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 العلميةتحسين إتقان المفردات العربية باستخدام وسيلة التصوير الصورة لدى طالب الصف الخامس بمدرسة 

  االبتدائية المبونج

  ملخص

معلم اللغة العربية يف الصف اخلامس مبدرسة البيعة االبتدائية  نتائج املراقبة اليت أجراه الباحث علىبناء على 

حصل الباحث على البيانات األولية أن عملية تعليم املفردات من قبل املعلم فقط باستخدام وسيلة السبورة، .المبونج

هذا يؤدي إىل  .يفالتصوير الفوتوغراوسيلةوخاصة  التعليماألخرىستخدم وسائل ي املعلم مل يكن هنا. والقلم، واملقرر

استخدام وسيلة التصوير الفوتوغرايف ميكن أن  هلهي  صياغة املشكلة هلذا البحث. ضنخفطالباملإتقان مفردات ال

  . لدى طالب الصف اخلامس مبدرسة الطبيعة االبتدائية المبونج املفردات العربية إتقانسن حي

 التصويرسيلة ات العربية من خالل استخدام و املفرد تعلم هو حتسني نتائج هذا البحث العلميوالغرض من 

اإلجرائي  البحث هو البحث هذا نوع.الفوتوغرايف لدى طالب الصف اخلامس مبدرسة الطبيعة االبتدائية المبونج

تتم أداة مجع البيانات من خالل .أملواملراقبة والت تطبيقاليت تتكون مراحل البحث من التخطيط والللفصل الدراسي

باستخدام التحليل النقدي الذي هو مبقارنة نتائج  البيانات تحليلالويتم .توثيقار، واملراقبة، واملقابلة، والإعطاء االختب

  .السابقة اإلجراءات يف كل دورة مع مؤشرات حمددة

لدى طالب الصف اخلامس مبدرسة  مفردات اللغة العربية نتيجةأن  نفهم، نتائج البحث اليت مت تطبيقهامن 

، ويتضح ذلك من خالل البيانات األولية حصل عليها االرتفاء ٢٠١٧-٢٠١٦تدائية المبونج يف السنة الطبيعة االب

). ٪٦٣( طالب ٢٦ والذين مل يكملوا) ٪٣٧( رجال ١٥طالبا الذين أمتوا  ٤١ أنقبل أن يتم تطبيق وسيلة التصوير 

ة الطبيعة االبتدائية المبوجنفي الدورة مث بعد أن طبقت وسيلة التصوير الفتوغرايف لدى طالب الصف اخلامس مبدرس

والطالب الذين مل يكملوا بلغ ) ٪٦١(طالبا  ٢٥طالبا الذين أمتوا بلغ جمموعها  ٤١هي من األوىل أن النتائج احملصولة 

 طالبا ٤١من  لدى الطالبالنتيجة احملصولة هي املفرداتإلتقان  يف نتيجة الدورة الثانيةمث ). ٪ ٣٩(طالبا  ١٦جمموعها 

تطبيق وسيلة التصوير  ، وهذا يعين أنه بعد)٪١٢(طالب  ٥ واوالذين مل يكمل) ٪٨٨(طالبا  ٣٦الذين أكملوا 

 الفوتوغرايف حتسن إتقان املفردات لدى الطالب بشكل مدهشمما قبل االستخدام والدورة األوىل والدورة الثانية وهي

  ). ٪٥١(تساوي 

قد حتسن التصوير الفوتوغرايف، يلة ستنتاج أنه من خالل وساالكن واستنادا إىل حتليل البيانات واملناقشة مي

 .لدى طالب الصف اخلامس مبدرسة الطبيعة االبتدائية المبونج إتقان املفردات العربية

  اتقان المفردات، وسيلة التصوير الصورة، الصف الخامس: الكلمة الرئيسية
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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!" (Q.S. Al-Baqarah: ٣١) 

  



 

 إهداء

  

  :شكر اهللا تعاىل، أهدى الباحث هذا االحبث العلمي إىل مع 

ماليا والدي احملبوبني السيد منصور والسيدة حيايت اللذين ربيا، وعلما، وأعطيا التشجيع . ١

حىت يوصل الباحث إىل إكمال هذا . وأخالقيا ودائما يدعوان لنجاح الباحث بكل صرب

  .عسى اهللا أن يرمحهما يف الدنيا واآلخرة. البحث العلمي جبامعة رادين إنتان المبونج

ويل، ونوفا ليا الذين مارز و هريي فريمانسيا، و فخري،  حممدوخاصة أخي  عائليت العزيزة. ٢

  .نجاحي يف إكمال هذا البجث العلمييدعون ل دائما

  .إكمال هذا البحثمن ، حىت أمتكن لتشجيعأصدقائي الذين قدموا ا شكري على. ٣

يف  ين نضجتيتالمبونج ال احملبوبة يعين جامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية اجلامعة .٤

 .التفكري والعمل

   



 

 ترمجة الباحث

 ٢٢ولد الباحث يف التاريخ . ملدعو طايناسم الباحث الكامل هو فاطاين واالسم ا

ابن من السيد منصور . بفرية بنيادينجان منطقة كلومبيان حمافظة تانغاموس ١٩٩٣ينايري 

 .والسيدة حيايت وهو االبن اخلامس من مخسة أبناء

بنيادينجان منطقة   ١الباحث دراسته االبتدائية باملدرسة االبتدائية احلكومية  اختذلقد 

مث واصل دراسته باملدرسة املتوسطة . ٢٠٠٦-٢٠٠١افظة تانغاموس يف السنة كلومبيان حم

مث . ٢٠٠٨-٢٠٠٦بنيادينجان منطقة كلومبيان حمافظة تانغاموس يف السنة  ١احلكومية 

بنيادينجان منطقة كلومبيان حمافظة  ١واصل دراستة الثانوية مبدرسة الثانوية احلكومية 

 .٢٠١٠-٢٠٠٨تانغاموس يف السنة 

واصل الباحث دراستة املاجيستري جبامعة رادين إنتان  ٢٠١٣ السنةيف  مث  

 .اإلسالمية احلكومية المبونج، بكلية الرتبية يف قسم اللغة العربية

يوليو  ٣٠اشرتكه الباحث منها كلية العملية الفعالية يف التاريخ األنشطة اليت فأما 

اشرتك يف  ٢٠١٧أغسطوس  ١٥خ مث يف التاري. بسابوتيح بانياك المبونج الوسطى ٢٠١٦

مبارة كرة الريشة يف منطقة كلومبيان،وحبمداهللا حصل الفائز واألصدقاء على الرتتيب الثالث 

 .يف منطقة كلومبيان حمافظة تانغاموس

   



 

 كلمة شكر وتقدير

  

ا وشكرا هللا سبحانه وتعاىل الذي يرحم ويكرم الباحث حىت يقدر على إكمال محد

يكتب هذا البحث العلمي لتكميل . رسالة علميةك.ي حتت العنوانهذا البحث العلمي الذ

شروط احلصول على الدرجة العليا يف كلية الرتبية جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية 

 وال يتخالص إكمال هذا البحث من مساعدات وتوجيهات كل اجلوانب، لذلك. المبونج

  :ذلك بفضلو يشكر الباحث الشكر اجلزيل يف هذه املناسبة 

 احلكومية اإلسالمية إنتان رادين السيد الدكتور خري األنوار كمدير كلية الرتبية جبامعة .١

 .المبونج

السيد الدكتور سفري كرئيس قسم اللغة العربية، الشكر على كل اتوجيه واإلرشاد   .٢

 .نتان اإلسالمية احلكومية المبونج طول دراسة الباحث جبامعة رادين إ

د كاملشرف األول والسيد غونتور جتاهايا كاسوما كاملشرف الثاين السيد عبد احلمي .٣

 .اللذين أعطيا التوجيه والإلرشاد



 

ونائبهم جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج  ،وناضر احملالسيد والسيدة  .٤

 .دراسةأثناء ال الذين بذلوا جهدهم يف التوجيه واإلرشاد

لطبيعة االبتدائية المبونج، ومجيع املعلمني، السيد راشد أوكنويب كرئيس مدرسة ا .٥

 .م وتساحمهم يف هذا البحث العلميواملوظفني، وطالب الصف اخلامس على تعاو�

عسى أن تكون . واهلداية، والعناية ،إىل اهللا يسأل الباحث الرمحة الدائمةوأخريا،  .٦

 .كمال هذا البحثهذه الرسالة العلمية نافعة جلميع األطراف الذين ساعدوا وساحموا يف إ

 

 ٢٠١٧بندر المبونج  اكتوبر         

                                                                                                

 فطاني



 

  الباب األول

  المقدمة

  توضيح الموضوع. أ

رح تاج إىل شحي، ا البحث العلميهذبالتفصيل حمتويات  باحثالصف أن ي قبل

بعض املصطلحات الواردة يف العنوان مع غرض تقدمي حملة عامة عن مجيع حمتويات الواردة 

 يلةإتقانالمفردات العربية عبر وس تحسين" بحثاللتجنب سوء الفهم يف فهم عنوان . فيه

 ،حيتاج"لدى طالب الصف الخامس بمدرسة الطبيعة االبتدائية المبونجالتصوير الصورة

  : املصطلحات الواردة يف العنوان كما يليإىل شرح معىن الباحث

  التحسين. ١

األعمال التجارية، واألنشطة، وما (وسيلة، والعمل على زيادة و التحسن هو عملية، 

يف هذه احلالة هو نشاط لزيادة إتقان مفردات الطالب، لذلك هو أفضل من  ١)إىل ذلك

  .سابقتها

  

                                                             
١  Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, ٢٠٠٢), Cet. ٢. h. ١١٩٨.   



 

  تقاناإل. ٢

يز اإلجراءات والتفاهم أو القدرة على استخدام ، أو جييةكيفالتقان يعين عملية، اإل

  ٢.أو الفعل الرئيسي) أن تفعل شيئا(القدرة والرغبة ، )غريمهاو املعرفة واملهارة، (

  اتدمفر ال. ٣

عروفة من قبل شخص أو أي تعريف ات هي جمموعة من الكلمة أو الكنوز املاملفرد

دات عبارة عن جمموعة من وأوضح كذلك أن املفر  ٣.آخر الذي هو جزء من لغة معينة

  ٤.املفردات اليت يستخدمها شخص أو ما شابه ذلك

  طالبال. ٤

شأن الرتبية الوطنية ب ٢٠٠٣السنة  ٢٠القانون الوطين رقم  ٤اآلية  ١للفقرة  وفقا

علم ما هو متاح الذين حياولون تطوير إمكانا�م من خالل عملية ت تمعأفراد ا�" طالب همال

  ٥".تعلم مانوع على شبكة، ومستوى و 

                                                             
٢ Ibid,  h. ٦٠٤ 
٣  Syaiful Mustofa, Model Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif  (Malang: UIN-Maliki Press, 

٢٠١١), h. ٦١. 
٤  Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

٢٠١٤), h. ١٠٩. 
٥  Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem pendidikan Nasional) UU RI No ٢٠ Tahun ٢٠٠٣  

(Jakarta: Sinar Grafika, ٢٠٠٩), h. ٣. 



 

هي جمموعة من  طالبخنلص إىل أن املقصود من الميكن أن السابق ال رأيالمن 

وا جعلالطالب الذين املدرسة، لذلك يف هذا  يف ألطفال الذين كانوا حيضرون عملية التعلما

من  مإتقان قدر�حتسني موضوع البحث من أجل احلصول على بيانات عن تطور  سياق

  .املفردات

  ة الطبيعة االبتدائية واي هوي جاتي آغونج المبونج الجنوبيةمدرس. ٥

مدرسة ممتازة مع هي  اجلنوبية المبونج آغونج وايهوجيايت االبتدائية مدرسةالطبيعة

ي، وتقع املدرسة يف قرية واي هو . اإلجنازات املختلفة يف ا�االت األكادميية وغري األكادميية

  .ستخدم كمكان للبحثهي ت يت، الاجلنوبية جايت اجونج المبونج

هو  ا البحث العلميأن يفهم أن الغرض من هذ ميكن السابقاستنادا إىل الوصف 

كما . طالبالتصوير الصورةيف حتسني إتقان مفرودات ال يلةدراسة من خالل تطبيق وس

  .تعريف األسلوب اجلديد وهو أسلوب التصوير الصورةيف حتسني إتفان املفردات�دف إىل 

  

  



 

  ئل اإلعالموسا. ٦

وسائل اإلعالم هي أدوات وكل ما ميكن استخدامه يف العملية التعليمية اليت �دف 

  ٦.تصل �ا إىل الطالب إىل حتفيز واألفكار واملشاعر والدوافع اليت

  الصورة التصوير. ٧

. خدامها كمقدمة يف التعلمهو نوع من وسائل اإلعالم اليت ميكن استالتصوير الصورة

 طالباستخدامها من قبل اليتم و الرسوم املتحركة،  ة، ومثل الصور  سلوبنوع من هذا األ

بفعالية يف أنشطة التعليم والتعلم، يف كل مستوى من مستويات التعليم وجمموعة متنوعة من 

  ٧.التخصصات

  الموضوعأسباب اختيار . ب

درة على التواصل العربية يعين أن املتعلم يف الطلب لتطبيقه يف الق/ تعلم اللغة األجنبية . ١

ولتحقيق هذه األهداف هناك حاجة إلی اسرتاتيجيات أو . مع اللغة، شفهيا وكتابيا

                                                             
٦  Khalillullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, ٢٠٠٤ ). h. 

٢٤. 
٧ Nana Sudjana dan Ahmad  Rivai, Media pengajaran, Sinar Baru Algensindo, Bandung, ٢٠١١, 

h. ٧ 



 

وسائل إعالم مناسبة وفعالة ميکن أن تساعد املتعلمني علی حتسني مهارا�م العربية 

  .بنشاط

 الطالب. وجودة يف هذا ا�ال حول إتقان الطلبة الذين ال يزالون منخفضنياملشاكل امل. ٢

  .يف عملية التعلمامللل وقلة مشاركةه ، وهذا يسبب املتنوعة مل يستخدم وسائل اإلعالم

حل املشكلة عن طريق استخدام وسائل اإلعالم يف  باحثمع الظاهرة املذكورة حياول ال. ٣

سائل اإلعالم التصوير التعلم اليت ميكن أن حتسن إتقان مفردات الطالب باستخدام و 

  صورةال

  ألساسيةالقضايا ا. ج

عن طريق الفم، سواء يقدر اإلنسان على التواصلمع بعض .اللغة هي وسيلة لالتصال

والكلمات املستقلة ال جتعل أي . يف إعالن وقبول اليت ال ميكن القيام به من قبل احليوان

دة وكذلك تشكيل معىن متغري ألنه يف لغاتنا الطبيعية حنن حباجة إىل مساوا�ا مع كلمات جي

كون املفردات اخلزائن من أجل جعل تقبل توتري الكلمات حنن حباجة إىل أن . ةمعان جيد

 .األمر أسهل بالنسبة لنا على التواصل

  



 

  خلفية البحث. د

/ اإلنسان بيسابركومونيكاساتودينيا باستخدام أتاسافريال . اللغة هي وسيلة لالتصال

والكلمات . ه من قبل احليوانعن طريق الفم، سواء يف إعالن وقبول اليت ال ميكن القيام ب

املستقلة ال جتعل أي معىن متغري ألنه يف لغاتنا الطبيعية حنن حباجة إىل مساوا�ا مع كلمات 

أن نركب الكلمات جيب لنا أن يكون لدينا خزائن قبل . جيدة وكذلك تشكيل معان جيدة

  .األمر أسهل بالنسبة لنا على التواصلمن املفردات احملفوظة ليكون 

اللغة األجنبية  متعلملغة اليت جيب أن يتقنها فردات هي واحدة من عناصر الامل

املفردات هي ، فردات العربيةيف امل ٨.على اكتساب مهارات االتصال مع اللغة اكون قادر يل

واحدة من اجلوانب اهلامة يف إتقان اللغة، مبا يف ذلك العربية، فهم النص املكتوب أو اللغة 

وكلما زاد عدد األفراد الذين . طالقة يعتمد كثريا على إتقان املفرداتالعربية املنطوقة ب

ميارسون القراءة، يصبح فهم القراءة أسهل، حيث أن طالقة التواصل باللغة العربية تتحسن 

                                                             
٨  Syaiful Mustofa,  Startegi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 

٢٠١١), h.٦١. 



 

لذلك، يتم تطوير إتقان املفردات من قبل كل من يريد أن يتقن اللغة، وخاصة . بشكل أسرع

  ٩.العربية

فهم الاملفردات هي وسيلة لتحسني حتسني إتقان مفهوما أن  كن أن يكونلذلك مي

كافية لدعم شخص يف الاخلزانة العربية . أو األجنبية يف تعلم اللغة العربية املفرداتأو 

التحدث أو الكتابة مهارة من لقول أن أن نقول وهكذا، ميكن . والكتابة يف اللغةالتواصل 

  .نتجة والفعليةاملغنية و املفرداتالبل املعرفة وإتقانجيب أن تكون معتمدة من ق مهارات اللغة،

يف هذه احلالة اللغة العربية هي واحدة من لغات العامل اليت مت التقدم مبا يتماشى مع 

متزايد جهود  تطوير العلم والتكنولوجيا علىويشجع  ١٠.التنمية االجتماعية للمجتمع والعلوم

أحد  التعلم هويف وسائل االعالم .  عملية التعلمالتجديد يف استخدام النتائج التكنولوجية يف

أن وسائل أرشاد  من أجل حتقيق األهداف اليت أعرب عنها األزهرالسبل اليت يستخدم املعلم

تصال ألنشطة التعليم والتعلم ، وهلا وسائل اإلعالم أيضا وظيفة من أجل االاإلعالم هو أداة 

  ١١.حتقيق األهداف التعليمية

                                                             
٩  Imam Asrori, Strategi Belajar Bahasa Aab, (Malang: MISYKAT, ٢٠١٢), h. ٨٤. 
١٠  Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-MALANG PRESS, 

٢٠٠٩), h.١. 
١١  Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, ٢٠١١) , Cetakatan 

ke-١٤,  h. ٢. 



 

هريمان يف كتابه يوضح أن لغة أجيف عبد العليم حبسب ما نقلت عنهووفقا إلبراهيم 

التدريس مهم جدا ألنه ميكن استحضار شعور الطالب سعداء ومتحمسون وجتديد روحها، 

وخيلق شعورا من قلوب حمبة للمدرسة، وميكن تعزيز املعرفة، وحتول الدرس لالستخدام وسائل 

ما كانت مادة الدرس، وخاصة العربية، وهكذا، مه. اإلعالم يتطلب احلركة والعمل

واستخدام وسائل اإلعالم مهم جدا، ألنه جيعل فإن عملية التعلم تكون أكثر مالءمة 

  ١٢.للطالب

ويتضح من بعض الفهم السابق أن وسائل اإلعالم هي أداة يستخدمها املعلمون 

الب يف عملية التعلم الذين هم يف غاية األمهية يف عملية التعلم من أجل إثارة روح ومتعة الط

  .وخاصة تعلم اللغة العربية

  :يف عملية التعلم هناك وسائل اإلعالم املختلفة اليت ميكن استخدامها، من بني أمور أخرى

غة األجنبية اليت تتطلب املتعلم تعلم اللوسيلة  ؛)املساعدات السمعية(السمع أداة . ١

  .شريط، أو آلة موسيقية معينةشعور السمع هو الراديو املهيمن، مسجل الالستخدام 

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

Rosdakarya, ٢٠١٣), h. ٢٢٥. 
 



 

هذا النوع من وسائل اإلعالم متيل إىل أن تكون سهلة ). الوسائل البصرية(أداة الرؤية . ٢

وغالبا ما وجدت  سهلة للحصولهي لشراء ألنه ميكن إجراء أو اختيارها من املواد اليت 

. كلف متامايف احلياة اليومية، والثمن هو ليست مكلفة حىت يف بعض األحيان تامبا ت

  .ألواح الكتابة، والدعائم والصور والصور، وكذلك بطاقات وما شابه ذلك: وكذلك

، ميكن تصنيف هذا النوع من الوسائط إىل )فيسوال إيدس-أوديو( البصرية السمعيةأدة . ٣

  ١٣.ثالث جمموعات رئيسية، أي األشياء احلقيقية واملنمنمات واألشياء اخلاصة

التصوير أكثر على وسائل اإلعالم املرئية اليت هي  احثيف هذه احلالة يركز الب

هو نوع واحد من وسائل اإلعالم املتاحة، واليت ميكن استخدامها  التصوير الصورة، و الصورة

هذا النوع من وسائل اإلعالم صورة يف شكل صور، صور، . كمقدمة يف التعلم

ناس ال(نسخ من السلع  وميكن أن تفسر الصور على أ�ا. لوحات،الرسوم، وهكذا دواليك

وميكن استخدام هذه الوسيلة من قبل املعلمني بشكل فعال ) وما إىل ذلكواحليوانات والنباتات

  ١٤.يف أنشطة التعليم والتعلم، على كل مستوى من مستويات التعليم وخمتلف التخصصات

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

Bahasa Arab, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, ٢٠١٢), h.١١٧-١١٥. 
١٤Nana Sudjana dan Ahmad  Rivai, Media pengajaran, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 

٢٠١١, h. ٧ 
 



 

هو صورة أو وسائل اإلعالم  ميكن أن يفهم أن التصوير الصورةالسابق  فهمالمن 

الصورة .بشكل فعال يف أنشطة التدريس والتعلم كن استخدامها من قبل املعلمصورة اليت ميال

  .هي أيضا أداة ميكن أن توضح كلمة ليكون مفهوما بسهولة

نشطا وخالقيا يف  ينقادر  واكونيجع الطالب ليشساعد و يالتصوير الصورةميكن أن 

م هي دليل على العملية اليت يتعهد عملية التعلم يف حتقيق نتائج التعلم، ألن نتائج التعل

شخص للحصول على سلوك جديد كليا نتيجة ملمارسته اخلاصة، مما أدى إىل تغيريات يف 

التصوير حىت يف هذه احلالة يستخدم الباحثون وسائل اإلعالم . ١٥التفاعل مع بيئته

  .الطلبةلتحسني إتقان مفروداتالصورة

  :صورةالتصوير الستخدام وسائط وفيما يلي خطوات التعلم با

  .يشرح املعلم خصائص الصورة اليت سيتم تدريسها. أ

  .يشرح املعلم وظائف الكائن الرسم جيري تدريسها. ب

  .يشرح املعلم األشياء املختلفة للصورة اليت سيتم تدريسها. ج

  .املعلم يعطي الطالب فرصة لشرح الصورة اليت تدرس. د

                                                             
١٥ Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta. ٢٠٠٣. 

Hlm. ٢  



 

  .ف من الصورة اليت تدرساملعلم يعطي الفرصة لشرح وظائف اهلد. ه

  .الطالب الفرصة لطرح أشياء أقل وضوحا املعلم يعطي. و

  .م املعلم بتوزيع ورقة عمل الطالبيقو . ز

  .املوزعةورقة األسئلة يعمل الطالب على . ح

  .١٦ورقة األسئلةيقوم املعلم بتقييم نتائج . ط

تصوير المن اخلطوات املذكورة ميكن أن يفهم أن خطوات التعلم من خالل 

جيب على املعلم األول شرح أوال لطبيعة الصورة اليت سيتم : هي على النحو التايلالصورة

تدريسها للمتعلمني، جيب على املعلمني اثنني أوال شرح وظيفة الكائن ليتم تدريسها، مث 

بعد مزيد من التوضيح، املعلم يعطي . فهاالفرق بني کل کائن يتعني استکشا يشرح املعلمون

ب، وعالوة على مث يسأل املعلم أشياء ليست واضحة للطال. فرصة لشرح ما فعلوه الطالب

ويطلب من الطالب القيام بذلك، واخلطوة األخرية  األسئلة بتوزيع أوراق ذلك، يقوم املدرس

  .من املعلم يعطي قيمة للمهام اليت يقوم �ا الطالب

  :ه الدراسة هي كالتايليف تعلم املوفرودات يف هذالتصوير الصورةخطوات استخدام 

                                                             
١٦Nana SudjanadanRivai, Op.Cit, h. ١٠ 

 



 

  .ملراقبة الصورة عن االلوان طالباملعلم يطلب من ال. أ

  .املعلم يقرأ الصورة عن االلوان ويطلب من الطالب ملتابعة. ب

يوضح املعلم صورة من االلوان كذلك اإلشارة إىل معىن ويطلب من الطالب ملتابعة . ج

  .وتتكرر هذه العملية

وعات استنادا إىل جمموعات، وتقسيمات ا�م ٤ب إىل بتقسيم الطال ويقوم املعلم. د

  .اعتبارات معينة

  .صورةااللوان مع التصوير الباملتعلقة  يع أوراق األسئلةتوز يقوم املعلم ب. ه

ملعلمالوقت يوفر ا. مصدر آخر ذي صلة باملواد أو واد من كتاباملتناقش كل جمموعة . و

  .ئهم يف ا�موعةللعمل على املشاكل ومناقشة مع زمال طالبلل

  .يطلب املعلم من ممثلي ا�موعة قراءة نتائج املناقشة واستجابة ا�موعة األخرى. ز

    .يقوم املعلم بتقييم األنشطة. ح

فيما يتعلق ن احلصول عليها من التصوير الصورةهناك العديد من املزايا اليت ميك

  :بأنشطة التدريس، من بني أمور أخرى

  .يف أنشطة التدريس والتعلم، ألنه عمليا دون احلاجة إىل أي معداتسهلة االستخدام . أ



 

، وكيفية احلصول عليها من السهل جدا دون ثمن هو أرخص نسبيا من أنواع أخرىوال. ب

من خالل االستفادة من التقوميات املستخدمة وا�الت . احلاجة إىل إنفاق التكلفة

  .والصحف وغريها من املواد الرسومية

ميكن استخدامها يف نواح كثرية، ملختلف مستويات التدريس وخمتلف ير الصورةالتصو . ج

بدءا من رياض األطفال إىل الكلية، من العلوم االجتماعية إىل العلوم . التخصصات

  .بالضبط

وفقا إلدغار ديل، . ميكن أن يرتجم التصوير املفاهيم أو األفكار ا�ردة لتكون أكثر واقعية. د

يري مراحل التدريس، من الرموز اللفظية إىل مراحل أكثر وضوحا من ميكن للتصوير تغ

  ١٧.الرموز البصرية

ومع ذلك فإن كل وسط تعليمي لديه دائما بعض نقاط الضعف، وكذلك مع الصور 

  :وتشمل العيوب ما يلي. الفوتوغرافية

ألغراض ها فيه الكفاية يف احلجم لالستخدام بعض الرسومات كافية ولكن ليست كبرية مبا. أ

  .ندما يتوقع من خالل العرضالتدريس جمموعة كبرية، إال ع

                                                             
١٧HelmiHasandkk, Buku Ajar StrategiBelajarMengajar, (Padang: UNP, ٢٠٠٣), h. ٤٢-٤١ 



 

التصوير هو ثنائي األبعاد، مما جيعل من الصعب وصف الشكل الفعلي للمقاطعات . ب

باستثناء عندما جمهزة سلسلة متعددة من الصور لنفس الكائن أو مشاهد . الثالث

  ١٨.مأخوذة من زوايا خمتلفة من اطالق النار

 على معلم اللغة العربية يف الصف اخلامساملالحظات اليت قدمها الباحثى وبناء عل

م يتعلأنشطة  البينات األولويات أن احلصول على مبدرس الطبيعة االبتدائية المبونج

عالمات والكتب مل يستخدم املعلم أبدا الو  السبورة املعلم فقط يستخدم وسيلة روداتفامل

ويتجلى هذا من . نخفضةاملإتقان مفردات املتعلم  هذا يؤدي إىل. األخرىوسائل اإلعالم

يف إتقان املفردات لدى طالب الصف اخلامس مبدرسة الطبيعة االبتدائية ة قبل البيانات األولي

 ١٩.المبونج

 

 

 

  

                                                             
١٨Ibid, h. ٤٢ 
١٩Observasi, Guru Bahasa Arab, V SD Alam Lampung, ١٢September ٢٠١٧. 



 

١.١الجدول   

  البيانات من اتقان المفردات لدى الطلبة قبل الدور بالمادة االلوان للصف الخامس

  االبتدائية الطبيعية المبونج من المدرسة المدرسة الطبيعية

No. NAMA KKM NILAI KETERANGAN 
١. A.Damanhuri ٦٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٢. Ahmad aziz ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٣. Ahmaruddin ٥٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٤. Ainulyakin ٤٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٥. Al labab ٥٥ ٧٠ TidakTuntas 
٦. Bogatria ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٧. Delasafitri ٤٥ ٧٠ TidakTuntas 
٨. Eka Amelia ٦٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٩. Ervannuruliqrom ٤٠ ٧٠ TidakTuntas 
١٠. Fathul main  ٧٠ ٧٠ Tuntas 
١١. Herviansah ٦٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
١٢. HafizhArizal ٤٠ ٧٠ TidakTuntas 
١٣. Irma Renita ٥٠ ٧٠ TidakTuntas 
١٤. JimyPrawaka ٣٠ ٧٠ TidakTuntas 
١٥. Mar'atusSholeha ٧٠ ٧٠ Tuntas 
١٦. Maharani zahroh ٧٠ ٧٠ Tuntas 
١٧. M. AdityaPermana ٥٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
١٨. M. Ade Ichwani ٦٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
١٩. NandoYudi P ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٠. Nur Aziza ٥٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٢١. NurAzizah E ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٢. Nurokta sari  ٤٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٢٣. RefkiFareynold ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٤. RendiBagas ٥٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٢٥. Rifkiariansyah ٢٥ ٧٠ TidakTuntas 
٢٦. Rizqiamallia ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٧. Sitihayati ٣٠ ٧٠ TidakTuntas 
٢٨. Sitimursanah ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٩. Sofa Nabila ٤٥ ٧٠ TidakTuntas 



 

٣٠. Sholihin ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٣١. Sonikurniawan ٥٠ ٧٠ TidakTuntas 
٣٢. Sunarman ٧٥ ٧٠ Tuntas 
٣٣. Sepriah ٧٥ ٧٠ Tuntas 
٣٤. Sespa her yannti ٦٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٣٥. Tatiheryanti ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٣٦. Teguhsetiavingsih ٢٥ ٧٠ TidakTuntas 
٣٧. Umamkhairul ٤٠ ٧٠ TidakTuntas 
٣٨. Viviliani ٦٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٣٩. Watikurniati ٨٠ ٧٠ Tuntas 
٤٠. Yulyaningsih ٣٥ ٧٠ TidakTuntas 
٤١. Zulkifli ٧٥ ٧٠ Tuntas 

Tuntas  ١٦ orang 
(٣٩%) 
 

 
 

TidakTuntas  ٢٥ orang 
(٦١%) 
 

 

 اخلامس الصفالطلبة  لدى فرداتقائمة نتائج اختبار القيمة إتقان امل: املصدر

  ٢٠.االبتدائيةالمبونج الطبيعة مبدرسة

 ١٦متدربا، هناك  ٤١ني ظة أنه من باملالح، ميكن السابقواستنادا إىل اجلدول 

وهذا يدل على أن إتقان الطالب  %)٦١(شخصا ٢٥يكملوا  والذينلم ،%) ٣٩(شخصا

من أجل  فمن الضروري لتغيري املعلم بقةالسااستنادا إىل الصورة .املوفرودات ال يزال منخفضا

وسيلة الصورة ، وهذا هو باستخدام فضل الشكلالطلبة مع أ ن مفروداتمواصلة حتسني إتقا

  .التصوير الصورةأو 

                                                             
٢٠Data nilai tesketerampilan membaca peserta didik kelas V SekolahDasarlampung, ٢٠ 

agustus٢٠١٧, pukul ٠٨.١٥. 



 

حتسني "ث مع عنوان إجراء البح يكون سوف لى خلفية املشاكل املذكورة وبناء ع

 الصف طالب لدىير الصورة وسيلة التصو خالل استخدام  إتقان املفردات العربية من

  ."المبونج الشماليةاالبتدائية الطبيعة مبدرسة اخلامس

  مشكلة البحث. ه

يف هذه الدراسة يصوغ املشكلة على  باحثخلفية املشاكل املذكورة، فإن المن  قياما

لتحسني إتقان املفردات العربية  التصوير الصورة وسيلة استخدام ميكن هل: "النحو التايل

  ."؟الشمالية االبتدائيةالمبونج الطبيعة مبدرسة اخلامس الصف طالب لدى

  البحث فوائدو  األهداف. و

 ميكن أن حتسن إتقان املفرداتالتصوير الصورة يلةسإذا كان استخدام و  هلعرفة مل

ويتوقع . الشمالية االبتدائيةالمبونج الطبيعة مبدرسة اخلامس الصف طالب لدىالعربية 

  :هذه الدراسة مفيدة ملا يليأن تكون نتائج باحث ال

  للطالب.١

  .ت العربية لدى طالب الصف اخلامسم املفرداحتسني نتيجة تعل) ١

  .التصوير الصورةدرس اللغة من خالل دروس ة يف تعلم احلصول على جتربة مثري ) ٢



 

زيادة الدافع للمشاركني ملعرفة املزيد عن الفوائد اليت مت احلصول عليها يف املواد ) ٣

 الطبيعة مبدرسة اخلامس الصف طالب لدىيمية يف تعلم اللغة العربية علالت

  .المبونج الشمالية االبتدائية

  للمعلم. ٢

  .المبونج الشماليةمبدرسةالطبيعةاالبتدائيةساعدةكأداة امل) ١

  .املتعددة ئلحتفيز إبداع املعلم يف تطوير الوسا) ٢

يت هي مثرية لالهتمام ومفيدة ألنشطة لتعلم البديلة الة نظرة املعلم إىل وسائالزياد) ٣

  .التعلم

  .التصوير الصورةدافع املعلم لالستفادة من دروس حتسني ) ٤

  للمدرسة. ٣

لتطوير موضوعا�م اخلاصة يف استخدام وسائل اإلعالم  لفصول أخرىكقياس ) ١

 .الفوتوغرافية

 

  



 

  فرضية العمل. ز

ن خالل البيانات اليت مت إجابة مؤقتة ملشكلة البحث، حىت تثبت م الفرضية هي

ومتشيا مع سوجيونو جيادل بأن الفرضية هي إجابة مؤقتة على صياغة مشاكل  ٢١.مجعها

البحث، حيث مت صياغة صياغة مشاكل البحثفي شكل سؤال اجلملة، ويقال مؤقتا، ألن 

  ٢٢.اجلواب معني املعلم يستند إىل النظرية اليت مت احلصول عليها من خالل مجع البيانات

، ولكن فرضية العمل حتتوي االختالف اإلجرائي ليست فرضيةفرضية يف البحث ال

إجراء املقرتح لتحقيق التحسني املطلوب، وللتوصل إىل االختيار املناسب ة العمل على فرضي

للعمل، ميكن للباحث أن يبدأ بالنظر يف اإلجراءات املمكنة للسماح بتحسني املطلوب ويف 

  .ث البحث عن مدخالت من الناس ذات الصلة مبشكلة البحثهذه احلالة جيب على الباح

الفرضية هو إجابة  ميكن أن يكون من املعروف أن فهمالسابق من وجهة النظر 

مث . ، وهو بيان ال يزال ضعيفا احلقيقة وما زالت حباجة إىل إثبات حقيقةالبحث مؤقتة من

ميكن  التصوير الصورة يلةوسمن خالل تطبيق : "ليفرضية العمل يف هذه الدراسة هي كما ي

                                                             
٢١  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis(Jakarta: Rineka Cipta, 

٢٠١٣), h ٦٤  
٢٢ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, ٢٠١٤), Cet. XX, h. ٩٦ 



 

 المبون االبتدائية الطبيعة مبدرسة اخلامس الصف طالب لدى أن تزيد إتقان املفردات

  ".الشماليةج

  السابقة المتعلقةث و البح. ح

، يف املوضوعسابقة على  حبوث، حاول الباحث إجراء ا البحثولدعم إعداد هذ

 وجد الباحث البحوث. هضوع املطلوب دراستشكل أعمال سابقة ذات صلة باملو 

  :مع البحث الذي يتعني القيام به، وهياملتناغمة

املفردات  تعليميف  وسيلة تعليم الصورة"تيتيك نوريانيت بعنوان  هتأجر  ذيالبحث ال

اليت تطبق هو دراسة ميدانية  هذا الوصف" بروضة األطفال يف جاوى الوسطىالعربية 

ن تدريس اللغة هذا البحث أنتائج . فردات العربيةالصورة يف تدريس املوسيلة تعليم استخدام 

دى املصورة فعال جدا يف حتسني إتقان القدرة العربية ل ائلباستخدام الوس العربية، وخاصة

  ٢٣.الطالب

يف أسلوب تعليم املفردات العربية  التجريب"بعنوان  صاحلةه ستيتأجر الذي  بحث ال

هذا البحث ".تدائية احلكوميةجاجارانبالوسائل املصورة لدى طالب الصف الرابع االب
                                                             

٢٣Titik Nuryanti, Media Gambar/ Fotografi  dalam  Pengajaran Kosakata Bahasa Arab Di 
TK Al-Islam Jamseran Jawa Tengah, skripsi, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 
٢٠٠٤ 



 

بشكل املشرتكي وينتج أن االختالف يف تعليم املفردات العربية ي يكون التعليم أسرع فهما 

  ٢٤.لدى الطالبب وسيلة الصورة

 يف تعليم املصورة وسائلالاستخدام "بعنوان  عفيفة جورية هتأجر  الذي بحثال

سلمان " طفال سلمان الفارسي يوغياكارتالدى طالب الصف ب بروضة األ املفردات العربية

التصوير شري إىل أن استخدام وسيلة بشكل مشرتكي و يهذا البحث" ياكرتاالفارسي يوج

  ٢٥.نتائج تعلم الطالب و خاصة يف املفردات ميكن أن حتسن بشكل فعالالصورة

 

   

                                                             
٢٤ Siti Solikhah, Eksperimentasi Metode Pembelajaran Mufrodat Bahasa Arab Dengan 

Menggunakan Media Gambar Pada Siswa Kelas IV Di Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Jejeran” skripsi, 
Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, ٢٠٠٩ 

٢٥Ngafifah Juwariyah, penggunaan media gambar  dalam pengajaran kosakata bahasa Arab 
siswa kelompok B di TK IT Salman Alfarisi Yogyakarta”, skripsi, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN 
Sunan Kalijaga, ٢٠١٣ 



 

 الثاني بابال

 النظري طاراإل

    داتمفر التقان في إعام  بحث. أ

 إتقان المفردات  حسينفهم ت. ١

التحسني يف هذا  ٢٦.، وأسلوب، وحتسني حماولة وما إىل ذلكالتحسني هو عملية

تقان يعين العملية، اإل، يف حني أن طالبلدى المعرفة املفردات  احلال هو عملية لزيادة

واملعرفة، ( تمكني، فهم أو القدرة على استخدام التقان أو اإلإجراءات و وسائل، وال

 ٢٧).وما إىل ذلك واالستخبارات

جزء من  أو جمموعة يعرفها شخص ات هي جمموعة من الكلماتيف حني أن املفرد

 ٢٨.لغة معينة

عناصر اللغة اليت جيب أن  إحدىويف الوقت نفسه، وفقا ألمحد إفندي املفردات هي 

 ٢٩.على احلصول على مهارات االتصال مع اللغة اقادر كون يلاللغة األجنبية  متعلميتقنها 

                                                             
٢٦ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, ٢٠٠٢), Cet. ٢. h. 
٢٧Ibid, h. ٦٠٤. 
٢٨ Syaiful Mustofa,  Startegi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang : UIN-MALIKI 

PRESS, ٢٠١١), h.٦١. 
٢٩  Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit., h. ١٢٦.    



 

دا إىل الفهم املذكور، ميكن القول بأن املفردات هي جمموعة من الكلمات اليت واستنا

واملفردات هي أهم عنصر جيب أن . يعرفها شخص أو جمموعة، أو هي جزء من لغة معينة

 .يتقنه شخص ما لتعلم اللغة خاصة اللغة األجنبية مثل اللغة العربية

املفردات هي قائمة ) ١: (ما يليوفقا هلورنيب كما نقلت عن عزيز فاهروروزي يوضح 

املفردات هي العدد اإلمجايل للكلمات ) ٢. (من الكلمات يف كتاب مع تعريفات أو ترمجة

وفقا لرادلية زين الدين املفردات هو جزء . تشكل لغة) مع القواعد اليت جتمع بني ذلك(اليت 

 ٣١.فرداتألن جوهر اللغة هو عبارة عن جمموعة من امل ٣٠،أساسي من تعلم اللغة

واستنادا إىل الفهم املذكور، ميكن القول بأن املفردات هي عبارة عن جمموعة من 

لحصول لأو أدات معروفة من قبل شخص أو جمموعة امسا أو فعال الكلمات سواء كانت 

 .على الكفاءة يف اللغة

لذلك ميكن أن يكون مفهوما أن حتسني إتقان املفردات هو وسيلة لزيادة فهم 

 .عرفة املفردات يف تعلم لغة أجنبيةمالشخص أو 

                                                             
٣٠  Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 

Pustaka Cendeka Utama, ٢٠١١), h. ٢٩.  
٣١Radliyah Zaenuddin dkk, Metodologi & Startegi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta : Pustaka Rihlah Group, ٢٠٠٥), h. ٨٩ 



 

يدعم جدا أربع مهارات لغوية، ونوعية املهارات  مفرداتباإلضافة إىل ذلك، إتقان 

وكلما ازدادت ثراء . اللغوية واحد تعتمد بشكل واضح على كمية ونوعية املفردات لديها

ة دور املفردات يف ما مدى أمهي. املفردات لدينا، زادت فرصنا يف أن نكون ماهرين يف الكالم

 :لغة الكتب املدرسية كما اقرتح غونتري تارجيان على النحو التايل

 .كمية ونوعية ومستوى وعمق املفردات هي أفضل املؤشرات الشخصية للنمو العقلي. أ

تطوير املفردات هو التنمية املفاهيمية، وهو اهلدف التعليمي األساسي لكل مدرسة أو  . ب

 كلية؛

 .من حيث املبدأ هو تطوير املفردات اليت هي أيضا تطور املفاهيميكل التعليم . ج

وسيتأثر الربنامج املنهجي لتطوير املفردات بالعمر واجلنس والدخل والقدرة الفطرية . د

 .االجتماعيوالوضع 

 .العوامل اجلغرافية تؤثر أيضا على تطوير املفردات. ه



 

عروف إىل جمهول أو غري معروف، وكذلك يف عملية القراءة اليت توجه شخص من امل. و

ودراسة املفردات فعالة جيب أن تتحرك يف نفس االجتاه، من الكلمات املعروفة إىل كلمات 

   ٣٢.جمهولة أو غري معروفة

ألن أحد . لديها دور ملهارات اللغة) مفرادات(كذا ميكننا أن نفهم أن املفردات 

ما هو كمية ونوعية املفردات اليت مهارات اللغة، حىت األكثر حس طالبالحمددات نوعية 

 .متلكها وتتقن

 مفراداتالأهداف تعلم . ٢

 :وفقا لسيفول مصطفى الغرض العام من تعلم املفرداتالعربية هو كما يلي

 .نصالهم فإدخال املفردات اجلديدة للطالب، إما من خالل قراءة املواد أو . أ

يد اجلشكل صحيح ألن النطق على نطق املفردات ب ينقادر واكونيلتدريب الطالب . ب

 .قيقي ميكن أن يؤدي إىل القدرة على الكالم وقراءة جيدا وبشكل صحيح جدااحلو 

أو عند استخدامها يف ) قائمة بذا�ا(فهم معىن املفردات، إما يرمز إليها أو املعجمية . ج

 ).ةوحنويمعاين داللية (سياق مجل معينة 

                                                             
٣٢  Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kosakata , (Bandung: Angkasa, ٢٠١١),  h. ٣ 



 

) الكتابة(والكتابة ) التحدث(التعبري عن الكالم  على تقدير وظيفة املفردات يف القدرة. د

 ٣٣.وفقا للسياق الصحيح

  :وفقا للسلطان سيحريل هو كما يلي) مفرادات(الغرض اخلاص من تعلم املفردات العربية 

 .قدرة الطالب على نطق حروف العربية. ١

 .ستقلةاملقدرة الطالب على فهم معاىن حروف العربية . ٢

عرفة طريقة االشتقاق من حروف العربية ووصفها يف تركيب لغوي قدرة الطالب على م. ٣

 .صحيح

 ٣٤.القدرة على استخدام الكلمة املناسبة يف املكان املناسب. ٤

، ميكن أن يكون مفهوما أن تعلم املفردات له أغراض السابق واستنادا إىل الوصف

أن تكون قادرة  الطلبةمن هذه األهداف يف هذه الدراسة يتوقع من. عامة وأغراض خاصة

فرادات مع النطق اجليد والصحيح، وقادرة على فهم معىن مفردات، وقادرة على معلى قراءة 

 .استخدام مفردات يف شكل مجلة

                                                             
٣٣  Syaiful Mustofa,  Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif , (Malang, Uin-Maliki 

Press, ٢٠١١), h.  
 

٣٤  Sulthan Syahril, Op.Cit, h. ١٢٤ 



 

 أنواع مفرادات. ٣

 :وحبسب ثعيمة اليت نقلها سيفل مستفى، يصنف املفردات على النحو التايل

 المفردات في سياق اللغويات . أ

 .)القراءة(والنص ) احملادثة(ملفردات على حد سواء اللغة املنطوقة املفردات لفهم ا) ١

 .)عادية(وغري رمسية ) رمسية(املفردات حتتاج إىل استخدام املفردات املناسبة، سواء رمسيا ) ٢

 -ناسبة حىت ال يكون اللوم امليدة و اجلحتتاج إىل اختيار املفردات . املفردات للكتابة) ٣

 .تفسري من قبل القراء

 المفردات وفقا لمعنى لها. ب

هي املفردات األساسية اليت تشكل الكتابة لتكون ) ةاملفردات احملتوى(الكلمات األساسية ) ١

 .صاحلة، على سبيل املثال االسم، الفعل، وغريها

الكلمة اليت توحد املفردات واجلملة حبيث تشكل التعرض اجليد يف . وظيفة الكلمات) ٢

 .على ذلك جرة، إستواتيف أدوات، وهلم جراومن األمثلة . الكتابة



 

الكلمات العنقودية هي املفردات اليت ال ميكن أن تقف وحدها، ولكن يتم دجمها مع  ) ٣

على سبيل املثال ميكن أن يعين رغب حيب عندما . كلمات أخرى لتشكيل معاين خمتلفة

  ٣٥.ق لكبينما لو عن رغب يعين الكراهية أو ال يرو . يقرتن مع يف يكون رغب يف

 ااستخدامه حيثالمفردات من . ج

، واملفردات املستخدمة يف اللغة املنطوقة واملكتوبة )يةالنشطالكلمات (مفردات النشطة ) ١

 .حىت مسعت ومسعت الكثري من خالل قراءات خمتلفة

الكلمات السلبية، املفردات اليت من املتوقع أن يفهم عند القراءة أو السمع، ولكن ال ) ٢

 ٣٦. لغة احملادثة اليومية أو كتابة األنشطةتستخدم يف

املبادئ اليت كتبها بسري مصطفى وعبد احلميد عن اختيار املفردات اليت سيتم تدريسها 

 :هي كما يلي) غري الناطقني باللغة العربية(للمتعلمني األجانب 

 .متستخدفردات اليت امليعين اختيار ) الرتدد(التواتر . أ

                                                             
٣٥ Syaiful Mustafa, Op. Cit., h. ٦٥ 
٣٦ Muhammad Khuli Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Basan 

Publishing, ٢٠١٠), h. ٨٨ 



 

اختيار جمموعة مفردات تستخدم على نطاق واسع يف الدول " توازو"ويعين مصطلح . ب

 .العربية، وهي ليست مستخدمة على نطاق واسع يف بعض الدول العربية فحسب

اختيار كلمة معينة ومعىن معني أيضا، أي الكلمات املستخدمة ) متاالهيا(يعين مصطلح . ج

 .يف بعض ا�االت

املألوفة واملشهورة وترك وراء الكلمات اليت نادرا ما يعين اختيار الكلمات ) األلفة(أولفا . د

 .تسمع استخدامه

يعين اختيار الكلمات اليت ميكن استخدامها يف خمتلف ا�االت ال ) كوفرييج(سيومول . ه

 .تقتصر على جماالت حمددة

مهية تعين اختيار الكلمات اليت غالبا ما حيتاج الطالب إىل استخدامها بدال من األ. و

 .حتتاج أحيانا إىل احلاجة أو نادرا ما حتتاج إليهاال ات اليت  الكلم

أوروباه يعين اختيار الكلمات العربية، أي اختيار الكلمة العربية على الرغم من وجود . "ز

 .٣٧بديل يف لغات أخرى

                                                             
٣٧  Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Op. Cit., h. ٦٩ 



 

من أنواع املفردات املذكورة أعاله يف تعلم املربني جيب أن تعد مفردات مناسبة 

ستوى أو مستوى املدرسة، يف هذه احلالة سوف يأخذ الباحثون مستوى للمتعلمني وفقا مل

  .ولذلك جيب على بندك أن تبقي على مبادئ ومعايري واضحة. املدرسة اإلبتدائية

 معنى ووظيفة مفرادات. د

. مفردات معجمية ومفادات وزيفية: من حيث الوظيفة، تنقسم املفردات إىل قسمني

املنزل، القلم، (عىن يف القواميس مثل بيت، القلم، السيارة األول هو املفردات اليت هلا م

وغري يف حني أن الثاين هو املفردات اليت حتمل وظيفتني، مثل اجلرة، أمسا املوشول، ). سيارة

 ٣٨.ذلك

ومعىن داللة ) أشلي(وميكن تقسيم معىن كلمة إىل اثنني، ومها معىن الداليل 

هناك نوعان من املعاين الداللية اليت . ارد يف القاموساملعىن الداليل هو املعىن الو ). إدهايف(

يف حني أن كلمة ". األم الوالدة"كلمة األم احلقيقية تعين . هي املعاين اجلوهرية والتصويرية

وميكن أيضا متييز معىن الداللة بني معىن . حتتوي على معاين رمزية" أم الكتاب"األم يف 

                                                             
٣٨  Syaiful Mustofa, Op. Cit., h. ٦٧. 



 

، يف حني أن معىن "الناس الصاخبة"ين أصلها كلمة احلاتف تع. األصل ومعىن املصطلح

 .٣٩"اهلاتف"املصطلح هو 

املعىن الداليل، هو املعىن اإلضايف الذي يتضمنه الفروق الدقيقة أو االنطباع اخلاص 

على سبيل املثال، كلمة آل معىن داللة هي احلب . نتيجة لتجربة مستخدمي اللغة

عىن احلقيقي يف حني املعاين داللية ليست معىن ميكن القول معىن الداللة كما امل ٤٠.واحلماية

 .صحيح

 مفراداتالخطوات تعلم . ه

 :املفردات حتتوي على األمور التالية

 .الشرح عن طريق املوقف أو السياق اللفظي) ١

 .اشتقاق الكلمة أو بنيتها) ٢

 .التمثيل) ٣

 .اإلشارة إىل الشئ أو ملسه) ٤

                                                             
٣٩  Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit., h. ١٢٦ 
٤٠Ibid., h. ١٢٧ 



 

 .استخدام الصور والرسوم) ٥

 .أو السلم الداليل التسلسل) ٦

 .املرتادفات واألضداد) ٧

 .٤١الرتمجة) ٨

وفقا حملمد علي اخلويل إذا كنت تريد أن تعلم مفردات جديدة، مث ميكننا أن نتخذ عدة 

 :خطوات

 .يقول املعلمون كلمة مرتني أو ثالث مرات واملتعلمني االستماع إليها. ١

 .كامل  املعلم يكتب كلمة على منت الطائرة مع حرف علة. ٢

 .يشرح املعلم معىن الكلمة بالطريقة اليت تتطابق بشكل أفضل مع طبيعة الكلمة. ٣

املتعلمون بشکل  مھيستخدم املعلم کلمة يف مجلة أو أکثر من اجلمل الکاملة حتی يف. ٤

 .أفضل املعاين والوظائف النحوية

 .تقليد نطق مجلة واحدة معا، مث يف جمموعات، مث بشكل فردي الطلبة.٥

                                                             
٤١ Sulthan Syahril, Op., Cit, h. ١٢٥ 



 

مستوى  مھکيفية کتابة کلمة للمتعلمني، خاصة إذا کان لدی  ھيقوم املعلمون بتوجی. ٦

 .صعوبة يف الکتابة

 .يكتب املعلم معىن الكلمات واجلمل اليت ميكن أن تساعد يف توضيح املعىن على ا�لس. ٧

 .كتابة املفردات اجلديدة اليت مت كتابتها على منت الطائرة  الطلبة.٨

 .ب٤٢الكلمات، وهذا يعين الكلمات، واجلمل عينة يف كل كتا كتابة  الطلبة.٩

ميكن للمتعلمني االستماع إىل ) ١: اخلطوات التسعة املذكورة ميكن أن حتقق ما يلي

) ٣كرر النطق بعد فهم املعىن،   الطلبة)٢. أمثلة من النطق املنطوق قبل تكرار وتكرار هلم

، يكرر ذلك، يكتب ذلك، على منت هذه اخلطوات هي شاملة، حيث يتحدث املعلم كلمة

، واالستماع إىل النطق، الطلبةلذلك ال. الطائرة، يضعها يف مجلة مثالية، ويكتب معناها

 .تكرار كلمة يف سياق مجلة مثالية الطلبة)٤. وكتابته، وقراء�ا، وتكرار ذلك

 مفراداتالمؤشرات إنجازات . ٤

فردات التعلم، حيث تعلم إن تعلم اللغة ال ميكن فصله عن طريق ما يسمى مب

تعلم مفردات ليس فقط تعليم . مفردات هي واحدة من العناصر امللحة يف تعلم اللغة نفسها

                                                             
٤٢  Muhammad Ali Al-Khuli, Op. Cit., h. ١٠٣  



 

تعترب قادرة على إتقان  الطلبةاملفردات مث توجيه الطالب إىل حفظ، ولكن أكثر من أن

 .مفردات إذا كان قد وصلت إىل بعض املؤشرات القائمة

 :شر املتعلم يفهم معىن مفردات على النحو التايلوفقا حملمد علي اخلويل، مؤ 

 .الطالب قادرون على فهم معىن الكلمة عند مساع أو قراءة الكلمة. أ

 .الطالب قادرون على الكالم كلمة بشكل صحيح عند استخدامه يف حمادثة. ب

 .الطالب قادرون على كتابة كلمة بشكل صحيح. ج

 .مجل مثالية سواء يف الكتابة ويف احملادثةالطالب قادرون على استخدام كلمة يف . د

الطالب قادرون على قراءة كلمة إذا رأوا ذلك يف وظيفة، إما يف مجلة مثالية أو عندما . ه

  ٤٣.تقف وحدها

 :وفقا لعزيز فخروزي املؤشرات اليت جيب أن ميتلكها الطالب املتعلقة املفردات هي كما يلي

 .سمع أو قراء�االطالب يفهمون معىن كلمة يف وقت ال. أ

 .الطالب قادرون على الكالم كلمة بشكل صحيح. ب

                                                             
٤٣ Muhammad Ali Al-Khuli, Op. Cit., h. ١٠٢ 



 

 .الطالب قادرون على كتابة كلمة بشكل صحيح. ج

 .الطالب قادرون على استخدام كلمة بشكل صحيح يف سياق كل من احلديث والكتابة. د

 .٤٤الطالب قادرون على قراءة كلمة سواء عند فصلها عن اجلملة أو يف سياق مجلة. ه

الفئة اخلامسة مدرسة إبتيدية على املنهاج ) املفردات(رات التعلم املفردات مؤش

 :على النحو التايل ٢٠١٣الدراسي 

 .تالوة املفردات حول املواد اليت تدرس. أ

 .تكرار الكلمة أو العبارة اليت يتم مساعها. ب

 .اإلجابة على األسئلة وفقا للمادة املواد اليت تدرس. ج

 ٤٥.بارة وفقا للبيان مسعيظهر كلمة أو ع. د

                                                             
٤٤ Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Op. Cit., h. ٣٧ 
٤٥ Sumber buku, Buku Guru Bahasa Arab: Pendekatan Saintifik Kurikulum ٢٠١٣, (Jakarta: 

Kementrian Agama, ٢٠١٦), h. ٢ 



 

إتقان املفردات  أن املؤشرات اليت ينبغي حتقيقها بناء على الرأي املذكور، فمن املفهوم

هي القدرة على ترمجة أو فهم معاين املفردات، القدرة على نطق أو لفظ املفردات، القدرة 

 .على قراءة املفردات بشكل صحيح وتركيبها يف اجلملة املفيدة

  التصوير الصورةن وسيلة بحث عام ع. ب

 مفهوم الوسائل التعليمية. ١

". وسيط أو مقدمة"�ا حرفيا ميكن أن تفسر على أ. هي مجع من الوسيلةوسائل ال

أو " وسط"مبعىن  الالتينية، اللغة ينبع من" وسائل"، كلمة الوهاب راشدي ووفقا لعبد

وفر فرصة يأن  حدن ألالوسيلة اليت ميك هيوسائل فالبالتايل ٤٦".وسيلة"أو " مقدمة"

 ٤٧.للشخص الكتساب املعارف واملهارات واملواقف

                                                             
٤٦Hidayatullah, Media pembelajaran pendidikan agama islam, PT: Press Jakarta, ٢٠٠٨, hlm 

٢٩  
 

٤٧ Abdul WahabRosyidi, Media PembelajaranBahasa Arab,  UIN-Malang Press, Malang, 
٢٠٠٩, hlm. ٢٥  
 



 

 م هييالتعل ن، وسائلحلنااذو وفقا ل. الوسيلة أيضا أمر مهم للغاية يف جمال التعلم

فهم  طالب يفال تقريبعليمية املستخدمة من قبل املعلم لاألدوات أو الوسائل التإحدى 

  ٤٨).والنموذج رسمالصورة وال( ةبصري وأ) الشريط( مسعيةاملوضوع، سواء يف شكل 

 شعوراألفكار واملشاعر، ورغبة امل فزحيالرسالة وميكن أن  الوسيلة هي شيئ لتوصيل

الب الطميكن اإلبداعي  الوسيلة استخدام. شجيع عملية التعلم عليهوذلك لت) طالبال(

 ٤٩.قهاحتسني أدائهم وفقا لألهداف اليت يتعني حتقي على التعلم بشكل أفضل وميكن

القول أن اإلعالم هو كل األدوات املادية و، أنونج هاريونو،، راهاردجلسادميان ووفقا

ومن أمثلة هذه الوسائط الكتب واألفالم واألشرطة .اليت ميكن أن يقدم رسالة وحتفيز الطالب

 ٥٠.وأطر األفالم وما إىل ذلك

/ وسائل / ا وطبقا لوسائل اإلعالم اخلليل اهللا هو أي شيء ميكن أن يكون وسيط

�دف حتفيز العقل واملشاعر وقدرة اجلمهور ) التدريس وعملية التعلم(أدوات لالتصال 

 ٥١).الطالب(حبيث حتدث عملية التعلم يف املتلقي رسالة ) املتعلمني(

                                                             
٤٨Zulhannan, TeknikPembelajaranBahasa Arab Interaktif,, (Jakarta: RajawaliPers, ٢٠١٤), h. 

٨٣ 
٤٩  Asnawir dan Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, ٢٠٠٢)  h. 

١٠. 
٥٠  S. Sadiman dkk, Media Pendidikan, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, ٢٠١٢), h. ٦. 



 

ميكن استنتاج أن وسائل اإلعالم هو أداة وكل ما ميكن استخدامه يف  السابقمن الفهم 

 �دف إىل حتفيز واألفكار واملشاعر والدوافع حبيث الرسالة تأيت عملية التدريس والتعلم اليت

 .إىل املعلمني املعلمني

وحبسب عبد الوهاب روزيدي، فإن وسائل اإلعالم التعليمية لديها فهم واسع 

ووسائط التعلم الواسعة هي أي شخص أو مادة أو حدث يوفر فرصا للمتعلمني . وضيق

 بدءا من هذا التعريف، وكائنات وسائل اإلعالم. فلكسب املعرفة واملهارات واملواق

والكتب املدرسية والبيئة املدرسية ميكن أن يكون فحسب، بل يف شكل أحداث اإلنسان

املستخدمة من ) وليس البشر(شعوربالتعريف الضيق كوسيلة للتعلم هو اقرتاح غري الشخصية 

وهكذا فإن الفكرة من . األهداف قبل املعلمني تلعب دورا يف عملية التدريس والتعلم لتحقيق

، أو التصوير الصورةوسائل اإلعالم ومن املرجح أن حتمل شكل من األدوات الرسومية، 

 ٥٢.اإللكرتونية اللتقاط وإعادة بناء املعلومات البصرية أو اللفظية

يت �دف تعليمي ألزهروسائل االعالم التعلم هو حامل الرسائل أو املعلومات الووفقا 

يف فهم  الطلبةحني تعلم وسائل اإلعالم هو األداة اليت توجه، وفقا لذوالنان حتتويأو اليت 
                                                                                                                                                                              

٥١Khalillullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, ). h. ٢٤. 
 

٥٢Abdul Wahab Rasyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 
٢٠٠٩). h. ٢٦-٢٥. 



 

الصور وعينات (، وكذلك يف شكل البصرية )أشرطة(، سواء يف شكل السمعية ٥٣املوضوع

 ٥٤.ومناذج

ميكن استنتاج أن وسائل اإلعالم التعلم هو أداة تستخدم من أجل متكني املفهوم  من

املعلمني والطالب يف عملية التعلم يف املدارس حىت أن عملية التعلم  التواصل والتفاعل بني

 .ليست رتيبة

 أنواع وسائل اإلعالم التعلم. ٢

يف عملية التعلم هناك أنواع خمتلفة من وسائل اإلعالم اليت ميكن استخدامها، من 

 :بني أمور أخرى

الستخدام  الطلبةتتطلب؛ لغة تعلم اللغة األجنبية اليت )املساعدات السمعية(السمع . ١

 .الشعور السمع هو الراديو املهيمن، مسجل الشريط، أو آلة موسيقية معينة

هذا النوع من وسائل اإلعالم متيل إىل أن تكون سهلة ). الوسائل البصرية(أداة الرؤية . ٢

لشراء ألنه ميكن إجراء أو اختيارها من املواد اليت رياليف سهلة للحصول على وغالبا ما 

                                                             
٥٣ Azhar Arsyad, Media Pembelajaran  (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, ٢٠١٣), 

Cetakan ke-١٤,  h. ٤. 
٥٤Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta:PT. Grafindo Persada, 

٢٠١٤),  h. ٨٣. 



 

دت يف احلياة اليومية، والثمن هو ليست مكلفة حىت يف بعض األحيان تامبا تكلف وج

ألواح الكتابة، والدعائم والصور والصور، وكذلك بطاقات وما شابه : وكذلك. متاما

  .ذلك

، ميكن تصنيف هذا النوع من الوسائط )فيسوال إيدس-أوديو(وسائل املساعدة السمعية . ٣

 ٥٥.أي األشياء احلقيقية واملنمنمات واألشياء اخلاصة إىل ثالث جمموعات رئيسية،

التصوير يف هذه احلالة يركز الباحثون أكثر على وسائل اإلعالم املرئية اليت هي 

وميكن أن يستخدم املعلمون هذه الوسائط يف عملية التعلم املضطلع �ا، وميكن أن . الصورة

وميكن لوسائل اإلعامل أيضا أن توفر . ضلعلى تلقي املواد التعليمية بسهولة وأف الطلبةيساعد

خربات جديدة للمتعلمين، ألن من خالل هذه الوسائط، يتعين على املتعلمين أن يكونوا 

  .قادرين على التعلم بطريقة ممتعة ولكن فعالة

  

 

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

Bahasa Arab, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, ٢٠١٢), h.١١٧-١١٥. 



 

 الغرض من التعلم استخدام وسائل اإلعالم. ٣

و املعلومات اليت يتم والغرض الرئيسي من استخدام وسائط التعلم هو أن الرسائل أ

وبالتايل فإن . استيعا�ا ميكن استيعا�ا قدر اإلمكان من قبل الطالب كمتلق للمعلومات

دون احلاجة إىل الذهاب من  لطلبةاملعلومات ستكون أسرع وأسهل ليتم معاجلتها من قبال

، )ي لغةأ(ترتبط عملية التعلم العربية . خالل عملية طويلة من شأ�ا أن جتعل من املشبعة

حيث سيتم تزويد الطالب أو تعلم املهارات اللغوية من خالل ممارسة باستمرار الكتساب 

على الرغم من أن ممارسة على أساس مستمر مملة، وبالتايل فإن وجود وسائل . هذه املهارات

  ٥٦.اإلعالم يف عملية تعلم اللغة مفيد جدا للحفاظ على شغف التعلم الطالب

 م التصوير الصورةفهم وسائل اإلعال. ٤

التصوير اإلعالمي هو نوع واحد من وسائل اإلعالم اليت ميكن استخدامها كمقدمة 

هذا النوع من الصور وسائل اإلعالم يف شكل صور، صور، لوحات، الرسوم، . يف التعلم

الناس واحليوانات والنباتات، وما (وميكن تفسري الصور على أ�ا نسخ من السلع . دانزيباغينيا

                                                             
٥٦ 



 

وميكن استخدام هذه الوسائط من قبل املعلمني بشكل فعال يف أنشطة التعليم ). ذلك إىل

 ٥٧.والتعلم، يف كل مستوى من مستويات التعليم وخمتلف التخصصات

من املفهوم أعاله ميكن أن يفهم أن التصوير وسائل اإلعالم هو صورة أو صورة 

شكل فعال يف أنشطة التدريس وسائل اإلعالم اليت ميكن استخدامها من قبل املعلمني ب

 الصور هي أيضا األدوات اليت ميكن توضيح كلمة جلعلها سهلة الفهم. والتعلم

يف حني أن وسائل اإلعالم للتصوير الفوتوغرايف من قبل أومار محاليك هو وسيلة 

يف  التصوير الصورة ٥٨.اليت تتحقق بصريا يف شكل بعدين مثل تدفق املشاعر أو األفكار

عالم هو وسيلة للتدريس يف شكل صور حتتوي على معىن الوضع، حالة األحداث وسائل اإل

 أو األشياء

لتكون قادرة على إثارة االهتمام يف تطوير املهارات  الطلبةوالصور تساعد وتشجع

اللغوية، واألنشطة الفنية والتعبري اإلبداعي يف رواية القصص، ودرامية، والقراءة والكتابة 

 .وكذلك مساعد�م على تفسري وتذكر حمتوى مواد قراءة النصوصوالتصوير والرسم، 

                                                             
٥٧Nana Sudjana dan Ahmad  Rivai, Media pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

٢٠١١), h. ٧ 
٥٨OemarHamalik, Proses BelajarMengajar, (Bandung: BumiAksara, ٢٠٠١) h.٤٨. 

 



 

هو أيضا عملية التعلم اليت ميكن أن تساعد املعلمني ينقل  التصوير الصورةوسيلة 

رسائل من املواد التعليمية اليت ميكن أن تربط بني املواد اليت جيري تدريسها السياق أو يف 

الطالب باستمرار وتوجيهها إىل أن تكون أكثر العامل احلقيقي للطالب، حبيث يتم مراقبة 

نشاطا وإبداعا يف عملية التعلم يف حتقيق نتائج التعلم، حيث أن نتائج التعلم هي دليل على 

عملية يتعهد �ا الشخص للحصول على سلوك جديد كليا نتيجة ملمارسته اخلاصة، مما 

لة يستخدم الباحثون وسائل حىت يف هذه احلا ٥٩.يؤدي إىل تغيريات يف التفاعل مع بيئته

 الطلبة لتحسني إتقان مفرودات التصوير الصورةاإلعالم 

 مبادئ وسائل اإلعالم التصوير الصورة. ٥

بعض املبادئ اليت حتتاج إىل النظر يف استخدام وسائل اإلعالم وسائل اإلعالم 

 :وسائل اإلعالم املرئية يف كل نشاط التدريس، من بني أمور أخرى

الصور ألغراض التعلم حمددة، عن طريق اختيار الصور احملددة اليت من شأ�ا أن  استخدام. أ

 .تدعم تفسري الدرس األساسي أو نقاط الدرس

                                                             
٥٩ Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta,٢٠٠٣) 

h. ٢  



 

يف عملية التدريس  التصوير الصورةزوج الرسومات إىل الدروس، ألن فعالية استخدام . ب

 .والتعلم يتطلب املواءمة

 .ري من الصور ولكن ليست فعالةاستخدام الصور قليال، من استخدام الكث. ج

احلد من إضافة الكلمات إىل الصورة، ألن الصور جيب أن تكون مهمة جدا يف تطوير . د

 .الكلمات أو القصص، أو يف تقدمي أفكار جديدة

وسيتم تشجيع تشجيع التصرحيات اإلبداعية، من خالل رسومات الطالب على تطوير . ه

 .لفنون التصويرية وغريها من أشكال النشاطمهارات اللغة الشفوية والكتابية وا

تقييم التقدم يف الفصول الدراسية، وميكن أيضا استخدام الصور على حد سواء بشكل . و

 ٦٠.عام وعلى وجه اخلصوص

 الصورة معايير استخدام وسائل اإلعالم. ٦

أما بالنسبة . من أجل التعلم باستخدام وسائل اإلعالم ميكن تشغيلها بشكل جيد

 :نبغي أن يالحظ من قبل املعلم يف استخدام وسائل اإلعالم التصوير مثلملن ي

                                                             
٦٠Daryanto, Media Pembelajaran,(Bandung: Pt Saran Tutorial Nurani Sejahtera, ٢٠١١) h. 

١٠٧-١٠٠ 



 

 موضوعية. أ

وينبغي جتنب عناصر املوضوعية يف اختيار وسائل اإلعالم التدريس، أي أن املعلمني ال ينبغي 

أن ختتار وسائل اإلعالم على أساس املتعة الشخصية، وتعليم وسائل اإلعالم يظهر النشاط 

 .لية لذلك املعلم ال ينبغي أن يشعر بامللل استخدامهوالكفاءة العا

 برنامج التدريس. ب

جيب أن يكون برنامج التدريس الذي سيتم تسليمه إىل الطالب وفقا للمنهج الذي ينطبق 

 .على حمتواه أو هيكله

 اجلودة التقنية. ج

 الوضع واحلالة. د

اليت حتققت، يف حني أن   فعالية خمرجات التعلم. فعالية وكفاءة مستخدمي الوسائط. ه

  ٦١.كفاءة عملية التحصيل العلمي

  

                                                             
٦١Arif  S. Sadiman, dkk, Media Pendidikan, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, ٢٠١٢), h. ١٢ 



 

 خصائص وسائل اإلعالم التصوير الصورة. ٧

جيب على كل معلم معرفة وسائل التدريس اليت ميكن حتقيق أفضل النتائج يف الوضع 

لذلك جيب على كل معلم أن يعرف بالضبط مزايا وعيوب كل وسيلة . التعليمي املتوقع

وسائل اإلعالم لديها عدة  التصوير الصورةخدامها، وباملثل، فإن هذا تعليمية سيتم است

 :خصائص حمددة، من بني أمور أخرى

هو من بعدين، ومن وجهة نظر التعلم يصبح من املهم جدا، وخاصة  التصوير الصورة. أ

بالنسبة للمتعلمني الصغار من العمر، أو للمواضيع املعقدة، ويتم فحص مجيع أنواع 

سطحة من وجهة املوضوع حيث عمق حيتاج إىل أن يكون الحظت وفهم، الصور امل

 .جيب أن يكون للصور ما يكفي من الصفات ثالثية األبعاد ألغراض التدريس

، وبالتايل يف هذه احلالة غالبا ما تستخدم مع "صامت"الصورة املسطحة هي وسط . ب

 .ري متحركةمصطلح صورة ثابتة أو صورة ثابتة، لإلشارة إىل أن الصورة غ

صور مسطحة ميكن أن تعطي االنطباع احلركة، على سبيل املثال الصور اليت تظهر . ج

 .مشاهد على الطريق السريع هو فعال جدا



 

الصورة املسطحة تؤكد الفكرة املركزية واالنطباع، أن القاضي واختيار صورة مسطحة . د

 .جيدة جيب أن تظهر فكرة رئيسية واحدة

وفر فرصة ملراقبة التفاصيل الفردية، مثل نتائج تبادل الطالق النار الصور املسطحة ت. ه

الصورة من الكون مع األجرام السماوية، تتطلب مراقبة دقيقة من التفاصيل التفصيلية 

 .الرسم

خريطة مسطحة ميكن أن ختدم جمموعة متنوعة من املواضيع، ومجيع أنواع الكائنات ميكن . و

 ٦٢.كار جمردةتصويرها من اخلرسانة إىل أف

 معايير وسائل اإلعالم التصوير الصورة. ٨

يف هذه احلالة املعلم يريد حتديد مدى كفاية الصورة بشكل مناسب، واختيار 

يف اختيار وسائل اإلعالم الفوتوغرافية هناك مخسة معايري . األفضل لغرض معني من التدريس

ريس، واجلودة الفنية والوضوح ألغراض التدريس، واليت ينبغي أن تكون كافية ألغراض التد

 .وحجم كاف، وصحة وكذلك مثرية لالهتمام

                                                             
٦٢Ibid.,Op.Cit, h.١٢ 



 

جيب أن يكون كافيا، وهذا يعين أنه من املناسب لغرض التدريس الذي  التصوير الصورة. أ

 .جيب عرض األفكار واملعلومات أو مفهوم واضح يدعم أهداف واحتياجات التدريس

 .للجودةجيب أن تستويف الصور املتطلبات الفنية . ب

الصور . ألغراض التدريس جيب أن تكون كبرية مبا فيه الكفاية وواضحة التصوير الصورة. ج

 .احلادة والتباين هلا مزايا، ألن البيانات والتفاصيل توضح الواقع بشكل أفضل

الصور الفوتوغرافية اليت تصور جو دراماتيكي أو ميسكام، مشاهد . صالحية الصورة. د

 .دوى من ألغراض التدريسمثالية، هي أكثر ج

انتباه األطفال إىل األشياء اليت يهتمون �ا هو حول . االهتمام باالهتمام باألطفال. ه

ارات والقوارب األشياء اليت هي على دراية حيا�م، مثل احليوانات واألطفال والقط

  ٦٣.غريهاوالطائرات و 

  

 

                                                             
٦٣Abdul Wahab Rasyidi, Op.Cit, h. .٣٠ 



 

 خطوات وسائل اإلعالم التصوير الصورة. ٩

 :التصوير الصورةالتعلم باستخدام وسائط وفيما يلي خطوات 

 .يشرح املعلم خصائص الصورة اليت سيتم تدريسها. أ

 .يشرح املعلم وظائف الكائن الرسم جيري تدريسها. ب

 .يشرح املعلم األشياء املختلفة للصورة اليت سيتم تدريسها. ج

 .املعلم يعطي الطالب فرصة لشرح الصورة اليت تدرس. د

 .الفرصة لشرح وظائف اهلدف من الصورة اليت تدرساملعلم يعطي . ه

 .يعطي املعلمون الطالب الفرصة لطرح أشياء أقل وضوحا. و

 (لكس(يقوم املعلم بتوزيع ورقة عمل الطالب . ز

 .يعمل الطالب على لكس املوزعة. ح

 ٦٤.يقوم املعلمون بتقييم نتائج لكس العامل. ط

ات التعلم من خالل وسائل اإلعالم من اخلطوات املذكورة ميكن أن يفهم أن خطو 

جيب على املعلم األول شرح أوال لطبيعة الصورة اليت سيتم : التصوير هي على النحو التايل

تدريسها للطالب، جيب على املعلم الثاين أوال شرح وظيفة الكائن ليتم تدريسها، مث يشرح 

                                                             
٦٤Ibid., h.١٠ 



 

املعلم يعطي الطالب بعد مزيد من شرح . فهاملعلمون الفرق بني کل کائن يتعني استکشا

مث يسأل املعلم األمور اليت تكون أقل وضوحا . الفرصة لشرح مرة أخرى ما كان يدرس

وعالوة على ذلك، يوزع املعلم صفائح لكس ويطلب من الطالب للقيام بذلك، . للطالب

 .واخلطوة األخرية من املعلم يعطي قيمة للمهام اليت يقوم �ا الطالب

خدام وسائل اإلعالم التصوير يف تعلم موفرود يف هذه الدراسة هي  أدابونل خطوة خطوة است

 :كما يلي

 ملراقبة الصورة عن االلوان الطلبةاملعلم يطلب من. أ

 يقرأ املعلم صورة االلوان ويطلب من املتعلم أن يتبع. ب

ملتابعة ويتم هذا  الطلبةيعرض املعلم صور االلوان فضال عن ذكر املعىن ويطلب من. ج

 ن مرارا وتكراراالتمري

جمموعات، وتقسيمات ا�موعات استنادا إىل  ٤إىل  الطلبةويقوم املدرسون بتقسيم. د

 اعتبارات معينة،

 التصوير الصورةماسرت توزع لكس املتعلقة االلوان مع وسائل اإلعالم . ه



 

يوفر املعلمون . تناقش كل جمموعة مواد من كتاب حزمة أو مصدر آخر ذي صلة باملواد. و

 .لوقت للمتعلمني للعمل على املشاكل ومناقشة مع زمالئهم يف ا�موعةا

 يطلب املعلم من ممثلي ا�موعة قراءة نتائج املناقشة واستجابة ا�موعة األخرى. ز

 يقوم املعلم بتقييم األنشطة. ح

 مزايا وعيوب وسائل اإلعالم التصوير الصورة. ١٠

فيما يتعلق بأنشطة  التصوير الصورة بعض املزايا اليت ميكن احلصول عليها من

 :التدريس، من بني أمور أخرى

 .سهلة االستخدام يف أنشطة التدريس والتعلم، ألنه عمليا دون احلاجة إىل أي معدات. أ

والثمن هو أرخص نسبيا من أنواع أخرى من وسائل اإلعالم التدريس، وكيفية احلصول . ب

من خالل االستفادة من التقوميات . اق التكلفةعليها من السهل جدا دون احلاجة إىل إنف

 .املستخدمة وا�الت والصحف وغريها من املواد الرسومية



 

ميكن استخدامها يف نواح كثرية، ملختلف مستويات التدريس وخمتلف  التصوير الصورة. ج

بدءا من رياض األطفال إىل الكلية، من العلوم االجتماعية إىل العلوم . التخصصات

 .بالضبط

وفقا إلدغار ديل، . ميكن أن يرتجم التصوير املفاهيم أو األفكار ا�ردة لتكون أكثر واقعية. د

ميكن للتصوير تغيري مراحل التدريس، من الرموز اللفظية إىل مراحل أكثر وضوحا من 

 .٦٥الرموز البصرية

ومع ذلك فإن كل وسط تعليمي لديه دائما بعض نقاط الضعف، وكذلك مع الصور 

 :وتشمل العيوب ما يلي. وغرافيةالفوت

بعض الرسومات كافية ولكن ليست كبرية مبا فيه الكفاية يف احلجم لالستخدام ألغراض . أ

 .أوب- التدريس جمموعة كبرية، إال عندما يتوقع من خالل العرض أوب

التصوير هو ثنائي األبعاد، مما جيعل من الصعب وصف الشكل الفعلي للمقاطعات . ب

تثناء عندما جمهزة سلسلة متعددة من الصور لنفس الكائن أو مشاهد باس. الثالث

 .مأخوذة من زوايا خمتلفة من اطالق النار

                                                             
٦٥HelmiHasandkk, Buku Ajar StrategiBelajarMengajar, (Padang: UNP, ٢٠٠٣), h. ٤٢-٤١ 



 

ومع ذلك، بعض . التصوير ولكن مجيلة ال تزال ال تظهر احلركة متاما مثل صورة حية. ج

، ميكن، وإعطاء االنطباع احلركة ميكن أن حياكم التصوير الصورةسلسلة مرتبة بالتسلسل 

 ٦٦.�دف حتسني فعالية عملية التعلم التعلم

 يف الصف اخلامس مبدرسة الطبيعة االبتدائية مواد اللغة العربية

 الكفاءات األساسية. ط

 تلقي، تشغيل، واحرتام تعاليم الدين اإلسالمي ١- كي

يظهر صادقة ومنضبطة ومسؤولة ومهذبا ورعاية وسلوك واثق يف التفاعل مع العائلة  ٢- كي

 .قاء واملعلمني واجلريان وحمبة الوطنواألصد

فهم املعرفة الواقعية من خالل مراقبة واستجواب على أساس شعور الرغبة يف معرفة  ٣- كي

 .نفسه، خملوقات اهللا واألنشطة، واألشياء اليت جيدها يف املنزل، يف املدرسة ويف امللعب

العمل اجلمايل، يف احلركات  يقدم املعرفة الواقعية بلغة واضحة ومنهجية ومنطقية، يف ٤- كي

 .اليت تعكس السلوك املؤمن للطفل والطابع النبيل

                                                             
٦٦Ibid, h.٤٢  



 

 الكفاءات األساسية. ٢

 يشرب معىن نعمة اهللا يف شكل عريب ١.١

 استمتع بنعمة اهللا اليوم وغدا على خلق لغات متنوعة ١.٢

ية البهائية أن تكون مهتمة بالفضول والثقة يف التواصل باستخدام وسائل اإلعالم العرب  ٢.١

 .اململوكة

أن يكون لديك سلوك صادق وانضباط ومسؤولية وثقة يف التفاعل مع العائلة  ٢.٢

 .واألصدقاء واجلريان واملعلمني باستخدام وسائل اإلعالم العربية اليت ديكوساي

 .قادرة على حتديد أصوات احلروف والكلمات والعبارات واجلمل البسيطة ٣.١

 .على معىن من الكالم من الكلمات والعبارات، واجلمل البسيطةقادرة على العثور  ٣.٢

 .قادرة على فهم الكلمات البسيطة والعبارات والعبارات  ٣.٣

 .قادرة على فهم الكلمات والعبارات، ومجل بسيطة شفويا وخطيا  ٣.٤

 قادرة على نطق احلروف العربية والكلمات والعبارات واجلمل  ٤.١

 .ىن الكالم من الكلمات والعبارات، واجلمل البسيطةقادرة على نقل مع  ٤.٢

 قادرة على استخدام كلمات بسيطة، والعبارات، والعبارات  ٤.٣

 .قادر على التعبري عن الكلمات والعبارات واجلمل البسيطة شفويا وخطيا  ٤.٤



 

 الفصل األول

 يف غرفة اجللوس: الدرس االول

 يف غرفة املذاكرة: الدرس الثاىن

 يف احلديقة: ألثالدرس الث

 االلوان: الدرس الرابع

 الفصل الثاني

 يف الفصل: الدرس اخلامس

 يف مكتبة املدرسة: الدرس السادس

 يف مكتبة األدوات الكتابية: الدرس السابع

 يف املقصف: الدرس الثامن

وسيتم تنفيذ هذا البحث يف الفصل الدراسي الغريب الذي يناقش حول االلوان اليت 

  .التصوير الصورةللمتعلمني يف تعلم مفردات من خالل وسائل اإلعالم سيتم تقدميها 

  

 



 

 االلوان

يف الفصل سبورة سوداء وخزانة بيضاء ومكتب امسر . هذه مدرسيت هلا فصل نظيف

وهذا كتا ب لونه ازرق و مرسم لونه امحر وتلك حمفظة لو�ا ازرق و كراسة . وصندوق اسواد

اما املدرسة لواء لونه امحر و . ا أمحر وكتب لو�ا اسواديف احملفظة أقالم لو�. لونه احضر

 لسيارة عجالت لو�ا أسواد. ابيض تلك سيارة لو�ا أخضر

 

 

   



 

 الثالث بابال

 البحثمنهجية 

 

 البحث منهجية. أ

الطريقة أو التقنية اليت يتم القيام �ا يف عملية البحث، يف حني أن البحث  وهنهجامل

التحقيق، والتجربة بشكل طبيعي يف جمال معني، للحصول على من هو كل أنشطة البحث 

حقائق جديدة أو املبادئ اليت �دف إىل اكتساب فهم جديد ورفع مستوى العلم و 

 ٦٧.التكنولوجيا

 املنهجهو إجراء أو وسيلة ملعرفة شيء مع خطوات منهجية،  املنهج ارداليسوفقا مل

هنا على أ�ا طريقة أو فين أجريت يف عملية  نهجامليتم تعريف . يعين وسيلة منهجية للعمل

اليت هي حتقيق  طليقةللمرادفة  نهجاملكما أعرب زكية دارادجات أيضا عن أن   ٦٨.البحث

 ٦٩.بحثالمنهجي وصياغة أساليب الستخدامها يف 

                                                             
٦٧ S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta : PT. Rineka Cipta, ٢٠٠٤,  h. ١ 
٦٨ Mardalis, Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal), Jakarta: Bumi Aksara, ٢٠٠٤, h. 

٢٤ 
٦٨ Zakiah Daradjat, Pengajaran Agama Islam, Jakarta: Bumi Aksara, ٢٠٠٨, h. ١ 

٦٩ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 
(Bandung: Alpabeta, ٢٠١٢), h. ٣ 



 

البحث على أ�ا طريقة علمية للحصول على  منهج بشكل عام، ميكن تفسري

البحث الرتبوي وفقا لسوجيونو هو وسيلة  منهجحني أن بيانات ذات غرض معني وفائدة يف 

علمية للحصول على بيانات صاحلة لغرض ميكن العثور عليها، وضعت، وثبت، معرفة معينة 

 ٧٠.حل املشاكلو حبيث ميكن استخدامها بدورها لفهم، 

وهكذا ميكن أن يكون مفهوما أن أسلوب البحث هو إجراء أو وسيلة ملعرفة شيء 

جية للحصول على حقائق جديدة أو املبادئ اليت �دف إىل اكتساب فهم مع خطوات منه

 .أو أشياء جديدة ورفع مستوى العلم والتكنولوجيا

 البحث نوع. ب

، وهو عبارة عن حبث عملية إجراء الفصلهو  باحثاملإن البحث الذي استخدمه 

ل تصميم من خال) التعاون(يف الفصل مع آخرين  باحثالوكذلك  املعلمعملي أجراه 

وتنفيذ وتعكس العمل التعاوين والتشاركي لتحسني أو حتسني نوعية عملية التعلم يف فئتها من 

 ٧١.يف دور خالل إجراء معني

                                                             
 

٧١ Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi 
Guru (Jakarta : Rajawali Press, ٢٠١١), h. ٤٥ 



 

، ولكل فصلوالالبحث والعمل  وهي ثالث كلمات عملية إجراء الفصل منيتكون 

 :منها الفهم التايل

األساليب املنهجية والقواعد  البحث، مشريا إىل نشاط للنظر يف كائن باستخدام بعض. ١

صلحة ومهمة املنوعية الللحصول على البيانات أو املعلومات املفيدة يف حتسني 

 .للباحث

مع غرض حمدد، على شكل أنشطة  هو متعمدالعمل، يشري إىل حركة النشاط الذي . ٢

 .دورات لدى الطالب

. ة، ولكن مبعىن أكثر حتديداالطبقة، يف هذه احلالة ال عالقة هلا مبعىن الفصول الدراسي. ٣

هو " فئة"إن املقصود باملصطلح . منذ فرتة طويلة معروفة يف جمال التعليم والتدريس

٧٢.جمموعة من املتعلمني الذين يتلقون يف الوقت نفسه نفس الدروس من نفس املعلم

  

                                                             
٧٢Suharsimi Arikunto, dkk, Penalitian Tindakan Kelas,  PT. Bumi Aksara,  Jakarta, ٢٠٠٩, 

Cet. ke-٢, h..٣-٢. 



 

على الطالب إجراء الفصل هو البحث الذي يرتكز لذلك ميكن أن يكون مفهوما أن 

ية التعليم يف الفصل هلدف حتسني أو ترقية جودة عملية التعلم عرب إجراء عمل يف عمل أو

 .الدورات

مدرسة  مع مدرس اللغة العربية يفباحث ل الاو عتي إجراء الفصل يف هذا البحث

وذلك . يكون الباحث الذي يبحث وامللم الذي يراقب، حيث الطبيعة االبتدائية المبونج

ضوع البحث ليس فقط مو  ة بنشاط يف البحو حبيث يصبح املعلمحبيث ميكن للمعلم املشارك

على حل املشاكل مث درس ومن مث حماولة لتطوير القدرة المشاكل حيلولكن أيضا ميكن أن 

 .لقياس نسبة جناح التعلم بعناية التنفيذمراقبة 

املشاكل احلقيقية اليت  هو حلعملية إجراء الفصل  وعموما، فإن الغرض الرئيسي من

ال يهدف فقط إىل حل املشكلة، ولكن يف نفس الوقت  بحثال اهذداخل الفصل و  دثحت

أيضا . الفصلتسعى للحصول على إجابة علمية ملاذا ميكن حلها عن طريق إجراءات 

التنميةلتحسني جمموعة متنوعة من إىل  يف جوهرها �دف طالبلتحسني األنشطة احلقيقية لل



 

 هو من التفاعل بني املعلم رسةية التعليم يف املد حتسني نوعمشاكل حقيقية وعملية يف

 ٧٣.والطالب الذين يتعلمون

أن مزاياهي سومكسيوسوارسه ذكر . مزايا وعيوب ، لهكبحث آخرالبحث اإلجرائي  

 ٧٤:كما يلي

 .الشعور باالنتماء عملية إجراء الفصل جيعلالتعاون يف . أ

 .ويف هذه احلالة للمعلم كالباحثة اإلبداع والقدر  عملية إجراء الفصل يظهر التعاون يف. ب

 .ومن خالل التعاون، تتزايد إمكانيات التغيري. ج

  .يزيد االتفاق يف حل املشاكل اليت تواجههاعملية إجراء الفصل  التعاون يف. د

 :كما يلي  يهعيوب عملية إجراء الفصلويف الوقت نفسه، 

من جانب يف عملية إجراء الفصل هارات يف جمال التقنيات األساسيةنقص يف املعرفة وامل. أ

 .الباحث

                                                             
٧٣Suharsimi Arikunto, Suhardjono dan  Supardi, Penelitian Tindakan Kelas(Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, ٢٠٠٧), h. ١١٠ 
٧٤ Kunandar, Op.Cit., h. ٦٩ 



 

للمشاركة يف هذه  لتزام الباحثعملية إجراء الفصالتطلب ت. وفيما يتعلق بالوقت. ب

ويرجع ذلك إىل . العملية، وهذا عامل الوقت ميكن أن يكون عقبة كبرية مبا فيه الكفاية

 .عملية إجراء الفصلعدم التقسيم األمثل للوقت لألنشطة الروتينية مع

 الموقع، والموضوع ومدة البحث. ج

مبدرسة الطبيعة االبتدائية المبونج مع موضوع البحث معلم مت إجراء هذا البحث 

 .اللغة العربية مبدرسة الطبيعة االبتدائية المبونج يف الصف اخلامس

الفصل يف يف التقومي التعليمي  حيث مشل ٢٠١٧أكتوبر  ٢٠يف  البحث أجري

 .ولالدراسي األ

 ءات البحثإجرا. د

يف  االيت جيب أن يتم متريرها أو القيام � تتسلسالالأو  اتطو ياخلإجراء البحث ه

: متتالية مشرتكةأربع مراحل  الدراسي لالبحث اإلجرائي للفصوحيدد منوذج  ٧٥.بحثال

                                                             
٧٥ M Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian & Aplikasinya,(Jakarta: Katalog 

dalam Terbitan,٢٠٠٢),h. ٢٩ 



 

 هلا دورات املتكررة وكل دورة جيب أن يكونال، املراقبة، التأمل، يف شكل طبيقالتخطيط، الت

 ٧٦.احل األربعمجيع املر 

يف عملية إجراء  أنه يف البحوث الباحث فهمأني ميكن السابقواستنادا إىل الرأي 

تتم مع املراحل اليت تبدأ من مرحلة التخطيط حىت يتم تنفيذ مرحلة االنعكاس بشكل  الفصل

 .جيدا من قبل الطالببشكل فهمها  ميكن تدرس منهجي حبيث املواد التعليمية اليت

ث العملي األكثر شهرة وشائع االستخدام هو النموذج الذي اقرتحه  إن منوذج البح

اخلطوات األربع املعروضة يف عملية إجراء الفصلبيصف منوذج . تاغارت. كيميس و ماك

  ٧٧:الرسم البياين التايل

   

                                                             
٧٦ Rochiati Wiraatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas(Bandung: Remaja Rosdakarya, 

٢٠٠٨), h. ١١٧ 
٧٧ Suharsimi Arikanto, Suhadjono, dan Supardi, Op. Cit., h. ٧٤. 



 

  

  ٣.١: الصورة 

 بیان الدور البحث االجراء الفصول الدراسي
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 الرسم البياين يف البحث اإلجرائي للفصل الدراسي: راملصد

يف الفصل الدراسي كما هو موضح يف  جراء املطبق يف البحث اإلجرائيويتكون اإل

 لتطبيقالتخطيط وا وواملراحل التفصيلية هلذا البحث همراحل،  ٤من  الرسم البياين

 .أملواملراقبة والت

Perencanaan 

Pengamatan 

Refleksi Pelaksanaan SIKLUS I 

Perencanaan yang direvisi 

SIKLUS II Pelaksanaan Refleksi 

Pengamatan 



 

 ليهايمن املالحظة األولية  خطيط الذي يبدأيف مرحلة التخطيط يف شكل الت

، يقوم املعلم طبيقيف مرحلة الت.  جعل أنشطة التخطيط مع املعلممث ستئذان للبحثإ

تتم مرحلة املراقبة ملراقبة كل عملية العمل . بكل ما مت التخطيط له يف وقت مبكر والباحث

رة �دف إىل حتسني عملية النشاط مث يف مرحلة االنعكاس تقييم دو . يف عملية التعليم والتعلم

 .يف الدورة القادمة

 تخطيط البحث. ه

اخلطوات اليت . فروداتاملتعلم يف  الفوتوغرايف التصوير يلةوس يطبقالدور األول  يف

 .غرايف هي كما يليتو فو سيلة التصويرالبيقها من خالل تطبيق و يتم تط

  :لى النحو التايلعجراء الفصل التفاصيل عن التخطيط البحثي إلملزيد من 

   



 

 الدور األول

 التخطيط. ١

لتحسني الفوتوغرايف  التصوير يلة، يتعاون الباحث واملعلم يف تنفيذوسبحثال ايف هذ

 :الطالب، أما اإلجراءات املتخذة يف هذه الدراسة فهي كما يلي

 .الفوتوغرايف التصوير يلةوسحول التخطيط أو إعداد تطبيقتناقش الباحث واملعلم . ١

 .تعطىساملواد اليت  الباحث مع املعلمحيدد  .٢

يف التصوير الفوتوغرايف اليت سيتم تطبيقها  يلةد خطة تنفيذ التعلم باستخدام وسإعدا. ٣

 .الطالبتعلم املوفرودات على 

 .حتديد طريقة التعلم اليت سيتم استخدامها يف تعلم املفردات. ٤

سيتم تنفيذها يف و مفصلة  اط مكتوبنش يه خلطةوا. اخلطة الباحث مع املعلميصنة . ٥

 .الفوتوغرايف التصوير يلةمن خاللوس تعلم املفرودات

 .واملتعلمني علمظة للمالحاملأدوات  صناعة. ٦



 

س إتقان إعداد أدوات التقييم يف شكل مواد القراءة اليت سيتم استخدامها كاختبار لقيا. ٧

 .الطالب فرداتم

 اإلجراء. ٢

 .يف تنفيذ هذا اإلجراء اخلطوات املتخذة وفقا خلطة التنفيذ للتعلم اليت مت اختاذها

يف هذا اإلجراء، و . الفوتوغرايف التصوير يلةوسمن خالل فرداتاإلجراء املتخذ هو تعلم امل

يف حتسني إتقان  الفوتوغرايف التصوير يلةوسبتطبيق التعلم باستخدام  سيقوم الباحث نفسه

 .مبدرسة الطبيعة االبتدائية البونج عربية يف الصف اخلامسالفردات امل

 .ثالث مراحل، منها ما يليعلى ويشمل هذا اإلجراء 

 مقدمةال. ١

وة على الع. ملتابعة الدرس ينستعديكونوامل طالبأ املرحلة األولية لشرط التبد

  .نشطة التعلمبأطالحلصول عليها بعد متابعة الالغرض والفوائد اليت سيتم ا ذلك، ينقل املعلم

  

 



 

 المرحلة األساسية. ٢

ن خالل تطبيق التصوير هذه املرحلة هي النشاط الرئيسي الذي يتم القيام به، أي م

 .فردات على الطالبفي تعلم املفوتوغرافيال

 خطوات التعلم اليت سيتم تنفيذها هي كما يلي

 .يطلب املعلم من املتعلمني مراقبة النص أو الصورة عن االلوان. أ

 .تهلوان ويطلب من املتعلمني ملتابعاملعلم يقرأ النص عن اال. ب

يعرض املعلم صور االلوان فضال عن ذكر املعىن ويطلب من املتعلمني ملتابعة ويتم هذا . ج

 .التمرين مرارا وتكرارا

 ١١من  وأخرىشخصا،  ١٠جمموعات، جمموعة واحدة هي  ٤املعلم يقسم املتعلم إىل . د

 موعة على أساس اعتبارات معينة،شخصا، تقسيم ا�

 .التصوير الفوتوغرايف مع يوزع املعلم ورقة األسئلة. ه

 يوفر املعلم. خر ذي صلة باملوادتناقش كل جمموعة مواد من كتاب حزمة أو مصدر آ. و

 .الوقت للمتعلمني للعمل على املشاكل ومناقشة مع زمالئهم يف ا�موعة



 

 .عة قراءة نتائج املناقشة واستجابة ا�موعة األخرىيطلب املعلم من ممثلي ا�مو . ز

 .يقوم املعلم بتقييم األنشطة. ح

  مرحلة الختام. ٣

 :يف هذه امللرحلة اخلطوات اليت سيتم تطبيقها هي 

 .خمرجات التعلم اليت حصل عليها املتعلمني املعلم مع املتعلمنييستنتج . أ

 .نتائج التعلم اليت مت إجنازهاعلى العملية و  تعلمنيمع امل مينعكس املعل. ب

  .عملية التعليم والتعلم لتحديد متابعة اجلولة التالية من األنشطةتقييم مبويقدم املعل. ج

 ةراقبالم. ٣

 وجترى. أثناء نشاط التعلمتتم املراقبة ملعرفة وصف النشاط يف الفصل الدراسي 

اليت حتدث  به القصور أو العقباكن حتديد أوجأثناء عملية التعليم والتعلم حبيث مي املراقبة

 .أثناء تنفيذ اإلجراء

 :كما يلي  هي أثناء عملية التعلم عند املعلم املالحظات أو املشاكل اليت حتدث نتائج



 

  .املقرر ربنامجلمن تعظيم الوقت وفقا ل ن املعلممل يتمک. ١

 .اتفردم وسائل اإلعالم يف تعلم املمن تعظيم خطوات استخدا مل يتمكن املعلم. ٢

الطالب، وهذا ما يتضح من قبل العديد من الطالب  املعلم كذلك مل يقدر على متكني. ٣

 .يف التعلملذين ال يزالون يلعبون ا

 :هيعند الطالب  ثاملشاكل اليت حتد

 .خالل عملية التعلم يرتكزونهناك بعض الطالب الذين ال . ١

 .خالل عملية التعلم نيمتحمس او وليساهتمتم  اك الطالب الذين يدرسون أقلال يزال هن. ٢

خالل عدم  ليه منوهذا ميكن أن ينظر إ. الطالب ال يستفيدون كثريا من الوقت املعطى. ٣

 .متابعة الطالب الدرس و يلعبون من خالل املناقشة

 التأمل. ٤

، وهو نشاط لتعزيز أوجه القصور اليت حتدث أثناء أملواخلطوة األخرية هي الت

تفصيل المن خالل  من قبل الباحث و املعلم التأمل.  وقت املراقبةذ ويفالتخطيط والتنفي



 

وحتليل املعوقات اليت يواجهها املتعلمون ونتائج تنفيذ حل املشكالت لتحديد التقدم احملرز 

 .لتحسني التخطيط والعمل يف الدور املقبل ونقاط الضعف اليت حتدث، كأساس

 :نبغي أن تنعكس فيما يلي، تتمثل أوجه القصور اليت يويف الدور األول

 .خلطة التعليم املقررةعظيم الوقت احملدد وفقا علی ت املعلم قدر يمل. ١

  .ائل اإلعالم التعليميةتعظيم خطوات تنفيذ وس على  يتمكن املعلممل. ٢

وميكن مالحظة . طالب الذين ال يزالون أقل خطورة وأقل تركيزا يف التعلمالال يزال هناك . ٣

 شطة أخرىأنغري متفاعلني يف الدرس ويفعلون الذين هم  طالبعض الذلك من وجود ب

 .خارج الدرس

هدف لتحسني ذييهذا النشاط يتم إجراء تقييم ال يف من بعض املشاكل املذكورة

 .نشاط الدور املقبل

 الدور الثاني

يف الدور األول، يكاد يكون تقريبا كما هو احلال  ختطيط التنفيذ يف الدور الثاين إن

 .، وخمتلفة من حيث املادةتحسن من الدور األوليوجد هناكال ن يف الدور الثاينولك



 

 طريقة جمع البيانات. و

السمة الرئيسية  ، يف البحث النوعي،البيانات هي جزء مهم جدا للباحثمجع يقة طر 

 .الشخص كأداة اليت جتمع البيانات املطلوبة يجلمع البيانات ه

 :هي كما يلي الباحث استخدمهيانات اليت طرق مجع البي

 طريقة المراقبة. أ

طريقة املراقبة هي طريقة جلمع البيانات عن عمد من خالل مراقبة وتسجيل 

ميكن تفسريها  راقبةامل"وفقا لسوتريسنو هادي . ااألعراض، واألحداث اليت جيري التحقيق فيه

 ٧٨.قعلى أ�ا املراقبة املنهجية وتسجيل الظواهر يف التحقي

، وهذا يعين أن )مباشرة( مراقبةاشرتاقيةيف هذا البحث هي  باحثليت استخدمها الا راقبةامل

 هذه الطريفةت املتعلقة باملشكلة، للحصول على البيانا يدانيشارك مباشرة يف امل باحثال

ملعرفة حالة حقيقية يف امليدان، مع وجود هذه الطريقة من املتوقع  ها الباحثيستخدم

 .صاحلة استنادا إىل البيانات واحلقائق يف امليدانلااحلصول على املعلومات 

 :هيراقباتو باستخدام امل باحثاليت حيتاجها ال راقبةبيانات امل

                                                             
٧٨ Sutrisno Hadi, Metodologi Rresearch, Yayasan  UGM yogjakarta, ١٩٨٥, h. ١٨٦ 



 

 .معرفة حالة املدرسة مثل املرافق والبىن التحتية اململوكة) ١

 .تتم يف البيئة املدرسية اليت ملباشرة ألنشطة التعليم والتعلم وأنشطة الطالباحلالةبارؤية ) ٢

 .يلة التصوير الفوتوغرايفاط املعلم يف تطبيق وسالنظر يف نش) ٣

 طريقة املقابلة. ب

املقابلة هي طريقة تستخدم للعثور على إجابات من املشاركني مع سؤال وجواب من 

وقد قيل عن هذه املقابلة من جانب واحد ألن املستطلعني مل تتاح هلم . جانب واحد

 ذات الصلة أي معلمي وادأجريت املقابلة ملعلمي امل لبحثا ايف هذ ،الفرصة لطرح األسئلة

فأما .املتعلمني لدى العربية ملعرفة احلالة األوىل للطالب يف الصف، وخاصة حول نتائج التعلم

تتم هذه املقابلة من خالل مقابلة عرضية وهذا هو  البحث اإلجرائي يف الفصل الدراسي يف

 .ت عند الضرورةنوع من املقابلة اليت أجريت يف أي وق

 طريقة التوثيق. ج

هذه  .ملالحظات واحملفوظات وغريهاهي مجع البيانات عن األشياء يف شكل ا توثيقال

هلذا البحث . رتبط بالتأكيد هلذا البحثاحلصول على بيانات أكثر دقة واليت ت لدعم الطريقة



 

أو رسومات أثناء الوثائق يف شكل صور فوتوغرافية  حثأخذ البااإلجرائي للفصل الدراسي، 

 .البحث يف الفصول الدراسية

 اختبار نتائج التعلم. ز

نتيجة جمال ماك ر الذي يقيس إجنازات الشخص يفاختبار نتائج التعلم هو االختبا

 ٧٩.لعملية التعلم النموذجي، عمدا يف شكل املعرفة والفهم واملهارات واملواقف والقيم

 االختبار قياس نتائج التعلم من خاللمن قبل الباحث ل ه العمليةدام هذيتم استخ

تعلم وفقا ملعايري مع معايري نتائج ال من قبل الطالبدراسته  تفيما يتعلق باملوضوع الذي مت

 .املقررة

 موضوعات البحث. ح

 :هي يف إجراء الفصل الدراسياملوضوعات من هذا البحث 

  .ة المبونجالطبيعة االبتدائي درسةمب) السيد روسدي(مدرس اللغة العربية .١

 .طالبا ٤١ ويبلغ إىلمبدرسةالطبيعةاالبتدائيةالمبوجنالصف اخلامس  طالب. ٢

                                                             
٧٩ Ign, Masidjo, Penilaian-Penilaian Pencapaian Hasil Belajar  Siswa di Sekolah,Kanisius, 

Yogjakarta, ٢٠٠٧, h..  ٤٠ 



 

املفردات العربية من  يف حني أن اهلدف من هذا البحث هو حتسني نتائج تعلم

 االبتدائية الطبيعة مبدرسةسيلة التصوير الفوتوغرايف لدى طالب الصف اخلامس خالل و 

 .المبونج

 اناتطريقة تحليل البي. ط

حتليل البيانات الوصفية النوعية، وهي البيانات  نوعيستخدم الباحث  ا البحثيف هذ

 .الوصفية اليت مت احلصول عليها من خالل أدوات البحث

 :يف حتليل البيانات هي الباحثاخلطوات اليت اختذها 

 جمع البيانات. أ

البيانات اليت أجريت من خالل املراقبة، اليت للحصول على البيانات من امليدان 

يف . ما إىل ذلكن خالل سلوك موضوع البحث و ميكن أن تكون وثيقة، مذكرة امليدان م

عملية مجع البيانات، يتم تنفيذ أنشطة التثليث، وهي التحقق من صحة البيانات والتفسري 

من خالل مقارنة البيانات اليت مت احلصول عليها من مصادر أخرى يف مراحل خمتلفة من 

 .يداين يف أوقات خمتلفة وباستخدام أساليب خمتلفةالبحث امل



 

 تقليل البيانات. ب

البيانات على أ�ا عملية االختيار، والرتكيز على البحوث البسيطة،  تقليليعرف 

عن  لبيانات ليس منفصالا تقليلة من السجالت امليدانية، و والتجريد، وحتويل البيانات الناشئ

 .امليدانية البيانات حتليل

 رض البياناتع. ج

ن املعلومات املرتبة اليت تعطي عرض البيانات هنا يقتصر على عرض جمموعة م

م اليت هلا عالقة مع يف عرض البيانات وصف مجيع املفاهي.واختاذ اإلجراءات اتاستنتاج

 راقباتوثائق واملقابالت واملاليف شكل  امليدانية البياناتلذلك سيتم حتليل . مناقشة البحث

 .وجود مشاكل توضيح  الوصف ويف النهاية ميكنأجل تقدميوغريها من 

 تخالصاس. د

تكوين الدقيق أو  املوضوع املبحوثهو نشاط التصوير الكامل من  ستخالصاال

رتبة يف شكل املعلى وصف املعلومات  خالصويستند إجراء االست .وضوع البحثكامل ملال

ما هو يف البحث وحتديد  رأية باحثانات من خالل التحول، ميكن للموحد على عرض البي

 .االستنتاجات الصحيحة حول موضوع البحث



 

على إجابة صياغة  اكون قادر ياالستنتاجات يف البحث النوعي قد وبالتايل فإن 

أيضا، ألنه كما ذكر أن املشكلة وصياغة املشكلة يف البحث  يكون ، ولكن قد الةاملشكل

 .يف هذا ا�ال النوعي ال تزال مؤقتة وسوف تتطور بعد البحث

 ثالبحنجاح مؤشرات . ي

جناح البحث أن الباحث حيدد  اتمؤشر . للفصل الدراسييف هذا البحث اإلجرائي 

٪ من ٨٠ وهو ٧٠يصل إىل  النتيجة املعدلة املقررة كان عدد الطالب الذين حيققون  ما إذا

وير التص يلةاستخدام وسيف فإن اهلدف الذي وضعه الباحث وبالتايل، . طالبا ٤١

ول األيف الدور  طالبإذا مل يصل عدد ال. طالب ٤١طالبا من  ٣١الذي هو الفوتوغرايف 

٪، فسوف ينتقل إىل الدور ٨٠ل إىل بنسبة تص إىل احلد املقرر من قبل املدرسة والثاين

 .الثالث

   



 

 الرابع بابال

 نتائج البحث ومناقشته

 

  االبتدائية المبونج سيرة مدرسة العلمية. أ

 نشأة مدرسة الطبيعة االبتدائية المبونج  تاريخ. ١

أن اجلذر احلقيقي للتعليم هو التعليم الذي جيعل المبوجناالبتدائيةمدرسةالطبيعةتعتقد 

وهي مدرسة بدأت مدرسة الطبيعة يف إندونيسيا ألول مرة من قبل ليندو نوفو، . حرا اجلميع

خالل اعتماد اجلهاز األعلى للرقابة من  االبتدائية مدرسةالطبيعةتأسست. الطبيعة اإلندونيسية

 الديه بالمبونج تشارك يف إنشاء مدرسة الطبيعية هاسيت كوسوماريين اليت صدفة املعلم. املالية

 ٨٠.اخلربة لتطوير مدرسة الطبيعة يف جاكرتا وباندونغ

التعليم، أي جمموعات اللعب  ئتبدمدرسةالطبيعةاالبتدائيةالمبوجن ٢٠٠٣يف عام 

جيرتا فاردانا بشارع واي باسي الدكتور  املؤسسة لتأخذ مكانا يف بيت رئيس ورياض األطفال

                                                             
٨٠Wawancara dengan Ir. Hesti Kusumarini, MT (Direktur Sekolah Alam Lampung) pada ٢٤ 

September  ٢٠١٧ 



 

مارس  ٢٤يوم الطبيعة المبونج ومن املقرر الذكرى السنوية ملدرسة  .بندار المبونج ١٩رقم 

 ٨١.مدرسة الطبيعة موتيارا المبونج مع االسم األول ٢٠٠٣

 يف حني أن املوقع ليس من اىل حد كبري وهتمام بالتعليم ما قبل املدرسة هبسبب اال

احتالل  مدرسة الطبيعة المبونجاملمكن تطوير التعليم على نطاق أوسع، مث يف وقت الحق 

 بقرية واي هويموقع جديد على األراضي اململوكة من قبل عائلة يف قرية جعفر حامد 

 اليت كانت يف األصل موجودة المبونج مدرسة الطبيعية ٢٠٠٦يف عام . جنوب المبونج

 .واي هوي جايت أجونج المبونجمسيا يف قرية ، بندر المبونج، انتقلت ر باهومانفي

  موقع مدرسة الطبيعة هو اآلن واسعة جدا وحتيط �ا أشجار الساج والنباتات

المبونج مكتب الرتبية  بإذنأن بدأ بواي هوي فتح الفصل االبتدائي  منذ. واخلضروات

المبونج  الطبيعيةةبدأت مدرس ٢٠٠٩، مث منذ عام خترجطالب الدفعة األوىل مع. اجلنوبية

 .وقد خرجت دفعة واحدة ٢٠١٢يف عام  تفتح و تستقبل الطالب املتويطة

الطبيعة المبونج، مث بدأ العام الدراسي توسطةمبدرسة اخبرجيي املالستيع

لذلك، مدرسة الثانوية، ستوىاملعلم الثانوية المبونج الطبقات مفتوحة إىل  ٢٠١٣/٢٠١٤

                                                             
٨١Dokumentasi Profil Sekolah Alam Lampung, ٢٠١٧ 



 

تضم حاليا التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، املدرسة االبتدائية، املدرسة  المبونج لطبيعةا

 ٨٢.، وهذا تطور كبري أسرعواملدرسة الثانوية املتوسطة،

 والغرض مهمةالرؤية وال. ٢

مع �ج التعلم القائمة على الطبيعة أن  مدرسة متميزة يف حمافظة المبونجأن تكون : الرؤية. أ

 .امل رمحة للعاملني، واملالتقيواألديبة من أجل تشكيل شخصية القائد ري الدولياملعاي

 :المهمة. ب

 .قائم على الطبيعة مع املعايري الدوليةالتعليم الإجراء . ١

 ).التقوى واألخالق واملعرفة(أداء تشكيل الشخصية . ٢

، وا�تمع إجراء تشكيل شخصية ريادة األعمال حبيث ميكن أن تكون مفيدة لنفسه. ٣

 .والبيئة

 الولد األديب: األهداف.ج

 .الولد الذي حيب الطبيعة. ١

                                                             
٨٢Dokumentasi Profil Sekolah Alam Lampung, ٢٠١٧  



 

 .مع البصرية العاملية الولد. ٢

  .تفوقةالولد األمني امل. ٣

 الطبيعية المبونج بمدرسة الموارد البشرية. ٣

من رئيس املؤسسة الطبيعة االبتدائية الكبونج تتكون املوارد البشرية اليت تدعم مدرسة 

، ولكنهم قسم الرتبية معظم املعلمني ليسوا خرجيني. سةير واملعلمني وموظفي املدر واملد

شرح بالتفصيل تكوسوماريين مدير مدرسة الطبيعة، هيسيت  . قسم اهلندسة والزراعةخرجيون 

 :الطبيعة المبونج  التالية من مدرسةاملوارد البشرية 

 املؤسسة رئيس ١  

 مستشار ١  

  مدير ١ 

 )، واملوارد البشريةملالية، واملرافق والبنيةاملناهج، وا( رنواب املدي ٤ 

 ثابت معلم ٢٥  

 اإلدارةموظف  ٣ 



 

 طبيب نفسي متطوع ١  

 بدوام جزئي معلم ٨  

 منظف املكتب ٢ 

 حارس ٢ 

 درس زائدي معلم ٤ 

 ملستوى املدرسة الثانوية معلم مستعد ٨  

 .مسؤول عن املخترب األخضر ١  

المبونغ من قبل اثنني من   مدرسة الطبيعةتم تعبئة كل فئة يفت وباإلضافة إىل ذلك،

مع . شخصا ١٥شخصا وما ال يقل عن  ٢٤املعلمني مع احلد األقصى لعدد املتعلمني 

ذلك احلني عملية االعرتاف بالطالب، سواء الشخصية والقدرة األكادميية ميكن رصدها 

 .بشكل جيد من قبل املعلم



 

مساء حىت  ٧:٣٠بدأ أنشطة التعلم يف تالمبونغ بيعة صة الرمسية مبدرسة الطحل

يوم التعلم هو من االثنني ). صاحلة من الصف األول االبتدائي إىل املدرسة الثانوية( ١٤:٠٠

 .٨٣السبت يستخدم للدراسات الدينية للمعلمني. إىل اجلمعة

 والبرامج القرارات. ٤

 القرارات. أ

سة االبتدائية الطبيعية المبونج، جمموعة در مبقيق رؤية ومهمة وأهداف التنمية لتح

، فضال عن )التعليم األخضر(أوال، إعداد وتطوير املناهج الدراسية الطبيعية . سياسة املدرسة

من اجلودة ) املعلمني واملوظفني(ثانيا، تطوير نوعية املوارد البشرية . بناء عادات صديقة للبيئة

رابعا، مجع . ة واملرافق اليت تدعم احلفاظ على الطبيعةثالثا، تطوير البنية التحتي. وسليمة بيئيا

احلدائق املتكاملة (األموال من خمتلف األطراف مبا يف ذلك تطوير وحدات األعمال املدرسية 

واملختربات الثقافية وخمتربات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومقاهي اإلنرتنت والتعاونيات 

 ).ملةو إكوشوب وغريها من الوحدات احملت

  

                                                             
٨٣Wawancara dengan Ir. Hesti Kusumarini, MT (Direktur Sekolah Alam Lampung) pada ٢٤ 

September r ٢٠١٧ 



 

 مجالبرا. ب

أوال، املناهج : وميكن صياغة برنامج مدرسة المبونغ الطبيعة على النحو التايل

رنة إىل كلية الطبيعة الدراسية وبرنامج تعزيز املناهج من خالل التدريب والدراسات املقا

ت وسوبا مدرسة الطبيعة يف أندونيسياوثانيا، االنضمام إىل شبكة . يف إندونيسيا باعتبارها

ثالثا، تطوير مرافق داعمة بيئيا . بومي كجهد للتآزر مع ميسر املدرسة يف األرخبيل الوطين

سليمة مثل املباين الصديقة للبيئة، ومعاجلة مياه الصرف الصحي وإعادة التدوير، وغرس 

 .رابعا، التعليم القائم على الطبيعة وتنمية الطابع اإلنساين. وزرع األشجار

 التمويل. ٥

يشار إليه باسم (طالب ) ١: (المبونغ منمدرسة الطبيعة  ويل صندوقمصدر مت

املاحنني من داخل وخارج البالد، سواء ) ٢(، )املال ورسوم املعلمقاعدة / جهاد املال 

 .التربعات غري امللزمة) ٣(املؤسسية والفردية، 

نفاق اإل) ١( :ية النفقات اليت تتكون منموال لتغطاأليتم استخدام مصدر 

) ٣( املصروفات العرضية،) ٢( ،)املوظفني املعلمني، رواتب،االستهالكات الدعائم،(وتيينالر 

 .املصروفات غري املتوقعة



 

ومن أجل تشييد املباين املدرسية، يتم احلصول على األموال من املنح الفردية، 

عليم والتربعات الفردية، واملساعدة من مكتب التعليم يف جنوب المبونغ، مبساعدة مكتب الت

 .المبونغافظة يف حم

 ثنتائج البح. ب

 لدى في تحسين مخرجات تعلم المفردات العربية التصوير الصورة عملية استخدام. ١

 بمدرسة الطبيعة المبونجطالب الصف الخامس 

على معلم اللغة العربية يف الصف  ىل املالحظات اليت قدمها الباحثاستنادا إ

فرودات املتعلم يف تدريس أنشطة ى بيانات أولية أن عل حصلبمدرسةالطبيعةالمبوجناخلامس

التعلم  ستخدم وسائليهنا املعلم مل . ورة اإلعالمية وعالمات والكتبفقط استخدام السب

ويتجلى هذا من قبل البيانات . نخفضاملإىل إتقان مفردات املتعلم  هذا يؤدي. األخرى

  ٨٤.يعةالمبونجلدىطالبالصفاخلامسبمدرسةالطبفروداتاملاألولية إتقان 

  

 

                                                             
٨٤Observasi, Guru Bahasa Arab, V SD Alam Lampung, ١٢ September ٢٠١٧. 

 



 

٤.١الجدول    

 العلميةالبيانات اتقان المفردات للطلبة قبل الدور بالمادة االلوان في اصف الخامس بمدرسة 

 المبونج

No. NAMA KKM NILAI KETERANGAN 
١. A.Daman huri ٦٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٢. Ahmad aziz ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٣. Ahmaruddin ٥٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٤. Ainul yakin ٤٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٥. Al labab ٥٥ ٧٠ Tidak Tuntas 
٦. Boga tria ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٧. Dela safitri ٤٥ ٧٠ Tidak Tuntas 
٨. Eka Amelia ٦٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٩. Ervan nurul iqrom ٤٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
١٠. Fathul main  ٧٠ ٧٠ Tuntas 
١١. Herviansah  ٦٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
١٢. Hafizh Arizal ٤٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
١٣. Irma Renita ٥٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
١٤. Jimy Prawaka ٣٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
١٥. Mar'atus Sholeha ٧٠ ٧٠ Tuntas 
١٦. Maharani zahroh ٧٠ ٧٠ Tuntas 
١٧. M. Aditya Permana ٥٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
١٨. M. Ade Ichwani ٦٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
١٩. Nando Yudi P ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٠. Nur Aziza ٥٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٢١. Nur Azizah E ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٢. Nur okta sari  ٤٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٢٣. Refki Fareynold ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٤. Rendi Bagas ٥٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٢٥. Rifki ariansyah ٢٥ ٧٠ Tidak Tuntas 
٢٦. Rizqi amallia ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٧. Siti hayati ٣٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٢٨. Siti mursanah ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٩. Sofa Nabila ٤٥ ٧٠ Tidak Tuntas 



 

٣٠. Sholihin  ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٣١. Soni kurniawan  ٥٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٣٢. Sunarman  ٧٥ ٧٠ Tuntas 
٣٣. Sepriah  ٧٥ ٧٠ Tuntas 
٣٤. Sespa her yannti  ٦٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٣٥. Tati heryanti  ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٣٦. Teguh setia vingsih  ٢٥ ٧٠ Tidak Tuntas 
٣٧. Umam khairul ٤٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٣٨. Vivi liani ٦٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٣٩. Wati  kurniati  ٨٠ ٧٠ Tuntas 
٤٠. Yulya ningsih  ٣٥ ٧٠ Tidak Tuntas 
٤١. Zulkifli  ٧٥ ٧٠ Tuntas 

Tuntas  ١٦ orang (٣٩%) 
 

 
 

Tidak Tuntas  ٢٥orang (٦١%) 
 

 

قائمة نتائج اختبار القيمة إتقان : املصدر

 ٨٥.لدىطالبالصفاخلامسبمدرسةالطبيعةالمبونجاملفردات

 ١٦ناك متعلما كامال ه ٤١، ميكن مالحظة أن من بني استنادا إىل اجلدول الوارد

وهذا يدل على أن إتقان املوفرودات ). ٪٦١(شخصا  ٢٥، ومل يكتمل بعد )٪٣٩(شخصا 

، من الضروري تغيري املعلم املعطى واستنادا إىل الوصف الوارد .الطالبية ال يزال منخفضا

ملواصلة حتسني إتقان املتعلمني على أساس أفضل من ذلك، وذلك باستخدام الصور 

  الصورة التصويراإلعالمية أو 

                                                             
٨٥Data nilai tesketerampilan membaca peserta didik kelas V Sekolah Dasar lampung, ٢٠ 

agustus ٢٠١٧, pukul ٠٨.١٥. 



 

 وصف تنفيذ اإلجراء. ٢

 الصف طالب لدىيف حتسني إتقان املوفرودات  التصوير الصورةيلة تنفيذ وس

 ٤٥×  ٢دورات مع الوقت موقع كل اجتماع هو  ٢القيام به يف  الطبيعة مبدرسة اخلامس

يف كل دورة هناك التقييمات اليت سوف تظهر نتائج اتقان املتعلمني مفرودات . دقيقة

 .الذي مت القيام به التصوير الصورةيلة ام وسباستخد

 الطبيعة مبدرسة اخلامس الصف طالب لدى املستخدمة من قبل الباحث لوسائال

اليت ميكن استخدامها كمقدمة يف تعلم  التصوير الصورة يلةباستخدام وسج المبون

 .وهكذاواللوحات، والرسوم،  ،الم يف شكل الصورهذا النوع من وسائل اإلع. املوفرودات

أن تساعد وتشجع املتعلمني على التعلم يف حتسني إتقان  يلةومن املتوقع من خالل هذه الوس

 .فرودات بسهولةامل

 العرض عن إجراء الدور األول. ٣

 خطة. أ

 :البحث  ام �ا يف عملية التعلم يفوفيما يلي خطوات التخطيط اليت مت القي

 .تحدث مع املعلم عن املواد العربيةال. ١



 

 .حيدد املعلم املادة اليت سيتم تقدميها حول االلوان .٢

  .التصوير الصورةحتديد وسائل اإلعالم من . ٣

باستخدام وسائل اإلعالم والتعلم الفوتوغرايف اليت سيتم تطبيقها إعداد خطة تنفيذ التعلم. ٤

 .يف تعلم القراءة على املتعلمني

  .اناد االلو التصوير الصورة الستخدامها يف مو  سيلةإنشاء و . ٥

نشاط مكتوبة مفصلة اليت سيتم تنفيذها يف تعلم إتقان  اخلطة وهييقوم املعلم بوضع . ٦

 .التصوير الصورةيلةفرودات من خالل استخدام وسامل

 .واملتعلمني احلظة للمعلماملوضع أدوات . ٧

ءة لدى ياس مهارات القراقراءة تستخدم كاختبار لقالإعداد أدوات التقييم يف شكل مواد . ٨

  .الطالب

  

 



 

 تنفيذ اإلجراءات. ب

  األول لقاءال

سبتمرب  ١٢األول الذي عقد يوم الثالثاء  لقاءاألول يف ال ادورمن ا الفصل إجراءات

عمل أو  يجر لقاءأيف هذا ال. ١٤.٣٠-١٣.٠٠ساعات يف  ٣و  ٢ يف ٢٠١٧

 :الباحث يلي اخلطوات اليت اختذهاوفيما . املراقبةمع  الباحثالذي قام به  التدريس

 :النشاط األول. ١

 .السالميفتح الباحث الدرس ب. أ

 .قراءة البسملة معا يف بداية التعلم طلب الباحث. ب

 .نظافة الصف والنظام والتحقق من حضور املتعلمني يالحظ الباحث. ج

 .من الطالب أن يكونوا مستعدين ملتابعة املواضيع يطلب الباحث. د

 .اءة اليت جيب حتقيقها يف أنشطة التعلميوضح الباحث الغرض من الكف. ه

 .عن التصوير اإلعالمي الذي سيتم استخدامه يف عملية التعلم يشرح الباحث. و

 



 

 :ألنشطة األساسية. ٢

 يطلب املعلم من املتعلمني مراقبة النص أو الصورة عن االلوان. أ

A.  
 .هتلوان ويطلب من املتعلمني ملتابعاملعلم يقرأ النص عن اال. ب

يعرض املعلم صور االلوان فضال عن ذكر املعىن ويطلب من املتعلمني ملتابعة ويتم هذا . ج

 .التمرين مرارا وتكرارا

 ١١من  وأخرىشخصا،  ١٠جمموعات، جمموعة واحدة هي  ٤املعلم يقسم املتعلم إىل . د

 شخصا، تقسيم ا�موعة على أساس اعتبارات معينة،

 .التصوير الصورة مع يوزع املعلم ورقة األسئلة. ه

 يوفر املعلم. خر ذي صلة باملوادتناقش كل جمموعة مواد من كتاب حزمة أو مصدر آ. و

 .الوقت للمتعلمني للعمل على املشاكل ومناقشة مع زمالئهم يف ا�موعة

 .يطلب املعلم من ممثلي ا�موعة قراءة نتائج املناقشة واستجابة ا�موعة األخرى. ز

 .م بتقييم األنشطةيقوم املعل. ح

 



 

 :األنشطة النهائية. ٣

 .خمرجات التعلم اليت حصل عليها املتعلمني املعلم مع املتعلمنييستنتج . أ

 .على العملية ونتائج التعلم اليت مت إجنازها تعلمنيمع امل مينعكس املعل. ب

 .ن األنشطةعملية التعليم والتعلم لتحديد متابعة اجلولة التالية متقييم مبويقدم املعل. ج

 .س بالدعاءاملتعلمني الدرو مع  املعلمخيتم . د

 الثاني لقاءال

الثاين يوم الثالثاء يف الساعة  لقاءمن الدرجة األوىل من هذا العقدت الدورة الثانية 

يف هذه الدورة واصلت الدرس السابق على لون موضوع استخدام . ١٤.٣٠ - ١٣.٠٠

  التصوير الصورة

 :هي كما يلي حثبا اأجراه اليت طوةاخل

من الطالب إلنشاء جمموعات، وهي أربع  وعالوة على ذلك، طلب الباحث

تناقش كل جمموعة . واهلدف هو معرفة إتقان كل املتعلم عن اللون يف اللغة العربية. جمموعات



 

املواد امللونة باللغة العربية اليت سيتم تعلمها من كتاب الطرود أو املصادر األخرى ذات الصلة 

 .يعطي املعلم املتعلمني الوقت ملناقشة مع زمالئهم يف ا�موعة. وادبامل

مناقشة املواد عن أنواع خمتلفة من األلوان ومعانيها يف و قراءة املتعلمني املواد بعناية، 

 .األزرق، أو األسود، أو األصفر، أو األمسر، أو األخضر، أو األمحر وصفهااللغة العربية ب

جلت بعد وسكبريةالعن لون ا�ا مكتوبة يف ورقة من الورق املقوى  قائمة املفردات العربية

 .معانياأللوان املوجودةذكر يذلك طلب من كل مشارك أن 

بعد انتهاء املتعلمني من مناقشة أوراق العمل، تقوم كل جمموعة بتعيني أحد 

 .أصدقائها كممثل لقراءة املناقشة واستجابة جمموعة أخرى

ائج ناقشة وعرض نتامل ليل نتائج أنشطة املتعلمني عندى حتعل أنشطة �اية املعلم

استخالص املعلومات للمتعلمني لتحديد مستوى إتقان  عقد املعلم. اليت مت تنفيذها ملناقشةا

ينصح الطالب لتكرار الدرس يف املنزل  واد اليت متت دراستها، واملعلموفهم املتعلمني من امل

 .بالسالم الدرس م املعلممث خيت .هاو وفهممتاما  واحىت يتقن

 ربية، مث يقرأون معابإجياز املفردات الع هايقدم املعلم تعزيزا لنتائج املتعلمني ويلخص

أعطي كل . حول نتيجة املناقشةإىل الطالب اجلريئ يف الكالم  املعلم اجلوائز يوزع.احلمدلة



 

يف ) اجلائزة( يحأسئلة املعلم بشكل صحواإلجابة على  للقدوم طالب الذي جترأ على املضي

لتحفيز املشاركني اآلخرين من أجل الدراسة ) الرصاصو األقالم (ل كتب والقرطاسية شك

 .اجلادة يف املنزل حفظ األلوان يف اللغة العربية

 الفصل للدور األولإجراءات مراقبة . ج

هي عن اللون، و ملقدمة يف الدور األولمع املواد ا جمموغة ٢يتكون من  الدور األول يف

اء عملية التعلم شاكل أثناملوجد الباحثيف هذه املراقبة : يفغراالفوتو هي  املستخدمة الوسيلةو 

 .التصويرية يلةباستخدام الوس

 :ما يلي يةالتصوير يلة علم عند إعطاء وساملشاكل اليت حتدث يف امل

  .املقرر ربنامجلمن تعظيم الوقت وفقا ل ن املعلممل يتمک. ١

 .فرداتم وسائل اإلعالم يف تعلم املعظيم خطوات استخدامن ت مل يتمكن املعلم. ٢

الطالب، وهذا ما يتضح من قبل العديد من الطالب  املعلم كذلك مل يقدر على متكني. ٣

 .يف التعلملذين ال يزالون يلعبون ا

 :هي الطالب ث يفاملشاكل اليت حتد



 

 .خالل عملية التعلم يرتكزونهناك بعض الطالب الذين ال . ١

 .خالل عملية التعلم نيمتحمس واوليساهتمتم  اك الطالب الذين يدرسون أقليزال هنال . ٢

خالل عدم  ليه منوهذا ميكن أن ينظر إ. الطالب ال يستفيدون كثريا من الوقت املعطى. ٣

  .متابعة الطالب الدرس و يلعبون من خالل املناقشة

  ٤.٢الجدول 

ور االول بالمادة االلوان للصف صورة في الدت باستخدام التصوير الالبيانات اتقان المفردا

 المبونج العلميةالخامس بمدرسة 

N
o 

Nama KKM Pra Siklus Siklus I KETERANGAN 

١ A.Daman huri ٧٠ ٦٠ ٧٠ Tuntas 
٢ Ahmad aziz ٧٥ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٣ Ahmaruddin ٦٠ ٥٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٤ Ainul yakin ٥٥ ٤٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٥ Al labab ٦٠ ٥٥ ٧٠ Tidak Tuntas 
٦ Boga tria ٨٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٧ Dela safitri ٦٠ ٤٥ ٧٠ Tidak Tuntas 
٨ Eka amelia ٧٥ ٦٠ ٧٠ Tuntas 
٩ Ervan nurul iqrom ٥٠ ٤٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
١
٠ Fathul main  ٧٥ ٧٠ ٧٠ Tuntas 

١
١ 

Herviansah  ٨٠ ٦٠ ٧٠ Tuntas 

١
٢. 

Hafizh Arizal ٤٠ ٤٠ ٧٠ Tidak Tuntas 

١
٣. 

Irma Renita ٥٥ ٥٠ ٧٠ Tidak Tuntas 

١ Jimy Prawaka ٥٥ ٣٠ ٧٠ Tidak Tuntas 



 

٤. 
١
٥. 

Mar'atus Sholeha ٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 

١
٦. 

Maharani zahroh ٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 

١
٧. 

M. Aditya Permana ٧٦ ٥٠ ٧٠ Tuntas 

١
٨. 

M. Ade Ichwani ٧٧ ٦٠ ٧٠ Tuntas 

١
٩. 

Nando Yudi P ٧٨ ٧٠ ٧٠ Tuntas 

٢
٠. 

Nur Aziza ٧٦ ٥٠ ٧٠ Tuntas 

٢
١. 

Nur Azizah E ٨٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 

٢
٢. 

Nur okta sari  ٧٠ ٤٠ ٧٠ Tuntas 

٢
٣. 

Refki Fareynold ٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 

٢
٤. 

Rendi Bagas ٧٢ ٥٠ ٧٠ Tuntas 

٢
٥. 

Rifki ariansyah ٣٥ ٢٥ ٧٠ Tidak Tuntas 

٢
٦. 

Rizqi amallia ٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 

٢
٧. 

Siti hayati ٦٠ ٣٠ ٧٠ Tidak Tuntas 

٢
٨. 

Siti mursanah ٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 

٢
٩. 

Sofa nabila ٥٠ ٤٥ ٧٠ Tidak Tuntas 

٣
٠. 

Sholihin  ٧٥ ٧٠ ٧٠ Tuntas 

٣
١. 

Soni kurniawan  ٦٠ ٥٠ ٧٠ Tidak Tuntas 

٣
٢. 

Sunarman  ٧٨ ٧٥ ٧٠ Tuntas 

٣
٣. 

Sepriah  ٧٨ ٧٥ ٧٠ Tuntas 

٣
٤. 

Sespa heryannti  ٨٠ ٦٠ ٧٠ Tuntas 

٣ Tati heryanti  ٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 



 

٥. 
٣
٦. 

Teguh setia vingsih  ٣٠ ٢٥ ٧٠ Tidak Tuntas 

٣
٧. 

Umam khairul ٤٥ ٤٠ ٧٠ Tidak Tuntas 

٣
٨. 

Vivi liani ٦٥ ٦٠ ٧٠ Tidak Tuntas 

٣
٩. 

Wati  kurniati  ٨٣ ٨٠ ٧٠ Tuntas 

٤
٠. 

Yulya ningsih  ٤٠ ٣٥ ٧٠ Tidak Tuntas 

٤
١. 

Zulkifli  ٧٧ ٧٥ ٧٠ Tuntas 

 Tuntas  ١٦ orang(٣٩%) ٢٥ orang  (٦١%) 
 

 Tidak Tuntas  ٢٥ orang (١٦ %٦١ orang  (٣٩%) 

لدى طالب الصف اخلامس مبدرسة قائمة نتائج اختبار القيمة إتقان املفردات : املصدر

 ٨٦.الطبيعة االبتدائية المبونج

استنادا إىل اجلدول السابقأن نتائج إتقان املفردات لدى الطالب باستخدام مسيلة 

إىل ٪٣٩بل االختبار، مت االنتهاء من من مرحلة ما ق تيف الدورة األوىل زادالتصوير الصورة 

اهلدف املنشود من ذلك التقييم  يصلة ولكن مل هذه الدورة ناجحو . يف الدورة األوىل٪ ٦١

  .النشاط التايل املطلوب لتحسني

  

  

                                                             
٨٦Data nilai tesketerampilan membaca peserta didik kelas V Sekolah Dasar lampung, ٢٠ 

agustus ٢٠١٧, pukul ٠٨.١٥. 



 

 العرض على إجراء الدور الثاني. ٤

 خطة. أ

 ١٧وميكن أن ينظر إليه أنه ال تزال هناك  ،د االنتهاء من االختبار يف الدور األولبع

سبتمرب  ٢٦يف  الثاين دوريف الثم ن املفرداتمعايري التعلم إلتقا كملوان مل تستطالبا الذي

 : هي كما يلي التعلم عمليةخطواتالتخطيط يف . ٢٠١٧

 .التصوير الصورة يلةطيط أو إعداد تطبيق وسناقشة حول التخمبباحث مع املعلم قام ال. ١

 .تعطىسحتديد املواد اليت  الباحث مع املعلمقام . ٢

طبيقها يف باستخدام وسائل اإلعالم التصويرية اليت سيتم تالتعلم  إعداد خطة تنفيذ. ٣

 .عملية القراءة لدى الطالب

 .ريةا يف تطبيق وسائل اإلعالم التصوييد طريقة التعلم اليت سيتم استخدامهحتد. ٤

 سيتم فصلة واليتاملكتوبة املنشاط الخطة  وهي .بإنشاء اخلطةالباحث مع املعلمقام . ٥

 .التصوير الصورة ل وسيلةتنفيذها يف القراءة من خال

 .صناعة أدوات املراقبة للمعلم والطالب. ٦



 

إتقان ها مبثابة اختبار لقياس قييم يف شكل مواد القراءة اليت سيتم استخدامإعداد أداة الت. ٧

 .املفردات لدى الطالب

 تنفيذ النشاط. ب

 الثالث اللقاء

، وميكن أن نرى أن هناك طالب الذين ال هاء من االختبار يف الدور األولبعد االنت

 لقاء يف هذا ال. سبتمرب ٢٦على  مث يف الدورة الثانيةاملفردات يستوفون معايري التعلم لإلتقان

 .علمهو، فأما املعلم قام مبراقبة العمل من قبل الطالبالفاعل هو امل

 ) :الباحث(املعلم وفيما يلي اخلطوات اليت اختذها 

  :النشاط األويل. ١

  .يفتحالباحثالدرسبالسالم. أ

  .طلبالباحثقراءةالبسملةمعافيبدايةالتعلم. ب

  .لنظاموالتحققمنحضوراملتعلمنييالحظالباحثنظافةالصفوا. ج

  .يطلبالباحثمنالطالبأنيكونوامستعدينلمتابعةاملواضيع. د



 

  .يوضحالباحثالغرضمنالكفاءةالتييجبتحقيقهافيأنشطةالتعلم. ه

 .يشرحالباحثعنالتصويراإلعالميالذيسيتماستخدامهفيعمليةالتعلم. و

 :األنشطة األساسية. ٢

  االلوان عن أوالصورة لنصا مراقبة املتعلمني من املعلم يطلب. أ

  .ملتابعته املتعلمني من ويطلب االلوان عن النص يقرأ املعلم. ب

 هذا ويتم ملتابعة املتعلمني من ويطلب املعىن ذكر عن فضال االلوان صور املعلم يعرض. ج

  .وتكرارا مرارا التمرين

 ١١ من شخصا،وأخرى ١٠ هي واحدة ،جمموعة جمموعات ٤ إىل املتعلم يقسم املعلم. د

  عينة، مت اعتبارا أساس على ا�موعة ،تقسيم شخصا

  .الفوتوغرايف التصوير مع األسئلة ورقة املعلم يوزع. ه

 الوقت املعلم يوفر. صلةباملواد ذي أومصدرآخر حزمة كتاب موادمن جمموعة كل تناقش. و

  .ا�موعة يف الئهم ومناقشةمعزم املشاكل على للعمل للمتعلمني

  .األخرى ا�موعة املناقشةواستجابة نتائج قراءة ا�موعة ممثلي من لماملع يطلب. ز



 

  .األنشطة بتقييم املعلم يقوم. ح

 الرابع اللقاء

  : النشاط األول. ١

  .بالسالم الدرس الباحث يفتح. أ

  .التعلم بداية يف معا البسملة قراءة الباحث طلب. ب

  .املتعلمني ضورح من والتحقق والنظام الصف نظافة الباحث يالحظ. ج

  .املواضيع ملتابعة مستعدين يكونوا أن الطالب من الباحث يطلب. د

  .التعلم أنشطة يف بتحقيقها التييج الكفاءة من الغرض الباحث يوضح. ه

  .التعلم عملية يف استخدامه سيتم الذي اإلعالمي التصوير عن الباحث يشرح. و

  :ألنشطة األساسيةا. ٢

  االلوان عن الصورة أو النص مراقبة لمنياملتع من املعلم يطلب. أ

  .ملتابعته املتعلمني من ويطلب االلوان عن النص يقرأ املعلم. ب



 

 هذا ويتم ملتابعة املتعلمني من ويطلب املعىن ذكر عن فضال االلوان صور املعلم يعرض. ج

  .وتكرارا مرارا التمرين

 ١١ من ،وأخرى شخصا ١٠ هي واحدة ،جمموعة جمموعات ٤ إىل املتعلم يقسم املعلم. د

  عينة، مت اعتبارا أساس على ا�موعة ،تقسيم شخصا

  .الفوتوغرايف التصوير مع األسئلة ورقة املعلم يوزع. ه

 املعلم يوفر. باملواد صلة ذي آخر مصدر أو حزمة كتاب من مواد جمموعة كل تناقش. و

  .موعةا� يف زمالئهم مع ومناقشة املشاكل علىل للعم للمتعلمني الوقت

  .األخرى ا�موعة واستجابة املناقشة نتائج قراءة ا�موعة ممثلي من املعلم يطلب. ز

 .األنشطة بتقييمعلم امل يقوم. ح

  :األنشطة النهائية. ٣

 .خمرجات التعلم اليت حصل عليها املتعلمني املعلم مع املتعلمنييستنتج . أ

 .ج التعلم اليت مت إجنازهاعلى العملية ونتائ تعلمنيمع امل مينعكس املعل. ب

 .عملية التعليم والتعلم لتحديد متابعة اجلولة التالية من األنشطةتقييم مبويقدم املعل. ج



 

 .س بالدعاءاملتعلمني الدرو مع  املعلمخيتم . د

 إجراء الفصل يف الدور الثاين قبةمرا. ج

الوسيلة أللوان و واملواد اليت ستدرس هي متعلقة عن ا. يتكون الدور الثاين من لقائني

قدم الباحث التصوير للطالب عن   يت يف اجللسة السابقةال التصوير الصورةاملستخدمة هي 

 .كيفية عملية التعلم عن طريق التصوير الفوتوغلرايف

الطالب بدأ هذه املرة يف ، ا الباحث يف الدور الثاينعلى املالحظات اليت أجراهوبناء 

 م اللغة العربية، وخاصة يفتعل املتحسن يفنتائج التعلم من وهذا ينظر. يف التعلم أكثر محاسة

 . إتقان املفرداتحتسني

املواد  فهموا بالفعل طالباألنشطة التعليمية حيصل الباحث علی حقيقة أن ال خالل

. يف اللغة العربية قدرة الطالب على إجابة السؤال املطروحة عن األلوانمن وهذا. املقدمة

 ال يستطيعونو معناها  وافهميأن يف اجللسة السابقة ال ميكن  ينوجودم واكان  نالذي طالبال

لكتابة يف  امعناها وميكن استخدامه وا، وفهما، واآلن الطالب جييدون تالو�نطق املفردات

 .مجل قصرية



 

 الطالبخالل أنشطة التعلم  أنهملا قاله معلم اللغة العربيةالسيد رسدي  مشابهوهو 

بطالقة  هاعلى قراءة ينقادر و . االلوان حولادوا املفردات وأج يف التعلم، نيمتحمس

 .٨٧باإلضافة إىل ذلك، ميكن للطالب أيضا الكتابة واستخدامها يف اجلملة.ودقة

 الفصل يف الدور الثاين إجراء انعكاس على. د

إجراء الفصل الدور الثاين االنعكاس الذي قام به الباحث عن وسيلة التصوير  يف

شخصا  ٢٥الطالب الذين أمتوا الدراسة املراقبة علم أن يف الدور األول، الصورة من نتائج 

، وبعد ٪ ٣٩شخصا بنسبة  ١٦٪، والطالب الذين مل يكملوا ما ال يقل عن ٦١مع نسبة 

الوسيلة وهي وسيلة التصوير الصورة، استخدم الباحث باستخدام نفس  الدور الثاين إجراء

أنه يف الدور . هقبل ما معكبري   فرق، وهناك دور األولعن الاملختلفة خطوات التعلم الباحث 

الذين مل  طالبوال) ٪٨٣(االكتمال بنسبة  بلغ عدد الطالب الذين حققوا درجةالثاين 

 ).٪١٧(ما نسبته ) ٪٧( ٧يكملوا ما يصل إىل 

وهذا .إتقان املفردات لدى الطالب قد حتسن ميكن أن يكون مفهوما أنمما سبق 

عدلة لدى الطالب اليت تتكمل حمتوى إتقان املفردات وهو أن الطالب ينظر من النتيجة امل

                                                             
٨٧Wawancara pada guru bahasa Arab SD Alam Lampung(Bp. Rusdi) setelah diadakan siklus 

II 



 

لذلك ميكن . قادرون على فهم معانيها، ونطقها، واستخدامها، وكتابة املفردات املدروسة

استخدام  حبيث.على ما يرام التصوير الصورة يلةتطبيق وسو . ناجح ستنتاج أن الدور الثايناال

مع جناح . مفردات الطالب ميكن أن حيسن إتقان ر الثاينيف الدو  وسيلة التصوير الصورة

 .الدور الثاين فالباحث ليس حباجة إىل الدور التايل

 تحليل البيانات. ج

تحليل البيانات اليت مت احلصول عليها عن طريق الباحث قام ب الرابع، فإن بابيف ال

للهدف اختبار . ية المبونجمبدرسة الطبيعة االبتدائ واملقابلة واالختبار والتوثيق املالحظة

  .وبرهنة صحة البحث الذي قام به الباحث

  ٤.٣الجدول 

بالمادة االلوان للصف  ت باستخدام التصوير الصورة في الدور الثانيالبيانات اتقان المفردا

 المبونج العلميةالخامس بمدرسة 

 
No Nama KKM Pra Siklus Siklus I KETERANGAN 
١ A.Daman huri ٧٠ ٦٠ ٧٠ Tuntas 
٢ Ahmad aziz ٧٥ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٣ Ahmaruddin ٦٠ ٥٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٤ Ainul yakin ٥٥ ٤٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٥ Al labab ٦٠ ٥٥ ٧٠ Tidak Tuntas 
٦ Boga tria ٨٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٧ Dela safitri ٦٠ ٤٥ ٧٠ Tidak Tuntas 



 

٨ Eka amelia ٧٥ ٦٠ ٧٠ Tuntas 
٩ Ervan nurul iqrom ٥٠ ٤٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
١٠ Fathul main  ٧٥ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
١١ Herviansah  ٨٠ ٦٠ ٧٠ Tuntas 
١٢
. 

Hafizh Arizal ٤٠ ٤٠ ٧٠ Tidak Tuntas 

١٣
. 

Irma Renita ٥٥ ٥٠ ٧٠ Tidak Tuntas 

١٤
. 

Jimy Prawaka ٥٥ ٣٠ ٧٠ Tidak Tuntas 

١٥
. 

Mar'atus Sholeha ٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 

١٦
. 

Maharani zahroh ٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 

١٧
. 

M. Aditya Permana ٧٦ ٥٠ ٧٠ Tuntas 

١٨
. 

M. Ade Ichwani ٧٧ ٦٠ ٧٠ Tuntas 

١٩
. 

Nando Yudi P ٧٨ ٧٠ ٧٠ Tuntas 

٢٠
. 

Nur Aziza ٧٦ ٥٠ ٧٠ Tuntas 

٢١
. 

Nur Azizah E ٨٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 

٢٢
. 

Nur okta sari  ٦٠ ٤٠ ٧٠ Tidak Tuntas 

٢٣
. 

Refki Fareynold ٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 

٢٤
. 

Rendi Bagas ٧٢ ٥٠ ٧٠ Tuntas 

٢٥
. 

Rifki ariansyah ٣٥ ٢٥ ٧٠ Tidak Tuntas 

٢٦
. 

Rizqi amallia ٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 

٢٧
. 

Siti hayati ٦٠ ٣٠ ٧٠ Tidak Tuntas 

٢٨
. 

Siti mursanah ٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 

٢٩
. 

Sofa nabila ٥٠ ٤٥ ٧٠ Tidak Tuntas 

٣٠ Sholihin  ٧٥ ٧٠ ٧٠ Tuntas 



 

. 
٣١
. 

Soni kurniawan  ٦٠ ٥٠ ٧٠ Tidak Tuntas 

٣٢
. 

Sunarman  ٧٨ ٧٥ ٧٠ Tuntas 

٣٣
. 

Sepriah  ٧٨ ٧٥ ٧٠ Tuntas 

٣٤
. 

Sespa heryannti  ٨٠ ٦٠ ٧٠ Tuntas 

٣٥
. 

Tati heryanti  ٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 

٣٦
. 

Teguh setia vingsih  ٣٠ ٢٥ ٧٠ Tidak Tuntas 

٣٧
. 

Umam khairul ٤٥ ٤٠ ٧٠ Tidak Tuntas 

٣٨
. 

Vivi liani ٧٠ ٦٠ ٧٠ Tuntas 

٣٩
. 

Wati  kurniati  ٨٣ ٨٠ ٧٠ Tuntas 

٤٠
. 

Yulya ningsih  ٤٠ ٣٥ ٧٠ Tidak Tuntas 

٤١
. 

Zulkifli  ٧٧ ٧٥ ٧٠ Tuntas 

 Tuntas  ١٦ orang(٣٩%) (%٦١) ٢٥ 
 

 

 Tidak Tuntas  ٢٥ orang ((%٣٩)  ١٦ %٦١  

لدى طالب الصف اخلامس  إتقان املفردات يف حتسني قائمة نتائج اختبار القيمة: املصدر

  .مبدرسة الطبيعة االبتدائية المبونج

  

  

  



 

  

٤.٤الجدول   

المبونج في الدور االول العلميةنتائج االختبار اتقاان المفردات للطلبة الصف الخامس بمدرسة   

  

باستخدام نتائج إتقان املفردات لدى الطالب  يتبني أن السابقة استنادا إىل البيانات

 االنتهاء من ختبار، متزاد من مرحلة ما قبل اال وير الفوتوغرايف يف الدور األولوسيلة للتص

اهلدف املنشود  هو النجاح ولكن مل يتوصل الباحثذا الدور األوهل ٪ يف٦١٪ إىل ٣٩

 .ولذلك فإن التقييم ضروري لتحسني النشاط التايل

  إكراء الدور الثاني نتائج. ٢

هذه اإلجراءات على األول، وتركز  للدور هو متابعة العملإجراء الدور الثاين 

بدأ . التعليمية حىت تتحقق األهدافشاطا يف التعلم حبيث ر نأكثلكي يكونوا  الطالب

 
No 

 
Peguasaan Mufrodat 
 

 
PRA SIKLUS 

 
SIKLUS I 

١ ١.Tuntas 
 

١٦ orang (٣٩%) ٢٥ orang (٦١%) 

٢ ٢. Tidak Tuntas 
 

٢٥ orang (٦١%) ١٦ orang (٣٩%) 



 

ويقدرون على  اللون،  عن فروداتاملذكر ب وايتقن واوسيلة التصوير وبدأ ونيستخدمالطالب 

 .كتابة املفردات ويستخدمو�ا يف اجلملة القصرية

غري ٪ و ٨٣أو  ٣٤ أكملواالذين لدى الطالب التصوير الصورة من نتائج استخدام وسيلة 

 )٪١٧( ٧مكتملة 

  .لدى الطالب يف الدور الثاين فروداتاملإتقان  وفيما يلي نتائج

  ٤.٥الجدول 

بالمادة االلوان للصف  ت باستخدام التصوير الصورة في الدور الثانيالبيانات اتقان المفردا

  المبونج العلميةالخامس بمدرسة 

No. NAMA KKM PRA 
SIKLUS SIKLUS I SIKLUS 

II KETERANGAN

١. A.Daman huri ٧٠ ٧٠ ٦٠ ٧٠ Tuntas 
٢. Ahmad aziz ٨٠ ٧٥ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٣. Ahmaruddin ٧٥ ٦٠ ٥٠ ٧٠ Tuntas 
٤. Ainul yakin ٧٠ ٥٥ ٤٠ ٧٠ Tuntas 
٥. Al labab ٦٥ ٦٠ ٥٥ ٧٠ Tidak Tuntas 
٦. Boga tria ٨٥ ٨٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٧. Dela safitri ٧٠ ٦٠ ٤٥ ٧٠ Tuntas 
٨. Eka amelia ٨٠ ٧٥ ٦٠ ٧٠ Tuntas 
٩. Ervan nurul iqrom ٦٠ ٥٠ ٤٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
١٠. Fathul main  ٨٠ ٧٥ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
١١. Herviansah  ٨٥ ٨٠ ٦٠ ٧٠ Tuntas 
١٢. Hafizh Arizal ٦٠ ٤٠ ٤٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
١٣. Irma Renita ٧٧ ٥٥ ٥٠ ٧٠ Tuntas 
١٤. Jimy Prawaka ٦٠ ٥٥ ٣٠ ٧٠ Tidak Tuntas 



 

١٥. Mar'atus Sholeha ٨٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
١٦. Maharani zahroh ٧٥ ٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
١٧. M. Aditya Permana ٧٦ ٧٦ ٥٠ ٧٠ Tuntas 
١٨. M. Ade Ichwani ٧٨ ٧٧ ٦٠ ٧٠ Tuntas 
١٩. Nando Yudi P ٨٥ ٧٨ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٠. Nur Aziza ٧٦ ٧٦ ٥٠ ٧٠ Tuntas 
٢١. Nur Azizah E ٨٠ ٨٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٢. Nur okta sari  ٧٠ ٦٠ ٤٠ ٧٠ Tuntas 
٢٣. Refki Fareynold ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٤. Rendi Bagas ٧٠ ٧٢ ٥٠ ٧٠ Tuntas 
٢٥. Rifki ariansyah ٧٠ ٣٥ ٢٥ ٧٠ Tuntas 
٢٦. Rizqi amallia ٧٥ ٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٧. Siti hayati ٧٠ ٦٠ ٣٠ ٧٠ Tuntas 
٢٨. Siti mursanah ٧٤ ٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٢٩. Sofa nabila ٦٠ ٥٠ ٤٥ ٧٠ Tidak Tuntas 
٣٠. Sholihin  ٧٧ ٧٥ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٣١. Soni kurniawan  ٨٣ ٦٠ ٥٠ ٧٠ Tuntas 
٣٢. Sunarman  ٨٠ ٧٨ ٧٥ ٧٠ Tuntas 
٣٣. Sepriah  ٨٠ ٧٨ ٧٥ ٧٠ Tuntas 
٣٤. Sespa her yannti  ٦٤ ٨٠ ٦٠ ٧٠ Tidak Tuntas 
٣٥. Tati heryanti  ٧٤ ٧٠ ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٣٦. Teguh setia vingsih  ٧٠ ٣٠ ٢٥ ٧٠ Tuntas 
٣٧. Umam khairul ٧٨ ٤٥ ٤٠ ٧٠ Tuntas 
٣٨. Vivi liani ٧٠ ٧٠ ٦٠ ٧٠ Tuntas 
٣٩. Wati  kurniati  ٨٥ ٨٣ ٨٠ ٧٠ Tuntas 
٤٠. Yulya ningsih  ٥٦ ٤٠ ٣٥ ٧٠ Tidak Tuntas 
٤١. Zulkifli  ٧٧ ٧٧ ٧٥ ٧٠ Tuntas 
 Tuntas  ٣٤ (%٦١) ٢٥ (%٣٩)١٦ 

(٨٣%) 
 

 
 

 Tidak Tuntas  (%١٧) ٧ (%٣٩) ١٦ %٦١) ٢٥ 

 

 

  

لدى طالب الصف اخلامس مبدرسة الطبيعة  إتقان املفردات قائمة نتائج اختبار: ملصدرا

  االبتدائية المبونج



 

٤.٦الجدول   

لثانيالمبونج في الدور ا العلميةلمفردات للطلبة الصف الخامس بمدرسة نتائج االختبار اتقاان ا  

 
 
Peguasaan Mufrodat 
 

 
PRA SIKLUS 

 
SIKLUS I 

 
SIKLUS II 

١.Tuntas 
 

١٦ orang (٣٩%) ٢٥ orang (٦١%) ٣٤ orang (٨٣%) 

٢. Tidak Tuntas 
 

٢٥ orang (٦١%) ١٦ orang (٣٩%) 
 

٧ orang (١٧%) 

 

إتقان املفردات لدى الطالب عن وسيلة  يتبني أن نتائج السابقة ناتوبناء علىالبيا

على الرغم من أنه ال تزال هناك  من الدور األول حتسن قدالتصوير الصورةيف الدور الثاني

إىل اهلدف املطلومبن قبل  متاما ولكن بالفعل ناجحة أل�ا وصلتيكملوا بعض الطالب الذين

 .ر الثاين٪ يف الدو ٨٠أكثر من  الباحث وهي

 المناقشة. د

اليت أجراها يف إجراء الفصل حتتوي هذه املناقشة وصفا وشرحا لنتائج البحث 

ملسائل اليت نوقشت وايف الصف اخلامس  العربيةعلماللغة باحث يف التعاون بني الباحث ومال

 .بالبحث ذات الصلة ييف املناقشة ه



 

هذا املنهج يف  ة، حيث يتم الرتكيزالتصوير الصور وسيلة  قام به املعلمباإلجراءات اليت

لتحسني استجابة الطالب  علم، والنتائج قد تساعد املصليف التعلم يف الف املشاركة الفعالية

 ٤هذا اإلجراء عرب دورين اللذين هلما  ويتم .وخاصة يف إتقان املفردات لدروس اللغة العربية

  .الطبيعة االبتدائية المبونجمبدرسة وقد مت تطبيق هذا التعلم يف الصف اخلامس لقاءات

بسبب العديد من  حمدودتفاعل الطالب على إتقان املفردات يف هذا البحث 

وتطبيق إجراء . الباحثاق عليها بشكل مشرتك بني املعلم مع املؤشرات اليت مت االتف

 الدورات يتجسن من حيث التفاعل ونتائج مهارة قراءة اللغة العربية وهي الدور األول كان

  ).جيد(٪ ٨٣ وهوالدور الثانيو ) كاف( ٪٦١

٤.٧الجدول   

 تغيير تنائج االختبار اتقان المفردات للطلبة الصف الخامس

No Nama KKM 
Nilai 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 
١ A.Daman huri B. ٧٠ ٧٠ ٦٠ ٧٠ 

٢ Ahmad aziz C. ٨٠ ٧٥ ٧٠ ٧٠ 

٣ Ahmaruddin D. ٧٥ ٦٠ ٥٠ ٧٠ 

٤ Ainul yakin E. ٧٠ ٥٥ ٤٠ ٧٠ 

٥ Al labab F. ٦٥ ٦٠ ٥٥ ٧٠ 

٦ Boga tria G. ٨٥ ٨٠ ٧٠ ٧٠ 



 

٧ Dela safitri H. ٧٠ ٦٠ ٤٥ ٧٠ 

٨ Eka amelia I. ٨٠ ٧٥ ٦٠ ٧٠ 

٩ Ervan nurul 
iqrom 

J. ٤٠ ٧٠ 
٦٠ ٥٠ 

١٠ Fathul main  K. ٨٠ ٧٥ ٧٠ ٧٠ 

١١ Herviansah  L. ٨٥ ٨٠ ٦٠ ٧٠ 

١٢ Hafizh Arizal M. ٦٠ ٤٠ ٤٠ ٧٠ 

١٣ Irma Renita N. ٧٧ ٥٥ ٥٠ ٧٠ 

١٤ Jimy Prawaka O. ٦٠ ٥٥ ٣٠ ٧٠ 

١٥ Mar'atus 
Sholeha 

P. ٧٠ ٧٠ 
٨٠ ٧٠ 

١٦ Maharani zahroh Q. ٧٥ ٧٠ ٧٠ ٧٠ 

١٧ M. Aditya 
Permana 

R. ٥٠ ٧٠ 
٧٦ ٧٦ 

١٨ M. Ade Ichwani S. ٧٨ ٧٧ ٦٠ ٧٠ 

١٩ Nando Yudi P T. ٨٥ ٧٨ ٧٠ ٧٠ 

٢٠ Nur Aziza U. ٧٦ ٧٦ ٥٠ ٧٠ 

٢١ Nur Azizah E V. ٨٠ ٨٠ ٧٠ ٧٠ 

٢٢ Nur okta sari  W. ٧٠ ٦٠ ٤٠ ٧٠ 

٢٣ Refki Fareynold X. ٧٠ ٧٠ ٧٠ ٧٠ 

٢٤ Rendi Bagas Y. ٧٠ ٧٢ ٥٠ ٧٠ 

٢٥ Rifki ariansyah Z. ٧٠ ٣٥ ٢٥ ٧٠ 

٢٦ Rizqi amallia AA. ٧٥ ٧٠ ٧٠ ٧٠ 



 

٢٧ Siti hayati BB. ٧٠ ٦٠ ٣٠ ٧٠ 

٢٨ Siti mursanah CC. ٧٤ ٧٠ ٧٠ ٧٠ 

٢٩ Sofa nabila DD. ٦٠ ٥٠ ٤٥ ٧٠ 

٣٠ Sholihin  EE. ٧٧ ٧٥ ٧٠ ٧٠ 

٣١ Soni kurniawan  FF. ٨٣ ٦٠ ٥٠ ٧٠ 

٣٢ Sunarman  GG. ٨٠ ٧٨ ٧٥ ٧٠ 

٣٣ Sepriah  HH. ٨٠ ٧٨ ٧٥ ٧٠ 

٣٤ Sespa her yannti  II. ٦٤ ٨٠ ٦٠ ٧٠ 

٣٥ Tati heryanti  JJ. ٧٤ ٧٠ ٧٠ ٧٠ 

٣٦ Teguh setia 
vingsih  

KK. ٢٥ ٧٠ 
٧٠ ٣٠ 

٣٧ Umam khairul LL. ٧٨ ٤٥ ٤٠ ٧٠ 

٣٨ Vivi liani MM. ٧٠ ٧٠ ٦٠ ٧٠ 

٣٩ Wati  kurniati  NN. ٨٥ ٨٣ ٨٠ ٧٠ 

٤٠ Yulya ningsih  OO. ٥٦ ٤٠ ٣٥ ٧٠ 

٤١ Zulkifli  PP. ٧٧ ٧٧ ٧٥ ٧٠ 

QQ. Tuntas ١٦orang(٣٩%) ٢٥orang(٦١%) ٣٤orang(٨٣%) 

RR. Tidak tuntas ٢٥ 
orang(٦١%) ١٦orang(٣٩%) ٧ orang (١٧%) 

  

املفردات لدى طالب الصف اخلامس مبدرسة الطبيعة  تعلمسني خمرجات يف حت الرسم البياين

  بتدائية المبونجاال



 

 

 

يدل  اث اليت مت القيام �بحميكن أن نرى أن نتائج ال السابق وبناء على الرسم البياين

 ٢٠١٧/٢٠١٨عام  مبدرسة الطبيعة االبتدائية المبونج على أن التمكن من الصف اخلامس

ير يف عد استخدام وسيلة التصو وزادت من البيانات األولية قبل استخدام وسيلة التصوير، مث ب

قبل  املفردات لدى الطالبأن إتقانظهرت دور األول والدور الثاين على البيانات األولية 

 ٤١النتيجة هي مبدرسة الطبيعة االبتدائية المبوجن استخدام وسيلة التصوير يف الصف اخلامس

وة على وعال). ٪٦١(طالبا  ٢٥ وغري ناجحة )٪٣٩( طالبا ١٦ الذين انتهت  طالب

مبدرسة الطبيعة االبتدائية المبونج  يف الصف اخلامس وسيلة التصوير الصورةذ ذلك، بعد تنفي
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Data Awal Siklus I Siklus II

16 orang 
(39% )

25 orang
(61%)

34 orang
(83%) 

25 orang 
(61%)

16 orang
(39%)

7 orang
(17%)

Tuntas

Tidak Tuntas



 

الذين  طالبا ٤١مت احلصول عليها من  املفردات لدى الطالبإتقان  أن الدور األول يف

طالبا  ١٦كملوا بلغ جمموعها والطالب الذين مل ي) ٪٦١(طالبا  ٢٥أكملوا بلغ جمموعها 

اليت مت احلصول املفردات لدى الطالب إتقان لدور الثاينوعالوة على ذلك، يف ا). ٪٣٩(

مل والطالب الذين ) ٪٨٣(طالبا  ٣٤الذين أكملوا بلغ جمموعها طالبا ا ٤١عليها من 

 يف نتائج التصوير الصورة وسيلة هو، بعد استخداموهذا ). ٪١٧(طالب  ٧ يكملوأ وهي

بل الدور، والدور األول مث الدور املفرداتلدى الطالب حدث هلا التطور املتوفق من ق إتقان

 .الثاين

 يلةنه من خالل استخدام وسث وحتليل البيانات ميكن أن خنلص إىل أمن نتائج البح

حيسن إتقان املفردات لدى طالب الصف اخلامس مبدرسة الطبيعة التصوير الصورة ميكن 

  .االبتدائية المبونج

مبدرسة الطبيعة  اللغة العربية يف مدرس الباحث على املالحظات اليت أجراهاوبناء 

مث يقرأ  ،تعليم املفردات املعلم فقط يكتبون الدرس يف كتبهمأنه خالل  االبتدائية المبونج

يف هذه احلالة املعلم . املعلم الدرس والطالب يرددون بعده مث يطلب من الطالب حفظها



 

ب أو حتقق حيدث هذا بسبب عدم وجود الوقت لتدري. ايتحقق حتفيظ الطالب عشوائي

 . على إطقان املفردات لدى الطالبذلك أن هذا له تأثري. الب يف الصفحفظ مجيع الط

طالبا  ٤١أن من  طالبظهرباحث يف الالأجراهالذي واستنادا إىل ما قبل االختبار 

إىل  وهذا يشري). ٪٦١(شخصا  ٢٥وا مت، والذين مل ي)٪٣٩(شخصا  ١٦فقط الذين أمتوا 

عديد من الطالب الذين ال أن ال، يتضح ى الطالب ال يزال منخفضاإتقان املفردات لد أن

 كنوا من ترمجة أو فهم معىنتمالعديد من الطالب الذين مل ي. لبالفعاملفردات  يتقنون

في املفرداتعلى استخدام يقدروا بشكل صحيح ومل نطق املفردات  بالفعل، ال ميكن املفردات

حتسني  اليت �دف إىل يق وسيلة التصوير الصورةتطب الباحث أود في هذه احلالةف. ملاجل

نتيجة ، زاديف الدور األول التصوير الصورةوسيلة وبعد تطبيق . إتقان املفردات لدى الطالب

ويعقد مرة . طالبا ٤١من الذين أمتوا  طالبا٢٥٪ أو ٦١إىل  املفردات لدى الطالبإتقان

 ٣٤إىل بشكل مدهش  ى الطالب، زادت قيمة مهارات القراءة لدواحدة يف الدورالثاين

  ).٪٨٣(طالبا الذين أكملوا 



 

لدى طالب الصف  فروداتاملستنتاج أن قيمة إتقان االلذلك يف هذه احلالة ميكن 

اخلامس مبدرسة الطبيعة االبتدائية المبونج حصل على التفاعل والنتائج اليت تشري إىل أحسن 

 .٪٨٣ ٪ إىل٣٩ويتضح ذلك من قيمة االستحواذ بنسبة  .احلال

 

   



 

 الخامس الباب

 االقتراحاتاالستنتاجات و 

 االستنتاجات. أ

وحتليل البيانات ميكن أن خنلص إىل أنه من خالل استخدام وسيلة  ثالبحمن نتائج 

لدى طالب الصف اخلامس مبدرسة الطبيعة ميكن حتسني مفردات العربية التصوير الصورة

  .االبتدائية المبونج

 اخلامس الصف طالب لدىالتصوير الصورةوسيلة  وقد ثبت أنه قبل استخدام

وغري ) ٪٣٩(شخصا  ١٦طالبا الذين أمتوا  ٤١من أن   المبونج االبتدائية الطبيعة مبدرسة

التصوير وعالوة على ذلك، بعد استخدام وسيلة ). ٪٦١(شخصا  ٢٥مكتملة 

اليت إتقان  في الدورة األوىللدىطالبالصفاخلامسبمدرسةالطبيعةاالبتدائيةالمبوجنالصورة

والطالب ) ٪٦١(طالبا  ٢٥املتعلمني الذين أكملوا بلغ جمموعها  ٤١اليت تنجم عن املتعلم

وعالوة على ذلك، يف نتيجة الدورة ). ٪٣٩(طالبا  ١٦الذين مل يكملوا بلغ جمموعها 

والطالب ) ٪٨٣(طالبا  ٣٤طالبا الذين أمتوا بلغ جمموعها  ٤١مت احلصول عليها من يةالثان



 

، وهذا هو، بعد استخدام )٪١٧(طالب  ٧ال تأخذ يف احلسبان بشكل كامل ملدة  الذين

  .حتسن الطالب من مرحلة ما قبل، دورة األوىل والدورة الثانيةوسيلة التصوير الفتوغرايف 

 االقتراحات. ب

 ن وسيلةأوالتحليالت اليت مت القيام به، وميكن أن ينظر إىل  ثالبحواستنادا إىل 

 اخلامس الصف طالب لدىميكن أن حتسن التمكن من املفردات العربية ةالتصوير الصور 

قصور يف التنفيذ، ال ومع ذلك، ال شك يف أن هناك أوجه. المبونج االبتدائية الطبيعة مبدرسة

 :باحلاجة إىل تقدمي اقرتاحات على النحو التايلباحث الولذلك يشعر 

 معلم اللغة العربيةل. ١

استخدام وسائل اإلعالم التصويرية يف الفصول الدراسية حبيث مل  يةربعلغة الال ملعلمميكن . أ

 .تعد عملية التدريس والتعلم حمورها املعلم

االستمرار يف استخدام التصوير اإلعالمي لتحسني نتائج معلم اللغة العربية جيب على . ب

  التعلم

 



 

 للطالب. ٢

الدافع سواء كان تعلم علم  يف التعلم ودائما تعزيزيكونوا جمتهدين ومن املتوقع أن 

 .الدين وغريها من العلوم

 مدير المدرسةل. ٣

 .كمل املرافق الضرورية يف التعلمتوأن  للمعلمأن توفر التوجيه املدرسة ويتوقع من 

   الختام. ج

أقصى حد بالباحثاحلمد هللا، مبساعدة األطراف املختلفة وذلك من خالل جهود 

ومع ذلك يدرك الباُح . ن تكتمل متاما يف الوقت احملددممكن، يف �اية هذا البحث ميكن أ

ال تزال هناك العديد من أوجه القصور واألخطاء، لذلك من املتوقع  حبثه أن يف تقدمي

 .يف املستقبل البحثاالنتقادات واالقرتاحات البناءة من مجيع األطراف لتحسني 

ن توفر كبرية هي فوائد أن هذه األعمال الصغرية اليت ميكن أ الباحثوأخريا، يأمل 

لنا مجيعا، وخاصة للمدرسني واملعلمني احملتملني الذين يستمرون يف إعطاء التفاين يف العمل 

 .يارب العاملني أمني. يف جمال التعليم
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LAMPIRAN 

  



 

Lampiran I 

DAFTAR RESPONDEN 

NO NAMA PESERTA DIDIK KELAS KETERANGAN 

١ A.Daman huri V L 

٢ Ahmad aziz V L 

٣ Ahmaruddin V L 

٤ Ainul yakin V L 

٥ Al labab V L 

٦ Boga tria V L 

٧ Dela safitri V P 

٨ Eka amelia V P 

٩ Ervan nurul iqrom V L 

١٠ Fathul main  V L 

١١ Herviansah  V L 

١٢ Hafizh Arizal V L 

١٣ Irma Renita V P 

١٤ Jimy Prawaka V L 

١٥ Mar'atus Sholeha V P 

١٦ Maharani zahroh V P 

١٧ M. Aditya Permana V L 

١٨ M. Ade Ichwani V L 

١٩ Nando Yudi P V L 

٢٠ Nur Aziza V P 

٢١ Nur Azizah E V P 

٢٢ Nur okta sari  V P 

٢٣ Refki Fareynold V L 

٢٤ Rendi Bagas V L 



 

٢٥ Rifki ariansyah V L 

٢٦ Rizqi amallia V L 

٢٧ Siti hayati V P 

٢٨ Siti mursanah V P 

٢٩ Sofa nabila V P 

٣٠ Sholihin  V L 

٣١ Soni kurniawan  V L 

٣٢ Sunarman  V L 

٣٣ Sepriah  V P 

٣٤ Sespa her yannti  V P 

٣٥ Tati heryanti  V P 

٣٦ Teguh setia vingsih  V P 

٣٧ Umam khairul V L 

٣٨ Vivi liani V P 

٣٩ Wati  kurniati  V P 

٤٠ Yulya ningsih  V P 

٤١ Zulkifli  V L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran ٢ 

KERANGKA INTERVIEW DENGAN KEPALA SEKOLAH 

١. Bagaimana sejarah berdirinya SekolahAlam Lampung ? 

٢. Apa misi dan visi sertatujuanSeklahAlam Lampung ? 

٣. Berapakah jumlah siswa SekolahAlam Lampung? 

٤. Berapakah jumlah guru di SekolahAlam Lampung? 

٥. Bagaimana program dan Kegiatan Belajar Mengajar? 

٦. Dari mana sumber pendanaan Seklah Alam Lampung?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran ٣ 

KERANGKA INTERVIEW DENGAN SISWA 

١. Bagaimanakah siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya ? 

٢. Apakah siswa pernah belajar dengan menggunakan media fotografi ? 

٣. Apakah siswa dapat memahami materi dengan metode yang di ajarkan oleh 

guru ? 

٤. Apakah siswa Aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran ٤ 

 

KERANGKA INTERVIEW DENGAN GURU  BAHASA ARAB KELAS V 

 

١. Bagaimana hasil belajar bahasa Arab siswa kelas V selamaini? 

٢. Bagaimana sikap siswa dalam mengikuti pelajaran bahasa Arab ? 

٣. Bagaiman hubugan atara guru dengan murid apakah dapat menunjang untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa ? 

٤. Media apasaja yang digunakan dalam proses pembelajaran selama ini? 

٥. Apakah guru menggunakan Media fotografi dalam belajar ? 

٦. Bagaimanakah cara guru menyampaikan materi pelajaran didalam kelas ? 

٧. Bagaimanakah cara guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa ? 

٨. Hambatan apa saja yang dialami guru dalam meningkatakan hasil belajar 

siswa ? 

٩. Apakah guru sering memberikan saran, nasehat ataupun hukuman kepada 

siswa ? 

 

 

 

 



 

Lampiran ٥ 

KERANGKA DOKUMENTASI 

NO Prihal Keterangan 

١ Sejarah Sekolah  

٢ Visi, Misi, danTujuanSekolah   

٣ PrgramKegiatan  

٤ Daftar Guru dan Stafnya  

٥ Daftar Siswa   

٦ Pendanaan  

٧ Peningkatan Hasil Belajar Siswa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran ٦ 

SOAL TEST 

A. Petunjuk kerja 
١. Tulislah nama dan kelas anda pada lembar jawaban yang tersedia 
٢. Bacalah baik-baik setiap pertanyaan dan seluruh pilihan jawaban yang 

tersedia 
٣. Pilihlah jawaban yang menurut anda paling tepat, dengan memberi tanda 

silang (X) a, b, c, atau d pada lembar jawaban yang tersedia 
SS.  

B. Identitas 
TT. Nama  : 

UU. No Absen : 

VV. Kelas  : V 

WW.  

١. Biru bahasa arabnya   (…………………………..) 
XX.  

٢. Hitam bahasa arabnya   (……………….…………) 
YY.  
٣. Kuning bahasa arabnya   (…………………………..) 
ZZ.  

٤. Coklat bahasa arabnya   (……………..……………) 
AAA.  

٥. Hijau bahasa arabnya   (……………………………) 
BBB.  
٦. Abyadu bahasa indonesianya  (……………………..……) 
CCC.  

٧. Ahmaru bahasa indonesianya  (…………………………..) 
DDD.  

٨. Al- waanu bahasa indonesianya  (………………..…………) 
EEE.  

٩. Asparu bahasa indonesianya  (…………………..………) 
FFF.  

١٠. Launun bahasa indonesianya  (………………………….) 
GGG.  



 

Lampiran ٧ 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

 
Nama sekolah  :  Seklah Alam Lampung 

Mata pelajaran                        : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : V  (lima)/Ganjil 

Tema                                         : االلوان 

HHH. Subtema               : Qiro’ah    

Alokasi Waktu  : ٢ x ٣٥ menit 

 

KOMPETENSI INTI (KI) DAN KOMPETENSI DASAR (KD) 

I. Kompetensi Inti (KI) 
KI-١   Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama Islam. 
KI-٢Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,  peduli,dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya serta cinta tanah air. 

KI-٣ Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan   menanya 
berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah 
dan tempat bermain. 

KI-٤Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia. 

 
 
 
 
 
 
 



 

II. Kompetensi Dasar (KD) Dan Indikator 
III.  
JJJ. Kompetensi Dasar 

١.١ Mengakui dan mensyukuri anugerah Allah SWT atas terciptanya bahasa 
yang beragam 

١.٢ Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud 
benda melalui media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, tetangga dan guru 

١.٣ Memahami kata, frase dan kalimat sederhana secara lisan dan 
tertulis terkait topik :االلوان 

١.٤ Mengungkapkan kata, frase dan kalimat sederhana secara lisan 
dan tertulis terkait topik :االلوان 

١.٥ Menyusun kata menjadi kalimat sempurna tentangااللوان 
KKK.  

Indikator 
٢.١ Mampu menyebutkan bunyi huruf,kata,dan kalimat sederhana 

terkaitااللوانbaik secara lisan maupun tertulis 

٢.٢ Menjelaskan  bunyi huruf, kata, frase dan kalimat sederhana 

terkait topikااللوانBaik secara lisan maupun tertulis 

  ٢.٣ Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab terkait  االلوان 

٢.٤ Mendemonstrasikan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat Bahasa Arab 

terkaitااللوان 

III. Tujuan Pembelajaran 
Setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu: 
١. Menyebutkan kosa kata tentang االلوان 

٢. Menyusun kata menjadi kalimat sempurna tentang االلوانdengan bahasa 
sederhana 

٣. Mampu membaca Al-hiwar dengan intonasi yang benar 
LLL.  

IV. Materi Pembelajarn 
١. Macam-macam االلوان 

٢. Jumlah mubtada sederhna tentang االلوان 

٣. Al-hiwar tentang االلوان 
 



 

 
MMM.  

V. Metode Pembelajaran 
١. Ceramah 
٢. Diskusi  
NNN.  

VI. Media / Sumber Pembelajaran 
١. Buku siswa 
٢. Kertas warna 
OOO.  

VII. Proses Pembelajaran 
PPP. Kegiatan Pendahuluan 

١. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama 
٢. Guru membiasakan mengajak peserta didik membuka pelajaran 

dengan Bahasa Arab berupa ucapan basmalah :  َهيَّاِبَنا نـَْفَتِتُح َدْرَسَنا بِِقرَاءَِة

 الَبْسَمَلةِ 
٣. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian ,posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 
٤. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
٥. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif pengalaman peserta 

didik dan dikaitkan dengan tema االلوان 

٦. Guru membacakan al-hiwar tentang االلوانdan diikuti oleh peserta 
didik 

QQQ.  
RRR. Kegiatan Inti 

 Mengamati   
- Guru meminta peserta didik untuk mengamati teks tentang  
SSS. االلوان 

- Guru meminta peserta didik untuk menyebutkan warna-warna 
kertas yang ada 

- Guru meminta peserta didik melakukan al-hiwar tentang االلوان 
TTT.  

 Menanya  
- peserta didik bertanya tentang kosakata االلوان 

- peserta didik bertanya tentang kalimat االلوان 
UUU.  

 Eksplorasi / Eksperimen 
- Peserta didik mencari arti  mufradat yang sulit dari sumber belajar 



 

- Peserta didik saling bertanya dengan teman tentangااللوانdengan 

menggunakan bahasa arab yang sederhana 
VVV.  

 Mengasosiasi 
- Peserta didik  menyebutkan kosa kata tentang االلوان 
- Peserta didik menerjemahkan kata acak hingga menjadi kalimat 

sempurna 
WWW.  

 Mengkomunikasikan  
- Peserta didik menyusun kata menjadi kalimat sempurna 
- Peserta didik menerjemahkan kalimat  

XXX.  
YYY. Kegiatan Penutup 

 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran 
 Guru bersama pesertadidik menyimpulkan hasil pembelajaran 
 Guru mengadakan tes tulis 
 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan materi atau 

penanaman sikap, baik spiritual maupun sosial 
 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 
 Guru mengajak berdoa dan diakhiri salam 

VIII. Penilaian  

Rubrik Penilaian 

 
 

No. 
 

Nama Peserta Didik 

Aspek Penilaian 
 
 

Total 
Skor 

 
Ketuntasan 

Tindak 
Lanjut 

Pe
la

fa
la

n 

K
el

an
ca

ra
n 

K
os

a 
ka

ta
 

St
ru

kt
ur

 

T TT R P 

١.           
٢.           
٣.           

 

 

 

 



 

Deskripsi  

Aspek Penilaian Deskripsi Skor 

Pelafalan 

Mudah dipahami dan memiliki aksen penutur asli ٥ 

Mudah dipahami meskipun dengan aksen tertentu ٤ 

Ada masalah pengucapan yang membuat pendengar harus 
konsentrasi penuh dan kadang-kadang ada kesalahpahaman ٣ 

Sulit dipahami karena ada masalah pengucapan, sering diminta 
mengulangi ٢ 

Masalah pengucapan serius sehingga tidak ه ه ه ه ه ه ias dipahami ١ 

Kelancaran 
 
 

Lancar seperti penutur asli ٥ 

Kelancaran tampak sedikit terganggu oleh masalah bahasa ٤ 

Kelancaran agak banyak terganggu oleh masalah bahasa ٣ 

Sering ragu-ragu dan terhenti karena keterbatasan bahasa 
 

٢ 

Bicara terputus-putus dan terhenti sehingga percakapan tidak 
mungkin terjadi ١ 

Kosa kata 

Menggunakan kosa kata dan ungkapan seperti penutur asli ٥ 

Kadang-kadang menggunakan kosa kata yang tidak tepat ٤ 

Sering menggunakan kosa kata yang tidak tepat, percakapan 
menjadi terbatas karena keterbatasan kosa kata ٣ 

Menggunakan kosa kata secara salah dan kosa kata terbatas 
sehingga sulit dipahami ٢ 

Kosa kata sangat terbatas sehingga percakapan tidak mungkin 
terjadi ١ 

Struktur 

Tidak ada atau sedikit kesalahan tata bahasa ٥ 

Kadang-kadang membuat kesalahan tata bahasa tetapi tidak 
mempengaruhi makna ٤ 

Sering membuat kesalahan tata bahasa yang mempengaruhi 
makna ٣ 



 

Banyak kesalahan tata bahasa yang menghambat makna dan 
sering menata ulang kalimat ٢ 

Kesalahan tata bahasa begitu parah sehingga sulit dipahami ١ 

Pemahaman 

Memahami semua tanpa mengalami kesulitan ٥ 

Memahami و و و و و و iasو و و و و و r semuanya, walau ada pengulangan 
pada bagian tertentu ٤ 

Memahami sebagian besar apa yang dikatakan bila bicara agak 
diperlambat walau ada pengulangan ٣ 

Susah mengikuti apa yang dikatakan. ٢ 

Tidak و و و و و و ias memahami walaupun percakapan sederhana ١ 

ZZZ.  
IV. Keterampilan menyusun kalimat. 

Aspek Penilaian Deskripsi Skor 

Kesesuaian isi 

Menanggapi tugas dengan sempurna; pembahasan sempurna; 
informasi relevan dan tepat; interpretasi sangat kuat dan 
mendukung. 

٤ 

Mampu menanggapi tugas; pembahasan mampu; informasi 
umumnya relevan dan tepat; interpretasi umumnya mendukung. ٣ 

Kurang mampu menanggapi tugas; pembahasan dapat diterima 
tapi kadang tidak konsisten; informasi kadang tidak 
relevan/tidak tepat; interpretasi kadang tidak konsisten dengan 
fakta. 

٢ 

Tidak و و و و و و ias menanggapi tugas; pembahasan tidak lengkap 
dan tidak konsisten; informasi sering tidak relevan/tidak tepat; 
interpretasi tidak konsisten dengan fakta. 

١ 

Mengabaikan atau kurang memahami tugas; minim 
pembahasan; informasi dan interpretasi tidak relevan. 

 

Kesesuaian 
langkah retorika 

Komunikasi efektif, sangat konsisten dengan bentuk teks 
khusus, ungkapan tertata dengan baik dan teratur, hubungan 
antar bagian teks jelas 

٤ 

Komunikasi cukup efektif, umumnya konsisten dengan bentuk 
teks khusus, organisasi dan urutan ungkapan umumnya tertata 
dengan baik dan teratur, hubungan antar bagian teks umumnya 
jelas 

٣ 

Komunikasi kadang cukup efektif, konsisten bentuk teks 
khusus kadang terabaikan, penataan ungkapan kadang sulit ٢ 



 

diikuti, hubungan antar bagian teks kadang tidak jelas 
Komunikasi tidak efektif, maksud tidak jelas, tidak mengikuti 
bentuk teks khusus, penataan dan urutan ungkapan antar bagian 
teks tidak jelas. 

١ 

Tidak ز ز ز ز ز ز ias dipahami sama sekali, mangabaikan bentuk 
teks khusus, tidak ada penataan teks. 

 

Kesesuaian 
bahasa 

Bahasa yang digunakan sangat sesuai dengan bentuk teks yang 
diberikan dan konteks komunikasi ٤ 

Umumnya bahasa yang digunakan sesuai dengan bentuk teks 
yang diberikan dan konteks komunikasi ٣ 

Bahasa yang digunakan tidak konsisten dengan bentuk teks 
yang diberikan dan konteks komunikasi ٢ 

Bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan bentuk teks yang 
diberikan dan konteks komunikasi ١ 

Bahasa yang digunakan sangat buruk  

Kelayakan 
bentuk 

Layout, spelling, capitalization, dan neatness sangat memenuhi 
aturan-aturan teks (genre) ٤ 

Layout, spelling, verb conjunction, punctuation, accents, 
agreements, capitalization, dan neatness umumnya memenuhi 
aturan-aturan teks (genre) 

٣ 

Layout, spelling, verb conjunction, punctuation, accents, 
agreements, capitalization, dan neatness sebagian memenuhi 
aturan-aturan teks (genre) 

٢ 

Layout, spelling, verb conjunction, punctuation, accents, 
agreements, capitalization, dan neatness umumnya tidak 
memenuhi aturan-aturan teks (genre) 

١ 

Layout, spelling, verb conjunction, punctuation, accents, 
agreements, capitalization, dan neatness tidak memenuhi 
aturan-aturan teks (genre) 

 

 

 
        

Mengetahui,  
Kepala Sekolah,  
 
 
 
 
Rosy Oktobi, S.P 
 

 
Bandar lampung,٠٨ November ٢٠١٧ 

Guru Mata Pelajaran,  
 

 
 
 

Rusdi, S.Pd.I 
 



 

Lampiran ٨ 

HASIL BELAJAR PESERTA DIDIDK 

 
HASIL BELAJAR PRA-TINDAKAN 

No Nama Nilai  KKM Keterangan   

١ A.Daman huri ٧٠ ٦٠   Belum Tuntas  

٢ Ahmad aziz ٧٠ ٧٠       Tuntas 

٣ Ahmaruddin ٧٠ ٥٠ Belum Tuntas 

٤ Ainul yakin ٧٠ ٤٠ Belum Tuntas 

٥ Al labab ٧٠ ٥٥ Belum Tuntas 

٦ Boga tria ٧٠ ٧٠ Tuntas  

٧ Dela safitri ٧٠ ٤٥ Belum Tuntas 

٨ Eka amelia ٧٠ ٦٠ Belum Tuntas 

٩ Ervan nurul iqrom ٧٠ ٤٠ Belum Tuntas 

١٠ Fathul main  ٧٠ ٧٠ Tuntas 

١١ Herviansah  ٧٠ ٧٠ Tuntas 

١٢ Hafizh Arizal ٧٠ ٤٠ Belum Tuntas 

١٣ Irma Renita ٧٠ ٥٠ Belum Tuntas 

١٤ Jimy Prawaka ٧٠ ٣٠ Belum Tuntas 

١٥ Mar'atus Sholeha ٧٠ ٧٠ Tuntas  

١٦ Maharani zahroh ٧٠ ٧٠ Tuntas 

١٧ M. Aditya Permana ٧٠ ٧٠ Tuntas 

١٨ M. Ade Ichwani ٧٠ ٦٠ Belum Tuntas 

١٩ Nando Yudi P ٧٠ ٧٠ Tuntas 



 

٢٠ Nur Aziza ٧٠ ٧٠ Tuntas 

٢١ Nur Azizah E ٧٠ ٧٠ Tuntas 

٢٢ Nur okta sari  ٧٠ ٤٠ Belum Tuntas 

٢٣ Refki Fareynold ٧٠ ٧٠ Tuntas 

٢٤ Rendi Bagas ٧٠ ٥٠ Belum Tuntas 

٢٥ Rifki ariansyah ٧٠ ٢٥ Belum Tuntas 

٢٦ Rizqi amallia ٧٠ ٧٠ Tuntas 

٢٧ Siti hayati ٧٠ ٣٠ Belum Tuntas 

٢٨ Siti mursanah ٧٠ ٧٠ Tuntas 

٢٩ Sofa nabila ٧٠ ٤٥ Belum Tuntas 
٣٠ Sholihin  ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٣١ Soni kurniawan        ٧٠          ٥٠ Belum Tuntas 
٣٢ Sunarman  ٧٠ ٧٥ Tuntas 
٣٣ Sepriah  ٧٠ ٧٥ Tuntas 
٣٤ Sespa her yannti  ٧٠ ٦٠ Belum Tuntas 
٣٥ Tati heryanti  ٧٠ ٧٠ Tuntas 
٣٦ Teguh setia vingsih  ٧٠ ٢٥ Belum Tuntas 
٣٧ Umam khairul ٧٠ ٤٠ Belum Tuntas 
٣٨ Vivi liani ٧٠ ٦٠ Belum Tuntas 
٣٩ Wati  kurniati  ٧٠ ٨٠ Tuntas 
٤٠ Yulya ningsih  ٧٠ ٣٥ Belum Tuntas 
٤١ Zulkifli  ٧٠ ٧٥ Tuntas 

Jumlah ٢٣٤٥  
٧٠ ٤١ 

Tuntas: ١٩ atau 
٣٣% 

Belum tuntas: ٢٢ 
atau ٦٧% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

HASIL BELAJAR SIKLUS I 

 
No 

 
Nama Siswa 

Hasil Belajar 

Pra  
Tindakan 

Tuntas Siklus 
I 

Tuntas 
Ya Tidak Ya Tidak 

١ A.Daman huri ٦٠    ٧٠    
٢ Ahmad aziz ٧٠   ٧٥    
٣ Ahmaruddin ٥٠    ٦٠    
٤ Ainul yakin ٤٠    ٥٥    
٥ Al labab ٥٥    ٦٠    
٦ Boga tria ٧٠   ٨٠    
٧ Dela safitri ٤٥    ٦٠    
٨ Eka amelia ٦٠    ٧٥    
٩ Ervan nurul iqrom ٤٠    ٥٠    
١٠ Fathul main  ٧٠   ٧٥    
١١ Herviansah  ٧٠   ٨٠    
١٢ Hafizh Arizal ٤٠    ٤٠    
١٣ Irma Renita ٥٠    ٥٥    
١٤ Jimy Prawaka ٣٠    ٥٥    
١٥ Mar'atus Sholeha ٧٠   ٧٠    
١٦ Maharani zahroh ٧٠   ٧٠    
١٧ M. Aditya Permana ٧٠   ٧٦    
١٨ M. Ade Ichwani ٦٠   ٧٧    
١٩ Nando Yudi P ٧٠   ٧٨    
٢٠ Nur Aziza ٧٠   ٧٦    
٢١ Nur Azizah E ٧٠   ٨٠    
٢٢ Nur okta sari  ٤٠    ٦٠    
٢٣ Refki Fareynold ٧٠   ٧٠    
٢٤ Rendi Bagas ٥٠    ٧٢    
٢٥ Rifki ariansyah ٢٥    ٣٥    
٢٦ Rizqi amallia ٧٠   ٧٠    
٢٧ Siti hayati ٣٠    ٦٠    
٢٨ Siti mursanah ٧٠   ٧٠    
٢٩ Sofa nabila ٤٥    ٥٠    
٣٠ Sholihin  ٧٠   ٧٥    
٣١ Soni kurniawan  ٥٠    ٦٠    
٣٢ Sunarman  ٧٥   ٧٨    



 

٣٣ Sepriah  ٧٥   ٧٨    
٣٤ Sespa her yannti  ٦٠    ٨٠    
٣٥ Tati heryanti  ٧٠   ٧٠    
٣٦ Teguh setia vingsih  ٢٥    ٣٠    
٣٧ Umam khairul ٤٠    ٤٥    
٣٨ Vivi liani ٦٠    ٧٠    
٣٩ Wati  kurniati  ٨٠   ٨٣    
٤٠ Yulya ningsih  ٣٥    ٤٠    
٤١ Zulkifli  ٧٥   ٧٧    
 

Jumlah 
 

٢٣٤٥ 
 

١٩ 
peserta 
didik 
atau 
٣٣% 

 
٢٢ 

peserta 
didik 
atau 
٦٧% 

 
٢٦٩٠ 

 
٢٥ 

peserta 
didik 
atau 

٦٠,٩% 

 
١٦ 

peserta 
didik 
atau 

٣٩,١% 

 
Nilai Rata-rata 

 
٥٧,١٩ 

 
٦٥,٦٠ 

 
  

HASIL BELAJAR SIKLUS II 

 
No 

 
Nama Siswa 

 
Siklus 

I 

Hasil Belajar  
Siklus 

II 

Hasil Belajar 

Tuntas Tuntas  
Ya Tidak Ya Tidak 

١ A.Daman huri ٧٠    ٧٠    

٢ Ahmad aziz ٧٥    ٨٠    

٣ Ahmaruddin ٦٠    ٧٥   BBBB

٤ Ainul yakin ٥٥    ٧٠    

٥ Al labab ٦٠    ٦٥    

٦ Boga tria ٨٠    ٨٥    

٧ Dela safitri ٦٠    ٧٠    

٨ Eka amelia ٧٥    ٨٠   CCCC

٩ Ervan nurul iqrom ٥٠    ٦٠    

١٠ Fathul main  ٧٥    ٨٠    

١١ Herviansah  ٨٠    ٨٥    

١٢ Hafizh Arizal ٤٠    ٦٠    



 

١٣ Irma Renita ٥٥    ٧٧   DDDD

١٤ Jimy Prawaka ٥٥    ٦٠    

١٥ Mar'atus Sholeha ٧٠    ٨٠    

١٦ Maharani zahroh ٧٠    ٧٥    

١٧ M. Aditya Permana ٧٦    ٧٦    

١٨ M. Ade Ichwani ٧٧    ٧٨    

١٩ Nando Yudi P ٧٨    ٨٥    

٢٠ Nur Aziza ٧٦    ٧٦    

٢١ Nur Azizah E ٨٠    ٨٠    

٢٢ Nur okta sari  ٦٠    ٦٥    

٢٣ Refki Fareynold ٧٠    ٧٠    

٢٤ Rendi Bagas ٧٢    ٧٠    

٢٥ Rifki ariansyah ٣٥    ٧٠    

٢٦ Rizqi amallia ٧٠    ٧٥    

٢٧ Siti hayati ٦٠    ٧٠    

٢٨ Siti mursanah ٧٠    ٧٤    

٢٩ Sofa nabila ٥٠    ٦٠    

٣٠ Sholihin  ٧٥    ٧٧    

٣١ Soni kurniawan  ٦٠    ٨٣   EEEE

٣٢ Sunarman  ٧٨    ٨٠    

٣٣ Sepriah  ٧٨    ٨٠    

٣٤ Sespa her yannti  ٨٠    ٦٤    

٣٥ Tati heryanti  ٧٠    ٧٤    

٣٦ Teguh setia vingsih  ٣٠    ٧٠    

٣٧ Umam khairul ٤٥    ٧٨    

٣٨ Vivi liani ٧٠    ٧٠    

٣٩ Wati  kurniati  ٨٣    ٨٥    

٤٠ Yulya ningsih  ٤٠    ٥٦    

٤١ Zulkifli  ٧٧    ٧٧    



 

 

Jumlah 

 
٢٦٩٠ 

 
٢٥ 

peserta 
didik 
atau 

٦٠,٩%  

 
١٦ 

peserta 
didik 
atau 

٣٩,١% 

 
٣٠١٥ 

 
٣٣ 

peserta 
didik 
atau 

٨٠,٤% 

 
٨ 

peserta 
didik 
atau 

١٩,٦% 

 

Nilai Rata-rata 

 
٦٥,٦٠ 

 
٧٣,٥٣ 

 

  



 

Lampiran ٩ 

 

Foto Saat Kegiatan Belajar-Mengajar 

١. Gambar Kegiatan Pembelajaran Tentang Warna 

 

 

 
 

 

 



 

٢. Gambar Kegiatan Pembelajaran Bahasa Arab 

 

 

 

 

 

 



 

٣. Gambar Hari Kedua Pembelajaran Bahasa Arab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٤. GamabarKegiatan Pembelajaran Bahasa Arab 

 

 



 

 

٥. Gambar Kegiatan Foto Bersama Murid Sekolah Alam Lampung 

 

 

 

 



 

٦. Gamabar Kegiatan Bersama Guru Bahasa Arab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran ٧ 

MEDIA FOTOGRAFI TENTANG WARNA 

                        اصفار/ قمیص

ر                        احم/ كرسي



 

اسمار/ طربوس

ابیض           / قرطاس



 

              ارجوان / بادنجا

أزرق                    / بحر 



 

                        اخضر/  حاءط

  



 

 


