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 ملخص
 cالصف الرابع  فيالصورة وبطاقة المبارة  ةليلى المفردات من خالل استخدام وسالطلبة ع سيطرةترقية 

 بندار المبونج 8الحكومية  اإلسالمية بالمدرسة االبتدائية

 إيليس ديانا
تتكون منها اللغة جمموعة الكلمة اليت ادلفردات هي .ادلفردات اتقانمن  ميكن فصلهاعلم اللغة العربية ال كان يف ت 

 اإلسالمية االبتدائيةادلدرسة ب يف الدراسة األوليةالبحث . و لآلخرين ادلفهوم الكالم أو تستخدم يف تكوين اجلملة ادلفيدةو 
 التعليمية وسيلةاستخدام الهي عدم  الفردات للطلبة منخفض. و أساس ادلشكلة سيطرةأنعلى يدّل  المبونجبندار  8احلكومية 
ادلستخدمة يف تعليم  وسيلة. كانت المهم جداهو أمر يف تعليم مفردات اللغة العربية  وسيلةالواستخدام . بوجه تام

على القيام  فاهتمت الباحثة. ال خيلو من السبورة وادلعلمة المبونجبندار  8احلكومية  اإلسالمية االبتدائيةادلدرسة ادلفرداتب
هذا البحث البحث يف مشكلة لعربية. و ادلفردات ا حنوالطلبة  سيطرةبطاقة ادلبارة لرتقية الصورة و  وسيلةحنو استخدام بالبحث 

بادلدرسة  cكيف عملية ترقية سيطرة ادلفردات العربية من خالل استخدام وسيلة الصورة وبطاقة ادلبارة يف الصف الرابع   هي "
فردات العربية ترتقي من خالل استخدام وسيلة الصورة وبطاقة هل سيطرة ادل و اإلسالمية احلكومية بندار المبونج؟ 8االبتدائية 

 اإلسالمية احلكومية بندار المبونج؟ 8بادلدرسة االبتدائية  cادلبارة يف الصف الرابع 
يتكون من يف كل دورة من دورتني و  يتكونالدراسي الذي هذا البحث هو حبث نوعي بشكل البحث اإلجرائي للصف نوع 

للغة العربية ا البحث هم مدرس اهذ التفكري. موضوعادلالحظة و التخطيط والتنفيذ و ت هذا البحث هي خطواأربع لقاءات. 
هذا البحث  طالبا. ومبحث 23بعدد الطلبة  المبونجبندار  8احلكومية  اإلسالمية االبتدائيةبادلدرسة  cوطلبة الصف الرابع 

لبيانات ادلستخدمة هي ادلالحظة وادلقابلة طريقة مجع االصورة وبطاقة ادلبارة. و  وسيلةالعربية باستخدام ادلفردات  سيطرةهو ترقية 
تاج االستن:ختفيض البيانات وعرض البيانات ورسم طواتخل ابوالوثيقة واالختبار. حتليل البيانات الوصفية بتقنية التحليل الكيفي

 .النسبة ادلائويةقنية بت االختبار الكمية كنتائجالبيانات والتحقيق. و حتليل 
لطلبة الصف الرابع بطاقة ادلبارة الصورة و  وسيلةرتقى باستخدام ة يادلفردات العربي سيطرةعلى أن يدل نتيجة البحث 

c كل يف  ادلفردات  حنوالطلبة  سيطرةوميكن معرفة ذلك من ترقية . المبونجبندار  8احلكومية  اإلسالمية االبتدائيةادلدرسة ب
 %.88,1الدورة الثانية ويف  %85,88يف الدورة األوىل و  %58,81 األولية البحث يف يعيندورة، ال

 بطاقة ادلبارة.الصورة،  وسيلةادلفردات،  سيطرة:  المفاتيح اتالكلم
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 موافقة
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 د

 تصديق

 ةليمن خالل استخدام وس الطلبة على المفردات سيطرةترقية  "الرسالة العلمية باملوضوع مّتت 
بندار  8الحكومية  اإلسالمية بالمدرسة االبتدائية cالصف الرابع  فيالصورة وبطاقة المبارة 

الّّتبية والتعليم جبامعة رادين إنتان اإلسالمية  إيليس ديانا: ةاليت كتبها اسم الطالب "جنالمبو 
 .م 4102أغسطس  42 يف التاريخ اجلمعة يوم احلكومية المبونج

 لجنة المناقشة:

 (..................) داود، الماجستيرسفري  دكتورال:     الرئيس .0
 (..................) رحمات سترييا ديناتا، الماجستير الدكتور :   السكرتري  .4
 (..................)         الدكتورة إيرلينا، الماجستيرة : األول املناقشة .3
 (..................) ترالدكتور أحمد أسراري، الماجس األستاذ :الثاين  املناقش .2
  (..................) أكمان شاه، الماجستير الدكتور محمد : الثالث  املناقش .5

 عميد كلية التربية و التعليم

 

 خير األنوار الماجستيرالحاّج الدكتور 
 501318515088165112:  التوظيفرقم 



 هـ

 شعار

 

َمبٓءَََءاَدَمَََوَعلَّنََ َسأ ََعلَىََٱۡلأ ََعَرَضهُنأ ئَِكةَُِكلَّهَبَثُنَّ
ٓ َملَ  ُٓلَٓآِءََ َُفَقَبَلَأَۢوبََِٱلأ َمبِٓءََٰٓ  ىوِبَأِسَسأ

ِدقِيَهَ ََص   ١٣َ٣إِنَُكىتُنأ

َ 

Artinya :Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) 

semuanya, kemudia Dia perlihatkan kepada para malaikat 

seraya berfirman, “sebutkan kepada-Ku nama semua 

(benda) ini, jika kamu yang benar”. 

 

                                                             
1 Al-Baqarah, Ayat: 31 



 و
 

 إهداء

 أىديت ىذه الرسالة العلمية إىل:على مجيع نعمو ف احلمد و الشكر يليق هلل

 و شجعاين يدعوانالذان حبا مجا أحبهما  رومايوو أمي  سوىريمانوالدي احملبوبان أيب  .1
ىذا وطوا ي على و لعل أن يرضا خب لنجاحي حىت أمتمت على كتابة ىذه الرسالة العلمية.

 النجاح.
، املاجستري على أكمان شاه حممد ، املاجستري و الدكتورأمحد أسراريالدكتور األستاذ  .2

 اإلشراف إلمتام ىذه الواجبة األخرية.
، Andi Ardika, A.Md ،Evita Riani, Amd.Kep ،Efi Fitri Amd.Kep نياحملبوب شقائقي .3

Afifa Nahda Rafanda ألكون ممتازة، شكرا على دوافع احلماسة و الدعاء. 
، ريسكا ليستاري، تايوه ريستيا، ديندا فريماتا ساريغمال قدري زنيال، االعزاء  زمالئي .4

مال قدري زنيال، أشكرىم على السرور و غ ين، ريسا سوفريهاتني، حممود دين،يوليا
 نكون من الناجحني. ملي لناأ الفرح و احلزن قمنا مجاعة

  2014دقائي و زمالئي من قسم تعليم اللغة لعربية ملرحلة أص .5
 جامعيت احملبوبة رادين إينتان المبونج اإلسالمية احلكومية. .6

 



 ز

 ةترجمة الباحث

ي01التييا ي ييسييرمىةاياوريرة يينييفيمييرا اياوواييةييينين ري ري يي ا ييفيتوليي ،يإيليي ديايا ييا
 يايسيرري ما يسسيرينيويبمايوياسي يبة  يإخير يينالبريتيالثالثينيمينيب ة يي،مي0991ي ايسمبمني

ي. وماير

مثيي8112سييرينييختة يتوييت يياياي يا  ي0ت  سيتييفياد  سينياتةت اة ينياميرم ييني
مثيي8100ويمتييييتيسييييرينيت ييييياياي ييييا  ييإىلياد  سيييينيادترسييييىنياميرم يييينال  اسيييينياسييييتمةتي

ي.8102ويجنحتيسرينييبوكري5اد  سنيالثا رينياميرم نيت  ستية  يذلكييفي

بيير يمتياإلسيييم نياميرم يينيىفياوام ييني ااييينيإ تييا ياا اسييت يتوية يي يذلييكياسييتمة ي
وييييي ياتييي كتيي.اللغييينيال ةة ييينيت لييي  ية ييينيىفييسييي كل ييينيال  ييياخليييتم.يويي8102ية اييييننيسيييرين ي

نةيري سييي رويوييمل ييينييااةييية ي ييياايري ي جييييري0ي جيييير(ييفييةيييينيتامبيييا يKKNالرا بييينياوام  يييني 
وييييي ي ثيييتيوييةريييي ا يت بييير  يي2(ييفياد  سييينياتةت اة ييينياإلسييييم نياميرم ييينيPPL ام  يييني 

تةي نيس ىة يالىلبنييلىيادفيةااتيمينيخيي يمبرضرعيكتبتيالةسالنيال لم نيل   نيالبيالر يني
اميرم يينيي2اتةت اة يينييةاد  سيينيcاسييتا اميوسيياةصيال يير  يويةىاييينيادبييا  ييفيال يي يالةاةيي ي

ي.8102سرينييبر  مةري ا يت



 ح

 تقديرالشكر و الكلمة 

ر   ددن  محدد هلل ع  ددج   لددمج   ددن م ددك هللةددليت  هللةاهددلل هللةدد  ىت تقدددق ة  ق هدد   دد    دد 
.   هللةصدد ل   هللةمدد     ددن يددةهلل  ك ددق  ،   هلل ددتتق ع   ددن هلل  ددق كتقبدد  دددلر هللةة ددقة  هللةيت   دد 

هللةلددا هللةيددةيد ص دد   دد ن هللع    دد     دد  ،   ىت ددنقب    بةدد    ىلددو   يتدد  ب  مددق     يدد   
 هللة يو.

هللة رلدد  هللمقىليت دد  هللو     دددا هللة اقة ريدد     ددن ة نصدد   دددلر هللةة ددقة  هللةيت   دد    ددق  هللةيددة  
 ىلو ك    هللةرتب     هللةتيت    لقىليت  رهللديو  يلتق  الىل  نج هلل   ىل   هللحلا ىل  .

 :هللوفقضمج هللتلجيمج هللةياة  هللةت  مي     قد هللة ق ه   ّ   ّد ىت    هللمللق     ف هلر 

هللو ددددتقد هللةدددد كت ر هللحلددددق  ص دددد  ىلدددد كةي، هللملقلمددددتل كددددة    رهللديددددو  يلتددددق  هلل  دددد ىل    .1
 .الىل  نجهللحلا ىل   

هللو ددتقد هللةدد كت ر هللحلددق  وددل هللوندد هللر، هللملقلمددتل كيت  دد  ك  دد  هللةرتب دد    هللةتيت دد    قىليتدد   .2
 .الىل  نجلتق  هلل   ىل   هللحلا ىل    يرهللديو 

 قىليتددددد  رهللديددددو  يلتدددددق  قمدددد   يت ددددد   هللة ةدددد  هللةيتةب دددد   كدددددة     ، دددداةي هللملقلمددددتلهللة كت ر  .3
 .الىل  نجهلل   ىل   هللحلا ىل   

ىتك دق  ادقر  ص د   هللة كت ر كقمليدة  هللو     هللملقلمدتل هللو تقد هللة كت ر ىتمح  ىت دةهللري .4
ةاتقبدد   هللةت ل هددقتادداةهلل لددجي    ددن م ددك هلل راددقدهللت   هللملقلمددتل كقمليددة  هللةهددق  

 .دلر هللةة قة  هللةيت    



 ح

   نج.يو  يلتق  هلل   ىل   هللحلا ىل   الىلهللحملقضةيو   هللو ق لل  قىليت  رهللدد ئ   .5
ه دددل   ددددن هللةدددلي ي الىل دددد نجهلل  دددد ىل   هللحلا ىل ددد  بلددد هللر  8ىلددد ية هللمل ر ددد  هللالبت هلل  ددد   .6

 هللملةهلللك هللةيت       ق  دلر هللةة قة .
 م ك هللةلقس هللةليو  ق   هلل    ق  دلر هللةة قة  هللةيت     ىت دد  ااةهلل لجي . .7

ال يدددجهلل  بيت ددد  ىلدددو هللةا دددق    هللةصددد هلل .  ددددلهلل هللة نددد   ّ ىت   دددع هللة ق هددد   هبدددلهلل 

مبوددددةد هللةةلددددقف ىت  يلتاددددك دددددلهلل هللة ندددد  ة تيددددو ك   هلل  ددددق   قتفللددددن هللةل دددد    هللالقرتهلل دددد

 ة  قر ني.

 

   2118ىلقي    ،الىل  نجبقن هللر 

   هللة ق ه

 

 إيليس ديانا            
1411121117 
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 توضيح الموضوع .أ 

 : او الغلظات يف فهمهلتجنب األخطاء  االصطالحاتأرادت الباحثة توضيح 

 الًتقية .1

و استنبطت الباحثة أن الًتقية  1 الًتقية ىي االرتفاع و االزدياد و ما أشبو ذلك.

 ادلفردات العربية. سيطرةىي عملية الًتقية عن 

 سيطرة .2

و استنبطت الباحثة على أهنا قدرة  2 ىا.سيطرةىو الفهم و القدرة على  سيطرةال

 .على الفهم و استخدمت ادلفردات يف ادلناسبات حىت فهم الناس عنها و ال يتغري معناىا

 

 

 

                                                             
1 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai pustaka, 2002), hlm 43 
2 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai pustaka, 2002), hlm 45 
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 فرداتادل .3

رأى ىورن أن ادلفردات ىي رلموعة . مجع من مفردة و ىي الكلمة يف اللغة العربية

و ادلفردة من العنصر ادلهمة يف تعليم اللغة العربية و  3 عبارة.الكلمة ادلرتبة حىت تكون 

 ىا للطلبة عند تعلم درس اللغة العربية.سيطرةتكون مادة الزمة 

 الصورة وسيلة .4

الصورة ىي نتيجة أخذ الصورة  وسيلةرأت ملياين سومانًتي و جوىار فورمانا أن 

و رأى سوجاين و رفاع أن  4 من الوقائع على وجو الصور و السًت و الكلمات و الدالئل.

الفعالية و ادلستخدمة عند التعليم و رلذبة لدي الطلبة و السيما صورة  وسيلةالصورة ىي ال

5 ملونة.
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Syaiful Mustofa. Strategi pembelajara bahasa Arab Inovatif. (Malang: UIN-Maliki Press, 

2011). hlm. 61-62 
4
Mulyani Sumantri dan Johar Permana. Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 1999), hlm. 183 
5
Supartinah. Peningkatan Keterampilan Berbiجara Bahasa Melalui Terknik Pembelajaran 

Berجerita Gambar Seri. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Volume 04. No. 1, 2011), hlm. 10 
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  بارةادلبطاقة  .5

تستخدم البطاقة لتعريف ادلفردة إىل الطلبة عن بارة ىي البطاقة ادلذاكرة ادلبطاقة 

و  25X22طريقة إظهارىا حلظة مث لقن الطلبة ادلفردات ادلكتوبة. أما مقياس البطاقة ىي 

 6 اكتمل ادلفردات و الصورة.

 

 أسباب اختيار الموضوع .ب 

ا للطلبة. ألنو ال يسري سيطرهتمن شيء مهم يف تعليم اللغة العربية و البد  ادلفردات .1

التعليم سريا تاما حىت استوعب الطلبة مادة ادلفردات مناسبا بالقواعد ادلقررة. 

ادلفردات العربية يف الصف  سيطرةلذلك أرادت الباحثة معرفة طريقة الًتقية عن 

 .بونجماإلسالمية احلكومية بندار ال 8بادلدرسة االبتدائية c الرابع 

ادلأخوذة من الوقائع أو ادلصادر على شكل الصورة.  وسيلةالصورة ىي ال وسيلة .2

تعليمها إىل الطلبة تكون الصورة وسيلة  ةادلدرس تالسًت و مناسبا بادلادة اليت أراد

                                                             
6 Empit Hotimah. Penggunaan Media Flash جard Dalam  Meningkatkan Kemampuan Siswa 

Pada Menbelajaran Kosakata Bahasa Inggris Kelas II MI AR-ROجHMAN SAMARANG GARUT. 

(Garut: Universitas Garut, 2010), Jurnal Pendidikan Universitas Garut. Vol. 04; No. 01, hlm 10 



4 
 

للطلبة عند التعليم و حفظ ادلفردات حىت استوعب ادلادة. فبهذا أرادت الباحثة 

 .ادلفردات العربية سيطرةالصورة يف الًتقية عن  وسيلة سيطرةمعرفة طريقة 

ىي البطاقة اليت تظهر إىل الطلبة حلظة أو البطاقة ادلستخدمة لتعريف البطاقة مبارة  .3

ادلفردة إىل الطلبة عن طريقة إظهارىا حلظة مث حفظ و كرر الطلبة استطاعت 

 .البطاقة أن تستخدم لتعليم ادلفردات

 

 خلفية البحث .ج 

و دلعلومات لعلماء اللغة اليت تتغري بتغري االجتماع اللغة العربية ىي لغة العامل 

بعضهم يرون أن ظهر اللغة العربية بوسيلة  .يف اجملتمعالعربية أراد يف نشأة اللغة العربية 

 اإلشارة و األصوات.

إنسان و بعضهم يرون أن اللغة العربية ىي إذلام من اهلل سبحانو و تعاىل. و كل 

اللغة العربية من تعليم ادلفردات. و بأن ادلفردات من العنصر  ال خيلو تعليم 7 يولد بلغتو.

يف تعليم اللغة. و مهما وجدنا االختالفات يف التعريف و ىدف التعليم لكنهم  ادلهم

 يتوحدون يف الرأي بأن تعليم ادلفردات من اخلطوة األوىل يف تعلم اللغة.
                                                             

7
Abdul Wahab Rosyidi. Media Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: UIN-Malang Press, 

2009), hlm 1-2 
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ادلفردات ىي رلموعة  ادلفردة ىي الكلمة ادلرتبة حىت تكون مجلة و رأى ىرن أن

 8 الكلمات اليت تتكون منها اجلملة.

نستنبط أن ادلفردات ىي رلموعة الكلمة اليت تكون مجلة و فهمها الناس. و تكون 

، أما ادلفردات ترقية ادلفردات يف نفس الطلبة مهمةالكلمات مجلة و زلادثة لدي اجملتمع 

يف تعليم  وسيلةلذا احتاج الطلبة الالعربية اليت ال يزال يف التعليم أو ادلفردات اليت استوعبها. 

ادلفردات ىي قدرة الطلبة على ترمجة ادلفردات باجليد، و قدر الطلبة اعتبار ادلفردات و  

 9 ة.جيدة و قدرة الطلبة على وضعها يف اجلملة ادلفيدة نطقا و كتابكتابتها 

اإلسالمية احلكومية بندار  8بادلدرسة االبتدائية ج شعر الطلبة يف الصف الرابع 

و ىذا الذي قد سببو لناقص أو مل يكن تاما  فهم اللغة العربيةبونج على أن مهارهتم يف مال

مفردات يف كل لقاء الدرس و  5نقصان خزائن ادلفردات لديهم و مل يستطيعوا باحلفظ على 

واحد و يعلم ثالثة فصول و البيئة  ةحلصة درس اللغة العربية بعينو ألن ادلدرس نقصان الفرصة

 10 اليت مل هتتم على ممارسة اللغة العربية.

                                                             
8 Syaiful Mustofa. Strategi pembelajara bahasa ArabInovatif. (Malang: UIN-Maliki Press, 

2011), hlm. 61-62 
9
Syaiful Mustof.  Ob.جit., hlm. 60 

10
Farida Ummi Kalsum Agustumi, Guru bahasa Arab MIN 8 Bandar Lampung,  

Hasil wawanجara,Tanggal8 Januari 2018 
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كان التعليم يف الفصل الدراسي مل يسريسرية حسنة و أحيانا ىناك الصعوبة و 

 8بتدائية بادلدرسة اال cنقصان فعالية الطلبة أثناء التعليم كما وقع يف الصف الرابع 

بونج و يعرف ىذا احلال من صعوبة حفظهم خبمس مفردات  ماإلسالمية احلكومية بندار ال

 11 مفردة فقط. 2-1كل أسبوع و لكنهم يبلغون احلفظ 

 سيطرةادلفردات ىي نقصان  سيطرةو من مشكلة آخر عن صعوبة الطلبة على 

 و كان مدرس اللغة العربية .التعليمية و نقصان حرص الطلبة على مواد اللغة العربية وسيلةال

ال يستخدم  المبونجاإلسالمية احلكومية بندار  8بادلدرسة االبتدائية  cالصف الرابع يف 

و نقصان اإليضاح إال السبورة و ادلعلمة. و ىذا يسبب إىل نقصان متام الدراسة  وسيلة

يعتربو أن درس اللغة العربية صعب لذلك صارت النتائج غري ممتازة. كما  جذابة الطلبة حىت

 تبني يف اجلدول التايل:

 

 

 
                                                             

11
Hasil Observasi tentang Pembelajaran Bahasa Arab kelas IV c MIN 8 Bandar 

Lampung,Tanggal 10 Januari 2018 
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 1جدول 

بالمدرسة  cالمفردات للصف الرابع  سيطرةنتائج االختبار عن 
 المبونجاإلسالمية الحكومية بندار  8االبتدائية 

 اسن الطلبة رقن
 خصائص اإلنتاج

 نتيجة
 وضع الجولة الكالم الترجوة

1 Adibia Zahran 50 60 40 50 

2 Aditia Surya .P 50 60 40 50 

3 Ahmad Fauzi . M 70 60 20 50 

4 Alif Akbar 30 40 20 30 

5 Asih Alzahra 40 40 20 33 

6 Bunga Salsabila 50 70 40 53 

7 Daffa Ardiansyah 50 60 40 50 

8 Debby Sasti. A 50 60 40 50 

9 Dhea Amelia 40 60 30 43 

10 Dodi Saputra 40 40 20 33 

11 Fajar Titiyan. M 50 50 20 40 

12 Farizal Umar 50 60 40 50 

13 Husnul F. A. 60 60 20 46 

14 Ifa Nuraini 60 60 20 46 

15 Ima Fadhilah. K. 50 50 50 50 

16 Kharisma 70 70 70 70 

17 Kholis Suliszya 70 70 70 70 

18 M. Abdul Hakim 60 70 60 63 

19 M. Andika. S 40 40 40 40 

20 M. Ghozi. A 40 40 40 40 

21 M. Rakha. S 60 70 60 60 

22 M. Pauzan. F 60 70 60 60 

23 M. Riski Pratama 50 50 30 43 

24 M. Yoga Pratama 30 30 30 30 

25 M. Yusuf Habibi 30 40 20 30 

26 Nadien Anggita 60 70 60 63 
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27 Nadillah 40 40 40 40 

28 Naufal Qois. T 40 50 40 43 

29 Poppy Sadina. S 50 50 50 50 

30 Putri Rahmasari 60 60 50 56 

31 Sabrina Oktaviani 60 60 50 56 

32 Selvi Rahmadhani 50 50 50 50 

%18,75 6 عدد للكاهل  

%81,25 26 عدد لغير كاهل  

اإلسالمية احلكومية بندار  8بادلدرسة االبتدائية ادلفردات العربية  سيطرةمصدر البينات: نتيجة ادلالحظة عن 
  .2218يناير  12يف التاريخ  المبونج

 :معيار النتيجة

(A = )82-122 جيد جدا = 

(B = )72-79 جيد = 

 = مقبول 69-62( = ج)

(D ال يبلغ = )ناقص 62 = 

 

طالب يبلغون الدرجة الكاملة دبئوية  6اجلدول السابق ىناك من استنادا 

% من تلك البيانات تعرف أن نتائج 71,87طالبا دبئوية  4% و مل يكملوا 18,75

ألن معظم نتيجتهم ربت التقرير من النتيجة خاصة  الطلبة لتعلم اللغة العربية ضعيفة جدا

 .يف خزينة ادلفردات
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 سيطرةاحثة للقيام بالبحث عن ىذه ادلشكلة لًتقية ذبذبت البمن البيانات السابقة 

بادلدرسة االبتدائية  cالرابع  لطلبة الصف بطاقة ادلبارةبوسيلة الصورة و الطلبة على ادلفردات 

الصورة ىي الوسيلة التعليمية  وسيلةبشكل اللعبة.  المبونجاإلسالمية احلكومية بندار  8

ىي  بطاقة ادلبارةصنعت بادلدرس نفسو. و أمافيها صورة أو الرسوم من آلة التصوير أو 

اإليضاح بشكل بطاقة اللعبة فيها صورة و كتابة عن مفردات ما. الصورة و ادلفردات  وسيلة

 12 البد أن يكون قريبة مع بيئة الطلبة.

 سيطرةبارة ألهنما مناسبا لًتقية ادلبطاقة الصورة و  وسيلةد اختارت الباحثة و ق

و فيها الصورة مع ادلفردات.  بطاقة ادلبارةكانت الصورة واضحة و حيث  ادلفردات للطلبة 

دبخالطة كليهما ميكن أن يسهل الطلبة على ادلذاكرة و احلفظ عن ادلفردات من الصورة و  

 كذلك ممارسة نفس االعتماد على النفس.

الطلبة على  سيطرةلًتقية  بطاقة ادلبارةفلذلك اختارت الباحثة وسيلة الصورة و 

ادلفردات  سيطرةفردات. و يرجى من التعليم هبذه الوسيلة على إعطاء السهولة يف حفظ ادل

 .المبونجاإلسالمية احلكومية بندار  8بادلدرسة االبتدائية  جالرابع  للطلبة الصف

                                                             
12

Sumlati & dkk, Metode pembelajaran. (Bandung: جV Waجana Prima, 2008), hlm. 101  



01 
 

 البحثمشكلة  .د 
ىذا البحث من البحث اإلجرائي للصف و يركز البحث لإلجابة عن السؤال 

 التايل:
الصورة  وسيلةمن خالل استخدام  العربية ادلفردات سيطرة ترقيةكيف عملية  .1

اإلسالمية احلكومية بندار  8بادلدرسة االبتدائية  cالرابع  الصفيف  بطاقة ادلبارةو 
 ؟المبونج

العربية تًتقي من خالل استخدام وسيلة الصورة وبطاقة ىل سيطرة ادلفردات  .2
اإلسالمية احلكومية بندار  8بادلدرسة االبتدائية  cالرابع  الصفادلبارة يف 
 المبونج؟

 
 هدف البحث .ه 

 ىدف ىذا البحث ىو:
من خالل استخدام وسيلة الصورة ادلفردات العربية  سيطرةلتسليم نتيجة  .1

اإلسالمية احلكومية  8بادلدرسة االبتدائية  cالرابع  الصفوبطاقة ادلبارة يف 
 بندار المبونج

سيطرة ادلفردات العربية من خالل استخدام وسيلة الصورة ترقية  أميدىدلعرفة  .1
اإلسالمية احلكومية بندار  8بادلدرسة االبتدائية  cالرابع  الصفوبطاقة ادلبارة يف 

 المبونج
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 فائدة البحث .و 

 النظرية -1

ميكن البحث على تقدمي ادلداخلة يف إمناء ادلعلومات و يساعد التعليم لدرس 

 و لزيادة ادلعلومات للقراء. ادلفردات.اللغة العربية خاصة مادة 

 ادلمارسة -2

 للمدرس ( أ

أصبح البحث خربة للمدرس ليكون أعلم و أشد فامها باستخدا الوسيلة 

مناسبا بالنظم ادلقررة حىت  بطاقة ادلبارةالتعليمية خاصة لوسيلة الصورة و 

 .وصل التعليم بادلفردات إىل الغاية ادلقصودة

 لطلبةل ( ب

بطاقة وسيلة الصورة و  سيطرةمتحمسني يف التعلم ب البد للطلبة أن يكونوا

 .حىت سهل تفهيم ادلفردات هبا ادلبارة
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 لباحثل ( ت

يف  بطاقة ادلبارةوسيلة الصورة و  سيطرةينتفع البحث للباحثة خاصة دلعرفة 

و ترجو الباحثة على أن يكون  .حبفظ ادلفرداتلًتقية اللغة العربية التعليم 

 البحث رلذبا للباحث بعدىا و نافعا.

 

 نقد المرجع .ز 

 .البحث اإلجرائي للصف اليت قد كتب الباحثون السابقونمّر بنا البحوث عن 

 Media Gambar dalam Pengajaran كتبتها تيتيك نوريانيت دبوضوع "الرسالة العلمية   :والأ

Kosakata Bahasa Arab di TK Al Islam Jamsaren Surakarta Jawa Tengah  "( حبث

(. ىذه الرسالة العلمية ادليدانية بطريقة البحث 4رمسية فرقة بذبرييب للصبيان قبل الدراسة ال

يف تعليم مفردات اللغة الوسيلة التعليمية  سيطرةتبحث عن تطبيق  ةذبريبي دراسةالنوعية عن 

 اللغة العربية. سيطرةالعربية خاصة بوسيلة الصورة الفعالية يف ترقية 

 Pemanfaatan Media سيت عني خريية دبوضوع "اليت كتبتها  الرسالة العلمية:  ثانيا

Flash Card untuk Meningkatkan Penguasaan Mufradat Siswa Kelas VII A Mts N 

Ngeplak Sleman Yogyakarta Tahun 2012/2013"  سيطرةتركيز البحث فيها ىو تأكيد 
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ادلفردات للطلبة  سيطرةو نتيجتها تًتقى ادلفردات من ناحية كوكنيتيف يف مادة "البيت" 

  .بطاقة ادلبارةبوسيلة

 Peran Penggunaan دبوضوع " و قد كتبتها أنيس كورنياوايتالرسالة العلمية : ثالثا

Media Flash Card Dalam Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris (vocebulary)"  يستنبط

مفرحا و جذبا و الوسيلة كالبطاقة ادلبارة أشد  سيطرةمن ىذا البحث أن وصف التعليم ب

مفردات اللغة اإلجنليزية  سيطرةيتحمس الطلبة دلشاركة الدرس . و تعرف ىذه بًتقية يف 

 %.83,6بقدر 

 وسيلة سيطرةتشابة هبذه الرسالة العلمية و ىي لمية ىناك المن تلك الرسائل الع

ادلفردات  سيطرة. و لكن اختلف الًتكيز و تؤكد ىذه الرسالة على بطاقة ادلبارةالصورة و 

ادلناىج كتاب الطالب للغة العربية للصف الرابع على العربية يف مواد "أصحاب ادلهنة" يف  

بطاقة دبقارنة الوسيلة الصورة و  2215الدينية سنة طبعو الوزير الشؤون  2213الدراسية 

 .ادلبارة



 الباب الثّانى
 النظري اإلطار

 
 المفردات سيطرة .أ 

 مفهوم المفردات .ٔ

" Vocabulary "" و يف اللغة اإلجنليزية Kosakata ادلفردات يف اللغة اإلندونيسية "

و رأى ىورن أن  .أو رلموعة من الناس و بيئة اللغة انسو معناىا ىي كلمة معروفة باإلن

 1 ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تتكون منها اجلملة.

اليت تكون لغة ما تعرف أن ادلفردات ىي رلموعة الكلمات من البيان السابق 

قسم طعيمة  ادلعلومة بشخص، و ىذه اجملموعة تستعمل بو آللة االتصال مع اجملتمع

الكلمات ادلناسبة و الئقة لدلول صورة الذكاء  . تبٌت االتصال باستخدامادلفردات إىل أربع و

 و درجة الًتبية من مستعمل اللغة.

 المفردات  ليمعت .ٕ

 ىي:األمهيات يف تعليم ادلفردات 

                                                             
1
 Syaiful Mustofa. Strategi pembelajara bahasa Arab Inovatif. (Malang: UIN-Maliki Press, 

2011). hlm. 61-62 
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 :تعليم ادلفردات ال يقوم بنفسو  - أ

ال تُعّلم ادلفردات كدرس ما معُت بل أهنا متعلق بتعليمات ادلطالعة و 

 االستماع و اإلنشاء و احملادثة. 

 ربديد ادلعٍت - ب

كثَتة و ىذا الذي يسبب إىل صعوبة  لكلمة معاينيف اتكون قد 

الذين يتعلمون اللغة األجنبية. و يف ىذا ادلعٌت ينبغي للمدرس أن يعلم الطلبة 

 ادلعاين مناسبا دبوضوع ادلفردات حىت ال تنكسر فهم الطلبة خاصة للمبتدئُت. 

 الادلفردات يف مقتضى احل - ت

اليت ال تفهم بالطلبة و ال يليق استعماذلا يف اجلملة كثَت من ادلفردات 

و يف ىذا البد للمدرس أن يعلم ادلفردات و معانيها حسب فهمهم ادلثال: 

 حرف اجلّر و ما أشبو لك.

 تعليم ادلفردات يفالًتمجة  - ث

تعليم ادلعاين من ادلفردات بطريقة ترمجتها إىل لغة األم و ىذه من 

 منها إنقاص سرعة اخلاطر منعض النقائص بأسهل الطرائق و ربتوي على 

 و ليست كل كلمة يف اللغة األجنبية موجودة يف اللغة األم.الطلبة  مذاكرة
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 درجة الصعوبة - ج

 :من ناحية صعوبتها  لدي الطلبة اإلندونيسيُت انقسمت ادلفردات العربية

ادلثال: رمحة،  الكلمات السهلة ألهنا تشبو الكلمات يف اللغة اإلندونيسية  .ٔ

 كرسي، كتاب، علماء.

ألهنا ال تشبو الكلمات يف اللغة اإلندونيسية ادلثال: الكلمات غَت صعبة  .ٕ

 سوق، مدينة، ذىب.

 2 كلمات الصعبة شكلها و تلقينها. ادلثال: استبق، استوىل، تدىور.ال .ٖ

 

 المفردات منها: سيطرة مؤشرات .ٖ

 قدر الطلبة على ترمجة األنواع و أشكال الكلمات جيدا. .أ 

 الطلبة على النطق و كتابة ادلفردات باجليد.قدر  .ب 

 3 قدر الطلبة على استعمال ادلفردات يف اجلملة ادلفيدة نطقا و كتابة. .ج 

 

                                                             
2
Ahmad Fuad Effendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Malang: MISYKAT Malang, 

2012). hlm. 128-129 
3
Syaiful Mustofa.  Ob.Cit., hlm. 60 
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 تعليم المفردات طريقة .ٗ

  استماع الكلمات .أ 

أعطى ادلدرس الستماع الكلمات ادللفوظة للطلبة مفردة أو مكونة يف اجلملة. و 

 إذا كان الطلبة حافظُت باألصوات يف ادلرة الثانية أو الثالثة أحسن استماعا. 

  تلفيظ الكلمات .ب 

إعطاء الفرصة للطلبة على تلفيظ الكلمات ادلسموعة. و تلفيظ الكلمات 

 الطويلة.اجلديدة و مساعدة ذكرىا لألزمنة 

 استماع معاين ادلفردات  .ج 

إعطاء ادلعاين للطلبة باللغة العربية لتجنب الًتمجة باللغة األم إال إذا ليست ىناك 

طريقة آخر. و ىناك بعض األساليب التعليمية لتجنب الًتمجة للمدرس عند التعليم يف بيان 

رادف أو الضّد و عن كلمة ما منها بإعطاء مضمون السياق أو التعربف البسيط أو أو ادل

 استعمال اجلماد األصلي او شبهو او الصورة و التمثيل و الًتمجة.   

  قراءة ادلعاين .د 

بعد أن مسع الطلبة و لّفظواىا و فهموا هبا من ادلفردات اجلديدة كتب ادلدرس 

 على السبورة و بعد ذلك أعطى ادلدرس الطلبة الفرصة لقراءهتا بصوت عال.
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  تابة ادلفرداتك .ه 

ان الطلبة يطلبون بكتابة الكلمات اجلديدة ما دامت الكلمات منعشة لدي إذا ك

 مذاكرة الطلبة. كتب الطلبة على كراساهتم بامتثال ما كتب ادلدرس على السبورة.

 تكوين اجلملة ادلفيدة .و 

اخلطوة األخَتة من أنشطة تعليم ادلفردات ىي استخدام الكلمات اجلديدة يف 

4 كتابة.اجلملة ادلفيدة نطقا أو  
 

 

 خطوات تعليم المفردات .٘

 خطوات تعليم ادلفردات ىي: 

 قرأ ادلدرس ادلفردات مرتُت أو ثالثة مرات و الطلبة يستمعون ( أ

 كتب ادلدرس ادلفردات على السبورة كتابة واضحة   ( ب

 شرح ادلدرس ببيان مناسب مع الكلمة  ( ت

 وضع ادلدرس ادلفردة يف اجلملة ادلفيدة حىت فهموا الًتاكيب منها ( ث

 قلد الطلبة تلفيظ الكلمات مجاعة مث فرقة مث منفردا ( ج

                                                             
4
Ahmad Fuad Effendy.  Ob.Cit., hlm. 129-133 



51 
 

كيفية كتابة ادلعاين من ادلفردات إىل الطلبة و السيما إذا  أرشد ادلدرس الطالب   ( ح

 .صعبة الكيفية كانت

 كتب ادلدرس معاين ادلفردات و اجلمل على السبورة لتوضيح الشرح. ( خ

 .كتب الطلبة ادلفردات اجلديدة على السبورة يف كراساهتم ( د

 5 كتب الطلبة ادلفردات و ادلثال من اجلملة يف كراساهتم. ( ذ

 

 المفرداتالتقويم من تعليم  .ٙ

أصبح احتبار تعليم ادلفردات من فرقة التفهيم و كما كان االختبار اللغوي 

ادلفردات. و أما اختبار استعمال  سيطرةاستعماذلا. و اختبار التفهيم تؤكد على قياس 

 ادلفردات تؤكد على استخدام ادلفردات يف اجلمل ادلفيدة. 

و أما مؤشرات الكفاءة ادلقيسة ىي تلفيظ ادلفردات و معانيها و مرادفها و 

 6 ادلضادة و فرق الكلمات العربية.

 

                                                             
5 Muhammad Ali Al-Khuli. Strategi pembelajaran bahasa arab. (Yogyakarata: baSan 

Publishing, 2010), hlm. 103 
6

 Iman Asrori, Muhammad Thohir, Amin. Evaluasi dalam pembelajaran bahasa arab. 

(Malang: MISYKAT, 2012). hlm. 98 
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بندار  ٛمادة الصور من ادلفردات العربية يف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 7 .المبونج

      ُشْرِطي   .ٔ

      بِْيب  ط .ٕ

ح    .ٖ       َفَّلا

                                                             
7

Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 MIN, 

IV.(Jakarta:Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014), hlm. 33 
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    َخيااطَ   .ٗ

   َسائِق    .٘

ٙ.   

ٚ.     

 

ُمَوظََّفة  

















 

 ُمَمرَِّضة  
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ٛ.       

ٜ.     

ٔٓ.   

يف كتاب اللغة العربية للطلبة الصف الرابع، ىناك كثَت من ادلواد فيما يلي: القرءة، احلوار، 
والًتكيب. لكن يف ىذا البحث، تركز الباحثة على مادت ادلفردات، ىي سيطرة عشرة ادلفردات اجلديدة 

 ذبب على الطلبة سيطرهتا.
 

 الوسائل التعليميةنقد  .ب 
 التعليميةمفهوم الوسائل  .أ 

التعليم باستخدا األدوات إليصال ادلعلومات منها على أن رأى جاجني و برجيس 
الكتاب و الشريط و الشريط الصويت و الفيديو و ادلصور و الفيلم و الصورة و اللوحة و 

 ُمَهْنِدس  

 

 

 

 

 تَاِجَرة  

 ُجْنِدي  
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الصورة البيانية و التلفاز و الكومبيوتر و غَتىا. دبعٌت الوسائل التعليمية ىي نوع من مصدر 
و أدوات حسية و ربتوي على ادلواد التعليمية يف بيئة الطلبة اليت ذبذب عليهم التعليم 
 بالتعلم.

و التعريف األخرى من سوفامو أن الوسائل التعليمية ىي كونات من األدوات 

 ".software " و "hardware البارزة و اللينة، أي تتكون من "

يقال أن ( Nasional Education Association/NEAأي )ارباد الًتبية الوطنية و أما 

الوسائل ىي أشكال أدوات االتصال مكتوبة أو مسعية و بصرية و آالهتا. و الزم للوسائل 

 8 حىت تنظر و تشاىد و تستمع و تقرأ.بأن جيدد و يصرف التعليمية 

استنباطا من اآلراء السابقة أن الوسائل التعليمية ىي كل شيء مستعمل إليصال 

و اإلحساس و االىتمام و الرغبة و الدوافع حىت تصبح الوصايا و الرسائل و ادلعلومات 

 أنشطة التعليم.

 و لكن احلقائق أن الوسائل التعليمية تستخدم بادلدرس ألشياء ما تلي:

 التعليميةتوضيح األخبار أو ارسائل  .أ 

 تأكيد العوامل ادلهمة .ب 

                                                             
8
 Abdul Wahab Rosyidi. Media Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: UIN Malang Press, 

2009), hlm.  
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 التعليم بأنواع التقنيات .ج 

 توضيح ىيكل التعليم .د 

 إعطاء الدوافع ألنشطة التعليم لدي الطلبة .ه 

 

 ىدف استخدام الوسائل التعليمية .ب 

 اذلدف الرئيسي من استخدام الوسائل التعليمية ىي:

 أحسن الوصول حنو الطلبةلتصل ادلعلومات و األخبار  ( أ

 ادلعلومات للطلبة دون العملية التعليمية الطويلةسرعة قبول  ( ب

 9 عدم ادللل لدي الطلبة. ( ت

 

 الفوائد و ادلنافع و دور الوسائل التعليمية . ج

أن فائدة الوسائل التعليمية ىي التوضيح على التعليم، و تسهيل و رأى حنيف 

 فعالية التعلم.تكوين التعليم جذابا من ادلدرس إىل الطلبة حىت تكون دوافعا لتعلم الطلبة و 

                                                             
9
Abd Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah. Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab. (Malang: UIN-Maliki Press, 2012). hlm. 101-104 
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دلت تنيجة البحث على أن التعليم فعايل بوسيلة السمعية و البصرية حيث كانت 

% من احلواس النظرية و جبانب ذلك يقال أن ٖٛ% وصلت من احلواس السمعية و ٔٔ

 % مما ينظر و يسمع.ٓ٘% مما يسمع و أما الذكرى ٕٓمذاكرة اإلنسان تبلغ 

من عنصر التعليم االزم  عملية التعليم و بذالك ربضر الوسائل التعليمية يف

 اىتمامو بادلدرس.

 و يف العاّم كما ذكره عارف سادديان أن الوسائل التعليمية ذلا منافع كما تلي:

 توضيح العرض لءال تكون ادلعلومات قولية فحسب )نطقا و كتابة( ( أ

 ربليل احلد من ادلكان و الفرصة و احلواس ( ب

 باستخدام الوسائل التعليمية. إضياع النفوس السلبية من الطلبة ( ت

 و ىنا تفيد الوسائل التعليمية كما تلي: 

 إظهار احلماسة للتعلم لدي الطلبة (ٔ

 ببيئة الطلبة ديكن التعامل أكثر  (ٕ

 ديكن للطلبة التعلم بأنفسهم حسب رغباهتم (ٖ
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و بذلك أصبحت الفوائد من الوسائل التعليمية مهمة ليكون التعليم فعاليا و 

 10 إجيابيا و مفرحا ذلم عند تعلم اللغة.مبتكرا و 

 أمناط منها:لألنشطة التعليمية 

 ادلدرس كمصدر التعلم و وسيلة  أ

يف ىذه األنشطة كمفسر و أىل الشرح من ادلدرس كمبسط مهم 

منهج ما حىت تصل ادلعلومات و تنال غاية التعلم، و العملية التعليمية  

و وسيلتها دبعٌت الرسالة  ادلدرس كمبلغ الرسالةكمصدر العلوم الوحيد. 

للطلبة البد بوسيلتو بلغتو و أصواتو و سلوكياتو. الشرح و التمرينات و 

نطقا و كتابة و غَتىا و كلها وسيلة أو وسائل لتبليغ الرسائل حنو  األسئلة

  الطلبة.

 

 

 

                                                             
10

Abd Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah. Ibid., hlm. 104-108 
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 ادلدرس و الوسيلة التعليمية كمصدر التعلم   ب

فحسب يف استعمال  ادلدرس ال يستخدم الصوت أو ادلهارة اللغوية

اللغة كوسيلة التبليغ باستفادة أشياء آخر خارج نفسو لتكون الرسائل 

 أوضح. كوسيلة الصورة و البيان بالقول لتكون ادلادة أوضح.

 

 مسؤوليتو إىل الوسائل التعليمية ادلدرسينصب    ت

دور ادلدرس يف األنشطة التعليمية يضاف إىل الوسائل التعليمية و يف 

أصبحت الوسائل التعليمية كمبسط يف تبليغ الرسالة مثال يف ىذه اخلطوة 

تعليم االستماع و مساع األخبار بوسيلة الشريط. و بعد ذلك يناقش 

ادلدرس مع الطلبة عن زلتويات األخبار معا. و االستنباط ىنا أن التبليغ 

 11 من مضمون ادلادة مل يبلغ بادلدرس فحسب بل بدور الوسيلة التعليمية.

الوسائل التعليمية يف أنشطة التعليم خاصة للمرحلة االبتدائية فائدة 

ألن يف ىذه ادلرحلة ما زال تفكَت الطلبة على سَت حقيقي و مل مهم جدا 

يفكر عن األشياء الدقيقة و الكونية فكون الوسائل التعليمية دلهم جدا و 
                                                             

11
Abd Wahab Rosyidi. Media Pembelajarab Bahasa Arab. (Malang: PUIN-Malang Press, 

2009), hlm. 33-36 
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  تساعد على التعليم الذي مل يتضح بشرح البيان و اخلطابة. و الوسيلة

اليت ال تتضح بالبيان فحسب. من ىنا كمبسط و مبُت األشياء الصعبة 

12 تنظر القيمة التطبيقية من الوسائل التعليمية للطلبة و ادلدرس يف التعليم.
 

 

 

 طريقة اختيار الوسائل التعليمية . د

 ى سوفامو ىي:األمور ادلهمة قبيل استخدام الوسائل التعليمية كما رأ

 كل وسيلة تعليميةادلعرفة على خصائص   .ٔ

 اختيار الوسائل التعليمية حسب اذلدف ادلقصود .ٕ

 االختيار حسب الطريقة ادلستخدمة .ٖ

 االختيار حسب ادلواد ادلقدمة .ٗ

 االختيار حسب ضرورية الطالب و مراحلهم .٘

 االختيار حسب البيئة و ادلكان .ٙ

 13 أن ال يكون االختيار من بقية األشياء ادلوجودة. .ٚ

                                                             
12

Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain. Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: PT RINEKA 

CIPTA, 2010), hlm. 137 
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 يميةأنواع الوسائل التعله.  

انقسمت الوسيلة التعليمية يف العاّم بقسمُت الوسيلة اإللكًتونكية و غَت 

إلكًتونكية. و رأى مصطفى أن الوسيلة التعليمية تنقسم إىل الوسيلة السمعية و البصرية و 

 رلموعة العمل و رلموعة ادلالحظة.

ادلستعملة و و رأى سويانتو أن الوسائل التعليمية تنقسم حسب أغلبية احلواس 

سماع و اآللة لىي البصرية و السمعية و الكالم. فتنقسم ىذه الوسيلة إىل ثالثة منها اآلة ل

  14 للسماع و البصر. لةآلللبصر و ا

 الوسائل التعليمية ادلستخدمة يف تعليم ادلفردات ىي:و أما 

و غَتىا ياستخدام تلك كو ا منمنمة اجلماد: كمنمنمة الشقة أو البيت أو الفو  .ٔ

 بالتلقُت مث االستعراض و البيان عن كل مفردة.األدوات يستسهل ادلدرس 

و ديكن  مباشرة.الصورة و الرسوم من اجلماد األصلي الذي يؤخذ من ادلصور  .ٕ

 15 الوسائل صنعت بادلدرس نفسو.

 خطوات استخدام الوسائل التعليميةو. 

                                                                                                                                                                              
13

Abd Wahab Rosyidi.. Ob.Cit., hlm. 37-38. 
14

Abd Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah. Ob.Cit., hlm. 115 
15

Abd Wahab Rosyidi. Ob.Cit., hlm. 58-59 
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 خيطو التعليم باستخدام الوسائل التعليمية على ما تلي:

 االستعدادخطوة  .ٔ

و قد استعّدت الوسائل لطلبة لاستعداد باستعداد النفوس الفعايل  ( أ

على التعليمية كالصورة و البطاقة ادلبارة و البد هبا اإلخبار إىل الطلبة 

 .درساألقل بيوم قبل ال

  لتكون رلهزة.فّتش ادلدرس البطاقة ادلبارة  ( ب

 

 التنفيذ خطوات .ٕ

 .لتسهيل االستخدام وضع ادلدرس البطاقة ادلبارة على ادلكتب ( أ

دقيقة قبل الدرس بأدوات   ٘ٔالبد للطلبة أن يسكن يف الفصل  ( ب

 كاملة.

 شرح ادلدرس ىدف الدرس ادلرجو. ( ت

طلب ادلدرس اىتمام الطلبة حنو ادلواد باستخدام وسيلة الصورة و  ( ث

 البطاقة ادلبارة و كتابة األمور ادلهمة و اتباع اإلرشادات من ادلدرس.

 واحدا فواحدا.رفع ادلدرس البطاقات  ( ج
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فتش ادلدرس الطلبة مع سلوكياهتم طوال التعليم باستخدام الوسائل  ( ح

 التعليمية .

 ادلدرس كمصدر التعلم و ادلبسط. ( خ

 العمل خطوات .ٖ

بعد أخذ اخلالصة من مادة التعليم الناجح طلب ادلدرس الطلبة لي ( أ

 استخدام البطاقة ادلبارة

 عن ادلادة الصعبة طلب الطدرس الطلبة السؤال ( ب

ادلناقشة بُت الطالب قبل أن جييب ادلدرس أسئلتهم ألن ادلدرس   ( ت

 كادلبسط

 بعد انتهاء االستجواب البد للطلبة األخرى إجابة الباقية من األسئلة ( ث

أعطى ادلدرس االختبار لقياس النجاح من الطلبة بعد استخدام البطاقة  ( ج

 16 ادلبارة يف التعليم.

 

 و بطاقة المبارة  الصورةوسائل ملخص عن  .ج 

                                                             
16 Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2010),  hlm. 46 
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 تعريف وسائل الصورة (ٔ

وسيلة الصورة ىي الصورة من نتيجة ر فَتمانا أن ىمولياين سومانًتي و جو  ىرأ

و  17 التصوير يف الوقائع و ادلواضع و تبُت كالستور و اجلمل و العالمات و التشبيو و غَتىا.

سهلة الصناعة و كثَت سوجانا و رفاعي أن وسيلة الصورة ىي الرسالة بصرية بسيطة و رأى 

 18 زلبوهنا و كثرة اجلذابة للطلبة.

متنوعة مناسبا بنوع الكلمات رأى أكوس تاجنونج و إخوتو أن الصورة ادلستخدمة 

و أنواع ادلشيئة كاستعمال الفعل و تنوعت األمجدة ادلستخدمة و يستعمل أنواع االسم 

 19 .كالوقائع و غَتىا  الصفات و أي شيء آخر

أن وسيلة الصورة ىي الصورة ادلأخوذ من آلة التصوير من البيان السابق  استنباط

فلذلك تستخدم الوسيلة بأنواع األشياء و الوقائع ادلوجودة اليت تدل على ادلوضوع ادلقصود. 

ادلفردات أكثر من  سيطرةالتعليمية كآلة لتذكرة الطلبة عن مفردة أو كلمة ما و يؤثر على 

 قبل.
                                                             

17
Mulyani Sumantri dan Johar Permana. Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 1999), hlm. 183 
18

Supartinah. Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Melalui Terknik Pembelajaran 

Bercerita Gambar Seri. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Volume 04. No. 1, 2011), hlm. 10 
19

Agus F. Tangyong. Pengembangan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak. (Jakarta: 

Grasindo, tahun 1994), hlm. 149 
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لبسيطة و سهلة صناعتو و رلذبة بالطلبة يف ادلرحلة االبتدائية و االوصية البصرية 

ىي الصورة و أحسنها ملونة. و تدل نتيجة البحث أن الصورة ادللونة أحب للطلبة بنسبة 

الصورة غَت ملونة و خيتارون الصورة بنسبة الرسوم و الصورة البسيطة بنسبة الصعبة و احلقائق 

حل الطلبة و عمرىم يف اختيار نوع الوسيلة التعليمية. دلت تؤثر مر الواقعية. و جبانب ذلك 

مدرسا وجدت  ٛٛطالب من الصف األول و الرابع و حنو  ٗ٘٘دراسة فرنسي حنو 

% و ٖٛ% مدرسا أحب ذلم الصورة الصعبة و الطلبة دييزون الصورة البسيطة بعدد ٜٛبعدد

لصف الرابع أحب ذلم الصورة و أما االطلبة الصف األول حيب الصورة ادللونة و البسيطة. 

ة و لكن طبعا سيكون الدرس الصورة مل تكن مصدر الًتقي اجملموعية مهما كانت غَت ملونة.

أشد رلذبا لدي الطلبة و تًتقى نوعية التعليم باستخدام الوسائل التعليمية. و أما بنسبة 

 20 النظرية تؤثر نوعية التعليم حنو نوعية النتائج للطلبة.

الصورة يف ىذا البحث ربتوي على الصور ادلطبقة بادلوضوعات يف كتاب وسيلة 

اللغة العربية للصف الرابع و ىي عن ادلهن كصورة البوليس و الطبيب و الفالح و ادلخيط و 

 غَتىا.

                                                             
20

Nana Sudjana, Ahmads Rivai. Media Pengajaran. (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2013), 

hlm. 10-11 
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 تعريف بطاقة ادلبارة (ٕ

بطاقة ادلبارة ىي وسيلة بصرية و ىذه الوسيلة كبطاقة مذاكرة و مهنمة بالطلبة, و 

ىذه البطاقة لتعرف ادلفردات و معانيها بطريقة مشاىدهتا مع تلفيظ ادلفردات  تستخدم

ادلقصودة مع تقليد الطلبة. و ادلقياس يطبق حوائج الفصل إذا يكاد الفصل كبَتا فيكون 

ٕ٘xٕٓ .سينتيمًت فيها الصورة و ادلفردات 

أو ادلتفرقة  كالمها توضع يف اجلهة ادلتساويةطريقة وضع الصورة و ادلفردات متفرقة  

رأى سوريانا أن البطاقة ادلبارة ىي اللعبة الفعالية و الًتبوية  21 أو موضوعة يف بطاقة آخر.

ي منهاا: تنمية حبشكل البطاقات ربتوي على الصورة و ادلفردات تقصد لًتقية مجيع النوا

  22 .سيطرةال تادلذاكرة، مترين االعتماد على النفس و ترقية عدد الكلما

                                                             
21

Imam Asrori, Moh. Ahsanuddin. Media Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: CV. Bintang 

Sejahtera, 2016), hlm. 33-34 
22

 Empit Hotimah. Penggunaan Media Flash Card Dalam  Meningkatkan Kemampuan Siswa 

Pada Menbelajaran Kosakata Bahasa Inggris Kelas II MI AR-ROCHMAN SAMARANG GARUT. 

(Garut: Universitas Garut, 2010), Jurnal Pendidikan Universitas Garut. Vol. 04; No. 01, hlm 10 
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 تصنع كلاخلطوط و الصورة البد أن تكون أكرب و أوضح ألن يستعمل فعاليا 

ألن أكثر من مجلة ة مجلأكثر من و أن ال تكون كل بطاقة  اتكلم  ٘مجلة ال تكثر من 

 23 .تصعب الطلبة. و من واجبة ادلدرس ىنا أن يطيع الطلبة اخلطوات ادلكتوبة

من البيان السابق تستنبط أن بطاقة ادلبارة ىي البطاقة اليت تظهر لتعرف ادلفردات 

 ٛو معانيها بطريقة مناسبة مع تلفيظ الكلمات ادلقصودة و يقلدوهنا. القياس الالزمة عادة 

x ٕٔ  ٕٓأو x ٕ٘  الصورة و سينتيمًت. تناسب حبوائج الفصول و ربتوي ىذه البطاقة

 و أوضح لتمرين الطلبة و لزيادة خزائنهم للمفردات العربية أو ادلفردات و تصنعا أكرب

 .اإلجنليزية

تستخدم وسائل الصورة يف ىذا البحث اليت ربتوي على الصور ادلناسبة 

 بادلوضوعات للكتاب درس اللغة العربية للصف الرابع و ىي عن ادلهن.

 

 مزايا وسائل الصورة و بطاقة ادلبارة (ٖ

 الصورة مزايا منها: ائليف استخدام وس ( أ

                                                             
23

Acep Hermawan. Metodologi pembelajaran bahasa arab. (Bandung: PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2010), hlm. 240-241 
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موضوعو حقيقي يدل على ادلشكلة األساسية بنسبة إىل الوصف احلقيقي  .ٔ

 اللغوي.

و ليست كل ربلل مشكلة ادلكان و الوقت. الوسائل الصورة أو البصرية  .ٕ

و موضوعات ربمل إىل الفصول و ليس كل وسيلة ديكن محلها، أمور 

 فلذلك منمنمة اجلماد من أحد احلل ذلذه ادلشكلة.

وسيلة بصرية كالصورة ربلل نقصان ادلالحظة ومصادر القوة اليت ال متكن  .ٖ

 .أن تنظر مباشرة و أوضح بالصورة 

توضح ادلشكلة يف أي نوع كان لكل مرحلة كانت، حىت متنع عن إصابة   .ٗ

 اجملادلة.

 24 لوسيلة البصرية أرخص من اآلخر. .٘

 مزايا الوسيلة التعليمية بالبطاقة ادلبارة :ب(  

سهولة احلمل بشكل متسط و غَت كبَت جدا، و ال حيتاج ادلكان .   أ

 األوسع.

                                                             
24

 Arief. S, Sadiman, R. Raharjo, Anung Haryono, Rahardjito. Media Pendidikan. (Jakarta:PT 

Raja Indo Persada, 2011), hlm. 29-31  
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 الكهرباء و  حيتاج ادلهارة اخلاصةىل شكلها بسيطة ال حيتاج إ.   ب

سهلة ذكرىا خبصيتها تعرض الرسائل القصَتة عن األخبار و .   ت

 ادلعلومات حىت تصل إىل الطلبة بسهولة ذكر ادلفردات مع صورهتا

 25 ادلفرحة باستعمال اللعبة.جعل النفوس .   ث

 

 :مؤشرات البطاقة ادلبارة ( ٗ 

 وجود الصورة .أ 
 امتالك الكتابة .ب 
 شكل البطاقة .ج 

 ذلا مقرر القياس .د 
 26 ملونة و رلذبة. .ه 

 

 خطوات استخدام الوسيلة الصورة و البطاقة ادلبارة :( ٘ 

 الصورة (ٔ

 استخدم ادلدرس الوسائل حسب مراحل الطالب و منوىم .أ 
                                                             

25
Rudi Susila, Cepi Riyana. Media Pembelajaran Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan, dan 

Penilaian. (Bandung: CV Wacaba Prima, 2010), hlm. 93-96 
26 Abd Wahab Rosyidi. Ob.Cit., hlm. 58-60 



21 
 

مع تلفيظ ادلفردات واضحا و يقلد مرتُت أو أشار ادلدرس الصورة  .ب 

 ثالث و الطلبة يستمعون

 قلد الطلبة تكرار ادلدرس على قراءة ادلفردات .ج 

 لفظ الطلبة ادلفردات منفردا و رلموعة و فرقة .د 

 مع شرح قواعد النحو وضع ادلدرس اجلملة من ادلفردات .ه 

 27 .مترن الطلبة وضع اجلملة بادلفردات اجلديدة .و 

 البطاقة ادلبارة (ٕ

 أظهر ادلدرس البطاقة ادلبارة إىل الطلبة  .أ 

 لفظ ادلدرس ادلفردات و قلد الطلبة .ب 

 مث أشار ادلدرس الصورة الدالة على ادلفردات .ج 

 عن امساء ادلفردات خذ ادلدرس البطاقة مع السؤالأ .د 

 عن حفظ ادلفردات منفردا أو رلموعة التمرين  .ه 

                                                             
27

Rudi Susila, Cepi Riyana.  Ob.Cit., hlm. 87 
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الفرقة األوىل و  التقييم بادلراجعة مع تقدمي اللعبة بتقسيم الطلبة إىل .و 

الثانية و الفرقة األوىل ترفع البطاقة و تبدي ادلفردات و الثانية ترفع 

 28 البطاقة تبدي الصورة و بعده عكسها.

 خطوات استخدام الوسائل الصورة مع البطاقة ادلبارة :( ٖ 

قدم ادلدرس البطاقات بُت الصورة و البطاقة ادلبارة مع تلفيظ  .أ 

 مرات واضحا و الطلبة يستمعون.ادلفردات مرة حىت ثالث 

 كرر ادلدرس قراءة ادلفردات و الطلبة يقلدون. .ب 

أخذ ادلدرس البطاقات واحدا فواحدا مع سؤال ادلعاين من  .ج 

 ادلفردات مع الصور.

 بعد تقدمي ادلفردات مرن ادلدرس الطالب منفردا و رلموعة. .د 

قسم ادلدرس الطلبة بفرقتُت ألجل التقييم و صنع لعبة القرطاس  .ه 

دلفردات  مث قسم القراطيس فيها كتابة احلروف اذلجائية حسب ا

 29 ادلفردات ادلقدمة.

                                                             
28

 Sartini, Atik. Upaya Mengembangkan Kemampuan membaca Anak Melalui Media Flash 

Card Pada Anak Kelompok B4 Di Tk Aisyiyah Nangsari Kebakkramat Karanganyar. (Surakarta: 

Skripsi FKIP UMS, 2013, hlm 35 
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29 Sartini, Atik. Ibid., hlm. 35 



 الباب الثالث
 طريقة البحث

 
 نوع البحث .أ 

م ىذا البحث مدخل البحث النوعي. ادلدخل النوعي ىو ادلدخل بعرض ااستخد

يؤكد ىذا البحث جبمع البيانات  1 بياناهتا لغويا و حتلل بدون استخدام األسلوب اإلحصائي.

التحليل و  نوعيا و ال بشكل الكمي و يستخدم التحليل النوعي يف تقدمي البيانات و

 .استنتاج ادلغزى

نوع ىذا البحث ىو البحث اإلجرائي للصف. و رأى جار و كيميس أن البحث 

اإلجرائي للصف ىو ادلالحظة بادلدرس يف الفصل بطريقة االنعكاس عن نفسو بقصد 

 2 اإلصالح عن مهنتو كادلدرس حىت تًتقى نتيجة تعلم الطلبة.

رة األوىل و الدورة اثانية. و يف كل يعقد البحث اإلجرائي للصف بدورتني الدو 

 دورة لقاءان. و إذا كانت نتيجة التعلم ناقصة فستستمر الدورة تاليها.

 

                                                             
1
Etta Mamang Sangadji, Sopiah. Metode Penelitian- Pendekatan Praktik dalam Penelitian. 

(Yogyakarta: ج.V ANDI OFFSET, 2010), hlm. 26 
2
Suyadi. Panduan Penelitian Tindakan Kelas. (Yogyakarta: DIVA Press,2010), hlm.  21-23 
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 خطوات البحث .ب 

أمور و ىي  4طريقة البحث اإلجرائي للصف من كيميس و تيغارت تتكون من 

 اإلعداد و التنفيذ و ادلالحظة و االنعكاس. و البيان ما يلي:

 التخطيط .1

العمل الذي يبني عن : ما، دلاذا، مىت، أين، من، و كيف ختطيط ىيكل 

 3 سيكون العمل.

 التفيذ .2

يف ىذه اخلطوة أعد الباحث التخطيط اإلجرائي للصف حسب النقاط 

  4 ادلستعدة حيث كان البحث اإلجرائي يتكون من دورتني.

 ادلالحظة .3

ادلالحظة ىي عملية دلعرفة عن سري البحث يف سعي عن كل خطوة و 

 ادلفردات. استيعابة شأن الفصل و الطلبة و سعيهم لًتقية دلعرف

 
                                                             

3
Suharsimi Arikunto, Suhardjono, Supardi. Penelitian Tindakan Kelas. (Jakarta: Bumi Aksar, 

2010), hlm. 17  
4

Restia Berwina. Penelitian Strategi جontextual Teaجhing Learning (CTL) Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Bagi Peserta Didik SMP  Negeri 13 Bandar 

Lampung, (Skripsi, tahun 2014), hlm. 24 
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 التفكري .4

كرار عن ما سبق. و ىذا مهم لتنفيذ ثالث اخليفة و فىو عملية لتقدمي الت

 5 ىي االستمداد و التجديد و االرتفاع.

 :يغارت كما تليالذي ألقاه كييس و تجرائي للصف دورة البحث اإل

       1الصورة 

 (PTKاإلجرائي للصف )دورة البحث 

 
 

                                                             
5
Siti Ftimah. Penerapan Metode Iqro’ Dalam Meningkatkan Minat Membaجa Al-Qur’an 

Anak Radhatul Athfal Al-Muwwanah Tanjung Raya Keجamatan Tanjung Karang Timur Bandar 

Lampung , (Skripsi, tahun 2014), hlm. 15 
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 الدورة األولى (1

دور األنشطة التعليمية تتكون من اإلعداد و التنفيذ و ادلالحظة و الدورة ىي 

 االنعكاس.

 التخطيط -

 و يف ىذا البحث عن ادلهنة.إعداد موضوع الدرس  ( أ

إعداد الوسائل التعليمية عن أنواع ادلهنة لتكون مادة اليت تعلمها  ( ب

 الطلبة

الصورة و بطاقة ادلبارة و وسائل إعداد الوسائل التعليمية و ىي  ( ت

أقالم و معلمة و ممسحة و ورقة ادلالحظة عن للطلبة كراسات و 

 تنميات الطلبة.

و مادة التقييم ، ختترب بالطلبة اختبارا حتريريا و شفهيا  إعداد األدوات ( ث

لتناول البيانات عن نتائج تعلمهم و دنوىم لتكون القياس و مقدار 

جناح التعليم و مؤشراتو كإنتاج آثار الوسائل التعليمية ىل تؤثر على 

 ادلفردات للطلبة أم ال. استيعابترقية 
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 التنفيذ -

 سبا باإلعداد الذي قد صنع.منا عقادالعمل بالتنفيذ أو اإل

 المالحظة -

بنسبة ورقة ادلالحظة مباشرة عن التعليم بوسيلة الصورة و تعقد ادلالحظة 

بطاقة ادلبارة. ادلالحظة تعقد مبنهج نقاط الورقة. أنشطة ادلالحظة تعقد جلمع 

 البيانات مث لتقرير األنشطة التالية. 

 التفكير -

األخبار اجملموعة من التعليم. أعقد االنعكاس ىو العملية التحليلية عن 

الباحث االنعكاس بعد انتهاء عملية التعليم عن مشكلة موجودة و ادلزايا مث 

 التحليل.

 

 الدورة الثانية (2

 التخطيط -

 إعداد موضوع الدرس و يف ىذا البحث عن ادلهنة. ( أ
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الصورة و بطاقة ادلبارة و وسائل إعداد الوسائل التعليمية و ىي  ( ب

أقالم و معلمة و ممسحة و ورقة ادلالحظة عن للطلبة كراسات و 

 تنميات الطلبة.

إعداد األدوات و مادة التقييم ل، ختترب بالطلبة اختبارا حتريريا و  ( ت

شفهيا لتناول البيانات عن نتائج تعلمهم و دنوىم لتكون القياس و 

ج آثار الوسائل التعليمية ىل تؤثر مقدار جناح التعليم و مؤشراتو كإنتا 

 ادلفردات للطلبة أم ال. استيعابعلى ترقية 

 التنفيذ  -

 التنفيذ مناسبا بادلواد ادلعددة بوسائل الصورة و بطاقة ادلبارة.

 المالحظة -

 تعقد ادلالحظة طوال أنشطة التعليم

 تفكيرال -

 يعقد االنعكاس بعد انتهاء الدراسة أو التعليم
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 مبحثهموضوع البحث و  .ج 

بادلدرسة االبتدائية  c مبحث البحث ىو مدرس اللغة العربية للصف الرابع

طالبا. و أما موضوع  32مبدرس واحد و بعدد الطلبة  المبونجبندار  8اإلسالمية احلكومية 

 استيعابالبحث ىو تنفيذ تعليم اللغة العربية باستخدام وسائل الصورة و بطاقة ادلبارة لًتقية 

 .المبونجبندار  8بادلدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية  c ادلفردات للصف الرابع

 

 زمان و مكان  البحث .د 

مايو  4حىت وصل إىل التاريخ  2118أبريل  4أعقد البحث شهرا منذ التاريخ 

بدئت عملية التعليم منذ أول استخدام الوسائل حىت جنح البحث بالنتائج الوثيقة.  2118

 4اإلجرائي للصف البد على األقل بدورتني و يف كل دورة لقاءان و عدد اجلميع و البحث 

 لقاءات.

 المبونجبندار  8و مكان البحث يف للمدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 .جللصف الرابع 
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 محتويات البحث .ه 

 الباحث (1

 الباحث كعنصر مهم يف البحث.

 ورقة ادلالحظة (2

 بطاقة ادلبارة.الصورة و تفيد ورقة ادلالحظة دلعرفة تعليم اللغة العربية بوسيلة 

 أسئلة االختبار ادلقدم و األخري (3

 الصورة و تفيد األسئلة ادلقدمة دلعرفة نتائج التعلم من الطلبة قبيل تطبيق وسائل

بندار  8بطاقة ادلبارة و تقرر من كتاب اللغة العربية للمدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية 

و األسئلة األخرية ىي دلعرفة  ."أصحاب ادلهنة"و ادلوضوع فيها  cللصف الرابع  المبونج

 بطاقة ادلبارة.الصورة و نتيجة البحث و التعليم بعد تطبيق استخدام وسائل 

 الوثائق (4

 ىي البيانات اليت تصور على شأن التعليم عند الدرس. الوثائق
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 جمع البيانات طريقة .و 

 لتناول البيانات احملتاجة بدأ الباحث باخلطوات ما تلي:

 ادلالحظة (1

ادلالحظة ىي طريقة مجع البيانات بالتفتيش او ادلالحظة و التخطيط 

تكون ادلنهجي عن عناصر الظاىرة يف موضوع ما للبحث. و عناصر الظاىرة 

. و البيانات ادلأخوذة يف ىذا بيانات أو أخبار البحث و البد أن تكون كامال

بوسيلة الصورة و بطاقة ادلبارة يف الصف الرابع ادلفردات  استيعابعن البحث 

طوال عملية  و سارت ادلالحظة بتفتيش الباحث حنو الطلبة واحدا فواحدا ،ج

 6 .التنعليم

 قابلةادل (2

االستجواب و احملادثة بني الباحث أو صاحب ادلقابلة من عملية 

. و األسئلة بادلقابل أو صاحب اجلواب هبدف تناول األخبار احملتاجة بالباحث

ادلقابلة ىي من أحد طريقة مجع البيانات مباشرة من أىل األخبار عن الشأن 

 االجتماعي ظاىرا و باطنا.
                                                             

6
 Eko Putro Widoyoko. Teknik Penyusunan Instrument Penelitian. (Yogyakarta: PUSTAKA 

PELAJAR, 2012), hlm. 40-46 
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 وثيقةال (3

خنطيط رسالة ما ادلوجودة و الوثيقة من طريقة مجع البيانات بالنظر و 

ىذه الطريقة حتلل حمتويات الوثائق ادلتعلقة مبشكلة ادلبحوثة يف ىذا البحث 

ادلفردات بوسيلة  استيعابو الرسائل األخرى لتعليم  ةتعقد الوثيقة بأخذ الصور 

لصورة و البطاقة ادلبارة. و ىناك التصوير لتوثيق األنشطة الفعالية وسائل ا

 7 تعليم.بالطلبة طوال ال

 االختبار (4

االختبار ىو التمرينات ادلستخدمة لقياس ادلهارات و ادلعلومات و 

السلوكيات و التفكريات و الكفاءات اليت دتتلكها األفراد و الفرق و كان ىذا 

 8 االختبار حتريريا و شفهيا.

 

 تحليل البيانات طريقة .ز 

لتحليل البيانات طريقة حتليل البيانات ىي اخلطوات أو الفرصة ادلستخدمة 

 اجملموعة كشيء البد تقدميها قبل االستنتاج.
                                                             

7
 Eko Putro Widoyoko. Ibid., him 44 

8
Ahmad Tanzeh. Pengantar Metode Penelitian. (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 57  
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طريقة حتليل البيانات ادلستخدمة بالباحثة ىي الطريقة النوعية و نتيجة البحث 

ل و يبادلالحظة عن أنشطة الطلبة بورقة ادلالحظة من نتيجة التعليم تصنف و تنفصل مث حتل

ادلوضوعات من البحث حىت تستنبط باستنباط تؤخذ منها االستنباط باجلملة اليت تصور 

 عقلي و واضح.

 و أما خطوات التحليل للبيانات كما تلي:

 البيانات ختفيضأ. 

البيانات ىو االختيار من بيانات ما حيث كانت حنتاجة و غريىا و  ختفيض

 9 يفيد التوكيد و االختالص و مناسبا مبوضوع و دنط. تخفيضال

 عرض البياناتب. 

مع البيان ادلتكامل يف شكل البد أن تعرض البيانات بالًتتيب  تخفيضبعد ال

سيسهل دلدرس و الطلبة عما اجلداول . و عرض البيانات ادلرتب و ادلنهجي 

10 وقعت لسهولة االستنباط و تقرير العمل يف اخلطوة بعدىا.
 

 
                                                             

9
 Moh. Shoehada. Metode Penelitian Sosial Kualitatif (Untuk Studi Agama). (Yogyakarta: 

SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 132 
10 Mardalis. Metode Penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm 47 
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 اجتاالستنرسم ج. 

ترقية أغلبية أم دلا، و إن لن تستنبط البيانات اجملموعة بسؤال ىل جنح البحث بتأثري 

و استنادا بالبيان السابق  11 تًتقى فتقرر العمل بعده باستمرار التخطيط أو الوقوف بو.

 تبني الباحثة عن ىذا البحث اإلجرائي للصف خبطوات ما تلي:

البيانات كاالختيار و تقرير الًتكيز و تبسيط و أخذ اخلالصة   ختفيض -1

 ت مستعدة للبحث ادليداين.كبيانات أولية لتكون بيانا

 عرض البيانات ىو البيان عن البيانات حىت تكون واضحة. -2

 ىو السعي إلعطاء النتيجة أو القيمة مناسبا بعرض البيانات. رسم االستنباج -3

و بذلك استنباط البحث النوعي ميكن أن جييب مشكلة البحث ادلوجودة و 

 تنمو بعد البحث ادليداين. ميكن عدمو ألن مشكلة البحث النوعي موقتة و

ألخري ىو التحقيق عن البيانات و ىو تركيز بيانات ادلؤكدة و عرضها حتقق و ا

البيانات مبناسبتها مع النظرية ادلتعلقة و ادلوجودة باستخدام الوسائل التعليية و البطاقة ادلبارة 

                                                             
11

Margono. Metodelogi Penelitian Tindakan. (Jakarta: Rineka جipta, 2010), hlm 53  
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 المبونجبندار  8يف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية يف تعليم ادلفردات لدرس اللغة العربية 

 .  c للصف الرابع

 و دلعرفة مئوية نتائج التعلم تستخدم الرموز ما تلي:

P =  F 
  
X 

  N 

 ادلالحظة: 

(Pمئوية النجاح للطلبة = ) 

(Fمقدار نتيجة التعلم الناجح = ) 

(N.عدد مجيع الطلبة = ) 12
 

 

 المفردات استيعابمؤشرات نجاح  .ح 

 أما مؤشرات جنلح السطرة يف البحث اإلجرائي للصف ىي: و

                                                             
12

Annas Sudrajad. Pengantar Statistik Pendidikan. ( Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm 43  
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للمدرسة االبتدائية اإلسالمية  جادلفردات للصف الرابع  استيعابوجود ترقية  . أ

بقدراهتم على حفظ ادلفردات و استعماذلا لصناعة  المبونجبندار  8احلكومية 

النجاح للمدرس . و يقال باستخدام وسائل التعليم كالبطاقة ادلبارةاجلمل ادلفيدة 

 %.81على ادلفردات للطلبة بقيمة اجليد حتصل على:  ستيعابإذا كان مقدار اال

و تعرف ىذه القيمة من جناح مساواة نتيجة األشطة من الدورة األوىل يف كل حصة 

 الدراسة. 

 مؤشرات النجاح للباحث ىي: . ب

 تًتقى محاسة الطلبة عند تعليم اللغة العربية -1

 لطلبة يف تعلم اللغة العربية تًتقى فعالية ا -2

 ترقية النتائج للتعلم بًتقية أمور ما تلي: -3

 ارتفاع عدد ادلفردات ( أ

 ارتفاع كفاءة الطلبة يف الكتابة( 2 

ترقية ادلعلومات اليت سيطرىا الطلبة حوايل ادلفردات و القواعد النحوية و  -4

 .الصرفية و االختبار ادلقدمة و االختبار األخري



 الباب الرابع
 البحث تحليل المشكلة و

 
 صورة موضوع البحث .أ 

 المبونجبندار  8المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية تاريخ  .1

. و 5975سنة  المبونجبندار  8أسست ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية 

قد أسست تقدما لتعليمات اإلسالمية لدي اجملتمع حوذلا. و بنيت ادلدرسة على سعة 

 مًتا. 5885األرض 
و بعد أن تبدل ادلنظمة سنة بعد سنة صارت ادلدرسة مدرسة  1

و بالقرر  المبونجبندار  8ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية باسم  5989حكومية سنة 

 .(Wh/6/PP/004/364/1990رقم )من الوزير الشؤون الدينية 

ست مرات  المبونجبندار  8تبدل ادلدير للمدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 منذ تأسيسها و بعضها:

 5988-5975سنة     ديرجيس  -5

 5998-5988سنة    دارين عبد اهلل  -2

 5992-2885سنة  كتوراندوس إيرجايت عباس الد  -3
                                                             

1
Dokumen, MIN 8 Panjang TP. 2013/2014 
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 2885-5992سنة     ،بشَتة -4

 2852-2885سنة     S.Pd.I    سلمة، -5

 2852سنة      S.Pd.I  مورنيايت، -6

 اآلن.     S. Ag  فرزون، -7
2  

اآلن حتت رياسة  المبونجبندار  8قامت ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية  

على  عجار اجملتمعفرزون مث سعى ادلدرسة على ترقية نوعية او جودة الًتبية و التعليم و است

 التعلم فيها و اىتمام الًتبية و التعليم لألوالد.

 المبونجبندار  8لمدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية لبصرية و البعثة ال .2

ىي "متربع متخلق  المبونجبندار  8بصرية ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية 

من  المبونجبندار  8المية متجدد و مبتكر". و الرجاء أن تكون ادلدرسة االبتدائية اإلس

 ناحية إجنازات الدينية و العامة. و دلدرسة االبتدائية بيئة االجتماعية الصاحلة.
3 

 ىي: المبونجبندار  8البعثة للمدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 تقدمي الًتبية ادلمتازة من الناحية الدينية و العامة ( أ

                                                             
2
Dokumen Sejarah MIN 8 Panjang Tahun 2014/ 2015 

3
Dokumen Visi dan Misi MIN 8 Panjang Tahun 2014/2015 
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 تأسيس األخالق الصاحلة. ( ب

 ادلعلومات لدي الطلبة مناسبة بًتقية الًتبية ادلقررة.ترقية  ( ت

 تقدمي النتظيمات للمدرسة اجليدة مبشاركة كل ناحية من أعضاء ادلدرسة. ( ث

 المبونجبندار  8أحوال المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية  .3

و  حكومياموظفا  29 المبونجبندار  8للمدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 .مدرسُت األىلية و حافظ ادلدرسة 8ىيئات اإلدارية و  5
4 

 المبونجبندار  8لمدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية اأحوال الطلبة في  .4

عام  المبونجبندار  8عدد الطلبة يف ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 طالبا كما تبُت يف اجلدول التايل: 597 2854-2855

    1جدول 
 المبونجبندار  8ائية اإلسالمية الحكومية االبتدلمدرسة عدد الطلبة في ا

 عدد الطلبة البنات البنين فصل رقم
1 I A, B, C, D,E 88 110 198 
2 II A, B, C,D,E 104 97 201 
3 III A, B, C,D 86 98 184 
4 IV A, B, C,D 70 70 140 
5 V A, B,C,D 63 74 137 

                                                             
4
DokumenTenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan  MIN Panjang Tahun 2013/2014 
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6 VI A, B, C 74 42 116 
 976 491 485 عدد الجميع

 2857عام  المبونجبندار  8بادلدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية  ادلرجع: الوثيقى للطلبة

 8األدوات التعليمية في المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية أحوال  .5

 المبونجبندار 

 موضوع ادلدرسة .أ 

يف  المبونجبندار  8االبتدائية اإلسالمية احلكومية موضع ادلدرسة 

مًتا 5885فنجانج أوتارا فاجنانج. وسعة األرض  23شارع تنجونج فورا منرة 

مًتا مربع و مصدر األرض من الوقف  5758مربع. و يزيد الوسع اليوم إىل 

 ألجل الًتبية و التعليم يف تلك ادلدرسة.

 أحوال ادلباين  .ب 

 المبونجبندار  8االبتدائية اإلسالمية احلكومية أسست ادلدرسة 

أما عدد الفرقة يف ادلدرسة  .سنُتمبيزانية احلكومة ادلشاركة و احمل 5988منذ 

 غرفة بتقسيمات آتية: 23ىي 
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     2جدول 

 المبونجبندار  8عدد الفرقة في المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية 

 العدد النوع رقم

 5 ادلدرسةغرفة مدير  5

 5 غرفة ىيئة اإلدارة 2

 5 غرفة ادلدرس 3

 5 غرفة ادلكتبة 4

 9 غرفة التعليم 5

 5 غرفة الصحة 6

 5 ادلعمل  7

 5 ادلبٍت 8

 5 احلمام 9

 5 غرفة احلافظ 58

 5 شركة الطلبة 55
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 23 العدد

 المبونج بندار 8ادلرجع: الوثيقة دلدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 

 تقديم اإلحصائية .ب 

 الدورة األولى (1

، التنفيذ، ادلالحظة، التخطيطالتعليمية يف اللقاء األول حييط على األنشطة 

 .التفكَت

 التخطيط ( أ

يف  قبل بداية التخطيط قامت الباحثة بتحليل ادلشكلة و تنظيم النقاط  -

 كل دورة.

 ترتيب اخلطوة التعليمية -

 "ادلهنةأصحاب "إعداد مادة ادلفردات حتت ادلوضوع  -

رسالة الصورة الكتاب و القلم ادلعلمة و وسائل إعداد الوسائل مثل  -

 الوثيقة 
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 صناعة الوسائل التعليمية مثل الصورة من القراطيس و القردوس -

  ادلفردات  سيطرةإعداد النقد دلعرفة قدرة الطلبة على  -

 

 تنفيذال ( ب

دقيقة  x 68 5 ات و كل لقاءلقاءقامت الباحثة على عملية الدورة األوىل أربع 

 بأنشطة آتية:

 اللقاء األول -

 ادلقدمة( 5

 إلقاء السالم والدعاء باجلماعة -

 سألت ادلدرسة حال الطلبة -

 قرأت ادلدرسة كشف احلضور -

 سألت ادلدرسة عن الدرس ادلاضي -

 كررت ادلدرسة الدرس ادلاضي و تقدمي ىدف التعليم -
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 العرض( 2 

الصورة ادلستخدمة شرحت ادلدرسة مادة أصحاب ادلهنة و وسائل  -

 عند شرح ادلادة

 استمع الطلبة شرح ادلدرسة -

 استخدمت ادلدّرسة وسائل الصورة -

 أظهرت ادلدرسة الوسائل بذكر مفرداهتا واضحة -

 كرر الطلبة ادلفردات مث احلفظ -

 كرر الطلبة ادلفردات فرديا و مجاعيا -

 أشارت ادلدرسة الطلبة على ذكر ادلفردات اجلديدة -

 معاين ادلفرداتشرحت ادلدرسة  -

 طت ادلدرسة الفرصة لدي الطلبة على تكرير ادلفردات اجلديدةأع -

أعطت ادلدرسة الفرصة لدي الطلبة على حفظ ادلفردات اجلديدة و  -

 معانيها

 



64 
 

 االختتام( 3  

 شرحت ادلدرسة الواجبة ادلنزلية -

 يف ادلقبل التخطيطقدمت ادلدرسة  -

 اختتمت ادلدرسة التعليم -

 

 المالحظةج( 

البيان عن امهية تعلم ادلفردات يف اللقاء االول قبل عملية التعليم اعطت الباحثة 

و التخطيط بعده عن عناصر واجبة لتعليم اللغة العربية اليت ستبحث . يف تعليم اللغة العربية

 مع خطواهتم يف التعليم.من مشكالت ادلبحوثة 

بادلدرسة االبتدائية االسالمية  cاعقد تعليم اللغة العربية يف الصف الرابع 

دقيقة . و قبل ان يبدا  68طوال  2858ابريل  4يف التاريخ  المبونجبندار  8احلكومية 

 تعلى اجللوس يف مقاعدىم مث لفظ طلبةالباحث ترتيب الفصول بطلب ال تالدرس اعقد

 باللغة العربية. ةالسالم و جييب بالطلبة مث سال ادلدرس ةادلدرس
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ادلفردات بوسيلة  ةادلدرس ذكرة الدرس ادلاضي و بعد ذلك اعطتب ةادلدرس تبدأ

و لكن بعد ان  ةبادلدرس و كان الطلبة حائرة مل تعرف بوسيلة تعليمية ادلستخدمة .الصورة

بة قائمُت بالفهم الطال و كيفيتها يكونعن خطوات التعليم هبذه الوسيلة  ادلدرسة تشرح

ة وسائل الصور  ادلفردات واحدا فواحدا ةادلدرس ت. و بعد ذلك لفظعن خطوات موجودة

كلمات   5الطلبة على التقليد بقراءة ادلفردات  ةادلدرس ،تامام الفصل و طلب وبطقة ادلربة

 .ةادلدرس اكما متثل هبمجاعة و فرقة و فرديا و طلب نائبا منهم ان يتقدم امام الفصل  

الطلبة على ادلفردات سهلة ادلذاكرة و أكثرىم  سيطرةأصبحت  و بعد ذلك

مث أمر الطلبة باحلفظ و ادلراجعة من  ةكلمات من ادلفردات. و استكتفي ادلدرس  3يذكرون 

 الدرس بالسالم. ةادلدرس تادلفردات ادلوجودة مث اختتم

 

 اللقاء الثاني -

 التخطيط( أ

 إعداد  التخطيط التدريس -

 "أصحاب ادلهنة" إعداد مادة ادلفردات حتت ادلوضوع -
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 صناعة بطقط ادلبارة من القراطس والكرتون -

 صناعة الورقة ادلالحظة دلعرفة استخدام الوسائل التعليمية -

 ادلفردات   سيطرةإعداد النقد دلعرفة قدرة الطلبة على  -

 إعداد النقد األخر دلعرفة -

 

 التنفيذ( ب

 ادلقدمة( 5 

 إلقاء السالم والدعاء باجلماعة -

 حال الطلبةسألت ادلدرسة  -

 قرأت ادلدرسة كشف احلضور -

 ادلدرسة الدرس ادلاضي و تقدمي ىدف التعليم سألت -

 العرض( 2 

 لت ادلدرسة عن الدرس ادلاضيأس -

 يةشرحت ادلدرسة البطاقة ادلبارة كوسيلة التعليم -

 لقت ادلدرسة ادلفردات و كرر الطلبةأ -
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 أشارت ادلدرسة الصورة عن ادلفردات -

 من ادلفرداتوسيلة طلبت ادلدرسة مع سؤال كل  -

 بعد عرض ادلفردات مرنت ادلدرسة التلفيظ واحدا فواحدا -

للتقييم و ادلراجعة استعجرت ادلدرسة الطلبة بتقسيم فرقتُت أليف و  -

ة ترفع باء و الفرقة االوىل ترفع البطاقة حتتوي ادلفردات و الثاني

 و بعد عكسو.  الصورة الدالة على ادلفردات

 ةدرسة الفرصة لدي الطلبة على سؤال ادلفردات الصعبأعطت ادل -

 شرحت ادلدرسة معاين ادلفردات بإعطاء البطاقة ادلبارة -

أعطت ادلدرسة الفرصة لدي الطلبة على حفظ ادلفردات اجلديدة و  -

 بتقسيم فرقتُت كما سبق معانيها

 أعطت ادلدرسة الواجبة ادلنزلية للطلبة -

 االختتام( 3 

 طلبت ادلدرسة استنباطا من الطلبة عن الدرس اليوم -

 يف ادلقبل التخطيطقدمت ادلدرسة  -
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 المالحظة( ج 

يف الساعة  2858أبريل  6يف التاريخ  cعليم ادلفردات يف الصف الرابع يبدأ ت

 . بدأت ادلدرسة الدرس بإلقاء السالم مث السؤال عن الدرسالثانية حىت الساعة الثالثة هنارا

  ادلاضي و كان الطلبة ال يهتمون إال قليل منهم.

بالبطاقة ادلبارة و بعد ان فهم الطلبة  "أصحاب ادلهنة"مث تشرح عن موضوع 

كلمة بعد كلمة  فرداتادلمث لفظت ادلدرسة ادلعددة  ييةبدات ادلدرسة خطوات التعليم

 5الطلبة بأن تلقي من  و طلبتو اىتمامت الطلبة باإلرشاد بطاقة ادلبارة أمام الفصل 

 مفردات مجاعة أو فرديا.

بعد ذلك تصنع ادلدرسة اللعبة بتقسيم الفرقتُت أليف و باء و الفرقة االوىل ترفع 

و يف  .و بعد عكسو فرداتالثانية ترفع الصورة الدالة على ادل فرقةالبطاقة حتتوي ادلفردات و 

ىتمامهم يف التعليم خاصة عن و اظهرت من الطلبة محاستهم األوىل العملية ذلذه الدورة 

 اللعبة.
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من نفوس الطلبة فعاليتهم يف اللعبة و ال توجد واحد منهم يتحادثون  تظهر 

 بانفسهم و بعد الكفاية امرت ادلدرسة على الطلبة باحلفظ عن ادلفردات و بعد االنتهاء

 اختتمت ادلدرسة بالسالم. الدرس

 

 اللقاء الثالث و الرابع( 3 

 التخطيط (أ

 إعداد  التخطيط التدريس -

 "أصحاب ادلهنة"إعداد مادة ادلفردات حتت ادلوضوع  -

 صناعة الورقة ادلالحظة دلعرفة استخدام الوسائل التعليمية -

 إعداد وسيلة الصورة و بطاقة ادلبارة -

 ادلفردات   سيطرةإعداد النقد دلعرفة قدرة الطلبة على  -
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 التنفيذ( ب 

 ادلقدمة( 5 

 والدعاء باجلماعةإلقاء السالم  -

 سألت ادلدرسة حال الطلبة -

 قرأت ادلدرسة كشف احلضور -

 ادلدرسة الدرس ادلاضي و تقدمي ىدف التعليم سألت -

 العرض( 2 

مع  يةبطاقة ادلبارة كوسيلة التعليم شارت ادلدرسة الصورة معأ -

 و الطلبة يستمعون ادلفردات ثالث مراتتلفيظ 

 ألقت ادلدرسة ادلفردات و كرر الطلبة -

 ادلفردات عن ادلعٍت الصورة و ادلدرسة سألت -

 مع سؤال كل كلمة من ادلفردات بطاقة ادلبارة طلبت ادلدرسة -

 الفردي و اجلمعيةتضرب ادلدرسة عن الفظ با

صنعت ادلدرسة لعبة "قرطاس ادلفردات"  ادلراجعة  للتقييم -

 بتقسيم فرقتُت أليف و باء 
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إىل فرقة األوىل و أحدم من الطالبة يفتع  ادلدرسةمث أشارت  -

القرطاس و يذكر ادلفردات حسب حروف احلجائية، والفرقة 

  الثانية تصع األجوية

 مث بذلك عكس الفرقة -

فردات أعطت ادلدرسة الفرصة لدي الطلبة على السؤال عن ادل -

 الصعبة  اجلديدة

 وسائل الصورة و شرحت ادلدرسة معاين ادلفردات بإعطاء -

 بطاقة ادلبارة

 أعطت ادلدرسة الواجبة ادلنزلية للطلبة -

 االختتام( 3 

 طلبت ادلدرسة استنباطا من الطلبة عن الدرس اليوم -

 يف ادلقبل التخطيطقدمت ادلدرسة  -
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 المالحظة( ج

يف الساعة  2858أبريل  58يف التاريخ  عليم ادلفردات يف الصف الرابع جأعقد ت

و قبل بداية الدرس البد للطلبة قراءة الصور القصَتة من  الواحدة اىل الساعةالثانية هنارا.

اضي بدأت ادلدرسة الدرس بإلقاء السالم مث السؤال عن الدرس ادل القرآن الكرمي و بعد ذلك

 يهتمون إال قليل منهم. و كان الطلبة 

وسائل الصورة  با "أصحاب ادلهنة"عن موضوع  شرحت ادلدرسة يف اللقاء الثالث

مث أعد ادلدرسة ادلفدات ادلذكورة بالوسائل الصورة  .58ادلفردات ادلذكورة  بطاقة ادلبارة وو 

البق  قسمت ادلدرسة اىل فرقتُتب و "القرطاس ادلفردات"بلعبة وبطاقة ادلبارة، وصنعت ادلدرسة 

تركز ىذه اللعبة على سرعة خطرة الطلبة بذكر ادلفردات بعالمة حرف من احلروف  والباء 

 .اذلجائية

بعد ذلك تصنع ادلدرسة اللعبة بتقسيم الفرقتُت أليف و باء و الفرقة االوىل ترفع 

قراطيس تكتب فيها حرف من حروف  58صنعت ادلدرسة اللعبة بقرطاس ادلفردات عددىا 

ة و انقسمت الطلبة ذكر ادلفردات اليت تبدا من تلك احلروف ادلكتوب اذلجائية مث البد للطلبة

 شارت ادلدرسة الفرقة االوىل لفتح القرطاس و الثانية ذكر ادلفردات مث عكسو.لى فرقتُت و أع
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ظهرت من الطلبة محاستهم و  يف اللقاء الثالث و يف العملية ذلذه الدورة 

و لكن يظهر بعض من الطلبة مل يفهمون و مل  تمامهم يف التعليم خاصة تعليم ادلفرداتاى

و بعد الكفاية امرت ادلدرسة على الطلبة باحلفظ عن ينجحوا باحلفظ عن ادلفردات يف اليوم 

 و بعد االنتهاء اختتمت ادلدرسة بالسالم. ،ادلفردات

بعد انتهاء اللقاء الثالث يف الدورة االوىل شعرت الباحثة على اهنا حتتاج بتنفيذ 

ادلفردات بوسيلة الصورة و  سيطرةادلفردات للطلبة دلعرفة نتيجتهم يف  سيطرةم على التقيي

فيعقد التقييم يف اللقاء الرابع ذلذه الدورة االوىل. و يعقد التقييم باالختبار مع البطاقة ادلبارة 

دون اسئلة و اختبار شفهي حسب الفردات اليت تعلموىا  58اعطاء االسئلة تتكون من 

بوسيلة الصورة ادلفردات  سيطرةعلى و يهدف البحث دلعرفة نتيجة الطلبة  الكتاب. النظر اىل

 و البطاقة ادلبارة و النتائج كما تلي:

    3جدول 
بالمدرسة االبتدائية  cللصف الرابع  في الدورة األولىالمفردات للطلبة  سيطرةنتيجة 

 المبونجبندار  8اإلسالمية الحكومية 
 البيان  النتائج االسماء رقم

1 
Adibia Zahran 

60 
 الناجح

2 
Aditia Surya .P 

70 
 الناجح
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3 
Ahmad Fauzi . M 

80 
 الناجح

4 Alif Akbar 50 غير الناجح 

5 
Asih Alzahra 

90 
 الناجح

6 
Bunga Salsabila 

90 
 الناجح

7 Daffa Ardiansyah 40 غير الناجح 

8 Debby Sasti. A 30 غير الناجح 

9 Dhea Amelia 80 الناجح 

10 Dodi Saputra 30 غير الناجح 

11 
Fajar Titiyan. M 

80 
 الناجحغير 

12 
Farizal Umar 

80 
 الناجح

13 Husnul F. A. 50 الناجح 

14 Ifa Nuraini 40 غير الناجح 

15 
Ima Fadhilah. K. 

100 
 الناجحغير 

16 
Kharisma 

100 
 الناجح

17 
Kholis Suliszya 

100 
 الناجح

18 
M. Abdul Hakim 

100 
 الناجح

19 
M. Andika. S 

70 
 الناجح

20 
M. Ghozi. A 

80 
 الناجح

21 
M. Rakha. S 

100 
 الناجح

22 
M. Pauzan. F 

70 
 الناجح

23 
M. Riski Pratama 

60 
 الناجح

24 
M. Yoga Pratama 50 

 الناجح

25 
M. Yusuf Habibi 

70 
 الناجحغير  

26 
Nadien Anggita 

100 
 الناجح

27 Nadillah 30 الناجح 
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28 
Naufal Qois. T 

60 
 الناجحغير

29 
Poppy Sadina. S 80 

 الناجح

30 
Putri Rahmasari 

65 
 الناجح

31 
Sabrina Oktaviani 

70 
 الناجح

32 
Selvi Rahmadhani 

70 
 الناجح

 %71,87 23 عدد الناجح

 %28,12 9 عدد غير الناجح

 معيار النتيجة:

 (A= ) 88-588 جيد جدا = 

(B= ) 78-79 جيد = 

(C= ) 68-69 مقبول = 

(D= )  ناقص 68ال يبلغ = 

طالبا مبئوية  23ل السابق دلت ان جنح الطلبة بعدد نادا من اجلدو تاس

مناسبا خبصائص جناح  .%28,52طالبا مبئوية  9%  و الذي مل ينجحون 75,87

بلغت  المبونجبندار  8االبتدائية اإلسالمية احلكومية المدرسة تاصف الرابع ج ل البحث

البحث ىل النتيجة ا% و لكن ترقت بنسبة  88فلذلك بلغت نتيجة البحث  . 88%

 قبل تطبيق وسيلة الصورة و بطاقة ادلبارة. األولية
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 التفكير( د 

 نادا بنتيجة البحث يف الدورة االوىل يعقد اإلصالح بتخطيط ما يلي:تاس

  وسيلة الصورة و بطاقة ادلبارة عن البيانإعطاء  -

البد للمدرس أن يستويل بشأن الفصل حىت ال يوجد أحد من الطلبة يتحدثون مع  -

 و ال يهتم الدرس مهباصاحأ

 البد للمدرس إعطاء الدوافع أكثر ليزداد الطلبة محاسة -

 ادلفردات سيطرةالتقييم لقياس  ةأكد ادلدرس -

اللعبة  و شرح  تكما أعد  ،كل شيء يتعلق بتنفيذ الدورة الثانية  ةادلدرس تأعد -

 ادلفردات مرة ثانية حىت تكتمل النقائص من الدورة الثانية.

 انطالقا من نتيجة ادلالحظة يف الدورة االوىل يفهم الشأن من الطلبة كما تلي:

 غَت متحمس و أقل نشاطاكثَت من الطلبة   -5

 يستطيعون عن:كثَت من الطلبة مل  -2

 نطق ادلفرات ال يزال غَت مطابقا بادلغارج احلروف . أ
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 ترمجة ادلفردات، وكثَت من الطلبة خطاء يف النطق . ب

 ج. صناعة اجلملة و كتابة ادلفرات الصحيحة

الطلبة على استخدام الوسيلة الصورة و البطاقة ادلبارة يف اللقاء  يرجو -3

 مع اللعبة التعليمية ادلقبل

 %88الطلبة على مقدار أساسي  سيطرةمل تبلغ  -4

 

 الدورة الثانية  (2
 اللقاء الخامس( 5

 التخطيط( أ

 إعداد  التخطيط التدريس -

 "أصحاب ادلهنة"إعداد مادة ادلفردات حتت ادلوضوع  -

 صناعة الورقة ادلالحظة دلعرفة استخدام الوسائل التعليمية -

 "الًتكيز"ة إعداد وسيلة اللعب -

  ادلفردات  سيطرةإعداد النقد دلعرفة قدرة الطلبة على  -
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 التنفيذ( ب

 ادلقدمة( 5 

 إلقاء السالم والدعاء باجلماعة -

 سألت ادلدرسة حال الطلبة -

 قرأت ادلدرسة كشف احلضور -

 ادلدرسة الدرس ادلاضي و تقدمي ىدف التعليم سألت -

 العرض( 2 

 صغَت طلبة لصناعة شكل مستديرأشارت ادلدرسة ال -

 58-5اختارت ادلدرسة طالبا ليبدأ العدد من  -

 فالبد للطلبة ذكر ادلفردات و ليس العدد 3إذا وصل العدد إىل  -

 إىل ارىا ذكر العدد 4و لكن ثبت لرقم   3

 البد ذكر ادلفردات كما سبق 6كنمرة   3للعدد ادلتساوي بعدد -

 جيري العقاب دلن يتجاوز النظام -

 ةسألت ادلدرسة فهم الطلبة على اللعب -

 البةبداية اللعبة وأشارت ادلدرسة أحد من الط -
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 ادلدرسة اىل الطلبة عن التدريبات شرحت -

 االختتام( 3 

 يف ادلقبل التخطيطادلدرسة إعداد  -

 اختتمت ادلدرسة بإلقاء السالم -

 

 المالحظة( ج

أبريل  28للدورة الثانية يف التاريخ  cعليم ادلفردات يف الصف الرابع أعقد ت

 الدعاء مث و قبل بداية الدرس البد للطلبة قراءةالوسائل البطقة ولعبة "الًتكيز" ب. 2858

الصور القصَتة من القرآن الكرمي و بعد ذلك بدأت ادلدرسة الدرس بإلقاء السالم مث السؤال 

جترى ادلدرسة على اللعبة . يهتمون و جييبون االسئلةعن الدرس ادلاضي و كان الطلبة 

 و .أمرت ادلدرسة الطلبة لصناعة فرقة مستديرة صغَتة مثتناسب باخلطوات التعليمية. 

فالبد للطلبة ذكر  3إذا وصل العدد إىل  58-5اختارت ادلدرسة طالبا ليبدأ العدد من 

 6 كنمرة  3للعدد ادلتساوي بعدد ذكر العدد 4و لكن ثبت لرقم  3 ادلفردات و ليس العدد

 .البد ذكر ادلفردات كما سبق
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جيري العقاب دلن يتجاوز النظام مث سألت ادلدرسة فهم الطلبة على اللعبة اما 

قاء آراءىم لّ و بعد ذلك اعطت ادلدرسة الفرصة للطلبة على ال بداية اللعبة بقراءة الطلبة العدد

االستجواب عما مل يفهموا و اكثر التعامل الفعايل و الدور بتعليم و تعلم ادلفردات باللعبة و 

 من الدرس.

الًتقية الحظت ادلدرسة أن يف اللقاء اخلامس ظهور  و يف العملية ذلذه الدورة

و بعد الكفاية امرت  من ادلدرسة.يف اتباع الدرس و عمل الواجبة ادلنزلية  اإلجيابية و الفعالية

 ادلدرسة بالسالم.ادلدرسة على الطلبة باحلفظ عن ادلفردات و بعد االنتهاء اختتمت 

 

 اللقاء السادس( 6

 التخطيط( أ

 إعداد  التخطيط التدريس -

 "أصحاب ادلهنة"إعداد مادة ادلفردات حتت ادلوضوع  -

 صناعة الورقة ادلالحظة دلعرفة استخدام الوسائل التعليمية -

 وسيلة بطاقة ادلفردات ة "من ىو"إعداد وسيلة اللعب -
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 ادلفردات   سيطرةإعداد النقد دلعرفة قدرة الطلبة على  -

 

 التنفيذ( ب 

 ادلقدمة( 5 

 إلقاء السالم والدعاء باجلماعة -

 سألت ادلدرسة حال الطلبة -

 قرأت ادلدرسة كشف احلضور -

 ادلدرسة الدرس ادلاضي و تقدمي ىدف التعليم سألت -

 العرض( 2 

 لبطاقتُت تكتب فيها أنواع ادلهنة و....عدت ادلدرسة اأ -

 أليف، باء، جيم، و دالفرق للطلبة  4قسمت ادلدرسة  -

 وزعت ادلدرسة البطاقات عن أنواع ادلهنة إيل كل فرقة -

 ظهرت ادلدرسة أحد من البطاقات تكتب فيها مكان و قراءهتا -
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للطلبة الذين حيمل ادلفردات متساوية مبا كتبت ادلدرسة فالبد لو أن  -

 يرفع يده و يقرأ بطاقتو

 صنع اجلملة ادلفيدةدلا أصابت االجابة أمرت ادلدرسة الطلبة بأن ي -

 استمرار اللعبة بذكر ادلفردات من البطاقة  -

 شارت ادلدرسة الطلبة بأن يسأل عما مل يفهمواأ -

 سألت ادلدرسة فهم الطلبة على اللعبة -

 فرداتة ادلدلدرسا أقر و يبداية اللعبة  -

 دريبات شرحت ادلدرسة اىل الطلبة عن الت -

 االختتام( 3 

 يف ادلقبل التخطيطقدمت ادلدرسة  -

 اختتمت ادلدرسة بإلقاء السالم -
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 المالحظة( ج 

أبريل  25للدورة الثانية يف التاريخ  جأعقد تعليم ادلفردات يف الصف الرابع 

و قبل بداية الدرس البد للطلبة قراءة الدعاء مث الصور القصَتة من  . بلعبة "من ىو"2858

القرآن الكرمي و بعد ذلك بدأت ادلدرسة الدرس بإلقاء السالم مث السؤال عن الدرس ادلاضي 

شرحت  شرحت ادلدرسة اللعبة مناسبا باخلطواهتا، .الطلبة يهتمون و جييبون االسئلة و كان

 أعدت ادلدرسة البطاقتُت. واهتا،ادلدرسة اللعبة مناسبا باخلط

أنواع ادلهنة وبطاقة الثانية تكتب فيها "مكان العمل"  بطاقة األوىل تكتب فيها

و دال بعد ذلك وزعت فرق للطلبة أليف، باء، جيم،  4قسمت ادلدرسة و  بأنواع ادلهنة

متساوية مبا  ادلدرسة البطاقات عن أنواع ادلهنة إيل كل فرقة للطلبة الذين حيمل ادلفردات 

كتبت ادلدرسة فالبد لو أن يرفع يده و يقرأ بطاقتو و دلا أصابت االجابة أمرت ادلدرسة 

اللعبة بذكر ادلفردات من البطاقة. يف عملية بعده استمرار  .الطلبة بأن يصنع اجلملة ادلفيدة

لبة ليصبحوا التعليم تبدوا أن الطالبة تركزون أكثر اللعبة ادلدرسة أيضا مزيدا من الفرصة للط

 .الىت مل تفهموا  دادلواأكثر نشاط يف عملية التعليم، وكثَت منهم تطرح أسئلة واألجابات عن 

 أشارت ادلدرسة الطلبة بأن يسأل عما مل يفهموا مث سألت ادلدرسة فهم الطلبة على اللعبة 
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 س ظهوردرسة او الباحثة أن يف اللقاء السادو يف العملية ذلذه الدورة الحظت ادل

عمل الواجبة ادلنزلية من ادلدرس  يف اتباع الدرس و من الطلبة الًتقية اإلجيابية و الفعالية

و قد استطاع الطلبة على الًتمجة و صناعة اجلملة ادلفيدة من مجيع . أحسن بنسبة قبلها

و بعد الكفاية امرت ادلدرسة على الطلبة باحلفظ عن ادلفردات  ادلفردات اليت ألقاىا ادلدرس.

 بعد االنتهاء اختتمت ادلدرسة بالسالم.و 

 

 و الثامن اللقاء السابع( 7-8

 التخطيط( أ
 إعداد  التخطيط التدريس -

 "أصحاب ادلهنة"إعداد مادة ادلفردات حتت ادلوضوع  -

 صناعة الورقة ادلالحظة دلعرفة استخدام الوسائل التعليمية -

 التعليمية  للعبةالصورة  إعداد وسيلة -

 ادلفردات   سيطرةإعداد النقد دلعرفة قدرة الطلبة على  -
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 التنفيذ( ب

 ادلقدمة( 5 

 إلقاء السالم والدعاء باجلماعة -

 سألت ادلدرسة حال الطلبة -

 قرأت ادلدرسة كشف احلضور -

 ادلدرسة الدرس ادلاضي و تقدمي ىدف التعليم سألت -

 العرض( 2 

 5/6من  فرق و تتكون كل فرقة 5قسمت ادلدرسة الطلبة على  -

 طالب يقومون مستقيما

 4و الثانية فرقة  5,2,3قررت ادلدرسة اللعبة بدورتُت األوىل فرق  -

 .5و 

من كل فرقة  أظهرت ادلدرسة بطاقة واحدة قد أعدت إىل طالب -

  صحابوأدون أن يعرف  بقراءة جهرية

ول يوسوس يف أذن صاحبو الطالب الثاين و يستمر الطالب األ -

 إىل بعده
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 األخَت يوسوس إليو ادلفردات يكتب على السبورةو الطالب  -

 بعد انتهاء الكتابة فتشت ادلدرسة كتابة الطلبة على السبورة  -

 على اللعبةسألت ادلدرسة فهم الطلبة  -

 طلبة ليوسوس يف أذن صاحبوادلدرسة ال مرأو تبداية اللعبة  -

 ادلدرسة اىل الطلبة عن التدريبات شرحت -

 االختتام( 3 

 يف ادلقبل لتخطيطاقدمت ادلدرسة  -

 اختتمت ادلدرسة بإلقاء السالم -

 

 المالحظة( ج

يف التاريخ  للقاء السابع أعقد تعليم ادلفردات يف الصف الرابع جيم للدورة الثانية

" و قبل بداية الدرس البد للطلبة قراءة الدعاء مث الصور الًتكيزية. بلعبة "2858أبريل  27

القصَتة من القرآن الكرمي و بعد ذلك بدأت ادلدرسة الدرس بإلقاء السالم مث السؤال عن 

 الدرس ادلاضي و كان الطلبة يهتمون و جييبون االسئلة. مث تشرح اللعبة مع خطواهتا. 
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تشرح قبلو عن ىدف ىذه اللعبة  اللعبة مناسبا خبطوات مقررة ودت ادلدرسة قأع

لتمرين مهارة االستماع و حد ادلذاكرة و مترين الكتابة لكتابة ما يسمع. و يف ىذه اخلطوة 

فرق  5قسمت ادلدرسة الطلبة على  كلمات عن موضوع أصحاب ادلهنة  58أعدت ادلدرسة 

رتُت األوىل طالب يقومون مستقيما قررت ادلدرسة اللعبة بدو  6أو  5و تتكون كل فرقة من 

 .5و  4و الثانية فرقة  5,2,3فرق 

أظهرت ادلدرسة بطاقة واحدة قد أعدت إىل طالب دون أن يعرف  و بعد ذلك

األول يوسوس يف أذن صاحبو الطالب الثاين و يستمر إىل بعده و الطالب  .أصحابو الطالب

تشت ادلدرسة كتابة بعد انتهاء الكتابة فو . األخَت يوسوس إليو ادلفردات يكتب على السبورة

  .الطلبة على السبورة

 ىذا اللقاء السابع الحظت ادلدرسة او الباحثة أن يف و يف العملية ذلذه الدورة

و عمل  ةالًتقية اإلجيابية و الفعالية من الطلبة يف اتباع الدرسب ادلفردات للطلبة سيطرةكانت 

استطاع الطلبة على الًتمجة و صناعة و قد  الواجبة ادلنزلية من ادلدرس أحسن بنسبة قبلها.

و بعد الكفاية امرت ادلدرسة على  اجلملة ادلفيدة من مجيع ادلفردات اليت ألقاىا ادلدرس.

 الطلبة باحلفظ عن ادلفردات و بعد االنتهاء اختتمت ادلدرسة بالسالم.
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يف  نيعقد التعليم يف اللقاء الثاماللقاء السابع يف الدورة الثانية فو بعد انتهاء 

بوسيلة ادلفردات العربية للطلبة  سيطرةبتقييم التعليم دلعرفة نتيجة  2858أبريل  38التاريخ 

االختبار و يتكون من االختبار أسئلة  58و التقييم يف ىذه ادلناسبة تلقي اللعبة اللغوية. 

 دون النظر إىل الكراسة. و تبُتالشفهي بنمط احلفظ حسب ادلفردات اليت تعلمها الطلبة 

 النتائج جبدول ما يلي:

      4جدول 

بالمدرسة االبتدائية  cللصف الرابع  في الدورة الثانيةالمفردات للطلبة  سيطرةنتيجة 
 المبونجبندار  8اإلسالمية الحكومية 

 البيان  النتائج اسماء الطلبة رقم

1 
Adibia Zahran 100 

 الناجح

2 
Aditia Surya .P 70 

 الناجح

3 
Ahmad Fauzi . M 80 

 الناجح

4 
Alif Akbar 100 

 الناجح

5 
Asih Alzahra 100 

 الناجح

6 
Bunga Salsabila 90 

 الناجح

7 
Daffa Ardiansyah 50 غير الناجح 

8 
Debby Sasti. A 90 

 الناجح

9 
Dhea Amelia 90 

 الناجح
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10 
Dodi Saputra 95 

 الناجح

11 
Fajar Titiyan. M 90 

 الناجح

12 
Farizal Umar 100 

 الناجح

13 
Husnul F. A. 90 

 الناجح

14 
Ifa Nuraini 60 

 الناجح

15 
Ima Fadhilah. K. A 100 

 الناجح

16 
Kharisma 90 

 الناجح

17 
Kholis Suliszya 90 

 الناجح

18 
M. Abdul Hakim 100 الناجح 

19 
M. Andika. S 50 غير الناجح 

20 
M. Ghozi. A 100 

 الناجح

21 
M. Rakha. S 80 

 الناجح

22 
M. Pauzan. F 70 

 الناجح

23 
M. Riski Pratama 60 

 الناجح

24 
M. Yoga Pratama 70 

 الناجح

25 
M. Yusuf Habibi 70 

 الناجح

26 
Nadien Anggita 90 

 الناجح

27 
Nadillah 90 

 الناجح

28 
Naufal Qois. T 90 

 الناجح

29 
Poppy Sadina. S 90 

 الناجح

30 
Putri Rahmasari 100 

 الناجح

31 
Sabrina Oktaviani 70 

 الناجح

32 
Selvi Rahmadhani 50 غير الناجح 

 %87,5 28 عدد الناجح
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 %12,5 4 عدد غير الناجح

 معيار النتيجة:

 (A = )88-588 جيد جدا = 

(B = )78-79 جيد = 

(C = )68-69 مقبول = 

(D ال يبلغ = )ناقص 68 = 

 قد بلغت مؤشرات % و88الطلبة  ةحاالسابق دلت جناسنادا من اجلدول  

% 87,5طالبا مبئوية  28وأما درجة النجاح للطلبة يف التقييم ذلذا احلال جنح جناح البحث 

من تلك الًتقية تعرف الًتقية من الدورة و  %.52,5طالب مبئوية  4و الذين مل ينجح 

و هبذا ال حيتاج البحث إىل الدورة  ارةتطبيق وسيلة الصورة و بطاقة ادلبب األوىل إىل الثانية

 بعدىا ألن النتائج من البحث ممتازا و بلغت مقدار النجاح تاما.

 

 التفكير( د

 استنباط نتيجة ادلالحظة يف الدورة الثانية كما تلي:

 ازداد محاسة الطلبة يف عملية تعليم اللغة العربية يف الفصل -
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 أصبح الطلبة ينشطون بنسبة اللقاء قبلو -

 يستطيعون عن :أغلبية من الطلبة  -

 نطق ادلفردات مطابقا بادلخارج احلروف . أ

 ترمجة ادلفردات و ال أخطأت يف النطق ادلعٌت . ب

 صناعة اجلملة و كتابة ادلفردات الصحيحة ج.

 استخدمت الباحثة الوسائل الصورة و البطاقة ادلبارة و اللعبة  -

 كلمات  5الطلبة على ادلفردات كل لقاء  سيطرةتًتقى  -

 وىلألا إىل الدورة يف الدورة الثانية بنسبة سيطرةازدادت ترقية ال -

يف الصف  يف استخدام الوسائل التعليمية الصورة و البطاقة ادلبارةمؤشرات النجاح 

 ىي: المبونجبندار  8احلكومية  اإلسالمية بادلدرسة االبتدائية الرابع ج

 تًتقى محاسة الطلبة عند تعليم اللغة العربية -5

 تًتقى فعالية الطلبة يف تعلم اللغة العربية  -2

 ترقية النتائج للتعلم بًتقية أمور ما تلي: -3
 ارتفاع عدد ادلفردات -
 ارتفاع كفاءة الطلبة يف الكتابة -
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ترقية ادلعلومات اليت سيطرىا الطلبة حوايل ادلفردات و القواعد النحوية و  -4

 َت.الصرفية و االختبار ادلقدمة و االختبار األخ

 

 تحليل نتيجة البحث  .ج 

 البحث األوليةنجحوا يف االختبار يانطالقا بالبيانات السابقة كان الطلبة الذي 

طالبا مبئوية  26% و الُت مل ينجحوا 58,75طالب مبئوية  6ادلفردات العربية  سيطرةعن 

طالبا مل ينجحوا بسبب إعقاد التعليم غَت فعايل ألنو ال  32من  26%. فالطلبة 85,25

 يستخدم وسائل الصورة و بطاقة ادلبارة. و ادلدرس إال باستخدا السبورة و ادلعلمة.

% 75,87طالبا مبئوية  23ن جنح الطلبة بعدد اسنادا من اجلدول السابق دلت ا

% مناسبا خبصائص جناح البحث للمدرسة 28,52طالبا مبئوية  9و الذي مل ينجحون 

% فلذلك بلغت نتيجة البحث 88بلغت  المبونجبندار  8االبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 .البحث األولية% و لكن ترقت بنسبة اىل النتيجة  88

تقال جيدا بقيمة يف الدورة األوىل  صورة و بطاقة ادلبارةوسيلة ال استخدام

و لكن العملية يف الدورة األوىل  %58,75بقيمة   البحث األولية% بنسبة 75,87
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باستخدام الوسائل الصورة و البطاقة ادلبارة مل تكن تامة فلذلك البد اكتمالو بإعقاد الدورة 

 .%88حىت تبلغ  الثانية

% و قد بلغت مؤشرات جناح 88السابق دلت جناحة الطلبة اسنادا من اجلدول 

% و 87,5طالبا مبئوية  28البحث وأما درجة النجاح للطلبة يف التقييم ذلذا احلال جنح 

%. و من تلك الًتقية تعرف الًتقية من الدورة األوىل 52,5طالب مبئوية  4الذين مل ينجح 

ارة و هبذا ال حيتاج البحث إىل الدورة بعدىا ألن إىل الثانية بتطبيق وسيلة الصورة و بطاقة ادلب

 %.88النتائج من البحث ممتازا و بلغت مقدار النجاح تاما و ممتازا بنيل القيمة أكثر من 

مث الدورة  البحث األوليةادلفردات العربية منذ  سيطرةفلسهولة ادلالحظة على ترقية 

 األوىل حىت الدورة الثانية باجلدول التايل:
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 1سم بياني ر 
بالمدرسة االبتدائية اإلسالمية ج على المفردات خاصة للصف الرابع  سيطرة الطلبة

 و في الدورة األولى البحث األولية بندار النبونج 8الحكومية 
 و في الدورة الثانية
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 الخامسالباب 
 االختتام
 

 االستنباط .أ 

 سيطرةهل ديكن ترقية  بعد إعقاد البحث اإلجرائي للصف وفقا مبشكلة البحث "

بادلدرسة  cطاقة ادلبارة لطلبة الصف الرابع ادلفردات العربية باستخدام وسائل الصورة وب

و فتقدم االستنتاج من نتيجة ادلالحظة  ."اإلسالمية احلكومية بندار المبونج؟ <االبتدائية 

حتليل البيانات الوصفية بتقنية التحليل الكيفيباخلطوات:ختفيض  .و االختبار ادلقابلة و الوثيقة

تائج قيق. و حتليل البيانات الكمية كنالبيانات وعرض البيانات ورسم االستنتاج والتح

 .االختبار بنقنية النسبة ادلائوية

بطاقة ادلبارة لدي طلبة بوسيلة الصورة و  العربية للطلبة يرتقي ادلفردات سيطرة

تعرف تلك  بونج.بندار الم <ة اإلسالمية احلكومية بادلدرسة االبتدائي c الصف الرابع
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ادلفردات العربية من   سيطرة و رغبتهم يف عملية التعليم و اإلنتاجالنتيجة من محاسة الطلبة 

دم استخدام وسائل الصورة و بطاقة ادلبارة كانوا سلبيني و بنسبة ع .كل دورة بنتائج مرتقية

 .غري راغبني يف التعلم و يشعرون بادللل و الضجر عند التعليم

بطاقة ادلبارة و ال دييل وسائل الصورة و بعد استخدام أصبح التعليم أشد فعاليا 

مفردات التالميذ أهنم يفهمون بادلعاين من  سيطرةالتعليم إىل ادللل و الضجر، و يعرف من 

أما نتيجة الرتقية من  .ادلفردات :ثر بل يلفظوهنا و يكتبون و يضعوهنا يف اجلملة ادلفيدة

% و ترتقي =<78=يف الدورة األوىل  رتقي% و ت=8<7يف البحث األولية ادلفردات  سيطرة

 %.;8=<يف الدورة الثانية 

 .%6<( مبئوية ≤6>لصف عن خصائص التمام )لقد بلغ هذا البحث اإلجرائي ل

ىل آثار إجيابية فعالية حىت و يستنبط أن استخدام وسائل الصورة و بطاقة ادلبارة تؤدي إ
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ة اإلسالمية بادلدرسة االبتدائي cعلى ادلفردات خاصة للصف الرابع  الطلبة سيطرة يرتقي

 .بونجبندار الم <احلكومية 

 التايل:كما تبني يف الرسم البياين 

 2رسم بياني 

بالمدرسة االبتدائية اإلسالمية ج على المفردات خاصة للصف الرابع  الطلبة سيطرة
 في الدورة األولىو  البحث األولية بندار النبونج 8الحكومية 

 و في الدورة الثانية
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 االقتراحات .ب 

الباحثة يف استنادا بنتائج البحث يف ترقية استعاب التالميذ على ادلفردات فرغبت 

 إعطاء االقرتاحات ما تلي:

دلؤسسة ادلدرسة، يرجى من كافة ادلدرسني ليقوموا على التجديد باسرتاتيجية  .7

خاصة عند إيصال ادلعلومات إىل الطلبة. و أن خيتاروا احدى من  يةالتعليم

وسائل التعليم ادلتعلقة بادلواد، فيكون بذلك الطلبة يتحمسون يف التعليم و 

 .س بالتماميتبعون الدر 

يف الفصل طوال التعليم حىت حيقق  أن يالحظ الطلبة ة، على ادلدرسةرسللمد .8

االعتماد على أنفسهم و يتعاونون بعضهم بعضا مع أعضاء فرقتهم. و هذا 

 ديرن على نفس اإلجيايب عند الدرس و ادلناقشة.
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حىت ينجح التعليم بالغاية  ةأن يتبعوا إرشادات ادلدرس ة، على الطالبةللطالب .9

 جيعل التعاون بينهم. مث الطلبة ادلقصودة من ادلدرس و

 خربة دلرشخ ادلدرسني اآليت. ة، يفيد البحثةللباحث .:

 
 االختتام .ج 

وعت الباحثة  .الرسالة العلمية هذه احلمد هلل رب العادلني تشكر الباحثة على كتابة

على النقصان و األخطاء من ادلعلومات و القدرة فلذلك ترجو على النقد و االقرتاح ادلفيد 

  إلصالح هذه الرسالة العلمية.

يع مجعلى أن تكون هذه الرسالة العلمية نافعة و مفيدة لدي  ةرجو الباحثو ت

 اجملتمع.
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