذكر فهم على اهلدف حتقيق تسهيل صورةال أو

 .الصورة

 االستيعاب وظيفة. د

 توفر اليت البصرية اإلعالم وسائل أن النتائج من التعلم وسائل رؤية وميكن

 يف املعلومات لتنظيم القراءة يف ضعيفة الذي تالميذال مساعدة و النص لفهم إطارا

 استيعاب على التعلم االعالم وسائلوظظيف  أخرى، وبعبارة. وتذكرها النص

 أو النص مع الدروس حمتويات وتقدمي وفهم لقبول وبطيئة ضعيفة الذين تالميذال

 ٤٤ .لفظيا عرض

 :وهي التايل، النحو لفائدةا لديهم التعلم وسائل عام، بشكل

 )منطوقة أو مكتوبة كلمة شكل يف(فعالية  يكون ال لكي الرسالة عرض توضيح. أ

 :مثل الطاقة واحلواس والوقت املساحة ضيق على التغلب. ب

 إطار صورة،ال الواقع، مع استبدال ميكن فإنه جدا، كبري هو الذي الكائن -

 .منوذج أو فيلم، الفيلم،
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وإطار  الصغرية، العرض أجهزة مع ساعدت تكون أن وميكن صغرية، كائنات -

 .الصور أو الفيلم

 قبل من ساعدت تكون أن وميكن جدا، سريع أو جدا بطيئة احلركة كانت -

 .السرعة عالية أو الفوتوغرايف التصوير بني الفاصل الوقت

 خالل من أخرى مرة تقوم أن ميكن املاضي يف وقعت اليت دثاحل أو األحداث -

 .لفظيا أو صورةال الفيلم، إطار فيديو، الفيلم، لقطات

 .وغريها البيانية والرسوم النماذج مع عرض وميكن للغاية معقدة هي اليت الكائن -

 السلبية على التغلب وميكن تنوعةامل و املناسبة التعليم اإلعالم وسائل باستخدام. ج

 :ل مفيد هي ميالتعل اإلعالم وسائل احلالة هذه يف. تالميذلل

 للتعلم احلماس/  احملتملة العاطفة -

 .والواقع البيئة مع التالميذ بني املباشر التفاعل من للمزيد السماح -

 .والفائدة لقدر�ا وفقا نفسها تلقاء من ونتعلمي ،تتالميذلل السماح -

 .الالزمة املعلومات نبش على السهل من جعل -



 

 مرة جدا ملحة والتعلم التدريس يف التعليم االعالم وسائل فائدة فإن وهكذا

  ٤٥ .اللغة تعلم وخاصة واملرح، وفعالة وخالقة تنشط اليت التعلم لتقدمي واحدة

 مثل أمناط من متنوعة جمموعة يف دور له والتعلم التعليم يف اإلعالم وسائل

 :هي و األنشطة، هذه

  و وسائل  التعلم مصادر  املعلم. ١

. التعلم عملية يف واسع نطاق على يستخدم الذي النمط هو األول النمط

 يصبح املنهج ويصف يفسر الذي املكون يكون أن من املعلم النمط هذا يف

 باعتباره عملت كما التعلم وعملية التعلم، أهداف شكل يف التشغيلية الرسائل

 .للتعلم الوحيد املصدر

 .التعلم مصادرك باعتبارها اإلعالم وسائل املعلم و. ٢

 واملهارات صوت االستفادة فقط ليس ، املعلمالثاين الشكليف  اللتعليم منط

. نفسه غري من آخر شيء االستفادة أيضا ولكن رسالة، توجيه كوسيلة اللغوية

 أكثر شفهيا الرسالة املعلم نقلت املثال، سبيل على ةصور ال وسائل باستخدام

  .وضوحا
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 .لوسائل املسؤولية بعض يعطي املعلم. ٣

 التعلم عملية يف املعلم دور أن على يدل الثالث الشكليف  التعلم أمناط من

 اإلعالم وسائل النمط، هذا يف. اإلعالم وسائل على جزئيا وسلم التعليم -

 .لالستماع التعلم يف املثال، سبيل على. الرسالة إيصال يف دور له استقاللية

 للتعلم وحيد كمصدر االعالم وسائل. ٤

 التعلمالنمط  يف. األول التعلم النمط من العكسي التعلم منط هو النمط هذا

 يف بينما املعلم، هو تالميذلل رسالة نقل يف الكاملة املسؤولية تتحمل ذيال األول

  ٤٦ .وسيلة هي الرسالة إيصال يف مسؤولية لديه الذي الرابع النمط

 وسائل البصرية استخدام خطوات .٥

 :يلي كما هي ثابتةصورة  البصرية وسائل استخدام اخلطوات

 )الثابتة صورةال بطاقةوسائل ( اإلعالم وسائل وحتديد التعلم خطة إنشاء) ١

 والرسوم الرسومات،: املثال على. تسليمها سيتم اليت املواد/  مادة دراسة) ٢

 .اخل) فالش بطاقات( الصورة وبطاقات واخلرائط

                                                             
46  Ibid., h. 108-110.  



 

 مل الذي الوقت يف أنه لذلك الستخدامها، اإلعالم وسائل أو معدات أي إعداد) ٣

 اإلعالم وسائل وضع جيب. جيدا تسليم يتم أن ميكن حبيث امرنا من عجلة يف يكن

 الصف يف جلس الذي التالميذ قبل من بوضوح رؤيتها ميكن صورةال و اجلبهة على

 .التالميذ جذب التباين خالل من ذلك، إىل وباإلضافة. وراء

 .التحقيقه الىت سيتم أهدافإىل التالميذ   شرح) ٤

 .التعلم خالل به القيام ينبغي ما إليهم  شرحي مثإعداد التالميد ) ٥

 .ميتعلمث  يبداء عملة ال إعداد من االنتهاء بعد) ٦

يف  اخلريطة، من املثال على اإلعالم، وسائل من األجزاء من جزء كل حيدد) ٧

 اخلريطة أجزاء من جزء أي املعلم حيددعلى  جيب اخلريطة االعالم وسائل استخدام

 .اخل واألساطري، كرموز

 ونلصخي مشرتك باستعراض التالميذ مع واملعلم املواد، تقدمي من االنتهاء بعد) ٨

   ٤٧ .الحق وقت يف معا دراستها مت اليت املواد

 أو سم، ١٢×  ٨ قياس عادة نفسه) التعليمية البطاقات( الصورة بطاقةل

 وميكن األجبدية، احلروف وبطاقة املثال،. فصولال حجم ليواجه تعديلها ميكن

                                                             
47 Salvian Putranto, langkah-Penggunaan-Media&Metode,(http://.blogspot.co.id/2012/04/  

html)  diakses pada hari Rabu,  tanggal 15-02-2017, pukul 20:00. WIB. 



 

 ميكن بطاقات). اإلجنليزية أو العربية باللغة( بسالسة اإلمالء ملمارسة استخدامها

 استخدامها ميكن) وغريها ومكتبة، واحليوان، كائنات( صور على حتتوي أيضا

 االسرتشادميكن أن يكون  بطاقات. املفردات وإثراء توضيح على تالميذال لتدريب

 نع ليم املفرداتالتع يف املثال،. املطلوبة االستجابة لتوفري تالميذلل والتحفيز

 الفصول يف احليوانات حيقق أن ميكن ال أننا األحوال من حال بأي احليوانات

 إنشاؤها مت اليت احليوانات من الصور وسائل استخدام ميكننا ذلك وبعد. الدراسية

 ٤٨ ).بطاقة السريعة( الرسومات بطاقة على

 على التعليمية بطاقة اإلعالم وسائل باستخداماخلطوات   Dina Indriana وفقا

 :التايل النحو

 .تواجهها تالميذوال الصدرععلى  ارتفاع مث البطاقات جتميع مت وقد. ١

 البطاقاتاعطاء . املعلم شرح من االنتهاء بعد اآلخر تلو واحدا بطاقات إزالة. ٢

 .املعلم من قريبة هي اليت تالميذلل شرح مت اليت

 مراقبة حىت اآلخرين تالمميذال إىل إرساهلا سيتم بطاقة، ملراقبة تالميذال من اطلب. ٣

 .تالميذال مجيع
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 على عشوائي بشكل البطاقات وضع) أ: (تعين لعبة باستخدام الطبق كان إذا. ٤

) ج( سيتنافسون، الذين تالميذال إعداد) ب( ،تالميذال عن بعيدا يقع الذي املربع

 والنصوص، الصور على حتتوي اليت البطاقة عن للبحثيطلب املعلم من التالميذ 

/  مكان إىل العودة التالميذ بطاقة على احلصول بعد) د( ألوامر، وفقا شعار أو

 ٤٩ .البطاقة من توياتاحمل يشرح التالميذ) ه( بدء،

 اإلعالم وسائل استخدام أن إىل خنلص أن ميكن فإنه سبق، ما على بناء

 استخدام يتم) أ: أخرى متطلبات ضمن لديها،) فالش بطاقات( صورةال بطاقة

 تكون أن اإلعالم وسائل على وجيب مصادفة الفصول حلجم وفقا فالش تبطاة

 للمادة تعديل عرضي بطاقة السريعة الىت) ب الصف، يف التالميذ جلميع واضحة

 و هم  التالميذ كان جتتذب حبيث األلوان من بطاقة السريعة تقدمي يتم) وج التعلم،

  .األفكار عن التعبري أو الكالم يف دوافع

 الصنع، وسهلة جدا، فعالة هي العربية ميتعلال وسائل من أنواع عدة هناك

 استخدامها ميكن اليت من املعلم االصطناعي وسائل وهي. مكلفة ليست ولكن

 بطاقة الدمى للطي وقابلة ا�الت من القواطع و املعلم صورة البديل، كمدرسة
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 وسائل  عام، بشكل. وغريها الصورة بطاقة ،بطاقة اللعب دائرية، وبطاقة إصبع،

 وسائل مها رئيسيتني جمموعتني إىل تصنيفها ميكن اليت العربية ميتعلال اإلعالم

 يتم اليت اإلعالم وسائل أن حني يف. اإللكرتونية وغري اإللكرتونية اإلعالم

 الوسائل( الوسائل وهي فئات، ثالث يف جتميعها ميكن تعليمية كأداة استخدامها

ية و السمعادة مساعدة و  ،)البصرية املعينات( وأدة مساعدة البصرية ،)السمعية

 ٥٠ ).والبصرية السمعية الوسائل. (البصرية

 اليت املفاهيم أو املعلومات أو الرسائل البصرية البصرية هي  املستندة وسائل

/  والرسومات الصور مثل خمتلفة، أشكال يف تطويرها ميكن تالميذلل نقلها ينبغي

 والرسوم البيانية والرسوم والصور الرسومات/  واملخططات التوضيحية الرسوم

 توضيحية صور عرض. أشكال من أكثر أو اثنني من ومزيج البياين، الرسم البيانية،

 هو املخطط أن حني يف. شيئا الوضع أو الكائن واقع تقريبا يساوي رسم خالل من

 .الوضع أو شيء فنية وجوه رمزي متثيل

 نوعية قبل من حتديد البصرية القائمة من الناجح وسائل االستخدام يتم

 إىل وما والصور، الرسومات املواد اىل نانظر  اذا. عليه والرسم البصرية املواد وفعالية
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 وسوف املعلومات، ولوحات واإلعالنات، ا�الت، مثل. حولنا هو وهذا ذلك،

/  ضوء وعلىالىت ميكن فهمها، البصرية املواد لتصميم األفكار من العديد جتد

 من املطلوبة الرسالة إيصال على قادر انه حبيث االهتمام جتتذب أن وميكن قراءة،

 .املستخدم قبل

 مبدأ ذلك يف مبا حمددة، التصميم مبادئ يف النظر جيب أنه هيكلة عملية يف

 الحق وقت إىل حتتاج اليت البصرية العناصر. والتوازن والرتكيز واالتساق، البساطة

 ٥١ .واللون وامللمس والفضاء، والرسومات، الشكل، هو للنظر

 اإلعالم وسائل وكذلك ،البصرية اإلعالم وسائل ذلك يف مبا بطاقةالوسائل 

من  واحدة هي بطاقةوسائل االعالم ال. رؤيتها ميكن اليت املواد من وغريها الصور

 ميتعل وخاصة م،يالتعل عملية يف فعال بشكل تساعد أن ميكن اليت البسيطة الوسيلة

 الفائدة ميكن لريقي الصور أو نص يهاالعلى حتتوي الىت بطاقة وجودب حيث. اللغة

 .التعلم على تتالميذال وحتفيز

 هيو  الشعبية بطاقة طراز من واحد نعرف بطاقات، وسائل استخدام يف

 والكلمات الصور على حتتوي بطاقة هي التعليمية البطاقات". التعليمية البطاقات"
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 بسرعة يعين ما وهو فالش، كما البطاقات هذه أن املعروف ومن. وغريها والعبارات

 ).فالش( بسرعة بطاقة على هو ما إظهار هو البطاقة هذه استخدام ألن الربق،ك

٥٢  

 من وسائل البصرية االمزايا و العيوب .٦

 :التايل النحو على البصرية ميالتعل االعالم وسائل من منافع أو زاياامل

 .مقاطع إنشاء أو حلفظ مرات عدة قراء�ا ميكن ،اتكرار . أ

 تفصيال أكثر حتليل مع قصة حقا يفهمون الناس جتعل أن ميكن أدق، حتليل. ب

  النص حمتويات عن حتديدا أكثر يفكرون الناس جتعل أن وميكن

 التالميذ متتلكها اليت اخلربة من املفروضة القيود على التغلب ميكن. ج

 بيئتهم مع التالميذ بني للتفاعل البصرية اإلعالم وسائل تسمح. د

 احلق مفهوم غرس ميكن. ه
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 اجلديدة واالهتمام الرغبة تثري أن ميكن. و

  .يقظة وطالب االستئناف تعزز أن ميكن. ز

 باستخدام القصور أو العيوبانقاط بعض هناك املزايا هذه جانب إىل ولكن

 :التايل النحو على ،البصرية اإلعالم وسائل

 عملي وأقل أبطأ. أ

 ال بالتأكيد الكتابة شكليف فقط  البصرية، اإلعالم وسائل الصوت غياب. ب

  تفصيال أقل ادةامل ميقدت لذلك. يسمع أن ميكن

 اليت للصور بصري شكل إال تعطي االعالم وسائل ميكن وهذا دودة،احمل البصرية. ج

 .األخبار حمتوى متثل

 وإرساله طباعة إىل حتتاج املطبوعة اإلعالم وسائل ألن جدا غالية اإلنتاج تكاليف. د

  ٥٣ .ا�تمع �ا يتمتع أن ميكن أن قبل
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    المفردات. ب

  تعريف المفردات. ١

 نفس ويف ٥٤ .اجلديدة هي خزائن املفردات االندونيسية قاموساملفردات وفقا ل  

هي عبارة عن جمموعة من املفردات اليت املفردات   Zulhananالوقت ، وفقا

دون وصف الرتمجة التعريف و اليستخدمها كل شخص الشفوية والكتابية لديه 

  ٥٥ .جانب كلمات اآلخرين ومرتبة أجبديا

، يف اللغة باملفرداتأو يف العربية يسمى  Syaiful Mustofa  kosakataووفقا  

هو جمموعة من الكلمات أو الكنوز كلمة معروفة من قبل  vocabulary  اإلجنليزية

املفردات أي  .شخص أو ا�موعات العرقية األخرى اليت هي جزء من لغة معينة

شخص يعرف باسم كل جمموعة من الكلمات اليت يفهمها الناس، ومن املرجح أن 

  ٥٦ .تستخدم لبناء مجلة جديدة
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عنصر واحد من اللغة اليت جيب  يهاملفردات   Ahmad Fuad Effendyووفقا   

  ٥٧ .جنبية من أجل احلصول على الكفاءة يف اللغةاأللغة التالميذ ال أن يلم �ا 

جزء أساسي من تعلم  يهآخرون املفردات   Radliyah Zaenuddinووفقا   

  ٥٨ .)اللغة جمموعة من املفردات(لغة، ألن طبيعة اللغة هي جمموعة من املفردات ال

هي جمموعة من  ه، فإنه ميكن القول أن املفرداتواستنادا إىل فهم أعال  

 و .الكلمات اليت هي معروفة من قبل شخص أو جمموعة، أو جزء من لغة معينة

هي عنصر مهم جيب أن يسيطر عليها شخص لتعلم اللغة، وخاصة لغة  املفردات

قدرة الشخص على استعمال أو   املفرداتمتكن يف حني  .أجنبية مثل العربية

استغالل الكلمات اململوكة للتواصل أو التفاعل مع اآلخرين باستخدام اللغة 

  .العربية

اليت  العديد من املفرداتهناك   M. Abdul Hamid و  Bisri Mustofaووفقا 

الشخص ميكن أن  لكيلوعلم  )هاافظحي أن ال يكون(جيب أن تسيطر عليها 

املستوى  التالميذويرى البعض أن  .التواصل بطالقة شفويا أو كتابيا باللغة العربية
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املتوسطة  ستوىامل املفردات و 1000-750يتقن متاما  )للمبتدئني( األساسي

وهناك  .املفردات 2000-1500املستوى املتقدم  ت واملفردا 1000-1500

يف مفردات  2500-2000لتعليم األطفال الذين يعانون من وجود بعض الرأي 

كافية املستوى األساسي جلعله قادرا على التواصل وتلبية احتياجا�م، شريطة إتقان 

  ٥٩ .قواعد اللغة وكيفية استخدام القاموس

  أنواع المفردات.٢  

 تصنيف  Strategi Pembelajaran Inovatifيف الكتاب  Thu’imahووفقا 

Syaiful Mustofa هي كل مقسمة وفقا للمهام والوظائف  (4) املفردات إىل أربعة

  :على النحو التايل

 .تقسيم المفردات في سياق المهارات اللغوية  .أ 

)  االستماع(أي لغة املنطوقة  understanding vocabulary املفردات لفهم .١

يف  .الذي كان يتحدث املفردات املفردات يف الكالم  )القراءة( أو نص
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حمادثات حتتاج إىل استخدام املفردات املناسبة، سواء حمادثات غري رمسية 

 ).موقفية(وغري الرمسية  )عادية(

ختيار مفردات اليتطلب الكتابة  .)writing vocabulary( املفردات لكتابة  .٢

وتشمل هذه الكتابة  .سريها من قبل القراءجيدة واحلق يف عدم يساء تف

 اليوميات، وجدول األعمال اليومي وغريها، وكذلككتابة الرمسية مثل  غري 

 .وغري ذلكالرمسية، مثل كتابة الكتب وا�الت والصحف  الكتابة

مفردات من هذا النوع يتكون من مفردات السياق  .إمكانية املفردات .٣

ميكن تفسريها وفقا لسياق مناقشة وحتليل املفردات اليت ميكن حتليلها 

 .ضاقت أو املوسعةالعىن أبعد املعلى أساس االشتقاق مميزة لدفع 

 تقسيم المفردات وفقا لمعناها  .ب 

اسية هذه املفردات هي األس).  content vocabulary(الكلمات األساسية  .١

 .اليت تشكل الكتابة لتكون صاحلة، مثل األمساء، واألفعال، اخل



 

هذه الكلمات اليت تربط وتوحيد  ).function words ( الكلمات الدالة .٢

على سبيل  .يدة يف مقالاجلاملفردات واجلمل وذلك لتشكيل التعرض 

 .حرف اجلر و أدوات االستفهام ز غري ذلكاملثال 
هذه املفردات هي اليت ال ميكن أن  . ) cluster words( الكلمات جمتمعة .٣

يقف وحده، ولكن جمتمعة دائما مع كلمات أخرى لتشكيل معان 

عندما يتم  menyukai ميكن أن يعين "رغب"كلمة  على املثال .ختلفةامل

الوقت ، عندما تليها   نفس ويف ."يف رغب"أن تكون  "يف"اجلمع مع 

 .أن يتحول إىل الكراهية أو كره "رغب عن"كلمة تعين 
 )التخصص(تقسيم المفردات وفقا لخصائص كلمة   .ج 

هي الكلمات اليت تستخدم يف عرض  )service words( الكلمات املهمة .١

هذه املهمة، سواء يف جمال من جماالت احلياة بشكل غري رمسي وبشكل 

 .رمسي وطبيعة الرمسية
هذه املفردات هي  .)special content words(الكلمات األساسية اخلاصة .٢

جمموعة من الكلمات اليت ميكن نقلها إىل معىن حمدد ويستخدم يف 



 

 خمتلف ا�االت من مراجعة معني، وهو ما يسمى أيضا كلمات املنفعة

)local words( أو بعبارة احمللية )utility words(. 
 .م المفردات وفقا الستخدامهايقست  .د 

، واملفردات اليت يشيع استخدامها يف جمموعة  )active words( فعل الالزم .١

الكتابة أو حىت مسعت الكثري وعرفت  ادثة ويف احملمتنوعة من اخلطابات، 

 .من خالل قراءات خمتلفة
شخص لكون جمرد الىت أن ت، واملفردات  )passive words( فعل املتعدي .٢

وتعرف هذه املفردات من خالل كتاب مطبوع  .ستخدميف اولكن نادرا 

  ٦٠ .عمل العلميليكون مرجعا يف كتابة أوراق أو اليت تستخدم 
  وظيفة المفردات و معنى. ٣

داليل هو معىن يف  . تلميحيو  وميكن تقسيم معىن الكلمة يف معاين داليل 

باللغة  "أم"املثال، فإن كلمة  .ن من معىن جوهري واملعىن ا�ازيتتكو  .القاموس

املستخدمة  "أم"، يف حني كلمة "الطفلتولد األم اليت " العربية، املعىن األساسي هو
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كما شهدت معىن داليل معىن األصل على سبيل . معىن رمزي ". بكتاال أم"يف 

  ."اهلاتف"، وكان معىن مصطلح يعين "الناس اهلمس" تعين اهلاتف املثال هناك كلمة

حتتوي على ظالل أو انطباع خاص نتيجة معاين تلميحي هي معىن إضايف 

  .معىن تلميحي هو احلب واحلماية"  االم"الكلمة املثال،  .لتجربة مستخدمي اللغة

  :املفردات ميكن تقسيمها إىل قسمني، بني أمور أخرىالوظيفي، من حيث 

 .اليت هلا معىن يف القاموس ككلمة بيت، قمر، قلم هياملفردات املعجمية  .١

حرف اجلر و إمسم اإلشارة اليت تنفيذ وظيفة معينة، املثال  هي الوظيفيةاملفردات  .٢

 ٦١ .و إسم املوصول و الضمائر و مشابه بذلك

الىت  هناك عدد من األشياء بني املفردات املعجمية، أنمن نوعني مفردتني 

  :نالحظ، على النحو التايلل حيتاج

 .نظر، الحظ، شاهدهناك بعض املفردات اليت هلا معان مشا�ة، كما رأى،  .١
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 تلميحي حتتوي على معانولكن هناك بعض الكلمات اليت هلا نفس داليل  .٢

خمتلفة أو خمتلفة يف سياق استخدامه، مثل كلمة مات، تويف وهو ما ميكن 

 mati, meninggal, tewas, wafat atau mampus تفسريه يف اإلندونيسية بأنه 

و  kelasلكلمة اليت ميكن أن يعين هلا عدة معان خمتلفة، مثل فصل االىت كلمة  .٣

musim.٦٢ 

املفردات اليت حتتاج إىل النظر فيها ومعروف من بوصف املسائل املتعلقة 

  .قبل أولئك الذين يعملون كمعلمني لغة، وخاصة العربية

  التعليم المفردات تقنيات .٤

أوال، أدركت من خالل  .م املفردات ميكن أن يتم بطريقتنييتقنيات التعل

 .، من خالل عملية تدريب غري السياقيةارسة السياقية، يف حني أن الثاينمم عملية

  :وفيما يلي تفصيل تعرض على النحو التايل

 السياقية تدريب. أ

 مسار مها مسارين، خالل من املعلمني حتيينها ميكن السياقية دريبت هذا

  :واحلوار السؤال و اجلواب
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 السؤال و اجلواب خط) ١

التالميذ بعضهم و  ،التالميذو  املعلمني بني الفاصل اخلط هذا أجريت وقد

 .مجاعي أو فردي بشكل به القيام أو البعض

 واراحل خط) ٢

 رحب ،"mujamalah" ب تتعلق: مثل اليومية، احلياة تصف سطرا أدرك وقد

  .وغري ذلك بالضيوف

 السياقية غير تدريب. ب

 الذي معىن لشرح املعلمني قبل من السياقية غري تدريب يتم أن وميكن

 Ahmad Fuad وفقا املفردايت التعلم تقنيات ٦٣ .السياقية خالل من تفسريه يصعب

Effendy  التايل النحو على وصفها ميكن: 

 لالستماع تالميذلل الفرص توفري. األوىل املرحلة هو وهذا كلمة،ال إىل االستماع) ١

 .اجلملة داخل أو بذا�ا إما ، املعلمب حتدث الىت كلمات إىل

 على تالميذال ملساعدة االستماع مت اليت اجلديدة الكلماتنطق كلمة،ال نطق) ٢

  .الزمن من أطول فرتة تذكر
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 اإلمكان قدر كلمةال معىن تالميذلل وتعطي الكلمات، معاين على احلصول) ٣

 اليت التقنيات من العديد هناك. أخرى وسيلة أي هناك يكن مل ما الرتمجة، لتجنب

 مثل ، كلمةال معىن شرح يف الرتمجة لتجنب املعلمني قبل من استخدامها ميكن

 التقنيات من وغريها ةالصور  واستخدام بسيط، تعريف بذلك، للقيام العمل أماكن

  :التالية املراحل يف وصفها سيتم كما

   السياق) أ

. أمحد امسه أخ له أيب: السياق إعطاء ميكن املثال، "عم" كلمةال معىن لشرح

 .عمي فأمحد

  تعريفال) ب

 كان إذا فعالة تكون أن الكلمة هذه معىن لشرح تعريفال إعطاء ميكن

 .تالميذال يفهمها/  املعروف لوصف يستخدم التعبري

  رادفامل) ج

 أن ميكن وهذا ،تالميذال قبل من عروفةامل املذكورة املعاين مرادفات هلا كلمات

 سلم،=  جنا: عبارة عن يستعاض املثال،. الكلمة معىن لشرح تستخدم

  املتضادات) د

 مملوء> <فارغ: مثال



 

 اصطناعية أو األصل كائنات) ه

 مبا عام، بشكل املدرسية والبيئة احلديقة يف الدراسية، الفصول يف الكائنات

. املفردات إلدخال مباشرة استخدامها وميكن اإلنسان، جسم من أعضاء ذلك يف

 النسخ فقط وجلب الدراسية، الفصول إىل إحضارها يتم ال قد اليت الكائنات

 .وغري ذلك والطائرات، سفيناتوال السيارات مثل مناذج أو املتماثلة

 صور) و

 شكل على تكون أن ميكن. معىن توضيح ميكن اليت تعليمية أداة هي الصورة

 تكون أن ميكن ،)البياين الرسم( متسلسلة صور أو) بطاقة السريعة(بطاقة الصورة 

 .باليد الرسم أو وا�الت الصحف قصاصات و ةالصور 

 مظاهرة) ز

 األفعال، وخاصة الكلمات، معاين لشرح خمتلفة عمل أو حركة الربهنة ميكن

 .وقف جلس، مسح، كتب،: املثال سبيل على

 الرتمجة) ح

 معناها شرح الصعب من واليت جمردة، هي اليت املفردات مثل حمددة، ملفردات

 .استخدامها ميكن ترمجة وكيفية مسبقا، التقنيات هذه مع

 الكلمات قراءة) ٤



 

 على املعلم وكتب اجلديدة، الكلمات معىن وفهم ،نطقو  ،تالميذال مساع بعج

 .عال بصوت لقراء�ا الفرصة تالميذلل أعطيت بعد. السبورة

 كتابة الكلمة) ٥

  ٦٤ .جعل اجلملة) ٦

 املادة عرض طريقة بالطبع Erta Mahyuddin و Aziz Fachrurrozi ووفقا

 من أيضا ولكن طريقةال تبناها اليت التدريس أساليب على فقط يتوقف ال املفردات

 التخيل على القدرة وكذلك املعلمني قبل من يتقنالىت  تعليمال تقنيات خالل

 جديدة كلمات تعليم أو تقدمي للمعلم ميكن كدليل،. أنفسهم وتطوير واإلبداع

 :التالية اخلطوات باتباع وذلك تالميذلل

 هذا ويتم. تالميذال يستمع بينما ، جديدة كلمات التسجيل نطق أو املعلم. ١

 النطق تالميذال إتقان حىت الكلمات من الصعوبة ملستوى وفقا مرات عدة النشاط

 .مطرد بشكل

 على بنفسه كتب أو مناسبة وسيلة مع الكلمات هذه كتابة معارض املعلم. ٢

  .واضحة الكتابة مع السبورة
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 .املناسبة الكلمة معىن التدريس أساليب مع كلمةال معىن يشرح املعلم. ٣

 يف الكلمة وظيفة لشرح مجل عدة أو واحد يف جديدة كلمات املعلم يستخدم. ٤

 .اجلملة بناء

 جمموعة، كل يف مث معا، الكلمات بعض على حتتوي واحدة مجلة يكرر تالميذال. ٥

 .شخص يف مث

 يف صعوباتال حيتوي عندما الكلمة لكتابة حماولة يف تالميذال انتباه املعلم يوجه. ٦

 .الكتابة

 تصف اليت اجلمل يكتب حيث كما ، السبورة على الكلمة معىن املعلم يكتب. ٧

 .واحدة كلمة استخدام

وسائل االعالم  أو السبورة على كتوبةامل جديدة مفردات استعادة تالميذال قراءة. ٨

 .باملعلم املختار االخر

 .الكلمات هذه معىن تصف اليت والعبارات واملعاين الكلمات التالميذ كتابة. ٩

 ممارسة أشكال من شكل بعض توفري خالل من ميكن استمراره املفردات تعليم. ١٠

  ٦٥ .التالميذ املفردات إتقان تقييم إىل أيضا تستخدم أن ميكن اليت املفردات نفس يف
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باالستماع  بداية املفردات إتقان التعلم أن استنتاج ميكن أعاله رأي من

 من فقط املفردات ويظهر املعلم،/  تسجيل خالل من تالميذلل ديدةاملفردات اجل

 املفردات باستخدام ثالامل يعطي املعلم الكلمة، معىن املعلم وأوضح الكتابة، خالل

 تالميذال قبل من ديدةاجل املفردات والتكرار بسيطة،ال اجلملة بناء خالل من ديدةاجل

 قبل من هامن الكلمات ومعىن ديدةاملفردات اجل كتابة إعادة اجلماعات،/  األفراد

 ميالتعلمن  تقييم أو الرياضية التمارين بعض وإعطاء صعبة يعتربون الذين التالميذ

  .املفردات

 مؤشرات إتقان المفردات.٥

 :يلي كما هي إتقا�ا املؤشرات

 .كلمةال قرأي أو سمعي عندما كلمةال معىن فهم على قادرين التالميذ. ١

 يف استخدامها عند صحيح بشكل الكلمات نطق على قادرين التالميذ. ٢

 .احملادثة

 .صحيح بشكل الكلمة كتابة على قادرين التالميذ. ٣



 

 سواء يرام ما على اجلملة يف الكلمة هذه استخدام على قادرين التالميذ. ٤

 .واحملادثات كتاباته يف

 يف سواء بعد، ما يف رؤيته عند الكلمات هذه قراءة على قادرين التالميذ. ٥

 ٦٦ .وحده واقفا أو كاملة مجل

 حتقيقها ينبغي اليت املؤشرات أن املفهوم فمن أعاله، املذكور الرأي على وبناء

 إعادة الصحيح ،ب املفردات نطقو  ،املفردات معىن فهم على قادرة إتقان املفردات يف

 ينظر القراءة حيث من وكذلك العبارة، هذه واستخدام ،هايسمع الىت مت كلمة كتابة

  .صحيح بشكل
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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 طريقة البحث  . أ

 بيانات على للحصول علمية وسيلة هو البحث طريقة sugiyono ووفقا

 إىل حتتاج اليت الرئيسية كلمات أربع هناك ذلك، على وبناء. معينة وفائدة غرضب

  ٦٧ .وفائدة والغرض والبيانات، العلمية، الطريقة وهي فيها، النظر

 نوع البحث   . ب

 Classroom( الدراسية فصولال اإلجرائي البحث هو البحث نوع هذا

Action Researh (طريق عن العملية والفوائد احلقيقة اىل للوصول البحث تقصري 

   .والتشاركي التعاوين العمل

 الدراسية فصولال اإلجرائي البحث ، Suharsimi Arikunto ووفقا

)Classroom Action Researh (٦٨ :تفسريها ميكن تعريفات ثالثة وهناك 
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 كيف وقواعد حمددة منهجية باستخدام كائن يف الدراسة أنشطةهو  بحثال. أ

 شيء نوعيةال رقيةت يف مفيدا يكون أن ميكن معلومات أو بيانات على احلصول

 .للباحثني واألمهية االهتمام أن األبوي

 يف أجريت دراسة يف. معني لغرض متعمدة نشطةاأل حركة هو جرائياإل. ب

 .تالميذلل األنشطة دائرة من جمموعات

 نفس على وحصل الوقت، نفس يف تالميذال من جمموعة هي فصول الدراسيةال. ج

 .أيضا املعلم نفس من الدرس

 أن استنتاج ميكن فإنه أعاله، املذكورة الثالثة التعاريف على باالعتماد

 بشكل أثريت اليتالتعليم  أنشطة على املراقبة أشكال من شكل هو اإلجرائي البحث

 .معا يف الفصول الدراسية ضمن وحتدث متعمد

 هو اإلجرائي البحث ، Rochiati Wiraatmaja وفقا ، الوقت نفس ويف

 من والتعلم التعليمية، ممارسا�م شروط تنظيم املعلمني من �موعة ميكن كيف



 

 ورؤية التدريس ممارسة لتحسني األفكار بعض حماولة أن وميكن. اخلاصة جتار�م

 ٦٩ .اجلهد هلذا احلقيقي التأثري

 املشاكل تقييم عملية بأنه يعرف أن -االجرائي ثالبح  Wina Sanjaya وفقا

 طريق عن املشكلة حلل حماولة يف الذايت التأمل خالل من الدراسية الفصول يف التعلم

 ٧٠ .العالج تأثري أي وحتليل حقيقية مواقف يف املخطط خمتلفة بإجراءات القيام

 للمعلمني اسرتاتيجيةكيفية   أحد هواالجرائي الفصول الدراسية  ثالبح

 وحتسني املدارس يف التعليم سياق يف تعقد أن جيب اليت التعليمية اخلدمات لتحسني

االجرائي  البحث الغرض يف النظر يتم أن وميكن. عام بشكل املدرسة نظام نوعية

. مستمر بشكل الصفية املمارسات وتعزيز حتسنيلغصالح و  هو الفصول الدراسية

 ابتكار هي االجرائي الفصول الدراسية البحث من استخالصها ميكن اليت الفوائد

 ،الفصل مستوى وعلى املدرسة مستوى على الدراسية املناهج وتطوير ، ميالتعل

 ٧١ .للمعلمني املهنية الكفاءة وتعزيز
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 مزايا هلا أخرى، دراسات وكذلك الدراسية الفصول اإلجرائي البحث

 ٧٢ :يلي كما هي PTK مزايا أن Suwarsihو Shumsky ذكر. وعيوب

 .باالنتماء الشعور يسبب الدراسية الفصول اإلجرائي البحث يف التعاون. ١

 احلرج يثري و القدرة اإلبداع تنشأ الدراسية الفصول اإلجرائي يف البحث التعاون. ٢

 والباحثني املعلمني احلالة هذه يف

 .االزدياد يف آخذ لتغيري وإمكانية التعاون، خالل من. ٣

 املشاكل حل يف االتفاق زيادة الدراسية الفصول اإلجرائي البحث يف التعاون. ٤

 .تواجهها اليت

 :يلي كما هي الدراسية الفصول اإلجرائي البحث العيوب من الوقت، نفس ويف

 الفصول اإلجرائي للبحث األساسية التقنيات جمال يف و املهارة املعرفة يف نقص. ١

 .)املعلم( الباحثة جانب من الدراسية

 من التزاما الدراسية الفصول اإلجرائي يتطلب البحث. بالوقت يتعلق فيما. ٢

. كبريا قيودا يكون أن ميكن الوقت وهذا عامل العملية، هذه يف للمشاركة الباحثني
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 البحث النشاط مع الوقت من األمثل غري العادية انقسام لألنشطة إىل ذلك ويرجع

   .الدراسية الفصول اإلجرائي

 و الكائن البحث الموضوع تحديد. ج

 مصادر حتديد التجارية هو ذلك من واهلدف املوضوع و الكائن البحث حتديد

 هذا موضوع هو وهذا  ٧٣ .البحثية البيانات على احلصول ميكن خالهلا من ، البيانات

  :هي البحث

 .فنجغاموس املدرسة الثانوية اخلريية يف العربية اللغة املعلميني. ١

  .فنجغاموس املدرسة الثانوية اخلريية يفالتالميذ الصف الساابع . ٢

 وسائل استخدام مع العربية اللغة تعلم تنفيذ هو البحث هذا من الكائن أن حني يف

املدرسة الثانوية  يف السابع الصف يف املفردات إتقان قيةلرت  صورةال بطاقة البصرية اإلعالم

  .فنجغاموس اخلريية
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  البحث الداخلي. د

 أربعة من سلسلة وهناك الدراسية ، الفصول اإلجرائي البحث من منوذج    

 الذي ، تأملال) ٤(مراقبة، ) ٣(التنفيذ، ) ٢(التخطيط، ) ١( وهم شيوعا، مرت مراحل

  ٧٤ .مراحل أربع هناك تكون أن جيب دورة وكل التكرار دورة شكل يف عقد

 الفصول اإلجرائي البحث يف أن تفهم أن للباحثة ميكن أعاله، الوصف على وبناء  

مرحلة املراقبة إىل مرحلة التخطيط والتنفيذ و  مرحلة من يبدأ على مراحل يتم الدراسية

املواد التعليمية  و املطلوبة ميمن التعل دفتحقيق اهللنفذت بشكل منتظم من أجل  أملالت

واإلجرائ الفصول  خطة البحث .تلميذالبمفهومة جيدا   أن يكونتسليمها  الذى

  :التايل اجلدول يف الدراسية
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٤الجدول   

 خطة البحث واإلجرائ الفصول الدراسية

ختطيط انشطة التعليم الىت   .أ 

 سيطابق يف علمية التعليم

 حتديد املواد  .ب 

 تطوير سيناريو التعليم  .ج 

 اعداد مصدر التعليم  .د 

 تطوير مفاهم التقييم  .ه 

تطوير مفاهم  مالحظة   .و 

 التعليم

  التخطيط

حتديدد املشكلة و حل 

  املشكلة

 

 الدورة االولى

 تطبيق التنفيذ وفقا لسيناريو التعليم
 

التنفيذ. ٢  

 

 تنفيذ املالحظة مبفامهها  .أ 

تقيـــــــــيم حصـــــــــول االجرائـــــــــي    .ب 

 باستخدام املفاهيم
  

  

 مالحظة. ٣
 

تنفيــــــذ التقيـــــــيم الــــــىت اجريـــــــت و   .أ 

يشــــمل تقيــــيم النوعيــــة و الوقــــت 

 .من كل التنفيد

تنفيـذ االجتمـا لتنفيـذ التقيـيم عـن   .ب 

 .سيناريو التعليم ة غري ذلك

حتسني التنفني وفقا نتـائج التقيـيم   .ج 

 التأمل. ٤



 

 الستخدامم يف املوجهة التالية

 تقييم التنفيذ  .د 

أداة حتديد املشكلة و توضيع   . أ

 التحليل املشكلة

 تطوير النظام االجراء الثاين  . ب

 الدورة الثانية التخطيط

 التنفيذ تنفيد النظام االجراء الثاين
 

 المالحظة مجع و حتليل البيانات االجراء الثاين
 

 التأمل تقييم التنفيذ الثاين
 

 الدورة التالية      

االستنتاج و االقتراحات
٧٥

 

  

 األوىل، الدورة من بدءا هتنفيذ. دورتني يف األدىن احلد على أجريت PTK تنفيذ 

 املعلم مث �ا، تقوم اليت لألنشطة واملقاومة النجاح أو التحسني األوىل الدورة أظهرت عندما

 يف النشاط نفس تكون قد الثانية املرحلة يف النشاط. الثانية للدورة مشروع حتديد والباحثة

 اإلجراءات من إضايف حتسن لديه الثانية الدورة يف العام النشاط يف ولكن األوىل، الدورة

. األوىل الدورة يف املوجودة الصعوبات أو العقبات خمتلف حتسني إىل �دف اليت السابقة

 إىل انتقل قد والثانية، األوىل املرحلة يف العمل جناح مع راضيا يكن مل املعلم و الباحثة إذا
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 اليت اإلجرائي البحث عن راضب يشعرون املعلم و الباحثة حىت جرا وهلم القادمة الدورة

 ٧٦ .أجريت

 مث البحوث تصريح تليها املالحظة من يبدأ الذي التخطيط ، التخطيط مرحلة يف

 ما تنفيذ والباحثة واملعلمني املعلم التنفيذ، مرحلة خالل. املعلم مع األنشطة ختطيط جعل

 عملية يف اإلجراءات مجيع إىل املالحظة املرحلة تنفيذ مت. مبكر وقت يف له التخطيط مت

 دورةال عملية حتسني إىل يهدف الذي أداء الدورة تقييم تنفيذ التأمل مرحلة يف مث. التعلم

  .املقبلة

 منوذج هو استخدامها ميكن اليت) PTK( الدراسية الفصول االجرائي ثالبح منوذج

 ،)والتكرار( خطوات أربع يصف PTK مناذج. Mc. Taggart و Kemmis اقرتحها اليت لولبية

  .التايل البياين الرسم يف ترد اليت
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دورة البحث االجرائي
٧٧
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) ١( تتكون دورة كل دورتني هناك ، PTK التنفيذ خطة أعاله الصورة يف

 األوىل، للدورة مشا�ة الثانية الدورة يف. ،تأملال) ٤(مراقبة، ) ٣(التنفيذ، ) ٢(التخطيط، 

 من وخمتلفة األوىل، الدورة من (revised plan) التخطيط حتسن الثانية الدورة يف ولكن

 مع دورتني، لتنفيذ الباحثة ختطط ،الفصول الدراسيةهذا البحث االجرائي  يف. املواد حيث

 لألهداف بالنسبة أما. والتأل واملراقبة، والتنفيذ التخطيط: خطوات أربع هناك دورة كل

 البصرية وسائل االعالم استخدام تنفيذ خالل من ،٪٩٠ التالميذ ٢٩ من حتقيقها املراد

 .صورةال بطاقة

 البيانات جمع طريقة. ه

 البيانات مجع تقنيات. الدراسة إجراء يف جدا مهم جزء هي البيانات مجع ةقيطر 

 .التايل النحو على هي باحثة ا�أجرا سيتم اليت

 )مراقبة( المالحظة. ١

 اخلربة الكتساب البشر يستخدمها اليت الطرق من واحدة هي املالحظة

 جلمع فين كأسلوب املالحظة اختار ما وغالبا. ومسعت رأيت ما أساس على واملعرفة

 ٧٨ .السلوكب املتعلقة البيانات
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 وتنفيذ املدرسة، حالة عن بيانات على للحصول الطريقة هذه وتستخدم

 إتقان ترقية يف الصورةبطاقة  البصرية اإلعالم وسائل استخدام يف وخاصة العربية

 .الدراسية الفصول يف املقرر من كان اليتاملفردات 

 :نوعني إىل تنقسم املالحظة تنفيذ حيث من 

  بالمشاركة المالحظة  . أ

 استخدامها أو االحتفال جيري للشخص اليومية األنشطة مع باحثالشارك ي

  .البحث للبيانات كمصدر

 ةالمشارك غير المالحظة  . ب

 ٧٩ .مستقل كمراقب فقط يشارك مل الباحث هي املشاركة غري املالحظة

 مباشر بشكل شاركت ةالباحث واليت باملشاركة، املالحظة نوع الدراسة هذه استخدمت

 سلوك ملراقبة الدراسة هذه يف املالحظات أجريت وقد. مراعا�ا جيري االشخص أنشطة مع

  .صورةالبطاقة  البصرية التعلم االعالم وسائل باستخدام الغمر واملعلم تالميذال تعلم عملية
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  الوثائق. ٢

 Suharsimi قال كما كتابتها يتم اليت البيانات من جمموعة عن عبارة هي الوثائق

Arikunto "والوثائق وا�الت الكتب مثل بةمكتو  كائنات لتحقيقل تسعى هي وثائق 

 Suharsimi رأي على وبناء ٨٠".جرا وهلم واليوميات، االجتماعات، وحماضر واللوائح

Arikunto عن بيانات على لحصولل الوثائق ت الباحثة تنفيذعقد: 

 .اخلريية غونونج أليب تتنجغاموس الثانوية لمدرسةذاتية لتاريخ . أ

 .واملوظفني التدريس هيئة أعضاء/  املعلمني من وعدد والرسالة، الرؤية. ب

 والفصول تالميذال عدد. ج

 التحتية البىن. د

 التعلم وخمرجات) KBM( والتعلم التعليم ألنشطة عملية. ه

  املفردات بإتقان املرتبطة البيانات قيمة. و

  )KBM( التعلم و التعليم فيديوأنشطة. ز
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   مقابلةال. ٣

 مع املباشر التعامل طريق عن ذلك يتم البيانات مجع تقنيات من واحدة هي املقابلة

 مناسبة يف عليها الرد ليتم مقدما األسئلة من قائمة تعطى أن أيضا ميكن ولكن ،قابلامل

 مجع أداة هي املقابلة طريقة وهو ، S. Margono وفقا ، الوقت نفس ويف  ٨١ .أخرى

 ٨٢ .كذلك شفويا اإلجابة يتعني اليت األسئلة من عدد على لفظيا املطلوب املعلومات

 ملعرفة اجراءها املقابل اليت احلوار عملية خالل من البيانات جلمع وسيلة هي املقابلة

 طريق عن البيانات جلمع وسيلة هي املقابلة فإن وبالتايل ٨٣ .أعمق املستطلعني من األشياء

 .املعلومات توفر أن ميكن الذين الناس مع حتدثت واجلواب السؤال إجراء

 :ثالثة إىل تقسيمها ميكن املقابلة ، التنفيذ تقنية من اليها ينظر عندما

 )املوجهة غري( احلرية قابلةامل. ١

 حول واألجوبة األسئلة توجيه تعمد ال املقابل حيث املقابلة هي احلرة مقابلة

 . واملقابالت البحوث تركيز من االهتمام ذات القضايا
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  وجهةامل مقابلة. ٢

 ويتم منظم، مقابلة أو عليها تسيطر مقابلة. املقابلة دليل أيضا املقابلة هذه وتسمى

 .الكتاب على دليل نقاط باستخدام املقابلة فحص

 البيانات مجع يف فقط ليس دالة بواسطة ترتبط املوجهة املقابلة أن هي الرئيسية امليزة

 الرئيسية النقاط أو إرشادات أي هناك إعداده، مت الذي البحث ألغراض الصلة ذات

 .املقابلة سياق يف واإلسراع تسهيل شأ�ا من التحقيق ليتم اليدوية

  املوجهة املقابلة احلرية.  ٣

 فقط لاملقابِ  لذلك. و موجهة حرة مقابلة من مزيج احلرية املوجهة هي املقابلة

 .الوضع بعد املقابلة عملية يف الحق وقت يف دراستها، يتعني اليت الرئيسية النقاط جعل

 مقابلة دليل يقدم. حتيد أنه اتضح إذا املقاَبل توجيه يف جيدة تكون أن جيب املقاِبل

  ٨٤ .املقابلة عملية اجتاه تفقد ال حتكم وحدة
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 األسئلة هي املوجهة املقابلة احلرة هي املستخدمة املقابلة وتقنيات البحث، هذا يف

 وتناولت .مسبقا حتديدها يتم اليت النقاط تلك إىل اإلشارة خالل من حبرية و األجوبة

 العربية اللغة تعلم من حالة عن العربية، اللغة موضوعات واملعلمني املدرسة ملديري املقابلة

 .املدرسة الثانوية اخلريية غونونج أليب تنجغاموس السابع الصف يف

 االختبار. ٤

 لقياس املستخدمة التدريبات أو األسئلة من سلسلة عن عبارة هو االختبار

 هذه ٨٥ .اجلماعات أو األفراد ميتلكها اليت املوهبة أو و القدرة و الذكاء و املعرفة املهارات

 تالميذالقدرة  لقياس املستخدمة تحريريةوال الشفوية االختبارات من شكل يف هي طريقة

 بطاقة البصرية التعلم االعالم وسائل تطبيق بعد العربية اللغة املفردات التمكن حيث من

 .صورةال
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  أدات التقييم. و

 أدات النتائج التعلم إتقان المفردات .١

 إتقان قياس ةوالباحث تالميذالمن   النتائج التعلم إتقان املفرداتملعرفة 

املواد املوجودة يف كتاب  العربية املفردات شكل يف الشفوي، االختبارب املفردات

  .الدراسة الصف السابع املدرسة الثانوية

 أدات ورقة المالظة .٢

 حتتوي الحظةامل ورقة. املراقب عن شغلهاجيب  هي الىت املالحظة ورقة

 املالحظة ورقة وهي حبثت اليت الدراسات يف. التعلم أنشطة يف التالميذ ألنشطة

 التعلم اإلعالم وسائل خالل من نقلها املفردات إتقان يف التالميذ النشاط وقدرة

 وكذلك والصديقة، كاملعلمة الباحثة تصرف الدراسة، هذه يف. صورةال بطاقة البصرية

 بشكل املفرجات إتقان على القدرة بشأن مبالحظاته يديل الذي كمتعاون عملت

 اجلدول يف. مالحظات ورقة يف مكتوبة املالحظات نتائج. للقواعد وفقا صحيح

  .الدراسة هذه يف استخدامها سيتم اليت املالحظة موصوفة التايل



 

  ٥الجدول 

  أدات المالحظة إتقان المفردات

  المؤشرات  المفردات  رقم
√  

  نقيص  حسن  جيد  جيد جدا

التالميذ قادرين على   فهم املعىن املفردات  ١

فهم املفردات اللغة 

العربية الىت سيتم 

  تقييمها   

        

 التالميذ قادرين على  النطق  ٢

النطق املفردات 

  بالصحيح

        

 التالميذ قادرين على  قراءة املفردات  ٣

قراءة املفردات 

  بالصحيح

        

 التالميذ قادرين على  استخدام املفردات  ٤

الستخدام املفردات 

  بالصحيح

        

  البيانات تحليل تقنيات. ز

 فإنه البيانات، مجع أداة خالل من البيانات مجع يتم أن بعد التالية اخلطوة

 من للتحقق استخدامها ميكن اليت النتائج على احلصول أجل من حتليل إىل حيتاج



 

 جدا مهمة البحثية األنشطة من سلسلة من واحدة هي البيانات حتليل. الفرضية

 أكثر هي مجعها يتم اليت املعلومات أو والبيانات التحليل هذا خالل من. وحامسة

. والنوعية الكمية النهج طريق عن البيانات حتليل وميكن واحدة، دراسة يف. وضوحا

 البيانات املثال، على ،يف شكل االرقام البيانات مت إذا ، ها بالككميالحيل البيانات 

 على والبيانات تالميذال قدرة اختبار( اختبار خالل من عليها احلصول مت اليت

 إذا النوعية،ب هالحيل البيانات ،حنييف ). خمتلف اختبار عن بيانات وكذلك العالقة،

 أن ينبغي الذي السلوك أو الظاهرة شكل يف ولكن أرقام، شكل يف البيانات تكن مل

 الدراسية الفصول يف التفاعل أمناط عن بيانات املثال، على ، مقال شكل يف تقدم

 ٨٦ .نفسها تالميذال وبني تتالميذوال العربية اللغة مدرسي بني

 األدوات ذلك يف مبا الدراسة، بيانات لتحليل وسيلة هي البيانات حتليل تقنية

 قد البيانات حتليل من نوع. البحوث يف الستخدامها الصلة ذات هي اليت اإلحصائية

 ٨٧ .اجلمعية طريق عن أو مقارن، وصفي، نوعية، أو كمية تكون
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 واليت النوعية، -  وصفيةال بيانات حتليل تقنية الباحثة استخدم الدراسة، هذه يف

 حتليل يف خطوات. البحث أداة خالل من عليها احلصول مت اليت البيانات تصف

  :يلي كما هي الدراسة هذه يف البيانات

 البيانات معاجلة. البيانات حتليل عملية من األول اجلزء هو البيانات معاجلة .١

  .والرتميز العالمات ووضع املنزيل، والتدبري األنشطة، مطابقة: يلي ما

 تنظيم أنشطة وتشمل. البيانات حتليل يف هامة خطوة هو بياناتال ينظم .٢

 اإلحصائي التحليل وتطبيق البيانات، وعرض والتبسيط البيانات جتمع

 ).الكمية البيانات حتليل مت إذا( إستنتاجي

 نتائج تفسري عن الباحثة جبهود يتعلق فيما املرحلة هذه النتائج، اكتشاف .٣

 ٨٨ .التحليل

 يفترقية إتقان املفردات لدى التالميذ  تحديدل البيانات حتليل الباحثة أجريت

 ، صورةالبطاقة  البصرية اإلعالم وسائل باستخدام والتعلم العربية اللغة تعليم أنشطة

 .التايل اليوم يف لالوسائ هذه لتنفيذ تستخدم سوف واليت هاباستخدام وذلك

                                                             
88 Ibid., h. 131-132.  



 

 الباب الرابع

  المناقشةالتحليل البيانات و 

 ةالشخصي مدرسةال  . أ

 غونونج أليب تنجغاموس الثانوية الخيرية لمدرسةذاتية لتاريخ  .١

 أول هو سيليجون جيتنجكيل يف ،١٩٢٥ عام يف KH. Syam’un بين اخلريية بـ

املدرسة اخلريية الثانوية غنونج  تأسست). الغربية جاوا( بانتني يف التعليم رائدة شركة وأكرب

 يف تقع و  KH. Syam’unمن قبل  تأسست اخلريية ،١٩٨٩ عام يف اليب تنغاموس

 .  نغري غنونج أليب بنجر الشارع قرية

وكذلك الناجحة  خمرجات،٢٤ ± املدرسة اخلريية الثانوية غنونج اليب خترج وقد

 احملتملة، البشرية موارد وخلق األمة وتثقيف التعليم جمال يف احلكومة السري الرسالة من يف

 .ولةومسؤ  فاضلة

 اعدادية مدرسة موقع ليكون املناسب املكان هو نغري منطقة غنونج أليب بنجر

 الوصول وميكن اسرتاتيجيا مكانا بسبب. لإلسالم منوذجا متثل اليت الثانوية املدرسة أو

 توسيع على احلكومة مساعدة أجل من ولذلك،. �ا احمليطة املنطقة أحناء مجيع من إليها



 

 اإلنسان وتطوير الوطنية احلياة يف واملشاركة عالية، جودة ذات البشرية وتشكيل الفرص

  .لألمة ياةاحل أفضل تعزز أن وميكن البشري النبيل الطابع هو الكامل

 غونونج أليب الثانوية الخيرية لمدرسةل والرسالة الرؤية .٢

 الرؤية. أ

 .العمل و اإلميان و العلوم يف والتميز واإلسالمية، كرمية، أخالق اإلجناز،

  الرسالة  . ب

 .واألعمال العلوم ضبط يف تتفوق اليت التعليم أشكال مجيع تنظيم .١

  .يستقيم يف العمل و اخلق الكرمية العبادة، يف احلقيقية اإلسالمية األجيال حتقيق .٢

 .ومسؤول ومستقل ، واملهرة منضبطة، ذكي اإلسالمي لاجياأل قيقحت .٣

 .جيابيةالا العقلي املوقف شخصية حتقيق .٤

 الهدف. ج

 ميكن و املستقل العيش على ميهرواملعرفة، االستخبارات، األساسي وضع

  .أكثر بعد التعليمإلستمرار 

  



 

 غونونج أليب الثانوية الخيرية لمدرسةل بيانات المعلمين .٣

  ٥الجدول 

  بيانات المعلمين و التعليم

  غونونج أليبمدرسة الخيرية الثانوية بنجر نغري منطقة ب

   2016/2017عام الدراسي 

التعليم   موقع  جنس  اسماء  رقم

  المتاخر

عام 

  التخريج

  درس الموضوع

١  
Hajuli, S. 
Pd. I  

مدير   رجل

  المدرسة

S1 
٢٠٠٠  

BPI  

٢  
Muslihatun, 
S. Pd. I  

نائب   مرأة

المدير 

  المنهجي 

S1  
٢٠٠٨  

IPA/AQIDAH 
AKHLAK  

٣  
Drs. 
Sugianto  

نائب   رجل

المدير 

  الطالبة

S1  
١٩٩٣  

PKN  

٤  
Ahmad 
Sobri, S. Pd  

  رجل
BK S1  

٢٠٠٥  
BK/TIK  

٥  
Heriyanto, 
S.Pd  

  كشفة  رجل
S1  

٢٠١٣  
MTK  

٦  
Cecep 
Wahyuni, 
SE  

  معلم  رجل
S1  

٢٠١٠  
IPS  

٧  
Komarudin, 
S. Pd.I  

  معلم  رجل 
S1  

٢٠٠٨  
FIQIH  

٨  
Sugianto, 
S.Pd  

  معلم  رجل
S1  

١٩٩٦  
BHS INDONESIA  



 

٩  
Sajuni  

  معلم  رجل 
MA  

١٩٩١  
BHS. ARAB  

١٠  
Yusiyah  

  معلمة  مرأة
SMK  

١٩٨٩  
SBK  

١١  
Titin Yeni, 
S.Pd  

  معلمة  مرأة
S1  

٢٠٠٥  
BHS INDONESIA  

١٢  
Sukri  

  معلم  رجل
MA  

١٩٩١  
QURAN HADIST  

١٣  
Neti 
Roslaini, 
BA  

  معلمة  مرأة
D3  

١٩٩٥  
IPA  

١٤  
Muafanah, 
S. Pd. I.  

  معلمة  مرأة
S1  

٢٠١٠  
SKI  

١٥  
Ria Sanova, 
A. Md  

  معلمة  مرأة
D3  

٢٠٠٦  
BHS. INGGRIS  

١٦  
Firliantoni, 
S. Pd  

  معلم  رجل
S1  

٢٠١١  
PENJAS/B.LAMPUNG  

١٧  
Purnama 
Asih  

  معلمة  مرأة
SMA  

٢٠٠٧  
MTK  

١٨  
Yeti Tuti 
Wiyanti, S. 
Kom  

  معلمة  مرأة
S1  

٢٠١١  
TIK/ PRAKARYA  

١٩  
Ana 
Febriana, 
S.Pd  

  معلمة  مرأة
S1  

٢٠١١  
BHS. INGGRIS  

٢٠  
Wahyu 
Winardi, 
S.Pd  

  معلم  رجل
S1  

٢٠١٣  
MTK  

٢١  
Nining 
Haryanse, 
S.Pd  

  معلمة  مرأة
S1  

٢٠١٣  
BHS INDONESIA  

٢٢  
Aghnia 
Mausuna R  

  معلمة  مرأة
SMA  

٢٠٠٩  
IPA  

٢٣  
Nani Lidia, 
A.Md  

  مرأة
 TU / 

  بيت المال

D3  
٢٠١٤    

٢٤  
Ani Febriani 

  معلمة  مرأة
SMA  

٢٠١٢  
MTK  

٢٥  
Herma 
Dewi, S.Pd المكتبة  مرأة  

S1  
٢٠١٥    

 



 

  ٦ الجدول

  الظروف المعلمين و الموظفين

 

 رقم

 المعلم المتعمد التعليم المتأخر نظام العمل

عمال 

 المدني

عمال  غير

 المدني

≤ 
Diploma 

S.I S.2 S.3 
عمال 

 المدني

 غير

عمال 

 المدني

 م ر م ر م ر م ر م ر م ر م ر م ر
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1
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  2016/2017الوثائق  املدرسة اخلريية الثانوية فنجغاموس عام الدراسي : مصدر البيانات

 هيئة أعضاء عليها يهيمن التدريس هيئة أعضاء أعاله اجلدول إىل واستنادا

 من عدد يكون أن النساء أثبتت الرجال، من أكثر النساءمن  هم الذين التدريس

أما . شخصا ١١ من الذكور التدريس وهيئة شخصا ١٦ من التدريس هيئة أعضاء

 يف سواء اخلربة، جماالت خمتلف يف) S١(  املاضي التعليم اجلامعية متوسط مستوى

  .والثقافة واألدب االجتماعية والعلوم الطبيعية، والعلوم الدينية العلوم

  



 

 بيانات التالميد الوثائق  المدرسة الخيرية الثانوية غنونج أليب تنجغاموس. ٤

حول  من مستمدة املدرسة اخلريية الثانوية غنونج أليب تنجغاموس يف التالميد

 تعليمية خلفية من يتضح. املختلفة واالقتصادية والدينية العرقية والظروف املدرسة، 

 الطبقات من صغري جزء وفقط والدنيا، الوسطى الطبقة يف اقتصاديا آبائهم وتدرج

 ديداالتالميذ اجل القبول مستوى نتائج من إليه ينظر حني يف. العليا االقتصادية

  .وسيطةال يف مستوى أ�ا على تصنف تالميذال هؤالء من للمخابرات

 املدرسة اخلريية الثانوية غنونج أليب تنجغاموس يف تالميذال من عدد حاليا

 الصف التالميذ من فصول ست هناك. طالبة/  طالب ١٧٨ من يقرب ما إىل يصل

  .فصالن التاسع والصف ،فصالن الثامن الصف و هناك فصالن السابع

  ٧الجدول 

  الظروف التالميذ في المدرسة الخيرية الثانوية غنونج أليب تنجغاموس

  2017-2016للعام 

 

 فصل

 الشهر االخر انتقال الشهر االول

 بيان

 عدد م ر عدد م ر عدد م ر

 60 24 36 - - - 58 23 35 السابع

 



 

 53 30 23 - - - 53 30 23 الثامن

 

 66 37 29 - - - 66 37 29 التاسع

 

 178 90 88 - - - 177 90 87 عدد
 

 

 8 الجدول 

 عدد الفصول

 

 الفصول
 رقم الفصل عدد التالميذ

 ١ الصف السابع 60 فصالن

 ٢ الصف الثامن 53 فصالن

التاسعالصف  65 فصالن  ٢ 

 تلميذ         ١٧٨
 

 عدد

 

 المدرسة الخيرية الثانوية غنونج أليب تنجغاموس من التحتية البنية. ٥

 جدا جيد املدرسة اخلريية الثانوية غنونج أليب تنجغاموس لبناء املادية احلالة

 املدرسة وتضم. جيد بشكل والتعلم التعليم أنشطة مجيع تنفيذ ميكن وبالتايل وكافية،

 وينقسم ،فصلني إىل تنقسم السابع صفل والتعلم التعليم ألنشطة فصول ستة

 لديها املدرسة هذه. فصلني إىل تنقسم التاسع الصف ،فصلني إىل الثامن الصف



 

 للعب ميدان لديها دائما ، جيدة وحبالة نظيفة وكانت جدا واسعة ليست البيئة

 من معها التعامل مت ألنه دائما نظيفة هو امليدان. املكتب جبوار حفل وعقد الكرة،

 حيث مقصف هناك اخللفي الفناء يف. املدرسة هذه يف يعمل بستاين من ١ قبل

 أو اجلوالت للسيارات موقف توفري يتم. الراحة أثناء خفيفة وجبات تالميذال يصبح

  .مركبة شخصيةب حيضرون الذين والتالميذ لمعلمنيل أيضا

  ظروف المدرسة

 املدرسة اخلريية الثانوية بنجر نغري: إسم املدرسة .١

 بنجر نغري ٥ كتلة خبتيار الشارع قفرال  :املدرسة عنوان .٢

 املعتمدة: احلالة املدرسة  .٣

 الدائم شبه: البناء الظروف .٤

 احمللي ٦: احمللي التعلم .٥

 فصول ٦: الفصول عدد .٦

 موجودة: املدرسة غرفة مدير .٧

 موجودة: غرفة املعلمني .٨

 موجودة: TU غرفة املوظفني .٩

 غري موجودة: املصلى/  الصالة غرفة .١٠

 غري موجود: خمترب .١١



 

 موجودة: مكتبة .١٢

١٣. NSM :121218060035 

١٤. NPSN  :10805304 

 ١٩٨٩ مايو ١٣: التأسيس تاريخ .١٥

 .Wh/6/PP.00.5/530/1989١٧: التصديق رقم .١٦

 M2 1800: األرض مساحة  .١٧

 M2 560: البناء مساحة  .١٨

  M2 1240: األرض الفارغ مساحة .١٩

  ٩الجدول 

الدراسية بيانات فصول  

عدد المكتب  الحالة

 و الكرسي

 رقم الفصل عدد الفصل

 حسن فسد

 ١ الصف السابع فصالن زوجا ٢٧  ١٢ ١٥

 ٢ الصف الثامن فصالن زوجا ٣٤  ١٤ ٢٠

 ٣ الصف التاسع فصالن زوجا ٣٤   ١٥ ١٩

فصول ٦ زوجا ٩٠  زوجا ٣٠  زوجا ٥٤   عدد 

  موجود: اثبات تملك 

 



 

 في البصرية بطاقة الصورة اإلعالم استخدام وسائل مع التعليماجرائي  عملية .ب

  المفردات ترقية اتقان

 هذا أن مسبقا شرحها مت اليت النظريةب مناسب هذهاجرائي الفصةل  تنفيذ

 ذلك يف مبا مراحل عدة من تتكون جولة أو الدورات من عدد خالل من البحث

  .دورة كل يف و املالحظة و التأمل والتنفيذ التخطيط

 األولى الدورة

 التخطيط. أ

  دورة كل ويف ،لتنيجو  أو دورتني يف ستجرى اليت الدراسة هذه املقرر ومن

  .و التأمل ،واملالحظة ،تنفيذوال ، التخطيط اأنشطة كل  وتشمل موجهتني من تتألف

  :يلي كما هي ختطيط/  إعداد يف ةباحث ا�أجرا أنشطةأما 

 السابع صفلل املادية و الظروفاللغة العربية عن  تناقش الباحثة و املعلم .١

 .املدرسة مطلع االنوار غستينج تنجغاموس

 .عمي املوضوع بيت مع القراءة املواد على تدريسها سيتم اليت املواد حتديد .٢

 .البصرية القائمة على الشرحية اإلعالم وسائلو هي  اإلعالم وسائل حتديد .٣

 ).RPP( التعلم تنفيذ خطة جعل .٤

 .السيناريو إعداد .٥



 

  التقييم صياغة الباحثة األداة  .٦

 التنفيذ. ب  

 الموجهة االولى

 أبريل، ٢ األحد يف عقد الذياالجرائي الفصول الدراسية الدورة االوىل      

 التدريس الفاعلهذه املوجهة  يف . ١٢:٠٠ حيت ١٠:٣٠ ٦ و ٥ ساعة ٢٠١٧

 التدريس متابعة للمالحظة الدراسية الفصول املعلم جتري حني يف. ةحثاالب هو

  .التالميذ �ا تضطلع التعلم وأعمال الباحثة ا�أجرا

  :التايل النحو على الباحثة ا�أجرا اليت العمل خطوات

 االنشطة االولى .١

  .بالتحية الباحثة عملية التعليم  تبداء  .أ 

 .التالميذ متابعة مجيع بالدعاء الفصل رئيس ةالباحث تسأل  .ب 

 حول ،تالميذال من احلضور فحص الفصل والنظام النظافة مراقبة ةالباحث  .ج 

 .و نظافة الفصل األوتاد أنشطة

 .التعلم أنشطة يف حتقيقها جيب اليت الكفاءات ةالباحثتشرح   .د 



 

 يف الستخدامها بطاقة الصورة البصرية ة عن وسائل االعالمالباحث شرحت  .ه 

 .التعلم عملية

 األساسية األنشطة .٢

  العربية اللغة الكتب لفتح تالميذال من الباحثة طلبوت  .أ 

 بييت للمادة العريضة اخلطوط ةشرح الباحثت  .ب 

  املفردات النص لقراءة تالميذلل مهام ةالباحث قدمت  .ج 

 من ويطلب بييت مبوضوع املتعلقة املفردات تنطق النص أو قرأة تالباحث  .د 

 مرات ٣ ةالباحث قبل من وقراء�ا الكالم وتقليد لالستماع تالميذال

 .عال بصوت

 مرة املفردات النص وحفظ لقراءة تالميذلل دقيقة ١٠ ةالباحث عطيتوأ  .ه 

  أخرى

 مع تتوافق اليت الصور على حتتوي اليت بطاقة الصورة ةتوزيع الباحث  .و 

 "بييت"املفردات 

 األمام إىل تالميذال جاء مث السبورة تكتب الباحثة معىن املفردات على  .ز 

 السبورة إىل التالميذ حيملون الىت بطاقة الصورة االقرتان/  يطابقل



 

 .السبورةيطابق على /  تقرن املفردات يقرأ أن تالميذال من يطلب  .ح 

 مع تتطابق اليت األخرى اجلملة جلعل تالميذلل لتدريبا ةالباحث تقدم  .ط 

 .أصدقائه أمام اجلملة تلي األخريةو  تعلمها مت اليت األمناط

  االنشطة االخيرة .٣

 الباحثة من بتوجيه. هاسيدر الىت مت تالقراءات  احملتوى، عن يسأل املعلم  .أ 

 .تنفيذها مت اليت األنشطة على تالميذال يتأمل

 .دعاءال مع الدرس خيتمون تالميذال مع املعلم  .ب 

  الموجهة الثانية

 أبريل ٨ السبت يوم يف عقد الذياالجرائي الفصول الدراسية الدورة الثانية 

 البصرية اإلعالم وسائل باستخدام السابق الدرس واستمر الدورة هذه يف .٢٠١٧

 العاديةكما   ،"بييت"عن  املواد الباحثة تستمر ،ةالثاني املوجهة هذه يف. بطاقة الصورة

 بشكل يتقن املفردات تالميذلل ميكن حبيث ذلك ويتم ،املفردات ينطق أو يقرأ املعلم

  .صحيح

  :التايل النحو على الباحثة ا�أجرا اليت العمل خطوات



 

  االنشطة االولى. ١

  .بالتحية الباحثة عملية التعليم  تبداء  .أ 

 .التالميذ متابعة مجيع بالدعاء الفصل رئيس ةالباحث تسأل  .ب 

 حول ،تالميذال من احلضور فحص الفصل والنظام النظافة مراقبة ةالباحث  .ج 

 .و نظافة الفصل األوتاد أنشطة

 .التعلم أنشطة يف حتقيقها جيب اليت الكفاءات ةالباحثتشرح   .د 

 يف الستخدامها بطاقة الصورة البصرية وسائل االعالمة عن الباحث شرحت  .ه 

 .التعلم عملية

 األساسية األنشطة. ٢

  العربية اللغة الكتب لفتح تالميذال من الباحثة طلبوت  .أ 

 بييت للمادة العريضة اخلطوط ةشرح الباحثت  .ب 

 ،معا مرات ٣ جانب إىل ،املعلم من بتوجيه املفردات قراءة تقليد التالميذ  .ج 

 "بييت" عن فصيحو  صحيح أنه حىت



 

 حيكي املعلم مث ،تالميذال قبل من فهمها يتم مل اليت املفردات ةالباحث تسأل  .د 

 "بييت" عن معىن

 "بييت" مبوضوع الصلة ذات الصور بطاقة ةالباحث توزيع  .ه 

 يطابقل األمام إىل تالميذال جاء مث السبورة تكتب الباحثة معىن املفردات على  .و 

 السبورة إىل التالميذ حيملون الىت بطاقة الصورة االقرتان/ 

 .السبورةيطابق على /  تقرن املفردات و معنها يقرأ أن تالميذال من يطلب  .ز 

  "بييت" حول مجل إىل املفردات ترتيب يف تالميذال تدريب ويتم  .ح 

  االنشطة االخيرة.٣

 يتأمل الباحثة من بتوجيه. القراءات الىت مت تدريسها احملتوى، عن يسأل املعلم. أ

  تنفيذها مت اليت األنشطة على التالميذ

 .الدعاء مع الدرس خيتمون التالميذ مع املعلم . ب

 المالحظة تنفيذ الدورة االولى. ج

 وتنفيذ التحية مع الدرس فتح ةالباحث. دورتني من يتكون األوىل الدورة يف

 بييت حول األوىل الدورة يف املقدمة املواد). RPP( التعلم تنفيذ خلطة وفقا اإلجراءات



 

 يف الصورة بطاقة البصرية وسائل االعالم املستخدمة هي هي املستخدمة الوسيلة

قد  السابقة املوجهة يف اليت هي طريقة السمعية الشفوية الطريقة املستخدمة أن حني

 بطاقة االعالم وسائل باستخدام ميالتعل عملية تقدمي شرحت الباحثة كيفية عن

  .السمعية الشفوية ةقيوطر  صورةال

 املسببة العوامل أن املعروف فمن ،ةالباحث) مراقبة( املالحظات إىل واستنادا

  :هي التعلم عملية يف تالميذللنقصا 

  .املعلم قبل من و يفعل يوصف ملا اهتماما تويل ال تزال الذين ال تالميذال هناك). ١

  .العريب النص فهم يف صعوبات يزالون ال الذين تالميذال بعض هناك). ٢

  .ميالتعل عملية خالل الرتكيز تصرفوا الذين تالميذال بعض وهناك). ٣

  .التعلم لعملية احلماسنقص يف  و كثر من املزاحتزاال  ال الذين تالميذال هناك ).٤

  صديقتها مع احلديث اطراف جتاذب تزال ال الذين تالميذال هناك). ٥

 تواجهها الباحثة والىت  إجيابية أشياء هناك أعاله، املذكورة العوامل من ولكن

 وإيالء ينشطون الذين تالميذال بعض هناك. التعلم عملية من أكثر على احلصول

 اليت التعلم أنشطة خالل أنه املراقب سرد مع يتماشى وهذا بعناية، لدرس االهتمام

التالميذ  عليها يهيمن يزال ال النشاط هذا. وساق قدم على بالفعل ةالباحث ا�أجرا



 

 هو هذا. لذلك اهتماما تويل أن إىل متيل فإ�ا سلبية أن حني يف نشطة،الذين 

 هي ينشطون الذين أولئك. لتالميذلكال الفردية املهارات يف االختالفات بسبب

 على التحصيل السليب وهم الدراسية، الفصول يف التعلم جيد أداء هلا اليت األغلبية

  .مقدرا� يف الثقة عدم إىل متيل وأ�ا معتدلة أو نقيص

 الدورة االولى الفصول تنفيذالى  التأمل. د

 بعد ةالباحث التأمل الذي اجرا�ا تنفيذ الفصول الدورة االوىل هذه يف

املالحطة  نتائج يف الشفوية السمعية ةقيوطر  الصورة بطاقة اإلعالم وسائل استخدام

 لديهم الذين التالميذ،تنفيذ الفصول قبل أنه موضحا تتم التقييمات أن من حصول

 بالنسبة تلميذا ١٦ املعايري حسن ،٪ ٢٧،٥٨ النسبةب ٨تلميذا  جيد عايريامل

٪  ٥٥،٧٢ قيمةال متوسط مع٪ ١٧،٢٤ بالنسبة تلميذا ٥ من نقيصو ٪  ٦٥،٣٨

 ٨ عدد أن زيادة هناك االوىل دورةال يف املوجهة تعقد بعد. التالميذ ٢٩ من

 تلميذا١٢ املعايري جيد ،٪٢٧،٥٨ نسبة مع جيد جدا عايريامل حيققون الذين تتلميذا

 مع ٣ املعايري نقيص ،٪٢٠،٦٨ مع النسبة تلميذا ٦ حسن ،٪٤١،٣٧ النسبة مع

  .التالميذ ٢٩ من٪ ٧٤،١٣ قيمةال متوسط مع. ٪١٠،٣٤ النسبة



 

 االوىل دورةال يف تنفيذ الفصول نتائج بأن االستنتاج ميكن أعاله الوصف من

يف  الفصول لرتتيب التنفيذ أجل من ولذلك،. االقصىعلى حد  يتم مل ولكن جيد،

 على بناءو . من الدورة االوىل املخطط مراجعة عقد اىل حباجة حنن الثانية دورةال

 بني عليها االتفاق مت اليت التنقيحات من العديد مث األوىل، الدورة التأمل من نتائج

  :التايل النحو على هي العربية املعلم اللغةو  ةالباحث

 الصورة بطاقة اإلعالم وسائل تعلم عندما متحمسا ممن التالميذ على احلفاظ .١

  الشفوية السمعية ةقيوطر 

 جلعل الصورة ةبطاق اإلعالم وسائل اإلجراءات استخدام يف توضيح أكثر .٢

 .تدريسها جيري اليت املواد للفهم أسهل تالميذال

 تالميذال جلعل واملكافآت الرتفيه وسائل توفري خالل من تالميذلل احلافز توفري .٣

 ميالتعل عملية يف ونشطة سعيدة

 التعاون وكذلك تالميذلل املعلم من) الراجعة التغذية( املرتدة التغذية إىل احلاجة .٤

  .الىت يتم تسليمها التدريس للمواد فهمهم مدى معرفة أجل من التلالميذ بني

 الددورة الثانية



 

 التخطيط.أ

 تزال ال أنه إليه ينظر أن وميكن األوىل، الدورة يف االختبار من االنتهاء بعد

 التعليم واصل مث املفردات إتقان جيد املعايري عليهم تنطبق مل الذين تلميذا ١٥ هناك

 كما هي دراستهم يف ميالتعل تنفيذ يف به القيام التخطيط طواتخ. الثانية الدورة يف

  :يلي

  األسرة يوميات من موضوع حول العربية اللغة املواد تعلم  .أ 

 من بطاقة ويتكون. املواد مع تتوافق اليت الصور بطاقة وسائل االعالم إعداد  .ب 

  .طباعتها مت اليت املفردات الصورة على اضافته مت الذي املقوى الورق

 .طريقة السمعية الشفوية تطبيقها الىت طريقة بطاقة  .ج 

 و صورةال بطاقة البصرية اإلعالم وسائل باستخدام) RPP( الدرس طةاخل جعل  .د 

 .طريقة السمعية الشفوية

 يتم اليت ميالتعل تنفيذ و وأهداف مؤشرات وضع طريق عن ميالتعل سيناريو جعل  .ه 

 يه املستخدم ميتعلالالنموذج  األسرة يوميات من املواد مع) RPP( يف تطبيقها

 .التدافع ميالتعل منوذج

  .التالميذ املقردات من إتقان عرفةمل الشفوي اختبار شكل يف التقييم أداة إنشاء  .و 



 

 .الثانية الدورة يف يتكرر أن وليس األوىل، الدورة يف وقعت اليت العيوب التأمل  .ز 

 ةقيوطر  صورةال بطاقة االعالم وسائل الستخدام اخلطوات شرحت التالميذ حتفيز  .ح 

  .السمعية الشفوية

 التنفيذ. ب

 الموجهة االولى

 عقد الذي املوجهة االوىل يف الثانية دورةال تنفيذه يف الثايناالجراء الفصول 

 إىل ١٠:٣٠ الساعة متام يف ٦إىل  ٥ ساعات ٢٠١٧ أبريل ٢٠يوم اخلاميس  يف

 املعلم جتري حني يف. ةالباحث هو الفاعل تدريسال هذه املوجهة يف. ١٢:٠٠

 �ا تضطلع ميالتعل وأعمال الباحثة ا�أجرا التدريس متابعة املراقب الدراسية الفصول

  .التالميذ

 :التايل النحو على ةالباحث ا�أجرا اليت العمل خطوات

 األولى االنشطة. ١

 .بالتحية الباحثة عملية التعليم  تبداء  .أ 

 .التالميذ متابعة مجيع بالدعاء رئيس الفصل الباحثة سألت  .ب 



 

 .ميالتعل أنشطة يف حتقيقها جيب اليت الكفاءات ةشرح الباحثت  .ج 

 ليتمالسمعية الشفوية  طريقةالصورة و  بطاقة ة وسائل االعالمالباحث شرحت  .د 

  .ميالتعل عملية يف تطبيقها

  األساسية األنشطة. ٢

  العربية اللغة الكتب لفتح تالميذال من الباحثة طلبوت  .أ 

 من يوميات االسرة للمادة العريضة اخلطوط ةشرح الباحثت  .ب 

 ،معا مرات ٣ جانب إىل ،املعلم من بتوجيه املفردات قراءة تقليد التالميذ  .ج 

 من يوميات االسرة عن فصيحو  صحيح أنه حىت

 حيكي املعلم مث ،تالميذال قبل من فهمها يتم مل اليت املفردات ةالباحث تسأل  .د 

 من يوميات االسرة عن معىن

 من يوميات االسرة مبوضوع الصلة ذات الصور بطاقة ةالباحث توزيع  .ه 

 يطابقل األمام إىل تالميذال جاء مث السبورة تكتب الباحثة معىن املفردات على  .و 

 السبورة إىل التالميذ حيملون الىت بطاقة الصورة االقرتان/ 

 .السبورةيطابق على /  تقرن املفردات و معنها يقرأ أن تالميذال من يطلب  .ز 



 

 مرارا املعلممن  الكالم أو األسرة يوميات من حول واراحل التالميذ يستمعون  .ح 

 .اجلملة و امللفردات األصوات بني التمييز على قادرة تكون حبيث وتكرارا،

 مث عال، بصوت كرر الذي املعلم بعد احلوار موضوع مجاعي تكرار تالميذال  .ط 

 .جمموعات

 يكون اليت السبورة على املقابلة الصورة مع ناسبلتي تالميذال من ويطلب  .ي 

 ويطلب ،ةاملناسب اجلملة على الصورة لصقةم هابعد ، قصرية عربية مجلة فيها

  .السبورة على اجلملو يقرا االتالميذ 

  االنشطة االخيرة. ٣

 يتأمل الباحثة من بتوجيه. هاسيدر الىت مت تالقراءات  احملتوى، عن يسأل املعلم  .أ 

 .تنفيذها مت اليت األنشطة على تالميذال

 .دعاءال مع الدرس خيتمون تالميذال مع املعلم  .ب 

 الموجهة الثانية



 

 عقد الذي املوجهة الثانية يف الثانية دورةال يفتنفيذه  الثايناالجراء الفصول 

 يف. ١٢:٠٠ إىل ١٠:٣٠ يف ٦ و ٥ إىل ساعات ٢٠١٧ مايو، ٢ الثالثاء يوم يف

 .ةالباحث هو الفاعل تدريسال هذه املوجهة

  االنشطة االولى .١

 .بالتحية الباحثة عملية التعليم  تبداء  .أ 

 .متابعةالتالميذ  مجيع بالدعاء رئيس الفصل الباحثة سألت  .ب 

 .ميالتعل أنشطة يف حتقيقها جيب اليت الكفاءات ةشرح الباحثت  .ج 

 ليتمالسمعية الشفوية  طريقةالصورة و  بطاقة ة وسائل االعالمالباحث شرحت  .د 

  .ميالتعل عملية يف تطبيقها

  األساسية األنشطة .٢

 مرارا املعلممن  الكالم أو األسرة يوميات من حول واراحل التالميذ يستمعون  .أ 

 .اجلملة و امللفردات األصوات بني التمييز على قادرة تكون حبيث وتكرارا،

 مث عال، بصوت كرر الذي املعلم بعد احلوار موضوع مجاعي تكرار تالميذال  .ب 

 .جمموعات



 

 واحد إذا. عال بصوت املعلم بعد املوضوع هذا فردي بشكل تالميذتكرار ال  .ج 

التالميذ  من املتبقية ا�موعة على النشاط هذا املعلم تكرار مث املتعثرة، منهم

 .سابق وقت يف وقف الذين

 .املفردات معىن لشرح تالميذلل ة الصورةبطاق يوزيع املعلم وسائل  .د 

 يكون اليت السبورة على املقابلة الصورة مع ناسبلتي تالميذال من ويطلب  .ه 

 ويطلب ،ةاملناسب اجلملة على الصورة لصقةم هابعد ، قصرية عربية مجلة فيها

 على بطاقة الواردة املفردات ويتلى السبورة على اجلمل يقرأ أن تالميذال من

  .عال بصوت معانيها مع جنب إىل جنبا ةالصور 

  االنشطة االخيرة .٣

 الباحثة من بتوجيه. هاسيدر الىت مت تالقراءات  احملتوى، عن يسأل املعلم  . أ

 .تنفيذها مت اليت األنشطة على تالميذال يتأمل

 .دعاءال مع الدرس خيتمون تالميذال مع املعلم  . ب

 تنفيذ الفصول الدورة الثانية المالحظة. ج



 

 وتنفيذ التحية مع الدرس ةالباحث تفتح. دورتني من يتكون الثانية الدورة يف

 حول هي الثانية الدورة يف املقدمة املواد). RPP( التعلم تنفيذ خلطة وفقا اإلجراءات

الطريقة  تطبيقها و صورةال بطاقة اإلعالم وسائل باستخدام األسرة يوميات من

 تقدمي قد شرحت الباحثة كيفية عن تقدمي السابقةاملوجهة  يف اليت السمعية الشفوية

  .السمعية الشفوية ةقيوطر  صورةال بطاقة االعالم وسائل باستخدام ميالتعل عملية

 تبدوحالة  وهذه ،الثانية دورةال يف الباحثة ا�أجرا اليت املالحظات على وبناء

 اللغة تعلم يف شغفهم زيادة إىل يهدف وهو. للتعلم من التالميذ متحمسني أكثرب

   .رقية إتقان املفرداتت يف وخاصة العربية،

 أن حقيقة مكان على احلصول ةالباحث تأخذ ميالتعل أنشطة جتري خالل

 ةقيوطر  املستخدمة صورةال بطاقة اإلعالم وسائل عن بالفعل عرفوا التالميذ قد

 مع ممن الباحثة تعليماتعلى فهم  قادرا التالميذ من الواضح فمن ،الشفوية السمعية

 املوجهة يف املوجودة التالميذو  نشط،ب بدأوا عادة السليب الذين التالميذ. جيد

 العمل بدأوا تالميذال اآلن أصدقائه، على فقط واالعتماد التعامل أن ميكن ال السابقة

 و معا، التعلم على تالميذال شرط على قادرون واملعلمني البعض بعضهم وحتفيز معا



 

 املفردات والقراءة املفردات والنطق ،املفردات معىن فهم يف التالميذ زيادة شهدت

  .اجلملة يف واستخدامها

 التعلم أنشطة خالل أنه) االستاذ ساجوين( العربية للمعلم السردب مشابه وهو

 لقراءة قدما اآلن بعد يستحيون ال و هم التعلم، يف واحلماس متحمس التالميذ اختاذ

. البطاقة على املوجودة والرموز الصور رؤية بعد بسهولة حفظه و الصورة يف املفردات

 أسئلة عن وجييب يسأل أن يتجرأ مل التعلم، عملية يف بنشاط شاركي أيضا التالميذ

  .اىل الباحثة 

 الى تنفيذ الفصول الدورة الثانية التأمل. د

 استخدام بعد اجرا�ا الباحثة الفصول الدورة الثانية التأمل الذيتنفيذ  يف

 هذه نتائج السمعية الشفوية ةقيطر  خالل من ةالصور  بطاقة البصرية اإلعالم وسائل

 تلميذا ٨ أن يف الدورة االوىل هناك أوضح أجرت التقييم نتائج من هي املالحظات

تلميذا حيققون معايري ١٢ كال٪  ٢٧،٥٨ نسبة مع جيد جدا معايري حيققون الذين

 تلميذا ٣ نقيص ،٪٢٠،٦٨ نسبة مع تلميذا ٦ حسن ،٪٤١،٣٧ نسبة مع جيد

  .التالميذ ٢٩ من٪ ٧٤،١٣ قيمةال متوسط مع. ٪١٠،٣٤ نسبة مع



 

 بطاقة البصرية اإلعالم وسائل استخدامب تنفيذ الفصول االدورة الثانية بعد

 اليت ميالتعل خطوات ةالباحث تاستخدم و السمعية الشفوية ةقيطر  خالل من ةالصور 

 الثانية الدورة هذه يف. السابق مع مقارنة ةكبري  ترقية هناك األوىل، الدورة من ختتلف

 ،٪٤٤١،٣٧ نسبة مع تلميذا ١٢ من جيد جدا معايري حيققون الذين تالميذل

 نسبة مع تلميذا ٤ حسن ومعايري ،٪٣٧،٩٣نسبة  مع تلميذا ١١ جيد معايري

٪ ٨٠ قيمةال متوسط مع. ٪٦،٩٠ نسبة مع تلميذا ٢ نقيص معايري و ،٪١٣،٧٩

  .تلميذا ٢٩ من

 البيانات وتحليل مناقشة .ج

 وتقييم األنشطة تنفيذ يف األوىل الدورة يف أجريت اليت بحثال حتليل نتائج

 ةقيطر  خالل من ةالصور  بطاقة البصرية اإلعالم وسائل استخدامب ميالتعلعلمية 

  :السمعية الشفوية

 . حصول التنفيذ في الدورة االولى .١

 من التعلم أن هو األوىليف الدورة  الباحثة فعلت أن الحظةامل حصول من

السمعية  طريقة تطبيقب وكذلك صورةال بطاقة البصرية اإلعالم وسائل استخدام خالل



 

 ال املعلم. تكبري عدم ولكن بالفعل يشغل الذي التعلم النمط أظهرت الشفوية

 الناشطني، تالميذال على دائما ينطوي املعلم مناقشة أي يف الطريقة اخلطوات تعظيم

 وليست يلعبون الذين التالميذ وهناك تالميذال بني للتماسك مؤشرات تفتقر و

 خصوصا الدراسية، الفصول يف التعلم نتائج القصوى ال هذا أدى. التعلم يف خطرية

 اجلدول يف الواردة البيانات نتائج من إليه ينظر أن ميكن. املفردات إتقان ترقية يف

  :التايل

 ١٠ الجدول

  البصرية اإلعالم وسائل باستخدام االختبار الشفوية إتقان المفردات بيانات

  السابع الصف "بيتي" االولى المادة الدورة في الصورة بطاقة 

  غنونج أليب تنجغاموس مدرسة الخيرية الثانويةب 

التعليم   أسماء التالميذ  رقم

الرئي

  سي

  ضيحتو   نتيجة  عدد  المؤشرات

PAM P  BM  PM  

1  AAN SUTONO  100 78 60 60 70 268 67 جيد 

2  ALHIDIR  100 70 84 80 70 304 76 جيد 

3  ALI RIJAL  100 70 60 70 70 270 67 جيد 

4  ANGGA KASMIRA  100 70 80 84 70 304 76 جيد 

5  ANISAH  100 80 98 95 80 353 88 جيد جدا 

6  ARUM SORAYA  100 70 50 55 55 230 57 حسن 

7  EDWIN SEPTIAN  100 78 90 80 70 318 79 جيد 

8 FERI FEBRIYANTI  100 78 90 80 70 318 79 جيد 

9 REFLI HERMANSYA 100 70 68 60 60 258 64 حسن 



 

10 HAMZAH MURTI ALI  100 78 87 80 70 315 78 جيد 

11 HENDRI KURNIAWAN  100 70 55 60 55 240 60 حسن 

12 IKRAR TAUHID  100 70 60 55 55 240 60 حسن 

13 INDRA IRAWAN  100 55 55 78 78 55 220 نقيص  

14 ISMAM RAZIF  100 78 80 87 70 315 78 جيد 

15 MAYA TRI HAPSARI  100 80 100 100 78 358 89 جيد جدا 

16 MELA SAPIRA  100 78 80 87 70 315 78 جيد 

17 MELI AGUSTINA  100 80 84 88 78 330 82 جيد جدا 

18 MUHAMMAD 
ARYADI  

100 87 97 
98 

70 
 جيد جدا 88 352

19 NINDI SELVIANI  100 78 79 78 70 305 76 جيد 

20 NOVI 100 76 80 70 85 311 77 جيد 

21 NUGRAHA DAPA W 100 55 60 55 50 220 55 نقيص 

22 NURUL HASANAH 100 70 90 98 80 338 84 جيد جدا 

23 RISKIA SANDI 100 76 80 85 70 311 77 جيد  

24 SITI HANIFAH 100 88 100 100 80 368 92 جيد جدا 

25 SUBHANI 100 55 60 50 55 220 55 نقيص 

26 SUWARDI 100 60 70 60 70 260 65 حسن  

27 REVIANA 100 70 50 50 70 240 60 حسن 

28 WELI MARSYAFA 100 80 100 100 84 364 91 جيد جدا 

29 SITI LATIFAH 100 100 100 100 90 390 97 جيد جدا 

   2.150              عدد

   74.13              القيمة المتوسطة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ١١الجدول

 وصف من الرموز

 رموز توضيح نتيجة

 PAM فهم المعنى المفردات ١٠٠

 P النطق ١٠٠

 BM قراءة المفردات ١٠٠

 PM استخدام المفردات ١٠٠

 عدد ٤٠٠

   ١٠٠= ٤: ٤٠٠نتيجة =  ٤:  عدد PAM + P + BM  + PMنتيجة : تقييم معايري

  ١٢ الجدول

  )المفردات إتقان( العربية اللغة المفردات تقييم معايير

  

 رقم العرض توصيح

 1 %100 – %80 جيد جدا

 2 %79 –%66 جيد

 3 %65 – %56 حسن

 4 %55 –%40 نقيص

 5 %39-%30 فشل

 

 



 

  ١٣الجدول 

لعرص اتقان المفردات في تنفيذ الدورة االولىا  

التالميذعدد العرص  رقم معايير 

 ١ جيد جدا ٨ %٢٧،٥٨

 ٢ جيد  ١٢ ٤١،٣٧% 

 ٣ حسن ٦ ٢٠،٦٨% 

% ٣٤،  ١٠  ٤ نقيص ٣ 

 ٥ فشل - -

 

 ٨لديهم معيار جيد جدا  التالميذمن البيانات املذكورة أعاله تبني أن 

 ٦ حسن٪، ٤١،٣٧ نسبةمع  تلميذا ١٢ معايري جيد٪، ٢٧،٥٨ نسبةمع  تلميذا

مع . ٪١٠،٣٤ نسبةمع  تلميذا ٣من  نقيص٪، و ٢٠،٦٨ نسبةمع  تتلميذا

من  تالميذوهذا يدل على أن دراسة ال التالميذ ٢٩ ٪ من٧٤.١٣قيمة المتوسط 

  .نخفضةالسيطرة تزال ماتقان املفردات   الصف السابع على وجه اخلصوص يف

 الثانيةحصول التنفيذ في الدورة  .٢

، وتركز هذه من تنفيذ االولهو متابعة  تنفيذ الفصول الدورة الثانية

أن تكون أكثر نشاطا يف التعلم حبيث حققت أهداف  تالميذاإلجراءات على ال



 

الشجاعة  و لديهم النشط التالميذ أن تظهرجيد وقد منط التعلم تشغيل بدأ . التعلم

اللتالميذ . على هذه املادة املفرجاتالذين يبدأون حلفظ  التالميذمن كثري قدما والل

إذا كانوا ال  يسالونو  ةإىل ما يوصف من قبل الباحث هتماملديهم الكثري لدفع اال

اجلدول ما  اتقان املفردات يف وميكن أن ينظر إليه من بيانات. املفرداتيفهمون 

  :يلي

 ١٤ الجدول

  البصرية اإلعالم وسائل باستخدام الشفوية إتقان المفرداتاالختبار  بيانات

  السابع الصف "من يوميات االسرة" المادة الثانية الدورة في الصورة بطاقة

غنونج أليب تنجغاموس المدرسة الخيرية الثانوية  

 
التعليم   أسماء التالميذ  رقم

الرئي

  سي

  ضيحتو   نتيجة  عدد  المؤشرات

PAM P  BM PM  

1  AAN SUTONO  100 78 90 80 70 318 79 جيد 

2  ALHIDIR  100 90 100 80 80 350 87 جيد جدا 

3  ALI RIJAL  100 90 100 90 70 350 87 جيد جدا 

4  ANGGA KASMIRA  100 70 80 84 70 304 76 جيد 

5  ANISAH  100 80 98 95 80 353 88 جيد جدا 

6  ARUM SORAYA  100 70 50 55 55 230 57 حسن 

7  EDWIN SEPTIAN  100 78 90 80 70 318 79 جيد 

8 FERI FEBRIYANTI  100 80 98 90 85 353 88 جيد جدا 

9 REFLI HERMANSYA 100 98 80 80 70 318 79 جيد 

10 HAMZAH MURTI ALI  100 78 87 80 70 315 78 جيد 



 

11 HENDRI KURNIAWAN  100 70 70 65 55 260 65 حسن 

12 IKRAR TAUHID  100 70 70 65 55 260 65 حسن 

13 INDRA IRAWAN  100 80 90 80 60 310 77 جييد 

14 ISMAM RAZIF  100 78 80 87 70 315 78 جيد 

15 MAYA TRI HAPSARI  100 85 100 100 84 369 92 جيد جدا 

16 MELA SAPIRA  100 85 94 100 90 369 92 جيد جدا 

17 MELI AGUSTINA  100 80 100 100 80 360 90 جيد جدا 

18 MUHAMMAD 
ARYADI  

100 100 100 
100 

90 
 جيد جدا 97 390

19 NINDI SELVIANI  100 78 79 78 70 305 76 جيد 

20 NOVI 100 80 100 100 80 360 90 جيد جدا 

21 NUGRAHA DAPA W 100 55 60 55 50 220 55 نقيص 

22 NURUL HASANAH 100 80 100 100 80 360 90 جيد جدا 

23 RISKIA SANDI 100 78 80 87 70 315 78 جيد  

24 SITI HANIFAH 100 88 100 100 80 368 92 جيد جدا 

25 SUBHANI 100 55 60 50 55 220 55 نقيص 

26 SUWARDI 100 70 90 85 70 311 77 جيد  

27 REVIANA 100 80 76 70 55 260 65 حسن 

28 WELI MARSYAFA 100 85 100 100 84 369 92 جدا جيد  

29 SITI LATIFAH 100 100 100 100 90 390 97 جيد جدا 

   2.321              عدد

   80              القيمة المتوسطة

   ١٠٠= ٤: ٤٠٠نتيجة =  ٤:  عدد PAM + P + BM  + PMنتيجة : تقييم معايري

 

 

 

 



 

 ١٥ الجدول

  )المفردات إتقان( العربية اللغة المفردات تقييم معايير

  

 رقم العرض توصيح

 1 %100 – %80 جيد جدا

 2 %79 –%66 جيد

 3 %65 – %56 حسن

 4 %55 –%40 نقيص

 5 %39-%30 فشل

 

  ١٦الجدول 

  ثانيةالمفردات في تنفيذ الدورة ال لعرص اتقانا

التالميذعدد العرص  رقم معايير 

 ١ جيد جدا 12 %٤١،٣٧

 ٢ جيد 11 %٣٧،٩٣

 ٣ حسن 4 %١٣،٧٩

 ٤ نقيص 2  %٦،٩٠

 ٥ فشل - -

 



 

 إتقان التلالميذ يف النتائج أن تبني أعاله اجلدول من بيانات إىل استنادا

السمعية  ةقيطر  خالل من الصورة بطاقةوسائل االعالم البصرية  باستخدام املفردات

 وصلت اليت ،االوىل دورةال يف. االوىل دورةال من ارتفع قد الثانية دورةال يف الشفوية

 مع تلميذا ١٢ معايري جيد ،٪٢٧،٥٨ نسبة مع تلميذا ٨ جدا جيد معيار إىل

 مع تلميذا ٣ من نقيصو  ،٪٢٠،٦٨ نسبة مع تلميذا ٦ حسن %٤١،٣٧نسبة 

 الذين الثانية دورةال على بينما. ٪١٣ ،٧٤ قيمةال متوسط مع. ٪١٠،٣٤ نسبة

 ١١ جيد معايري ،٪٤١،٣٧ نسبة مع تلميذا ١٢ من جيد جدا معايري حيققون

 معايري ،٪١٣،٧٩ نسبة مع تلميذا ٤ حسن ومعايري ،٪٣٧،٩٣ نسبة مع تلميذا

 نتائج فإن وهكذا. ٪٨٠ قيمةال متوسط مع. ٪٦،٩٠ نسبة مع تلميذا ٢ نقيص

 مع مقارنة٪ ٨٠ قيمةال متوسط مع يزداد الثانية دورةال يف املفردات الشفوي االختبار

  .٪٧٤ إال إليها الوصول األوىل الدورة يف الشفوي االختبار نتائج

  مناقشة. د

 اليت الدراسية الفصول االجرائي البحث لنتائج وشرحا وصفا املناقشة هذه حتتوي

) استاذ ساجوين( السابع الصف العربية املعلم اللغة و ةالباحث بني التعاون و الباحثة ا�أجرا

  .ثبالبح الصلة ذات هو املناقشة يف نوقشت اليت واملسائل



 

 بطاقة وسائل االعالم البصرية باستخدام الباحثة قبل من املتخذة اإلجراءات

 يف النشط تالميذلل التعلم أكد حيث. السمعية الشفوية طريقة خالل من ةالصور 

 حفظ على همتسهيل وكذلك ،التالميذ من واالكتناز الدراسية، الفصول يف التعلم

 أسهل يكون أن ميكن التالميذ الصورة بطاقة البطاقة اإلعالم وسائل مع. املفردات

 أن بسهولة ميكن والصغرية فريدال شكل مع الن بطاقة الصورة املفردات حلفظ وأسرع

 مث. والضجر امللل تشهد مل ميالتعل عملية ويف صورةال بطاقة مع. مكان أي يف تؤخذ

 هذا ويتم. العربية اللغة لدروس الطالب استجابة حتسني يف املعلمني تساعد أن ميكن

 بطاقة الوسائل هذه استخدام يتم مل ،موجهات ٤ تتطلب اليت دورتني يف اإلجراء

  .السابع صفال قبل من صورةال

 العديد من حمدودة كانت الدراسة يف العربية اللغة لتعلم تالميذال استجابة

  .الباحثة مع املعلم بني مشرتك بشكل عليها االتفاق مت اليت املؤشرات

 العربية اللغة املفردات إتقان النتائج و االستجابة من كل زاد دورة كل يف

 الثانية دورةالو ) الكفاية فيه مبا(٪ ٧٤ صلت االستجابة األوىل الدورة هيو 



 

 يف التغيري فإن أعاله، الواردة البيانات حتليل من). جيد(٪ ٨٠ صلت االستجابة

  :هي البياين الرسم يف عرض وميكن تلالميذلل االستجابة

  

 استخدام بعد أنه الباحثة خلص حبيث أعاله املعروضة البيانات مجيعمن 

 يف التالميذ طريقة السمعية الشفوية خالل من ةالصور  بطاقة البصرية اإلعالم وسائل

 ترقي أن ميكن السابع يف املدرسة اخلريية الثانوية غونونج أليب تنجغاموس الصف

 .جيد جدا نتائج أظهرت االختبارات و لالستجابة املفردات إتقان التعلم نتائج
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 الباب الخامس

 خالصة واقتراح وخاتمة

 خالصة  . أ

 عدة خالل من تنفيذها مت اليت الدراسية الفصول االجرائي البحث على بناء

 به القيام ومت بأكملها املناقشة ومقرها الثانية والدورة األوىل الدورة من إجراءات،

 هناك العربية اللغة موضوعات على األوىل الدورة يف أنه إىل خنلص أن ميكن حتليل

 الدورة يف قيمةال متوسط يف يرى أن وميكن. املفردات إتقانا يف خصوص زيادةال

 من عدد مع٪ ٧٤.١٣ قيمةال متوسط عليها حصلت اليت "بييت" املواد مع األوىل

 عليها حصلت اليت من يوميات االسرة املواد مع الثانية الدورة يف تلميذا ٢٩ التالميذ

  .تلميذا ٢٩ التالميذ من عدد مع٪ ٨٠ قيمةال متوسط

 العربية اللغة تعلم نتيجةحصول على الو  أجريت، اليت ثالبح إىل واستنادا

 إتقان التعلم نتائج حتسنت الصورة بطاقة وسيلة باستخدام املفردات إتقان يف خاصة

 املدرسة اخلريية الثانوية غونونج أليب تنجغاموس من السابع الصف التالميذ املفردات

 ،٪٤١،٣٧ نسبة مع تلميذا ١٢ من جدا جيد معايري عليها حصل اليت النتائجب

 نسبة معتلميذا  ٤ حسن ومعايري ،٪٣٧،٩٣ نسبة مع تلميذا ١١ جيد معايري



 

. ٪٨٠ قيمةال متوسط مع. ٪٦،٩٠ نسبة مع تلميذا ٢ نقيص معايري و ،٪١٣،٧٩

. ٪٨٠ قيمةال متوسط مع يزداد الثانية دورةال يف الشفوي االختبار نتائج فإن وهكذا

  .تلميذا ٢٩التالميذ  عدد

 نتائج من إليه ينظر أن وميكن. تالميذال لدى اإلجيايب السلوك زادت كما

 زيادة إىل ويبدو املقابلة، حصول من. والوثائق واملقابلة مالحظة شكل يف اختبار غري

 مع لةمقاب من انطالقا. العربية اللغة املفردات إتقانتالميذ تعليم ال و اسبجابة اهتمام

 هذه مع املفردات وحفظ للفهم أسهل حىت وسعيدا حمبوبا على احلصول تالميذال

 الصورة بطاقة البصرية اإلعالم وسائل استخدام فإن وهكذا. صورةال بطاقة لالوسائ

  .العربية اللغة املفردات تعلم يف تالميذال واستجابة االهتمام تزايد

 اقتراحات.ب

 عددا قدمت مث نفذت الدراسية الفصول االجرائي البحث نتائج على وبناء

 رقية اتقانت يف وخاصة ،تالميذال تعلم نتائج ققيةلرت  حماولة يف. االقرتاحات من

  .التايل النحو على الباحثة من االقرتاحات من عددا وقدمت العربية، اللغة فرداتامل

  



 

 العربية اللغة دراسة المعلم .١

 من التشبع من احلد أجل من املتنوعة ميالتعل طريقةو  اإلعالم وسائل توفريل اقرتح. أ

 من فرعيال وضوعامل كل يف ميالتعل االستجابةو  نتائجال زيادة ميكن حبيث التالميذ

  .التالميذ

مهارة  ققيةلرت  الالزم التوجيه مع مستمرة ممارسة توفريل املستحسن من فإنه. ب

 .الكالم التالميذ

اللغة  تعلم يف طريقةوال واالسرتاتيجيات اإلعالم وسائل من االستفادة تعظيم. ج

  .املفردات إتقان يف وخاصة العربية

 التالميذ في المدرسة الخيرية الثانوية غونونج أليب تنجغاموس. ٢

 الكثري هناك وليس ،الشجاع نشاطا، أكثر لتكون تالميذلل املستحسن من فإنه. أ

 .جيد املفردات إتقان إىل يؤدي أن ميكن والذي املزاح، من

 وجيب حيدث التعلم عملية أثناء املعلم قبل من يوصف ما بعناية تنظر أن ينبغي. ب

  .الرتكيزب

  



 

 المدرسة الخيرية الثانوية غونونج أليب تنجغاموس. ٣

 تعليمية كمؤسسات  املدرسة اخلريية الثانوية غونونج أليب تنجغاموس

 واألنشطة التحتية، والبنية املرافق حيث من نوعية زيادة أجل من ،يةاإلسالم

 أفضل إنتاج أجل من والتعلم التعليم عملية تعزز أن ميكن واليت اخل الالصفية،

  .أخرى مرة تالميذال حتصيل

 التالي الباحثون. ٤

 فقط تركز الدراسة هذه يف. البحث هذا تطوير إىل التايل البحث اىل احلاجة

 تقييمها ميكن املستقبلية الدراسات يف أن املتوقع ومن. املفردات إتقان زيادة على

 والدافع التعلم، نتائج ،مهارة القراءة ،مهارة الكتابة ،مهارة االستماع زيادة على

 التعلم واسرتاتيجيات اإلعالم وسائل و الطريقة استخدام أن ويتوقع. ذلك من وأكثر

 ونوعية اخلصوص، وجه على تالميذال نوعية قيةلرت   و املتنوعة الىت ميكن االبتكار

  .عام بشكل التعلم

  

  



 

 خاتمة. ج

 واهلداية، توفيق أنعم الذي وتعاىل سبحانه اهللا إىل ممتنون املؤلفة خريةاأل كلمةال

 .األطروحة هذه إعداد من االنتهاء ميكن أنين

 أوجه و واملخالفات األخطاء، من العديد هناك تزال ال اأ� املؤلفة تعرتف

 وبالتايل لديها دودةو معرفة احمل قدرة إىل ذلك رجعوت األطروحة، هذه يف القصور

  .للمؤلفة تتوقع البناء والنقد االقرتاحات

املؤلفة . وحده وجل عز اهللا من تأيت واحلقيقة املؤلفة من املطلق اخلطأ يأيت

 اجناز يف سامهوا الذين أولئك وإىل ،األطروحة هذه يف أخطاء أية عن اهللا تستغفر اىل

 األطراف مجيع وصلوات الدعم كل وأمتىن أشكر أن أود ةاملؤلف فإن األطروحة هذه

 للمؤلفة  مفيدا يكون قد البحث هذا ةؤلفامل ترجو . تعاىل اهللا عند احلسنات سيكون

  .دائما مجيعا لنا يبارك تعاىل اهللا رضي عام،  وللقراء ةخاص
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LAMPIRAN  

  



 

 

Lampiran 1 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
 Kegiatan pembelajaran di kelas dengan media visual kartu gambar 

 
Peneliti mengabsen kehadiran siswa peneliti menjelaskan media kartu gambar 

yang akan digunakan 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peneliti dan guru bahasa Arab menjelaskan materi dan media yang akan digunakan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siswa memperhatikan penjelasan peneliti dalam menggunakan media kartu gambar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Peneliti membagik an kartu gambar muf  radat  kepada siswa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siswa yang mendapat kartu mufradat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salah satu siswa yang akan menempelkan kartu mufradat di papan tulis 
  



 

Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan :  MTs Al-Khairiyah Gunungalip Tanggamus 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Kelas / Semester : VII/1I (Dua) 

Tema  : بیتي 

Alokasi Waktu       :  3x40 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI  

 

KI 1 :    Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2    : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3    :   Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

KI 4    :  Mencoba, Mengolah, menyajikan dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 

 

B. KOMPETENSI DASAR  (KD) 



 

1.1. Menunjukan prilaku motivasi internal (instrinsik) sebagai anugerah 

Allah untuk pengembangan kemampuan berbahasa.  

1.2.Mengidentifikasi bunyi, ujaran, (kata, frasa, atau kalimat) dalam suatu 

konteks dengan dengan mencocokan, menjodohkan, dan membedakan 

secara tepat. 

2.1. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.2.1 Menunjukkan keyakinan bahwa motivasi sebagai anugerah Allah 

dalam berkomunikasi dengan bahasa Arab.  

2.2.1  Menunjukkan perilaku termotivasi untuk mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Arab.  

2.2.2  Menunjukkan perilaku motivasi (instrinsik) untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa.  

4.1.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa arab tentang 

topik  بیتي  baik secara lisan/tulisan. 

4.1.2 Melafalkan bunyi, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab tentang تي بی   

4.1.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase dan kalimat 

tentang  بیتي   

4.1.4 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang  بیتي dengan 

memperhatikan kartu gambar, struktur teks dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks  

4.1.5 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan menanya 

dan merespon tentang  بیتي dengan memperhatikan teks mufradat dan 

unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

4.1.6 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang 

    بیتي 

 



 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Dengan belajar tentang teks  بیتي siswa mampu menceritakan dan 

memahami tentang بیتي    dengan menggunakan bahasa Arab 

2. Dengan mengamati tentang teks  بیتي  siswa dapat menambah kosa kata 

bahasa Arab 

3. Dengan memahami teks  بیتي  siswa dapat menyebutkan ide pokok dalam 

teks.  

4. Dengan memahami teks  بیتي siswa dapat menyebutkan tentang rumahku 

dengan bahasa Arab  

5. Dengan memahami teks  بیتي siswa dapat menjawab soal dari teks 

mufradat bahasa Arab  

6. Dengan memahami teks  بیتي siswa dapat mendapatkan pengetahuan 

melalui empat keterampilan berbahasa yaitu mendengar, membaca, 

berbicara, dan menulis.  

 

D. MATERI PEMBELAJARAN  

  .yang terdapat dalam Buku Bahasa Arab siswa kelas VII المفردات

 

E. METODE, STRATEGI PEMBELAJARAN  

Pendekatan  :  Pendekatan ilmiah (Scientifict Approach) 

Model  :   mengamati, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi(menalar), dan mengkomunikasi 

Metode   : Audiolingual (Sam’iyyah Syafawiyyah), Diskusi dan 

Tanya Jawab. 

F. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

1. Spidol/white board 

2. Buku Bahasa Arab  

3. Kartu Gambar (Flash Card) dari kertas karton 



 

4. Laptop 

G. SUMBER BELAJAR 

 Materi terdapat di Buku Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 

2013  kelas VII.   

 Gambar – gambar yang berkaitan dengan tema  بیتي dari internet 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

No Kegiatan Waktu 

1 Pendahuluan 

a. Membuka pelajaran dengan salam dan berdo’a 

bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik 

dengan penuh khidmat; 

b. Memulai pembelajaran dengan membaca Al-Qur’an 

surah pendek pilihan dengan lancar dan benar (nama 

surah sesuai dengan program pembiasaan yang 

ditentukan sebelumnya); 

c. Memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar 

kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi 

dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

d. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan 

belajar dengan bahasa sederhana dan dapat di pahami  

e. Guru menanyakan pelajaran yang telalu lalu dan 

mengaitkan dengan pelajaran yang baru 

f. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai.  

g. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi 

kegiatan mengamati, menyimak, menanya, berdiskusi. 

Mengkomunikasikan dengan menyampaikan, 

10 Menit 



 

menanggapi dan membuat kesimpulan hasil diskusi. 

 

2 Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

 Siswa mendengarkan guru membaca teks mufradat

bahasa Arab tentang  بیتي  

 Siswa mengamati pelafalan kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab yan di perdengarkan tentang  بیتي  

 Siswa menirukan pelafalan kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab yang diperdengarkan dalam teks tentang 

  بیتي 

 Siswa dipersilahkan bertanya kepada guru tentang kosa 

kata atau pelafalan kata, frase, dan kalimat dalam 

bahasa Arab yang belum di fahaminya 

b. Menanya 

 Siswa melakukan tanya jawab sederhana tentang teks 

  بیتي 

 Siswa bertanya jawab tentang pelafalan kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab yang terdapat dalam teks  بیتي  

 Siswa bertanya jawab berkaitan dengan makna kata, 

frase dan kalimat bahasa Arab yang terdapat teks 

secara tertulis/lisan. 

c. Eksperimen/Eksplore 

Dalam Kegiatan Eksplorasi : 

 Guru mengucapkan kosakata tentang materi بیتي 

 Siswa diminta menyimak dan menirukan serta 

membaca  ujaran/kosakata yang diucapkan oleh Guru 

90 Menit 



 

sebanyak 3x. (nilai yang ditanamkan : Rasa ingin 

tahu, mandiri, kreatif, kerja keras, demokratis) 

 Guru membagikan kartu gambar yang berisikan tentang 

 .kepada siswa  بیتي 

 Guru menuliskan kosakata di papan tulis tentang  بیتي , 

kemudian siswa maju kedepan untuk mencocokan/ 

memasangkan kartu gambar yang siswa pegang di 

papan tulis. 

 Siswa diminta mengucapkan kembali kosakata yang 

telah dicocokan/dipasang dipapan tulis 

 Menyampaikan informasi sederhana sesuai konteks. 

d. Asosiasi 

 Siswa menjawab pertanyaan dari teks mufradat yang 

berkaitan dengan  بیتي yang telah dipelajari dengan 

dengan tepat 

 Siswa dapat menyebutkan Mufradat tentang      بیتي

dengan baik dan benar 

e. Mengkomunikasikan 
 Setiap siswa maju kedepan untuk mencocokan gambar yang 

ada pada kartu tersebut di papan tulis dan menucapkannya 

kembali. 

 Siswa menjelaskan cara menyapa, berpamitan, terima 

kasih, meminta izin, instruksi dan anggota keluarga dalam 

bahasa arab 

 Peserta didik membuat kalimat sederhana dari mufradat 

yang telah dipelajari tersebut kemudian dibacakan didepan 

temannya dengan baik dan benar. 

 



 

3 Penutup  

 Guru melaksanakan penilaian dan refleksi dengan 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik 

dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan 

masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya; 

 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan 

hal yang terkait dengan topik materi dalam bahasa 

Arab  

 Guru memberikan tugas kepada siswa yang berkaitan 

dengan percakapan 

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya 

 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa 

bersama. 

10 menit 

 

 

I. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru 

untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi siswa. Adapun penilaian lain 

yaitu penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Penilaian ini bertujuan untuk 

mengukur tingkapa pencapaian spiritual dan sosial siswa dalam pembelajaran. 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan 

hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. 

 

Tugas 

 Melafalkan bunyi, kata, frase, kosakata dan kalimat bahasa Arab 

tentang  بیتي  



 

 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase dan kalimat 

tentang  بیتي  

Observasi 

 Mengamati pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

lembar observasi terkait dengan:  

1. Pelafalan ujaran, kata, frase, dan kalimat dalam mufradat tentang 

materi  بیتي  

2. Sikap yang ditunjukkan peserta didik saat melakukan kegiatan 

pembelajaran. 

 Penilaian Sikap (Afektif) 

No Nama 

Peserta 

didik  

Perubahan tingkah laku Jumlah 

nilai  Percaya 

diri 

Santun Tanggung 

jawab 

Jujur  Berani  Kemahiran 

berbahasa  

  B

T 

T M B

T 

T M B

T 

T M B

T 

T M B

T 

T M B

T 

T M  

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

                     

                     

                     

                     

                     

                     

Keterangan : 

Berilah tanda conteng pada kolom yang sesuai  

BT (1) = Belum tuntas 

T (2) = Tuntas 

M (3) = Menonjol  

Rantang skor  = skor maksimal : 6  



 

                        = 18:6 = 3 

 

Keterangan jumlah skor penilaian:  

MK   = 14-16 

MB   = 11-13 

MT   = 7-10 

BT    = 4-6 

 

Keterangan: 

BT : Belum terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan 

tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator). 

MT : Mulai terlihat (apabila peserta didik sudah mulai 

memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang 

dinyatakan dalam indikator  tetapi belum konsisten). 

MB :Mulai berkembang (apabila peserta didik sudah 

memperlihatkan bebagai tanda perilaku yang dinyatakan 

dalam indikator dan mulai konsisten). 

MK :Membudaya (apabila peserta didik terus menerus 

memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam idikator 

secara konsisten) 

 

 Penilaian Pengetahuan (Kognitif) 

Materi المفردات 

Soal tes lisan  

No Instrument Indikator 



 

1. Artikan mufradat yang ada pada kartu Gambar yaitu:  
                النوم ، غرفة املذاكرة، غرفة اجللوس، غرفة املكتب غرفة األكل، غرفة

Kemudian sebutkan peraalatan yang ada di ruang tamu  
 (غرفة اجللوس)

Pemahaman Arti 

Muradat 

2. Ucapkanlah/sebutkanlah mufradat-mufradat yang 
berkaitan dengan tema بیتي! 

  منضدة، مصباح، تقومي، مقلمةمصلى البيت، وسادة ، 

Pengucapan 

mufradat 

3 Bacalah mufradat-mufradat mufradat yanga ada pada kartu 
gambar! 

، احلمام، غرفة األكل، غرفة النوم ، غرفة املذاكرة، غرفة اجللوس، غرفة املكتب

.، املطبخ مصلى البيتاحلديقة،              

Bacaan Mufradat 

4 Pilihlah jawaban yang sesuai dengan yang ada didalam 
kurung agar dapat menjadi kalimat yang benar lalu 
ucapkan kembali kalimat tersebut! 

)احلمام - غرفة النوم –غرفة اجللوس ... (املاءوالصابون يف  

)على املاىدة -على احلائط –زانة ىف اخل....(امللبس و السر وال  

)األكل  غرفة-احلمام -غرفة املكتب.....( املائدة والصحن يف    

Penggunaan 

kalimat dalam 

mufradat 

 

 

! PENILAIAN  

No  Kegiatan guru  Kegiatan siswa  

1 Mengajak siswa untuk fokus pada materi   Memperhatikan arahan 

guru  

2 Memberikan instruksi kepada siswa 

untuk siap melakukan tugas terstruktur  

Siswa menyiapkan latihan 

sesuai instruksi dari guru  

3 Mengarahkan siswa untuk melafalkan 

bunyi kata, frase, dan kalimat yang 

dibacakan oleh guru  

Siswa melafalkan bunyi 

kata, frase, dan kalimat 

yang telah dibacakan guru 



 

4 Mengarahkan siswa untuk mengulangi 

mufradat yang dibacakan oleh guru 

Siswa mengulangi 

percakapan sesuai dengan 

kata, frase dan kalimat 

yang telah di dengar secara 

berkelompok  

 

- PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Berdasarkan indicator : 

 Melafalkan bunyi kata, frase, dan kalimat yang sudah di 

perdengarkan  

No 

Nama 

peserta 

Didik 

Aspek yang di nilai penguasaan mufaradat 

Jumlah 

Skor 

Pemahaman 

Arti 

Muradat 

Pengucapan 

Mufradat 
Bacaan 

Mufradat 

Punggunaan 

kalimat 

Mufradat 

1       

2       

3       

4       

5       

 Penskoran 

Indikator 
Skors Instrumen 

1. Pemahaman 
Arti 
Mufradat 

80-100 Memahami semua mufradat tanpa mengalami kesulitan dengan Sangat Baik 
66-79 Memahami sebagian besar mufradat yang telah dipelajari baik dari segi arti 

atau tulisan dengan baik 
56– 65 Cukup Susah memahami dari mufradat tersebut 

40– 55 Kurang dalam memahami mufradat yang telah dipelajari  
30-39 Tidak memahami sama sekali mufradat tersebut 

2. Pengucapan 
Mufradat 

80-100 Mengucapkan mufradat dengan menggunakan pelafalan yang sesuai dengan 
bunyi dan makhraj dengan sangat baik 

66-79 Mengucapkan mufradat dengan menggunakan pelafalan yang sesuai dengan 



 

bunyi dan makhraj dengan baik. 
56-65 Mengucapkan mufradat dengan menggunakan pelafalan yang sesuai dengan 

bunyi dan makhraj dengan cukup 
40-55 Mengucapkan mufradat dengan menggunakan pelafalan yang sesuai dengan 

bunyi dan makhraj dengan kurang baik 
30-39 Tidak bisa mengucapkan mufradat dengan baik dan benar 

3. Bacaan 
Mufradat 

80-100 Membaca mufradat terang, jelas, dan  tidak tersendat-sendat dengan sangat 
baik 

66-79 Membaca terang, jelas, dan  tidak tersendat-sendat dengan baik 
56-65 Membaca mufradat terang, jelas, dan  tidak tersendat-senat dengan cukup baik  
40-55 Membaca mufradat kurang terang, kurang jelas, dan  tersendat-sendat. 
30-39 Tidak bisa membaca mufradat dengan baik 

4. Penggunaan 
Mufradat 
dalam 
Kalimat  

80-100 Menggunakan mufradat dalam kalimat sempurna baik tulisan atau percakapan 
sangat baik 

66-79 Menggunakan mufradat dalam kalimat sempurna baik tulisan atau percakapan 
dengan baik 

56-65 Menggunakan mufradat dalam kalimat sempurna baik tulisan atau percakapan 
dengan cukup baik 

40-55 Menggunakan mufradat dalam kalimat sempurna baik tulisan atau percakapan 
kurang baik 

 30-39 Tidak bisa menggunakan mufradat dalam kalimat dengan baik 
 

  

  Tanggamus, 3 April 2017  

 

  

Guru Mata Pelajaran     Mahasiswi 

 

 

 

SAJUNI      INAYAH 

     



 

Mengetahui 

Kepala Madrasah MTs Al-Khairiyah 

 

 

 

H A J U L I, S.Pd.I 

NIP: 197501012007101003 

  



 

Lampiran 3 

LEMBAR INSTRUMEN OBSERVASI UNTUK PENELITI 

Nama Sekolah : Mts Al-Khairiyah Gunungalip Kab. Tanggamus 

Tahun Pelajaran : 2016/2017  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VII B/Genap  

No  Kegiatan  4 3 2 1 Presentase 
1 Persiapan sarana pembelajaran     
2 Menyampaikan tujuan pembelajaran     
3 Appersepsi     
4 Memotivasi minat belajar siswa     
5 Kesesuaian materi dengan indicator     
6 Media yang digunakan dapat dipahami dengan 

mudah 
    

7 Kesesuaian penggunaan media visual dengan 
materi yang disampaikan 

    

8 Peserta didik dapat termotivasi dan benar-benar 
mengikuti pelajaran 

    

9 Membimbing siswa membaca mufradat secara 
bersama-sama kemudian perindividu 

    

10 Penggunaan  media visual jelas dan terorganisasi 
dengan baik 

    

 

       Tanggamus,   April 2017  

       Observer  

 

        Sajuni 

Keterangan: 

1 = Tidak baik  3 = Baik 
2 =Cukup Baik     4= Sangat Baik 

 


