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 مل خص

الثالث بالمدرسة  العربية لدى طلبة الصف المفردات اللغة إتقان في ترقية الصورة وسائل استخدام
 8108/8109السنة الدراسية  بندر المبونج 7اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية 

 رايني فطريجديان أنواضعة: 
 

 يزال ال الطلبة العربية لدى ادلفردات اللغة إتقان يف ىذا البحث يف ادلشكلة
 أقل وسائل استخدام وأن التقليدي، التعليم طريقة يستخدم يزال ال ادلعلم وأن منخفًضا،

 ادلفردات إتقان الصورة ؽلكن أن يرّقي وسائل استخدام ىل" ىي مشكلة البحث إن. تنوًعا
بندر  7لدى طلبة الصف الثالث بادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية احلكومية  اللغة العربية

 الصورة ؽلكن أن يرّقي وسائل استخدام . واذلدف من ىذا البحث ىو" دلعرفة ىل"؟ المبونج
لدى طلبة الصف الثالث بادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية احلكومية  اللغة العربية ادلفردات انإتق
 بندر المبونج. 7

 تتكون حيث دورتُت يف تصميمو مت للصف الدراسي العمل البحث ىو البحث ىذا
 البيانات مجع تقنيات. حتريري اختبار أداة ىي ادلستخدمة األداة. لقائُت من دورة كل

 حتليل شكل يف البيانات حتليل تقنيات. والتوثيق واالختبار وادلقابلة ادلبلحظة ىي ادلستخدمة
 .والكمي النوعي

 ألن ادلفردات إتقان من يرقي أن ؽلكن العربية اللغة ميتعل أن البحث نتائج تظهر
 كعملية ةالصور  وسائل استخدام إىل ثاقبة نظرة يضيف أن ؽلكن ةالصور  وسائل استخدامب

 ةبالطل يشعر ال حىت لبلىتمام وتنوعاً  إثارة أكثر تعليمًيا جًوا ؼللق أن ؽلكن حبيث تعُلمية
 .الفصل يف عملية التعليم أثناء بادللل

 العربية والمفردات اللغة الصورة وسائل :المفتاحية الكلمات
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 شعار

               : ( 2) يوسف 
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 إهداء
 

 اليت ونعمتو رمحتو أىدى الذي. وتعاىل سبحانو اهلل ضورحب تشكر الباحثة ،احلمد هلل
العلمية  الرسالة ىذهأىديت  ،قلب أعماق من. دراستها الباحثة اكتملت حىت أبدا تتوقف مل

 إىل:
 ال منوعلا  كثَتاً  ا وحتبهما الباحثةعلتعزز  الذان ي رسدياناأمّ و  زلمود أمَت أيب .0

 ين،ابػل و. القرأن لقراءةو  بالصبلة يذاكراين ألطفاذلم، الدعاء عن يتوقفان
 حزين اختفاء. دلناقشة ادلناسب ادلكان ىو أيب. صرب و بإخبلص يناتثقيف

 .لوالدي الصحة ويعطي وػلمي دائما، وػلب اهلل. يل معلم وأفضل وتشجيعي،
 الذين كثَتاً  تعززىم وحتبهمم الباحثة وديرة، ودينا ديتا وأخوايت إخواين مجيع .٠

 .صلاح الباحثة ويؤيدون وػلبوين دائماً  يدعون
 ،(اومونيك اوكتارينا نيكن، ديا، مة،اقاست ميبل، ليفي،) صاحبايت مجيع .3

وىن  كثَتاً، تعززىن وحتبهن الباحثة العربية اللغة تعليميف  السبلح صاحبات
 .لنجاح الباحثة وتدعمن البليت حتنب

 ،بندر المبونج 7ادلدرسة االبندائية االسبلمية احلكومية  رئيس على شكرا .4
 .حثالب إلجراء للباحثة وإذن التعاون على وادلوظفُت بأكملو، ادلعلمُت ورللس

 انتان رادن احلكومية اإلسبلميةاجلامعة احملبوبة و كلية الًتبية والتعليم جبامعة  .5
 .المبونج
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 ة الباحثةمجتر 
 

 ،0995 مارس 8 يف المبونج الشمالية كوتابومي، يف ريفط اصلرايٍت ديان تولد
 الباحثة تبدأ ،رسديانا والسيدة زلمود أمَت السيد الزوج من أشقاء ألربعة الثانية االبنة وىي

 ٠٢٢8 عام إىل ٠٢٢٠ عام يف مث ٠٢٢٠ إىل ٠٢٢0 العام من األطفال روضة يف التعليم
 ٠٢٢8 عام يف مث كبلبا توجوه.  5اإلبتدائية احلكومية  ادلدرسة ت الباحثة التعليم إىلاستمر 
يف ادلدرسة الثانوية االسبلمية  ادلتوسطة ادلدرسة ت الباحثة التعليم إىلاستمر  ٠٢00 عام حىت

  ادلدرسة ت الباحثة التعليم إىلاستمر  ٠٢04 إىل ٠٢00 عام يف مث كوتابومي  0احلكومية 
 كوتابومي.  0العالية احلكومية 

 العايل للتعليم اجلامعية ادراستهت الباحثة استمر  ،٠٢04 عام يف اخترجه بعد
 اإلسبلمية اجلامعة يف والتعليم الًتبية بكلية( PBA) العربية اللغة تعليم قسم يف اإلسبلمي
  .المبونج رادين انتان احلكومية

 
٠٢08 ، أكتوبر ٠6 ، المبونج بندر  

 
       ريفط اصلرايٍت ديان

0400٢٠٢٢0٠ 
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 وتوجيهات نعمة رمحة، كل أنعم الذي وتعاىل سبحانو هلل والشكر احلمد هلل، احلمد
 حتت ادلوضوع الرسالة العلمية ىذه. الرسالة العلمية ىذه إصلاز للباحثة ؽلكن حبيث ةللباحث

لدى طلبة الصف  العربية المفردات اللغة إتقان ترقيةفي  الصورة وسائل استخدام"
السنة الدراسية  بندر المبونج 7الثالث بالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية 

درجة  على للحصول العلمية الرسالة ىذه إعداد مت علمي، كعمل". 8108/8109
 رادين االسبلمية احلكومية يف جامعة جامعية االوىل يف قسم التعليم اللغة العربية بكلية الًتبية

 مجيع وتوجيو مساعدة عن ينفصل ال العلمية الرسالة ىذه إعداد تكوين. المبونج انتان
 :شكرت أن الباحثة ودت ادلناسبة، ىذه يف ، لذلك. األطراف
االسبلمية احلكومية رادين  رئيس للجامعة ادلاجستَت مكري، احلاج األستاذ الدكتور .0

 .ه اجلامعةالكتساب ادلعرفة يف ىذ ةالذي أعطى الفرصة للباحث انتان المبونج

 للجامعةالًتبية والتعليم عميد لكلية  ادلاجستَت، رانو خَت األ احلاج األستاذ الدكتور .٠

أثناء  ةالتوجيو للباحثيو  ةالذي وفر الفرص االسبلمية احلكومية رادين انتان المبونج

 .الدراسة
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 وسكريتَت رئيس و عفيف أمر اهلل، ادلاجستَت. سفاري داود، ادلاجستَت الدكتور .3

. شكرا كثَتا على التوجيهات واالرشادات فًتة تعليم العربية اللغة التعليم لقسم

 .المبونج إنتان رادين جامعة االسبلمية احلكومية

والدكتور قدر ادلاجستَت. ادلشرف  أكمان شاه، ادلاجستَت زلمد تور احلاجكالد  .4

 .واالرشادات قدمان التوجيهات الذان االول وادلشرف الثاين

جبامعة االسبلمية احلكومية رادين  ادلركزية الًتبية ورئيس ادلكتبة كليةل ادلكتبةرئيس  .5

 .األدبية الكتب يف ساعدواالمبونج وادلوظفُت العاملُت الذين توفَت انتان 

 ديا، مة،استقا ميبل، ،اليف إدتام ىذه الرسالة العلمية يف ٍتشجع البليت الصاحبات .6

 .ومونيك أوكتارينا نيكن،

 العمل كلية أصدقاء ،فئة٠٢04من قسم التعليم اللغة العربيىة  كبَتة عائلة .7

 .لتعاون بصدق ملك شكرا ،ادليدانية اخلربة شلارسة أصدقاء ،احلقيقي

 رلالس ومجيع ،بندر المبونج 7ادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية احلكومية  رئيس .8

 .البحث بإجراء للباحثة واالذن تعاونشكرا على ال  وموظفي ادلعلمُت،
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 من رد على اخلَتية اجلمعية حتصل أن أمل على ،ملك شكراً  الباحثة قولت ىذه كل إىل
 ثوالبح للقراء مفيدة تكون أن ؽلكن الرسالة العلمية ىذه. آمُت وتعاىل، سبحانو اهلل

 .البلحقة
٠٢08 أكتوبر ، المبونج بندر  

 الباحثة  
 

     ريفط اصلرايٍت ديان
  0400٢٠٢٢0٠  

  



12 
 

   محتويات البحث
 أ  ............................................................... صفحة الغبلف
 ب  .............................................................. صفحة ادلوضوع

 ج  ..................................................................... خص لم
 د  ....................................................................... موافقة
 ه  ........................................................................شعار
 و  ....................................................................... إىداء

 ز  ................................................................. كتابةترمجة ال
 ح  ........................................................ التقديرشكر و كلمة ال

 ك  .............................................................. زلتويات البحث
 ف  ................................................................ قائمة اجلدوال
 ص  ................................................................. قائمة الصور

 ق  ................................................................ قائمة ادلبلحق
 ةمالباب االول: مقد  

 0  ....................................................... خلفية البحث . أ
 0٢  ...................................................... حتديد ادلشكلة . ب

 00  ......................................................... مشكلة قيودج.  
 00  ...................................................... مشكلة البحثد.    

 00  ................................................. البحث وفوائد أىدافه. 
 نظريإطار الباب الثاني: 

  03  .................................................... الوسائل التعليمية . أ



13 
 

 03  ............................................ الوسائل التعليمية تعريف .0
  03  ................................ الوسائل التعليمية استخدام من اذلدف .٠
  04  ............................................ الوسائل التعليمية وظيفة  .3
 05  .......................................... التعليميةالوسائل  استخدام .4
  06  ............................................... الوسائل التعليمية دور .5

  07    .................................... ادلعلم كمصدر التعّلم ووسائل .أ 
 07  ................................... التعّلم كمصادر ووسائل ادلعلم .ب 
 07  ......................... وسائل إىل مسؤولياتو من جزءًا ادلعلم يقدم .ج 
 08  .................................... للتعّلم الوحيد ادلصدر الوسائل .د 

 08  .................................. الوسائل التعليمية اختيار طريقة .6
 09  .......................................... الوسائل التعليمية أنواع .7

 ٠٠   ................................................ الصورة وسائل استخدامب.       
 ٠٠  .............................................. وسائل الصورة تعريف. 0
 ٠3  ............................................. الصورة وسائل وظائف. ٠
 ٠5  ............................................... الصورة وسائل فوائد. 3
 ٠6  ........................................ لوسائل الصورة مزايا وعيوب. 4
 ٠7  ................................... وسائل الصورة الستخدام خطوات. 5

 ٠8  ............................................. ادلفردات اللغة العربية إتقانج.      
 ٠8  ....................................... ادلفردات اللغة العربية تعريف. 0 

 ٠9  .................................. ادلفردات اللغة العربية تعليم أىداف. ٠
 ٠9  ...................................... ادلفردات تعليم يف مهمة أشياء. 3
 30  ..................................... :تشمل ادلفردات إتقان مؤشرات. 4



14 
 

 30  ............................................ التعليم ادلفردات تقنيات. 5
 33  ............................................ تعليم ادلفردات خطوات. 6

 33  ......................................................... د. اطار التفكَت
 الباب الثالث: طريقة البحث

 36  ........................................................... البحث عنو  .أ 
 37  ......................................................... البحث مكان .ب 
 37  .......................................................... البحثوقت  .ج 
 PTK  ..........................................................  38  دورة .د 

 39  ................................................... التخطيط مرحلة .0
 39  ....................................................... تنفيذ العمل .٠
 40  .......................................................... ادلبلحظة .3
 40  ........................................................... التفكَت .4

 40  .......................................................  البحث موضوعه. 

 40  ...................................................... البيانات مجع أداةو. 

 4٠  ....................................................... ادلبلحظة .0   

 4٠  ......................................................... . ادلقابلة٠

 43  ........................................................ . التوثيق٠    

 43  ...................................................... االختبار. 3    

  43  ........................................................حتليل البيانات . ز



15 
 

 44  ............................... (data reduction) ختفيض البيانات .0
 44  ................................. (Data Display) البيانات عرض .٠
  45  .................................. (Verificationرسم االستنتاج ) .3

 و المناقشة نتائج البحثالباب الرابع: 

  46...................................................   البحث مواقع وصف . أ
 46  ................................................. ادلدرسة عامة نظرة. ۱
 47    ....... جاغابايا الثانية ادلدرسة االبتدائية االسبلمية احلكومية ورسالة رؤية .٠

 47  ............. ادلدرسة االبتدائية االسبلمية احلكومية جاغابايا الثانية رؤية أ.
 48  .......... رسالة ادلدرسة االبتدائية االسبلمية احلكومية جاغابايا الثانية ب.

 49  ....................................................  اجلغرايف ادلوقع .3
 49  ...................................................... ادلعلم بيانات .4
 50  ..................................... التحتية والبنية ادلرافق عن بيانات .5
 50  .....................................................  الفصلمعلم  .6

 5٠  ................................................... العمل تنفيذ وصفب. 
 5٠  ................................................. الدورة االوىل تنفيذ. 0    

 58  ................................................. الثانية تنفيذ الدورة. ٠     

 64  ........................................................ البحث مناقشةج. 

 64  ......................................................... وصفي حتليل     

 : االستنتاجات واالقتراخاتالباب الخامس

 7٢  ..................................................... االستنتاجات .أ 



16 
 

 70  ...................................................... االقًتاحات .ب 

 المراجع 
 قالمالح

 

 

 

 

  



17 
 

 قائمة الجدوال
 

 معطيات حول توزيع قيمة النتائج إتقان ادلفردات اللغة العربية لدى طلبة الصف 0اجلدول 
 9 .............................. بندر المبونج 7الثالث بادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية 

بندر  7قائمة أمساء ادلعلمُت وادلوظفُت من ادلدرسة االبتدائية االسبلمية احلكومية  ٠اجلدول 
 49 ...................................................................... المبونج

 50 ....................................... بيانات عن ادلرافق والبنية التحتية 3اجلدول 

 50 ................................................. بيانات معلم الفصل 4اجلدول 

 

  



18 
 

 مةمقد  
 

 البحث خلفية . أ
 اللغة ألن اإلنسان، حياة يفىاما  دورا تلعب اليت اذلامة األشياء من واحدة ىي اللغة

 وادلشاعر رىاأل أو األفكار ينقل أن شخص ألي ؽلكن لغة مع للبشر، اتصال أداة ىي
 .االجتماعي للتفاعل كأداة أيًضا اللغة تعمل. لآلخرين األىداف أو والنوايا وادلعلومات

1 
 أداة رلرد ليست إهنا. اليومية احلياة تنفيذ يف شيء بكل القيام البشر على يسهل حبيث

 من القادم اجليل تقدم على كبَت بشكل تعمل تعليمية حتول أداة إىل باإلضافة اللغة لتواصل
 دورًا أيًضا األجنبية اللغات تلعب اإلندونيسية، أو الوطنية اللغات إىل باإلضافة. الشباب

 يتم. عام بشكل الدويل التعليم معايَت وحتقيق احملددة، ادلناىج أىداف وحتقيق دعم يف نشطًا
 يف سواء إسبلمية، ىوية لديها اليت التعليمية ادلؤسسات يف العربية اللغة أمثلة تدريس

 .إندونيسيا يف واخلاصة العامة التعليمية ادلؤسسات
 اإلندونيسي الشعب معظم ألن ثانية كلغة إندونيسيا لشعب العربية اللغة اعتبار ؽلكن

 عن ادلزيد دلعرفة كوسيلة أكثر العربية اللغة إندونيسيا يف ادلسلمون يعترب لكن. مسلمون
 :وتعاىل سبحانو اهلل قالو . اإلسبلم

                    

“ Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa 

Arab, agar kamu memahaminya.” (QS. Yusuf: 2) 

                                                             
1
 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), hlm 33 
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 اللغة باستخدام الكرمي القرآن عن الكشف مت ألنو الكرمي، القرآن لغة العربية اللغة
 وكذلك وفهمو الكرمي القرآن لقراءة واإلناث الذكور من مسلم كل ػلتاجها اليت العربية

 .اإلسبلمية الشريعة وتطبيق حظره وجتنب اهلل، أوامر لتطبيق كأساس استخدامو
2 

 يأيت اإلندونيسية اللغة من الكثَت ألن. خاصة وظيفة لديها العربيةاللغة  Rosyidi وفقا
 ادلفردات اختيار ادلهم من ،اللغة خبلل من الرسائل تقدمي يف. العربية ادلفردات استيعاب من

 .ادلطلوب ادلعٌت عن للتعبَت ادلناسبة
 دون فهمها ؽلكن ال العربية باللغة ادلفردات بعض 3

 فهم حتجب ال حبيث سياقها يف ادلفردات تدريس غلب. اجلمل يف استخدامها كيفية معرفة
 .الطلبة

 ُتسمى. اللغة تشكل اليت الكلمات من رلموعة ىي ادلفردات فإن ،Horn حبسب
Kosakata اإلصلليزية اللغة يف ،ادلفردات العربية اللغة يف vocabulary من رلموعة ىي 
 ىناك. معينة لغة من جزء آخر كيان أو شخص يعرفها اليت الكلمات كنوز أو الكلمات
 ادلرجح ومن الشخص يفهمها اليت الكلمات من رلموعة أهنا على تعّرفها مفردات

 .جديدة مجل تشكيل يف استخدامها
4 

 يف أساسي ومتطلب بو مطل وىو مهم أمر ادلفردات ميتعل أن على ميالتعل خرباء يتفق
 مفردات معرفة لغة أي يتعلمون الذين الطلبة من ُيطلب الواقع، ويف. األجنبية اللغات ميتعل

 يتمكن حىت ادلستحيل أو الصعب من سيكون ادلفردات، معرفة دون دراستها، يتم اليت اللغة

                                                             
2
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2014), h. 3 
3 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 

2009), h.55-56 
4
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif,(Malang: UIN Maliki Press, 

2011), h 61. 
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 يتم أن غلب الطلبة ميتعل بداية يف القول ؽلكن أو. ادلعنية اللغوية ادلهارات إتقان من الطلبة
 .ادلفردات إتقان على للحصول توجيهو

 إذا ادلفردات إتقان على قادرون الطلبة إن ويقال 5
 يف استخدامها على القدرة إىل باإلضافة ادلفردات أشكال ترمجة على قادرين الطلبة كان

 كيفية معرفة دون ادلفردات فظحل رلرد ليس ادلعٌت. صحيح بشكل( اجلملة) العدد
 يتم ادلفردات، الطلبة يفهم أن بعد العملية، الناحية من لذا. احلقيقي االتصال يف استخدامها

 .كتابةالو  تكلمال شكل يف استخدامها تعليمهم
6 

 يكونا أن ؽلكن ال اللغوية، الكفاءة أي والكتابة، التكلم أن القول ؽلكن وبالتايل
 عام بشكل الشخص مفردات فهم يعترب. وادلفردات والفعلية وادلثمرة الغنية بادلعرفة مدعومُت

 اليت اللغة على الشخص قدرة تطوير أو للغة ميالتعل عملية خبلل من سواء جًدا، مهًما أمرًا
 .إتقاهنا مت

 حفظها، الطلبة بتعليم يقوم مث فقط، ادلفردات تدريس على ادلفردات تعليم يقتصر ال
. ادلؤشرات بعض حققوا إذا ادلفردات إتقان على قادرين الطلبة يعترب ذلك من أكثر ولكن

 :ىي ادلؤشرات
 نقادرو  الطلبةو  جيد، بشكل ادلفردات أشكال ترمجة على نقادرو  الطلبة 7

( kalimat) اجلملة يف استخدامها طلبةلل ؽلكن. وصحيح جيد بشكل والكتابة النطق على
 قدرة على كثَتةً  ةالتعلمي وسائل عتمدت. والكتابة متكلال شكل يف سواء صحيح، بشكل
. مسؤوليتو ؽلثل الذي ادلوضوعي ميالتعل بتنفيذ مرتبطة ادلعلم مهمة ألن ،اتطويرى على ادلعلم
 .عملية التعليم يف أيضاً  ولكن م،يالتعل سلرجات ضلو فقط موجهاً  ليس ميالتعل أن يعٍت ىذا

                                                             
5
 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2012), h  68. 
6 Ibid. 
7 Op.cit,  Syaiful Mustofa, h. 60. 
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 الطلبة من يُطلب ال ،عملية التعليم يف ألنو. ميالتعل صميم يف ىي عملية التعليم
 وذلذا. عليو والعثور اخلاص موضوعهم على العثور الطلبة من ُيطلب ولكن ادلعرفة، تلقي فقط

عملية  يف لطريقةوا ادلختلفة وسائل تطوير على قادرين يكونوا أن ادلعلمُت من يطلب السبب
 .العربية اللغة (kosakataادلفردات ) وخاصة ،التعليم

8 
 ادلفردات، معلم وخاصة العربية، اللغة معلم قبل من اعتباره غلب الذي ادلهم الشيء

 احتياجات حتقيق ؽلكن حبيث ذلك، إىل باإلضافة. طلبةلل الصحيحة ادلفردات إعداد ىو
 إبداء عند الباحثة دلبلحظات وفقا. وادلفردات ادلناسبة وسائل إىل حاجة ىناك م،يالتعل

 العربية اللغة (kosakata) فرداتادل إتقان إىل ديا العواملتؤ  ليت من العديد ىناك ادلبلحظات،
 عندما فقط الطلبة يتعلمها اليت الثانية اللغة ىي العربية اللغة األول، العامل: وىي ادلنخفضة

 التقليدية ميالتعل طريقة يستخدمون ادلعلمون يزال ال ،الثاين املالع .ادلدرسة يف يكونون
(konvensiona)، استخدام أن فهو الثالث، العامل أما. والًتيًتون بالشبع الطلبة يشعر لذلك 

 الطلبة اىتمام جتذب أن ؽلكن اليت الداعمة الوسائل نقص بسبب وذلك تنوًعا، أقل الوسائل
 احلزم واستخدام طريقة السؤال واجلواب و احملاضرة طريقة تستخدم. ادلادة ادلعلم يشرح عندما

 يشعر حبيث ادلواد تسليم عند األحيان من كثَت يفLK (Lembar Kerja ) مثلادلدرسية 
 استخدام ىو هبا القيام للمعلمُت ؽلكن اليت االبتكار أشكال أحد. بسرعة بادللل الطلبة
 باستخدام أي حتقيقها، ادلراد التعليمية األىداف مع وتتماشى االىتمام تثَت تعليمية وسائل

                                                             
8 Sitti Hasnah, “pembelajaran kosakata (mufrodat) Bahasa Arab Melalui Media Gambar 

Untuk Meningkatkan Minat BelajarMahasiswa Pada Jurusan Pai Fakultas Tarbiyah Iain Palu”, 

Istiqra Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 3 No. 1 (Juni 2015), h. 219. 
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 ويفهمون بسرعة يلتقطون للغاية فعالُت طلبة ىي وسائل الصورة ألن ،ائل الصورةسو 
 .تدريسها يتم اليت العربية ادلفردات

 وادلشاعر األفكار حتفز أن وؽلكن الرسائل، يوجو ما كل ىي التعليمية الوسائل إن
 وسائل فوائد تتمثل. الطلبة عند ميالتعل عمليات إنشاء تشجيع ؽلكن حىت الطلبة واستعداد

 فعالية أكثر أنشطة التعليم تكون حىت الطلبةو  ادلعلمُت بُت التفاعل تسهيل يف يةميالتعل
 .واىتماًما وضوًحا أكثر عملية التعليم وتصبح وكفاءة،

 واحلركات والصور الصوت خبلل من ادلعلومات تعرض أن يةالتعليم وسائللل ؽلكن
 ليكون تعلم جو خلق على ادلعلم تساعد حبيث للتبلعب، أو طبيعي بشكل سواء واأللوان،

 قبل من استخدامها ؽلكن اليت وسائل من واحدة. شلبلً  وغَت رتيباً  وليس حيوية، أكثر
 يف تطبيقها يتم اليت الصورة وسائل استخدام ىي طلبةلل اللغوية ادلفردات إتقان ًتقيةل ادلعلمُت

 .اللعبة نشاط/  شكل
 أو الرسالة أن ىو ةالصور  وسائل تستخدم لعبة اخًتت الباحثة من الغرض إن
 ،الطلبة قبل من بسهولة وتذكرىا استيعاهبا يتم حبيث واقعية أكثر توصيلها يتم اليت ادلعلومات

 .واستخدامها صنعها يف وفعالة مكلفة وغَت سهلة الوسائل ىذه أن جانب إىل
 التدريس، يف وسائل الصورة من نوعان ناكعرب أن ى ،Mohammad Ali Khuli وفقا

 تقدمي يتم. الوضع تصف اليت واحلوارات القراءة عناوين تتضمن اليت كبةادلر  صورة(. 0: وعلا
. اجلملة أظلاط وشلارسة قراءة يف السؤال يف ادلفردات من بعض شرح خبلل من الصورة ىذه

 ىذه تقدمي يتم. وأخرى حركة كائن، ىي فريًدا، شيًئا تتضمن اليت ،ادلفردات صورة(. ٠
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 .النبات/  احليوانات أمساء مثل جديدة، كلمات وتقدمي منفصلة كلمات لشرح الصورة
9 

 انتباه وجتتذب شلتعة تعليمية بيئة حتقيق ىو ىذه وسائل استخدام من لبلىتمام ادلثَت اجلانب
 اإلمكانات مجيع بتحقيق بسهولة الطلبة سيقوم وسعيدة، مرحة حالة يف فقط ألنو. الطلبة
 .اخلفية

"  tengah " حرفياً  تعٍت واليت ،Medius اللغة البلتينية من (mediaوسائل ) كلمة تأيت
 شلا( pengantar) وسيط ىي الوسائل العربية، اللغة يف". pengantar " أو" perantara " أو

 ادلثال، سبيل على للخرباء، وفًقا وسائل. الرسالة مستلم إىل ادلرسل من الرسائل تسليم يعٍت
Gearlach  و Ely  وM. Sorby Sutikno اليت الظروف تبٍت اليت األحداث أو ادلواد أو البشر 

 AECT (Association بينما. ادلواقف أو وادلهارات ادلعرفة اكتساب على قادرين الطلبة جتعل

of Education and Communication Technology) لنقل ادلستخدمة والقنوات النماذج مجيع 
 .وادلعلومات الرسائل

 يف تتدخل اليت األدوات أو األسباب من اعلالوسيط  أو  وسائل ،Fleming ل وفقا
 National Education) الوطنية التعليم جلمعية ووفًقا ذلك، ومع. بينها والتوفيق الطرفُت

Association)، من ومرئية ومسموعة مطبوعة أشكال أنو على لئلعبلم تعريًفا توفر فإهنا 
 .قراءهتا أو مساعها أو مشاىدهتا أو بوسائل التبلعب ؽلكن وبالتايل، وادلعدات، االتصاالت

 على ادلفروضة القيود فإن مقاالتو، إحدى يف ذكره Yusuf Hadi Miarso ووفًقا
 الطلبة ورغبة واالىتمام وادلشاعر األفكار لتحفيز استخدامو ؽلكن أمر ىي التعليمية وسائل

 ذكرىا مت اليت التعريفات من العديد .الطلبة عند عملية التعليم تشجيع من يتمكن حىت
                                                             

9
Ayu Masita, “Peningkatan Kosakata Bahasa Arab Melalui Media Gambar Pada Anak Usia 5-

6 Tahun Di Taman Kanak-Kanak”, Program Studi Pendidikan Guru PAUD FKIP UNTAN, Pontianak.  
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 اليت واألجزاء واألفكار ادلعلومات لتوفَت تستخدم أداة ىي وسائل أن االستنتاج ؽلكن أعبله،
 عام بشكل التعليمية األىداف حتقيق أجل من موالتعلّ  التعليم عملية عن فصلها ؽلكن ال

 .اخلصوص وجو على ادلدارس يف يةميالتعل وأىداف
10 

 الصور تكون أن ؽلكن. خدوش شكل يف واألوىام ادلشاعر والدة نتيجة ىي الصور
 وسائل فإن مث، ومن. ذلك إىل وما والنباتات واحليوانات واألشخاص السلع من مقلًدا

 تقليًدا أيًضا تكون أن ؽلكن أو خدش شكل يف مقدمة أو وسيط عن عبارة ادلزعومة الصورة
 .ادلتلقي إىل الرسالة مرسل من ذلك إىل وما والنباتات واحليوانات والناس للسلع

11 
 صورة ىي ادلصورة وسائل فإن ،Johar Permana و Mulyani Sumantri وفقا

 وكلمات وخطوط صور شكل يف عنها التعبَت يتم واليت أشياء، سلتلفة، الوقائع/  ألحداث
 .ورسوم ورموز

 عن الكشف مت ،Rivai (supartinah) و Sudjana وفقا ذلك، على وعبلوة 12
 كبَت، بشكل ومرغوبة الصنع، سهلة عملية، بسيطة، األكثر البصرية الرسالة ىي الصورة أن

 .ادللونة الصور وخاصة
13 

 رلموعة تكون أن ادلستخدمة للصورة ؽلكن وآخرون، Agus F. Tangyong لـ وفًقا
 الكائنات وصور ،(kata kerja) الكلمة من ادلطلوب للنوع وفًقا ادلتحركة الصور من متنوعة

                                                             
10

 Sitti Hasnah, “pembelajaran kosakata (mufrodat) Bahasa Arab Melalui Media Gambar 

Untuk Meningkatkan Minat BelajarMahasiswa Pada Jurusan Pai Fakultas Tarbiyah Iain Palu”, 

Istiqra Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 3 No. 1 (Juni 2015), h. 219 
11

 Ibid.  
12

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

Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 1999), hlm. 183 
13

Supartinah. Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Melalui Terknik Pembelajaran 

Bercerita Gambar Seri. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan 2011), hlm. 10 
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 من أنواع ادلختلفة والصور ادلختلفة، األشكال وصور ،(jenis kata benda) ادلطلوبة ادلختلفة
 (.إخل ، الربكانية االنفجارات ، الفيضانات) الظروف لزراعة الظروف

14 
 وسائل ىي صورةال وسائل بأن االستنتاج ؽلكن ،أعبله ادلذكور الرأي إىل استناداً  

 اإلعداد، سهلة عملية، صورة،يف شكل  يف عنها التعبَت يتم سلتلفة أشياء أو أحداث تعرضها
 استخدام ؽلكن لذلك. تدريسو يتم الذي ادلوضوع أو ادلادة على وحتتوي الطلبةب مهتمة
 أو مواد على حتتوي أن ؽلكن الصور ألن ادلفردات أنشطة حفظ أو تذكر يف كوسيط ةالصور 

 ومن واىتمامهم الطلبة اىتمام جذب ؽلكنها حبيث تدريسها يتم مرئية رسائل أو مواضيع
 .أن ترقي إتقان ادلفردات اللغة العربية ادلتوقع

بتدائية ادلدرسة اإل من الثالث الصف يف العربية اللغة معلم مع مقابلة إجراء بعد
 العربية، بادلواضيع االىتمام وانعدام اىتمام لديهم الطلبة بعض أن المبونج بندر 7 اإلسبلمية

 اللغة بو، االستمتاع الطلبة على يصعب موضوًعا العربية اللغة ميتعل كان الطلبة حسب ألنو
 صعوبة جتد العربية اللغة يفالثالث  الصف طلبة ميتعل عملية تزال وال أجنبية، لغة ىي العربية

 من جتعل مشكلة ىو ادلفردات إتقان إىل االفتقار إن. العربية اللغة ادلفردات حفظ يف
 من الكثَت ؽلثل يزال ال العربية ادلفردات حفظ فإن التايل، ادلستوى يف ادلادة تطوير الصعب

 العربية، اللغة تعلم يف ادلشاركة يف احلماس إىل ويفتقرون صعوبات من يعانون الذين الطلبة
 مع يلعبون الذين الطلبة بعض ىناك ادلادة بشرح ادلعلم يقوم عندما يبلحظ ما وىذا

 مث العربية، اللغة مفردات وتقرأ ادلادة باختصار فقط شرحي ادلعلم ،تعّلم عمليةيف . أصدقائو

                                                             
14

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

Grasindo, tahun 1994), hlm. 149 
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 buku) كتاب يف موجودة اليت ادلمارسة أسئلة على يعملونىم و  طلبةلل مهام ادلعلم يعطي

Aku Cinta Bahasa Arab) الطلبة ذلؤالء ادلعلم أعطاه الذي  ٠٢03 لعام ادلناىج. 
15 

 مبلحظة أساس على األولية البيانات ىو يلي ما ،ادلبلحظة ىذه نتائج لتعزيز التايل
 إتقان ترقية يف ةالصور  وسائل تستخدم مل اليت العربية ادلفردات إتقان سدر  قيمة حول الباحثة

 :التايل اجلدول يف موضح ىو كما العربية اللغة ادلفردات
 

 0 الجدول
 الصف طلبةدى ل العربية اللغة المفردات إتقان نتائجال قيمة توزيع حول معطيات

 المبونج بندر 7 المدرسة اإلبتدائية اإلسالميةب الثالث 
 بيان (%) F تردد قيمة رقم
 جيد جدا - - 100 – 80 0
 جيد 46,42% 13 79 – 66 ٠
 كفي 53,57% 15 65 – 56 3
 نقيص - - 55 – 40 4

  %100 28 عدد

 الصف العربية لدى طلبة العربية اللغة فرداتدرس إتقان ادل نتائجل توثيقال بيانات :درمص
 المبونج بندر 7 بادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية الثالث 
 
 
 

 لدى طلبة الصورة وسائل ستخدمي الذي مل ادلفردات إتقان ميلتعل ادلعلم مقياس
 .المبونج بندر 7 بادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية الصف الثالث

 جدا جيد: 0٢٢ - 8٢
 جيد: 79 - 66

                                                             
15

 Wawancara dengan Ibu Rima Silvia,  S.Pd.  tanggal 10 febuari 2018 
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 كفى: 65 - 56
 نقيص: 55 - 4٢

 

 مل واليت منخفضة تزال ال ادلفردات إتقان قيمة أن أعبله اجلدولمن  عرفن أن ؽلكن
 بندر 7 بادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية الصف الثالث لدى طلبة وسائل الصورة تستخدم
 الصف يف طالًبا ٠8 بُت من أنو مبلحظة ؽلكن السابق، االختبار نتائج على بناءًا. المبونج
 بنسبة طالبا 05 الذين مل يكملوا يف: 46.4٠ نسبةب أكملوا طالًبا 03 فقط الثالث،

 .جًدا منخفًضا يزال ال ادلفردات إتقان أن على يدل ىذا:. 53.57
16 

 ادلفردات، إتقان ميتعل عملية يف تغيَت ىناك يكون أن غلب ادلوضحة، ادلشكلة من
 اللغة للمفردات الطلبة إتقان ًتقيةل كدعم موالتعلّ  التعليم عملية يف وسائل تطبيق ىو أحدىا
 صورةال وسائل استخدام" بادلوضوع حبثًا ةالباحث جريست أعبله، الوصف على بناءً . العربية
لدى طلبة الصف الثالث بالمدرسة اإلبتدائية  العربية اللغة المفردات إتقان ترقيةفي 

 ".بندر المبونج 7اإلسالمية الحكومية 
 

 ةكلالمش تحديد . ب
 :التايل النحو على ادلشكلة حتديد ؽلكن ،البحث خلفية إىل استنادا

 .العربية اللغة ميتعل يف موضوع ىتماماالو  الرغبة لديهم الطلبة. 0
 .العربية اللغة ادلفردات حفظ يف صعوبةال الطلبة ونغلد. ٠
 .العربية اللغة ادلفردات إتقان قيمة اطلفاض. 3

 
                                                             

16
  Data pre-test penguasaan kosakata bahasa arab pada siswa kelas III di MIN 7 Bandar Lampung, 

26 febuari 2018, pukul 09:30. 
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 ج. قيود المشكلة
 ىذا إجراء يف الباحثة تقام أعبله، ادلذكورة البحث وخلفية ادلشكلة حتديد على وبناءً        
العربية  ادلفردات اللغة إتقان يف ترقية الصورة وسائل استخدام ": إىل ادلشكلة بتقييد البحث

 الدراسي العامالمبونج   بندر 7 بادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية الصف الثالث لدى طلبة
٠٢07/٠٢08". 

 

 د. مشكلة البحث
 استخدامىل  " التايل النحو على ادلشكلة صياغة ؽلكن البحث خلفية إىل استناداً 

بادلدرسة  الصف الثالث العربية لدى طلبة ادلفردات اللغة إتقان ؽلكن أن يرّقي الصورة وسائل
 ."٠٢07/٠٢08 الدراسي المبونج  العام بندر 7 اإلبتدائية اإلسبلمية

 

 ثالبح وفوائد أهداف ه. 
 البحث أهداف. 0

 :وىي ،هاتحققس اليت أىداف ذلو ىذا البحث
العربية لدى  ادلفردات اللغة إتقان يف ترقية الصورة وسائل استخدام كيفية دلعرفة. (أ

 .المبونج بندر 7 بادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية الصف الثالث طلبة
العربية  ادلفردات اللغة إتقان أن يرّقي ؽلكن الصورة وسائل استخدامىل  دلعرفة. (ب

 .المبونج بندر 7 بادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية الصف الثالث لدى طلبة
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 البحث فوائد. 8
 للمعلم. (أ

 تعلُّم كعملية ةالصور  وسائل استخدام إىل ثاقبة نظرة تضيف أن ادلتوقع ومن
 الطلبة يشعر ال حىت لبلىتمام و تنوعا إثارة أكثر تعلمي جو خلق من تتمكن حىت

 .الصف يف يكونون عندما بادللل
 طلبةلل. (ب

 فًتة مدى على أكرب بسرعة وإتقاهنا ادلفردات حفظ على الطلبة مساعدة
 .طلبةلل ادلفردات إتقان لًتقية وذلك طويلة، زمنية

 للباحث. (ج
 إتقان ترقية يف العربية باللغةالصورة  لوسائل كمرجع استخدامها ؽلكن

 .ادلفردات
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 الثاني الباب
 إطار نظري

 
 الوسائل التعليمية. أ

 الوسائل التعليمية تعريف. 0
 .مقدمةوسيلة أو  أو ىوسط حرفيا تعٍت اليت البلتينية "medius" من وسائل يأيت

 يةالوسائل التعليمية" أن اقًتحوا فقد ،Briggsو  Gagne لـ ووفًقا ، األثناء ىذه يف 17
 الكتب تشمل اليت ععليمالت مواد زلتويات لنقل فعلًيا تستخدم أدوات تتضمن

 والصور والشرائح واألفبلم الفيديو ومسجبلت الفيديو وكامَتات األشرطة ومسجبلت
 ." الكمبيوتر وأجهزة والتلفزيون رسوماتوال

 ادلركبات أو ميالتعل مصادر مكونات ىحدإ ىي الوسائل فإن أخرى، وبعبارة
 على الطلبة حتفز أن ؽلكن اليت الطلبة بيئة يف تعليميةال وادادل على حتتوي اليت ادلادية
 .مالتعلّ 

 ىي الوسائل التعليمية أن ستنتجت أن باحثةلل ؽلكن التفسَتات، ىذه على وبناءً  18
 .مالتعلّ  على الطلبة حتفيز إىل هتدف اليت التعليمية ادلواد أو احملتوى لنقل تستخدم أداة
 الوسائل التعليمية استخدام من الهدف. 8

 :التايل النحو على الوسائل التعليمية استخدام من الرئيسي اذلدف
 شلكن حد أقصى إىل ادلقدمة ادلعلومات أو الرسالة استيعاب من الطلبة يتمكن .أ 

 .للمعلومات كمتلقُت
                                                             

17
  Azhar Arsyad, media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.3 

18
  Ibid, h.4  
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 معاجلتها الطلبة على وأسهل أسرع عليها احلصول يتم اليت ادلعلومات ستكون .ب 
 .طويلة عملية إجراء إىل احلاجة دون

 .مشبعُت الطلبة جتعل ال .ج 
19 

 

 الوسائل التعليمية وظيفة. 3
 وظيفة تكون عام، بشكل. جدا مهمة وظيفة الديه والتعلم، التعليم عملية يف

 وخاصة ،وسائلل وظائف أربع Lentz و Levie وضع. الرسالة توجيو ىي الوسائل
 :وىي ،البصرية الوسائل

 للًتكيز الطلبة انتباه وتوجيو جذب وىي جوىر، ىي البصرية بالوسائل االىتمام .أ 
 لنص ادلصاحب أو ادلعروض البصري بادلعٌت ادلتعلقة الدروس زلتوى على

 .ادلوضوع
 عند الطلبة استمتاع مستوى من البصرية وسائللل العاطفية الوظيفة رؤية ؽلكن .ب 

 عواطف تثَت أن ؽلكن مرئية رموز أو صور أو صورية نصوص( قراءة أو) متعلّ 
 .العنصرية أو االجتماعية بادلشاكل ادلتعلقة ادلعلومات مثل الطلبة، ومواقف

 عن تكشف اليت البحث نتائج من البصرية وسائللل ادلعرفية الوظيفة رؤية ؽلكن .ج 
 أو ادلعلومات وتذكر لفهم األىداف حتقيق تسهل الرسومات أو الصورة رموز أن

 .الصور يف ادلوجودة الرسائل

                                                             
19

 Abd. Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Pembelajaran Bahasa Arab: (Malang, UIN-

Maliki Press, 2012 ), h. 104 
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 الوسائل أن البحث نتائج من لوسائل التعليميةال التعويضية الوظيفة رؤية ؽلكن .د 
 تنظيم على القراءة ضعيفي الطلبة تساعد النص لفهم سياقًا توفر اليت البصرية

 .أخرى مرة وتذكرىا النص يف ادلعلومات
 ادلعلومات تتضمن أن غلب حيث تعليمات لغرض الوسائل التعليمية وظائف

 ملموسة أنشطة شكل ويف عقلي شكل يف أو االعتبار يف الطلبة على وسائل يف الواردة
 .ميالتعل ػلدث أن ؽلكن حبيث

20
 

 

 الوسائل التعليمية استخدام . 1
 ,Arif S ذكر كما التالية، االستخدامات ذلا الوسائل التعليمية عام، بشكل

Sadiman at all : 
 أو مكتوبة كلمات شكل يف) لفظية تكون ال حبيث الرسالة عرض وضيح . أ

 (.شفهية
 :مثل اإلحساس، وقوة والزمان ادلكان قيود على التغلب . ب

 اإلطار أفبلم أو الصور أو بالواقع كبَتة تكون اليت الكائنات استبدال ؽلكن .0
 .النماذج أو األفبلم أو

 الصغَتة، العرض أجهزة خبلل من تساعد أن ؽلكن الصغَتة، األشياء .٠
 .الصور أو واألفبلم، األفبلم، وإطارات

 التصوير أو الفوتوغرايف التصوير يف السريعة أو البطيئة احلركة تساعد أن ؽلكن .3
 .السرعة عايل الفوتوغرايف

                                                             
20

 Azhar Arsyad, Op. Cit. h.20-21. 
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 خبلل من ادلاضي يف وقعت اليت وقائعال أو األحداث عرض ؽلكن .4
 .لفظًيا أو الصور أو اإلطار أفبلم أو الفيديو مقاطع أو األفبلم تسجيبلت

 إىل وما البيانية والرسوم النماذج مع التعقيد شديدة الكائنات عرض ؽلكن .5
 .ذلك

 ؽلكن ، سلتلفة بطرق مناسب بشكل الوسائل التعليمية استخدام خبلل منج. 
 الوسائل التعليمية تكون احلالة، ىذه يف. الطلبة سلبية خبلل من عليها التغلب
 :يلي دلا مفيدة

 .ميللتعل احلماس/  العاطفة يف تسبب شلا. 0
 .والبيئة الطلبة بُت ادلباشر التفاعل من ادلزيد دتكن. ٠
 .واىتماماهتم لقدراهتم وفًقا فردي بشكل الطلبة يتعلمون ندتك. 3
 .ادلطلوبة ادلعلومات مضاعفة السهل من غلعل. 4

21 
 

 الوسائل التعليمية دور. 5
 مًعا تعمل اليت ادلكونات من عدد على يشتمل نظام ىو موالتعلّ  التعليم فإن لذا

 عملية يف وسائل فإن ،وسائلو  للمعلمُت ادلكونة العناصر بُت ومن. األىداف لتحقيق
 :ذلك يف مبا لؤلنشطة، سلتلفة أظلاط يف دور ذلا ميالتعل

 
 

                                                             
21

 Abd. Wahab Rosyidi, M.Pd, Mamlu’atul Ni’mah, Pembelajaran Bahasa Arab: (Malang, 

UIN-Maliki Press, 2012 ), h.107. 
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 وسائلو  ملتعل  ا كمصدر المعلم . أ
 يف تشغيلية برسائل ويصفو الدراسي ادلنهج يفسر مكونًا كونو جانب إىل

 مالتعلّ  كمصدر أيًضا يعمل فإنو والتعلم، التعليم وعملية م،يالتعل أىداف شكل
 نقل عند أخرى، بعبارة. وسائل أيضا ولكن ،ناقل الرسالة رلرد ليس ادلعلم. الوحيد
 وصوتو لغتو استخدام يف وكفائتو قدراتو على كامل بشكل يعتمد ،الطلبة إىل الرسائل

 ادلعطاة األمثلة أو اللغة تستخدم اليت األسئلة أو التدريب أو الشرح إن. جسده ولغة
 .الطلبة إىل الرسائل إليصال وسائل ىي شفهي وغَت شفهيا

 .التعل م كمصادر ووسائل المعلم. ب
 واللغوية الصوتية ادلهارات فقط ادلعلم يستخدم ال م،والتعلّ  التعليم عملية يف

 نطاق خارج آخر شيًئا أيًضا يستخدم بل الرسائل، لتوجيو كوسيلة ؽلتلكها اليت
 ادلعلم ينقلها اليت الرسالة تصبح ادلثال، سبيل على وسائل الصورة باستخدام. نفسو

 .وضوًحا أكثر طلبةلل شفهياً 
 .وسائل إلى مسؤولياته من جزًءا المعلم يقدمج. 

 ىذا يف. وسائل إىل مقدم ىو كما موالتعلّ  التعليم عملية يف ادلعلم دور
 االستماع يف ادلثال، سبيل على. الرسالة نقل يف مستقل دور وسائللل كونت النمط،

 للمعلم ؽلكن ذلك بعد. تسجيل جهاز خبلل من طلبةلل األخبار مساع يتم م،للتعلّ 
 االستنتاج ؽلكن لذا،. األخبار يف ادلستخدمة واللغة األخبار زلتويات مناقشة الطلبةو 

 بل فحسب، ادلعلمُت قبل من إجراؤىا يتم ال الطلبة إىل الرسائل إيصال مهمة أن
 .وسائل بواسطة أيًضا
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 .للتعل م الوحيد المصدر الوسائل. د
 يعد الذي األول ميالتعل ظلط عكس ىو النموذج ىذا يف ميالتعل ظلط إن

 ظلط أن حُت يف ادلعلم، ىو الطلبة إىل الرسائل نقل يف الكاملة ادلسؤولية يتحمل
 ال. الوسائل ىو الرسائل توصيل يف الكاملة ادلسؤولية يتحمل الذي الرابع التعليم
 بل فحسب، ميالتعل وموارد" media " على الرابع النمط ىذا يف وسائل دور يقتصر

 داعمة، كأدوات األدوار وسائل وتدير. والتعلم التعليم لعملية كمنظم أيًضا
 أن أيًضا القول ؽلكن. ميسرين بالوسائل معلمُت وحىت م،يتعلال وموارد وميسرين،

 عن ميالتعل نظام يعد. موالتعلّ  التعليم عملية يف ادلتحكم ىي احلالة ىذه يف وسائل
 .الرابع النمط ىذا تستخدم اليت األمثلة أحد بعد

22 
 

 الوسائل التعليمية اختيار طريقة. 6
 ،الوسائل التعليميةاستخدام  وقت يف ادلعلم يفكر الوسائل التعليمية استخدام يف

 .الوسائل التعليمية اختيار كيفية حول اخلرباء آراء يلي فيما
الوسائل  اختيار طريقة فإن ،Faturrohman عن نقل الذي Nana Sudjana ووفًقا

 ادلوضوع ودراسة حتديد( ٠. مناسب بشكل الوسائل نوع حتديد( 0: "ىي التعليمية
 الوقت يف وسائل إظهار أو ضبط( 4. مناسب بشكل وسائل عرض( 3. الصحيح
 .واحلالة وادلكان ادلناسب

23 

                                                             
22

  Abd. Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Pembelajaran Bahasa Arab: (Malang, UIN-

Maliki Press, 2012 ), h. Op. Cit., h. 108-110. 
23

  Pupuh fatturrohman, “Strategi Belajar Mengajar” , (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 

h.68. 
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 السياق عن فصلو ؽلكن ال وسائل اختيار" إن Nurdin نقل عنو ،Ely ووفقاً 
 .الشامل التعليمي النظام مكونات أحد افيه الوسائل يعترب الذي

 Soeparno ل وفقا 24
 اختيار طريقة فإن ،wahab قبل من ادلقتبس Soeparno ل وفقا : wahab اقتبسها اليت

 :ىي التعليمية وسائل
1) hendaknya mengetahui karakteristik setiap media. 2) hendaknya 

memilih media yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 3) hendaknya 

memilih media yang sesuaidengan metode yang kita pergunakan. 4) 

hendaknya memilih media yang sesuai materi yang akan dikomunikasikan. 5) 

hendaknya memilih media yang sesuai dengan keadaan siswa, jumlah, usia 

maupun tingkat pendidikannya. 
25

 

 مكلًفا يكون أن غلب أنو يعٍت ال الصحيحة الوسائل التعليمية اختيار إن
 يف. ميالتعل عملية أثناء وفوائدىا وسائل فعالية ىو ذلك من األىم ولكن وحديثًا،
 .طلبةلل ىائلة فوائد الوسائل التعليمية من سلتلفة أنواع توفر اجلوىر،

 

 الوسائل التعليمية أنواع. 7
 والسهولة، بالفعالية تتسم اليت العربية الوسائل التعليمية من أنواع عدة ىناك

 ؽلكن واليت ادلعلم قبل من إعدادىا مت اليت وسائل بُت من. الثمن باىظة ليست ولكنها
 دمى أو ،(ادلقطوعة الصور) اجملبلت من قطع أو ادلعلم، صور: كبدائل استخدامها

 احلائط، ملصقات أو ،الكتاب الكبَت أو الدائرية، البطاقات أو للطي، القابلة البطاقات
 لديها وسائل كل. حولنا من بسهولة متاح شيء أي أو إخل، األلعاب، بطاقات أو

                                                             
24

 Syafruddin nurdin, “kurikulum dan pembelajaran”, (jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2016), h.123. 
25

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

2009),  h.37. 
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 وسائل ضبط يستطيع ادلعلم كان إذا ولكن اخلاصة، قصورىا وأوجو عيوهبا بالتأكيد
 .النواقص ىذه من التقليل ؽلكن وبالطبع التدريس، وأوضاع لشروط

 رلموعتُت إىل العربية باللغة الوسائل التعليمية تقسيم ؽلكن عام، بشكل
: ثبلثة إىل اللغة لتعليم وسائل Mustafa يصنف. اإللكًتوين وغَت اإللكًتوين: رئيسيتُت
 kelompok rangkaian) ورلموعة العمل ، Audio visual aids) البصرية السمعية الوسائل

aktifitas)،  و( رلموعة ادلبلحظةpraktikum) .صنف ذلك، إىل باإلضافة Suyanto 
 احلواس تستخدم. ادلستخدمة احلسية للهيمنة وفًقا الوسائل التعليمية أو العربية وسائل

 ؽلكن مث، ومن. الكبلم وأجهزة ،والبصر ، السمع وىي اللغة، يف النشطة واألعضاء
 ادلساعدة: عامة فئات ثبلث إىل تعليمية كأدوات ادلستخدمة الوسائل التعليمية تصنيف
 السمعية ادلساعدة وأدوات ،(visual aids) البصرية وادلساعدة ،(audio aids) السمعية
 .(audio-visual aids) البصرية

 تتطلب اليت األجنبية اللغة ميلتعل وسائل؛(audio aids) السمعية ادلساعدة أوال،
 بعض أو التسجيل جهاز أو الراديو ىي الغالب يف السمعية احلواس استخدام الطلبة من

 لدعم يعمل أن ؽلكن العربية اللغة ميتعل يف الراديو استخدام إن. ادلوسيقية اآلالت
 األساسي اخليار تصبح مل اإلذاعة أن يبدو ولكن ،ةرسادلد من ادلستفادة الدروس استقرار

 البث إىل الوصول صعوبة ىو األسباب أحد. اللغة ميلتعل وسيطة لتصبح مدارسنا يف
 ومسجبلت الكاسيت ىو السمعية وسائللل الثاين البديل. العربية باللغة اإلذاعي

 التدريس جوانب بعض ألن اخلاصة مزاياىا ذلا بالراديو، مقارنتها عند واليت األشرطة،
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 ألىداف ادلناسبة التسجيل مادة اختيار للمعلمُت ؽلكن. أكرب بشكل فيها التحكم ؽلكن
 .حتقيقها غلب اليت احملددة وادلهارات الطلبة ميتعل موضوعات إتقان ومستوى م،يالتعل

 احلصول إىل الوسائل من النوع ىذا ؽليل. (visual aids) البصرية ادلساعدة ،ثانيا
 ما وغالباً  نسبًيا عليها احلصول يسهل مواد من اختياره أو صنعو ؽلكن ألنو أسهل على

 على تكلفة بدون حىت أو مكلًفا ليس أيًضا السعر أن حُت يف اليومية، احلياة يف توجد
 .شابو وما والبطاقات والرسومات والصور البصرية وادلساعدات السبورة: مثل. اإلطبلق

 النوع ىذا تصنيف ؽلكن(. audio-visual aids) البصرية السمعية ادلساعدة ،ثالثا
 ،(real objects) حقيقية كائنات وىي رئيسية، رلموعات ثبلث إىل الوسائل من

 ؽلكن كائنات الواقع يف ىي األشياء. خاصة وكائنات ،(miniatures) صغَتة كائنات
 يقدم. ادلدرسة إىل إلحضارىا يكفي مبا عملية وىي اليومية احلياة يف استخدامها

Gebhard واجلرار والشموع والبالونات األسنان وفرش وادلقصات األمشاط مثل أمثلة 
 كائنات أن حُت يف. وغَتىا والقرطاسية ادلائدة وأدوات والقبعات وادلظبلت والقهوة
 السيارات مثل ، األطفال أللعاب عادة تستخدم ادلصنع يف مصنوعة عناصر ىي صغَتة

 أدوات أو ادلختلفة احلرب معدات أو الببلستيك من ادلصنوعة ادلختلفة احليوانات أو
 .األطفال ألعاب تستخدم اليت اذلواتف أو الشرب أو الطهي

 على الطلبة دلساعدة ادلفيدة البصرية الوسائل على أمثلة ىي والرسومات الصور
 أو للكائنات مقلدة صورًا كانت سواء تقدؽلها، ادلعلم يريد اليت اخلاصة ادلفاىيم فهم

 تسهيل على ادلساعدة ىي األداة ىذه فائدة. ادلهمة ادلواقف أو الشخصيات أو األنشطة
. وادلكتوبة الشفهية اخلطابات زلتويات وفهم األسئلة على واإلجابة األسئلة طرح عملية
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 يستخدم ما غالًبا. للبصر السائد اإلحساس أكثر تستخدم اليت األداة ىي والبطاقة
 منح أو معُت لغوي مفهوم حول( drilling) الطلبة تعزيز بغرض البطاقات ادلعلمون

 .بالفعل ادلعلم يعرفها اليت اللغة جوانب دلمارسة الفرصة الطلبة
26 

 يف وسائل الصورة من نوعان ناكعرب أن ى ،Mohammad Ali Khuli وفقا
 تصف اليت واحلوارات القراءة عناوين تتضمن اليت كبةادلر  صورة(. 0: وعلا التدريس،

 قراءة يف السؤال يف ادلفردات من بعض شرح خبلل من الصورة ىذه تقدمي يتم. الوضع
 حركة كائن، ىي فريًدا، شيًئا تتضمن اليت ،ادلفردات صورة(. ٠. اجلملة أظلاط وشلارسة
 مثل جديدة، كلمات وتقدمي منفصلة كلمات لشرح الصورة ىذه تقدمي يتم. وأخرى

 .النبات/  احليوانات أمساء
27

 

 

 الصورة وسائل ب. استخدام
 وسائل الصورة تعريف. 0

 صورة ىي وسائل الصورة فإن ،Johar Permana و Mulyani Sumantri وفقا
 وكلمات وخطوط صور شكل يف عنها التعبَت يتم واليت أشياء، سلتلفة، الوقائع/ ألحداث

 .ورسومات ورموز
 مت ،Rivai (supartinah) و Sudjana وفقا ذلك، على وعبلوة 28

                                                             
26

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

2009),  h. 43-45. 
27

Ayu Masita, “Peningkatan Kosakata Bahasa Arab Melalui Media Gambar Pada Anak Usia 

5-6 Tahun Di Taman Kanak-Kanak”, Program Studi Pendidikan Guru PAUD FKIP UNTAN, 

Pontianak.  
28

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

Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 1999), hlm. 183 
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 الصنع، سهلة عملية، بسيطة، األكثر البصرية الرسالة ىي الصورة أن عن الكشف
 .ادللونة الصور وخاصة كبَت، بشكل ومرغوبة

29 
 رلموعة تكون أن ادلستخدمة للصورة ؽلكن وآخرون، Agus F. Tangyong لـ وفًقا

 وصور ،(kata kerja) الكلمة من ادلطلوب للنوع وفًقا ادلتحركة الصور من متنوعة
 والصور ادلختلفة، األشكال وصور ،(jenis kata benda) ادلطلوبة ادلختلفة الكائنات
 (.إخل ، الربكانية االنفجارات ، الفيضانات) الظروف لزراعة الظروف من أنواع ادلختلفة

30 
 وسائل ىي صورةال وسائل بأن االستنتاج ؽلكن ،أعبله ادلذكور الرأي إىل استناداً 

 سهلة عملية، صورة،يف شكل  يف عنها التعبَت يتم سلتلفة أشياء أو أحداث تعرضها
 ؽلكن لذلك. تدريسو يتم الذي ادلوضوع أو ادلادة على وحتتوي الطلبةب مهتمة اإلعداد،
 حتتوي أن ؽلكن الصور ألن ادلفردات أنشطة حفظ أو تذكر يف كوسيط ةالصور  استخدام

 الطلبة اىتمام جذب ؽلكنها حبيث تدريسها يتم مرئية رسائل أو مواضيع أو مواد على
 .أن ترقي إتقان ادلفردات اللغة العربية ادلتوقع ومن واىتمامهم

 

 الصورة وسائل وظائف. 8
 التدريس ةقيطر  علا مهمان عنصران ىناك حتدث اليت موالتعلّ  التعليم عملية يف

 اليت الوسائل التعليمية وظيفة على بالتأكيد واحدة تدريس طريقة اختيار يؤثر. وسائلو 
 .استخدامها سيتم

                                                             
29

Supartinah. Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Melalui Terknik Pembelajaran 

Bercerita Gambar Seri. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan 2011), hlm. 10 
30

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

Grasindo, tahun 1994), hlm. 149 
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 وخاصة ،التعليم اإلعبلم وسائل وظائف أربع يقًتح Lentz و Levi ل وفقا
 وظيفة( ج) العاطفية، وظيفة( ب) رغبةال وظيفة( أ) وىي البصرية، اإلعبلم وسائل
 :األربع الوظائف ذلذه شرح يلي وفيما. تعويضية وظيفة( د) و ادلعرفية

 ىي لبصريةا وسائليف ىذه احلالة،  (.menarik perhatian) رغبةال وظيفةال
 بادلعٌت ادلتعلقة الدرس زلتوى على الًتكيز إىل الطلبة انتباه وتوجيو غلذب والذي جوىر،
 .التعليم مادة لنص ادلصاحبة أو عرضو يتم الذي البصري

 على ةالصور  وسائل تعمل احلالة، ىذه يف(. merasa senang) العاطفية، وظيفةال
 .تصويري نص( قراءة أو) ميتعل عند ادلتعة منح

 وسائل تعمل احلالة، ىذه يف(. memberikan pengetahuan) ادلعرفية الوظيفة
 حتقيق تسهل الرسومات أو الصورة وسائل أن يعٍت وىذا ،الطلبة معرفة زيادةل الصورة

 معرفة تصبح حبيث. نقلها يف ادلعلم يرغب اليت ادلواد أو ادلعلومات وتذكر لفهم األىداف
 عرض خبلل من دعمو سيتم القراءة، طريق عن فقط. حتسنا أكثر وفهمهم الطلبة

 باإلضافة تدريسها، يتم اليت للمواد الطلبة فهم من يسرع أن ؽلكن ألنو ،وسائل الصورة
 طلبةلل ؽلكن أخرى، مرة ذلك تكرار منهم يطلب عندما لذلك األطول، االلتصاق إىل

 .بسهولة أخرى مرة شرحها
 على ةالصور  وسائل تعمل احلالة، ىذه يف. (kompensatoris) التعويضية وظيفةال
 النص يف الواردة ادلعلومات فهم على الضعفاء القراءة طلبة الذين ؽلتلكون مساعدة

 عن فقط( النص) ادلادة فهم يف ضعف نقاط لديهم الطلبة أن مبعٌت. للتذكر وإعادة
 أن ؽلكن ألهنا ،وسائل الصورة عرض خبلل من مساعدهتم يتم فسوف القراءة، ةطريق
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 لذلك األطول، االلتصاق إىل باإلضافة تدريسها، يتم اليت للمواد الطلبة فهم من تسرع
 .بسهولة العودة شرح طلبةلل ؽلكن أخرى، مرة ذلك تكرار منهم ُيطلب عندما

 وظائف أن Nanang Hanafiah قال أعبله، ادلذكورة الصلة ذات الوظائف
 بسرعة ميالتعل على الطلبة لتشجيع ادلعلمون يقدمها وأدوات منبهات ىي: "ىي الوسائل

 31".كبَتة خربة اكتساب أجل من طلبةلل بصريةالو  سمعيةال مساعدة وىي
 الذاكرة وتقوية فهم تسهل أن ؽلكن ةالصور  وسائل وظيفة أن القول ؽلكن وبالتايل

 .مبالتعلّ  الطلبة اىتمام تعزز أن وؽلكن
 

 الصورة وسائل فوائد. 3
 :وىي ،ةالصور  وسائل تستخدم عام، بشكل

 .للغاية لفظية تكون ال حىت الرسالة توضيح. أ
 .اإلحساس وقوة الوقت وطاقة الفضاء قيود على التغلب. ب
و  ميالتعل وموارد بُت ادلباشر التفاعل من وادلزيد ميالتعل شغف يف تسبب شلا. ج

 .الطلبة
 .اإلعداد نفس ويثَت التجربة ويشبو م،يبالتعل لبةالط يسمح. د

 قيم لديها ىذه الوسائل التعليمية فإن أعبله، ادلذكورة االستخدامات جانب إىل
 :وىي ،وفوائد

                                                             
31

 Nanang Hanafiah,  konsep strategi pembelajaran. Bandung: Refika Aditama, 2009. h. 15 
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 شرحها ويصعب رلردة تزال ال ادلدركة ادلفاىيم. رلردة ملموسة مفاىيم جعل. أ
 ؽلكن الكهربائي، والتيار البشرية الدموية الدورة نظام لشرح ادلثال سبيل على مباشرة،

 .البياين الرسم أو للصورة بسيطة كوسيلة استخدامو
 التعلم، بيئة يف إليها الوصول يصعب أو للغاية خطَتة تكون اليت األشياء عرض. ب

 .الربية احليوانات صور استخدام ادلعلم يشرح ادلثال سبيل على
 عن ادلعلم سينقل ادلثال، سبيل على الصغَتة، أو  الكبَتة الكائنات عرض. ج

 .ذلك إىل وما الفَتوسات مثل الصغَتة الكائنات أو ادلعابد أو الطائرات أو السفن
 وسائل يف البطيئة احلركة تقنيات باستخدام. البطيئة أو السريعة احلركات إىل انتبو. د

 .ذلك إىل وما األفبلم،
 

 الصورةلوسائل  مزايا وعيوب. 1
 األكثر الوسائل ىي الرسومات/  الصور تعد ،الوسائل من ادلختلفة األنواع بُت من
 على الصور وسائل تشتمل االستخدام، والسهل بسيطال من أنو إىل باإلضافة. استخداًما

 وسائل وزمبلؤه، Arief  S. Sadiman ل وفقا. ادلعتاد حيث من نسبياً  مكلفة غَت وسائل
 :ذلك يف مبا ادلزايا، من العديد لديها الرسوم/  الصورة

 وسائل رلرد من بدال ادلوضوع يبُت الواقع من ادلزيد الرسوم/  الصورة: ملموسة. أ
 .اللفظية

 الكائنات مجيع إحضار ؽلكن ال. والزمان ادلكان قيود على التغلب ةللصور  ؽلكن. ب
 ذلذه. احلدث/الكائن إىل الطلبة نقل دائًما ؽلكن وال ، الفصل إىل األحداث أو
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 ذ توبا حبَتة أو نياغا التجاري الشبلل تقدمي ؽلكن. معها التعامل ؽلكن الرسوم/الصورة
 .الرسوم أو ةالصور  خبلل من
 خبليا عرض ؽلكن. مبلحظاتنا قيود على لتغلب الرسوم/  ةالصور  وسائل تستطيع. ج

 رسوم أو ةصور  شكل يف بوضوح اجملردة بالعُت نراىا ال قد اليت العرضي ادلقطع
 .فوتوغرافية

 سوء تسبب أو دلنع وذلك عمر، وألي رلال أي يف واحدة، مشكلة توضيح ؽلكن. د
 .الفهم

 .خاصة صيانة إىل احلاجة دون واستخدامها عليها للحصول وسهلة رخيصة. ه
 أمور بُت من ،عيوب من العديد ذلا الرسوم/  ةالصور  فإن ادلزايا، ىذه إىل باإلضافة

 :أخرى
 .احلواس إعداد على فقط تؤكد الرسوم/  ةالصور . أ

 ألنشطة بالنسبة فعالية أقل التعقيد شديدة باألشياء اخلاصة الرسوم/  ةالصور  تكون. ب
 .ميالتعل

 .الكبَتة للمجموعات زلدود احلجم. ج
32 

 

 وسائل الصورة الستخدام . خطوات5
 إىل االىتمام ادلعلم على غلب م،يالتعل عملية يف ةالصور  وسائل استخدام قبل

 بالنسبة. جيد بشكل العمل الوسائل باستخدام ميللتعل ؽلكن حبيث استخدامو، خطوات
 .ذلك يف مبا وسائل الصورة استخدام يف ادلعلم يعتربه أن غلب دلا

                                                             
32

 Arief S. Sadiman, Dkk. Media Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2012 . h. 29-31  



45 
 

 :يلي كما ىيالصورة  وسائل استخدام خطوات
 .polio  أو A4 حبجم ورقة بإعداد ادلعلم يقوم .أ 
 .الطلبة قبل من معروف ادلعٌت كان إذا للكائنات صور 0٢-8 بعمل ادلعلم يقوم .ب 
 .صورة لكل بسيطا وصفا جعل .ج 
 .الطلبة مجيع على التصوير ورقة ادلعلم يوزع .د 
 .بعناية الصور مجيع مراقبة الطلبة من ادلعلم يطلب .ه 
 مجيع قبل من مساعو ؽلكن الذي الصوت مع األول الوصف إىل يستمع/  ادلعلم يقرأ .و 

 .الطلبة
 هبا يقوم اليت األوصاف بًتتيب الصورة إىل أرقام إضافة الطلبة ادلعلم منيطلب  .ز 

 .ادلعلم
 .وىلم جرا والثالث الثاين الوصف ادلعلم يقرأ .ح 

33 
 
 المفردات اللغة العربية ج. إتقان

 المفردات اللغة العربية تعريف. 0
 ىي vocabulary اإلصلليزية اللغة يف ،ادلفردات العربية اللغة يف Kosakata ُتسمى

 لغة من جزء آخر كيان أو شخص يعرفها اليت الكلمات كنوز أو الكلمات من رلموعة
 .اللغة تشكل اليت الكلمات من رلموعة ىي ادلفردات فإن ،Horn حبسب. معينة

34 
                                                             

33
 Hasan Saefuloh,  Al’ab Lughawiyyah Tehnik pembelajaran Bahasa Arab Yang 

Menyenangkan,  ( Basan: Publishing, 2010) h. 47 
34

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

2011). hlm. 61-62 
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 من رلموعة ىي( kosakataادلفردات ) أن االستنتاج ؽلكن أعبله الوصف من 
 تكوين يف الكلمات استخدام وسيتم ما، لشخص معروفة لغة تشكل اليت الكلمات

 ادلفردات باستخدام بناؤه مت ما شخص مع التواصل. اجملتمع مع التواصل أو اجلمل
 .اللغة دلستعمل والتعليم الذكاء مستوى وصف مناسب بشكل ويعرض ادلناسبة

 المفردات اللغة العربية تعليم أهداف. 8
 :يلي كما ىي( kosakata) اللغة العربيةادلفردات  ميلتعل الرئيسية األىداف

 مواد خبلل من أو القراءة مواد خبلل من سواء للطلبة، اجلديدة ادلفردات إدخال. أ
 االستماع.

 ألن وصحيح، جيد بشكل ادلفردات قراءة على قادرين ليكونوا الطلبة تدريب. ب
 جيد بشكل ادلهارات وقراءة التحدث إىل الطلبة يقود والصحيح اجليد النطق

 .وصحيح
 أو ،(بذاتو قائم) معاكس أو دنيوي بشكل أكانت سواء ، ادلفردات معاين فهم. ج

 .(والنحوية الضمنية ادلعاين) معينة مجل سياق يف تستخدم عندما
 التعبَت وعند ،(berbicara) الشفهي التعبَت يف ادلفردات ووظيفة تقدير على قادرة. د

 .الصحيح السياق مع حسب( mengarang) الكتابة عن
 المفردات تعليم في مهمة أشياء. 3

 يقوم بذاتو ال رداتادلف تعليم( أ
 ،ماعواإلست ،طالعةادل بتدريس يتعلق مستقل كموضوع ادلفردات عليمت يتم ال

 .دثةواحملا ،شاءواإلن
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 ادلعٌت من احلد( ٠
 اللغة للطلبة خاصة صعوبة ىذه. معان   عدة ذلا يكون أن ؽلكن واحدة كلمة

 فقط ادلعٌت تعليم ادلعلمُت على غلب للمبتدئُت، بالنسبة الصدد، ىذا يف. األجنبية
 .الطلبة والذاكرة اىتمام دتييز يتم ال حىت السياق، مع يتوافق مبا
 السياق يف ادلفردات( 3

 يف استخدامها معرفة دون صحيح بشكل فهمها يتم ال ادلفردات من كثَت
. الطلبة فهم بُت طللط ال حىت السياق يف ادلفردات من النوع ىذا تعليم غلب. اجلمل

 .السياق يف الشراء واجلّر  حروف تعليم غلب ، ادلثال سبيل على
 ادلفردات تعليم يف الًتمجة( 4

 طريقة، أسهل ىو األم لغة إىل ترمجتها طريق عن الكلمات معاين تدريس إن
 عند لبةالط لعفوية ادلعتاد التخفيض ذلك يف مبا ،عيوب عدة على حتتوي لكنها

 ادلفردات كل وليس ،الطلبة ذكريات يف االرتباط وضعف التعبَتات، يف استخدامو
 .األم اللغة يف ادلكافئ احلق ذلا األجنبية اللغات يف
 الصعوبة مستوى( 5

 إىل اإلندونيسيُت طلبةلل ادلفردات اللغة العربية تقسيم ؽلكن أنو إدراك ينبغي
 :الصعوبة مستوى حيث من ، ثبلثة
: مثل ، اإلندونيسية يف الكلمات مع تشابو أوجو ىناك ألن سهلة، كلمات. (أ

 .علماء كتاب، كرسي، رمحة،
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 اإلندونيسية، تطابق ال أهنا من الرغم على صعبة ليست اليت الكلمات. (ب
 .ذىب ،مدينة سوق،: مثل

 استوىل، ستبق،: مثل ونطقها، شكلها بسبب سواء الصعبة، الكلمات. (ج
 .تدىور

35 
 :تشمل المفردات إتقان مؤشرات. 1

 .جيدا ادلفردات أشكال ترمجة على قادرون الطلبة. أ
 .وصحيح جيد بشكل والكتابة النطق قادرون الطلبة. ب
 يف سواء صحيح، بشكل( kalimat) اجلملة يف استخدامها قادرون الطلبة. ج

 .الكتابة أو الشكل
36 

 التعليم المفردات تقنيات. 5
 الكلمة إىل االستماع. أ

 سواء ادلعلم، هبا يتحدث اليت الكلمات إىل لبلستماع للطلبة الفرصة امنح
 ففي للكلمة، الصويت العنصر يتقنون الطلبة كان إذا. اجلملة يف أو مبفرده بالوقوف

 .صحيح بشكل االستماع من الطلبة دتكن التكرار، من ثبلثة أو اثنُت
 الكلمة نطق. ٠

 ديدةاجل كلمةال نطق إن. مسعوىا اليت الكلمات لينطقوا طلبةلل ةالفرص توفَت
 .أطول لفًتة تذكرىا على الطلبة يساعد

                                                             
35

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

2012). hlm. 128-129 
36

Syaiful Mustofa.  Ob.Cit., hlm. 60 
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 الكلمة معٌت إىل االستماع. 3
 ىناك تكن مل ما الًتمجة، لتجنب اإلمكان قدر طلبةلل الكلمة معٌت اعط

 ادلعلم قبل من استخدامها ؽلكن اليت التقنيات من العديد ىناك. أخرى طريقة
 السياق إعطاء خبلل من أخرى خبلل من الكلمة، معٌت شرح يف الًتمجة لتجنب

(konteks)، تعريفال (defenisi )،رادفادل البسيط (sinonim( الضد ،)antonym) 
 .والًتمجات والتظاىرات والصور االصطناعية أو األصلية األشياء استخدام

  عاينقراءة ادل. 4
 ادلعلم يكتبهم اجلديدة، الكلمات معٌت وفهم ينطقون ،الطلبة يسمع أن بعد

 .عال بصوت ذلك لقراءة الفرصة الطلبة إعطاء يتم ذلك بعد. السبورة على
 الكلمات كتابة. 5

 الطلبة من طلب إذا ادلفردات، إتقان على كبَت بشكل ذلك يساعد سوف
 ذكريات يف جديًدا الكلمات معٌت يزال ال عندما للتو تعلموىا اليت الكلمات كتابة
 .السبورة على ادلعلم يكتبو ما بنسخ كتبهم يف الطلبة يكتب. الطلبة

 اجلمل جعل. 6
 مجلة يف اجلديدة الكلمات استخدام ىي ادلفردات تعليم من األخَتة ادلرحلة

 .كتابية أو شفهية كاملة،
37 

 
 

                                                             
37

Ahmad Fuad Effendy.  Ob.Cit., hlm. 129-133 
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 تعليم المفردات خطوات. 6
 :التالية اخلطوات اختاذ فيمكننا ،اجلديدة ادلفردات تعليم ريدن إذا

 .إليها الطلبة ويستمع مرات ثبلث أو مرتُت الكلمة ينطق ادلعلم. أ
 .كامل بنص السبورة على الكلمات ادلعلم يكتب. ب
 .الكلمة طبيعة مع أفضل بشكل تتبلءم بطريقة الكلمة معٌت ادلعلم يشرح. ج
 الطلبة يفهم حىت مثالية مجل عدة أو واحدة مجلة يف الكلمة ادلعلم يستخدم. د

 .النحوية والوظيفة ادلعٌت أفضل بشكل
 .فردي بشكل مث ، رلموعا يف مث مًعا، واحدة مجلة نطق الطلبة قلدي. ه
 مستوى هبا الكلمة كانت إذا خاصة ،للطلبة الكلمة كتابة كيفية ادلعلم يوجو. و

 .الكتابة يف صعوبة
 يف معٌت توضيح يف تساعد أن ؽلكن اليت واجلمل الكلمات معٌت ادلعلم يكتب. ز

 .السبورة
 .السبورة على ادلكتوبة اجلديدة ادلفردات كلمات الطلبة يكتب. ح
 .كتاب كل يف واجلمل الكلمة ومعاين الكلمات بكتابة الطلبة يقوم. ط

38 
 

 التفكير د. إطار
بادلدرسة االبتدائية االسبلمية  الثالث الصف طلبة لدى ادلفردات اللغة العربية إتقان

 إىل ادلفردات اللغة العربية إتقان ضعف يرجع. منخفًضا يزال ال المبونج بندر 7احلكومية 

                                                             
38

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

Publishing, 2010), hlm. 103 
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 ونادلعلم يقوم. ادلفردات اللغة العربية ميتعل يف ادلعلمون يستخدمها اليت طريقةال نقص
 الطلبة وإرشاد السبورة على كتابتها أو فقط الكتب باستخدام ادلفردات اللغة العربية بتدريس

 فإن وبالتايل. لبلستذكار والكسول بادللل الطلبة يشعر لذلك ونتيجة وحفظها، تسجيلها إىل
 على الباحث ػلفز كهذه، ظروف وجود مع منخفض، طلبةلل ادلفردات اللغة العربية إتقان

 .ادلفردات اللغة العربية إتقان ميتعل يف واحلفظ التقليد طريقة استخدام
ادلفردات اللغة  إتقان ترقية إىل الصورةوسائل  من التمكن ؤديت أن ادلتوقع من

 أن ؽلكن. ادلفردات اللغة العربية حفظ يف ومحاساً  حتفيزًا أكثر يكونوا أن طلبةلل وؽلكن ،العربية
 ،ادلفردات اللغة العربية إتقان رققيةت من يتمكنوا حىت الطلبة محاس من وسائل الصورة تزيد

 أحد ىو ادلفردات اللغة العربية وحفظ ،للتذك أسهل وسائل الصورة استخدام ألن وذلك
 ال حبيث والًتفيو وظروف ، مواقف إىل حاجة ىناك وبالتايل قوية، ذاكرة تتطلب اليت سالدر 

 .بادللل الطلبة يشعر
 صورة ىي وسائل الصورة فإن ،Johar Permana و Mulyani Sumantri وفقا

 وكلمات وخطوط صور شكل يف عنها التعبَت يتم واليت أشياء، سلتلفة، الوقائع/ ألحداث
 الكشف مت ،Rivai (supartinah) و Sudjana وفقا ذلك، على وعبلوة .ورسومات ورموز

 بشكل ومرغوبة الصنع، سهلة عملية، بسيطة، األكثر البصرية الرسالة ىي الصورة أن عن
 .ادللونة الصور وخاصة كبَت،

 رلموعة تكون أن ادلستخدمة للصورة ؽلكن وآخرون، Agus F. Tangyong لـ وفًقا
 الكائنات وصور ،(kata kerja) الكلمة من ادلطلوب للنوع وفًقا ادلتحركة الصور من متنوعة
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 من أنواع ادلختلفة والصور ادلختلفة، األشكال وصور ،(jenis kata benda) ادلطلوبة ادلختلفة
 (.إخل ، الربكانية االنفجارات ، الفيضانات) الظروف لزراعة الظروف

 وسائل ىي صورةال وسائل بأن االستنتاج ؽلكن ،أعبله ادلذكور الرأي إىل استناداً 
 اإلعداد، سهلة عملية، صورة،يف شكل  يف عنها التعبَت يتم سلتلفة أشياء أو أحداث تعرضها
 استخدام ؽلكن لذلك. تدريسو يتم الذي ادلوضوع أو ادلادة على وحتتوي الطلبةب مهتمة
 أو مواد على حتتوي أن ؽلكن الصور ألن ادلفردات أنشطة حفظ أو تذكر يف كوسيط ةالصور 

 ومن واىتمامهم الطلبة اىتمام جذب ؽلكنها حبيث تدريسها يتم مرئية رسائل أو مواضيع
 .أن ترقي إتقان ادلفردات اللغة العربية ادلتوقع

 استخدام من اذلدف. طلبةلل ميالتعل عملية إىل دائًما ىتماماال ادلعلمُت على غلب
 إن. العربية للمفردات الطلبة إتقان ترقية ىو ادلفردات اللغة العربية إتقان يف ةالصور  وسائل
 ادلفردات اللغة العربية إتقان يكون أن ؽلكن كيف ىو وسائل الصورة ىذه استخدام مفتاح

 .طلبةلل مبلزمة ميالتعل عملية أثناء الطلبة اكتسبها اليت
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 الثالث بابال
 البحثطريقة 

 
 
 البحث نوع . أ

(. PTK) الدراسي للفصل عملال البحث ىو ىذا البحث يف ادلستخدم البحث نوع
 مشاكل مراجعة عملية ىو (PTK) الدراسي للفصل عملال البحث  Wina Sanjaya  لـ ووفًقا
 القيام طريق عن ادلشكلة حلل زلاولة يف الذايت التفكَت خبلل من الدراسي الفصل يف ميالتعل

 .للعبلج تأثَت كل وحتليل حقيقية مواقف يف ذلا ادلخطط اإلجراءات من بالعديد
 وفًقا 39

Kunandar الدراسي للفصل عملال البحث (Classroom Action Research)، تطوير ػلاول 
 عملية يف حتدث اليت ادلواقف حتسُت أو مقصود بشكل وحلها ادلشاكل اكتشاف على القدرة

 .الطلبة صلاح معدل قياس أجل من الدراسي الفصل يف ميالتعل
 Suharisimi ل وفقا 40

Arikunto، مصطلح فإن PTK ىو اإلصلليزية اللغة يف Classroom Action Research، وىو 
 .وفصل يف ميالتعل شلارسات جودة حتسُت هبدف ادلعلم بو يقوم عملي حبث

41
  

 (PTK) الدراسي للفصل عملال البحث بأن الباحث غلادل أعبله، الرأي إىل استناًدا
 خبلل من أدائهم لتحسُت الدراسي الفصل يف ادلعلمون هبا يقوم حبث عملية عن عبارة

                                                             
39

Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Prenadamedia, 2009), h. 26 
40

Kunandar, Penelitian Tndakan Kelas, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 41 
41 Suharismi Arikunto, Suhardjono, Supardi, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), h. 124 
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 نتائج حتسُت أجل من وتشاركي تعاوين بشكل أعماذلم يف والتأمل ومبلحظة وتنفيذ يمتصم
 .الطلبة ميتعل

 الفصل يف حتدث اليت احلقيقية تادلشاكبل حل إىل PTK يهدف عام، بوجو
 الوقت يف يسعى بل ادلشكبلت، حل إىل فقط البحثي النشاط ىذا يهدف ال. الدراسي

. ادلتخذة اإلجراءات خبلل من حلها أسباب حول علمية إجابات على احلصول إىل ذاتو
 حتسُت يف والعملية احلقيقية ادلشاكل من متنوعة رلموعة لتصحيح PTK يهدف جوىرىا يف

 الطلبةو  ادلعلمُت بُت التفاعل يف مباشرة جتربتها يتم اليت الدراسية الفصول يف ميالتعل نوعية
 .يتعلمون الذين

42
 

 

 البحث مكان . ب
ادلدرسة االبتدائية االسبلمية احلكومية  يف العمل للفصل الدراسي البحث ىذا إجراء مت

 الصفلدى طلبة  العربية اللغة دلوضوع وسائل الصورة تطبيق خبلل من. بندر المبونج 7
 .بندر المبونج 7بادلدرسة االبتدائية االسبلمية احلكومية  3 الثالث

 

 البحث وقت. ج
 دراسيال العام من االول الدراسي الفصل يف البحث ىذا إجراء سيتم

 يوليو يف التنفيذ خطة وستبدأ واحد، شهر حوايل البحث ىذا يستغرق. ٠٢09/٠٢08
 عدة يتطلب PTK ألن للمدرسة، األكادؽلي التقومي إىل البحث توقيت يشَت. االنتهاء حىت

 .الدراسي الفصل يف فعالُت ًماوتعلّ  تعليًما تتطلب دورات
                                                             

42
Ibid,  h. 60.   
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  PTK د. دورة
إتقان  ترقية دلعرفة ،تتكون من موجهتُت دورة كل دورتُت خبلل من PTK تنفيذ يتم

 وسائل بتطبيق العربية ادلفردات ميتعل ادلشاركة يف بةالطل وأنشطةادلفردات اللغة العربية 
 (.Taggart و Kemmis ظلاذج: )التايل النحو على الدورة وصف يتم. الصورة

 

 
من  يتكون أعبله موضح ىو كماالبحث العمل للفصل الدراسي   يف تنفيذ العمل

 :يلي كما ىي البحث ىذا مراحل بالتفصيل. مراحل أربع
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 مرحلة التخطيط .0
 :يلي ما ىذه التخطيط مرحلة تشمل

 الستخدامو ادلنهج إعداد. أ
وسائل  باستخدام العربية اللغة مفردات( RPP) ميللتعل تنفيذ خطة جعل. ب

 الصورة.
 .ميالتعل يف استخدامها سيتم اليت الوسائل إعداد. ج
 وسائل الصورة. باستخدام العربية ادلفردات ميتعل دلعرفة بلحظات،ادل ورقة جعل. د
 .وسائل الصورة من ميالتعل رلموعة يف إلكماذلا للطلبة عملال ورقة جعل. ه
 وسائل الصورة. باستخدام العربية ادلفردات ميتعل نتائج لرؤية اختبار أداة ترتيب. و

 العمل تنفيذ. 8
. الصف يف تعمل واليت األوىل، ادلرحلة يف لو التخطيط مت ما تطبيق ىو التنفيذ

. إجراؤىا مت اليت التعليم تنفيذ خلطة وفًقا اخلطوات تنفيذ يتم ،العمل ىذا تنفيذ يف
 ىذا يتضمن. وسائل الصورة باستخدام العربية ادلفردات ميالتعل ترقية ىو ادلتخذ العمل

 :يلي ما ذلك يف مبا ، مراحل ثبلث اإلجراء
 الوقت وصف العمل األنشطة

األنشطة /مقد مة
 االولى

 .معا ويصلون ػليون ادلعلم. 0
 .ةبللطل بأنفسهم فالتعر  طريق عن ةبالطل ادلعلم يرحب. ٠
 من والنظافة اللباس، من والنظافة احلضور، من ادلعلم يتحقق. 3

 .ميالتعل ألنشطةبا تعديلهايف الصف ل جلوس موقف
 .ادلاضي األسبوع يف باألمس، التعليمية ادلادة مبراجعة ادلعلم يقوم. 4
 .التعليمية ادلواد بتسليم ادلعلم يقوم. 5

 دقائق 0٢
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 .وسائل خبلل من ادلواد ادلعلم شرح. 6
 polio حجم ةورق أو A4 حبجم ورقة بإعداد ادلعلم يقوم. 0 األنشطة الرئيسية

 معروفًا ادلعٌت كان إذا للكائنات صور 0٢-8 بعمل ادلعلم يقوم. ٠
 .ةبالطل لدى

 .صورة لكل بسيطا وصفا جعل. 3
 .ةبالطل مجيع مع التصوير ورقة ادلعلم يشارك. 4
 .بعناية الصور مجيع مراقبة ةبالطل من ادلعلم يطلب. 5
 مساعو ؽلكن الذي بالصوت األول الوصف  يستمع/  يقرأ ادلعلم .6

 .ةبالطل مجيع قبل من
 األوصاف بًتتيب الصورة إىل أرقام إضافة ةبالطل من ادلعلم طلبي. 7

 .ادلعلم هبا يقوم اليت
 .ذلك إىل وما والثالث الثاين الوصف ادلعلم يقرأ. 8

 استكشاف
: حول ديدةاجل ادلفردات بتمارين للقيام ةبللطل الفرصة ادلعلم يوفر. أ

 الدرس أمساء
 اجلديدة ادلفردات من مثالية كلمات ربط إىل ةبالطل ادلعلم يوجو. ب

 الدرس حول أمساء
 إعداد

 ادلفردات معٌت فهم شلارسة إلكمال ةبللطل الفرصة ادلعلم يعطي. أ
 .اجلديدة

 التواصل
 .التمرين نتائج لعرض ةبللطل الفرصة ادلعلم يعطي. أ

 .التمرين نتائج على والتعليق بالتصحيح ةبوالطل ادلعلم يقوم. ب

 دقائق 4٢

 .تدريسها مت اليت التعليمية ادلواد ادلعلم يلخص. 0 
 .ادلوجهة القادمة يف ميالتعل خطة تقدمي. ٠
 يرحب ادلعلم الطلبة.. 3

 دقائق 0٢
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 المالحظة. 3
 ىذه يف. العمل تنفيذ مع جنب إىل جنبا تنفذ بلحظةادل من ادلرحلة ىذه يف

 عملية إجراء أثناء وتوثيقو وتسجيلو بالبحث يتعلق ما كل على التعرف: تشمل ادلرحلة
 باستخدام ميالتعل عملية متابعة يف الطلبةو  علمادل على مبلحظات إجراء مت. ميالتعل

 لتحسُت ادلبلحظات استخدام ؽلكن. ادلبلحظة ورقة هبا اسًتشدت اليت ،وسائل الصورة
 .ةالقادم الدورة يف ميالتعل عملية

 التفكير. 1
 العمل نتائج وحتليل حتديد عملية ىي ادلرحلة ىذه يف ،التأمل ىي األخَتة اخلطوة

 .القادمة الدورة تنفيذ لتحسُت دورة كل ميالتعل عملية تنفيذ يف
 

 البحث ه. موضوع
بادلدرسة االبتدائية االسبلمية  3 الثالث الصفالطلبة  ىي PTK ىذا عو ضمو 
. طالبة 00 و طالبا 03 تكوين مع طالبا، ٠4 رلموعو ما مع. بندر المبونج 7احلكومية 

  .البيانات مصادر موضوع إىل باإلضافة متعاون شركاء ىو العربية اللغة معلم أن حُت يف
 

  البيانات جمع و. تقنيات واألدوات
الباحثة  ستخدمت ، عليها احلصول مت اليت البيانات مجع يف ادلبذولة للجهود بالنسبة

 :التالية التقنيات
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 المالحظة. 0
 ادلباشرة ادلبلحظة طريق عن البيانات جلمع تقنية ىيراقبة ادل أو ادلبلحظة

 .فيها التحقيق مت اليت الظواىر أو األعراض لتسجيل وادلنتظمة
 من ادلرحلة ىذه يف 43

 التعرف: تتضمن ادلرحلة، ىذه يف. العمل تنفيذ مع جنب إىل جنبا تنفذ ادلبلحظة
 إجراء مت. ميالتعل عملية حدوث عند وتوثيقو وتسجيلو بالبحث يتعلق ما كل على

 اليت ةالصور  وسائل باستخدام ميالتعل عملية يف ةبوالطل ادلعلم على مبلحظات
 الدورة يف ميالتعل عملية لتحسُت ادلبلحظة استخدام ؽلكن. ادلبلحظة ورقة هبا تسًتشد

 يشارك حيث ادلشًتكة، ادلبلحظة ىو ىذا البحث يف ادلطبقة ادلبلحظة نوع إن. التالية
 (.observes) مبلحظتو تتم الذي الكائن حالة يف كون أو الباحثة

 

 المقابلة. 8
 األسئلة من عدد طرح طريق عن ادلعلومات جتمع interview أو ادلقابلة

 .كذلك شفهياً  لئلجابة الشفهية
 ادلقابلة الباحثة تاستخدم ،ىذا البحث يف 44

 لديهم كانت ولكن شيء، أي طلب يف أحرار كانت الباحثة أن أي ادلوجهة، اجملانية
 للعديد سلصصة ادلقابلة ىذه. ادلباشر االتصال ظلط يف التفصيلية األسئلة من سلسلة

 حالة حول معلومات تقدمي ؽلكنهم الذين العربية اللغة ومعلم الثالث الصف ةبطل من
 .ةبوالطل ادلعلمُت من كل هبا ؽلر اليت العربية للغة احلقيقي ميالتعل عملية

 

                                                             
43

Cholid Narbuko, dan Abu ahmadi, Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 70 
44

 S.Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 65 
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 التوثيق. 3
 مبلحظات شكل يف األمور حول بياناتال على لعثورل التوثيق طريقة

 وما أعمال وجداول اجتماعات وزلاضر ونقوش ورلبلت وكتب وصحف ونصوص
 .ذلك إىل

 يتم ال اليت البيانات على للحصول الباحث يستخدمها الطريقة ىذه 45
 الباحثة ستخدمهات اليت توثيقال ىذه. وادلقابلة ادلبلحظة طريق عن عليها احلصول
 ادلوقع تتضمن اليت للمدرسة العام الوصف عن بياناتال على للحصول كتكملة
 حضور ، التحيت وبنيتها مرافقها ،رسالتها رؤيتها، إنشائها، تاريخ عن بيانات اجلغرايف،

 بندر المبونج. 7بادلدرسة االبتدائية االسبلمية احلكومية  ادلعلم وحالة الطلبة
 

 االختبار. 1
 االختبار يهدف. ادلادة تدريس بعد ةبالطل قدرات لتقييم االختبارات ُتستخدم

. صورةوسائل ال تطبيق بعد العربية ادلفردات إتقان يف ميالتعل نتائج على احلصول إىل
 .التحريري ختباراال ىو ةالباحث ستخدموست الذي االختبار

 

 البيانات ز. تحليل
 ذلا ،ةالصور  وسائل تطبيق عن بيانات على احلصول يف استخدامها سيتم اليت األداة

 ىي نوعيةال بياناتال تنتج اليت األدوات. نوعيةال بياناتال تنتج اليت األدوات وعلا خاصيتان،
 .التحريرية االختبارات من الكمية والبيانات والتوثيق وادلبلحظة ادلقابلة

                                                             
45

 Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h. 274 
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استخدام وسائل  دلعرفة واالختبار والتوثيق ادلبلحظة من النوعية البيانات حتليل مت
 و Miler لنماذج النوعية التقنيات باستخدام العربية اللغة ادلفردات إتقان ًتقيةلالصورة 

Huberman، االستنتاج ورسم البيانات وعرض البيانات ختفيض مراحل خبلل من وحتديًدا 
 (.التحقق)

 :التالية اخلطوات خبلل من النوعية البيانات حتليل يتم أن ؽلكن 46
 (data reduction) البيانات تخفيض. 0

 مصادر من عليها احلصول مت ولكن البيانات نفس فرز طريق عن حتليل عملية إهنا
 سيتم بينما. ادلفيدة غَت البيانات جتاىل سيتم ىذه، البيانات اختيار عملية يف. سلتلفة
 بشكل البيانات اختيار إجراء يتم. التالية ادلرحلة يف للتحليل ادلفيدة البيانات ختزين

 وتصنيفها وتبسيطها وإدارهتا البيانات فحص خبلل من يتم الذي البحث أثناء مستمر
 احلصول مت اليت اخلام البيانات بشرح باحث كل سيقوم البيانات، حتفيض يف. وتلخيصها

 ادلفردات ترقية إتقان يف بتطبيق وسائل الصورة ادلعنية البيانات تتعلق ادليدان، من عليها
 بندر 7 ادلدرسة االبتدائية االسبلمية احلكومية من الثالث الصف يف ةبللطل العربية اللغة

 .المبونج
 (Data Display) البيانات عرض .8

 يكون حبيث منظمة ةقيبطر  ختفيضها مت اليت البيانات تقدمي ىو البيانات عرض
 بشكل وترتيبها البيانات تبسيط يتم العملية ىذه يف. االستنتاج رسم عند السهل من

 تقدؽلها مت اليت البيانات حتليل يتم مث. البحث لًتكيز واضحة صورة توفَت أجل من منتظم
 عرض خبلل من. مجعها مت اليت األدلة أساس وعلى النظرية على التأكيد خبلل من

                                                             
46

  Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 
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 عرض وعند ،لرسم االستنتاج إمكانية تعطي اليت ادلعلومات من رلموعة البيانات،
 عبلقة ذلا اليت ادلفاىيم مجيع حتليل أي وصفي، كتحليل البيانات حتليل سيتم البيانات،

 و التوثيق شكل يف اجملال ىذا يف البيانات مجيع حتليل سيتم لذلك. البحث بنقاش
 ترقية يف لتطبيق وسائل الصورة وصفاً  تقدم أن ؽلكن حبيث للمبلحظة توثيق و االختبار

 ادلدرسة االبتدائية االسبلمية احلكومية من الثالث الصف يف اللغة العربية ادلفردات إتقان
 .المبونج بندر 7
 (Verificationرسم االستنتاج ). 3

 االستنتاج تزال وال. والتحقق رسم االستنتاج ىي البيانات حتليل يف الثالثة اخلطوة
 جلمع التالية ادلرحلة يدعم قوي دليل ىناك يكن مل إذا تتغَت وسوف مؤقتة، ادلقدم األول

 صحيحة بأدلة مدعومة األولية ادلرحلة يف أثَت الذي االستنتاج كان إذا ولكن. البيانات
 استنتاج ىو ادلطروح االستنتاج فإن البيانات، جلمع ادليدان إىل ةالباحث عودت عندما ومتسقة
 .موثوقة
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 الرابعالباب 
 والمناقشة البحث نتائج

 
 البحث مواقع وصف. أ

 المدرسة عامة نظرة. 0
 منطقة يف خاصة ، المبونج بندر يف لؤلمة، الفكرية احلياة يف ادلساعلة أجل من

 وىي. بندر المبونج 7ادلدرسة االبتدائية االسبلمية احلكومية  تأسيس مت الثانية، جاغابايا
 اليت. احلكومية االبتدائية ةرسبادلد تعادل اليت األساسية التعليم مؤسسات من واحدة

 ىذه إنشاء من الغرض. 0000870٢٢٢7: إحصائي رقم مع ،096٢ عام يف تأسست
 :يلي كما ىو ادلدرسة

 احلكومة قبل من بررلتو مت دلا وفقا إندونيسيا يف ادلسلمُت البشر أ(. تشكيل
 .(GBHN) الببلد الجتاه العريضة اخلطوط يف ادلدرجة
 .اإلبتدائي للمستوى التعليم يف ادلساواة لتحقيق زلاولة يف احلكومة مساعدةب(. 

 نوفمرب ٠5 يف بندر المبونج 7ادلدرسة االبتدائية االسبلمية احلكومية  ترشيح مت
االبتدائية  ادلدرسة. 007 رقم ،0995 عام يف 505A. الدين وزير مبرسوم 0995

 أضعاف تسعة مرت قد اآلن حىت تأسيسها منذ ،بندر المبونج 7االسبلمية احلكومية 
 :ذلك يف مبا ،ةرسادلد رئيس تغيَت

بندر  7ادلدرسة االبتدائية االسبلمية احلكومية  مؤسس) احلليم عبد األستاذ( 0
 .0967-096٢ عام من( المبونج
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 0969-0967 عام وي،االنو  احلاج( ٠
 0974-0969عام  إروانسية،( 3
 098٢-0974 عام قادر، قصَتي( 4
 098٠-098٢ عام ،رابعة( 5
 ٠997-098٠عام  نور، الدين تاج( 6
 ٠٢٢٢-0997 عام ، مكنوين. د. احلاجة( 7
 ٠٢٢6-٠٢٢٢ عام ، نيز  ناريايت. احلاجة( 8
 ٠٢00-٠٢٢6 ،أ. شريف الدين( 9

 اآلن حىت ٠٢00 ادلاجستَتة ،مناشرة احلاجة ( 0٢
 من تطورًا مطارات تشهد بندر المبونج 7ادلدرسة االبتدائية االسبلمية احلكومية 

 لتحسُت استخدامها يتم اليت ميالتعل مرافق أو الطلبة عدد حيث من سواء عام، إىل عام
 .الطلبة تعلم حتصيل

 

 المدرسة االبتدائية االسالمية الحكومية جاغابايا الثانية ورسالة رؤية. 2
 المدرسة االبتدائية االسالمية الحكومية جاغابايا الثانية رؤية. أ

 والفعالية بالكفاءة تتسم اليت ادلوازنة قطاع يف احلكومية ادلهام تنفيذ لًتقية
 من كشكل( AKIP) احلكومية األجهزة مساءلة تنفيذ وتعزيز وادلسؤولية والنظافة
 مكتب قام ،( good governance) الرشيد احلكم مهمة حتقيق يف ادلساءلة أشكال
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 الطلبة الذين خلق بندر المبونج، وذلا الرؤية: 7ادلدرسة االبتدائية االسبلمية احلكومية 
 والدين واألمة والدولة وألسرته  له المفيدة المعرفة يمتلكون خالق الكريمة األيتملكون 

 7احلكومية ادلدرسة االبتدائية االسبلمية  موظفي مجيع رغبة الرؤية ىذه تشرح
 القدرات ولديهم وشفافُت وأخبلقيُت متفانُت تعليم مدراء يصبحوا أن بندر المبونج

 .وادلعرفة الكرؽلة األخبلق من الطلبة خللق وادلهنية التقنية
 :الرؤية مؤشرات

 وادلهارات احلياتية وادلواقف احلياة نظر وجهات اإلسبلمية والقيم التعاليم جعل( 0
 .اليومية احلياة يف احلياتية

 .UASBN إصلازات يف التنافسية القدرة وجود( ٠
 .ادلفضل (SMP / MTs) الثانوي التعليم دخول يف التنافسية القدرة وجود( 3
 على KIR وأكادؽلية الطبيعية والعلوم الرياضيات حتقيق يف التنافسية القدرة وجود( 4

 .الدويل أو/  و والوطٍت احمللي ادلستوى
 .والرياضية الفنية اإلصلازات يف التنافسية القدرة وجود( 5
 .بالبيئة الشديد االىتمام( 6
 .بيئتهم يف والبقاء التكيف على والقدرة االستقبلل بعد( 7
 .ميللتعل وىادئة مدروسة بيئة امتبلك( 8
 المدرسة االبتدائية االسالمية الحكومية جاغابايا الثانية رسالة .ب

ادلدرسة  يف التعليم إدارة رسالة يف تتمثل ادلدرسة، رؤية حتقيق أجل من
 :اآليتبندر المبونج  7االبتدائية االسبلمية احلكومية 
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 العرض على يعاد الطلبة
 إؽلان وتقوى. و والتكنولوجيا للعلوم األساسي التعليم وتطوير تدريس( 0
 التعليمية ادلؤسسات بُت تعاون إقامة( ٠
 اجملتمع يف ادلوجود الشيء مع ةرسادلد مزايا دمج( 3
 .اجليد التعليم حتقيق يف ادلشاركة بأعلية الوالدين وعي زيادة( 4
 

 الجغرافي الموقع. 3
 :يف  بندر المبونج 7ادلدرسة االبتدائية االسبلمية احلكومية  قعت

 ٠م ٠5٠:   البناء حجم. أ
 ٠م 0،645:  األرض حجم. ب

 حليم واي الثاين، جاغابايا كانسيل، جونونجزقاق.  بوتونبوالو  يف الشارع.
 

 المعلم بيانات. 1
 ومعلماً  معلماً  ٠5 بندر المبونج 7ادلدرسة االبتدائية االسبلمية احلكومية  يوجد

 :التايل النحو على كلهم تعليمياً،
 8 الجدول

 بندر المبونج 7المدرسة االبتدائية االسالمية الحكومية  من والموظفين المعلمين أسماء قائمة
 موقع التعليم االخير أسماء رقم
1 Hj. Munashiro, 

S.Ag.MM 

S2 Universitas Saburai 2012 رئيسة ادلدرسة 

2 Hj. Pori Karlia, S.Pd STKP (Pendidikan Sejarah) 

2012 
 معلم  الفصل

3 Siti Rubbaya, M.Pd. I S2 IAIN 2015 معلم  الفصل 
4 Hj. Bainah, A.Ma D2 IAIN (Fak. Tarbiyah)1995 معلم  الفصل 
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5 Siti Hajar D, S.Pd.I S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 

2012 
 معلم  الدينية

6 Reni Yulianti, S.Ag S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 

1996 
 معلم  الدينية

7 Masnah, S.Pd S1 STKIP PGRI (Matematika) 

2004 
 معلم  الفصل

8 Hj. Erly Suswati, 

S.Pd.I,M.Pd.I 

S2 IAIN 2014 معلم  الدينية 

9 Firdawati, S.Pd.I S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 

2008 
 معلم  الفصل

10 Aris Sholahuddin, 

S.Pd.I 

S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 

2004 
 معلم  الفصل

11 Rohama, S.Ag S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 

1997 
 معلم  الفصل

12 Hikmaini, S.Pd. I D2 IAIN 1995 معلم  الفصل 
13 Barzan, M.Pd. I S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 

2002 
 معلم  الفصل

14 Rismadini, S.Pd.I STIT AGUS SALIM METRO 

LAMPUNG (PAI) 2010 
 معلم  الدينية

15 Muhammad Itsnaini, 

M.Pd.I 

S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 

2002 
 معلم  الدينية

16 Octarina, S.Pd.i S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 

2002 
 معلم  الفصل

17 Mujiam, S.Ag S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) PAI 

1993 
 معلم اللغة العربية

18 Hj. Andriani, S. Pd.I S1 UML (FAI-PAI) 2015 إدارة 
19 Lina Aprida, A.Ma D2 IAIN (Fak.Tarbiyah) 1995 إدارة 
20 Erni SMK MA’ARIF KALIREJO  الفنمعلم 
21 Hendri Yansyah, S.Pd S1 IAIN(Fak. Tarbiyah) 

matematika 2011 
 إدارة الشريف

22 Tri Agustina, S.Pd.I S1 STIT Insida Jakarta (Fak. 

Tarbiyah) PGSD/MI 2014 
 معلم القرأن

23 Devid Frananda, S.Pd STKIP (Pendidikan Sejarah) 

2014 
 معلم التكنولوجيا

24 Rima Silvia, S.Pd.I S1 STIT Insida Jakarta (Fak. 

Tarbiyah) PGSD/MI 2014 
 معلم اللغة االنزجلية و ااحمللية

25 Pison Hawila, S.Pd. S1 IAIN (Fak. Tarbiyah) Bahasa 

Arab 2016 
 معلم الرياضة
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 التحتية والبنية المرافق عن بيانات. 5
 3 الجدول

 التحتية والبنية المرافق عن بيانات
 غير موجود موجود المرافق والبنية التحتية رقم
  موجود ادلاء النظيف 1
  موجود الكهرباء 2
  موجود مرحاض 3
 غَت موجود  مسكن 4
 غَت موجود  ترتيب ادلؤسسة 5
  8 عدد ادلكاتب ادلعلم 6
  8 عدد الكراسي ادلعلم 7
  67 عدد ادلكاتب الطلبة 8
  134 عدد الكراسي الطلبة 9

  14 عدد اخلزائن 10
  5 عدد السبورة 11
  8 عدد اللوحة االحصائية 12
  2 عدد آلة كاتبة 13
  15 الكمبوتَت 14
  17 مروحة 15
  7 ساعة احلائط 16

  
 . معلم الفصل6

 1الجدول 
 بيانات معلم الفصل

 اسما المعلم الفصل رقم
  Lina Aprida, S.Pd.I الفصل االول أ 0

االول ب الفصل ٠  Hj. Pori Karlia, S.Pd 

 Hj. Erly Suswaty, S.Pd.I,M.Pd.I الفصل االول ج 3
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  Hikmaini, S.Pd.I الفصل الثاين أ 4

  Rohama, S.Pd.I الفصل الثاين ب 5

  Octarina, S.Pd.I الفصل الثاين ج 6

 Hj. Bainah, A.Ma الفصل الثالث أ 7

 Firdawati, S.Pd.I الفصل الثالث ب 8

 Aris Sholahuddin, S.Pd.I الفصل الرابع أ 9

 Barzan, S.ThI, M.Pd.I الفصل الرابع ب 0٢

 Siti Rubbaya, S.Ag, M.Pd.I الفصل اخلامس 00

 Masnah, S.Pd الفصل السادس 0٠

 

 العمل تنفيذ وصف. ب
 الدورة االولى تنفيذ. 0

 التخطيط (.أ
 خطط وضع .الستخدامو ادلنهج إعداد :يلي ما ىذه التخطيط مرحلة تشمل

 ورقة صنع .ميالتعل يف الستخدامها  وسائل إعداد .ادلفردات اللغة العربية ميتعل لتنفيذ
وسائل  باستخدام ادلفردات اللغة العربية تعلم نتائج لرؤية اختبار أداة إعداد مبلحظات

 الصورة.
 العمل تنفيذ .(ب
 األولى لدورةل االولى موجهةال. 0

 الساعة حىت 03:٢٢ الساعة يف األربعاء يوم األوىل وجهةادل ىذه يبدأ
 04 و رجبًل  04 من يتألفون طالًبا ٠8 إىل يصل ما الطلبة مجيع حضر. ٢٢:05

 استخدامها سيتم اليت األجهزة بإعداد أوالً  الباحثة قومت م،يالتعل تنفيذ قبل. امرأة
 دلتابعة الطلبة تكييف يتم ذلك بعد. صور وسائل شكل على عملية التعليم أثناء
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 فهي ،الدورة االوىل يف األوىل وجهةادل يف األنشطة بسلسلة يتعلق فيما. عملية التعليم
 :التايل النحو على
 األولى األنشطة( أ

 هبا، القيام ادلعلم على غلب اليت األمور من عدد ىناك األويل، األنشطة يف
 ادلبلبس ونظافة وجود من ادلعلم يتحقق .معا والدعاء بالًتحيب ادلعلم يقوم :وىي

 ادلعلم يرحب .ميالتعل ألنشطة ادلبلئمة اجللوس ومقاعد الدراسي الصف ونظافة
 .طلبةلل بأنفسهم التعريف طريق عن الطلبةب

 األساسية األنشطة( ب
 بإعداد ادلعلم يقوم : تشمل هبا القيام غلب اليت األشياء ، التنفيذ مرحلة يف

 إذا للكائنات صور 0٢-8 بعمل ادلعلم يقوم.  polio حجم ورقة أو A4 حبجم ورقة
 ورقة ادلعلم يشارك .صورة لكل بسيطا وصفا جعل .الطلبة لدى معروفًا ادلعٌت كان

 ادلعلم .بعناية الصور مجيع مراقبة الطلبة من ادلعلم يطلب .الطلبة مجيع مع التصوير
 .الطلبة مجيع قبل من مساعو ؽلكن الذي بالصوت األول الوصف  يستمع/  يقرأ

 هبا يقوم اليت األوصاف بًتتيب الصورة إىل أرقام إضافة الطلبة من يطلب ادلعلم
 الفرصة ادلعلمون يوفر .ذلك إىل وما والثالث الثاين الوصف ادلعلم ادلعلم. يقرأ

 الطلبة يوجو ادلعلم الدرس أمساء حول اجلديدة ادلفردات دتارين على للعمل ةبللطل
 وادلعلم يوفر الدرس أمساء حول اجلديدة ادلفردات من مثالية كلمات لتوصيل

 ةالفرص ادلعلم يوفر. اجلديدة ادلفردات معاين فهم شلارسة إلكمال طلبةلل ةالفرص
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 نتائج على والتعليق بالتصحيح الطلبة مع ادلعلم يقوم. التمرين نتائج لعرض طلبةلل
 .التمرين

 النهائية األنشطة. ج( 
 ادلعلم: يلي ما هبا القيام غلب اليت األشياء تشمل ادلتابعة، خطوات يف
 قبل الطلبةب ادلعلم يرحب". محداهلل" قراءةب ميالتعل أنشطة إلغبلق الطلبة يطلب من

 . الدراسي الفصل مغادرة
 

 للدورة االولى الثانية الموجهة. 8
 ظهرا 04:٢٢ الساعة يف األربعاء يوم الدورة االوىل يف ةالثاني وجهةادل تعقد

 ادلعلم يقدم ،ةالثاني وجهةادل يف األوىل الدورة تنفيذ. الظهر بعد 05:٢٢ الساعة إىل
 :التايل ميالتعل
 األولى األنشطة( أ

 هبا، القيام ادلعلم على غلب اليت األمور من عدد ىناك األويل، األنشطة يف
 ادلبلبس ونظافة وجود من ادلعلم يتحقق .معا والدعاء بالًتحيب ادلعلم يقوم :وىي

 ادلعلم يرحب .ميالتعل ألنشطة ادلبلئمة اجللوس ومقاعد الدراسي الصف ونظافة
 .طلبةلل بأنفسهم التعريف طريق عن الطلبةب

 األساسية األنشطة( ب
 بإعداد ادلعلم يقوم : تشمل هبا القيام غلب اليت األشياء ، التنفيذ مرحلة يف

 إذا للكائنات صور 0٢-8 بعمل ادلعلم يقوم.  polio حجم ورقة أو A4 حبجم ورقة
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 ورقة ادلعلم يشارك .صورة لكل بسيطا وصفا جعل .الطلبة لدى معروفًا ادلعٌت كان
 ادلعلم .بعناية الصور مجيع مراقبة الطلبة من ادلعلم يطلب .الطلبة مجيع مع التصوير

 .الطلبة مجيع قبل من مساعو ؽلكن الذي بالصوت األول الوصف  يستمع/  يقرأ
 هبا يقوم اليت األوصاف بًتتيب الصورة إىل أرقام إضافة الطلبة من يطلب ادلعلم
 الفرصة ادلعلمون يوفر .ذلك إىل وما والثالث الثاين الوصف ادلعلم ادلعلم. يقرأ

 الطلبة يوجو ادلعلم الدرس أمساء حول اجلديدة ادلفردات دتارين على للعمل ةبللطل
 وادلعلم يوفر الدرس أمساء حول اجلديدة ادلفردات من مثالية كلمات لتوصيل

 ةالفرص ادلعلم يوفر. اجلديدة ادلفردات معاين فهم شلارسة إلكمال طلبةلل ةالفرص
 نتائج على والتعليق بالتصحيح الطلبة مع ادلعلم يقوم. التمرين نتائج لعرض طلبةلل

 .التمرين

 النهائية األنشطة. ج(
 ادلعلم: يلي ما هبا القيام غلب اليت األشياء تشمل ادلتابعة، خطوات يف
 قبل الطلبةب ادلعلم يرحب". محداهلل" قراءةب ميالتعل أنشطة إلغبلق الطلبة يطلب من

 . الدراسي الفصل مغادرة
 

 . مالحظة3
 سيلفيا رؽلا السيدة علا اثنُت، مراقبُت قبل من ادلبلحظة ىذه تنفيذ مت وقد

 ديا دوي أماليا الباحث أنشطة مجيع مراقبة عن ادلسؤولة العربية اللغة دلواد كمعلمة
 إىل واستناداً . عملية التعليم خبلل الطلبة األنشطة مراقبة عن مسؤولة كان اليت



73 
 

 فإن ،الدرس اءامس حول ادلواد شرح مع األوىل، الدورة يف أُبديت اليت ادلبلحظات
ادلفردات اللغة  إتقان رقيةت يف عملية التعليم أن ىي عليها احلصول مت اليت النتائج
 يف ميالتعل حتسُت غلب لذلك مثالية، غَت تزال ال وسائل الصورة تطبيق مع العربية

 كبَت بشكل عليها احلصول يتم مل نتائج التعليم أن الباحث يعرف. التايل وجهةادل
 .الطلبة تعلمها اليت ادلواد مع االختبارات نتائج من

. استخدام وسائل الصورة طريق عن ادلادة إعطاء بعد االختبار إجراء يتم
 تتكون االختبار أسئلة. االختبار أسئلة على للعمل طلبةلل دقيقة 3٢ ةالباحث أعطيت

الدورة  يف االختبار نتائج إىل واستنادا. الطلبة عليها غليب أن غلب أسئلة 8 من
 04 إىل يصل الذين أكملوا طالًبا ٠8 بُت من ،استخدام وسائل الصورة مع االوىل
 :أدناه البياين الرسم نظر التفاصيل، من دلزيد. مل يكملوا طالًبا 04 و طالبا
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 الطلبةو  األوىل، الدورة يف العمل أن يتبُت أعبله، البياين الرسم إىل استناًدا
 :.5٢ إىل وصلوا قد يكملوا مل الذين الطلبةو  ،: 5٢ أكملوا الذين

 

 . التفكير1
 وادلعلم الباحث قبل من ذلك بعد يتم الذي الشيء فإن ،تنفيذ العمل بعد

 نتائج على التفكَت يعتمد. طلبةلل نتائج التعليمو  األنشطة تقييم يف التفكَت ىو
 :يلي ما بعض على احلصول وؽلكن األوىل، الدورة يف ادلبلحظات ونتائج االختبار

 طالًبا ٠4 بُت من األوىل، الدورة يف االختبارات إىل استناًدا الطلبة تقييم نتائج( 0
 .مل يكملوا طالبًا 04 و طالباً  04 إىل يصل الذين أكملوا

 :5٢ إىل تصل الطلبة اكتمال نسبة أن ادلعروف من( ٠
 .التخطيط مع يتوافق الوقت استخدام أن إىل أنشطة التعليم تشَت( 3
 أثناء أقراهنم مع الطلبة يلعب ال حبيث أكثر، الصف إتقان ادلعلم على غلب( 4

 عملية التعليم.
 .العربية اللغة ميبتعل الطلبة اىتمام( 5
 .عملية التعليم خبلل ينشطوا مل طلبة ىناك يزال ال أنو التعليمية األنشطة تبُت( 6

 إتقان على الطلبة قدرة عدم أن استنتاج ؽلكن ،التفكَت نتائج إىل استناًدا  
 يزال وال ادلواد، ادلعلم يشرح عندما أقل بشكل يهتمون يزالون ال الطلبة أن ىو ادلفردات

 خطوات اختاذ إىل حاجة ىناك لذلك،. عملية التعليم أثناء نشطُت غَت الطلبة بعض
 .التالية الدورة يف تصحيحية
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 الثانية الدورة تنفيذ. 8
 التخطيط. أ

 خطط وضع .الستخدامو ادلنهج إعداد :يلي ما ىذه التخطيط مرحلة تشمل
 ورقة صنع .ميالتعل يف الستخدامها  وسائل إعداد .ادلفردات اللغة العربية ميتعل لتنفيذ

وسائل  باستخدام ادلفردات اللغة العربية تعلم نتائج لرؤية اختبار أداة إعداد مبلحظات
 الصورة.

 العمل تنفيذ .(ب
 األولى لدورةل االولى موجهةال. 0

 الساعة حىت 03:٢٢ الساعة يف األربعاء يوم األوىل وجهةادل ىذه يبدأ
 04 و رجبًل  04 من يتألفون طالًبا ٠8 إىل يصل ما الطلبة مجيع حضر. ٢٢:05

 استخدامها سيتم اليت األجهزة بإعداد أوالً  الباحثة قومت م،يالتعل تنفيذ قبل. امرأة
 دلتابعة الطلبة تكييف يتم ذلك بعد. صور وسائل شكل على عملية التعليم أثناء

 فهي ،الدورة االوىل يف األوىل وجهةادل يف األنشطة بسلسلة يتعلق فيما. عملية التعليم
 :التايل النحو على
 األولى األنشطة( أ

 هبا، القيام ادلعلم على غلب اليت األمور من عدد ىناك األويل، األنشطة يف
 ادلبلبس ونظافة وجود من ادلعلم يتحقق .معا والدعاء بالًتحيب ادلعلم يقوم :وىي

 ادلعلم يرحب .ميالتعل ألنشطة ادلبلئمة اجللوس ومقاعد الدراسي الصف ونظافة
 .طلبةلل بأنفسهم التعريف طريق عن الطلبةب
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 األساسية األنشطة( ب
 بإعداد ادلعلم يقوم : تشمل هبا القيام غلب اليت األشياء ، التنفيذ مرحلة يف

 إذا للكائنات صور 0٢-8 بعمل ادلعلم يقوم.  polio حجم ورقة أو A4 حبجم ورقة
 ورقة ادلعلم يشارك .صورة لكل بسيطا وصفا جعل .الطلبة لدى معروفًا ادلعٌت كان

 ادلعلم .بعناية الصور مجيع مراقبة الطلبة من ادلعلم يطلب .الطلبة مجيع مع التصوير
 .الطلبة مجيع قبل من مساعو ؽلكن الذي بالصوت األول الوصف  يستمع/  يقرأ

 هبا يقوم اليت األوصاف بًتتيب الصورة إىل أرقام إضافة الطلبة من يطلب ادلعلم
 الفرصة ادلعلمون يوفر .ذلك إىل وما والثالث الثاين الوصف ادلعلم ادلعلم. يقرأ

 الطلبة يوجو ادلعلم الدرس أمساء حول اجلديدة ادلفردات دتارين على للعمل ةبللطل
 وادلعلم يوفر الدرس أمساء حول اجلديدة ادلفردات من مثالية كلمات لتوصيل

 ةالفرص ادلعلم يوفر. اجلديدة ادلفردات معاين فهم شلارسة إلكمال طلبةلل ةالفرص
 نتائج على والتعليق بالتصحيح الطلبة مع ادلعلم يقوم. التمرين نتائج لعرض طلبةلل

 .التمرين

 النهائية األنشطة. ج(
 ادلعلم: يلي ما هبا القيام غلب اليت األشياء تشمل ادلتابعة، خطوات يف
 قبل الطلبةب ادلعلم يرحب". محداهلل" قراءةب ميالتعل أنشطة إلغبلق الطلبة يطلب من

 . الدراسي الفصل مغادرة
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 للدورة االولى الثانية الموجهة .8
 ظهرا 04:٢٢ الساعة يف األربعاء يوم الدورة االوىل يف ةالثاني وجهةادل تعقد

 ادلعلم يقدم ،ةالثاني وجهةادل يف األوىل الدورة تنفيذ. الظهر بعد 05:٢٢ الساعة إىل
 :التايل ميالتعل
 األولى األنشطة( أ

 هبا، القيام ادلعلم على غلب اليت األمور من عدد ىناك األويل، األنشطة يف
 ادلبلبس ونظافة وجود من ادلعلم يتحقق .معا والدعاء بالًتحيب ادلعلم يقوم :وىي

 ادلعلم يرحب .ميالتعل ألنشطة ادلبلئمة اجللوس ومقاعد الدراسي الصف ونظافة
 .طلبةلل بأنفسهم التعريف طريق عن الطلبةب

 األساسية األنشطة( ب
 بإعداد ادلعلم يقوم : تشمل هبا القيام غلب اليت األشياء ، التنفيذ مرحلة يف

 إذا للكائنات صور 0٢-8 بعمل ادلعلم يقوم.  polio حجم ورقة أو A4 حبجم ورقة
 ورقة ادلعلم يشارك .صورة لكل بسيطا وصفا جعل .الطلبة لدى معروفًا ادلعٌت كان

 ادلعلم .بعناية الصور مجيع مراقبة الطلبة من ادلعلم يطلب .الطلبة مجيع مع التصوير
 .الطلبة مجيع قبل من مساعو ؽلكن الذي بالصوت األول الوصف  يستمع/  يقرأ

 هبا يقوم اليت األوصاف بًتتيب الصورة إىل أرقام إضافة الطلبة من يطلب ادلعلم
 الفرصة ادلعلمون يوفر .ذلك إىل وما والثالث الثاين الوصف ادلعلم ادلعلم. يقرأ

 الطلبة يوجو ادلعلم الدرس أمساء حول اجلديدة ادلفردات دتارين على للعمل ةبللطل
 وادلعلم يوفر الدرس أمساء حول اجلديدة ادلفردات من مثالية كلمات لتوصيل
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 ةالفرص ادلعلم يوفر. اجلديدة ادلفردات معاين فهم شلارسة إلكمال طلبةلل ةالفرص
 نتائج على والتعليق بالتصحيح الطلبة مع ادلعلم يقوم. التمرين نتائج لعرض طلبةلل

 .التمرين

 النهائية األنشطة. ج(
 ادلعلم: يلي ما هبا القيام غلب اليت األشياء تشمل ادلتابعة، خطوات يف
 الطلبةب ادلعلم يرحب". محداهلل" قراءةب ميالتعل أنشطة إلغبلق الطلبة يطلب من

 . الدراسي الفصل مغادرة قبل
 

 . المالحظة3
 أثناء حتدث اليت موالتعلّ  التعليم عملية ومعرفة لرؤية ادلبلحظة ىذه تنفيذ يتم

تنفيذ  أثناء مالتعلّ  يف الطلبة ومواقف التدريس يف ادلعلم موقف تقييم مت. الثانية الدورة
 .وسائل الصورة باستخدام التعليم

 سيلفيا رؽلا السيدة علا اثنُت، مراقبُت قبل من ادلبلحظة ىذه تنفيذ مت وقد
 كان اليت مونيكا الباحث أنشطة مجيع مراقبة عن ادلسؤولة العربية اللغة دلواد كمعلمة
 ادلبلحظات إىل واستناداً . عملية التعليم خبلل الطلبة األنشطة مراقبة عن مسؤولة

 مت اليت النتائج فإن ،الدرس اءامس حول ادلواد شرح مع األوىل، الدورة يف أُبديت اليت
 تطبيق مع ادلفردات اللغة العربية إتقان رقيةت يف عملية التعليم أن ىي عليها احلصول

. التايل وجهةادل يف ميالتعل حتسُت غلب لذلك مثالية، غَت تزال ال وسائل الصورة
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 نتائج من كبَت بشكل عليها احلصول يتم مل نتائج التعليم أن الباحث يعرف
 .الطلبة تعلمها اليت ادلواد مع االختبارات
. استخدام وسائل الصورة طريق عن ادلادة إعطاء بعد االختبار إجراء يتم

 تتكون االختبار أسئلة. االختبار أسئلة على للعمل طلبةلل دقيقة 3٢ ةالباحث أعطيت
الدورة  يف االختبار نتائج إىل واستنادا. الطلبة عليها غليب أن غلب أسئلة 8 من

 ٠٠ إىل يصل الذين أكملوا طالًبا ٠8 بُت من ،استخدام وسائل الصورة مع االوىل
 :أدناه البياين الرسم نظر التفاصيل، من دلزيد. مل يكملوا طالًبا 6 و طالبا
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 أكملوا الذين الطلبةو  الثانية، الدورة فيعمبلتال أن أعبله البياين الرسم يوضح

 :.٠9 يكملوا مل الذين الطلبةو : 70
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 . التفكير1
 وادلعلم ةالباحث قبل من ذلك بعد يتم الذي الشيء فإن ،تنفيذ العمل بعد

 االختبار نتائج إىل التأمل يستند. طلبةلل نتائج التعليمو  األنشطة تقييم يف التفكَت ىو
 .يلي ما بعض على احلصول ؽلكن مث. الثانية الدورة يف ادلبلحظات ونتائج

 طالًبا ٠8 بُت من الثانية، الدورة يف االختبار إىل استناًدا الطلبة تقييم نتائج( 0
 .اصشخ 6 إىل يصل دلا مل يكملوا طلبةو  شخًصا ٠٠ إىل يصل دلا الذين أكملوا

 :70 إىل تصل الطلبة اكتمال نسبة أن ادلعروف من( ٠
 ة.والثاني األولالدورة  من االختبار نتائج ترقية( 3
 عملية التعليم. متابعة يف الطلبة نشاط أنشطة التعليم تبُت( 4

وسائل  استخدام القول ؽلكن الثانية، الدورة يف التأمل نتائج إىل استناًدا
وسائل  باستخدام التعليم تنفيذ ؽلكن. الطلبة مفردات إتقان يرقي أن ؽلكن الصورة
 قبل من ادلتوقعة الطلبة ميتعل مشاركة حتقيق ؽلكن. األمثل النحو على الصورة
مشاركة  يف ترقية ىناك أن يوضح مؤشر ىو طلبةلل ميالتعل مشاركة زيادة. الباحثة
 .الطلبة

تتوافق . والثانية األوىل الدورة من وادلبلحظات االختبارات نتائج زادت وقد
 .يةميتعلال دورةال إيقاف وادلعلم الباحثة
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 البحث ج. مناقشة
 وصف التحليل. 0

 تستند. عملية التعليم يف وسائل الصورة الباحثة تاستخدم العمل، البحث ىذا
. الدورة هناية يف التفكَت بنتائج متبوعة نتائج البحث إىل العملي البحث ىذا يف ادلناقشة
 ثبلثة إىل مقسمة دورة كل دورتُت، من الصفية العمل البحث يف تنفيذ التعليم يتكون
 .النهائية واألنشطة األساسية واألنشطة ،األويل األنشطة وىي أجزاء،

 الطلبة حضور من والتحقق مًعا وصبلة ادلعلم يرحب: األويل األنشطة تشمل
 .طلبةلل أنفسهم وتعريف

 من أمثلة ويقدم للمادة العريضة اخلطوط يشرح ادلعلم: األساسية األنشطة تشمل
 مث ،وسائل الصورة باستخدام قواعد التعليم ادلعلم يشرح ،الطلبة ويتبعها العربية األصوات

 .حفظها يتم حىت علمادل مفردات الطلبة يقلدو  متكرر بشكل ادلفردات ادلعلم يقرأ
 حلفظ رلموعات إنشاء الطلبة من ادلعلم يطلب: يلي ما النهائية األنشطة شملت
 يقدم. فهمها يتم مل اليت ادلواد حول األسئلة لطرح طلبةلل الفرص وتوفَت ادلشًتكة ادلفردات

 الزيادة معرفة ىو منها والغرض ادلادة، فهم لتقييم كوسيلة طلبةلل االختبارات أيًضا ادلعلم
 .الثانية والدورة األوىل الدورة يف الطلبة نتائج يف

بادلدرسة االبتدائية  الثالث الصف طلبة على االختبارات نتائج إىل استناداً 
 الباحثة هاتاقًتح اليت احلقيقة واختبار إثبات يف بندر المبونج 7االسبلمية احلكومية 

 :وىي ، األول الفصل يف البحث مشكلة على اإلجابة إىل وهتدف
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لدى  العربية اللغة ادلفردات إتقاناستخدام وسائل الصورة ؽلكن ان يرقي  ىل"
 ؽلكن". ؟ بندر المبونج 7بادلدرسة االبتدائية االسبلمية احلكومية  الثالث الصف طلبة
 :التايل البياين الرسم من إثباتوو  قيةالًت  حتليل رؤية

 

 
 ادلئوية النسبة إصلاز سلطط 3 الصورة

 
 الدورة يف عملوال: 5٢ ىو األوىل الدورة يف العمل أن أعبله البياين الرسم يوضح

 يف الثانية الدورة إىل األوىل الدورة من الطلبة نتائج التعليم يف ًتقيةال:. 70 ىو الثانية
 :.٠0 ىي عملية التعليم

 اللغةادلفردات  إتقان لًتقية وسائل الصورة باستخدام العربية اللغة ميتعل مع لذا
 ،بندر المبونج 7االسبلمية احلكومية بادلدرسة االبتدائية  الثالث الصف لدى طلبة العربية
 نتائج خبلل من ذلك مبلحظة وؽلكن. طلبةلل ادلفردات اللغة العربية إتقان رقيي أن ؽلكن
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 الذين الثانية الدورة يف بينما: 5٢ بنسبة األوىل الدورة يف أكملوا الذين الطلبة اختبار
 إتقان أن إىل ةالباحث لصخت عليها، احلصول مت اليت البيانات مع:. 70 بنسبة أكملوا

 وسائل الصورة. استخدام خبلل من جيد بشكل يرقي أن ؽلكن ادلفردات اللغة العربية
 استخدام" ادلوضوع حتت سوبارتينة كتبها رللة يف ةالصور  وسائل ماستخدا 

 خبلل من ميتعلال" االجتماعية العلوم يف الطلبة ميتعل نتائج لًتقية ةالصور  وسائل
 من ذلك مبلحظة وؽلكن. الطلبة ميتعل نتائج أن يرقي ؽلكنالصورة  وسائل استخدام

 الثانية الدورة ويف: 7٢ من األوىل الدورة يف ادلعلم بأنشطة اخلاصة ادلبلحظة نتائج خبلل
 47:.8٢ إىل ارتفعت

 صورة ىي ادلصورة وسائل فإن ،Johar Permana و Mulyani Sumantri وفقا
 وخطوط صور شكل يف عنها التعبَت يتم واليت أشياء، سلتلفة، الوقائع/  ألحداث
 .ورسوم ورموز وكلمات

 مت ،Rivai (supartinah) و Sudjana وفقا ذلك، على وعبلوة 48
 الصنع، سهلة عملية، بسيطة، األكثر البصرية الرسالة ىي الصورة أن عن الكشف
 .ادللونة الصور وخاصة كبَت، بشكل ومرغوبة

49 
 رلموعة تكون أن ادلستخدمة للصورة ؽلكن وآخرون، Agus F. Tangyong لـ وفًقا

 وصور ،(kata kerja) الكلمة من ادلطلوب للنوع وفًقا ادلتحركة الصور من متنوعة

                                                             
47

 Muhammad Idris, Anthonius Palimbong, dan Jamaludin, Pemanfaatan Media Gambar 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPS Kelas IV SD Inpres Salabenda 

Jurnal Kreatif Tadulako Online Vol. 4 No. 11. 
48

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

Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 1999), hlm. 183 
49

Supartinah. Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Melalui Terknik Pembelajaran 

Bercerita Gambar Seri. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan 2011), hlm. 10 
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 والصور ادلختلفة، األشكال وصور ،(jenis kata benda) ادلطلوبة ادلختلفة الكائنات
 (.إخل ، الربكانية االنفجارات ، الفيضانات) الظروف لزراعة الظروف من أنواع ادلختلفة

50 
 وسائل ىي صورةال وسائل بأن االستنتاج ؽلكن ،أعبله ادلذكور الرأي إىل استناداً 

 سهلة عملية، صورة،يف شكل  يف عنها التعبَت يتم سلتلفة أشياء أو أحداث تعرضها
 ؽلكن لذلك. تدريسو يتم الذي ادلوضوع أو ادلادة على وحتتوي الطلبةب مهتمة اإلعداد،
 حتتوي أن ؽلكن الصور ألن ادلفردات أنشطة حفظ أو تذكر يف كوسيط ةالصور  استخدام

 الطلبة اىتمام جذب ؽلكنها حبيث تدريسها يتم مرئية رسائل أو مواضيع أو مواد على
 .أن ترقي إتقان ادلفردات اللغة العربية ادلتوقع ومن واىتمامهم

 باليمبونج، وأنثونيوس إدريس، زلمد كتبها اليت اجمللة فإن ذلك، على وعبلوة
 اللغة مفردات إتقان يف ترقية جهودك الصورة وسائل استخدام" ادلوضوعب الدين ومجال
 جونوصلبايت بناران اإلؽلانبادلدرسة االبتدائية االسبلمية   لدى طلبة الصف اخلامس العربية

 قيمة متوسط من لكذ مبلحظة وؽلكن. الطلبة ميتعل نتائج يف الًتقية يظهر" سيمارانج
 ،( االوىل دورةال اختبار بعد: )77.75 إىل وزيادة ،(قبل ما اختبار: )65.55 الطلبة
 .(الثانية دورةال اختبار بعد: )8٠.6٠ إىل أخرى مرة وزيادة

51 
 إتقان ترقية" ادلوضوعب فاجرية زىرة كتبتها اليت اجمللة فإن ذلك، على وعبلوة

لدى  الكلمات بطاقاتال وسائل صورة استخدام خبلل من( Kosakata) العربية ادلفردات

                                                             
50

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

Grasindo, tahun 1994), hlm. 149 
51

Nugraheni, Catur, Pemanfaatan Media Gambar Sebagai Upaya Peningkatan Penguasaan 

Kosakata Pada Siswa Kelas V (lima) Al- Iman Banaran Gunungpati Semarang.https://lib.unnes.ac.id 

2010. 
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" الغربية لومبوك بادلدرسة االبتدائية االسبلمية نور احلكيم كيديري األول الصف طلبة
 ادلفردات إتقان يف ترقية إىل تشَت ىذا البحث نتائج. الطلبة ميتعل نتائج يف الًتقية ُتظهر

 احلصول مت ، األول الدورة يف. الكلمات بطاقاتال وسائل صورة باستخدام طلبةلل اللغوية
 البيانات إىل استناًدا. الثانية الدورة يف:  80.56 إىل رّقيو :  5٠.07 قدرىا ترقية على

 أن ؽلكن الكلمات بطاقاتال وسائل صورة النوعية، البيانات نتائج تعززىا اليت الكمية
 (.Kosakata) العربية ادلفردات إتقان يرقي 

52 
و لقمان  علي، زلمد ،أيو مشيتا هاتكتب اليت اجمللة فإن ذلك، على وعبلوة

لدى األطفال يف  صورةال وسائل خبلل من العربية اللغة مفردات ترقية" بادلوضوع احلكيم
 تشَت. الطلبة ميتعل نتائج يف ترقية تظهر" األطفال رياض يف سنوات 6-5 بُت أعمار
 وسائل باستخدام طلبةلل العربية اللغة ادلفردات إتقان يفترقية  إىل ىذا البحث نتائج
 الدورة يف:  5٢ إىل ورقي:  05 قدرىا ترقية على احلصول مت األوىل، الدورة يف. ةالصور 
 يؤدي أن ؽلكن النوعية، البيانات نتائج تعززىا اليت الكمية البيانات إىل استناًدا. الثانية

 .(Kosakata) العربية اللغة ادلفردات فهم ترقية إىل صورةال وسائل استخدام
53 

 استنتاج عام بشكل ؽلكن سابقاً، الباحثة اهتذكر  مت اليت البيانات نتائج استنتاج
الصف الثالث بادلدرسة  طلبة لدى العربية ةاللغ ادلفردات إتقان يفترقية  ىناك أن

 قادراً  يكون أن غلب ادلعلم بأن اقًتاح. المبونج بندر 7 االبتدائية االسبلمية احلكومية
 دافعل وتعزيز النشطة، الطلبة أدوار على تنطوي اليت ووسائل طريقةال استخدام على

                                                             
52

Zahratun Fajriah,Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab (Mufradat) Melalui 

Penggunaan Media Kartu Kata Bergambar Pada Siswa Kelas I Mi Nurul Hakimkediri Lombok Barat. 

Jurnal Pendidikan Usia Dini Volume 9 Edisi1, April 2015. 
53

Ayu Masita, Muhammad Ali, Lukmanulhakim, Peningkatan Kosakata Bahasa Arab Melalui 

Media Gambar Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di Taman Kanak-Kanak.jurnal. untan. ac.id 
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 من بادللل يشعرون الطلبة يعد ومل متعة، أكثر الدراسي الفصل جو وجعل ،الطلبة
ىذه  خبلل من ادلفردات ميتعل وسائل الصورة يف استخدام ؽلكن. العربية ادلوضوعات

 ةالصور  بُت التفاعل ألن. العربية اللغة ادلواد يف الطلبة ميتعل نتائج جودة لًتقية الوسائل
 .للطلبة مهمة تعليمية جتربة سيوفر ميوالتعل

 ادلفرداترقية إتقان ت يف صورةال وسائل استخدام خبلل من العربية اللغة ميتعل
 بندر 7 الصف الثالث بادلدرسة االبتدائية االسبلمية احلكومية طلبة لدى العربيةاللغة 

. الباحثة قبل من متوقعا كان ما مع يتفق ومبا ناجحتُت دورتُت يف تنفيذه المبونج مت
 وقت يف فإنو للمفردات، العربية اللغة ميتعل تنفيذ يف قصور أوجو وجود من الرغم على

 .التالية للدورة العمل وتنفيذ ختطيط تنفيذ يتم الدورة
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 الخامس الفصل
 واالقتراحاتاالستنتاجات 

 
 االستنتاجات  . أ

 :أنو إىل وادلناقشةمشكلة البحث  إىل التحليلو  ،البحث نتائج إىل استناداً 
 أن يرّقي إتقان ؽلكن الصورة وسائل استخدامب االختبار، نتائج إىل استناداً  .0

بادلدرسة االبتدائية  الصف الثالث لدى طلبة( kosakata) العربية اللغة فرداتادل
 وجود بسبب الثانية والدورة األوىل الدورة يف بندر المبونج 7احلكومية االسبلمية 

 وىي ،KKM إىل القيمة تصل. ةبالطل عليها ػلصل اليت القيمة متوسط يف ترقية
 اللغة مفردات ميتعل أن يعٍت وىذا األوىل، الدورة من أكثر الثانية الدورة يف 65

 العربية اللغة فرداتادل أن يرّقي إتقان ؽلكن الصورة وسائل باستخدام العربية
(kosakata )لدى طلبة. 

ادلدرسة االبتدائية  العربية يف اللغة مفردات ميتعل يف صورةال الوسائل استخدام إن .٠
 العربية اللغة ادلفردات إتقان يرّقي أن ؽلكن بندر المبونج 7االسبلمية احلكومية 

 نتائج مبلحظة قيمة يف ًتقيةال خبلل من ذلك ويتضح. الصف الثالث لدى طلبة
 الصف الثالث لدى طلبة األوىل الدورة يف العربية اللغة ادلفردات إتقان ختباراتاال

 يف العربية ادلفردات إتقان ختباراتاال نتائج كانت حُت يف ،:5٢ القيمة مبتوسط
 جيدة ريامع يف اتاالختبار  نتائج قيمة:. 70 القيمة مبتوسط الثانية الدورة
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 وسائل استخدام إن. جيًدا ادلادة فهم من دتكنوا ةبالطل أن يبُت ىذا. للغاية
 .ميالتعل عملية يساعد ادلفردات إتقان ترقية يف العربية اللغة ميتعل يف صورةال

 اللغة ميتعل يف الصورة وسائل باستخدام القول ؽلكن أعبله، الواردة االستنتاجات من
 نظرة يضيف أن ؽلكن الصورة وسائل باستخدام ألنو ادلفردات إتقان يرّقي أن ؽلكن العربية
 إثارة أكثر ميتعل جو خلق من يتمكن حىت ميتعل كعملية ةالصور  وسائل استخدام إىل ثاقبة

 .يتعلمون يف الصف الدراسي عندما بادللل ةبالطل يشعر ال حىت لبلىتمام وتنوعا
 

 اقتراحات . ب
 لًتقية اقًتاحات عدة ةالباحث تقدم واستنتاجاهتا، البحث بنتائج االىتمام خبلل من

 .لدى طلبة العربية اللغة دلفرداتا إتقان
 للمعلمين .0

 أجل من العربية ادلفردات اللغة تعليم يف الصورة وسائل استخدام الضروري من .أ 
بادلدرسة االبتدائية  الصف الثالث لدى طلبة العربية ادلفردات اللغة إتقان ترقي

 بندر المبونج. 7احلكومية االسبلمية 
 إعطاء ادلعلم على غلب العربية، اللغة ميتعل مواد بتوفَت ادلعلم يقوم أن بعد  .ب 

 العربية اللغة ادلفردات إتقان يف ةالصور  وسائل لتطبيق ةبللطل الوقت
(kosakata.) 

 إتقان ترقية من يتمكنوا حىت ذلم كدعم ةبللطل احلافز توفَت ادلعلم على غلبو  .ج 
 .العربية اللغة ادلفردات
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 للطلبة .8
 حول ادلعلم شرح إىل إلىتمام الطلبة على غلب البحث، نتائج إىل استناًدا .أ 

 استخدام سيوفر. العربية ادلفردات اللغة تعليم يف الصورة وسائل استخدام
 لدى طلبة العربية ادلفردات إتقان يف ترقية العربية اللغة تعليم الصورة يف وسائل

 بندر المبونج. 7االبتدائية االسبلمية احلكومية  بادلدرسة الصف الثالث
 استخدام يف نشطاً  دوراً  يلعبوا أن العربية اللغة ميتعل يف ةبالطل على ينبغي .ب 

 العربية اللغة ادلفردات أن يتقنوا ةبالطل يستطيع النهاية ويف صورةال وسائل
 .جيداً  دراستها دتت اليت ادلواد وامتصاص

 اآلخرين ةبالطل من أكثر العربية اللغة ادلفردات يتقنوا ةبالطل يكون أن غلب .ج 
 مل الذين ةبالطل أن حُت يف. اآلخرين ةبالطل مع قدراهتم يشاركوا أن ؽلكن
 اآلخرين ةبالطل مع موالتعلّ  األسئلة طرح عليهم غلب العربية، اللغة ميتعل يتقنوا
 .ادلادة فهموا الذين
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