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 ملّخص البحث
إستخدام وسائل البصريّة في ترقية إستيعاب المفردات العربية لدى تالميذ الصف السابع 

مومفوك أبونج فيكورون كوتا بومي المبونج الشمالية بالمدرسة الثانوية الحكومية  هداية الخير 
 م 6106/6107السنة الدراسة 

 إعداد
 زيدان علي ريزا

 
إستخداـ كسائل البصرية يف ترقية ادلفردات العربية كىي النشاط الذم يشتمل على التخطيط 

العربية لدل  كتنفيذ التعلم كادلالحظة كالتأمل. كالغرض من ىذا البحث ىو ترقية إستيعاب ادلفردات
الطالب الصف السابع ادلدرسة الثانوية احلكومية  ىداية اخلَت مومفوؾ أبونج فيكوركف كوتا بومي 

 المبونج الشمالية. 
لتحديد ذلك، يقًتح الباحث مشكلة البحث كما يلي: "ىل إستخداـ كسائل البصرية كؽلكن 

درسة الثانوية احلكومية  ىداية اخلَت أف يرقي إستيعاب ادلفردات العربية لدل طالب الصف السابع بادل
 مومفوؾ أبونج فيكوركف كوتا بومي المبونج الشمالية" 
(، اليت يوجد فيها التعاكف بُت الباحث PTKكأما نوع ىذا البحث ىو البحث اإلجرائ )

دكرات للتعلم. كمراحل كل الدكرة كىي: التخطيط، كالتنفيذ،  ٖكادلعلمُت لدراسة اللغة العربية مع 
ادلراقبة، كالتفكَت. كبعد ذلك، يف حتليل البيانات استخدمت ىذه الدراسة ادلنهج الكيفي من خالؿ ك 

مرحلة مجع البيانات, كعرض البيانات كاإلستنتاج. يتم استخداـ أسلوب مجع البيانات ادلالحظة 
 كادلقابالت كالوثائق كاإلختبار.

 لدل تالميذ ادلفردات العربية استيعاب يف ترّقي أف ؽلكن البصريّة كسائل استخداـ نعلم بأفّ 
 عنها الكشف كؽلكن اخلَت المبونج الّشمالية. ىداية يف ادلدرسة الثانويّة العربية الّلغة مباّدة الّسابع الّصف
 األكىل, كاف من الّدكرة األكىل ادلواجهة  يف الوصف فننظر مواجهة، كل يف التعّلم ترقية نتائج بواسطة

كاف التالميذ  األكىل, الّدكرة الثّانية من كادلواجهة %(,ٖٙ) ٛ معيار الكماؿ األدىن التالميذ حصلوا 
اخلَت المبونج  ىداية بادلدرسة الثانويّة الّسابع الّصف %( يفٗ٘) ٕٔمعيار الكماؿ األدىن  حصلوا
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 ٘ٔألدىن معيار الكماؿ ا حصلوا  التالميذ كاف الثّانية، األكىل من الّدكرة كيف ادلواجهة الّشمالية
 %(.ٕٛ) ٛٔحصلوا  معيار الكماؿ األدىن  التالميذ كاف الثّانية من الّدكرة الثّانية %(, كادلواجهةٛٙ)
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 شعار

                  … 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Rad:٣٣)”
٣
 

 

 

  

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qurán dan Tarjamahannya, Bandung:Diponegoro, 2111 
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 إهداء
 

 أىديت ىذا البحث العلمي إىل:

دائمػا، كاإلذلػاـ توّفرين احلػافز  عزيزم األب: أيوب رمحاف كأمي أيويس نورليلى اليت .ٔ
 دائمان. كالدعاء الذم يرافق خطوايت

إخػػػويت اببػػػػوبُت: ، ديػػػػدم سػػػػاتيواف, إؽلػػػػاس أؽليػػػػل, كخصوصػػػػا إىل حنيفػػػػة كيكػػػػا  .ٕ
 دائمان لنجاح أختكم. تريساين الذين يقوموف بإعطاء الدعم

 ٕٕٔٓمجيع األصدقائي بقسم التعليم اللغة العربية خصوصا لفصل ب العاـ  .ٖ

 انتاف اإلسالمية احلكومية المبونج.جبامعة رادين  .ٗ

 

  



8 
 

 ترجمة الباحث

بنورىا على األرض خالصا صادقا. صّوت صرخة الطفل تطلع كما بدأت الشمس 
الذم لو ادلعٍت األسف "دلاذا غلب أف يولد على األرض. كلكن كاف كل ذلك كفاحا مبكرا 

 قاء من الزكجُت السيديف األرض للمسمى زيداف علي ريزا كاف اإلبن الثالث من ثالثة األش
جانوايَت  ٕٚأيويس نور ليال. كلد الباحث يف تاصلاموس يف التاريخ  أيوب رمحاف كالسيدة

ٜٜٕٔ. 
باكوماف  كخترج يف  ٔاخللفية التعليمية اليت كصل الباحث ىي: ادلدرسة اإلبتدائية 

, ك إستمرار ٕٛٓٓ، كاستمر يف ادلدرسة الثانوية نور اإلسالـ كخترّج يف العاـ ٕ٘ٓٓالعاـ 
 . ٕٔٔٓالدراسة العالية نور اإلسالـ كخترج يف العاـ 

درس يف قسم تعليم اللغة العربية  ككلية االًتبية كالتعليم جامعة رادين  ٕٕٔٓكيف العاـ 
( يف KKN، تتبع الباحثة كلية العمل احلقيقي )ٕ٘ٔٓإنتاف المبونج. يف شهر أغسطس عاـ 
اقاـ الباحث  ٕ٘ٔٓطى. يف شهر أكتوبر عاـ قرية سرم كام لنجسيف المبونج الوس

 ( بادلدرسة العالية السابعة بندر المبونج.PPLمبتابعة شلارسة اخلربة ادليدانية )
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 شكر وتقدير
 

الذم أعطى كفرة النعمة كالتوجيو  قوؿ الشكر كاحلمد هلل سبحانو كتعاىل،قّدـ الباحث 
كاحد منا، كال ينسى الباحث بتقدًن الصالة كالسالـ على نبينا زلمد صلى اهلل عليو لكل 

 كسلم، كعلى آلو كأصحابة كعلينا كأمتو إىل يـو الدين، آمُت.

إستخداـ كسائل البصريّة يف ترقية  "ىذا البحث العلمي حتت سَت العنوافدتت كتابة 
ع بادلدرسة الثانوية احلكومية  ىداية اخلَت إستيعاب ادلفردات العربية لدل تالميذ الصف الساب

 ـ.ٕٚٔٓ/ٕٔٓمومفوؾ أبونج فيكوركف كوتا بومي المبونج الشمالية السنة الدراسة 
كتابة ىذا البحث العلمي ال تتحقق إال مع التعليمات كالتوجيهات فتقّدـ الباحثة 

 فائق احًتامو كجزيل شكره كعظيم حتّيتو  إىل:
فضيلة األستاذ الدكتور احلاج زلمد موْكرم، ادلاجستَت، كمدير جامعة رادين انتاف  .ٔ

قد أعطى فرصة للباحثة رسم العلم يف ىذا احلـر  اإلسالمية احلكومية دلفونج الذم
 .اجلامعي األخضر احلبيب، خاّصة يف كلّية الًّتبية كالتعليم

َت، عميد كلّية الًّتبية كالتعليم فضيلة األستاذ الدكتور احلاج خَت األنوار، ادلاجست .ٕ
 جبامعة رادين انتاف اإلسالمّية احلكومّية دلفونج.

كالتعليم  الدكتورة أيرلينا، ادلاجستَتة، رئيس قسم الّلغة العربّية بكّلّية الًتبّيةفضيلة  .ٖ
 جبامعة رادين انتاف اإلسالمّية احلكومّية المفونج.

ب رئيس قسم الّلغة العربّية بكّلّية الًتبّية فضيلة السيدة أمي ىجرية، ادلاجستَتة، نائ .ٗ
 كالتعليم جبامعة رادين انتاف اإلسالمّية احلكومّية المفونج.

كادلشرؼ األكؿ، ادلاجستَت   ،فضيلة السيد الدكتورندس احلاج ألينيس إلياس  .٘
الذم قد اعطيا  فضيلة الدكتورندس أمَت الدين، ادلاجستَت كادلشرؼ الثاين،ك 

 ؼ بالصرب حىت دتت ىذا البحث العلمي.اكقاهتما لالشرا
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كافة اباضرين كاباضرات بكلية الًتبية كالتعليم كادلوظفُت حبامعة رادين انتاف  .ٙ
 اإلسالمية احلكومية المبونج.

كادلشرؼ كادلوظف اإلدارم كإىل   رمحويتكرئيس ادلدرسة كالسيدة  جوفريادمالسيد  .ٚ
 بادلدرسة مطلع األنوار ادلتوسطة مدرس اللغة العربية ككافة ادلدرسُت كادلوظفُت

 الذم قد ساعدين إلدتاـ ىذا البحث العلمي. اإلسالمية النباك

قسم الّلغة العربّية بكّلّية الًتبّية كالتعليم جبامعة رادين انتاف اإلسالمّية أصحايب ب .ٛ
الصف ب كمجيع األصدقاء كالزمالء الذم قد  ٕٕٔٓاحلكومّية المفونج للمرحلة 

 ـ ىذا البحث العلمي.ساعدين إلدتا

 جامعيت اببوبة "جامعة رادين انتاف اإلسالمّية احلكومّية المبونج". .ٜ

 

يرجو الباحث أف يكتب هلل جلميع األفراد الذم قد ساعدين إلدتاـ ىذا البحث 
بعيدا من الكماؿ فًتجو الباحثة العلمي. كمع ذلك، فإف ىذا البحث العلمي ال يزاؿ 
 االنتقادات ادلتوقعة كاقًتاحات لتحسُت ىذا البحث العلمي.

 كعسى أف يكوف ىذا البحث العلمي نافعا للكاتبة خاصة كللقراء عامة، آمُت.

   ٕٚٔٓبندار المبونج،  مايو  
 الباحث
 

 زيداف علي ريزا
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 محتويات البحث

 أ  .................................................صفحة الغالؼ 

 ب  صفحة ادلوضوع ................................................
 ج  سللص البحث ..................................................
 د  ادلوافقة ........................................................

 ق  ديق .......................................................التص
 ك  شعار ..........................................................
 ز    إىداء ..........................................................

 ح  .......ترمجة الباحث ...........................................
 ط  شكر كتقدير ...................................................
 ؾ زلتويات البحث ...................................................
 ف قائمة اجلدكؿ .......................................................

 س .............................قائمة ادلالحق ..........................
   : مقدمة الباب األول
 ٔ  توضيح ادلوضوع............................... .أ 
 ٖ  أسباب إختيار ادلوضوع........................ .ب 
 ٗ  خلفية البحث..................................  .ج 

 ٘ٔ  مشكلة البحث................................. .د 

 ٚٔ  البحث كفوائدىا........................أىداؼ  .ق 
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 : اإلطار النظري الباب الثاني
 ٕٓ  ........................... الوسائل البصريّة . أ .أ 

 ٕٓ  .................مفهـو الوسائل البصريّة . .ٔ
 ٖٕ أنواع الوسائل البصريّة ..................... .ٕ

 ٕٖ ..........فوائد الوسائل البصريّة يف التدريس  .ٖ

 ٖٙالوسائل البصريّة ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربّية      .ٗ

 ٔٗ  ...................................اإلستيعاب .ب 

 ٔٗمفهـو اإلستيعاب..........................         .ٔ

 ٕٗ  ..............................المفردات العربّية  .ج 

 ٕٗ .............مفهـو ادلفردات ............... .ٔ

 ٖٖ  .................................الّلغة العربّية  .د 

 ٖٗ  . مفهـو اللغة العربية ........................ٔ

  ٗٗ  . تقسيم ادلفردات العربّية .....................ٕ

 ٖ٘  .............. طريقة تدريس المفردات العربّية  ه
 ٚ٘  العربّية  المفردات استيعاب  قدرة المؤّثرة في و. العوامل  

 : مناهج البحث  الباب الثالث
 ٙٙ منهج البحث  كنوعو............................ .أ 
 ٛٙ ....................... ادلصدر كادلوضوع  حتديد .ب 
 ٕٗ إعداد البحث .................................. .ج 

 ٜٙ البحث .............................. إجراءات .د 
 ٖٚ طريقة مجع البيانات ........................... .ق 
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 ٛٚ  طريقة حتليل البيانات ......................... .ك 
 : تحليل البيانات ومناقشتها الباب الرابع

 ٔٛ .................... البحث مواقع من العامة النظرة .أ 
بة تارؼلية عن تأسيس ادلدرسة الثانويّة احلكومّية ىداية اخلَت مومفوؾ   .ب 

  ٔٛ أبونج فيكوركف كوتا بومي المبونج الشمالّية 
أحواؿ أك عدد ادلدّرسُت يف ادلدرسة الثانويّة احلكومّية ىداية اخلَت  .ج 

 ٖٛ المبونج الشمالّية ...............................

  ٜٛ  ....................................... الوصفّية .د 
 ٗٔٔ  حتليل البيانات ................................. .ق 

 ٛٔٔ  ادلناقشة ....................................... .ك 

 
 الباب الخامس: االختتام 

 ٖٕٔ  اخلالصة ................................... . أ
 ٕٗٔ  ................................ااالقًتاحات  . ب
 ٕ٘ٔ  االختتاـ ................................... . ت

 قائمة المراجع

 المالحق
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 لباب األول

 مقدمة

 أ. توضيح الموضوع

قبػػػل أف يشػػػػرح الباحػػػػث مضػػػػموف ىػػػػذا البحػػػػث يقػػػػّدـ الباحػػػػث بعػػػػ  ادلصػػػػطلحات 

الشائعة ادلوجودة الّػيت البػّد مػن معرفتهػا ليسػّهل القػارئ يف معرفػة معانيهػا كاإلبتعػاد عػن اخلطػأ 

إستتتتيعاب إستتتتخدام وستتتائل البصتتتريّة فتتتي ترقيتتتة يف فهمهػػػا. كادلوضػػػوع ذلػػػذا البحػػػث ىػػػو "

هدايتة الخيتر بالمدرسة الثانوية الحكومية  الصف السابع لدى تالميذ  المفردات العربية

 مومفوك أبونج فيكورون كوتا بومي المبونج الشمالية.

 :لشائعة ادلوجودة يف ىذا البحث ىيكادلصطلحات ا

 . إستخداـ كسائل البصرية ٔ

 وسائلال ستخداـإ أف حُت يف" الفوائد" عٌتادلب الكلمة من يأيت ىنا كلمةال ستخداـإ
 2.شيءال ستخداـإ يعٍت ستخداـاإل يةعمل لذلك. الطريقة أك دلعاجلة

                                                             
 2 Kamus besar bahasa indonesia”(on-line), tersedia di: http//kbbi.web.id/guna(25 juni 2115). 
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3 .العُت خالؿ من يتمتع أف ؽلكن اليت الدعائم كل ىيكللوسائل البصرية 
  

 ـو فهم إىل كاستناداكغرض من الوسائل ىي أداة تستخدمها عند عملية التعليم. 

 يةعمل أك فعل ىي الوسائل البصرية ستخداـإ أف إىل طللص أف ؽلكن اآلراء السابقة

 .التعلم عملية يف العُت احلواس عليها اطلعت/  تتمتع أف ؽلكن اليت الوسائل ستخداـبإ

 . اإلستيعابٕ 

 العاـ القاموس يفك . القدرة عن كثَتا ؼلتلف ال الواقع يفمعٌت اإلستيعاب ىنا ك  

 ادلفاىم عٍتب أيضا ؽلكن فإنو العلم، حقل أك صحيح بشكل اإلستيعاب مبعٌت اإلندكنيسي

4.(العلـو أك للغةا) كادلهارات
 مبعٌت اإلستيعاب يشتمل على: كيف القاموس اإلندكنيسي  

 5. ادلفاىم كالقدرة بتنفيذىا.ٕ. العملية, الفعل, كاإلستيعاب. ٔ 

قة ؽلكن بتخليصها أف اإلستيعاب ىو إكتساب ادلهارات ك ادلفاىم كمن اآلراء الساب 

 عن العلم أك اللغة. 

                                                             
 3 Daryanto, “Tujuan Metode dan satuan Pelajaran dalam Proses Belajar Mengajar” (on-line), 
tersedia di: www.informasi pendidikan.com (25 juni 2115) 
 4 Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdhor, Kamus Al-ashari, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1991), 
Cet 8, hal. 1436 
 5 Badadu dan Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2111), hal. 614 

http://www.informasi/
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 بومي كوتا فيكوركف أبونج مومفوؾ اخلَت ىداية  احلكومية الثانوية ادلدرسة. ٖ 

 . الشمالية المبونج

 اخلاص الوضع العلـو كتطوير لتعزيز كمركز الرمسي التعليم سؤسساتادل من كاحدةكىي  

. كأما موقع ىذه ادلدرسة يف قرية مومفوؾ أبونج كوتا بومي المبونج اإلعدادية ادلرحلة

 الشمالية.

 ب. أسباب إختيار الموضوع

 ذلذا البحث كمل يلي:  ادلوضوع إختيار أسبابكأما  

ادلدرسة الثانوية احلكومية  التالميذ الصف السابع كقيمة العربية اللغة تعلم نتائج. ٔ 

 يود البحث العلمي ىذا يف لذلك،ف .عايَتادلاكتماؿ  منٝ ٓ٘ من أكثر تصلىداية اخلَت مل 

لدل  العربية فرداتادل إستيعاب رقيةت أجل من البصرية كسائل استخداـ كيف يرل أف

 التالميذ. 

 يتم حيث لمسؤسسةل غلابيةاإل ساعلةادل لديو البحث العلمي ذلذا الباحث يرل .ٕ 

 الصفلدل التالميذ  ادلفردات إستيعاب ترقي أف يريد الذم كمعلم نفسو الباحثك  البحث

 كوتابومي المبونج الشمالية.   اخلَت ىداية احلكومية الثانوية ادلدرسة السابع
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  ج. خلفية البحث 

كأهنم يف درجة عالية.  العلـو ، شلارستو عن ك ادلعرفة لديو الذم كادلريب ىو ادلعلم 

 التالميذ قدرة كتطوير كرعاية للتأثَت مباشرة ػلاكؿ وألن التعليم يف احلربة رأس يكوف كادلعلم

 اليت األساسية هاراتادل لديو . ك يطلب للمعلمعالية كمعنوية رة،اكمه ،اذكي يصبحوا أف على

 6.ادلعلم الكفاءة قدرة يف ذلك كينعكس ،كمعلم حتتاج

  األحواؿ جعل يف للمعلم الكفاءة أك القدرة يى التعلم عملية إدارة على القدرة 

 شيء دلعرفة محاكلةك. كاحلركية كالوجدانية ادلعرفية شركط يتضمن كادلتعلم ادلعلم بُت االتصاؿ

 7. التعلم أىداؼ حتقيق أجل من ادلتابعة كمرحلة للتقييم التخطيط خالؿ من

( ادلعلم) سنا األكرب اجليل من كادلهارات كالقيم ادلعرفة نقل عملية ىو العاـ يف التعليم 

 8.اجملتمع ويةاذل الصفات على احلفظك  واصلةدل( ادلتعلم) سنا األصغر اجليل إىل

                                                             
6
 Nana Sujana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Sinar Baru, ٣988), hal. ٣ 

7
 Suryosubroto B, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah, (Jakarta Rineka Cipta, ٣997), hal. ٣9 

8
 HALasan Lagulung, Asas-Asas Pendidikan Islam, (Jakarta : Pustaka Al-Halusna ٣99١), hal. 

١5٣ 
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 ك مكإؽلاهن للتالميذ العلم كنوعية التعليم، نوعية لتحسُت ةلامكتادل العربية اللغة منهجك  

 كرؽلة. أف يتخلق بأخالؽ

 مع سلتلفة كبطريقة السيئة األشياء مجيع من الناس دلنع شلاثل ضلو على العربية سعىكت 

 شخصية رلموع يف متوازف ظلو حتقيق إىل التعليم يهدؼ ذلكجبانب ك . الضرر من نوع أم

 .كاحلساسيات كادلشاعر العقالنية، كالفكرية، كالعاطفة مارسة،ادل خالؿ من اإلنساف

 ىو لقرآفا .جوانبو كل يف البشرم للنمو وسيلةال توفر التعليم ينبغي كلذلك،

 كفهم قراءة من يتمكنوا حىت الطالب يف غرس غلب الذين للمسلمُت القانوين األساس

كىذا  الطالب حياة من يتجزأ ال جزءا يكوف أف ؽلكن القرآف أف كذلك فيو الواردة الدركس

 موافقا بقوؿ تعاىل:

ـُ  رُبُّكَ  كَ  ِإقْػرَأْ , َعَلقْ  ِمنْ  فَ  ْنَسا األِ  َخَلقَ , َخَلقَ  الَّذمْ  رَبِّكَ  ْسمِ  بِا اِقْػرَأ  , اأَلْكرَا

.(5-٣) :(Al-Alaq) . يَػْعَلمْ  ملَْ  َما فَ  ْنَسا االِ  َعَلمَ , ْلَقَلمْ  بِا َعلَّم م اّلذْ 
9 

 على مباشر غَت بشكل تسؤثر سوؼ العربية اللغة تعليمأف  األساس، ىذا كعلى

 .القرآف حب على قادرا سيكوف نهايةال يف الكرًن للقرآف فهمهم

                                                             
9
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, (Jakarta : Penerbit, CV 

Tohala Putra, ٣996), hal. ١١ 
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 مع الكرًن، لقرآفل احب طالبال جعل ،الصحيحة ساسياتاأل لتعليم كفقا كبالتايل،

 .القرآف لقراءة كالتعلم للذاكرة فهمهم تعزيز

 اسًتاتيجية قيمة ذلا العربية موضوعات أف أف نقوؿ ؽلكن ةسبقال كمن التعريفات

 إىل كالتقول اإلؽلاف كذلا أخالؽ الكرؽلةك  هبا، وثوؽادلك  ادلتفوقة البشرية ادلوارد إعداد يف كأعلية

 استيعاهبا على قادرة تكوف أف غلب العربية اللغة دركس فإف كلذلك. كتعاىل سبحانو اهلل

 نهجكادل كاالسًتاتيجيات األساليب ستخداـبإ لمعلمُتينبغي ل ك الطالب إىل مجيع بالكامل

 .تعيينها مت الذم الكفاءة تحقيقل االعالـ كسائلك 

 حتقيق للطالب كىي ادلفردات لًتقية ستخدامهاإ ؽلكن اليت الطرؽ من كاحدةك  

 التعلم، أنشطة يف اإليضاح وسائلال ستخداـبإ ىي العربية اللغة وادادل يف خصوصا الكفاءة

 .التعلم أنشطة ألداء احلماسة كالنشاط الطالبليحفز 

 كيساعد احلواس طريق عن ادلتعلم تبليغ يف مساعدة التعلم اإليضاح لوسائل ؽلكن 

 التعلم عملية يف األدكات استخداـ. التعلم صلاح إىل تسؤدم اليت ادلعرفة كحتديد امتصاص على

٣٠عموما. التعلمنتائج  ك ادلفردات قدرة زيادة إىل هتدؼ اليت
  

 

                                                             
 11 Winarno Surachmad, Pengantar Interaksi Mengajar Belajar (Dasar dan Teknik Metodelogi 
Pengajaran), Tarsito, Bandung, 1986,hal. 25 
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 أف ؽلكن التعلم عملية يف التعليمية الوسائل استخداـك عند عمر مالك يقوؿ أف 

 اآلثار جلب كحىت التعلم، أنشطة كحتفيز احلافز كرفع ديدة،اجل كاىتمامات رغبات تولد

 ٣٣.الطالب على النفسية

 :ٛٚ كمعلقة بإستخداـ الوسائل يف التعلم قاؿ تعاىل يف السورة النحل

َدِة َكاهلُل َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطْوِف أُمََّهاتثُكْم اَل تَػْعَلُمْوَف َشْيئنا َكَجَعَلَلُكْم السَّْمَع َكاألَْبَصاهر َكْاألَفْئِ 

  .ُرْكفَ َتْشكُ َلَعلَُّكْم 

 فأل رئيسيةال عناصر ثالثة ىناؾ أف على دؿت افإهن ،تلك اآليات من تدرسإذا ك 

 ألقاه ما فهم الطالب ؽلكن كبالسمع .كاألفئدة كاألبصار السمع: ىيك  ادلعرفة البشر يكتسب

 ادلوضحة التعليمية الوسائل باستخداـ باشرةادل ادلظاىرة مراقبة الطالب ؽلكن رؤيةكب .ادلعلم من

 . ادلعلم من

                                                             
 11 Oemar Malik, Media Pembelajaran, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 154 
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, ادلذكورة اآليةك  .التعلم أنشطة يف احلركة للجميع دافعة كقوة القلب أف حُت يف

 ىنا تعٍت اليت االعالـ كسائل. كالتعلم التعليم يف اإلعالـ كسائل استخداـ على ادلعلم عززي

  . فحسب البصر حاسة على تعتمد اإلعالـ كسائل .بصريةال سائلك  ىو

/  الفيلم شريط مثل الثابتة الصور تعرض اليت ادلوجودة البصرية سائلك يعرض  ك

 ٣١.ادلطبوعة كالصور الرسم أك الصورة الفيلم، إطار/  الشرػلة الفيلم، حبل

 إستيعاب يف خاصة دركسال تقدًن يف للمعلمُت أساسي عنصر البصرية ىي كسائل

.  ادلتعلمُت تطوير لتوجيو أساسا التعلم البصرم يصبح حبيث للطالب، العربية ادلفردات من

 شرؼ،ادل كوسيط، أم ادلعلمُت، أداء على تسؤثر البصرية كسائلكما قاؿ أظهار أرشاد : "

 ادلثاؿ، سبيل على) فهمال تسهل أف ؽلكن ألنو ادلتعلمُت على ذلك كتأثَت افز،احل الوسيط،

 التحصيل كتشجيع االىتماـ كإثارة كالرؤية، الذاكرة، تعزيز( كالرسائل الصور خالؿ من

.".للمتعلمُت الدراسي
٣١ 

 التدريس يف البصرية كسائل إستخداـ خالؿ منكموافقا لرأم السابق قاؿ داريانتو: 

 من تزيد أف ؽلكن اليت العايل التفاىم كتشجيع ادلتعلمُت كانتباه اىتماـ أكثر سيكوف

 . مفرداهتم إستيعاب
                                                             
 12 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Op. Cit, hal. 124 
 13 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Rajawali Pres, Jakarta, Cet. Ke-4, 2113,hal. 89 
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 تقتصر التعلم مرافق أف الشماليةكمن أحواؿ ادلدرسة الثانوية ىداية اخلَت المبونج 

 وسائلب استخداـ قد العربية اللغة معلمي كلكن. العربية اللغة واديف ادل خاصة لكتابو جدا

 .ادلقول الورؽ على كالكتابة الرسم/  السبورة الصور، مثل البصرية

 أما. الطالب الفهم سرعةل مساعدةكىي  بسيطةال البصرية أدكات من الرغم كعلى

 فرداتادل من الصور بُت العربية اللغة علمادل استخدامها ؽلكن اليت البصرية لألدكات بالنسبة

 ٣٤مبعانيها.  ادلكتوب العربية اللغة

يف إستخداـ الوسائل البصرية البد بإىتماـ ادلكاف جللوس الطالب, كما قاؿ عبد 

 األمور اآلتية:  بإىتماـ البد البصرية الوسائل إستخداـاهلل حنايف 

 وسائلال ادلعلم كضع احلالة ىذه يف. كالكائناتبُت الفصل  تظيم ادلشافة. ٔ
 جللوس الطالب.  كفقا البصرية

 ٣5أك العزلة الغرفة.  monochronisme. اجلمع بُت عنصر ٕ
 

 ىداية الثانوية ادلدرسةالبصرية  وسائلال استخداـ بيانات عن عامةال بةا كىذه ىي
 . الشمالية المبونج اخلَت

 
 

                                                             
 14 Observasi Penulis tanggal 15 Desember 2115. 
 15 Abdillah Hanafi, Op. Cit, hal. 224 
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 0الجدول 
 المبونج الخير هداية الثانوية البصرية المدرسة وسائل باستخدام األولية البيانات

 .الشمالية
 

 الرقم  الوسائل البصريةإستخدام  نعم ال
 ٣ يف شكل الصور كالنصوص كرلتمعة معا باستخداـ السبورة  إعراض البصرية √ 

 ١ الصورة كالنص كاضح كجذب للطالب √ 

 ١ كسائل البصرية ليست قريبة جدا كليست بعيدةعن مقر الطالبموقف  √ 

 ٤ (غرفة العزؿ )اجلمع بُت تباين األلواف من أبي  كأسود √ 

 ٕٙٔٓ من ديسمبَت ٘ٔادلصدر: ادلالحظة يف التاريخ 

 الثانوية ادلدرسةمعركؼ أف ادلدرس دلاداة اللغة العربية يف كمن البينانات السابقة 

قد نفذ بشركط الالزمة كإنتباه لعرض الوسائل البصرية, كلكن  الشمالية المبونج اخلَت ىداية

 احلصوؿ مت اليت للطالب إستيعاب ادلفردات قيمة مع طرديا يتناسب ال السابقة البيانات

 .  (KKM) من أقل درجات على حصلوا الذين الطالب ىناؾ تزاؿ ال. عليها
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السبورة.  كسائل باستخداـ الطالب العربية ادلفردات إلستيعاب ختبارنتائج اإل كىنا

إستيعاب  يف صعوباتب تواجو زالت ما السابع الصف طالبال حيث عند ادلالحظة ك

 مدرسي مع البحثية ادلقابالت نتائج من أيضا االستنتاج ىذا كيسؤكد. العربية اللغة ادلفردات

 .العربية اللغة

١الجدول   
ى األول للّدورة العربية المفردات استيعابفي االختبار  نتائجعن بيانات قائمة ال

 سنةالشمالّية  المبونج الخير هداية الحكومّية المدرسة الثانويّةب  األولىوالمواجهة 

6107 

 اإلسم الّرقم 

معيار 

الكمال 

 األدنى

 التقييم معايير

 معلوماتال قيمةال عددال
0 6 3 

ٔ Adeleo Febriansyah ٚٓ ٙ٘ ٚ٘ ٙ٘ ٕٓ٘ ٙٛ كامل غَت 
ٕ Agung Heri Prasetyo ٚٓ ٚٓ ٚ٘ ٚ٘ ٕٕٓ ٖٚ كامل 
ٖ Aldi Romadhoni ٚٓ ٚٓ ٚ٘ ٚ٘ ٕٕٓ ٖٚ كامل 
ٗ Anggi Nur‟aini ٚٓ ٙٓ ٙٓ ٙ٘ ٔٛ٘ ٙٔ كامل غَت 
٘ Dahlia kartika ٚٓ ٙ٘ ٚٓ ٚ٘ ٕٕٓ ٖٚ كامل 
ٙ Farikhatul Jannah ٚٓ ٙٓ ٘٘ ٙٓ ٔٚ٘ ٙٓ كامل غَت 
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ٚ Hendra Kusuma ٚٓ ٙٓ ٙ٘ ٙٓ ٔٛ٘ ٕٙ كامل غَت 
ٛ Indah Royani ٚٓ ٚ٘ ٛ٘ ٛٓ ٕٗٓ ٛٓ كامل 
ٜ Isnaeni Wulansari ٚٓ ٘٘ ٙٓ ٕٙ ٔٚٚ ٜ٘ كامل غَت 
ٔٓ Jhepy Fahrezi ٚٓ ٙٓ ٕٚ ٙ٘ ٜٔٚ ٙٙ كامل غَت 
ٔٔ M. Muhidin Al Amin ٚٓ ٙٓ ٕٚ ٙ٘ ٜٔٚ ٙٙ كامل غَت 
ٕٔ M. Tholib ٚٓ ٘ٓ ٘ٓ ٘ٓ ٔ٘ٓ ٘ٓ كامل غَت 
ٖٔ Neng Sri Sakinah ٚٓ ٙ٘ ٚٓ ٙٓ ٜٔ٘ ٙ٘ كامل غَت 
ٔٗ Nurul Hikmah ٚٓ ٚ٘ ٛ٘ ٛ٘ ٕٗ٘ ٕٛ كامل 
ٔ٘ Qowahidul Qohar ٚٓ ٙٓ ٚ٘ ٙ٘ ٕٓٓ ٙٚ كامل غَت 
ٔٙ Sania Khoirotun Nisak ٚٓ ٚ٘ ٛٓ ٛٓ ٕٖ٘ ٚٛ كامل 
ٔٚ Syilfiaturrohmah ٚٓ ٚٙ ٛٓ ٜٚ ٕٖ٘ ٚٛ كامل 
ٔٛ Yulianti ٚٓ ٙٓ ٙ٘ ٙ٘ ٜٔٓ ٖٙ كامل غَت 
ٜٔ Rio Kurniawan ٚٓ ٚٓ ٙٓ ٙٓ ٜٔٓ ٖٙ كامل غَت 
ٕٓ Fikri Abdurrohman Zaky ٚٓ ٛٓ ٛٓ ٜٚ ٕٖٜ ٛٓ كامل 
ٕٔ Agung Iwan Saputra ٚٓ ٙٓ ٚٓ ٙ٘ ٜٔ٘ ٙ٘ كامل غَت 
ٕٕ Zaidni Fahmi  ٙٓ ٙٓ ٙ٘ ٔٛ٘ ٙٚ كامل غَت 

   ٓ٘ القيمة أدىن
   ٓٛ أعلى القيمة

   ٔ,ٛٙ ةطتوسّ ادل قيمةال

 ٗٔ معيار الكماؿ األدىن الذين مل ػلصلوا إىل
(ٙٗ)%   
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 معيار الكماؿ األدىن الذين حصلوا إىل
ٛ 
(ٖٙ)%   

  
 :البياف 
 خرجادل .ٔ
 الًتقيم عالمة .ٕ
 فظاحل .ٖ

 

معركؼ أف ال يزاؿ ىناؾ العديد من الطالب الذين  السابقةمن البيانات ادلذكورة 

ٝ من عدد ٜٙ، أك حوايل الطالب ٗٔيتم ترقيم  KKMحصلوا على درجات أقل من 

KKM.ٝ من القيمة اإلمجالية كصلت ٖٔ، أك حوايل الطالب ٛالطالب دتاما، كىناؾ فقط 

  

 اللغة الدراسي يف ادلاداة يكملوا مل الذين الطالب بع  من كىذا دليل على أف           

 الطالب ادلستفادة الدركس قيمة أف اإلجراءات هبذه للقياـ الضركرم من ،فلذالك. العربية

 .الكامل/  KKM حتقيق
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 اإلدارة ذيتنفللمعلمُت  كينبغي العقبات، على للتغلبكما قاؿ زين العاقويب            

 شكل يف ادلتوقع من اليت التدريس طريقة تطبيق ؽلكن ادلعلمُت ذلك يف مبا اجليدة، الصفية

 ٣6. بسيطةالك  واقعيةال كلكنها ،ادلرجوة عملال

ترفية  كيفية بشأف البحوث إجراء يفرغب الباحث  ، ادلذكورة اخللفية أساس على          

 من ستولادل حتقيق ؽلكن الطالب حبيث فعالية أكثر التعلم يف العربية ادلفردات إستيعاب

 .تعيينو مت الذم اإلتقاف

 

 تحديد المشكلة د.

 :كىي حتديدىا، ؽلكن اليت ادلشاكل بع  ىناؾ اخللفية احلث السابقة على بناء    

 ساسيةاأل كوسيلة اإلجابة كطريقة كاألسئلة اباضرةالطريقة  ادلعلمُت استخداـ .ٔ    

 .لوحةال استخداـ كفقط متنوعة يكن مل اليتالبصرية  كسائل كاستخداـ

 ، يمةالق توسطادل من أقل درجاتال على حصلوا الذين الطالب بع  من .ٕ    

 وسائلال استخداـ إىل كبسبب نسبيا، زلدكدة العربية اللغة ادلفردات بسبب إستيعاهبم من

 . تنوعا أقل ىي اليتالبصرية 

                                                             
 16 Zaenal Aquib, penelitian Tindakan Kelas, (bandung: CV, Yrama Widdya, 2119), hal. 85 
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حصلت  العربية اللغة ادلاداة يف السابع الصف طالبال منٝ ٓ٘ من أكثر. ٖ     

 . KKM أدنا من الدرجات على

 متنوعة . مل ينفذ ادلعلم بإستَتاتيجيةٗ      

التعلم  أنشطة على يسؤثر حبيث للتعلم الطالب الدافع كجود نقصاف .٘      

 للطالب.

 ال التعليمية، الوسائل استخداـ تدعم اليت التحتية كالبنية دكدةاب تسهيالت .ٙ      

 الطالب. إىل االنتباه للفت وسائلال إعطاء طريق عن عليها التغلب من بد

 
 ه. حدود المشكلة البحث

 ىذه يف ادلعركفة ادلشاكل من فإنو ، ادلذكورة ادلشاكل لتحديد وصفال على كبناء 

 .قبل ادلشكلة البحث ادلشكلة إىل حدكد ػلتاج فلذلك. جدا كاسعة ىي الدراسة

 الذين الطالب على السابع الصف الطالب الباحث اختار الدراسة، ىذه يف 

 إستيعاب إىل ادلشكلة ك حدد الباحث. التعليم تلقي يف كافيةال بسرعة الذاكرة لديهم

 للمفردات الطالب ستيعابإ يزاؿ ال. التعلم يف وسائلال كاستخداـ العربية اللغة فرداتادل

 .ادلستخدمة وسائلال من متنوعة رلموعة كجود عدـ بسبب نسبيا، زلدكدة
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 و. مشكلة البحث 

كعند  .نفسها ادلشكلة فهمل أكال سيضع البحث مشكلة شرح الباحث قبل 

Stonner  بُت ضلراؼاال ىناؾ يكوف عندما تفتيشها أك معركفة تكوف أف ؽلكن ادلشكلةأف 

٣7. كادلنافسة شكاكاىم للواقع، سلطط ىو ما بُت الواقع، مع تجربةال
  

٣8ها.حل إىل الناس نقل صعوبة يف تكمن ادلشكلة W.G Zikmundك عند  
  

 غَت( اخلصائص) ادلميزة باخلصائص حالة ىي ادلشكلة Kartini Kartonoكعند  

 ٣9.سؤكدادل غَت أك فعالةال

 كتتطلب عليها العثور ؽلكن ال ما كل ىي ادلشكلة أف إىل الباحث خلص لذاف 

دلشكلة ىذا   صياغة للباحث ؽلكن ،السابقة لفيةاخل من انتقلت. علمية بطريقة هاحل

مهارة إستيعاب ىل ؽلكن إستخداـ كسائل البصرية أف ترقي ": التايل النحو علىالبحث 

 المبونج اخلَت ىداية احلكومّية الثانويّة ادلدرسةادلفردات العربية لدل تالميذ الصف السابع 

 ؟"الشمالّية

 الفرضية ز. تدابير
                                                             
 17 Sugiono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (bandung: Alfabeta, 2111, 
hal. 52. 
 18 Etta Mamang Sangaji, M.si, Metodelogi Penelitian Penekatan Praktis dalam Penelitian, 
(Yogyakarta, C.V. Andi, 2111), hal. 58. 
 19 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, hal.18. 
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 أف غلب اليت قضيةال أك سألةادل بشأف ادلسؤقتة التقديرات/تقديرال ىو الفرضية 

 ىذه نتائج من عليها احلصوؿ مت اليت البيانات باستخداـ ادلعلومات أك احلقائق تساندىا

 ١٠.مسبقا زلددة طريقة استخداـ أيضا كمتغَت صحيحةال الدراسة

 حىت البحث، دلشكالت سؤقتةادل إجابة" الفرضية فأ Suharsimi Arikuntoكعند  

 ١٣.مجعها مت اليت البيانات من تثبت

 حلل األنسب للعمل كبديل ادلطركحة، للمشكلة سؤقتةادل اجلواب ىو الفرضية العمل 

 ١١. PTK خالؿ من للدراسة اختيارىا مت اليت ادلشكلة

 مع التأثَت يف تبدأ أف للباحث ؽلكن ادلناسبة، التدابَت اختيار إىل للوصوؿ 

 أف ينبغي احلالة ىذه يف. ادلطلوب التحسن حتقيق ؽلكن حبيث تنفيذىا ؽلكن اليت اإلجراءات

 ١١.البحث شكلةدل ترتبط الذين الناس من دخالتمب الباحث يسعى

 :يلي ما فرضيةب عرض الباحث ادلذكورة الفرضية تعريف إىل كاستنادا 

                                                             
١٠

 Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, Metodeloi Penelitian, (Bandung : Mandar Maju, 

١٠٠١), hal. ٣٠8 

 21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2111), hal. 111. 
 22 E. Mulyasa, Praktik Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya,2119), 
hal. 63. 
 23 Kunandar, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Rajawali Pers, 2111), hal. 91. 
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 تالميذ لدل العربية ادلفردات إستيعاب مهارة ترقي أف ىل ؽلكن البصرية كسائل إستخداـب" 

 "الشمالّية؟ المبونج اخلَت ىداية احلكومّية الثانويّة ادلدرسة السابع الصف

 ح. أهداف البحث وفوائدها

  . أىداؼ البحثٔ

 ترقي أف ؽلكن ىل البصرية كسائل كأما أىداؼ ىذا البحث دلعرفة ىل إستخداـ (ٔ

 احلكومّية الثانويّة ادلدرسة السابع الصف تالميذ لدل العربية ادلفردات إستيعاب مهارة

 "الشمالّية؟ المبونج اخلَت ىداية

 يف كسائل البصرية خالؿ من الطالبادلفردات إستيعاب رقيةتيف  ادلعلم جهود لتحديد  (ٕ

 .التعلم

 ترقية إستيعاب يف الوسائل استخداـ على التعلم تنفيذ على ادلًتتبة اآلثار لتحديد (ٖ

 اخلَت ىداية احلكومّية الثانويّة ادلدرسة السابع الصفالعربية لدل تالميذ  ادلفردات

 الشمالّية المبونج

 . فوائدىا ٕ

 للطالب (ٔ
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 العربية اللغة ادلوضوعات فهم الطالب ؽلكن الباحث يرجى البحث، ذلذا كنظرا

 .KKM فوؽ من ماداة العربية درجاتال تلقت ك كادلواضيع ادلفردات قيةلًت  ككذلك

 للمعلم  (ٕ

كيرجى الباحث إعطاء ادلعلومات للمعلم يف ادلدرسة الثانوية اخلكومية ىداية اخلَت  

 علم كوتا بومي المبونج الشمالية إلستخداـ الوسائل البصرية يف الت

 

 

 للمدرسة (ٖ

 استخداـ تأثَتب حيث ادلستقبل يف اخلرغلُت نوعية تنتج أف ؽلكن الدراسة ذهذل كترجى

 .التعلم يف فعاؿال ضلو على البصرية كسائل

 للباحث (ٗ

 استخداـ على كخصوصا التعلم، عملية كفهم معرفة على زيادة الدراسة ىذه أف

 .للطالب العربية اللغة فرداتادل قيةلًت  البصرية كسائل
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 الباب الثاني 

 اإلطار الّنظري

 الوسائل البصريّة . أ

 الوسائل البصريّة مفهوم .0

 ىذه ألّف  يف خاّصة، أعلّية ذلا كالتعّلم التعليم عملية يفكاف كجود الوسائل التعليمية    

 التعليمية بتقدًن الوسائل تساعد أف ؽلكن ادلواد التعليمية تسليم أّف غموض األنشطة

من  العاّمة الّلمحة عن البصريّة فسيقّدـ الباحث الوسائل عن كلزيادة ادلعرفة كوسيلتها.

 التعليم كالوسائل التعليمّية.

 اجلمع من الكلمة صيغة كىي الالتينية من الّلغة مشتقة كلمة الوسيلة أم الوسائل"

 كسيلة الّرسالة أك فإذف, أّف الوسائل ىي الوسيطة .ادلقّدمة مبعٌت الوسيلة أك احلرفية الواسطة

يف  استخدامها ؽلكن ىي كّل أدكات اليت اإلعالـ "كانت كسائلٕٗ الّرسالة". مستلم من

 كسائل بأفّ  نرل أف كنؽل فمن الرأم الّسابق ٕ٘األىدؼ التعليمية". لتحقيق إرساؿ الّرسالة

                                                             
 

١٤
 Arif S. Sadirman dkk, Media Pendidikan Pengertian Pembangunan dan Pemanfaatannya, 

Rajawali Pers, Jakarta, ٣986, hal. 6. 

 
١5

 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Edisi Revisi, renika 

Cipta, Jakarta, ١٠٠6, hal. ٣١٣. 
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 دلساعدة ادلستخدمة التحتية البنية أك التسهيالت يف شكل الوسائل الواسطية اإلعالـ ىي

 .الّتعليم كالّتدريس حتقيق أىدؼ

يف  ؽلكن أف يلمس كخصوصا الذم الوسائل التعليمية كىي "اجلماد أك الكائن أّما

 الفصل خارج أك داخل الفصل ادلوجودة سواء كانت التدريس( الّسمعية كالبصريّة )دعائم

 تفاعل عملية يف االتصاالت( األدكات )متوسطة ربط ألداة يستخدـ كالذم الّدراسي،

كرأل عمر ىامالك أّف التعليم ىي "اآللة,  ٕٙفعالية ادلتعلمُت". لتحسُت كترقية كالتعّلم الّتعليم

 يف كادلتعلمُت ادلعلمُت بُت كالتفاعل التواصل من فعالية أكثر أك الطريقة ادلستخدمة لتطوير

 ٕٚادلدرسة". يف عملية الًتبية كالتعليم

 كّل شيء ىي الوسائل التعليمية بأفّ  طللص أف ؽلكن أعاله ادلذكور الرأم على بناء

 كالتفاعل فّعاؿ التواصل ألجل كادلشاعر العقل كحتفيز الرسالة، لتسليم استخدامها ؽلكن اليت

 .الفّعالة كالناجحة األىداؼ التعليمّية حتقيق يف ُتكادلتعلم ادلعلمُت بُت

  كىي كما يلي: بُّت ميارصا أّما الوسائل التعليمية كما

                                                             
١6

 Departemen Agama RI, Metode Khusus Pengajaran Agama Islam, Dirjen Pembinaan 

Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, ٣985, hal. ٣76. 

 
١7

 Oemar Hamalik, Media Pendidikan Alumni, Bandung, ٣99٤, hal. ١١. 
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 يف ادلستخدمة األشياء )ادلساعد( أك األدكات كانت الوسائل التعليمية ىي كلّ 

ادلصادر )ادلعّلم أك  من )ادلعلومات( التعليمة الّرسالة نقل هبدؼ إىل كالتعّلم، التعليم أنشطة

كانت الّرسالة  أك ادلتعلمُت(. التالميذ احلالة ىي ىذه )يف إىل ادلتسّلم كغَتىا( ادلدّرس

 ادلواد مضموف أك شكل يف كسائل اإلعالـ، خالؿ من تسليمها يتم اليت )ادلعلومات(

 مرّكب كأ كاحد باستخداـ الّرسالة )الطاّلب(، متسّلمة من متسّلم تكوف أف فيجب التعليمية

 حصوؿ مضموف على قادرا حّواس شلتلك كل كاف إذا حىت من حواّسهم. األدكات بع 

 ٕٛالّرسالة أفضل منو.

بيئة التالميذ  حوؿ ادلكونات من سلتلفة من عمر ىامالك أنّو قاؿ "أنواع ككفقا

 ٜٕللّتعّلم". حتفزىم )الطالب( اليت

 ادلكونات ادلختلفة الفعلية ىي التعليمية الوسائل أفّ  يسؤكد أعاله التعريف أك ادلفهـو

محاسة  بوجود تعزز محّاسة الّتعّلم. أف ؽلكن بدكرىا كاليت الطالب، مع مباشرة تتفاعل اليت

 التعّلم متحّسنة. فسوؼ تكوف نتيجة التعّلم

                                                             
 

١8
 Miarso,Y. Teknologi Komunikasi Pendidikan, Pengertian dan Penerapannya di Indonesia, 

Rajawali Pers , Jakarta, ٣998, hal. 79. 

 
١9

 Oemar Hamalik, Op, Cit, hal. 5٤. 
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ىي  البصرية عند سيف البحر الوسائل البصرية. الوسائل كىي ىنا التعليمية الوسائل

 الصور تعرض البصرية فقط. كىناؾ الوسائل البصريّة اليت احلواسّ  على تعتمد اليت الوسائل

 أك كالرسومات كالصور، الفيلم(، الشرػلة )ىيكاؿ الفيلم(، )سلسلة الفيلم شرائط مثل الثابتة

 ىي الوسائل عند جوىَتيٍت البصرية بالنسبة إىل الوسائل أّمآٖ ادلطبوعات". اللوحات

 ٖٔالبصرية". احلواس استيعاهبا من خالؿ ؽلكن اليت التعليمية

تستخدمها لنقل  شيء اليت كلّ  البصريّة ىي الوسائل أف الواضح فمن كىكذا,  

 يف كادلتعلمُت بُت ادلعلمُت كالتفاعل التواصل فّعالّية ألجل كادلشاعر الفكر، حتفيز الّرسالة يف

 .البصريّة خالؿ احلواسّ  من استيعاهبا ؽلكن اليت التعليمية األىداؼ حتقيق

 الوسائل البصريّة أنواع .ٕ

الوسائل التعليمّية كأدكات  التعليم. من يتجزأ ال جزء ىي التعليمية إّف الوسائل 

 اجلّو أك الطّقش، التأثَت على يف مساعدة التعليمية الوسائل إنكارىا، ؽلكن ال اليت ادلساعدة

 .األىداؼ التعليمية لتحقيق ادلعلّمُت اليت ينّظمها كأحواؿ بيئة التعّلم

                                                             
 

١٠
 syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Op, Cit. hal. ٣١٤. 

 
١٣

 Zuhairini dkk, Metodik Khusus Pendidikan Agama, Usaha Nasional, Surabaya, ٣98١, hal. 

5١ 
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 جدا كادلستخدمة ادلهّمة الكائنات أك األدكات ىي الوسائل التعليمية فإذف, أفّ  

ادلسؤسسة على البصرية تكوف دكرة  اإلعالـ من كسائل ككذلك التعليمّية. األىداؼ لتحقيق

 الذاكرة. كتعّزز التفاىم البصريّة أف تساعد للوسائل كؽلكن عملّية التعليم كالتعّلم، يف مهمة

 كالعامل بُت ادلواّد العليمّية العالقة توفّر البصريّة أف تنموا رغبة التالميذ أف للوسائل كؽلكن

 .احلقيقي

 :قسمُت كىي كما يلي إىل سليماف عن الوسائل البصريّة محزة قّسم أمَت

 :كعلا رلموعتُت، إىل كتنقسم من ثنائّي األبعاد, البصرية األدكات ( أ

 .ثنائّي األبعاد بغَت شّفاؼ البصرية من األدكات (ٔ

 .شّفاؼ من ثنائّي األبعاد بشكل البصرية األدكات (ٕ

 ٕٖاألبعاد. من ثالثّية البصرية األدكات  ( ب

أعاله,  بالرأم يتعلق فيما كصفّية كستعرض عن تفصيليا، من البياف كدلزيد

 :كىي كما يلي

 األبعاد ثنائيّ  من البصرية األدكات ( أ

 شفاؼ، بغَت األبعاد ثنائيّ  رلاؿ يف البصرية األدكات (ٔ

                                                             
 

١١
 Amir Hamzah Sulaiman, Media Audio Visual, Gramedia, Jakarta,٣996, hal. ١6 
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أف  أيضا شفاؼ ؽلكن بغَت األبعاد ثنائيّ  رلاؿ يف البصرية األدكات

يتم  اليت الرسالة ىو عاـ بشكل كاذلدؼ اجلرافيكية، بوسائل يقوذلا

الًتكيز  تزيد ىي كيف ىذه الوسائل اجلرافيكية االتصاالت, رمز دفقها إىل

أك  الورقة على ىو الّرسم ادلثاؿ، سبيل على البصريّة، على احلواس

ادلقّلبة، كالّدمية  كالورقة ادلبهمة، العركض مع ادلسقطة الكرتوف، كالصورة

من  ادلطبوعة كالصور كادللصقات، البياين، كاخلطّ  البيانية بييب كالرسـو

 ٖٖكالصّور. الساللة،

األبعاد  ثنائيّ  رلاؿ يف البصرية األدكات من األمثلة كسيبُّت بع  

 :نهاشفاؼ م بغَت

 الّصورة ( أ)

للحصوؿ  كسهلة التعليم كالتعّلم عملية يف مهّمة بصرية آلة ىي الصورة

ادلذكورة.  ادلشاكل من ادللموسة البصريّة التصّور توفر أف كؽلكن إليها

الواردة  ادلعلومات أك انتهاز األفكار الّناس على تستطيع أف جتعل الصورة

                                                             
 

١١
 Ibid. 
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إما   بالكلمات، عنو التعبَت ؽلكن شلا كضوحا أكثر كاضح، بشكل فيو

 :يلي كىي كما كسيلة الّصور كمن بع  ادلزايا منٖٗتعبَتا. أك كتابة

موضوع ادلسألة  يف بياف كاقعية أكثر تكوف الصورة ملموسة، أهّنا (ٔ

 .اللفظية بالنسبة إىل رلّرد الوسائل

من  كل كليس كالّزماف، ادلكاف حدكد على حتّلل أّف الّصورة (ٕ

 .تتحقق إىل الفصل الّدراسي احلوادث أك الكائنات

كذلك  عمريّة، مرحلة كأليّة رلاؿ أم يف ادلشكلة، توّضح أّف الّصورة (ٖ

 .الفهم سوء حتديد أك دلنع

 مالحظاتنا. على ادلفركضة احلدكد حتّلل أّف الّصورة (ٗ

بدكف  كاستخدامها، عليها للحصوؿ كسهلة معقولة أّف سعر الّصورة (٘

 ٖ٘خاصة. معّدات إىل احلاجة

أيضا كىي  العيوب كانت الّصورة لديها بع  ادلزايا ىذه إىل كباإلضافة 

 :كما يلي

 .للعُت أك البصر فحسب احلسي اإلدراؾ على تسؤكد أّف الصورة (ٔ
                                                             
 

١٤
 Ibid, hal. ١7. 

 
١5

 Arif S. Sadirman dkk, Op. Cit, hal. ١9-١٣. 



41 
 

 .التعليم ألنشطة فعالية أقل ىي أّف الصورة (ٕ

 .للمجموعة الكبَتة جدا زلدكد أّف مقدارىا (ٖ

 الورقة ادلقّلبة ( ب)

أف  ؽلكن اليت الكبَتة الصورة فيها ثحي الورقة ادلقّلبة ىي "األكراؽ

 ٖٙاحلّملة. على يقّلبها

ادلعلومات،  تقدًن أك الّدركس لشرح السهولة جتعل أّف الورقة ادلقّلبة 

خطوة  بالصورة كتشرح ادلتعّددة ادلراحل من مشًتكة إىل كاليت تقّسم

تلك الصورة،  جلعل اباكلة ػلتاج إىل الصور ىذه كإلنشاء فخطوة.

مزيّة الورقة  كتكرارا. أّما مرارا استخدامها ؽلكن الصورة بعد هناية كلكن

 .معا إليها للّنظر كاضحة الصورة توّضح ادلقّلبة ىي

 الّرسـو البيانية ( ج)

أك  اخلطوط، من تتكوف اليت اجلرافيكية الوسائل ىي الصورة البيانية

من  عادة تسليمها ليتم الرسائل من كالّرموز بالصورة كجتّهز النقاط،

ادلكونات  مع ادلكونات بُت احلامسة العالقة أك العملية أك اخلالصة

                                                             
 

١6
 Amir hamzah Sulaiman, Op. Cit. hal. ١7. 
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قسمُت،  إىل تقسيمها ؽلكن أّف الّرسـو البيانية عامة، بصفة األخرل.

 :كعلا

 :كينقسم إىل تدرغليا، الّرسالة يعرض الذم البياين الّرسم (ٔ

 ادلغلق البياين الرسم ( أ)

  الفعل البياين لردّ  الرسم ( ب)

 :اىل كينقسم مباشرة، الّرسالة يعرض البياين الذم الرسم (ٕ

 التنظيمي اذليكل ( أ)

 األشجار البياين الرسم ( ب)

 التخطيط العملية ( ت)

 ٖٚالبياين اجلارم. الرسم ( ث)

 الشفافة األبعاد ثنائي رلاؿ يف البصرية األدكات (ٕ

رلاؿ ثنائي  يف البصرية األدكات من رلموعة يف تتضّمن اليت 

العرض  ألجهزة الفيلم، كالورقة كرحلة كىي:"الشرائح، الّشفافة، األبعاد

 ٖٛالشاشة". على

                                                             
 

١7
 Nirva Diana, Media Pendidikan, Fakultas tarbiyah, Tanjung Karang, ٣99١, hal. ١١-١٣. 
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الشفاؼ ادلستخدمة كثَتا  رلاؿ يف البصرية األدكات من فادلثاؿ 

العرض  اجلهاز يف ىو الفّعاؿ اإلعالـ التعليم كالتعّلم ككسائل عملّية يف

 الضوئي أك الّشاشة.

بغطاء  ادلستطيل ادلرّبع العرض الضوئي أك الّشاشة ىو اجلهاز يف 

البالستيك كاليت فيها اذليكلّية  من الورقة من الزجاج ككضعت مصنوع

من  الورقة حجم نفس من شفافة امسها كرقة الرقيق. من الكرتوف

 .الزجاج

 :كىي العرض الضوئي أك الّشاشة، كمزايا للجهاز يف

غرفة مشرقة  يف بالوضوح نظرىا ؽلكن الّصورة ضوء أّف انعكاس ( أ)

 .أك منَتة

 .كبَتة عةرلمو  إىل الوصوؿ ؽلكن ( ب)

اجلهاز  بسبب الطالب مع دائما يواجو للمعّلمُت أف كؽلكن ( ت)

 .أماـ الفصل كضعتها العرض الضوئي أك الّشاشة اليت يف

 .ادلعّلم بالّسهولة يتّمها أف ؽلكن الشفافة ( ث)

                                                                                                                                                                              
 

١8
 Amir Hamzah, Op. Cit, hal. ١6. 
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 .خاصة رعاية أم كالتتطلب إنّا األدكات سهلة يف إعدادىا ( ج)

 .الّلوف ليعرض القدرة كذلا ( ح)

كؽلكن  كتكرارا، مرارا كاستخدامها انقاذىا أك حفظها ؽلكن ( خ)

تقدًن  يف للمعّلمُت كالتوجيهات التوجيهية للمبادئ استخدامها

 ٜٖ.ادلادة

العرض الضوئي أك  أعاله، فللجهاز يف ادلذكورة ادلزايا كجبانب تلك  

 :كىي الضعف أك العيوب أيضا، نقاط الّشاشة ذلا

 .فيو الكهرباء ادلكاف يكوف أف غلب (ٔ

 .العرض أك الشاشة ذلا (ٕ

 ٓٗ الّرسم. ادلعّلمُت ادلهارات الّصوريّة أك لدم (ٖ

 األبعاد ثالثية البصرية األدكات  ( ب

البصريّة ثالثّية األبعاد اليت  األبعاد ىي "الوسائل البصرية بثالثّية األدكات

الكائن  مع كأّما الشكل متساكيا كالّطوؿ، كاإلرتفاع مقدار اإلّتساع لديها

                                                             
 

١9
 Azhar Arsyad, Media Pembelajarn, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, ١٠٠٤, hal. ٤١-٤١. 

 
٤٠

 Nirvana Diana, Op, Cit. hal. ١٤. 
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كالّدمية،  الّصناعي، األدكات ظلاذج ادلثاؿ سبيل على ي،الفعلي أك احلقيق

 ٔٗ كالعكس منها. كاخلريطة البارزة

اليت  األشياء البصريّة ثالثّية األبعاد يظهر الوسائل"عمر ىامالك  قاؿ 

طريق  عن الفعلي أك احلقيقي ادلبّدؿ يف الكائن ىو كالنموذج النماذج. ىي

 ٕٗ مهمة. أجزاء على كيربز غَت مهّمة جزء من األجزاء إزالة

ليبّدؿ الكائنات  األشياء ادلصنوعة  ىو النموذج زكية دراجة، كعند 

أصغر )دمية( من كّل شيئ حبيث  شكل يف احلقيقية األشياء أك الفعلية

 ٖٗ احلقيقية. األشياء العمليات من مجيع يزاكج

فكانت  التعليم كالّتعلم عملّية يف احلّسية التجربة بأعلية يتعلق كفيما 

األمور  بسبب كذلك فعالة، بصرية آلة كيعترب جدا مهمّ  دكر ذلا النموذج

 :اآلتية

 .األبعاد بثالثية الكائنات من ىي النماذج (ٔ

                                                             
 

٤٣
 Abu Ahmadi, didaktik Metodik, CV. Toha Putra, Semarang, ٣978, hal. 95 

 
٤١

 Oemar Hamalik, Op, Cit, hal. ٣5١. 

 
٤١

 zakiah Darajat, Metode pengajaran Agama islam, Bumi Aksara, jakarta, ١٠٠٣, hal. ٣86. 
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يسّهل يف  ألف األصلي حجمها يف أشياء تكوف النماذج أف ؽلكن (ٕ

 .الّتعلم

الفعلية  احلالة حيث كانت يف الكائن داخل النماذج األشياء تظهر (ٖ

 .دائما مغلقة

الّناس  يتمكن حىت تًتكها، أف ؽلكن معينة , أّف قطع النموذج لتحديد (ٗ

 .فقط اذلامة األجزاء معرفة من

 .جتميعها إعادة مث تفكيكها، ؽلكن الذم النموذج ىو اجلّيد النموذج (٘

 ٗٗ.ادلهمة األجزاء لتوضيح الّلوف استخدـ (ٙ

يكوف   الذم الشيء كىي ادلتابعة كعلية يسّمى ما أيضا ىناؾ ذلك، جبانب 

الذم   زلّددة فقط من أقساـ جزئي كىنا احلقيقي، الشيء من ادلعينة اجلوانب

 .الصناعية اذلندسة رلاؿ يف ادلتابعة كثَتا كعلية كاستخدمت ينظر للتوضيح.

 التدريس في الوسائل البصريّة فوائد .3

                                                             
 

٤٤
 Amir Hamzah Sulaiman, Op, Cit, hal. ٣١6-٣١9 
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دعم  يف كخاصة التعليم كالتعّلم، عملية يف جّدا مفيدة التعليمية إّف الوسائل  

يف  الوسائل التعليمية أّما فوائد ادلدرسة. يف كادلتعلمُت بُت ادلعّلمُت التفاعل ككفاءة فعالية

 :يلي كما كىي كالتعّلم التعليم عملّية

تكوف مستظهرة أك  ال ألف الرسالة عرض شرحت الوسائل التعليمية عن ( أ

 مبجّرد الشفهية( أك ادلكتوبة الكلمات شكل مستحفظة )يف

 :مثل كاحلواسّ  كالسلطة كالوقت, ادلساحة، ضيق على حّللت ( ب

كطرؼ  أكالصورة، بالواقع احلقيقي، استبدالو ؽلكن األكرب ادلوضع (ٔ

 .النموذج أك الفيلم

كالفيلم  الفيلم، أك طرؼ اجلزئي، باإلسقاط ساعدت الصغَت ادلوضع (ٕ

 .الصورة أك

باجلدكؿ  أف تساعد ؽلكن السريعة، أك جّدا البطيئة احلركة ككانت (ٖ

 .الّسرعة ضوء الّتصوير أك ادلعّلق

أف  ؽلكن ادلاضي يف الزماف كقعت اليت األحداث أك إّف احلوادث (ٗ

الفيلم،  كطرؼ كالفيديو، الفيلم، تسجيل من أخرل مرة تقـو

 .أك لفظيا كالصورة
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تتصّور  ؽلكن أف كغَتىا(، كادلناخ كالزالزؿ الفكرة األكسع )الرباكُت (٘

 .كغَتىا كالّصورة الفيلم كطرؼ األفالـ، شكل يف

الوسائل  احلاؿ, كانت ىذا كيف ادلناسبة. التعليمية الوسائل باستخداـ ( ج

 : مفيدة التعليمية

 .الّتعّلم لتنمية محّاسة (ٔ

 .كالوقائع كالبيئة ادلتعلمُت بُت ادلباشر التفاعل من السماح (ٕ

 .كرغبتهم حسب قدرهتم بأنفسهم أف يتعّلم للّطالب ؽلكن (ٖ

كالتجربة  البيئة جانب كاإلضافة من متعّلم من كل الفريدة باخلصائص ( د

سجد  كادلعّلم ادلتعّلم، لكل ػلدد التعليمية كادلواد ادلناىج كأّما ادلختلفة،

 ٘ٗكحدىا. شيء كل يعمل عندما الّصعوبات

كلنتز  ليفي فيشَت عاـ، بشكل بفوائد الوسائل التعليمّية يتعلق كفيما

يف الوسائل البصريّة،  كخاصة أربعة أقساـ، ( عن فوائدىا إىلٕٜٛٔ)

 :كىي كما يلي

                                                             
 

٤5
 Arif S. Sadirman dkk, Op, Cit, hal. ٣6-٣7. 
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االنتباه  كتعطي جذابة جوىرة ىي البصرية الوسائل فوائد االىتماـ، ( أ)

ادلتعّلقة مبعٌت  ادلواضيع من ابتول على يف الًتكيز ادلتعلمُت إىل

 .للماّدة ادلرافقة أك البصرم العارض

مستول دتّتع  ف ينظر منأ البصريّة لوسائل كؽلكن الفوائد الفعالية، ( ب)

 .النّص ادلصّور القراءة( الّتعلم )أك عند الطالب

النتائج اليت  من أف ينظر البصريّة للوسائل اإلدراكية, ؽلكن الفوائد ( ت)

الّصورة  أك البصرم الّرمز بأفّ  ككشفت األحباث إليها توصلت

الرسائل  أك ادلعلومات كتذكَت لفهم األىداؼ حتقيق تسّهل على

 .الصورة يف الواردة

نتائج  من الوسائل التعليمّية ينظر أف التعويضية, ؽلكن الفوائد ( ث)

لفهم الّنص كمساعدة  إطارا توفر اليت البصريّة بأّف كسائل البحث

الّنص كالتذكَت  يف ادلعلومات كلتنظيم القراءة يف الّضعيفة الطالب

 ٙٗفيما بعد.

                                                             
 

٤6
 Azhar Arsyad, Op, Cit, hal. ٣7. 
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 كخاصة يف التعليمية، الوسائل من النقطة اجلوىريّة أعاله، ادلذكورة اآلراء من 

 يف كالتعّلم من عملية التعليم كالفّعالة الّسلسة طريقة ػلدد الذم العامل ىي البصريّة الوسائل

 شلا التعّلم، تنمية محّاسة كأىداؼ أك فوائد الوسائل التعليمّية خاصة للطالب كىي ادلدرسة.

كهن   للمتعلمُت، ادلباشر كاالىتماـ زكتعزي البيئة الواقعّية، مع مباشرة الّتفاعل ؽلكن أكثر

 العرض لتوضيح يفيد ؽلكن أف للمعّلم بالنسبة أما التعّلم. يف عملّية ادلتعلمُت كرغبة الّدافع

األخرل،  كاحلواس كالطاقة كادلكاف، الزماف قيد كحتليل كللمساعدة من ادلوضوع أك ادلاّدة،

 .التدريس كاجبة تنفيذ يف ادلعلمُت تواجهها اليت الصعوبات حلّ  يف كادلساعدة

 عملية التعليم يف كبَتة كفائدة قيمة لديها التعليمية الوسائل كجبانب ذلك, أفّ  

 الوسائل استخداـ التعّلم. فلذلك نتائج تعّزز أف ؽلكن بدكرىا كاليت التعليم يف الطالب لدل

 :كىي األسباب، عدة ذلا التعليم كالتعّلم يف عملّية البصريّة الوسائل كخاّصة التعليمية،

 .للّتعّلم الّدكافع حىّت  الطالب انتباه جذابا يف التدريس سيكوف ( أ)

 أفضل يفهم أف ؽلكن حىت الّتعليمّية أكضح من ادلعٌت كستكوف ادلوادّ  ( ب)

 . التعليمية األغراض على كاإلستيعاب ادلتعّلمُت من
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 كالـ من لفظية فقط كليس تنوعا، أكثر التدريس طرؽ ك ستكوف ( ت)

اليضيئ  كادلعلمُت بادللل, يشعركف كال الطالب يتمكن حىت ادلعّلم،

 .عّلم ادلعّلم يف كّل حّصة عندما كخصوصا منهم القّوة،

ادلعّلم  كصف يستمع ال ألنو التعّلم، أنشط يف عملّية أّف ادلتعلمُت ( ث)

 ٚٗاألنشطة  األخرل غَتىا. أيضا كلكن فحسب،

 البصريّة خاصة من الوسائل التعليمّية، الوسائل أفّ  الواضح فمن السابقة ادلفاىم من 

 التفكَت كحتسُت الّتعلم، كحتسُت نتائج تعزيز يف دلساعدة الطالب ىي كالتعلم التعليم يف

ضركرية يف  للتعليم ككاحدة منها كىي الوسائل البصريّة الوسيلة استخداـ كلذلك أف للطالب،

 .أك التدريس لتحسُت جودة التعليم عملّية التعليم كالتعّلم

 العربّية في تعليم اللغة المستخدمة الوسائل البصريّة .4

يف العملية  ادلعّلم حوؿ ادلعلومات لنقل تستخدـ آلة ىي الوسائل البصريّة 

 احلفظ التفاىم كأنشطة ألداء العربّية أف يقـو اللغة الطالب دلاّدة من كيتطلب التعليمية.

 يستخدـ العربّية ادلعّلم يف تسليم اللغة كاف إذا سبامنا سيكوف كلذلك العربّية ادلفردات كنطق

                                                             
 

٤7
 Nana Sujana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, Sinar baru, Bandung, ٣99٣, hal. ١. 
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 اللغة ماّدة كغَت ذلك. كيف كالورقة ادلقّلبة. كالنماذج الرسـو أك الصور مثل البصريّة الوسائل

 :كىي كما يلي البصريّة ادلستخدمة أّف الوسائل العربّية

  الّصورة ( أ

اإلعالـ  كسائل من كاحدة ىي الّصورة كالتعلم التعليم عملية إّف يف  

على  كحتّلل كالزماف، ادلكاف قيود على أف حتّلل ؽلكن الصورة ألف ادلهمة

صيٍت  َمَثله  ىناؾ لذلك ادلشكلة، توّضح كؽلكن أف  ادلالحظة، حدكد

 ٛٗكلمة". ألف من أكثر تتحدث "صورة كاحدة بأفّ  يقوؿ

 :سليماف بأفّ  محزة أمَت كأّما رأل

من  ادللموس البصرم التصوير توفّر ألهنا بصريّة مهّمة. آلة ىي الّصورة"

فيها  الواردة ادلعلومات أك األفكار تنتهز أف للصورة ؽلكن ادلذكورة، ادلشاكل

كانت مكتوبة أك    سواء من الكلمات، حصلت اليت بالنسبة كاضح بشكل

 كالتعلم، للتعليم كوسيلة طويلة فًتة الصورة منذ تستخدـ لفظية.

 ٜٗكالّسهولة". بالفّعاؿ مستمر بشكل كاستخدامها

                                                             
 

٤8
 Arif S. Sadirman dkk, Op, Cit, hal. ١9 

 
٤9

 Amir Hamzah Sulaiman, Op, Cit, hal. ١7. 
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ىي  الّصورة أّف كسائل الواضح فمن أعاله الوصف على كبناء  

ألف  فذلك تعليمية، كأدكات ادلدرسة يف ادلستخدمة جدا الوسائل ادلهّمة

كأيضا  بالّسهولة ادلعلومات أك األفكار يف انتهاز الناس جتعل أف ؽلكن الّصورة

 يف صناعتها. كالسهلة الرخيصة من الوسيلة

 السبورة ( ب

كمازالت  منذ أّكؿ التعليم إىل اآلف ادلوجودة البصريّة الوسائل ىي السبورة 

لتحقيق  استخدامها ؽلكن ألّف السبورة الفعالة، كالوسيلة مستخدمة

كغَت ذلك.  الّرسومات كخلق الّنص، كإنشاء الصورة، كبناء الكلمات،

أماـ  تواجو اليت الغرفة الدراسية كسط يف يف استخدامها كضعت السبورة

 .ادلتعلمُت

كدائما موجودا  كالبسيطة "من الوسيلة التعليمية الطويلة أف أرشاد أزىر كقاؿ

لعرض  اجلّيد، تقّدـ الطباشَت ادللّونة كبالتخطيط الّسبورة. كىي تقريبا

تعليمية  أداة أف تكوف الّسبورة كؽلكن الطالب، يرىها عندما ادلعلومات

 ٓ٘فعالة.
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 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Rajawali Pers, Jakarta, ١٠٠١, hal. ٣5 
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ليكوف  كلكّن يتطلب من ادلعّلم فنانا، يكوف أف الػلتاج للمعّلم باستخدامها 

للتفعل يف  ألّف ىي مفيدة مغزل كذات مفيدة السبورة استخداـ على قادرا

كىي   يف التعّلم الّسبورة استخداـ كفوائد الّدراسية. الفصوؿ يف االتصاالت

 :يلي كما

 .ناىجبادل فخطوة كاضحة، خطوة الّدركس لعرض استخدامها ؽلكن  (ٔ

للّرسم التكرار القصَت كالشرح عن  يف االستخداـ للغاية تكوف فعالة  (ٕ

 .ادلهّمة كادلبادئ احلقائق

شيئا من  لتعليم ادلناقشة يف ادلشاركة على ادلتعلمُت كتشّجع تثَت أف ؽلكن  (ٖ

على  موضح ىو كما ذلا، اليت تعرض الواضحة كادلشاكل األفكار سلتلف

 .الّسبورة

كاألفكار  ادلفاىيم عن كالطالب التعبَت من ادلعّلمُت يف إّف اخلطأ  (ٗ

ؽلكن  لذلك كيبدأ معا، الفور على كاضحا يكوف سوؼ كاحلقائق، كالبيانات

 .إصالحها سريعا

أفضل   للعمل زلفزة أف تكوف ؽلكن كالّرسم على السبورة أّف الكتابة  (٘

 .التعّلم كزلفزة
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الواضحة  الّرسـو إنشاء خالؿ من التعليم جودة كتنمو أف حتسن ؽلكن  (ٙ

كالّصعبة،  ادلعقدة ادلوضوعات على كالرسـو البيانية كالرسـو كادلخططات

 ٔ٘ السبورة. ادلعّلم التفسَت عن البياف على يكّمل

الكبَتة  كلكن ذلا الفائدة البسيطة البصرية الوسيلة ىي السّبورة أفّ  مع إذف،    

حىّت كّل شيئ  اجليد، ػلّدد التخطيط  أف للمعّلم ماداـ التعليم كالتعّلم عملية يف

 .ادلتعلمُت انتباه كغلذب يفهم أف ؽلكن السبورة على ادلبينة

 الورقة ادلقّلبة ( ج

أف  ؽلكن اليت الكبَتة الصورة فيها حيث مفهـو الورقة ادلقّلبة ىي "األكراؽ 

 الّدركس أك ادلعلومات على كالورقة ادلقّلبة مفيدة للحصوؿ ٕ٘احلّملة. على يقّلبها

من الورقة األكىل إىل  مرحلة تضع فيها النمرة كلكلّ  مراحل، عّدة إىل اليت تقّسم

على  األكراؽ ادلصّورة معلّقة كرقة، ٕٔ-ٓٔ اىل الورقة األخرل حىّت تصل

أّما  .ادلاّدة كلشرح الوقت إىل لإلشارة كأداة اليت ذلا عماد كمستخدمة احلّمالة

 .معا إليها للّنظر كاضحة الصورة توّضح مزيّة الورقة ادلقّلبة ىي

 اإلستيعاب . ب
                                                             
 

5٣
 Zakiah Darajat, Op, Cit, hal. ٣9١. 
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 Amir Hamzah Sulaiman, Op, Cit, hal. ١7 
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 مفهوم اإلستيعاب .0

يعّرؼ  كىو اإلستطاعة. القدرة، معٌت عن كثَتا الؼلتلف احلقيقة يف اإلستيعاب معٌت

ؽلكن  فإنو يف أّم علم، فهم فهما دقيقا صحيحا اإلستيعاب ىو العاّمة اإلندكنيسية القاموس

. )لّلغة التفاىم كادلهارات مبعٍت أيضا  أف الكبَتة يقوؿ االندكنيسية القاموس كيف ٖ٘أك العلـو

 على كالقدرة ( الفهمٕكعمل اإلستيعاب، ) ( العملّية، الطريقة،ٔكىي:) اإلستيعاب، معٌت

)التوكيل( ادلشتّق من   ىو العربّية الّلغة كأّما اإلستيعاب يف  ٗ٘)ادلعرفة كالذكاء(. االستخداـ

 كلمة ككيل.

 اكتساب ادلهارة بأّف اإلستيعاب ىو طللص أف ؽلكن فإفّ  بع  تلك اآلراء، من

 .الّلغة أك العلـو أّم رلاؿ من يف كالتفاىم
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 Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdhor, Kamus Al-Ashari, (Yogyakarta : Mlti Karya Garafika, 

٣99٠), Cet 8, hal .٣٤١6 
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 Badadu dan Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (ajakarta : BAlai Pustaka, ١٠٠٣), hal 
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 العربّية المفردات . ج

 المفردات مفهوم .0

 كيف ٘٘معٌت ادلفردات يف القاموس اإلندكنيسية الكاملة كىو رلموعة من الكلمات.

 أف أيضا ؽلكن كادلفردات ٙ٘( ادلفردت. ٕ( الكلمات )ٔيسّمى ) ادلفردات ادلنّور أفّ  ادلعجم

 سبيل على معُت. كمغزل معٌت ذلا كذلك لتكوف بناء اجلملة، يف ادلستخدمة بالكلمة تفّسرىا

 ؽلكن أك شيء أم تعٍت ال الكلمة ىذه أقصى يف ادلثاؿ: مكتب, ىذه الكلمة مبعٌت مكتب.

 كالوكالء كاألزرؽ منضدة، كالديواف, ذلك يف مبا ادلعاين، من عديد بالرؤكؼ لدينا يقاؿ أف

مجلة "الكتاب على   "مكتب" يف كلمة كجد إذا كلكن األخرل، كغَتىا من ادلعاين الكثَتة

 مكاف للكتابة أم ادلنضدة. تعٍت ىنا ادلكتب" فكلمة "مكتب"

)معٌت  معٌت السياقي ذلا اجلملة يف سياؽ تطبيقية أك كلمة ىي ادلفردات فإف كىكذا،

 القاموس أك ادلعجم. )معٌت معجمى( معٌت يسّمى مسؤكد، غَت الكلمة الذم أّما معٌت مقلى(،

 ٚ٘معٌت. كذلا أكثر أك مقطعُت من تتكوف ىي الكلمة اليت  أّف ادلفردات عبد احلميد كقاؿ
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 أك مقطعُت من تتكوف اليت ادلفردات ىو رلموعة مفهـو ادلفردات بأفّ  القوؿ ؽلكن فلذلك

 معٌت. اذل أكثر

 إستيعاب ادلفردات على مفهـو القدرة بأفّ  االستنتاج ؽلكن فإنو ىذا البيانات، من

 حفظو كاف سواء ادلفردات الّلغة العربّية، استيعاب رلموعة يف كالقدرة ادلهارة ىو العربّية الّلغة

 ادلفردات بُت تلك الّتمييز على ك قادرا اجلملة بناء على كقادرا العربّية، ادلفردات من كاحدة

 ادلختلفة.

 الّلغة العربّية . د

 مفهوم الّلغة العربّية .0

اللغة لغة ىي مشتّقة من كلمة لغيا كمجعها لغا )لغات( كأّما الّلغة اصطالحا يف 

  كجهة نظرية اخلرباء من الّلغة كىي كما يلي:

اليت تستخدـ  اللغة ىي نظاـ من الرموز الصوتّية )حصلت من األجهزة الصوتية(

أك يقوؿ الكلمات من أمة  كأداة االتصاؿ للتوصيل شعور العقل كسائل العالج التقليدية
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كأّما كلمة "العربّية" ىي كاحدة من الشعوب الّسامية  كاحدة )القبيلة، كالبلد، كادلناطق(

 ٛ٘األصلية الذين يعيشوف يف مجيع أضلاء ادلملكة العربّية.

 للفهم الّشفوية كالكتابة االتصالية ادلهارات تطّور التعليمّية اليتىي ادلاّدة  الّلغة العربّية

 لوظيفتها كفقا كالّثقافة. العلـو كالّتكنولوجيا كتطوير كادلشاعر كاألفكار ادلعلومات عن كالتعبَت

 إعداد فتمّ  أككتابة، شفهيّا سواءه كاف كاآلراء كادلشاعر األفكار، كاستيعاب لتقدًن كأداة

 من العناصر كيدّعمها األساسّية، العربّية األساسية للمتعلمي الّلغة ادلهارات لتحقيق ادلنهج

 اإلستماع, كالكالـ, كالقراءة, كالكتابة. مثل: الّلغة جوانب

 العربّية المفردات تقسيم .6

. أنواع، ثالثة من العربّية مفردات الّلغة تتكوف  كىي إسم كفعل كحرؼه

 اإلسم ( أ

  كىي: آمُت كمصطفى اجلارًن علي عّرؼ

 اإلسم كل لفظ يسمى بو انساف اك حيواف اك مجاد اك ال شىء آخر

 األشخاص أمساء إلعطاء تستخدـ كلمة اليت كلّ  ىو اإلسم"  

 ٜ٘ كاألدكات كغَتىا كاحليوانات كالّنباتات،
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١٠٠٤,hlm.٤ 
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أّم  على اجلماد أك الكلمة )اجلملة( اليت تدؿّ  اإلسم ىو كعّرؼ أمحد منّورم

 ٓٙإسم. أهّنا على الّلغة العربّيةعند القواعد  شيء

اجلسم،  إىل الّتعيُت أك معٌت على يدؿّ  الذم الكلمة نوع أيضا يعٍت اإلسم

عطاء الرّنتيسي،  زلمد عمر أبو ذكر كما ذلك. أشبو كما كالعدد، كالطبيعة،

 :ىو اإلسم أفّ 

 ٔٙالزماف. الترتبط اليت ادلعاىن تدّؿ على اليت "الكلمات

اإلسم يشمل أيضا  بل مجادا، فقط ليس اإلسم بأفّ  نستنتج أف ؽلكننا كىكذا، 

فلّما  كالنباتات كغَتىا. كاحليوانات كاألشخاص كاألمساء كاألرقاـ كالطبيعة، اجلماد، على

اعترب اإلسم يف قراءة  بكثَت، كلذلك ذلك من أكرب كلمة اإلسم بالفعل كاحلركؼ، يقارف

 .الكلمات أكاجلملة يف قواعد الّلغة العربّية

كىي: فاالسم  اإلسم، عالمات كذكر الشيخ الصنهاجي يف متاف اجلركمّية بأفّ  

 يعرؼ باخلف  ك التنوين كدخوؿ االلف كاالـ كحركؼ اخلف 
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اجلملة باحلركؼ  كالالـ تبدأ كاأللف كالتنوين، اإلسم بالكسرة، "يعرؼ عالمات 

 ٕٙ جتعل اجلملة كسرة. اليت

أربعة أقساـ،  إىل تقّسم اإلسم عالمات أفّ  كفقا عند الشيخ الصنهاجي كإذف،

الواضح  ككجود حرؼ اجلّر. كمن األلف كالالـ دخوؿ كالتنوين، اخلف ، كىي

 :ادلثاؿ سبيل على شلّيزات، أربعة تقّسم من الفعل كاحلركؼ إىل اإلسم أفّ 

 "ذىب زلمد اىل ادلدرسة مع االستاذ"  
“Muhammad pergi kesekolah bersama pak guru” 

 :التايل النحو على اإلسم ثالثة ىناؾ أف أعاله ادلثاؿ كيف

 )زلمد( : ادلعركؼ بالتنوين.

 .باأللف كالالـ  )ادلدرسة( : ادلعركؼ

 )االستاذ( : ادلعركؼ بوجود األلف كالالـ كإعراب اخلف .

يف مجيع الّدركس العربّية  الشيخ مصطفى الغاليُت ذكر اإلسم كما أّما تقسيم

  :يلي كما كىي

 جهل          -طويل  -ضعيف  -زلسن  مثل :   الّصفة كادلوصوؼ .أ
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 Ash-Shanhaji, Matan Al-Ajrumiyah, (Surabaya : Al-Haramain, E. TH), hal, ١ 
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 رجل  -امراة  -فاطمة  مثل :    ادلذكر ادلسؤف.ب

 موسى  -السماء  -القاضى   :مثل كادلنقوص  كادلدكد ادلقصور ج.

 دار -كناب   -خالد  -فاطمة  :مثل   اسم اجلنس كاسم العلم .د

 انا -ىو  -ؾ  :مثل   الضمائر  .ق

 ذلك  -ىذه  -ىذا  :مثل    اء اإلشارة امس .ك

 الذل -الذين  -الىت  :مثل   االمساء ادلوصولة  .ز

 من -ما  -ماذا  -مىت  :مثل  امساء االستفهاـ  .ح

 كم  -كذا   -كاين  :مثل   امساء الناية  .ط

 الرجل -الكتاب  -رجل   :مثل   كالنكرة  ادلعرفة .م

 ىيهات  :مثل   االفعاؿ امساء ؾ.

 قب -غاؽ  -طق   :مثل   امساء االصوات ؿ.

 -قتاال  -قاتل  -عدة  -كعد ٖٙ :مثل   شبو الفعل من السماء  .ـ

 علم

 الفعل  ( ب
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 :التايل النحو على عّرؼ الشيخ مصطفى الغاليُت

 الفعل = مادؿ على معٌت ىف نفسو مقًتف بزمن. 

يف  أرشاد أزىر عنو ما نقلت حبسب ادلفّصل كتابو عند الزسلشارم يف  كفقا

 :كىي تدريسها كتابو الّلغة العربّية كأساليب

 ٗٙ الفعل مادؿ على معٌت ىف نفسو مقًتف بزماف.

 ٘ٙادلقًتنة بزماف. الّسلوؾ أك احلوادث على ىو الكلمة اليت تدؿّ  الفعل

  التايل: النحو على الذم ترمجو زلّمد أنوار علم الّنحو كتاب يف أّما

 نفسها كاقًتنت بزمن كضعا،كلمة دلت على معٌت ىف 

 ٙٙكمقًتف بالزماف أك األكقات. مستقل معٌت على اجلملة )الكلمات( اليت تدؿّ 

كذكر يف  )الفعل(. العمل تظهر اليت الكلمة ىو الفعل بأفّ  طللص أف كؽلكن

 :كىي الفعل، ادلتاف اجلركمّية عن عالمات

 كالفعل يعرؼ بقد كالسُت كسوؼ كتاء التأنيث الّساكنة

 ٚٙ كالتاء التأنيث الساكنة". سوؼ، كالّسُت، قد، حبرؼ الفعل رؼكيع"

                                                             
6٤
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 :بدخوؿ كىي كاحلركؼ، اإلسم من الفعل كيقصد منو بأّف قّسم

  :ادلثاؿ سبيل على أحيانا، حقا، = قد  (ٔ)

 Sungguh Zaid itu telah berdiri يد = قد قاـ ز 

 .terkadang Zaid itu berdiriقد يقـو زيد = 

يف  الذم "قد" أّما حقا، مبعٍت ادلاضي يف فعل الذم دخل"قد"  كإذف،

 الفعل ادلضارع مبعٍت أحيانا.

  ادلثاؿ: سبيل على السُت )س( = سوؼ )يف الزماف القصَتة(،  (ٕ)

 .pria itu akan berdiri سيقـو الرجل = 

 )يف الزماف الطويلة(. = سوؼ  (ٖ)

 Nanti zaid akan berdiri سوؼ يقـو زيد =  

  :مثل للفعل ادلاضي، تأنيث )ت( الساكنةتاء ال   (ٗ)

 ٛٙفاطمة. تأسيس مت = قامت فاطمة 

  كىي: أنواع، ثالثة من الفعل يتكوف

  ادلاضي الفعل (ٔ)
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 :ادلثاؿ

 زلمد كتب كقد = كتب زلمد 

 زيد ذىب لقد = ذىب زيد 

 ادلضارع الفعل (ٕ)

 :ادلثاؿ

 حاال يكتب رجل إنو =  يكتب 

 إنّو رجل ذاىب = يذىب

 الفعل االمر (ٖ)

 :ادلثاؿ

 tulislah (untuk seorang laki-laki)  =  اكتب

 pergilah (untuk seorang laki-laki)  اذىب = 

 احلركؼ ( ج

   ىو: احلركؼ تعريف كتاب مجيع الّدركس العربّية أفّ  يف

 ٜٙاحلرؼ مادؿ على معٌت ىف غَته 

                                                             
69

Mustfa Al-Ghulayan, Op. Cit,. Hal, ٣٠ 
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 :ىو زلمد أنور ترمجها علم النحو الذم كتاب كيف

 .غَتىا ىف معٌت على دلت كلمة =احلرؼ 

 ٓٚاألخرل". تقارف باجلملة عندما معٌت على تدؿّ  )الكلمة( اليت اجلملة"

  ىو: احلركؼ تعريف أفّ  علم الّنحو كأّما يف

 إاّلمع غَته كامال معناه يظهر ال لفظ كل =احلرؼ 

 بعبارة مع ذلك يقًتف مل ما ذلا كامال معٌت ال اليت الكلمة أم ىو احلرؼ" 

 ٔٚأخرل.

اإلندكنيسية  من الكلمة كفقا أك اجلر" "حرؼ من نوع ىو احلرؼ تعريف إذف،

لتوصيل  ادلهّمة لديها الواجبة اليت الكلمة من كىي نوع يسمى "الكلمة الواجبة"

 .أخرل جبملة اجلملة أك بالكلمة األخرل الواحدة الكلمة

اليت   كالفعل اإلسم احلرؼ ىو الكلمة اليت ليست من بأفّ  طللص أف كؽلكن 

 .اجلمل أك الكلمات تفيد إىل توصيل

العالمات،  أك ادلزايا بع  أيضا كالفعل, أّف للحرؼ اإلسم كما يكوف 

 :كمنها
                                                             

7٠
Moch. Anwar, Op.Cit., hal. ٤ 

7٣
Moh Ismail, Terjemah An-Nahwu Wadhih, (Surabaya : Putra Al-Ma‟arif, ٣99٣), hal. ٣6 
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ـّ، بشكل (ٔ)  باأللف كالالـ )اؿ( كآخر حرفو يبدأ ال كاف احلرؼ عا

 اليشّكل بالتنوين.

 .شكلو يتغَت كال من ادلعٌت كاحد شكل لو احلرؼ كيف حالة مطلقة, (ٕ)

ىذا  كيف من احلركؼ. األخَت احلرؼ يف تستخدـ عادة الشكل حوؿ (ٖ)

أبدا من  مل يتغَّت  احلركؼ أف رلّرد فإهنا الشركط احلاقة،  يوجد ال احلاؿ

 . الشكل

 :كىي أنواع، ثالثة من يتكوف احلركؼ

 حرؼ اجلر ( أ

 الالـ  -الباء  -ىف  -عن  -اىل  -من :مثل   

 كاهلل -تاهلل  -باهلل  :كىي  كحركؼ القسم،  

 حرؼ النصب  ( ب

 كى  -إذف  -لن –أف :مثل 

 حرؼ اجلـز ( ج

 مل -الالناىية  -إف   :مثل  
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الكلمات  أنواع استخداـ أف ادلفردات، فمن الواضح كصفية كىذه ىي 

احلياة  يف كؽلارس يفهم أف الرجاء منهل كمن اجلملة ادلفيدة، بناء يف الّثالثة مهّمة

 .العربّية غةاللّ  كتدريس التعليم  من اهلل تعاىل إىل كيّتقي

 

 العربّية المفردات تدريس طريقة . ه

ادلفردات،  ػلفظوف الطالب تلك عادة العربّية اللغة مفردات تدريس طريقة إّف يف   

 :كىي تعّلمها، اللغوية اليت ادلهارات أنشطة أربعة خالؿ من ككذلك

 .(istima’=listening )  مهارة االستماع .أ 

 .(muhadatsah = speaking )مهارة الكالـ  .ب 

 .(qira’ah=reading)مهارة القراءة  . ج

 ٕٚ.(kitabah=writing )مهارة الكتابة  . د

كأنشطة ادلهارات  التدريس حلفظ ادلفردات طرؽ تصف سوؼ يف الفقرة التالية,

 االستماع, كالكالـ, كالقراءة, كالكتابة. كىي اللغوية األربعة،

 طريقة حفظ . أ
                                                             

7١
Muljanto Sumardi, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada Perguruan Tinggi Agama 

Islam /IAIN, (Jakarta : Proyek Perkmebangan Sistem pendidikan Agama, ٣97٤), hal. ٣7٣ 
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عن  للتعبَت العربّية ادلفردات ادلاّدة من تعرض اليت الطريقة ىي طريقة احلفظ

 ٖٚالدرس كادلخرج الصحيح. بعنواف تتعلق اليت اجلديدة التعبَتات مع الكلمات

  ادلفردات. ػلفظ تلك الطالب حىت متكّررا النطق أك التعبَت مت كقد

 االستماع طريقة . ب

 أك الكلمة بسهولة يستظهر الطالب اللغة، ألف تعليم يف النشاط ادلهمّ  ىو االستماع

 إىل االستماع من خالؿ ىو الّلغة التعّرؼ عن ىو ادلرحلة ىذه يف مسعت. شلّا جيدا العبارة

 الشريط مثل التعليمّية الوسائل من خالؿ أك مباشرة ادلعلمُت حتية من الطيبة الكلمات بع 

 كغَتىا. كالتلفزيوف الراديو تسجيل أك

 يف شكل إما مسعت، شلّا اللتقاط كاحلساسية لرباعةا يتطّلب منو االستماع ىذا يف

 حىّت فهم ادلهّمة كغَت مهّمة. بُت األشياء التمييز على قادرين كالطالب أك اجلمل الكلمات

 .احلوار النقاط ادلهّمة من أخذ من كدتكنوا ابادثة مضموف على الطالب

 قوية مصلحة كلديها من اجلهد حيوية أيضا حاجة ىناؾ لالستماع التمرين ىذا يف

 الطالب كبعد أف يتم تدريب الصحيح. احلرؼ سلرج مع السليمة العربّية الكالـ لالستماع

                                                             
7١

Tager Yusuf H, Metodelogi Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 

٣977), hal. ١٠5 
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 نطق الكلمات العربّية على يكوف قادرا أف الّرجاء تلك الكلمات أك اجلملة فمن من استماع

 .بالّطالقة

 طريقة الكالـ أك ابادثة . ج

 من طريق إما اجلّيدة  كاجلمل الكلمات إىل االستماع على الطالب بعد أف يتعّود

 أك كادلعلمُت بُت الطالب ابادثة شلارسة كىو فيليو كطالقة، التحية جّيدا تسجيل أك مباشر

العربّية  باللغة أف يتحّدث لتعويد الطالب على ابادثة تدريب كيهدؼ الطالب. مع الطالب

 .الطالب قدرة دلستول موافقا قواعد الكلمات البسيطة باستخداـ ماىرا

 الّلغة العربّية. تعليم يف تتحقق اليت الّلغوية ادلهارات إحدل إّف مهارة الكالـ ىي

 كذلك كالتواصل ادلتبادؿ، ادلتبادؿ التفاىم لتعزيز رئيسية كسيلة أيضا كالكالـ أكابادثة

 ٗٚكوسيلتها. اللغة باستخداـ

 القراءة طريقة . ح

أجزاء،  ثالثة إىل تقّسم القراءة يقةبطر  العربّية ادلفردات تدريس كانت طريقة

 :كىي

                                                             
7٤

Ahmad Fuad Efendi, Metodelogi Pengajaran Bahasa Arab (Malang : Misykat, ١٠٠9), Cet-

٤, hal. ٣١9 
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احلركؼ إىل  تعليم بداية من التعليم كىي طريقة طريقة اجلزئّية الًتكيبّية، (ٔ

 .القارئ

إىل  اجلملة أك الكلمة قراءة بتعليم بدأت كىي اليت طريقة الكّلية التحليلّية، (ٕ

يف  كاجلمل الكلمات من عدد لتحديد ادلوضوعات من ادلعرفة مستول

 .كاألصوات احلركؼ

كاحدا فواحدا,  كامسها باألصوات القراءة يعلم اليت طريقة اذلجائّية التفكيديّة، (ٖ

 ٘ٚاجلمل. أك الكلمات تعُّت إىل ادلعركفة مثّ من تلك احلركؼ

عالمة الكتابة  تغيَت أكال، جانبُت أك تعريفُت. على حتتوم القراءة إّف مهارة

عالمات الكتابة أك  اليت كضع كلها األحواؿ معٌت فهم ثانيا، .الّصوت رمز إىل

كىذا  اجلانب الثاين. تظهر من القراءة كالنقطة ادلهّمة يف مهارة ٙٚالرموز الصوت.

األكؿ  يف اجلانب الكفاءة ألف مهمة، غَت األكؿ اجلانب يف الكفاءة بأفّ  يعٍت ال

تدريس  من هاحتقيق يتعُت اليت األىداؼ مبدأ من ادلهارة الثانية. كمع أّف كالعلا

 .أك تعليم الّلغة

                                                             
75

Busyairi, Metodelogi Penerapan Bahasa Arab Penerapan Audio Lingual Method Dalam  

All In One System, (Yogyakarta : Sumbangsih Offset, ٣99٤), hal. 5٤ 
76

Ahmad Fuad Effendi, Op. Cit., hal ٣56 
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 الكتابة طريقة . د

 كوسيلة الكتابة األساسي ىدفها إىل إضافة القراءة بعد تدريب يتّم تدريب الكتابة  

 غرض لديها أف العامل اخلارجي، كما كبُت بينو األجهزة كاتصاؿ كالعقل، كالركح ادلتعلم إىل

 النصوص أك الكتابة عند نقل نفوس الطالب يف كالعبارات الكلمات الستيعاب كىي آخر،

 .الكتابة شلارسة أجل من

 يكتب أماـ أف غلب ادلعلم ىو ادلستول اإلبتدائي يف الكتابة لتعليم طريقة كأفضل  

 .الطالب ككصفها أماـ كالكلمات احلركؼ لكتابة ادلعلم بدأ عندما يركف حبيث الطالب

 العربّية المفردات استيعاب  قدرة المؤّثرة في العوامل . و

ككذلك الرجاء من تعليم  التعليمية. األىداؼ حتقيق يف الرغبة التعليم دكرة من لكلّ   

 إستيعاب الطالب من لتمكُت ىي األىداؼ ىذه كمن ادلنشود. اذلدؼ حتقيق العربّية الّلغة

 :عليها كىي كما يلي تسؤثر بع  العوامل اليت كىناؾ كسلبية، إغلابية ادلفردات العربّية

 الطالب عوامل .ٔ

 العربّية اللغة يف تعّلم الطالب عادات ( أ
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ؽلكن  ما "شيء بأهنا العادة تعرؼ اإلندكنيسية الكبَتة، القاموس عند 

ادلكتسبة  يعرؼ أّف العادة كالسلوؾ النفس علم قاموس كيف ٚٚهبا" القياـ

كاآللية  راسخة كتصبح تعّلمها مت اليت اإلجراءات يف باالستمرار كيتجلى

 ٛٚادلستمر. التكرار خالؿ نسبيا

النتيجة  ىي كالعادات ادلواقف أف إىل طللص أف ؽلكن السابق التعريف من  

 .ركتينيا شيئا تكوف كقد تصبح حبيث كتكرارا، مرارا ارتكبت اليت لإلجراءات

 يف الفصل احلضور إما الطالب، تعّلم عادات إىل حتتاج كثَتة اليت ىناؾ أشياء  

 ادلوضوع يدرسوف التعّلم، منها أىداؼ حتقيق أجل من ادلنزؿ يف الدراسة ككذلك الدراسي

 .ادلنزؿ يف الدركس كيكّرر أّكال

 أّكال تدريسها سيتم اليت ادلواد تعّلم  (ٔ

ىو  التعلم يف النجاح حتقيق تدعم أف ؽلكن اليت التعّلم عادات من إحدل

أّكال  الطالب على غلب احلاؿ، ىذا كيف التدريس. أّكال قبل ادلاّدة نتعلم أف

من قوؿ  ككفقا تدريسها. سيتم اليت العربّية ادلفردات حلفظ كاباكلة القراءة

فسوؼ الطالب  أّكال، تدريسها سيتم اليت ادلواد ىيندرا سوريا, "بتعّلم
                                                             

77
Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit., Hal ٣٤5 

78
Kartini Kartono dan Dani Gulo, Kamus Psikologi, (Bandung : Pionir Jaya, ٣987), hal. ٣98 
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كبعبارة  ٜٚادلعّلم, اليت تسّلمها ادلادة ذلذه االستجابة على قادرا يكوف

مناقشتها،  سيتم اليت ادلفردات على ذكر الطالب قادرا كاف إذا أخرل،

 .االىتماـ يف محاسة أكثر تكوف الطالب فسوؼ مجيعهم، يكن مل كإف

 .ادلنزؿ يف الّدرس مطالعة  (ٕ

يتم  ال حبيث بو، للقياـ ضركرم نشاط ادلنزؿ ىو يف الّدرس إّف مطالعة

ألبو  ككفقا النسياف. يسبب إىل كالذم الطويلة الذكريات يف الزماف ختزين

خللق  فقط كادلمارسة يف الفصل بالفهم فقط العتمادا يكفي "ال أمحدم

حفاظ   الطالب عندما صحيح بشكل الّدماغ الذاكرة التعّلم. ختزف صلاح

الطالب إىل  ػلتاج كلذلك، ٓٛالتمرين أك ادلمارسة. يف كل عليها بالتكرار

يف  النجاح على احلصوؿ أجل من ادلنزؿ يف كادلمارسة التكرار من كثَت

  .التعّلم

                                                             
79

Hendra Surya, Kiat Mengatasi Kesulitan Belajar, (Jakarta : PT Alex Media Komputindo, 

١٠٠١)), hal. ٣٤6 
8٠

Abu Ahmadi, Cara Belajar Ynag Mandiri dan Sukses, (Solo : CV Aneka, ٣99١), hal. ١8 
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 أف ؽلكن الدرس مادة لتكرار الوقت أفّ  قاؿ سيف البحر مجارة كأّما 

كيف ادلساء  حيت الّساعة الثّامنة، حوؿ الّساعة الرّابعة الصباح يف جترل

 ٔٛالساعة السابعة حيت الساعة العشرة ليال. حوؿ

 العربّية الّلغة تعّلم ضلو الطالب رغبة  ( ب

القلب  "نزعة بأهنا الرغبة تعرؼ لقاموس اإلندكنيسية الكبَتة،عند ا

أف  قاؿ ادلارؽلبا ألمحد د ككفقا ٕٛكالّرغبة. كالعاطفة، شيء، ادلرتفعة ضلو

شيء،  يف االىتماـ فيها  شعرنا ألننا شيء إىل النفس نزكع ىو الرغبة"

 ٖٛشيء". احلّب إىل قبل من عادة كيرافقو

من أّم  كالنكهة ىي أحّب الطعم الرغبة إفّ  قاؿ سالمت ككفقا من 

 ٗٛالتأثَت إليو. بدكف النشاط شيء أك

ادليل إىل  ىي الّرغبة أف القوؿ ؽلكن أعاله، ادلذكور التعريف كإضافة إىل 

االىتماـ  يسؤّدل إىل شلا النشاط مالءمة أكثر تكوف عادة اليت األشياء أك شيئ

                                                             
8٣

 Syaiful Bahri Djamara, Rahasia Sukses Belajar, (Jakarta : PT Rineka Cipta, ١٠٠١), hal 98 
8١

Departemen Pendidikan Nasional, Op., Cit hal. 58١ 
8١

 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung : Al-Ma‟arif, ٣96١), 

hal 79 
8٤

 Slameto, Belajar dan Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta : PT Rineka Cipta, ٣99٣), 

hal ٣8٠ 
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البسيط  أّما التعريف باإلرىاؽ. الشعور لعملّيتها دكف الّنشاط ذلذا اخلاصّ 

كالرغبة إىل ادلاّدة  شيء. إىل الكبَتة الرغبة أك يعٍت ادليل كاحلّماسة القويّة

 .التعّلم أنشطة على كبَتا تسؤثّر التعليمّية

الّلغة  تعلم يف يرغب الطالب كاف إذا ىي العربّية الّلغة بتعّلم كعالقتها 

الّلغة  بأف أنفسهم كىو بنقنع هبا كبَتا اىتماما أف ينمو فيجب عليو العربّية

  جّدا. مفيدة أك للغاية مهمة ككانت العربّية

  التعليم كىي كما يلي: عملية يف الّرغبة تنمية طريقة كيفية أما 

  ادلعّلمُت. مع الطيبة العالقة كإقامة بالتشجيع (ٔ

 أف يضع الرغبة بتلك ادلاّدة. بنفسو ال بّد للمعّلم (ٕ

 .كحده ملالع يف ادلبذكؿ كاجلهد الدعائم باستخداـ (ٖ

 .لألطفاؿ العقل بنموّ  أف يوافق (ٗ

تكوف  سوؼ العربّية عادة اللغة تعّلم يف يرغبوف الذين فكاف الطالب

االستئناؼ،  لو الّدرس ىذا لو كبالنسبة تعّلمها. يف كاجتهادا نشاطا أكثر

ذلك   من كالعكس الطالب أكثر احلّماسة كادلثَتة. التعّلم حبيث كانت أنشطة

التعلم  تتأثر أيضا فاألنشطة الّدرس يف رغبة أقل ىم كاف الطالب الذين
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، كيشعر متحّمسا أقل ىم الطالب ألف سلبيا، بسرعة  ككذلك ييأس بالتشاـؤ

 أف الواضح من كبالتايل، الّدراسة. يف الفشل كأخَتا غلد الطالب يف الّدراسة،

تسؤثر  العربّية الّلغة ادلفردات يف استيعاب كخاصة العالية، التعّلم يف الرغبة

 .العربّية الّلغة دركس على كبَت بشكل

 ادلعّلم عوامل .ٕ

صلاح  ػلّدد الرئيسي( الذم )الشخص مفتاح ادلعلم التعليم كالتعّلم، عملية يف 

صلاح  على كثَتا يتأثّر فبالطبع ىاما، دكرا لديو شخص يكوف كما .التعليم

 .العربّية استيعاب الّلغة يف خصوصا نفسو. التعّلم

حاسم لنجاح  عامل ىو ادلدّرس أّف: "ادلعّلم كادلريّب أكقاؿ زلّبُت شاه ب 

ادلناىج  يف التغيَتات عن حديث لكلّ  السبب كىذا عملّية الًتبية كالتعليم،

األعماؿ  من الناجتة البشرية ادلوارد حىّت إىل معايَت التعلم إدارة كأدكات الدراسية،

ادلعلمُت  موقف )مهم( أعلّية مدل على يدؿ اكىذ ادلعّلمُت. من دائما الًتبية يبدأ

 ٘ٛ التعليم. يف

 ادلرافق أك عوامل الوسائل .ٖ
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األىداؼ  لتحقيق متعمد بشكل تنظيمها يتم اليت احلالة ىي التعليمية ادلرافق  

 . ابّددة التعليمية

مرتبطا تاما  التعليمية ادلرافق أف يبدك أعاله، الواردة ادلعلومات على كبناء 

من  الغرض فإف الكاملة، التعليمّية بادلرافق التعليمية. األفعاؿ أك بإجراءات كثيقا

يف  لألطفاؿ جاذبّية متّممة التعليمّية تكوف الوسائل ألفّ  جّيدا، تعمل التعليم

تتكّوف من  اليت التعليمية أّف الوسائل شكلو حيث كمن الّدركس. تسليم

 :مثل الكائنات ادلستحكمة )األجهزة(،

 للّتعّلم ادلباين ادلعّدات ( أ

 العملي التدريب أدكات ( ب

 ٙٛكغَت ذلك. ادلكتبة ( ج

 :مثل ادلنخفضة )الربرليات(، التعليمية للوسائل بالنسبة أما

 الدراسية ادلناىج ( أ

 يتعّلمها أف غلب اليت الربامج أك ادلواد ( ب

 ٚٛللتعّلم كغَت ذلك. التوجيهية ادلبادئ ( ت
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 يعٍت ال التعليم بأفّ  طللص أف ؽلكن أعاله اجلملة بالتوجيو إىل ىدؼ

 يشَت الذم سعى ككلّ  التعليم، من حركة الطابع أيضا كلكن ماديا فقط، مطلقا

كّلها من الوسائل أك  كىذه اإلغلابية ضلو األطفاؿ كسلوؾ ادلواقف إىل إنشاء

  ادلرافق التعليمّية.

  البيئية عوامل .ٗ

 ؽلكن أف يكوف كىذا لّتعّلم.ا نتائج يف عملية أيضا الظركؼ تسؤثر إّف عوامل البيئية  

تشمل  اليت مثل الّدكلة أك الطبيعة ادلادية البيئة البيئة االجتماعية. أك الطبيعية أك ادلادية البيئة

 يف التعلم ادلدرسة. بيئة يف كغَت ذلك اليت حتدث اذلواء كحرج كالرطوبة، احلرارة، درجة على

 . ادلتجّهمة أك الساخنة احلالة يف التعلم من أفضل النتائج ستكوف النقي اذلواء حالة

 كالثمالة من ابرؾ، مصنع مثل أخرل أمور إّما من اإلنساف أك االجتماعية البيئة  

 .كنتائج التعّلم العملية على تسؤثر ككّلها السوؽ، من كىدير ادلركر، حركة

حامسا خصوصا  من األسرة ذلا دكرا كانت البيئة كاالجتماعية، ادلادية البيئة جبانب  

 على األطفاؿ كتعليم احلماية  كالرعاية كالتنشئة ادلسسؤكلية يتحملوف الذين كاألمهات اآلباء من

 .كالتطور جّيدا النمو
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 يف توجيو الطفل يف الوالدين من اإلىتماـ إليهما غلب اليت العوامل من نوعاف كىناؾ  

 :كىي التعّلم،

 الّصرب ( أ

جبانب  األطفاؿ. ؽللكها الذم ريقة التفكَتبط تفكَتنا طريقة بُت تتساكم أاّل 

نفس  أهّنم يف مع طفل غَت متساكية، من كلّ  اإلستخبارت بأفّ  ندرؾ ذلك،

 .العمر

 الّرشد  ( ب

زلدكدة(.  تزاؿ الطفل )ال قدرات يف فهم رشيدا يكوف الـز على الوالدين أف

كمضطربا،  خائفا يكوف سوؼ الطفل ألف يساعد، الشديد لن  كادلوقف

 يف ضغطا سيكوف األمهات توجيهات من عليو كّلما حصلوا حىّت 

 ٛٛركحها.

ادلسؤسسات غَت  من كاحدة ىي األسرة البيئة يف أف الواضح من كىكذا 

اليت  كالعوامل الطفل. كشخصية إلنشاء الشخصية التعليم يف رمسية السائدة

جبانب  ألف العربّية. الّلغة تعليم كخاصة يف التعّلم، نشاط تسؤثّر إىل أف ؽلكن
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إىل  يسؤدم الذم العامل أيضا كالنجاح, التعليم التنفيذ لدعم عامال كونو

 .التعليم تنفيذ ذمل يف الفشل
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 الثّالث الباب

 مناهج البحث

 البحث منهج . أ

على البيانات من  للحصوؿ العلمي األسلوب على كىو البحث عاّمة منهج تعرؼ 

كمنتظم،  البحث بشكل صحيح إجراء قادرا على ليكوف ٜٛزلدكد. كاستخداـ معُت غرض

 :التالية البحث فاستخدـ الباحث مناىج البيانات، كحتليل البيانات مجع كزلاكلة

 البحث نوعّية .0

اإلجرائي للّصف البحث  البحث كىي ادلستخدمة يف ىذا الطّريقة أك إّف النوع 

البحث اإلجرائي للّصف الّدراسي( "كاف البحث اإلجرائي ) الّدراسي التعاكين

االنعكاسية أم  الّدراسة اليت  الّدراسة أنواع من نوع ىو للّصف الّدراسي التعاكين

 لتحسُت العامل أك الباحث اإلجرائي قبل من تتم دراستها كاليت فيها اإلنعكاس،

 فهم كلتعميق ادلهاـ أك الواجبة تنفيذ يف من أعماذلم ادلنطقي األساسي االستقرار

 ٜٓ(".ٖٜٜٔ)ىوبكنز:  الّتعليم عملّية يف األحواؿ
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 الذم أجرم البحث اإلجرائي ىي البحث اإلجرائي للّصف الّدراسي التعاكين 

البحث اإلجرائي  الفصل. كترّكز أك جودة العملّية يف هبدؼ حتسُت نوعّية

عملّية التعليم كالتعّلم الواقعّية يف  أك التالميذ على عاكينللّصف الّدراسي التّ 

 ىو البحث اإلجرائي للّصف الّدراسي التعاكين من الرّئيسي كاذلدؼ الفصل.

 كترقية األنشطة الفصل، يف حتدث اليت احلقيقية الواقعّية أم ادلشكلة حللّ 

 ٜٔادلهٍت. التطوير أنشطة يف للمعّلمُت احلقيقية

 فيها أربع توجد اليت الدكرة بشكل اإلجرائي للصّف الّدراسي البحث كعقد 

 :كىي النشاط، من رئيسية مراحل

 التخطيط مرحلة (أ 

 التنفيذ مرحلة (ب 

 مرحلة ادلالحظة (ج 

 االنعكاس (د 

 ٕٜالتايل. الّنشاط إلدتاـ الّتقييم ذلك كعقد بعد 
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الباحث  كيوضح كصفي، ىو حبث البحث طبيعتها, فكاف ىذا إىل كنظرا 

البحث  موسى أفّ  بمد ككفقا بوصفّية الصورة الواقعّية مع البيانات احلقيقّية.

احلواّس منهجّيا,  لتحديد اذلدؼ كىو على ػلتوم الذم البحث ىو الوصفي

 .معينة منطقة أك اجملتمع كطبيعة احلقائق عن كدقيقا ككاقعيّا

 المصدر والموضوع  تحديد .6

 البيانات، تعٍت من مصادر ابّددة من اباكلة ىو كادلوضوع ادلصدر إّف حتديد 

ىذا  يف كىي اليت تكوف الّسّكاين أك اجملتمع ٖٜالبحثية. البيانات على احلصوؿ ؽلكن أين

 :فمصدره يعٍت البحث،

 بادلدرسة الثانويّة احلكومّية ىداية الّسابع الّصفّ  من العربّية الّلغة مدّرس (أ 

 .المبونج الشمالّية كوتا بوميأبونج فيكوركف   مومفوؾ اخلَت

 اخلَت مومفوؾ تالميذ الّصّف السابع بادلدرسة الثانويّة احلكومّية ىداية  (ب 

 .المبونج الشمالّية أبونج فيكوركف كوتا بومي
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 يف استيعاب العربية الّلغة تعليم تنفيذ أك تطبيق ىو البحث ىذا كأّما موضوع 

بادلدرسة الثانويّة الصّف السابع  يف ةالبصريّ  الوسائل باستخداـ ادلفردات العربّية

 .أبونج فيكوركف كوتا بومي المبونج الشمالّية مومفوؾ اخلَت احلكومّية ىداية

 البحث إعداد .3

 بادلدرسة الثانويّة احلكومّية ىداية الّدراسي للّصفّ  البحث اإلجرائي ىذا أجرل 

 .الّلغة العربّية دلاّدة المبونج الشمالّية أبونج فيكوركف كوتا بومي مومفوؾ اخلَت

 البحث إجراءات .4

 كلكّل دكرة دكرتُت. ػلتول على البحث إجراء يف الّتدريس أك التعليم كجترم 

 ادلالحظة أك ادلراقبة التنفيذ، كمرحلة كمرحلة التخطيط، مرحلة كىي مراحل، أربع من تتكّوف

 ٜٗ.البياين التايل الّرسم يف ادلوجودة كمرحلة اإلنعكاس

 األولى  الّصورة
 البحث إجراءات
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 كيف دكرة يف دكرتُت. أجرم الذم الّدراسي للّصف اإلجرائي البحث ىو البحث ىذا 

 .دقيقة ٓٗ x ٕىو  دكرة يف كلّ  الوقت كختّصص كاحدة مواجهة كاحدة،

 األولى  العملّية للّدورة تطبيق

 التخطيط مرحلة .0

 اذلدؼ ابّدد. لتحقيق تنفيذىا تتعُّت  اليت اخلطوات حتديد التخطيط ىو

 هبا ؽلكن القياـ اليت اباكلة كاختيار االعتبار يف باألنشطة كيقـو الّتخطيط

كفيما  ىف التخطيط. كاإلختيار االعتبار ك بعد ذلك تدّفق ادلشكلة. حللّ 

 :التايل النحو على التخطيط فيتمّ  البحث، هبذا يتعّلق

 .هبا القياـ يتعُت اليت باإلجراءات موافقا التعليم خطّة كضع (أ 

 للتالميذ. تدريسها سيتمّ  اليت إعداد ماّدة الّلغة العربية (ب 

يف ذلك  مبا الّدراسية ادلوادّ  إليصاؿ الالزمة التحتية إعداد ادلرافق كالبنية (ج 

  البصريّة. الوسائل من

 .معيار استيعاب ادلفردات العربّية لدل التالميذ كضع األسئلة الختبار (د 
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 التنفيذ مرحلة .6

 األّكؿ النشاط ( أ

 إلفتتاح التعليم يقوؿ ادلدّرس الّتحّية كالّدعاء (ٔ

 ادلدّرس عن أحواؿ التالميذ كقرأ كشف اخلضور سأؿ (ٕ

 يف تسليم الّدرس استعداد التالميذ كيسؤّكد ينّظم ادلدّرس التالميذ (ٖ

 التعليمية ادلوادّ  بداية قبل البسملة قرأ ادلدّرس كالتالميذ (ٗ

 اليت يريد احلصوؿ إليها كادلسؤشرات الكفاءة األساسّية يقـو ادلدّرس (٘

 ادلسؤشرات( إىل العربية )الّرجوع الّلغة تعليم أعلية يقّدـ ادلدّرس عن (ٙ

 كادلواّد التعليمّية اليت سيتّم حبثها البصريّة يعّد ادلدّرس الوسائل (ٚ

 األساسيّ  النشاط  ( ب

 الّلغة العربية بدركس يتعّلق الذم زلّدد موضوع مع ادلدّرس ادلوادّ  يقّدـ (ٔ

 البصريّة بالوسائل ادلدّرس ادلفردات يشرح (ٕ

 كفقا للّصورة كلتعليق ادلفردات األماـ إىل بالتقّدـ التالميذ ادلدّرس كأشار (ٖ
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تسليمها،  مت اليت ادلواد عن التحريرم االختبار ادلدّرس كرقة يعطي (ٗ

 انتهاء العمل بعد ادلدّرس إىل لتسليمها التالميذ كيطلب

 النشاط األخَت ( ج

 تنفيذىا مت اليت التعليم من مجيع دكرة ػلّدد ادلدّرس اخلالصة (ٔ

 اللقاء أك ادلواجهة ادلقبلة يف مناقشتها سيتم اليت ادلدّرس ادلواد يقّدـ (ٕ

 كاختتم بالتحّية معا أهنى ادلدّرس كالتالميذ التعليم بقراءة احلمدلة (ٖ

 المالحظة أو المراقبة مرحلة .3

لتحديد   جترم إّف تنفيذ ادلالحظة التعليم. عملية خالؿ يتّم تنفيذ ادلالحظة

 .كالتعّلم التعليم مشاركة يف لدل التالميذ كالتحفيز االستجابة كيفية

عملية التعليم  أثناء التالميذ سلوؾ ادلالحظة أك ادلراقبة على جوانب كتشمل 

 :كىي كالتعّلم،

 من كسائل البصريّة ادلدّرس باإلىتماـ على شرح يتعلق فيما التالميذ اجتهاد (ٔ

 البصريّة ادلفردات بالوسائل إلستيعاب كتشجيعهم دكافع التالميذ (ٕ
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 مرحلة اإلنعكاس .4

ادلالحظة  كرقة على عليها احلصوؿ متّ  ادلرحلة, كانت البيانات اليت ىذه يف

 مّث القياـ )تقّيم( كحتّللها جتمعها التالميذ اختبار نتائج ىي اليت القيمة كالبيانات

 دلاّدة الباحث كادلدّرس بُت مناقشة اإلنعكاس ىي كإّف عملّية تنفيذ باإلنعكاس.

 يف تنشأ اليت لتحديد ادلشكلة اإلنعكاس نتائج كتستخدـ الوثيقة. العربية الّلغة

 ادلشكلة حلوؿ أف يبحث عن للباحث ؽلكن حبيث كتنفيذىا، التعليم أنشطة

 .الّدكرة الثّانية تطبيق لتحسُت اخلطوات كيّتخذ تنشأ اليت

 الثّانية تطبيق العملية للّدورة

الثّانية  الّدكرة يف كلكن األكىل، بالّدكرة مشاهبة كموافقة الثانية الّدكرة إّف تطبيق

 األكىل.  الّدكرة من حتّسن

 البيانات جمع طريقة . ب

 :كىي بالطريقة التالية ىذا البحث يف البيانات إّف مجع

 المالحظة .0
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 الّدقيقة كادلالحظة ادلراقبة بإجراء يتم البيانات اليت جلمع الطريقة ىي ادلالحظة 

 ٜ٘ادلنتظمة.

)البيانات( اليت  اإلعالمية ادلواد جلمع كسيلة ادلالحظة ىي عاّمة, أفّ  كبصفة" 

ادلنتظمة حوؿ الظاىرة الواقعّية اليت  ادلراقبة كالتسجيلة إجراء بطريق ذلك يتم

 ادلستخدمة لتقييم التقييم كأداة تكوف ادلالحظة ٜٙتكوف ىدفا يف ادلالحظة.

 الواقعة الفعلية من كل يف مالحظتها ؽلكن اليت النشاط عملية أك الفرد سلوؾ

 .مصطنعة حالة كيف

للحصوؿ  يستخدمها الباحث اليت مكملة طريقة ىي ادلراقبة الطريقة ىذه 

للتالميذ  التعليمية كالبيئة ادلدرسة، من موقع ادلادية احلالة عن البيانات على

إجراء عملّية التعليم  عند كالتالميذ ادلدّرسُت كأنشطة كمرافق التعليم كالتعّلم

 كالتعّلم.

كخاصة يف نتائج ادلالحظة  العربية، الّلغة تعليم ادلالحظة يف نتائج كستكوف

عملّية التعليم   يف عملّية التعليم كالتعّلم تقييما لتحسُت على التالميذ كادلراقبة
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أف  ؽلكن التالميذ من الّدراسة حبيث كانت نتائج القادمة الّدكرة كالتعّلم يف

 .كتتحّسن تتطّور

  المقابلة .6

 ادلواّد اليت جترم ادلعلومات من جلمع كسيلة ىي ادلقابلة معٌت عاـ, إفّ  بشكل 

 مع االجتاه، بوجو ككجها كاحد، جنب من الّشفهي االستجواب بعملّية

 ٜٚحتديدىا. مت كاألىداؼ اليت قد

 :كىي رلموعات، ثالث إىل نوعها تقّسم الطّريقة إىل بالنسبة أما 

 اإلرشادية ادلقابلة غَت .ٔ

األسئلة  يوّجو فيما ادلقابلة بغَت عمد أجريت تلك اليت ادلقابلة عملّية كىي

كادلقابلة )الضيف  البحث على كالًتكيز االىتماـ ذات قضايا ادلشكلة حوؿ

 أك ادلقابل(

 ادلقابلة اإلرشاديّة .ٕ

 القضايا أكادلشكالت ادلبحوثة باستخداـ ادلقابلة كىي

  اإلرشادية ادلقابلة احلّرة .ٖ
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ادلقابلة غَت اإلرشاديّة كادلقابلة اإلرشاديّة. كلذلك كاف  بُت اجلمع كىي

 عملّية ادلقابلة يف إجراء كيليو إفّ  حبثها فقط, سيتم اليت النقاط غلعل ادلقاِبل

 ادلقاَبل يف توجيو ماىرا يكوف أف ادلقاِبل على كغلب أك الشأف، تّتبع احلاؿ

 ٜٛاإلضلراؼ منها. كجد ادلقابلة خرجت من ادلوضوع أك عندما

احلّرة  ادلقابلة يستخدـ البحث ىذا يف أعاله، إفّ  البحوث أنواع فمن 

 أك اإلجابة الّردكد يف إعطاء للمقاَبل احلرّية يعطي ادلقابلة أف يعٍت شلّا اإلرشاديّة،

البيانات عن تاريخ  على للحصوؿ ادلدرسة مدير مع ادلقابلة كسيتمّ  نفسها.

 أبونج فيكوركف كوتا بومي مومفوؾ اخلَت ادلدرسة الثانويّة احلكومّية ىداية تأسيس

 مت اليت الّلغة العربية تعليم تنفيذ يف ادلعلومات على للحصوؿ .المبونج الشمالّية

أيضا  الّلغة العربية مدّرس مبقابلة كيقـو الباحث تنفيذىا طواؿ األيّاـ القدؽلة

كاختار  الّدكرة الثانية. االختبار من نتائج معرفة بعد التالميذ بع  مع كادلقابلة

 من عليها مّت احلصوؿ قيمة يف الًتقية أساس على الباحث التالميذ يف ادلقابلة

 الوسائل استخداـ يف استجابة التالميذ مدل حتديد إىل كىذا يهدؼ دكرة، كل

 .البصريّة
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 الّتوثيق .4

للمشاكل  كفقا كالبيانات ادلعلومات جلمع ادلستخدمة الطريقة ىو التوثيق 

البحث عن "التالية:  سوىارسيمي أريكونطا ذكر كما ستبحث عنها. اليت

كالوثائق،  ادلذكرات، شكل ادلتغَت يف مبشكلة ادلتعّلقة األشياء أك البيانات

 ٜٜكالكتب الكبَتة. االجتماع كزلضر كالنقوش، كاجملالت،

الستكماؿ التفاصيل  مكمل كعنصر التوثيق الطريقة ىذه استخدـ الباحث 

 عن تاريخ تأسيس البيانات على احلصوؿ الباحث ػلتاج اليت أك البيانات

 كوتا بوميأبونج فيكوركف   مومفوؾ اخلَت ادلدرسة الثانويّة احلكومّية ىداية

من التالميذ كأحواؿ  ككشف احلضور التحتية، كالبنية كادلرافق .المبونج الشمالّية

 قيمة فضال عن التعليم كالتعّلم عملية أثناء كتطويرىا التالميذ، كعدد ادلعّلمُت،

أبونج فيكوركف كوتا  اخلَت مومفوؾ يف ادلدرسة الثانويّة احلكومّية ىداية التالميذ

 .شمالّيةالمبونج ال بومي
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 االختبار .5

 ٓٓٔالقياس كالتقييم. إطار يف ادلستخدمة اإلجراءات أك أدكات ىو االختبار 

 مدل لتقييم الرئيسّية ادلستخدمة الطريقة ىي االختبار طريقة البحث إفّ  ىذا كيف

 لتحديد االختبار ادلواّد التعليمّية. كىدؼ ىذا بعد أف تتّم تعليم التالميذ قدرة

العربية  ادلفردات استيعاب العربية لًتقية الّلغة تعليم يف البصريّة الوسائل مدل

 .لدل التالميذ

 البيانات تحليل طريقة . ج

 النتائج اليت على احلصوؿ ألجل البيانات إّف يف ىذا البحث ػلتاج إىل حتليل 

 :الّتايل البحث. موافقا بالرأم يف نتائج استخدامها ؽلكن

 اليت مت جلميع البيانات منهجيا البحث مجع عملية ىو البيانات إّف حتليل" 

 طريق تنظيم عن البيانات، ككثائق ادليدانية، كادلالحظة ادلقابلة، من عليها احلصوؿ

 يف األظلاط، كتنظيم كاجلمع كحدة، يف ككصفيتها إىل بع  الطبقات، البيانات

                                                             
 

٣٠٠
 Ibid, hal. 66 
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 ك القياـ باالستنتاج حيث تكوف مفهومة علمها، سيتم كما مهمّ  ىو ما كاختيار

 ٔٓٔكاآلخرين. نفسي قبل من كسهولة يف الفهم

 :كىي البيانات، حتليل يف األنشطة

 البيانات( البيانات )تحديد تخفيض .0

 كالًتكيز على األساسية، األشياء كاختيار ختفي  البيانات مبعٌت التلخيص،

 كاإلبتعاد عن أمور غَت الزمة. كاألظلاط للمواضيع ادلهّمة النظرة ىي اليت األشياء

 إلجراء كتسّهل الباحث أكضح الصورة ستعطي البيانات اطلفاض كلذلك إفّ 

 البيانات الضركرة. كأّف ختفي  عند ذلك عن كالبحث البيانات، مجع من مزيد

 كالعمق عن الذّكاء كاإلتساع يتطلب ذلك عن كالبحث التفكَت، عملية ىو

 .العالية البصَتة

 اتالبيان عرض .6

إّف عرض  البيانات. ىي عرض التالية اخلطوة فإف البيانات، ختفي  كبعد 

بُت   كالعالقة البياين، كالرسم موجز، كصفيّ  بشكل يتم أف ؽلكن البيانات

 .ذلك أشبو الطبقات كما

                                                             
 

٣٠٣
 Sugiono, Op, Cit. hal. ١٤٤ 
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 تقرير البيانات أو رسم االستنتاج .3

 نتائج التقييم.كاف رسم اإلستنتاج أك التقرير ىو النشاط يف حتديد كحتقيق  

تفسَتىا أك  كتقدًن البيانات معٌت عن البحث كىذا النشاط تشمل على

 من البيانات  االستنتاج يقـو بأخذ اخلالصة إّف أخذ كيف ىذا البحث شرحها،

 .ادلشكلة بصياغة كيوافقها ادلقّدمة

  النجاح مؤشرات . د

 ناجحا إذا يعترب العربية الّلغة يف ماّدة البصريّة باستخداـ الوسائل كاف الّتعليم 

كثَتا من  معيار الكماؿ األدىن أك فوؽ جيدة درجة على ػلصلوف التالميذ كاف

الّدكرة األخَتة  يف ٝٓٛاذلدؼ  إىل الوصوؿ نتائج تعّلمهم حىّت  تتطّور التالميذ اليت

معيار الكماؿ  فوؽ جيدة درجة على ػلصلوف القيمة التالميذ )كحوايل مجيع

 األدىن(.
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 الباب الّربع

 تحليل البيانات ومناقشتها

 البحث مواقع من العامة النظرة . أ

كىي قرية  القرية، كسط كيف الشمالية اخلَت يف المبونج ادلدرسة الثانويّة ىداية يقع

 .أبونج فيكوركف المبونج الشمالّية منطقة يف كموافقا مومفوؾ،

أبونج  مومفوؾ اخلَت ادلدرسة الثانويّة احلكومّية ىداية تأسيس عن تارؼلية بة .ٔ

 .المبونج الشمالّية فيكوركف كوتا بومي

أبونج فيكوركف كوتا بومي  مومفوؾ اخلَت ادلدرسة الثانويّة احلكومّية ىداية

ادلدرسة  يف ادلستول الّدين أساس على تعليمية المبونج الشمالّية ىي مسؤسسة

أبونج فيكوركف  مومفوؾ اخلَت الثانويّة احلكومّية ىدايةادلدرسة  أّسست الثانوية.

ـّ  المبونج الشمالّية يف كوتا بومي  "ب" كنالت الّدرجة الشهادة .ٕٕٓٓ العا

 .ٕٕٕٚٓٓٗٓٛٔٔٔبرقم  اإلحصائيات: 

 اخلَت كانت ادلدرسة الثانويّة احلكومّية ىداية اآلف، تأسيسها حىت منذ

الدّكتورندس  بونج الشمالّية، يرأسها السّيدالم مومفوؾ أبونج فيكوركف كوتا بومي
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تأسيس ادلدرسة  خللفية بالنسبة أّما بوصفو مدير ادلدرسة. M.Mجفريادم, 

 :ىي الّشمالّية اخلَت المبونج الثانويّة ىداية

 على الّرمسي التعليم يف التوسيع يتطلب الذم اجلمهور ادلطالب من حتقيق ( أ

 .أساس اإلسالـ

 .الرمسي التعليم خالؿ من شعار اإلسالـ تطوير  ( ب

أبونج فيكوركف   مومفوؾ اخلَت كالبعثة للمدرسة الثانويّة احلكومّية ىداية فأّما الرؤية

 :المبونج الشمالّية كىي كوتا بومي

 اخلَت  ادلدرسة الثانويّة احلكومّية ىداية رؤية ( أ

 كالشعبوية كاإلسالمية، الّدينية ادلسؤّىلة ادلدرسة

 اخلَت احلكومّية ىدايةادلدرسة الثانويّة  بعثة ( ب

 كادلبتكر الذّكي التالميذ بناء (ٔ

 اجلمهور من تكوف االختيار األّكؿ (ٕ

 .األعلى ادلستول إىل ادلواصلة على قادرة تكوف (ٖ

المبونج  اخلَت أحواؿ أك عدد ادلدّرسُت يف ادلدرسة الثانويّة احلكومّية ىداية .ٕ

 .الشمالّية
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 مومفوؾ اخلَت يف ادلدرسة الثانويّة احلكومّية ىداية كالتعّلم التعليم إّف عملية

 كادلساعدة ادلدّرسُت تنفصل منها المبونج الشمالّية ال أبونج فيكوركف كوتا بومي

 حيث كاف  شخصا ٕٓ حوايل كادلوظفُت ادلدّرسُت كلعدد مدير اإلدارة، من

 التعليمية ةاألنشط تنفيذ يف األفراد احتياجات بلغ إىل ادلدّرسُت كادلوظفُت عدد

يف  المبونج اخلَت مشاؿ ادلدرسة الثانويّة ىداية كادلدّرسوف يف يف ادلستقبل. كالتعليم

ـّ الّدراسي   : ىي ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالعا

 الثّاني الجدول

 الخير المدرسة الثانويّة الحكومّية هداية والموظفين من المّدرسين قائمة بيانات

 المبونج الشمالّية

 الجنس المكان وتاريخ الميالد اسم المدّرس الّرقم
موقف المدّرسين في مجال 

 الّدراسة
ٔ Drs. Jupriyadi, M.M  ،مدير ادلدرسة الّرجل ٕٜٙٔ-ٙ-ٕٔكنداؿ 

ٕ Suluri, S. Pd. I  ,ٔٔكرابوكاف-ٙ-ٜٔ٘ٚ 
الّلغة العربية، ككيل ادلدير للمنهج  الّرجل

 الّدراسي

ٖ Ali Sodiqin,S.Pd.I 
-ٜ-ٗٔمسارانج جايا، 
ٜٔٚٛ 

اللغة االندكنيسية, ككيل ادلدير يف  الّرجل
شسؤكف الطلبة, األنشطة 
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 اإلظافية
 

ٗ Suharto, S.Pd.I  ،ٖلوكاس-٘-ٜٕٔٚ 

، أحالؾ BPI Pertibالفقو،  الّرجل
العقيدة كاألخالؽ, ككيل 
ادلدير يف ادلرافق كالبنية 

 7Kالتحتية، 

٘ Widik Sunarto,S.Pd.I  ،ٛمًتك-ٔٔ-ٜٔٙٚ 
الرياضيات, كعلم ادلعرفة, كيّل  الّرجل

الصف التاسع ب، مشرؼ 
 األنشطة اإلضافية

ٙ M. Samroji. S.Ag  ,الفقو،  الّرجل ٜٔٚٔ-ٗ-ٕكركبوكافBPI/Pertib , تاريخ احلضارة
 اإلسالمية

ٚ Marfu‟atun  ,األخالؽ كالعقيدة, أمينة  ادلرأة ٖٜٙٔ-ٜ-ٙبويواليل
 الصندكؽ

ٛ Dra. Nariatul Badriyah 
-ٓٔ-ٕٕتيماصلكونج, 

ٜٔٙ٘ 
علم اإلجتماعي, كيّل الّصف  ادلرأة

 التاسع أ
ٜ Karsimin, S.Pd.I, M.M  ،تاريخ احلضارة اإلسالمية الّرجل ٜٗٚٔ-ٛ-ٛتاصلونج رايا 

ٔٓ Ahmad Muntaha,S.Pd.I 
-ٓٔ-ٕٓمسارانج جايا، 

ٜٕٔٛ 

الفنوف كالثقافة، رئيس ادلكتبة، كيّل  الّرجل
الّصف السابع ب، مشرؼ 
 النشاط اإلضايف للطّبل

ٔٔ Sehamudin,S.Pd 
-ٚ-ٓٔكونونج ترانج، 
ٜٜٔٚ 

تكنولوجيا ادلعلومات  الّرجل
كاالتصاالت، رئيس سلترب 
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 احلاسوب

ٕٔ Miftahul Aman 
-ٚ-ٚٔفماتانج فاسَت, 
ٜٔٛٗ 

 الّلغة اإلصلليزية الّرجل

ٖٔ Mutaqin, S.Pd.I 
-ٚ-ٔٔسادر سريوغلايا, 
ٜٖٔٛ 

 BP/BKرئيس اإلدارة,  الّرجل

ٔٗ Muhammad 

Mualifi,S.Pd. 

-ٕٔ-ٙٔمسارانج جايا، 
ٜٔٛٙ 

كيّل الّصف الثامن اللغة اإلصلليزية,  الّرجل
 ب, مشرؼ منظمة الطلبة

ٔ٘ Hi Ridwan, S.Ag.  ,ٕٛكاركت-ٚ-ٜٔٚٓ 
القرآف  ,PERTIBالفقو,  الّرجل

كاحلديث, كيّل الّصف الّسابع 
 أ

ٔٙ Andi Kurniawan, S.Pd  ,اللغة اإلندكنيسية, علم الًتبية  الّرجل ٜٗٛٔٓٔ-٘ٔبليتار
 الوطنية

ٔٚ Nurhidayah, S.Pd 
-ٕٔ-ٚسومبَت عامل, 
 علم ادلعرفة، كيّل الّصف الثامن أ ادلرأة ٜ٘ٛٔ

ٔٛ Ali Muhtar, S.Pd 
-ٗ-ٔٔمسارانج جايا، 
ٜٜٔٓ 

 الرياضيات، اللغة الّلمبوصلية الّرجل

ٜٔ Zulkipli, S.Pd 
-ٓٔ-ٗٔموتار عامل, 

ٜٔٛٛ 
 تعليم الرياضة الّرجل

ٕٓ Darwiti 
-ٕ-ٕمسارانج جايا, 
 ادلرأة ٕٜٜٔ

ككيل اإلدارة, ككيل ادلكتبة, قسم 
 الصّحة
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اخلَت المبونج  أحواؿ التالميذ كالتلميذات يف ادلدرسة الثانويّة احلكومّية ىداية .ٖ

اخلَت  الشمالّية, كعدد التالميذ كالتلميذات يف ادلدرسة الثانويّة احلكومّية ىداية

من  تلميذا ٕٔٔ إىل بلغ ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ الّدراسي المبونج الشمالّية يف لعاـّ 

 .الّتاسع إىل الّصفّ  الّسابع الّصف

 :التايل اجلدكؿ يف كىي كما صفّ  من كلّ  التفصيلية بالنسبة إىل البيانات أما

 الثاّلث الجدول

 المبونج الشمالّيةالخير  في المدرسة الثانويّة الحكومّية هداية أحوال التالميذ

  6107-6106 الّدراسي العامّ 

 العدد المرأة الّرجل الّصفّ  الّرقم
 ٕٕ ٕ٘ ٕٗ السابع ٔ
 ٜٗ ٓٔ ٕٔ الثامن ٕ
 ٓ٘ ٕ٘ ٕ٘ التاسع ٖ

 ٕٔٔ ٓٙ ٔٙ العدد 
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يف ادلدرسة الثانويّة  التالميذ عدد بأفّ  نرل أف ؽلكن أعاله اجلدكؿ القائمة يف من

كالبياف التفصيلي  تلميذا ٕٔٔبلغ إىل   المبونج الشمالّية اخلَت احلكومّية ىداية

 .تلميذة ٓٙ اإلمرأة عدد بلغ كأّما تلميذا، ٔٙ الّرجاؿ بأّف عدد

  التحتية ادلرافق كالبنية .ٗ

    ادلباين ( أ

 األدكات ادلكتبّية  ( ب

 الّرابع الجدول

 الخير المبونج الشمالّية للمدرسة الثانويّة الحكومّية هداية التحتية الوسائل والبنية

 البيان العدد الوصف الّرقم  البيان العدد الغرفة الرقم
  ٛ٘ٔ منضدة التالميذ ٔ   ٔ ادلدرسة غرفة مدير ٔ
  ٙ منضدة ادلدّرس ٕ   ٔ ادلدّرسُت غرفة ٕ

 ٖ   ٔ ادلدرسة إدارة غرفة ٖ
 مكتب

  ٔ الضيوؼ

  ٓٔ ادلكتب منضدة ٗ   ٙ الفصل الّدراسي ٗ
  ٛ٘ٔ مقعد التالميذ ٘   ٔ ادلكتبة غرفة ٘
  ٙ للمدّرسكرسي  ٙ   ٔ  غرفة ادلخترب للحاسوب ٙ
 زاكية ٔ الّضيف كرسي ٚ   ٔ, غرفة قسم  غرفة ادلهارات ٚ
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 الّصحة
  ٓٔ كرسي للمكتب ٛ   - قاعة اإلجتماعات ٛ
  ٙ الفصل خزانة ٜ   ٔ BP / BKغرفة  ٜ
  ٙ ادلكتب خزانة ٓٔ   - الطلبة منّظمة غرفة ٓٔ
  ٙ الّسبورة ٔٔ   ٔ غرفة الضيف ٔٔ
  ٚ ادلزبلة ٕٔ   ٔ ادلكاف للعبادة, ادلسجد ٕٔ
  ٔ ادلخزف أك ادلسنودع ٖٔ

 ج. التجهيزات
 غرفة التعاكنيات, إدارة ٗٔ

  - األعماؿ للمدرسة

 البيان العدد الوصف الّرقم   - ادلساكن ٘ٔ

 الكمبيوتر ٔ   ٘ ادلرحاض ٙٔ
  ٕ ادلكتبية

  ٕ الكاتبة آلة ٕ   ٕ الكهرباء ٚٔ
  - مرساـ ٖ     ٛٔ
  - خزائن ٗ     ٜٔ
  ٕ احلاسبة آلة ٘     ٕٓ
  ٘ٔ احلاسوب ٙ     ٕٔ
  ٕ التلفاز ٚ     ٕٕ

 

  الوصفّية  . ب
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الّلغة  مدّرس مع بالتعاكف اجلماعي اإلجرائي للّصف الّدراسي البحث أجرم كقد

اخلَت  بادلدرسة الثانويّة ىداية الّسابع الّصف ( لدل تالميذS. Pd. Iالعربية )سولورم, 

  ادلفردات. استيعاب لتحسُت المبونج الّشمالّية

 العملّية للّدكرة األكىل تطبيق .ٔ

من  تتكوف دكرة ككلّ  دكرتُت، يف اإلجرائي للّصف الّدراسي البحث أجرم

التنفيذ  عملية كيف كالتأمل. كادلراقبة كالتنفيذ التخطيط من تتكوف اليت مواجهتُت

أعّد الباحث بابُت كعلا الباب األّكؿ )احلّصة( كالباب الثّاين )األنشطة  اإلجرائي,

يبدأ الدّرس  األربعاء. يف يـو مقّررا العربّية الّلغة يف ادلدرسة(. كجدكؿ ماّدة

 فرباير ٘ٔ األربعاء يـو عقد يف اليت األكؿ كادلواجهة األكىل من الّدكرة )احلّصة(

  الثّامنة كدقيقة األربعُت إىل الّساعة العاشرة يف الّساعة احلّصة الثانية ،ٕٚٔٓ

 .دقيقة ٕٗ xٕالوقت  بتخصيص

  اخلطّة ( أ

الباحث  ؼلّطط من الّدكرة األكىل، خطّة تنفيذ العملّية للّصف الّدراسي يف

 كىي: البحث يف دكر طبقت اليت التعلم بأنشطة خطّة تنفيذ
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مستول  لتحديد الدراسية ىجادلنا كػلّلل ادلاّدة )احلّصة(، الباحث أعدّ  (ٔ

 .األساسية كالكفاءة الكفاءة

 التعليم، خطّة تنفيذ مثل التعليمّية األدكات يعدّ  كالباحث ادلدّرس (ٕ

 التعليمية )ادلقلمة, كدليل الكتاب( كادلناىج كاألدكات

 التدريب احلاليُت الطالب تطوير لرؤية ادلباشرة ادلالحظة أداة إعداد (ٖ

 .التعلم أنشطة على العملي

ينعكس على تعليم استيعاب  الذم السيناريو أك خطّة العمل إنشاء (ٗ

 .البصريّة الوسائل باستخداـ ادلفردات

 التطبيق أك التنفيذ ( ب

  األكىل ادلواجهة (ٔ

 الذم األكىل كادلواجهة األكىل الدكرة يف عملّية الفصل تنفيذ كيتم

الثّامنة  يف الّساعة ، احلّصة الثانيةٕٚٔٓفرباير  ٘ٔ األربعاء عقد يف يـو

 شلّثل إجراء ادلواجهة ىذه يف صباحا. كدقيقة األربعُت إىل الّساعة العاشرة

 من (ادلدرسة االدواتلقراءة ادلاّدة ) ادلدّرس يالحظ الباحث سوؼ

 اختذىا ادلدّرس كىي: اليت اخلطوات اإلجرائّية الّسابع. كأّما الصفّ 
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 .الّتحية مع الّدرس افتتح ادلدّرس ( أ

التعليم كّجو  أنشطة فقبل الّتعليم بداية يف كلّ  العادةكما    ( ب

التعليم ألف جترم  أنشطة يف الّدعاء لقراءة ادلدّرس التالميذ

 أنشطة التعليم برضاء اهلل.

 التالميذ احلضور عقد ادلدّرس قراءة كشف ( ت

كأبلغ  (ادلدرسة االدوات) التعليمّية بّلغ ادلدّرس عن عرض ادلاّدة ( ث

 بطاقة الّصورة شكل يف صريّةبوسائل الب التعليم

 الكتاب بفتح أمر ادلدّرس التالميذ ( ج

كالتالميذ  كادلدرسة" االدوات" حوؿ موضوع ادلاّدة قرأ ادلدّرس ( ح

 يستمعوف

مت  اليت ادلاّدة لقراءة السابع الصف تالميذ شلثال من إختار ادلدّرس ( خ

 ادلعّلم قبل من قراءهتا

 مباشرة ادلوادّ  تسليم يستمعوف التالميذ األساسية، األنشطة ( د

 يف البصريّة كسائل باستخداـ ادلدرسة االدواتادلتعّلقة مبفهـو 

 شكل الّصورة
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  للتالميذ الواجبة بإعطاء قّيم ادلدّرس ( ذ

 ادلنزؿ يف الدرس لتحسُت كيوّجو التالميذ ػلّفز ادلدّرس ( ر

 زلّدد كقت يف الفصل كخرج من التحية مع اختتم ادلدّرس الّدرس ( ز

 الثّانية ادلواجهة (ٕ

 الذم األكىل كادلواجهة الثانية الدكرة يف عملّية الفصل تنفيذ كيتم

الثّامنة  يف الّساعة ، احلّصة الثانيةٕٚٔٓفرباير  ٛٔ الّسبت عقد يف يـو

يكوف شلّثل  ادلواجهة ىذه يف صباحا. كدقيقة األربعُت إىل الّساعة العاشرة

(  S.Pd.Iلورم,إجراء الباحث مدّرسا كيالحظو ادلدّرس اللغة العربية )سو 

 من (ادلدرسة االدواتيف عملّية التعليم بتنفيذ الوسائل البصريّة دلاّدة )

 الّسابع. الصفّ 

 اختذىا ادلدّرس كىي: اليت اخلطوات اإلجرائّية كأّما

 .الّتحية مع الّدرس افتتح ادلدّرس ( أ

 التعليم. قبل بداية الّدعاء لقراءة أمر ادلدّرس رئيس الفصل  ( ب

 التالميذ احلضور عقد ادلدّرس قراءة كشف ( ت

 شرح ادلدّرس أىداؼ التعليم  ( ث
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الوسائل  خالؿ من التعليم كبّلغ األساسية الكفاءة شرح ادلدّرس عن ( ج

 .البصريّة

 بادلوضوع تتعلق ادلاّدة اليت ادلدّرس ككّفر األساسية، األنشطة ( ح

 اليت الصورة فيها الّصف الّسابع بطاقة قّسم الباحث إىل تالميذ ( خ

 تتعلق العربية اليت الّلغة / ادلفردات كحفظ سيتم البحث عنها

 .دراستها اليت سيتم بادلباحث

بذكر  ادلفردات حفظ التالميذ مث ادلوضوع عن بعد أف عرؼ التالميذ ( د

 .الصور ادلوجودة أك الّرموز

 يف إما آرائها، لعرض الفرصة الطالب يعطي ادلدّرس / الباحث ( ذ

 .شكل اإلقًتاحات أك غَتىا

بطريقة  عليها اإلجابة كطلب إىل التالميذ األسئلة أنشأ الباحث ( ر

 .السبورة على الكتابة

 تسليمها مت اليت ادلاّدة التعزيز ضلو كيعطي الفهم سوء يصّوب الباحث ( ز

 .األسئلة لتقدًن للتالميذ يسمح ادلدّرس / الباحث ( س
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 أف ػلسن للتالميذ ؽلكن اليت الّدكافع يعطي ادلدّرس / الباحث ( ش

  تعّلمهم.

 ادلباحث عن ادلعلومات من ادلزيد يقّدـ ادلدّرس / الباحث ( ص

حوؿ  اجلديدة ادلفردات لكتابة الواجبة يعطي ادلعلم /كالباحث

 ادلدرسة االدوات

 بقراءة كالتالميذ التعليم يتّموف التعليم معا ادلدّرس / الباحث ( ض

 .بالتحية احلمدلة ؼلتتموف

 األكىل للّدكرة مراقبة عملّية الفصل (ٖ

 الّدراسي للفصل اإلجرائي البحث يف ادلراقبة أجريت كقد

 األدكات إمالء بطريقة عملّية ادلالحظة ادلراقبة ىي التنفيذ. باإلشًتاؾ مع

التعليم  عند عملّية أنشطة للتالميذ ادلراقبة كرقة إعداد ذلك كىي مت اليت

 يف ادلدّرس كيفّية تنفيذ تتكّوف من ادلالحظة كانت كرقة كالتعّلم.

 العربية الّلغة تعليم يف إعدادىا مت اليت اإلعالـ البصريّة الوسائل استخداـ

 التقييم. فيها كبعدىا لكّل مواجهة خطّة تنفيذ التعليم. من اخلطوات مع

 التقييم، إىل كاستنادا التعليم. القدرة يف عملية دلعرفة كاذلدؼ من ذلك
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معيار  حتقيق من ينظر أف لدل التالميذ ؽلكن التعليم بعد أّف القدرة

 الباحث عن اإلنعكاس. الكماؿ األدىن ابّدد مثّ عمل

 األكىل للّدكرة اإلنعكاس يف عملّية الفصل (ٗ

الباحث  ناقش األكىل، الّدكرة يف العملية من مجيع االنتهاء بعد

األنشطة  يف الواردة النقصاف الباحث نتائج ادلراقبة فوجد عن كادلدّرس

الّدكرة األكىل كادلواجهة  خالؿ لدل التالميذ األكلويّة من البيانات البحثية

إجراء   ٝ. يفٖٙتلميذا  ٛمعيار الكماؿ األدىن  كصلت إىل األكىل اليت

 ٕٔ معيار الكماؿ األدىن إىل كصلت الّدكرة األكىل كادلواجهة الثانية

 الباحث كىي من االنعكاس أفّ  األكىل إجراء الّدكرة يف ٝ(.٘ٗتلميذا )

يف  أف الباحث كجد ادلراقبة من نتائج البصريّة الوسائل استخداـبعد 

 الّشيء مثّ  بع  التالميذ غلعجعوف كيتحّدثوف. ادلواد التعليمّية قراءة

 العربية الّلغة مدّرس إىل ادلشكلة عن تلك التحدث اآلخر ىو ادلناقشة أك

 .الّدكرة الثانية إىل ػلتاج بأفّ 

إستيعاب ادلفردات  يظهر أفّ  األكىل رةالّدك  من ادلواجهة الثانية كيف

قبل  من ادلطلوب ىو ما ػلصل إىل مل لكنو لدل التالميذ متحّسنا،
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الّدكرة  يف عن اإلجراءات  عمل الباحث التصويب ذلك، كبعد الباحث.

ادلواّد  األكىل الّدكرة كالتقييم من ادلراقبة يكوف نتائج حيث الثانية،

 .الثّانية الّدكرة للتصحيح يف

التحسُت  فالبّد منو الثّانية للّدكرة يف إجراء الفصل لتحديد اخلطّة

فاستنادا  األكىل. من الّدكرة العربية الّلغة كمدّرس الباحث عليها كافق اليت

 اختاذىا غلب اليت اخلطوات بع  ىناؾ األّكؿ، االنعكاس نتائج إىل

كحفظ  بة،الكتا يف يرغبوف الذين ( اإلىتماـ عن حتسُت التالميذٔمنها: 

أكثر  يعطى أف غلب فإنو كالفهم عن قراءهتا، العربية ادلفردات الّلغة

 ظهر ادلفردات حلفظ لديهم احلفظ أك من ابتداء الفعالية كادلسؤثّرة، الطريقة

 .دراستها سيتم اليت تتعّلق بادلوضوع اليت

ادلفردات  حفظا من أقلّ  ذلم الذين التالميذ من ( كبعضا منهم الصغَتةٕ

الوقت  فينبغي ذلم كالكتابة، القراءة يف الصعوبة غلدكف يزاؿ كال اجلديدة،

 على احلفظ.  للقياـ اخلاصّ 

اليت  التنقيحات كالتحسينات بع  مث األشياء، ىذه معرفة كبعد

 الثانية. الّدكرة يف كػلسنوهنا الباحث سيهتّموىا
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 الجدول الخامس

األولى  للّدورة العربية المفردات االختبار في استيعاب قائمة البيانات عن نتائج
 الخير المبونج الشمالّية سنة بالمدرسة الثانويّة الحكومّية هداية والمواجهة األولى 
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 اإلسم الّرقم

معيار 
الكمال 
 األدنى

 التقييم معايير
 المعلومات القيمة العدد

0 6 3 
ٔ Adeleo Febriansyah ٚٓ ٙ٘ ٚ٘ ٙ٘ ٕٓ٘ ٙٛ كامل غَت 
ٕ Agung Heri 

Prasetyo 
 كامل ٖٚ ٕٕٓ ٘ٚ ٘ٚ ٓٚ ٓٚ

ٖ Aldi Romadhoni ٚٓ ٚٓ ٚ٘ ٚ٘ ٕٕٓ ٖٚ كامل 

ٗ Anggi Nur‟aini ٚٓ ٙٓ ٙٓ ٙ٘ ٔٛ٘ ٙٔ كامل غَت 

٘ Dahlia kartika ٚٓ ٙ٘ ٚٓ ٚ٘ ٕٕٓ ٖٚ كامل 

ٙ Farikhatul Jannah ٚٓ ٙٓ ٘٘ ٙٓ ٔٚ٘ ٙٓ كامل غَت 

ٚ Hendra Kusuma ٚٓ ٙٓ ٙ٘ ٙٓ ٔٛ٘ ٕٙ كامل غَت 

ٛ Indah Royani ٚٓ ٚ٘ ٛ٘ ٛٓ ٕٗٓ ٛٓ كامل 

ٜ Isnaeni Wulansari ٚٓ ٘٘ ٙٓ ٕٙ ٔٚٚ ٜ٘ كامل غَت 

ٔٓ Jhepy Fahrezi ٚٓ ٙٓ ٕٚ ٙ٘ ٜٔٚ ٙٙ كامل غَت 
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ٔٔ M. Muhidin Al 

Amin 
 كامل غَت ٙٙ ٜٚٔ ٘ٙ ٕٚ ٓٙ ٓٚ

ٕٔ M. Tholib ٚٓ ٘ٓ ٘ٓ ٘ٓ ٔ٘ٓ ٘ٓ كامل غَت 

ٖٔ Neng Sri Sakinah ٚٓ ٙ٘ ٚٓ ٙٓ ٜٔ٘ ٙ٘ كامل غَت 

ٔٗ Nurul Hikmah ٚٓ ٚ٘ ٛ٘ ٛ٘ ٕٗ٘ ٕٛ كامل 

ٔ٘ Qowahidul Qohar ٚٓ ٙٓ ٚ٘ ٙ٘ ٕٓٓ ٙٚ كامل غَت 

ٔٙ Sania Khoirotun 

Nisak 
 كامل ٛٚ ٖٕ٘ ٓٛ ٓٛ ٘ٚ ٓٚ

ٔٚ Syilfiaturrohmah ٚٓ ٚٙ ٛٓ ٜٚ ٕٖ٘ ٚٛ كامل 

ٔٛ Yulianti ٚٓ ٙٓ ٙ٘ ٙ٘ ٜٔٓ ٖٙ كامل غَت 

ٜٔ Rio Kurniawan ٚٓ ٚٓ ٙٓ ٙٓ ٜٔٓ ٖٙ كامل غَت 

ٕٓ Fikri Abdurrohman 

Zaky 
 كامل ٓٛ ٜٖٕ ٜٚ ٓٛ ٓٛ ٓٚ

ٕٔ Agung Iwan Saputra ٚٓ ٙٓ ٚٓ ٙ٘ ٜٔ٘ ٙ٘ كامل غَت 
ٕٕ Zaidni Fahmi  ٙٓ ٙٓ ٙ٘ ٔٛ٘ ٙٚ كامل غَت 

   ٓ٘ القيمة أدىن
   ٓٛ أعلى القيمة

   ٔ,ٛٙ ادلتوّسطة القيمة

 ٗٔ معيار الكماؿ األدىن الذين مل ػلصلوا إىل
(ٙٗ)% 
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 معيار الكماؿ األدىن الذين حصلوا إىل
ٛ 
(ٖٙ)%   

  
 :بيافال 
 ادلخرج .ٔ
 الًتقيم عالمة .ٕ
 احلفظ .ٖ

 األكىل كادلواجهة األكىل للّدكرة األعماؿ يف إجراء الكامل التعليم على كبناء

 مل الذين التالميذ من بع  يزاؿ ال كلكن اغلابيا استجابا يعطى أّف التالميذ

 ادلتوّسطة قيمةال إىل ينظر أف ؽلكن األكىل من ىذه العملّية من الّدكرة ىذه ينجحوا.

 تلميذا ٗٔمعيار الكماؿ األدىن حوؿ  ػلصلوا إىل مل . كبعضهمٔ,ٛٙ كىي

 ٝ(.ٖٙتلميذا ) ٛ بقدر معيار الكماؿ األدىنالذين ػلصلوف إىل   أّما ٝ(،ٗٙ)

 السادس الجدول

األولى  للّدورة العربية المفردات االختبار في استيعاب قائمة البيانات عن نتائج

 الخير المبونج الشمالّية سنة بالمدرسة الثانويّة الحكومّية هداية والمواجهة الثانية

6107 
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 اإلسم الّرقم
معيار 

الكمال 
 األدنى

 التقييم معايير
 المعلومات القيمة العدد

0 6 3 
ٔ Adeleo Febriansyah ٚٓ ٚٓ ٚ٘ ٙ٘ ٕٔٓ ٚٓ كامل 
ٕ Agung Heri Prasetyo ٚٓ ٚ٘ ٚ٘ ٚ٘ ٕٕ٘ ٚ٘ كامل 

ٖ Aldi Romadhoni ٚٓ ٚٓ ٚ٘ ٚ٘ ٕٕٓ ٖٚ كامل 

ٗ Anggi Nur‟aini ٚٓ ٙٓ ٙ٘ ٙ٘ ٜٔٓ ٖٙ كامل غَت 

٘ Dahlia kartika ٚٓ ٚ٘ ٚ٘ ٚٚ ٕٕٚ ٚٙ كامل 

ٙ Farikhatul Jannah ٚٓ ٙٓ ٙ٘ ٙٓ ٔٛ٘ ٕٙ كامل غَت 

ٚ Hendra Kusuma ٚٓ ٕٙ ٙٚ ٙ٘ ٜٔٗ ٙ٘ كامل غَت 

ٛ Indah Royani ٚٓ ٚٚ ٛ٘ ٖٛ ٕٗ٘ ٕٛ كامل 

ٜ Isnaeni Wulansari ٚٓ ٘٘ ٖٙ ٖٙ ٔٛٔ ٙٓ كامل غَت 

ٔٓ Jhepy Fahrezi ٚٓ ٚٓ ٛٓ ٚ٘ ٕٕ٘ ٚ٘ كامل 

ٔٔ M. Muhidin Al 

Amin 
 كامل ٔٚ ٕٗٔ ٓٚ ٗٙ ٓٚ ٓٚ

ٕٔ M. Tholib ٚٓ ٘٘ ٘ٙ ٘٘ ٔٙٙ ٘٘ كامل غَت 

ٖٔ Neng Sri Sakinah ٚٓ ٙ٘ ٚٓ ٙ٘ ٕٓٓ ٙٚ كامل غَت 



116 
 

ٔٗ Nurul Hikmah ٚٓ ٚٛ ٛٛ ٛٚ ٕٖ٘ ٛٗ كامل 

ٔ٘ Qowahidul Qohar ٚٓ ٙٓ ٚ٘ ٙ٘ ٕٓٓ ٙٚ كامل غَت 

ٔٙ Sania Khoirotun 

Nisak 
 كامل ٗٛ ٖٕ٘ ٓٛ ٖٛ ٛٚ ٓٚ

ٔٚ Syilfiaturrohmah ٚٓ ٚٙ ٛٔ ٜٚ ٕٖٙ ٜٚ كامل 

ٔٛ Yulianti ٚٓ ٙٓ ٙ٘ ٙ٘ ٜٔٓ ٖٙ كامل غَت 

ٜٔ Rio Kurniawan ٚٓ ٚٓ ٙٓ ٙٓ ٜٔٓ ٖٙ كامل غَت 

ٕٓ Fikri Abdurrohman 

Zaky 
 كامل ٔٛ ٕٗٗ ٓٛ ٔٛ ٖٛ ٓٚ

ٕٔ Agung Iwan Saputra ٚٓ ٚٓ ٖٚ ٚٓ ٕٖٔ ٚٔ كامل 

ٕٕ Zaidni Fahmi ٚٓ ٙٓ ٙٚ ٙٓ ٔٛٚ ٕٙ كامل غَت 
   ٓٙ القيمة أدىن

   ٗٛ أعلى القيمة
   ٖ,ٓٚ ادلتوّسطة القيمة

 ٓٔ معيار الكماؿ األدىن الذين مل ػلصلوا إىل
(ٗ٘)%   

 ٕٔ معيار الكماؿ األدىن الذين حصلوا إىل
(٘ٗ)% 
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 أّف عملية الثانية كادلواجهة األكىل للّدكرة األعماؿ يف إجراء الكامل التعليم على كبناء

بالنسبة إىل الدكرة األكىل كادلواجهة األكىل. كىذه تغَّت التالميذ  التعّلم لدل التالميذ أفضل

األكؿ كادلواجهة الثانية  الذين مل ػلصلوف الكماؿ إىل الكماؿ. كإجراء العملّية من الّدكرة

 ٓٔمعيار الكماؿ األدىن  كالذين مل ػلصلوف إىل الكماؿ من .ٖ,ٓٚ بالقيمة ادلتوّسطة

 ٕٔ إىل معيار الكماؿ األدىن يصل من أّما الذين ػلصلوف إىل الكماؿ ٝ(،٘ٗتلميذا )

 .تلميذا

 للّدكرة الثّانية العملّية تطبيق .ٕ

التعّلم يف  نتائج حتسُت إىل هبدؼ الّدراسي للصفّ  اإلجرائي البحث ىذا أجرل

يتم  اليت العملية نفس يستخدـ الثّانية العملّية للّدكرة تنفيذ كيف األكىل. الّدكرة

من  تتكوف اليت مواجهتاف منها دكرة لكلّ  كىي األكىل الدكرة يف استخدامها

من  الباحث أعدّ  اإلجرائي التنفيذ كعملية كاإلنعكاس. كادلراقبة كالتنفيذ التخطيط

 التالية: البحث اإلجرائي مع عملّية يف ادلدرسة(، )األنشطة ادلاّدة

 اخلطّة ( أ

 ؼلّطط من الّدكرة الثّانية، خطّة تنفيذ العملّية للّصف الّدراسي يف

 كىي: البحث يف دكر طبقت اليت التعلم بأنشطة الباحث خطّة تنفيذ
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نقاط  ادلتوسطة يف القيمة من احللوؿ عن يف البحث على التفكَت التقييم (ٔ

 األكىل للّدكرة الضعف

التالميذ  مجيع لتمكُت ادلناسب التعّلم لتحديد ادلناسب احللّ  البحث عن (ٕ

 شكل يف السبورة على السسؤاؿ إلجابة التالميذ أحد بقياـ األمر إىل

 .االىتماـ يرّكزكف يف اآلخركف التالميذ مث الصورة بالتناكب

مستول  لتحديد الّدراسية ادلناىج كحتليل ادلواّد التعليمّية أعّد الباحث (ٖ

 .األساسية كالكفاءة الكفاءة

 التدريس، خطة عملّية مثل التعليمية األدكات كالباحث أعّد ادلدّرس (ٗ

 كدليل الكتاب(. )ادلقلمة، التعليمية كاألدكات كادلناىج

أنشطة  عند عملّية التالميذ تنمية لنظر ادلباشرة ادلالحظة أدكات إعداد (٘

 التعلم.

  الّتطبيق  ( ب

 األكىل ادلواجهة (ٔ

 الذم الثّانية كادلواجهة األكىل الّدكرة يف عملّية الفصل تنفيذ كيتم

الثّامنة  يف الّساعة ، احلّصة الثانيةٕٚٔٓفرباير  ٕٕ األربعاء عقد يف يـو
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يكوف  ادلواجهة ىذه صباحا. كيف كدقيقة األربعُت إىل الّساعة العاشرة

إجراء الباحث مدّرسا كيالحظ التالميذ الذين يهتّموف يف عملّية شلّثل 

اختذىا  اليت اخلطوات اإلجرائّية (. كأّماادلدرسة االدواتالتعليم دلاّدة )

 ادلدّرس كىي:

 بالتحّية الدرس ادلدّرس افتتح األّكؿ، النشاط ( أ

  التعليم بداية قبل الّدعاء لقراءة رئيس الفصل أمر ادلدّرس ( ب

 التالميذ احلضور قراءة كشف عقد ادلدّرس ( ت

 شرح ادلدّرس أىداؼ التعليم  ( ث

الوسائل  خالؿ من التعليم كبّلغ األساسية الكفاءة شرح ادلدّرس عن ( ج

 .البصريّة

 الّصف الّسابع بطاقة قّسم الباحث إىل تالميذ األساسية، األنشطة ( ح

العربية  الّلغة / ادلفردات كحفظ سيتم البحث عنها اليت فيها الصورة

 .دراستها اليت سيتم بادلباحث اليت تتعلق

األساسية, عقد ادلدّرس اإلختبار يف حفظ التالميذ كأمر  األنشطة ( خ

 التالميذ للتقّدـ إىل األماـ كاحدا فواحدا.
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 قّدـ ادلدّرس األسئلة ادلتعّلقة بادلوضوع السابق. ( د

 قّدـ ادلدّرس اإلستجواب إذا كجد نقصاف الفهم من التالميذ. ( ذ

قّوـ ادلدّرس عن ادلشكلة كيعطي اإلستجابة ادلناسبة على ادلشكالت  ( ر

 ادلوجودة

  تعّلمهم. أف ػلسن للتالميذ ؽلكن اليت الّدكافع يعطي ادلدّرس ( ز

احلمدلة كؼلتتموف  بقراءة كالتالميذ التعليم يتّموف التعليم معا ادلدّرس  ( س

 .بالتحية

 الثّانية ادلواجهة (ٕ

عقد  الذم الثانية كادلواجهة الثانية دكرةال يف عملّية الفصل تنفيذ كيتم

الثّامنة كدقيقة  يف الّساعة ، احلّصة الثانيةٕٚٔٓمارس  ٔ األربعاء يف يـو

 شلّثل إجراء ادلواجهة ىذه يف صباحا. األربعُت إىل الّساعة العاشرة

 من (ادلدرسةاالدوات لقراءة ادلاّدة ) ادلدّرس يالحظ الباحث سوؼ

 اختذىا ادلدّرس كىي: اليت اخلطوات اإلجرائّية الّسابع. كأّما الصفّ 

 .التحية مع الدرس فتح ادلعلموف ( أ
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التعليم كّجو ادلدّرس  أنشطة فقبل الّتعليم بداية يف كلّ  كما العادة ( ب

التعليم ألف جترم أنشطة التعليم  أنشطة يف الّدعاء لقراءة التالميذ

 برضاء اهلل.

 التالميذ احلضور عقد ادلدّرس قراءة كشف ( ت

 بوسائل البصريّة كأبلغ عن التعليم غ ادلدّرس عن الكفاءة األساسّيةبلّ  ( ث

 الكتاب بفتح أمر ادلدّرس التالميذ ( ج

كالتالميذ  التعارؼ كادلدرسة"" حوؿ موضوع ادلاّدة قرأ ادلدّرس ( ح

 يستمعوف

عقد ادلدّرس اإلختبار يف حفظ التالميذ كأمر التالميذ للتقّدـ إىل  ( خ

 األماـ كاحدا فواحدا.

شرح ادلدّرس سلتصرا عن الكفاءة اليت البّد للتالميذ أف ؽللكها  ( د

 لتكوف نتائج التعّلم

  للتالميذ الواجبة بإعطاء قّيم ادلدّرس ( ذ

 ادلنزؿ يف الدرس لتحسُت كيوّجو التالميذ ػلّفز ادلدّرس ( ر

 زلّدد كقت يف الفصل كخرج من التحية مع اختتم ادلدّرس الّدرس ( ز
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 يةالثّان للّدكرة مراقبة الفصل (ٖ

باإلشًتاؾ  الّدراسي للفصل اإلجرائي البحث يف ادلراقبة أجريت كقد

 مت اليت األدكات إمالء بطريقة عملّية ادلالحظة ادلراقبة ىي التنفيذ. مع

 التعليم كالتعّلم. عند عملّية أنشطة للتالميذ ادلراقبة كرقة إعداد ذلك كىي

 استخداـ يف ادلدّرس كيفّية تنفيذ تتكّوف من ادلالحظة كانت كرقة

 مع العربية الّلغة تعليم يف إعدادىا مت اليت اإلعالـ البصريّة الوسائل

 التقييم. فيها كبعدىا لكّل مواجهة خطّة تنفيذ التعليم. من اخلطوات

 التقييم، إىل كاستنادا التعليم. القدرة يف عملية دلعرفة كاذلدؼ من ذلك

معيار  حتقيق من ينظر أف لدل التالميذ ؽلكن التعليم بعد أّف القدرة

 الباحث عن اإلنعكاس. الكماؿ األدىن ابّدد مثّ عمل

 اإلنعكاس يف عملّية الفصل للّدكرة الثانية (ٗ

 االنعكاس الذم عملو الثّانية، للّدكرة إجراء الفصل عملية يف

 يف حتليلها مت اليت ادلالحظة نتائج من البصريّة الوسائل استخداـ الباحث بعد

 األكىل الّدكرة يف األّكلية، بالبيانات تقارف األكؿ كادلواجهة الّدكرة األكىل

 الثانية كالّدكرة األكؿ، للمواجهة األكىل بالّدكرة تنعكس للمواجهة الثانية
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  نتائج كل توّضح للمواجهة الثانية الثانية بالّدكرة األكىل تنعكس للمواجهة

 التعّلم متحّسنة.

 الثّانية, االنعكاس الذم عملو للّدكرة إجراء الفصل عملية يف

الفعل  ردّ  كىو ادلالحظة نتائج من البصريّة الوسائل استخداـ الباحث بعد

 ألجل التالميذ بُت ككذلك التعاكف التالميذ ك ادلدّرس )اإلستجابة( من

 خصوصا من التعاكف بُت ادلدّرس .ادلفردات القدرة من استيعاب مدل معرفة

 تزاؿ ال التالميذ األكىل أّف بع  الّدكرة يف د.اجليّ  ليكوف ادلدّرس كالباحث

 حفظ ادلفردات. يف الصعوبة إىل تسؤثرىا الكتابة كالقراءة اليت يف الصعبة

مل  كلكن حتسنت قد التعليم يف رأينا ألفّ  التنفيذ يتم الثّانية الّدكرة يف

الّدكرة  تنفيذ كبعد الثّانية. الّدكرة إىل تواصل مث البحث، أىدؼ إىل ػلصل

 :التالية بالنتائج التغيَت كىي بادلوجهتُت تقع فيها أفضل الثانية

كللتالميذ أيضا رلموعة من  البصريّة الوسائل استخداـ عرؼ التالميذ (أ 

 .ادلوادّ  تلك من ادلفردات

 .عملّية التعليم يف نشيطا التالميذ يكاد مجيع (ب 
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عن نتائج تعّلم الحظ الباحث  الدكرة, ذلذه التقييم نتائج من

 األكىل أّف بلغ استيعاب من ادلواجهة األكىل الّدكرة يف التالميذ متحّسنا،

بلغ  كأّما الدكرة األكىل من ادلواجهة الثانية ٝ،ٖٙادلفردات التالميذ إىل 

 من ادلواجهة الثانية الّدكرة يف مث ٝ.ٗ٘استيعاب ادلفردات للتالميذ إىل 

كأّما الدكرة الثانية من  ٝ،ٛٙتالميذ إىل ادلفردات ال األكىل بلغ استيعاب

 كبناء %.ٛٙ  .ٕٝٛبلغ استيعاب ادلفردات للتالميذ إىل  ادلواجهة الثانية

 يف ادلواجهة كل يف أعاله, رأل الباحث عن الًتقية نتائج التقييم على

 منها تزيد ال لذلك الثانية، الدكرة يف البحث التعليم. فانتهى عملية

 .أخرل مرة جد التحسُت أك إجراء عملّية الفصلكالتو  الدكرة بعدىا

 الّسابع الجدول

الثانية  للّدورة العربية المفردات االختبار في استيعاب قائمة البيانات عن نتائج

 المبونج الشمالّية سنة الخير بالمدرسة الثانويّة الحكومّية هداية والمواجهة األولى

6107 

 المعلومات القيمة العدد التقييم معاييرمعيار  اإلسم الّرقم
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الكمال 
 األدنى

0 6 3 

ٔ Adeleo Febriansyah ٚٓ ٖٙ ٚ٘ ٚٓ ٕٔٛ ٖٚ كامل 
ٕ Agung Heri 

Prasetyo 
 كامل ٚٚ ٖٕٔ ٛٚ ٛٚ ٘ٚ ٓٚ

ٖ Aldi Romadhoni ٚٓ ٕٚ ٚٚ ٚٛ ٕٕٚ ٚٙ كامل 

ٗ Anggi Nur‟aini ٚٓ ٙٛ ٙٚ ٚٓ ٕٓ٘ ٙٛ تكتمل مل 

٘ Dahlia kartika ٚٓ ٚٓ ٛٓ ٕٛ ٕٖٕ ٚٚ كامل 

ٙ Farikhatul Jannah ٚٓ ٙ٘ ٙٚ ٚٓ ٕٕٓ ٙٚ تكتمل مل 

ٚ Hendra Kusuma ٚٓ ٙ٘ ٕٚ ٚٓ ٕٓٚ ٜٙ تكتمل مل 

ٛ Indah Royani ٚٓ ٚٚ ٛٙ ٛ٘ ٕٗٛ ٖٛ كامل 

ٜ Isnaeni Wulansari ٚٓ ٙٓ ٙٛ ٙ٘ ٜٖٔ ٙٗ تكتمل مل 

ٔٓ Jhepy Fahrezi ٚٓ ٖٚ ٛٓ ٚٚ ٕٖٓ ٚٚ كامل 

ٔٔ M. Muhidin Al 

Amin 
 كامل ٕٚ ٕٚٔ ٕٚ ٘ٚ ٓٚ ٓٚ

ٕٔ M. Tholib ٚٓ ٘٘ ٚٓ ٚٓ ٜٔ٘ ٙ٘ تكتمل مل 

ٖٔ Neng Sri Sakinah ٚٓ ٙ٘ ٚ٘ ٚٓ ٕٔٓ ٚٓ كامل 

ٔٗ Nurul Hikmah ٚٓ ٚٛ ٛٛ ٛٚ ٕٖ٘ ٛٗ كامل 
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ٔ٘ Qowahidul Qohar ٚٓ ٙ٘ ٕٚ ٚ٘ ٕٕٔ ٚٔ كامل 

ٔٙ Sania Khoirotun 

Nisak 
 كامل ٔٛ ٕٗٗ ٖٛ ٖٛ ٛٚ ٓٚ

ٔٚ Syilfiaturrohmah ٚٓ ٚٚ ٕٛ ٛٓ ٕٖٜ ٛٓ كامل 

ٔٛ Yulianti ٚٓ ٖٙ ٚٓ ٚٓ ٕٖٓ ٙٛ تكتمل مل 

ٜٔ Rio Kurniawan ٚٓ ٕٚ ٚ٘ ٚٓ ٕٔٚ ٕٚ كامل 

ٕٓ Fikri Abdurrohman 

Zaky 
 كامل ٘ٛ ٕٗ٘ ٗٛ ٛٛ ٕٛ ٓٚ

ٕٔ Agung Iwan Saputra ٚٓ ٚٔ ٛٓ ٚٛ ٕٕٜ ٚٙ كامل 

ٕٕ Zaidni fahmi ٚٓ ٙٓ ٙٚ ٙٚ ٜٔٗ ٙ٘ تكتمل مل 
   ٘ٙ القيمة أدىن

   ٘ٛ أعلى القيمة
   ٙ,ٖٚ ادلتوّسطة القيمة

 ٘ٔ معيار الكماؿ األدىن الذين مل ػلصلوا إىل
(ٙٛ)%   

 ٚ معيار الكماؿ األدىن الذين حصلوا إىل
(ٖٕ)% 
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بالنسبة  زادت منها الًتقّية الثانية للّدكرة األعماؿ يف إجراء الكامل التعليم على كبناء

 مل ػلصلوا إىل الكماؿ من الذين كالتالميذ الثانية، للموجهة األكىل يف الّدكرة القراءة إىل مهارة

معيار  حصلوا إىل الكماؿ من الذين أّما التالميذ ٝ(،٘ٗ) ٓٔمعيار الكماؿ األدىن بلغ 

 بع  التالميذ ىناؾ الثانية للدكرة ؿاألك  االجتماع يف ٝ(.ٗ٘) ٕٔ الكماؿ األدىن بلغ إىل

 ىذا من الثانية الدكرة يف ٝ(.ٕٖ) ٚمعيار الكماؿ األدىن  من مل ػلصلوا إىل الكماؿ الذين

 .ٙ,ٖٚادلتوسطة  إىل القيمة أف ينظر ؽلكن

الّصف  لتالميذ القراءة مهارة إىل النتيجة النهائية يف ينظر أف ؽلكن العربية الّلغة تعليم يف

 كىي: المبونج الشمالية اخلَت بادلدرسة الثانويّة ىداية الّسابع

 الثّامن الجدول

األولى  للّدورة العربية المفردات االختبار في اسنيعاب قائمة البيانات عن نتائج

 المبونج الشمالّية سنة الخير بالمدرسة الثانويّة الحكومّية هداية والمواجهة الثانية

6107 

 اإلسم الّرقم
معيار 

الكمال 

 التقييم معايير
 المعلومات القيمة العدد

0 6 3 
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 األدنى

ٔ Adeleo Febriansyah ٚٓ ٙ٘ ٛٓ ٚٓ ٕٜ٘ ٚٗ كامل 

ٕ Agung Heri Prasetyo ٚٓ ٚٚ ٖٛ ٚٛ ٖٖٔ ٚٛ كامل 

ٖ Aldi Romadhoni ٚٓ ٕٚ ٕٛ ٚٛ ٖٓٗ ٙ كامل 

ٗ Anggi Nur‟aini ٚٓ ٚٓ ٚٓ ٚٗ ٕٕٛ ٚٓ كامل 

٘ Dahlia kartika ٚٓ ٚٓ ٕٛ ٕٛ ٖٓٙ ٚٚ كامل 

ٙ Farikhatul Jannah ٚٓ ٙٛ ٚ٘ ٚٓ ٕٛٓ ٚٓ كامل 

ٚ Hendra Kusuma ٚٓ ٙ٘ ٚ٘ ٚ٘ ٕٖٛ ٚٔ كامل 

ٛ Indah Royani ٚٓ ٜٙ ٛٛ ٛ٘ ٖٖٗ ٛٗ كامل 

ٜ Isnaeni Wulansari ٚٓ ٕٙ ٚٓ ٙ٘ ٕٕٙ ٙٙ تكتمل مل 

ٔٓ Jhepy Fahrezi ٚٓ ٚ٘ ٚٛ ٚٚ ٖٓ٘ ٚٙ كامل 
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ٔٔ M. Muhidin Al Amin ٚٓ ٚٓ ٚ٘ ٕٚ ٕٛٚ ٕٚ كامل 

ٕٔ M. Tholib ٚٓ ٙٓ ٚٓ ٚٓ ٕٕٙ ٙٙ تكتمل مل 

ٖٔ Neng Sri Sakinah ٚٓ ٙٛ ٚٙ ٚ٘ ٕٛٗ ٚٔ كامل 

ٔٗ Nurul Hikmah ٚٓ ٚٛ ٜٛ ٛٚ ٖٖٔ ٖٛ كامل 

ٔ٘ Qowahidul Qohar ٚٓ ٙٛ ٖٚ ٚ٘ ٕٖٛ ٚٔ كامل 

ٔٙ Sania Khoirotun 

Nisak 
 كامل ٜٚ ٖٚٔ ٖٛ ٗٛ ٛٚ ٓٚ

ٔٚ Syilfiaturrohmah ٚٓ ٚ ٕٛ ٛٓ ٖٜٓ ٚٚ كامل 

ٔٛ Yulianti ٚٓ ٙ٘ ٚٓ ٚٓ ٕٙٚ ٙٚ تكتمل مل 

ٜٔ Rio Kurniawan ٚٓ ٖٚ ٚٛ ٚٓ ٕٜٛ ٕٚ كامل 

ٕٓ Fikri Abdurrohman 

Zaky 
 كامل ٕٛ ٜٕٖ ٗٛ ٛٛ ٕٛ ٓٚ

ٕٔ Agung Iwan Saputra ٚٓ ٖٚ ٛٓ ٚٛ ٖٓٚ ٚٚ كامل 
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ٕٕ Zaidni fahmi  ٙ٘ ٙٛ ٙٚ ٕٕٙ ٙٙ تكتمل مل 

   ٙٙ القيمة أدىن

   ٘ٛ أعلى القيمة

   ٘ٚ ادلتوّسطة القيمة

 ٛٔ معيار الكماؿ األدىن الذين مل ػلصلوا إىل
(ٕٛ)%   

 ٗ معيار الكماؿ األدىن الذين حصلوا إىل
(ٔٛ)% 

  

 

 ك ٙٙ القيمة أدىن الثانية, أّف  للّدكرة األعماؿ يف إجراء الكامل التعليم على كبناء

 الّدكرة كيف يف الفصل. األنشطة من بكثَت أفضل التالميذ أف إىل كىذا يشَت ٘ٛ أعلى القيمة

 مل الذين التالميذ كىناؾ بع  .٘ٚ ادلتوسطة إىل القيمة ينظر أف ؽلكن ىذا الثانية من

الكماؿ حصلوا إىل معيار  الذين التالميذ ٝ(،أّماٛٔ) ٗػلصلوا إىل معيار الكماؿ األدىن 

 ٝ(.ٕٛ) ٛٔ األدىن بلغ

  البيانات تحليل . ج



131 
 

كعملية  األنشطة تنفيذ كيف األكىل الّدكرة يف أجريت اليت البحث حتليل إّف نتائج

 :كىي البصريّة، الوسائل باستخداـ التعليم

 نتائج اإلجراءات يف الدكرة األكىل كادلواجهة األكىل .ٔ

 ادلدّرس يف الّدكرة األكىل كادلواجهة األكىل أفنتائج ادلالحظة اليت أجراىا  من

 كلكنها مل تكن البليغة التعليم أظلاط عملّية تبُت ادلرئية البصريّة استخداـ الوسائل

 ينشطوف دائما الذين إشًتؾ ادلدّرس التالميذ مناقشة كلّ  يف إىل حّد األقصى.

 .كالتعّلم أنشطة التعليم  يف

األكىل  الّدكرة يف البصريّة الوسائل داـاستخ التالميذ يف كانت استجابة

 فنرل البصريّة الوسائل استخداـ تنفيذ قبل التعليم بعملّية تقارف كادلوجهة األكىل

 الوسائل استخداـ األكىل كادلوجهة األكىل نّفذ ادلدّرس الّدكرة إّف يف الفرؽ بينهما،

 الذين كلذلك كاف التالميذ االختبار التالميذ إعطاء يتم الّدرس هناية كيف البصريّة

 .ٝ(ٖٙ) ٚمعيار الكماؿ األدىن قدر  حصلوا إىل الذين أك ينجحوف

 نتائج اإلجراءات يف الدكرة األكىل كادلواجهة الثانية .ٕ

نتائج ادلالحظة اليت أجراىا الباحث بوصفو مدّرسا يف الّدكرة األكىل  من

كيقاؿ أهنا  التعليم أظلاط تبُّت  البصريّة الوسائل استخداـ أفّ  كادلواجهة الثّانية،
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 مجيع ادلدّرس يوّجو كاف التدريس، كلّ  كيف التعليم. عملّية دتكُت قادرة على

 حفظ التالميذ.

األكىل  الّدكرة من البصريّة الوسائل استخداـ التالميذ يف كانت استجابة

 فمن ٓٚ ادلتوّسطة إىل القيمة بلغ الذم اجليد ادلعيار تظهر الثّانية كادلواجهة

 ٝ(. كبعد تطبيقٗ٘) ٕٔ قدر معيار الكماؿ األدىن أكملوا التالميذ الذين

معيار  ىناؾ بع  التالميذ الذين مل ػلصلوا إىل البصريّة استخداـ الوسائل

 يف كفرقها ٝ(،٘ٗ) ٓٔ األكىل قدر الّدكرة الثانية من الكماؿ األدىن يف ادلواجهة

 .احلفظ يف بةما زاؿ صعو  ألّف التالميذ األكىل ادلواجهة

 نتائج اإلجراءات يف الّدكرة الثانية كادلواجهة األكىل .ٖ

أف  نتائج ادلالحظة اليت أجراىا ادلدّرس يف الّدكرة الثانية كادلواجهة األكىل من

بالنتائج من  تقارف ادلتحّسنة عندما النتائج تظهر البصريّة الوسائل استخداـ

 ال يزاؿ بعضهم الذين ال الفصل يف التعليم عملية يف فنرل الدكرة األكىل

 .يستمعوف كاليهتّموف
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الثّانية  الّدكرة من البصريّة الوسائل استخداـ التالميذ يف كانت استجابة

األكىل استخدـ  الّدكرة يف اجليدة للغاية، ادلعايَت تكوف عالمة كادلواجهة األكىل

  .ٓٚادلتوّسطة  بالقيمة البصريّة ادلدّرس الوسائل

النتائج  أظهرت كالثانية األكىل يف الّدكرة العملّية التعليم كمجيع إىل إضافة

 الّدكرة يف التحسُت كاستمرّ  أظهرت منها األكىل الّدكرة من اجليدة، التعليمية

 يف لدل التالميذ ادلفردات رلموعة لعدـ نظرا إضافة التحسُت القليلة الثّانية ىناؾ

 تستهدفها الباحث بلغ إىل القيمة اليت ادلسؤشرات أّما اجلديدة، ماّدة القراءة

 كتوجيو للتوكيد اإلجتماع ادلاّدة مدّرس . لذلك سيعقد الباحث مع٘ٚادلتوّسطة 

 الّدكرة األكىل من االجتماع يف ادلفردات إستيعاب تعزيز إىل حتسُت ك التالميذ

 .الثّانية

 نتائج اإلجراءات يف الدكرة الثانية كادلواجهة الثانية .ٗ

الحظة اليت أجراىا ادلدّرس يف الدكرة الثانية كادلواجهة الثانية أّف نتائج ادل من

زادت  ادلموجهة كل كيف اجلّيدة. النتائج أظهرت منها البصريّة الوسائل استخداـ

 .التالميذ متحّسنا كمًتقّيا لدل ادلفردات كحفظ نشاطا أك إرتقاء، من التالميذ
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الثّانية  الّدكرة من البصريّة الوسائل استخداـ التالميذ يف كانت استجابة

 اجليدة للغاية. يف ادلواجهة الثانية من الّدكرة ادلعايَت تكوف عالمة كادلواجهة الثّانية

استيعاب  لتحسُت البصريّة الوسائل استخداـ ادلدّرس الثانية الدكرة الثانية

لتالميذ ألف يفهم ا من التالميذ االختبار قّدـ الّدرس هناية كيف ادلفردات العربّية

 .دراستها جترم اليت عن ادلاّدة أفضل

 ٛٔ إىل معيار الكماؿ األدىن بلغ أك حصلوا أكملوا الذين أّف التالميذ

معيار  أك ػلصلوا مل يكملوا الذين التالميذ ادلمتاز. أّما ادلعيار ٝ( كأظهر منوٕٛ)

الواقع   يف ٝ(ٛٔ) ٗ إىل الكماؿ األدىن يف الدكرة الثانية كادلواجهة الثانية بلغ

 .التعليم عملية يف التالميذ يقّلوف يف التعّلم كاليرّكزكا كاف

  المناقشة . د

إىل  اإلشارة مع البصريّة الوسائل باستخداـ القراءة مهارة حتسُت ادلناقشة يف

ادلفردات  ىناؾ حتسُت كترقية بأفّ  كحصل النتائج الباحث مت هبا اليت نتائج ادلالحظة

لدل  ادلفردات إستيعاب يوّضح من ترقية كىذا العربية. الّلغة لدل التالميذ يف ماّدة

ادلناقشة على  ىذه حتتوم البصريّة. الوسائل باستخداـ التعليم عملّية بعد التالميذ

بالتعاكف  الباحث أجراه الذم الّدراسي للفصل اإلجرائي البحث نتائج كشرح كصفية



135 
 

 S.Pd. I  كىو سولورم، العربية للّصف السابع  كادلعّلم أم مدّرس الّلغة الباحث بُت

 .بالبحث ادلتعّلقة كىي ادلناقشة يف ناقشت اليت كادلسائل

تسؤكد  اليت البصريّة، الوسائل استخداـ ىي ادلدّرس لدل ادلتخذة كاإلجراءات

اليت  فقط دكرتُت يف اإلجراء ىذا كيتم الّصورة. مبالحظة ادلفردات حلفظ على التالميذ

 الّسابع من الصف يف التعليم ىذا تطبيق مت كقد أربع مواجهات، منهاتتطّلب 

 .المبونج الّشمالّية اخلَت ادلدرسة الثانويّة ىداية

التالميذ  بع  كىناؾ التحسُت كالًتقية دكرة من كلّ  يف إجراء البحث زادت

كىل فالتالميذ الذين أكملوا  يف الدكرة األ  .معيار الكماؿ األدىن فوؽ الذين حصلوا

كالذين أكملوا  يف الّدكرة األكىل كادلواجهة الثانية كىي  ٝ،ٖٙ كادلواجهة األكىل كىي

ٝ )جّيد( ٛٙ قدر األكىل ادلواجهة من الثّانية أكملوا يف الّدكرة كالذين )جّيد( ٝٗ٘

 .ٝ )شلتاز(ٕٛ قدر الثّانية ادلواجهة من الثّانية أكملوا يف الّدكرة كالذين

 من فالحظهم الثّانية كالّدكرة األكىل الّدكرة يف ػلصلوا إىل الكماؿ مل الذين أما

 الفصل. يف التعليم عملية الباحث يف

 الّتاسع الجدول
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 في استجابة التالميذ التغييرات 

 اإلسم الّرقم

 القيمة
الدورة 
األولى, 
المواجهة 

 األولى

الدورة 
األولى, 
المواجهة 

 الثانية

الدورة 
الثانية, 

المواجهة 
 األولى

الدورة 
الثانية, 

المواجهة 
 الثانية

ٔ Adeleo Febriansyah ٙٛ ٚٓ ٖٚ ٖٚ 
ٕ Agung Heri Prasetyo ٖٚ ٚ٘ ٚٚ ٜٚ 
ٖ Aldi Romadhoni ٖٚ ٖٚ ٚٙ ٚٚ 
ٗ Anggi Nur‟aini ٙٔ ٖٙ ٙٛ ٚٔ 
٘ Dahlia kartika ٖٚ ٚٙ ٚٚ ٚٛ 
ٙ Farikhatul Jannah ٙٓ ٕٙ ٙٚ ٚٓ 
ٚ Hendra Kusuma ٕٙ ٙ٘ ٜٙ ٕٚ 
ٛ Indah Royani ٛٓ ٕٛ ٖٛ ٛٗ 
ٜ Isnaeni Wulansari ٜ٘ ٙٓ ٙٗ ٙٙ 
ٔٓ Jhepy Fahrezi ٙٙ ٚ٘ ٚٚ ٚٚ 
ٔٔ M. Muhidin Al 

Amin ٙٙ ٚٔ ٕٚ ٕٚ 
ٕٔ M. Tholib ٘ٓ ٘٘ ٙ٘ ٙٚ 
ٖٔ Neng Sri Sakinah ٙ٘ ٙٚ ٚٓ ٖٚ 
ٔٗ Nurul Hikmah ٕٛ ٛٗ ٛٗ ٕٛ 



137 
 

ٔ٘ Qowahidul Qohar ٙٚ ٙٚ ٚٔ ٕٚ 
ٔٙ Sania Khoirotun 

Nisak ٚٛ ٛٗ ٛٔ ٕٛ 
ٔٚ Syilfiaturrohmah ٚٛ ٜٚ ٛٓ ٛٓ 
ٔٛ Yulianti ٖٙ ٖٙ ٙٛ ٙٛ 
ٜٔ Rio Kurniawan ٖٙ ٖٙ ٕٚ ٚٗ 
ٕٓ Fikri Abdurrohman 

Zaky ٖٙ ٛٔ ٛ٘ ٛ٘ 
ٕٔ Agung Iwan Saputra ٛٓ ٚٔ ٚٙ ٚٚ 
ٕٕ Zaidni Fahmi ٙ٘ ٕٙ ٙ٘ ٙٚ 

 ٛٗٙٔ ٕٓٙٔ ٛٗ٘ٔ ٜ٘ٗٔ العدد
 ٜ,ٗٚ ٙ,ٖٚ ٖ,ٓٚ ٜ,ٚٙ ادلتوسطة القيمة

 ٕٔ %(ٖٙ) ٛ الذين يكّملوا ادلعيار
(٘٘)% 

ٔ٘ 
(ٙٛ)% 

ٔٛ 
(ٕٛ)% 

 ٓٔ %(ٗٙ) ٗٔ الذين مل يكّملوا ادلعيار
(ٗ٘)% 

ٚ (ٖٕ)% ٗ (ٔٛ)% 

 

الذين أكملوا  يف الّدكرة  أفّ  إىل ينظر أف ؽلكن أعاله اجلدكؿ يف الواردة البيانات من 

 من ادلواجهة األكىل الّدكرة كالذين أكملوا  يف ٝ(،ٖٙ) ٛاألكىل من ادلواجهة األكىل كىي 

 ٘ٔكىي  من ادلواجهة األكىل الّدكرة الثانية كالذين أكملوا  يف ٝ(،٘٘) ٕٔ الثانية كىي

 ٝ(.ٕٛ) ٛٔالثانية كىي  الثّانية من ادلواجهة الّدكرة ٝ(، كالذين أكملوا  يفٛٙ)



138 
 

  من لدل تالميذ مسؤثَّر القراءة مهارة أّف ترقية إىل ينظر أف ؽلكن أعاله من اجلدكؿ

 اجلّيدة.  إدارة التعليم

 ادلفردات استيعاب أف ترّقي  ؽلكن البصريّة الوسائل استخداـ بأفّ  الباحث كخّلص

اخلَت  ادلدرسة الثانويّة ىداية يف العربية الّلغة من ماّدة الّصّف الّسابع لدل تالميذ الّلغة العربّية

 .ادلمتازة على الّنتائج اليت تدؿّ  التعليم نتائج ك قد حصلت اإلستجابة ألفّ  المبونج الشمالّية
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 الخامسباب ال

 ختتامإلوا خالصة واإلقتراحاتال

 الخالصة . أ

 مت اليت كاألكصاؼ كادلالحظات كادلقابالت، وثائق،ال من عليها احلصوؿ يتم اليتاإلجرائي للّصف الّدراسي  ثالبح نتائج على بناء
 غةاللّ  ةادّ مب ابعالسّ  فالصّ  لدل تالميذ العربية ادلفردات يف استيعاب رّقيت أف ؽلكن بصريّةال كسائل استخداـ أفّ ب نعلم ابع،الرّ  بابال يف كصفها
 الوصف يف نظرفن ،مواجهة كل يف مالتعلّ  ترقية نتائج بواسطة عنها الكشف كؽلكن ية.مالشّ ال المبونج اخلَت ىداية يف ادلدرسة الثانويّة العربية
 :التايل

 كرةالدّ  ة منانيالثّ  ادلواجهةك  %(,ٖٙ) ٛ معيار الكماؿ األدىن  اصلو ح تالميذال كاف  ,األكىل كرةلدّ ا من ىلك األ دلواجهةيف ا .ٔ
 اخلَت المبونج ىداية بادلدرسة الثانويّة ابعالسّ  فالصّ  يف%( ٗ٘) ٕٔ معيار الكماؿ األدىن اصلو ح كاف التالميذ ,األكىل

 ية.مالشّ ال

 كرةدّ المن  ةانيالثّ  ادلواجهة%(, ك ٛٙ) ٘ٔ األدىنمعيار الكماؿ   اصلو ح تالميذال فكا ،انيةالثّ  كرةلدّ ا من األكىل كيف ادلواجهة .ٕ
 %(.ٕٛ) ٛٔ معيار الكماؿ األدىن  حصلوا تالميذال فكا انيةالثّ 

 اتقتراحإلاب. 

 يف ماّدة الّلغة خاصة اخلَت ىداية ادلدرسة الثانويّة يف التعليم ةضلنه أجريت اليت جرائي للّصف الّدراسياإل ثالبح نتائج على كبناء
 :االقًتاحات من عددافتقّدـ  ةالعربيّ 

 يف كنتائج التالميذ  ةباستجاال ترقية تسؤّدم إىل حيث السأمة لدل التالميذ من يددالتح جلأل يةميالتعل وسائلال استخداـ .ٔ
 .العربية غةاللّ  متعلّ 

 التنبيو عليهم ؽلكن كغلعجعوف وفيتحدث حىّت كاف التالميذ الذين مالتعلّ  أنشطة يف مع التالميذ من ادلدّرس طةيالنش ادلشاركة .ٕ
 .صلفال يف مالتعلّ  عملية للعودة إىل

 .مالتعلّ  نتائج يف جدا مسؤثرة ىي ميالتعل عملية ألفّ  تالميذال ضلو االجتماعية ادلواقف أفضل ذنفّ ي على ادلدّرس أف .ٖ
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 استخداـب  ميالتعل يف ثالبح كنتائج بالعملية قيتعلّ  الذم ثالبح من امزيدأف يعقد   فيما بعده نفسو لباحثكالّرجاء ل
 البصريّة. وسائلال
 
 

 اإلختتام . ج

 يف اإلدتاـ قادرا على للباحث ؽلكن حىّت  ،كاذلداية توفيقال وأنعم الذم كتعاىل سبحانو اهلل إىل يتمٌّت الباحث خَتةاأل كلمةكلل
 .األطركحة ىذه إعداد

 اجلهات كالنواحي مجيعيقوؿ الشكر إىل ك  ،كادلغفرة محةلرّ يطلب ا اهلل إىلك  لو، عبيدك غلب علينا أف نطيعوك  هلل، إاّل  الكماؿ كليس
 .العلمُترّب  يا مُتآ للقراء، عسى أف ينفع كيفيد ىذا البحث أم ىذه األطركحة .ألطركحةا ىذه دتاـإ يفساعدكا  الذين
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