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 ملخص

سيطرة على مفردات اللغة العربية لدى طلبة الاستخدام وسيلة البطاقة الدائرية لترقية 
 بندر المبونج  1الصف الرابع بالمدرسة محمدية االبتدائية 

 أنا رفيقة ساريواضعة: 
 1 باملدرسة حممدية االبتدائية طلبة، أن ةبناًء على نتائج البحث الذي أجراه الباحث

التالية،  ةاملشكل ةالباحث تم املفردات، لذلك صاغيال يزالون منخفضني يف تعل المبونج بندر
لدى  العربية اللغة مفرداتعلى  سيطرةاليرّقي ميكن أن  الدائرية البطاقة وسيلة استخدام "أ

 هذا البحثمن  دف". واهل المبونج؟ بندر 1 ةاالبتدائي حممدية درسةبامل الرابع الصف طلبة
 العربية اللغة مفرداتعلى  سيطرةالأن يرّقي  ميكن الدائرية البطاقة وسيلة استخدام أ ملعرفة

 .المبونج بندر 1 ةاالبتدائي حممدية درسةبامل الرابع الصف طلبةدى ل
باستخدام  (PTK) يف الفصل الدراسي البحث االجرائي هو هذا البحث كان

 اللغة مفرداتعلى  سيطرةاليرّقي ميكن أن دائرية البطاقة وسيلة الدورتني، حيث استخدام 
. يتضح هذا من المبونج بندر 1 باملدرسة حممدية االبتدائيةالصف الرابع  لدى طلبة العربية

الذين  طلبةم املفردات يف كل دورة، يف الدورة األوىل أن عدد اليخالل النسبة املئوية لتعل
 ،82 مهالذين أكملوا  طلبة، ويف الدورة الثانية عدد ال٪ 55.33 ، أي٪ 11 مهأكملوا 

الصف الرابع  طلبةلل التعليم نتائج رقيم املفردات ميكن أن يي، وميكن مالحظة أن تعل٪ 11
 .المبونج بندر 1 باملدرسة حممدية االبتدائية

 
 ، البطاقة الدائرية، المفرداتيلةالوسالكلمات المفتاحية: 
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 إهداء
 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 :إىل العلمية الرسالة ىذه تقدم واالخالص، االمتنان مع

 ،عّلماين الذان ،سيهاتون أميو  S.Pd حبرودي إمام يبأ ، حمبوبان الوالدين كال .1
 وإكمال إلطالق عليو، ردل أستطع مل الذي والتشجيع الدافع وقدماين ،دعاين

 .ىذه الرسالة العلمية
 زىرة، وعتيقة أجنيين عفيفة آين وأخيت الرمحن، عبد دواح ، األعزاء وأخوايت أخيت .2

 .الكتابة ىذه إكمال يف أجلي من وصلوا شغفي دائًما أصبحوا الذين
 مفيدة تكون حبيث معلوماهتم يقدمون دائًما خملصون ىم الذين احملاضرين مجيع .3

 .اآلخرة ويف الدنيا يف يل
 املكان وىي ،االسالمية اجلكومية رادين انتان المبونججامعة  ،اجلامعة احملبوبة .4

 .افيه طلبُت العلم الذي
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 ترجمة الكتابة
 

الثانية من  وهي البنت ،5991 عام مايو من الثاين يف المبونج بندر يف ساري رفيقة أنا ولدت
 .سيهاتون السيدةو  S.Pd حبرودي إمام السيد الزوج من أشقاء ألربعةا

 درسةامل يف اتعليمه تواصل مث ،2002 عام يف وانتهت عيسية درست الكتابة يف رضة األطفال
 درسةامل يف اتعليمهاستمرت  مث ،2002 عام يف أكملتو   المبونج، بندر يف األوىل االبتدائية مديةحم

واستمرت تعليمها يف  2055 عام يف تأكمل مث ،تنجغريانج مدينة يف املتوسطةعباد الرمحان الزائد 
 الكتابة تواصل مث ،2052 عام يف تأكملو  تنجغريانج مدينة يف عباد الرمحان الزائد العالية درسةامل

 يف الدرجة اجلامعية االوىل الرتبية والتعليم جبامعة االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج كلية يف اتعليمه
 .العربية اللغة قسم تعليم يف
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 .وبركاتو اهلل ورمحة عليكم السالم
 حىت ،وعناية توفيق،ال رمحة،ال يعطى الذي وتعاىل سبحانو اهلل وجود على الشكرو  هلل احلمد

 ألنوصلى اهلل عليو وسلم  حممد للنيب وسالما صالة. الرسالة العلمية ىذه استكمال من الباحثة تمكنت
 .واإلميان اإلسالم فرحة ىو آخر كبري شيء تفضل بني نعم أعظم على حنصل وسيلتو مع

وسيلة  استخدام مع ادلوضوع البحث إكمال للباحثة ميكن وتعاىل، سبحانو اهلل لربكاة االمتنان مع
 بندر ٔ ةاالبتدائيبادلدرسة حممدية  الرابع الصف لطلبةل العربية اللغة فرداتادل سيطرة لًتقية الدائريةالبطاقة 
 الًتبية والتعليم الكلية من الًتبيةيف علم  اجلامعية االوىل درجةال على احلصول متطلبات كأحد" المبونج

من  العديد الباحثة تلقى الرسالة العلمية ىذه كتابة يف. المبونج إنتان رادينجبامعة االسالمية احلكومية 
 عميق عن التعبري ةالباحث نست مل ادلناسبة، ىذه يف .األطراف خمتلف من والتشجيع والتوجيو ادلساعدة

 :للُمشرف اامتناهن
االسالمية احلكومية رادين انتان  رئيس للجامعة ادلاجستري مكري، احلاج األستاذ الدكتور  .ٔ

 .ه اجلامعةالكتساب ادلعرفة يف ىذ ةالذي أعطى الفرصة للباحث المبونج
االسالمية  للجامعةالًتبية والتعليم عميد لكلية  ادلاجستري، رانو خري األ احلاج األستاذ الدكتور .ٕ

 .أثناء الدراسة ةالتوجيو للباحثيو  ةالذي وفر الفرص احلكومية رادين انتان المبونج
. شكرا كثريا على التشجيع العربية اللغة التعليم سفاري داود، ادلاجستري رئيس لقسم الدكتور .ٖ

 والدافع يف تطوير ادلعرفات خالل تعليم.
 الذي والتعليم الًتبية بكلية العربية اللغة التعليم لقسم سكريتري ادلاجستري ، اهلل عفيف أمر حممد .ٗ

 ادلدخالت والدافع يف إكمال ىذه الرسالة العلمية. قدم
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ىجرية ادلاجسترية  أم دكتورةوال ولاأل ادلشرف اجستريادل ،حممد أكمان شاه احلاج دكتورال .٘
 ة ويعطانبو صعبال ىذه الرسالة العلمية كمالإل  والدوافع االجتاىات يعطان اللذان ةالثاني ادلشرفة
 .يف إكمال ىذه الرسالة العلمية بصدقرشاد واإل التوجيو

 خصوصا المبونج انتان رادين باجلامعة االسالمية احلكومية والتعليم الًتبية بكلية احملاضرون .ٙ
 يف تقدمي علومهم وجدارة يصادقون ويعّلمون الذين العربية تعليم اللغة احملاضرون يف قسم

 .العْلم أمهية على الباحثة لتعرف
المبونج جبامعة االسالمية احلكومية رادين انتان  ادلركزية الًتبية ورئيس ادلكتبة كليةل ادلكتبةرئيس  .ٚ

 ادلكتبة يف ادلراجع حول ادلعلومات توفري خالل من ساعدوا الباحثةوادلوظفني العاملني الذين 
 .البحث إجراء أثناء

 ادلعنوي والدعم التوجيو الذان توفريسيهاتون  والسيدة S.Pd حبرودي إمام احملبوبان السيدوالدي  .ٛ
 فًتة خالل والذان اعطان التفاىم بثمن تقدر ال احلب وتقدمي البحث، إجراء أثناء والروحي
 المبونج. انتان رادين اجلامعة االسالمية احلكومية يف الدراسة

 يقدمون الذين العربية خاصة للصف ج، اللغة تعليميف قسم  ٕٗٔٓ السالح يف أصحايب .ٜ
 .الرسالة العلمية ىذه خالل إكمال التشجيع

 وموجي ميلة،نساء اجلو  ،النساء يتوس فاطمة،ال وحسن ساري، إيرما آدي أصدقائي .ٓٔ
 دائًما يعطون الذين ديسليما، دويل ويوسيانا ىارتايت، سري ونيكن أوليا، وريسكا مسييو،
 .الرسالة ىذه الستكمال والدافع احلماس

 سواء مساعدهتم، كل على األخرى، تلو واحدة ذكرىا ميكن ال اليت األطراف مجيع .ٔٔ
 .الرسالة ىذه كتابة الستكمال مباشر غري أو مباشر بشكل
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 القيود بسبب الكمال بعيد عن الرسالة العلمية ىذه أن الباحثة أدركت العاج اليكسر، اليوجد
إلكمال  بناءة وانتقادات اقًتاحات الباحثة تتوقع السبب، ذلذا. الباحثة من وادلعارف إشارة على ادلفروضة

 .الرسالة العلمية ىذه
 على احلصول للباحثة أعطي اليت التعليمات عن وادلساعدة واخلدمات اخلريية اجلمعيات مجيع عسى

الرسالة  ىذه يف الواردة البحث نتائج تكون أن الباحثة تأمل وأخرياً،. وتعاىل سبحانو اهلل من مكافآت
 .عام بشكل والقراء للباحثة خاص عمال جرية تصبح وأن مفيدة العلمية

 أمني يا رّب العادلني..
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

 ٜٕٔٓ يونيو ، المبونج بندر   
 
 

 ساري رفيقة أنا
ٕٔٗٔٔٓٓٔ٘ٙ  
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 األول الباب
 مةمقد  

 
 
 تأكيد الموضوع. أ

وسيلة  استخدام" حتت ادلوضوع البحث فهم يف التفاىم سوءمن  وجتنب واضحة صورة إلعطاء
 1 ةاالبتدائيبادلدرسة زلمدية  الرابع الصف طلبة العربية اللغة مفردات على سيطرة لًتقية الدائريةالبطاقة 

 :التايل النحو على ادلوضوع مصطلح تعريف تأكيد إىل الباحثة تاجحت ،"المبونج بندر
 دائريةال بطاقةال .1

. كمقبض يعمالن أذنان اسيوذل. مسيكان دائريان ورقان ىو الدائرية البطاقة وسيلة استخدام
 قصها مت اليت األجزاء ترتيب لرؤية قصو مت الذي القسم تدوير طريق عن وسيلةال ىذه استخدام كيفية

 تقدمي ىي وسيلةال ىذه. األخرى تلو واحدة رؤيتها يتم اليت الكائنات أو األنشطة تسلسل دلشاىدة
 ذلك، إىل باإلضافة. تدريسها مت اليت للمواد فهم لتكوين أو جديدة مجلة أمناط أو جديدة مفردات

 األنشطة أو احلوار يف العربية اللغة استخدام على طلبةل وسيلةال ىذه استخدام يشجع أن ميكن
 .رلموعات يف التحدث أو أزواج يف التفاعلية

1
 

 الموضوع اختيار أسبابب. 
 :ىذا البحث موضوع اختيار أسباب تتضمن

 أن ميكن واليت ،طلبةال متعل   كرفيق دائريةال بطاقةوسيلة ال شكل يف التعليمية ادلوادإىل  مطلوب .1
 .ميالتعل تدعم
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 .مالتعل  يف  طلبةال رغبة لًتقية ميكنها اليت وسيلة إىل بو طلم .2
 ىي الدائرية البطاقة وسيلة ألن لًتقية رغبة الطلبة يف التعل م على قادرة الدائرية البطاقة وسيلة تعترب

 سيكون الدائرية،البطاقة  وسيلة استخدام. وجامدة ومملة رتيبة ليست فهي لذا إبداعية تعليمية وسيلة
 حفظيف  التحمس أو لرقيوا رغبتهم طلبةلل ميكن ،ىذه الوسيلة مع ألنو م،التعل   يف نشاطًا أكثر طلبةال

 .العربية ادلفردات
 البحث خلفيةج. 

 طلبةال أن إعالن مت. احلياة مدى وتستمر معينة أىداف حتقيق يف البشر يف حتدث عملية التعليم
 ال الذين ومن عرفوا ويصبحوا يعرفون ال الذين: مثل تغَتت، قد طلبةال جتارب كانت إذا ما متعل   قد

 يف. رمسي وغَت رمسًيا وزمان، مكان أي يف عملية التعليم حتدث أن ميكن. ويصبحوا فهموا يفهمون
 تعليم وأنشطة طلبةال متعل   أنشطة بُت للغاية وثيقة عالقة توجد ادلدارس، يف الرمسي التعليم عملية

 خطة يف وتوضيحها ادلتوقعة األىداف حتقيق يتم حىت جيد بشكل يتم أن جيب وكالمها ادلعلمُت،
 .ميالتعل

 بوضع ادلعلم قيام مثل التدريس، يف ادلهنية وكفاءتو ادلعلم بقدرة عملية التعليم دعم جيب لذلك،
 ادلقدمة الدروس أن أمل على ميالتعل يف الوسيلة استخدام إن. لالىتمام وإثارة دقة أكثر تعليمية خطط

ادلواد  فهم ترقية على تأثَت ذلا يكون حبيث لتعلمها، باألمهية ويشعرون بالسعادة يشعرون طلبةال ستجعلو 
 .لألفضل طلبةال ميتعلال نتائجو  التعليمية

 أنو يعٍت فهذا ،اجيد تعليمية ونتائج فهم خلق على قادرًا ميالتعل كان إذا الوصف، إىل استناًدا
 الرغبة مثل طلبةلل الداخلية للعوامل يكون أن ميكن. ميالتعل يف طلبةلل الداخلية العوامل يربز أن ميكن

 ادلعلم، من ميالتعل اسًتاتيجيات: مثل طلبةال على تؤثر اليت اخلارجية العوامل وكذلك م،لتعل  يف ال والدافع
 واليت وحتفيزىم، طلبةال رغبة مستوى على إجيايب تأثَت للمادة، وفًقا ادلناسبة والطريقة وسيلةال واستخدام

 .مالتعل   يف بأنشطة للقيام طلبةال حترك أن ميكن
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 جذب من ميالتعل يتمكن حىت وسيلةال استخدام إىل ميالتعل عملية ينفذ الذي ادلعلم حيتاج
 وسيلة تطوير يف بدعُتادل ادلعلمون يكون أن جيب متع،ادلو  فعالالو  طانشال ميتعلال إلنشاء. طلبةال اىتمتم
 ادلواد مع وتكييفها طلبةال تفكَت دلستوى وفًقا ميالتعل وسيلة تنفيذ على ادلعلمُت قدرة ضبط جيب. التعلم

 مساعدة ميكن. ميالتعل أىداف وحتقيق الداعمة العمليات من واحدة الوسيلة تعد م،يالتعل يف. ادلوجودة
 .تعليمية وسيلة شكل يف أداة استخدام خالل من الدروس فهم يف صعوبة جيدون الذين طلبةال

 أنشطة يف وأفكارىم واىتماماهتم طلبةال رغبة حتفز حيث الرسائل لتوجيو ميتعلال سيلةو  ستخدمت  
 إىل ادلرسل من الرسائل لتوجيو ااستخدامه يتم ما كل ىي وسيلةفال ،أىداف التعليم لتحقيق ميالتعل

 .ميالتعل عملية تتم حبيث واىتمامهم تهمورغب ومشاعرىم طلبةال أفكار حتفيز اميكنه حبيث ادلستلم
2 

 العربية اللغة مفردات سيطرة وإضافة التقدمي يف جًدا مفيًدا الدائرية البطاقة وسيلة استخدام يعد
 مع األخرى التفاعلية األنشطة أو العربية اللغة باستخدام سلس حوار إجراء طلبةلل ميكن حبيث

 طلبةلل يتسٌت حىت التعليمية ادلواد توصيل ًتقيةل أعاله ادلذكورة ادلشكالت على التغلب ميكن. أصدقائهم
 اليت ادلهارات من أساًسا مبتكر تنوع إجراء يعد. عملية التعليم أثناء تدريسها يتم اليت ادلواد وفهم الًتكيز
 واجتهاد حبماس دائًماوىم  طلبةال لو يتعرض الذي ادللل على للتغلب م،يالتعل يف ادلعلم يتقنها أن جيب

 .عملية التعليم يف وادلشاركة
3 

 يف بنشاط ادلشاركة على طلبةال تشجع أن الدائرية البطاقةوسيلة  تستخدم ميكن ،Arika لـ وفًقا
 ألهنا الدائرية البطاقة ىذا البحث تطبق. رلموعات يف التحدث أو أزواج يف التفاعلية األنشطة أو احلوار
 جيب إجبارية مهارات إىل تنقسم اإلنتاجية اللغوية ادلهارات أن موضحة ،Subyakto بيان مع تتفق

 (.mengarang) والكتابة الكالم ةمهار  وىي امتالكها،

                                                             
2
Abdul wahab risyidi, media pembelajaran bahasa arab, UIN malang: press 2009, hal :27 

3
Jurnal, “Nadirotul Jannah, pemanfaatan media circular card untuk meningkatkan hasil pembelajaran 

kosa kata bahasa arab” hal:2 
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 ادلتعلقة أفكارىم عن التعبَت خالذلا من طلبةلل ميكن مهارات ىي ىنا ادلذكورة اإلنتاجية ادلهارة
 ميتعلال طريقة ىو ادلفردات ميتعل. الفرديُت طلبةال ِقبل من وكتابًيا شفهًيا قبوذلا وميكن التعليمية بادلواد

 ميكن. الفرديُت طلبةلل ادلفردات سيطرة لًتقية كأداة تطبيقها مت اليت اللغة ملتعل   خاص بشكل ت ستخدم
 .Philip سياق يف ادلفردات ميتعل تطبيق

موضوع اللغة العربية بادلدرسة  يف ادلعلم إىل الباحثة اهتأجرا اليت االستقصائية الدراسة على بناءً 
 وفًقا العربية اللغة ميتعل ألن العربية، اللغة ميتعل حيبون ال طلبةال: "قال ،المبونج بندر 1 ةاالبتدائيزلمدية 

 الزالت طلبةلل العربية اللغة قيمة لذلك فقط، احلفر طريقة يستخدم ادلعلم أن جانب إىل صعب، أمر ذلم
 4". العربية اللغة يف خاصة منخفضة

 حل على العمل طلبةال من بعدىا ادلعلم يطلب اليت ادلادة فقط ادلعلم يقدم الوقت، ىذا يف
 يتقن مل أعاله، ادلقابلة على بناءً . ميالتعل بدء عند بادللل طلبةال يشعر حبيث ادلادة نقل مت وقد ادلشكلة،

 .الدرس إجراء عند أيًضا بادللل يشعرون طلبةال أن جانب إىل العربية، اللغة مفردات طلبةال
 ىناك يزال ال أنو إىل ادلعلم مع مقابالت على بناءً  الباحثة عليها تحصل اليت البيانات تشَت

  زلمدية درسةبادل الرابع الصف طلبةلل ادلفردات سيطرة لًتقية العربية باللغة ميالتعل وسيلة يف نقص
 :1 التايل اجلدول يف العربية اللغة موضوع يف المبونج بندر 1 االبتدائية

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4
Hajarman, Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab, SD Muhammadiyah 1 Bandar 

Lampung kelas IV  
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 1 الجدول
 المفردات سيطرة نتائج

 المبونج  بندر 1 االبتدائية  محمدية بالمدرسة الرابع الصف للطلبة العربية اللغة
 جودة % عدد الطلبة نتيجة رقم
 جيد جدا % 17 4 86-100 1
 جيد %,12 3 71-85 2
 كايف 0% 0 56-70 3
 نقيص 0% 0 41-55 4
 نقيص جدا % 71 17 40> 5

  %100 24 عدد

 المبونج بندر 1 ةاالبتدائيبادلدرسة زلمدية  الرابع الصف طلبةلل نتيجة الدراسة اإلستقصائية: ادلصدر
 أشخاص 4 ىم 111-86 نتيجة على حصلوا الذين أولئك أن استنتاج ميكن اجلدول، من

 يصل 55-41 ،:(1) شخص 1 ىم 71-56 ،:(12) أشخاص 3 ىم 71-85 ،:( 17)
 :(.71) شخًصا 17 ىم 41 من أقل نتيجة على حصلوا الذين أولئك ،:(1) شخص 1 إىل عددىم

 الصف طلبةلل الدائرية البطاقة وسيلة باستخدام العربية اللغة مفردات ميلتعل ادلعلم تقييم مقياس
 .2119/2121العام الدراسي  المبونج بندر 1 االبتدائية مديةزل درسةبادل الرابع
 جدا جيد=  86-111
 جيد=  71-85
 كايف=  56-71
 نقيص=  41-55

 نقيص جدا =   40>
 يف سابًقا العربية ادلفردات اللغة سيطرة ترقية يف الدائرية وسيلة البطاقة استخدام مناقشة دتت

 :ذلك يف مبا احلايل، ةالباحث وضوعمب تتعلق واليت الباحثُت، من العديد كتبها الرسالة العلمية
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 يف الدائرية البطاقة وسيلة استخدام وضوعمب Nadiratul jannah أجرتو الذي البحث لنتائج وفًقا
للطلبة الصف  ونوكاسيان 1 بادلدرسة روضة ادلتعلمُت االبتدائية العربية اللغة ادلفردات ميتعل نتائج ترقية
 .العربية ادلفردات ميتعل نتائجتًتقية  إىل الدائرية البطاقة وسيلة استخدام يؤدي أن ميكن. الرابع

5 
 تطبيق" وضوعمب Etri Dirvani Rizkia Girendha أجرهتا البحث بنتيجة أيًضا مدعوًما البيان كان

  6بادلدرسة العالية احلكومية  العاشر للطلبة الصف األدلانية اللغة ادلفردات ميتعل يف الدائرية البطاقة
 مفردات ميتعل ترقية إىل دائريةال طاقةوسيلة الب استخدام يؤدي أن ميكن أيًضا، ىذا البحث يف". ماالنج

 .األدلانية اللغة
6 

 البحث من واذلدف ادلوضوع يف اختالفات ىناك أعاله، ادلذكورة اجملالت من العديد مراجعة بعد
 .ادلفردات ميلتعل أعاله ورللة دائريةال بطاقةوسيلة ال كالمها يستخدم ادلعادلة يف مناقشتو دتت الذي

 

 ةكلالمش تحديدد. 
 :التايل النحو على ادلشكلة حتديد أن إىل التوصل مت أعاله، البحث خلفية وصف على بناءً 

 .ميالتعل يف النشاط تدعم أن ميكن واليت  طلبةلل تعليم كرفيق تعمل اليت وسيلة توجد ال .1
 وسيلةال تكون حبيث فقط، ادلدرسة يف ادلتوفرة ادلدرسية الكتب ادلعلم يستخدم ،عملية التعليم يف .2

 .للرفيق ضرورية
 .ادلدرسة يف عملية التعليم يدعم ال ادلدرسية الكتب وجود .3
 .منخفضة تزال ال ادلشاركُت مفردات سيطرة .4

 ه. قيود المشكلة
 :يلي كما ادلشكلة من الباحثة تقيد أعاله، ادلذكورة ادلشكلة حتديد من

                                                             
5
Jurnal, “Nadirotul Jannah,  pemanfaatan media circular card untuk meningkatkan hasil pembelajaran 

kosa kata bahasa arab” hal:2 
6
etri dirvani rizkia girendha, penerapan media circular cards dalam pembelajaran kosakata bahasa jerman 

pada kelas x sma negeri 6 malang universitas negeri malang 
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 المبونج بندر 1االبتدائية   مديةزل درسةبادل الرابع الصف طلبةلل الدائرية البطاقة وسيلة استخدام .1
 بندر 1االبتدائية   مديةزل درسةبادل الرابع الصف يف ادلفردات ميتعل على فقط ىذا البحث تركز .2

 المبونج
 

 البحث مشكلةو. 
 البطاقة وسيلة استخدام أ: "وىي ،مشكلة البحث على العثور مت ادلشكلة، قيود إىل استناًدا

 1 ةاالبتدائي زلمدية درسةبادل الرابع الصف طلبةلل العربية اللغة ادلفردات سيطرةميكن أن يرق ي  الدائرية
 ".المبونج؟ بندر

 

 البحث أهدافز. 
 وسيلة استخدام أ دلعرفة: "والتطوير البحث ىذا من ىدف يتمثل ،البحث مشكلة إىل استناًدا

 زلمدية درسةبادل الرابع الصف للطلبة العربية اللغة ادلفردات سيطرةأن يرق ي  ميكن الدائرية البطاقة
 .المبونج بندر 1 ةاالبتدائي

 البحث فوائدح. 
 النظرية الجوانب .1

ادلفردات  ميتعل يف الدائرية البطاقة وسيلة باستخدامالتعليم  وسيلة صنع يف مثمرة أفكار تقدمي .أ 
 .اللغة العربية

 .العربية اللغة ميلتعل األساسي ادلرجع .ب 
 العملية الجوانب .2

 طلبةلل .أ 
 .الدروس ميوتعل فهم يف طلبةال تسهيل (1
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 .مالتعل   على طلبةال حتفيز (2
 .طلبةال ميتعل يف النشاط يزيد (3

 للمعلم .ب 
 التعليمية ادلواد تدريس على ادلعلمُت مساعدة (1
 .تشويًقا أكثر ميالتعل يصبح حىت ميالتعل وسيلة من االستفادة على ادلعلمُت حتفيز (2

 رسةللمد .ج 
 يف واالبتكار اإلبداع لًتقية للمعلمُت حافزًا تنفيذىا يتم اليت ميالتعل وسيلة توفر أن ميكن

 .طلبةال عن مسئولُت تعليميُت كموظفُت واجباهتم أداء
 البحث نطاقط. 

 :يلي كما زلدوًدا البحث نطاق يكون البحث، ذلذا وختطيطًا توجيهاً  أكثر تكون أن أجل من
 البحث موضوع .1

 .الدائرية البطاقة وسيلة استخدام ىو البحث من اذلدف
 البحث مواضيع .2

 المبونج بندر 1 اإلبتدائية زلمديةبادلدرسة  الرابع بالصف الثاين الدراسي الفصل طلبة
 .م 2119/2121 الدراسي العام

 البحث وقت .3
 زلمديةبادلدرسة  الثاين الدراسي الفصل الصف الرابع يف طلبةلل البحث ىذا إجراء مت
 .م 2119/2121 الدراسي العام المبونج بندر 1 اإلبتدائية
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 الثاني الباب
 نظري إطار

 
 الدائرية البطاقة وسيلة. أ

 وسيلة عن ال فهم. 1
 .مقدمة أو وسيط ىي وسيلةال

 تعٍت واليت عبارة وىي ،(medius) الالتينية من يلةالوس تأيت 1
 من لرسالة مقدمة أو "رسائل" وسيطة ىي العربية يف وسيلةال. اظتقدمة أو الوسيط أو الوسط حرفًيا

 .الرسالة مستلم إىل اظترسل
 .وسيلة من وضيق واسع فهم توفَت Ely و Gerlach ـل وفقا 2

 فرًصا يوفر حدث أو مادة أو شخص كل ىو بوسيلة التعليم اظتقصود فإن واسع، نطاق على أما
 شخصية غَت وسيلةال أنو على إليو اظتشار الضيق التعريف. واظتواقف واظتهارات اظتعرفة الكتساب طلبةلل
 لتحقيق موالتعل   التعليم عملية يف دورًا يلعبون الذين اظتعلمون يستخدمها وسيلة( إنسانية غَت)

 .األىداف
 وسيلة التعليم بأن جادلوا لقد. Arsyad يف Briggs و Gagne قبل من أخرى مفاىيم طرحت

 واألشرطة ومسجالت الكتب تشمل واليت اظتوضوع ػتتويات لنقل فعلًيا مستخدمة أدوات تتضمن
 وأجهزة والتلفزيون والرسومات والصور والشرائح واألفالم الفيديو ومسجالت الفيديو وكامَتات
 .الكمبيوتر
 تشابو أوجو البعض لبعضهم بأن وسيلة التعليم مفهوم حول أعاله اطترباء بعض فهم خالل من

. الطلبة قبل من دائًما وتذكرىا وكفاءة بفعالية اظتعلومات أو الرسائل قبول ميكن كيف أي عديدة،
 .وكفاءة بفعالية الرسائل نقل على قادرة البطاقة الدائرية وسيلة وتعترب

                                                             
1
Zaenal Aqib, Model-model,Media, dan StrategiPembelajaran Kontekstual (INOVATIF ), ( Bandung: 

Yrama Widya, 2013) cet, ke II, hal. 50 
2
Op.cit, Azhar Arsya, hal: 3 
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. ومصلبة وؽتلة رتيبة ليست فهي لذا مبتكرة، وسيلة التعليم ىي الدائرية بطاقةوسيلة ال ألن
 طلبةلل ميكن ،الوسيلة مع ألنو م،بالتعل يف نشاطًا أكثر طلبةال سيكون الدائرية، وسيلة البطاقة استخدام
 .العربيةاللغة  اظتفردات ضتفظ التحمس أو اىتمامهم لًتقية البطاقة الدائرية استخدام

 

 الوسيلة الستخدام خطوات. 2
 وكفاءة بفعالية استخدامها ميكن حىت اختيارىا مت اليت وسيلة التعليم استخدام خطوات حتتاج

/  والتنفيذ اإلعداد وىي هبا، القيام ميكن رئيسية خطوات ثالث ىناك. منتظمة خطوات اختاذ إىل
 .واظتتابعة التقدميي العرض

 إعداد. أ
وسيلة  باستخدام بالتدريس سيقومون الذين التدريس ىيئة أعضاء أنشطة اإلعداد يتطلب

 :يلي ما اإلعداد خطوات يف التدريس ىيئة أعضاء هبا يقوم أن ميكن اليت األنشطة تشمل. التعليم
 .العادة كما احملاضرات/  ميالتعل لتنفيذ خطة صنع (1
 .الستخدامها وسيلة تشمل تنفيذ التعليم خطة يف (2
 .توفَتىا مت اليت اظتصاحبة اظتواد أو اظتستخدم دليل دراسة (3
 .بتنفيذىا التعجيل يتم ال حىت الستخدامها اظتعدات وترتيب إعداد (4

 العرض/  التنفيذب. 
 من ديتأك مثل،. النظر إىل حتتاج التعليموسيلة  باستخدام عملية التعليم إجراء عند اظتعلمُت

 ما أوالً  واشرح حتقيقها، اظتراد األىداف اشرح. لالستخدام وجاىزة كاملة واظتعدات الوسيلة رتيع أن
/  االىتمام تزعج أن ميكن اليت األحداث وجتنب ،عملية التعليم أثناء طلبةال قبل من بو القيام جيب

 .طلبةال وىدوء الًتكيز،
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 متابعةال. ج
. الوسيلة باستخدام مناقشتها دتت اليت للمواد طلبةال فهم لتعزيز النشاط هبذا القيام جيب

 القيام ميكن اليت األنشطة. مت الذي ميالتعل فعالية قياس إىل النشاط ىذا يهدف ذلك، إىل باإلضافة
 .واالختبارات واظتمارسة واظتالحظة والتجريب اظتناقشة ىي هبا

3 
 وسيلةال استخدام من الهدف. 3

 ميكن توصيلها يتم اليت اظتعلومات أو الرسالة أن ىو وسيلة التعليم استخدام من الرئيسي اعتدف
 Abdul Wahhab Rosyidi حبسب. للمعلومات كمتلقُت طلبةال قبل من ؽتكن حد أقصى إىل استيعاهبا
 إىل اضتاجة دون ظتعاصتة طلبةال على وأسهل أسرع اظتعلومات ستكون وبالتايل،. Soeparno من مقتبس
 .مشبعة جتعلها طويلة عملية متابعة

4 
 

 وسيلة التعليم ودور االستخدام، وظيفة،ال. 4
 وظيفة عام، بشكل. جًدا مهمة وظيفة وسيلةلل فإن م،والتعل   التعليم عملية يف Rosyidi ـل وفًقا

 أن Hamalik يقًتح الوظيفة، جانب إىل الوظائف ىذه إىل باإلضافة. الرسالة توجيو ىي الوسيلة
 والتحفيز اضتافز ويولد واالىتمام، الفضول يثَت أن ميكن والتعلم التعليم عملية يف الوسيلة استخدام

 .طلبةال نفس علم على يؤثر أن وميكن والتعلم، التعليم لعملية
5 

 وتسهيل توضيح وىي واضحة، وظيفة وسيلةلل فإن ،Mamlu’atul Ni’mah و Rosyidi ـل وفًقا
 تعلمهم حتفيز من يتمكنوا حىت طلبةلل بتسليمها اظتعلم سيقوم اليت اظتهمة الدراسية اظتناىج رسائل وصنع

 .عملية التعليم وتبسيط
6 

                                                             
3 http://www.m-edukasi.web.id/2012/06/langkah-langkah-penggunaan-media.html. (tanggal di unduh 

05/01/2019-jam.12:00Pm.) 
4
Abd.wahab rosyidi dan  mamlu’atul ni’mah, memahami konsep dasar pembelajaran bahasa arab,( 

malang, UIN Maliki Press:2012) cet. Ke II. Hal:104 
5
Abdul Wahab Rosyidi, op.cit hal: 28-29 

6
 Abdul Wahab Rosyidi,Mamlu’atul Ni’mah, op.cit hal.106 
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 تسهل، أن ميكن الوسيلة ألن يللتعلم للغاية وظيفية الوسيلة أن تفسَت ميكن أعاله، الشرح من
 .مالتعل   يف التشبع من تقلل أن وميكن مالتعل   على طلبةال وحتفز ترقص،

 .Arif  ، Sadiman ذكر كما التالية، االستخدامات عتا العامة وسيلة التعليم يف
 (شفهية أو مكتوبة كلمات شكل يف) شفهًيا يكون ال حبيث الرسالة عرض بتوضيح قم  (1
 :مثل بالقدرة، والشعور والوقت اظتساحة قيود على التغلب (2

 أو اإلطار فالماأل أو الصور أو بالواقع استبداعتا ميكن جًدا، كبَتة تكون اليت الكائنات .أ 
 .النماذج أو األفالم

 أو الصور أفالم أو اصتزئي اإلسقاط أجهزة بواسطة مساعدهتا ميكن الصغَتة، األشياء .ب 
 .الصور أو األفالم

-high أو الزمٍت الفاصل بواسطة جًدا سريعة أو جًدا بطيئة تكون اليت اضتركة مساعدة ميكن .ج 

speed photogra-phy. 
 تسجيل خالل من أخرى مرة اظتاضي يف حدثت اليت األحداث أو الوقائع عرض ميكن .د 

 .لفظًيا أو الصور أو الصور أفالم أو الفيديو مقاطع أو األفالم
 .وغَتىا البيانية والرسوم النماذج مع تقدميها ميكن للغاية معقدة اليت الكائنات .ه 

 يف. طلبةال سلبية خالل من عليها التغلب ميكن ومتنوع، مناسب بشكل التعليموسيلة  باستخدام( 3
 :لـ مفيدة وسيلة التعليم تكون اضتالة ىذه

 مللتعل   اضتماس/  العاطفة تسبب ؽتا .أ 
 والواقع والبيئة طلبةال بُت مباشرًا تفاعاًل  يتيح  .ب 
 .واىتماماهتم لقدراهتم وفًقا فردي بشكل طلبةال ميتعل إمكانية .ج 
 .الالزمة اظتعلومات حفر السهل من جيعل .د 
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 لتحقيق للغاية ضروري أمر موالتعل   التعليم عملية يف وسيلة التعليم استخدام فإن وبالتايل
  .اللغات ميتعل خاصةً  واظتمتع، والفعال واإلبداعي النشط ميالتعل

 لتحقيق مًعا تعمل اليت اظتكونات من عدًدا فيو يتضمن نظام ىو التعليم متعل   أن ،فلذلك
 يف دورًا موالتعل   التعليم عملية يف وسيلة تلعب لذلك. وسيلةوال اظتعلمُت اظتكونات بُت ومن. األىداف

 :ذلك يف مبا األنشطة، ىذه من ؼتتلفة أمناط
 وسيلة إىل باإلضافة تعليمية كمصادر اظتعلمون (1
 ميللتعل كمصادر وسيلةو  اظتعلمون (2
 وسيلة إىل اظتسؤولية بعض اظتعلم يسلم (3
 .الوحيدة التعلم وسائل باعتبارىا وسيلة (4

7 
 وسيلة التعليم فوائد. 5

. اظتعلم قدمها اليت التعليمية اظتواد فهم على طلبةال مساعدة ىي الرئيسية فوائده لوسيلة التعليم
 :تشمل التعليموسيلة  فوائد فإن ،طتبَت التعليم وفًقا ولكن

 :تشمل التعليم وسيلة فوائد أن كشفا ،Rivai و Sudjana ـل وفقا
 .التعلم حافز تعزيز من يتمكن حىت طلبةال اىتمام التدريس جيذب سوف .أ 
 بإتقان ويسمح أفضل بشكل طلبةال يفهمها حبيث أوضح بشكل التعليمية اظتواد تعريف سيتم .ب 

 .التعليمية األىداف وحتقيق
 اظتعلم كلمات سرد خالل من اللفظي التواصل غترد وليس تنوًعا، أكثر التدريس طريقة ستكون .ج 

 .درس كل يف يعلم اظتعلم كان إذا الطاقة، من اظتعلم ينفد وال باظتلل طلبةال يشعر ال حبيث ،
 أيًضا ولكن اظتعلم، وصف إىل فقط يستمعون ال ألهنم التعلم أنشطة من مبزيد طلبةال يقوم .د 

 .ذلك إىل وما واللعب لتظاىرسوا والقيام اظتالحظة مثل أخرى ألنشطة
8 

                                                             
7
Abd Wahab Rosyidi.op.cit hal. 115 
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 الوسيلة أنواع. 6
 يتم التكنولوجية، التطورات ىذه على بناءً . التكنولوجية التطورات يتبع التعليم وسيلة تطور

 إىل الوسيلة Azhar Arsyad يف Reigeluth و Pollock و Leshin يصنف. أنواع عدة يف وسيلة جتميع
 :يلي كما أنواع ستسة

 .واظتدربُت اظتعلمُت أي اإلنسان، على ةقائم الوسيلة .أ 
 .النمطية والوحدات السائبة واألوراق الكتب وىي الطباعة، على اظتعتمدة الوسيلة .ب 
 .البيانية والرسوم واظتخططات الكتب أي اظترئية، الوسيلة .ج 
 .والتلفزيون واألفالم الفيديو وىي ، واظتسموعة اظترئية الوسيلة .د 
 التفاعلي الفيديو وىي الكمبيوتر، إىل اظتستندة الوسيلة .ه 

 :وىي أنواع، ذتانية إىل وسيلةال وقسم
 اظتطبوعة الوسيلة .أ 
 الوسيلة العرضية .ب 
  Overhead transparacies .ج 
 الصوتية التسجيالت .د 
 السينمائي والشريط الشرائح سلسلة .ه 
 الصور متعدد عرض .و 
 اضتية واألفالم الفيديو تسجيالت .ز 
 .الكمبيوتر .ح 

 
 

                                                                                                                                                                                                    
8
Hasan Saefuloh, Al’ab Lughawiyyah Tehnik pembelajaran Bahasa Arab Yang Menyenangkan, 

(Yogyakarta: Basan Publishing, 2010) hal:15 
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 الوسيلة اختيار معايير. 7
 :يلي كما وىي اظترئية، الوسيلة معايَت حدد فقد Azhar Arsyad وفًقا

 طلبةال اىتمام يزعج ال حىت دقيًقا الواقعية الصور استخدام يكون أن جيب. بسيطة صورًا جرب .أ 
 .اظتعلمُت أو

 اظتتوازنة غَت الصور جتنب .ب 
 الصور رتيع يف والدقة الوضوح على التأكيد .ج 
 بسهولة اظتسقطة اظترئية الصورة قراءة جيب .د 
 واقعي بشكل األلوان استخدم .ه 

 :وىي وسيلةال اختيار يف مبادئ عدة Trianto أوضح بينما
 .االنتخابات وغرض نية حول وضوح ىناك يكون أن جيب .أ 
 واطتصائص الطبيعة إىل اظتختارة الوسيلة تقدمي جيب .ب 
 اليت البديلة اضتلول من القرار صنع عملية ىو الوسيلة اختيارالن ؽتاثلة وسيلة من عدد ىناك .ج 

 . اعتدف يتطلبها
 اظتواد مع تتوافق اليت الوسيلة اختيار يف اظتعلم يسهل أن ميكن ،الوسيلة اختيار معايَت وجود إن
 من ،الوسيلة استخدام خالل من. عملية التعليم تنفيذ يف للمساعدة الوسيلة استخدام يف اظتعلم ويسهل
 .طلبةال ميتعل نتائج جودة على تأثَت عتا سيكون اليت عملية التعليم جودة حتسُت اظتتوقع

 

 البطاقة الدائرية فهم. 8
 أو دائرية رسائل وجود يعٍت ؽتا اإلؾتليزية اللغة إىلتدخل  (Circular card) البطاقة الدائرية

 .ينتهي ال منطقي تفكَت أهنا على تفسَتىا ميكن أو دائرية أو دائرية
9 

                                                             
9
Kamus Johnechols,An english-Indonesia Dictionary Edisi yang diperbaharui oleh John M. Echols dan 

Hassan Shandil, PT. Gramedia Pustaka Utama 
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 كيفية. كمقبض يعمالن أذنان ولو. شتيكُت دائريُت ورقُت عن عبارة الدائرية البطاقةوسيلة 
 اليت الكائنات أو األنشطة تسلسل ظتشاىدة قصو مت الذي اصتزء تدوير طريق عن الوسيلة ىذه استخدام

 أو جديدة رتلة أمناط أو جديدة مفردات تقدمي ىي الوسيلة ىذه. األخرى تلو واحدة رؤيتها يتم
 طلبةلل الوسيلة ىذه استخدام يشجع أن ميكن ذلك، إىل باإلضافة. تدريسها مت اليت للمواد فهم لتكوين

 .غتموعات يف التحدث أو أزواج يف تفاعلية أنشطة أو حوار يف العربية اللغة استخدام على
10

 

 

 دائريةال البطاقة لصنع ومواد أدوات. 9
 (متوسط بسمك) باستيل أو أبيض كرتون .أ 
 وقاطع مقص .ب 
 مسطرة .ج 
 اظتلونة واألقالم الكتابة .د 
 الصور أو الصور من قطع .ه 
 الصنوبر أو األذن براعم قطع .و 

 

 دائريةال بطاقةال صنع كيفية. 10
 (1الصورة) كرتون لكل سم 06 قطرىا يبلغ دائرة يف ملليمًتات ثالثة كرتون من قطعتُت قطع .أ 
 (2 الصورة) الحًقا تدويره عند كمقبض يعمل أذنُت ذو دائري كرتون كل .ب 
 على اضتصول وميكن ؼتتلفة، مادية صور طتمس أجزاء ستسة إىل األوىل الدائرة علبة تنقسم .ج 

 (3 الصورة) طباعتها مث الصور حتميل من الصور
 (3 الصورة) كنافذة ستس الثانية الدائرة الكرتون قطع يتم .د 

                                                             
10

 Jurnal, nadirotul Jannah, pemanfaatan media circular card untuk meningkatkan hasil pembelajaran kosa 

kata bahasa arab, hal:2 
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 األذن براعم من القليل أو الصنوبر أشجار مع اظتقوى الورق من دائرة بو دائريًا كرتونًا أحضر .ه 
 (3 الصورة) النافذة كرتون علبة استدارة من تأكد. اظتذابة

 .اظتكتب على الدائرية البطاقة ضع .و 
 الدائرية البطاقة وسيلة الستخدام خطوات. 11

 :يلي كما وسيلةلل الدائرية البطاقة وسيلة استخدام طتطوات بالنسبة
 حتديده مت ظتا وفًقا مسبًقا اظتواد اظتعلم يشرح .أ 
 اظتعلم من شرح إىل طلبةال يستمع .ب 
 .باظتواد اظتتعلقة اظتفردات لتقدمي دائريةال بطاقةوسيلة ال اظتعلم يستخدم .ج 
 ذلك ويتم تقليدىا طلبةال من ويطلب الدائرية البطاقةوسيلة  تظهرىا اليت اظتفردات اظتعلم يقرأ .د 

 التوايل على
 أكثر صتعلها اظتكتب على البطاقة فضع كالسيكي، بشكل الدائرية البطاقة استخدام مت إذا .ه 

 كفاءة
 الًتتيب يف اإلطارات ذو الكرتون أدر .و 
 .للنص اطتطابية اطتطوات إىل تشَت أسئلة طرح للمعلم ميكن الدعائم، تدوير أثناء .ز 

 

 دائريةال بطاقةال وظيفة. 12
 الفرز إعادة نص يف الواردة اظتفردات تقدمي .أ 
 .النص يف ناطقال خطوات تقدمي .ب 

 

 الدائريةالبطاقة  ميتعل أهداف. 13
 صحيح بشكل الصعبة الكلمات يقرأ .أ 
 صحيح بشكل عال   بصوت النص يف اطتطوات يقطع  .ب 
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 المفردات على السيطرة. ب
 المفردات فهم. 1

Kosakata اإلؾتليزية باللغة ،اظتفردات تسمى العربية باللغة أو (vocabulary) من غتموعة ىي 
 اليت الكلمات من غتموعة عن عبارة ىي اظتفردات Horn ـل وفقا. للكلمات اظتفردات أو الكلمات

 .اللغوية اصتملة تشكل
11 

 عليها ويتفق الشخص يعرفها لغة تشكل اليت الكلمات من غتموعة عن عبارة ىي اظتفردات
 شخص من التواصل. اجملتمع مع التواصل أو رتل تكوين يف الكلمات من غتموعة استخدام وسيتم

 .اللغة ظتستعمل والتعليم الذكاء مستوى وصف كاف بشكل ويوضح اظتناسبة اظتفردات باستخدام مبٍت
 

 المفردات مؤشرات. 2
 :ىي اظتفردات سيطرة مؤشرات فإن ،Syaiful Mustofa حسب

 .جيد بشكل اظتفردات أشكال ؼتتلف تررتة قادرون الطلبة .أ 
 .وصحيحة جيدة بطريقة أخرى مرة والكتابة القراءة على قادرون طلبةال  .ب 
 .والكتابة الشكل يف سواء صحيح، بشكل( اصتملة) الرقم يف استخدامها طلبةلل ميكن  .ج 

12 
 :ىي العربية اظتفردات سيطرة Al-Khuli ظتؤشرات وفقا بينما

 .قراءهتا أو الكلمة شتاع عند اظتفردات معٌت فهم قادرون الطلبة .أ 
 .حوار أو ػتادثة يف استخدامها عند صحيح بشكل الكلمة نطق طلبةلل ميكن  .ب 
 .صحيح بشكل الكلمة كتابة على قادرون طلبةال  .ج 
 .احملادثة أو الكتابة يف سواء مثالية رتل يف الكلمة استخدام طلبةلل ميكن .د 

                                                             
11

Syaiful Mustofa. Strategi pembelajara bahasa Arab Inovatif. (Malang: UIN-Maliki Press, 2011). hlm. 61-

62 
12

Syaiful Mustofa, Op. Cit. Hal. 60 
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 .وحدىا الوقوف وعند مثالية رتل يف سواء الكتابة، .ه 
 ثالثة، على ااستخدامه سيتم الذي اظتفردات مؤشر بصياغة ةالباحث قومت أعاله، اظتؤشرات من

 :وىي
 .جيد بشكل اظتفردات أشكال ؼتتلف تررتة على قادرون طلبةال .أ 
 .جيًدا اظتفردات نطق على قادرون طلبةال  .ب 
 .وصحيح جيد بشكل اظتفردات كتابة على قادرون طلبةال .ج 

 

 للمفردات ميالتعل تقنيات. 3
 للكلمة استمع .أ 

 إذا. اصتملة يف أو لوحدىم سواءً  اظتعلم، يتحدثها اليت الكلمات إىل باالستماع طلبةلل اشتح
 قادرين طلبةال يكون ثالثة، أو تكرارين يف مث فمن ،طلبةال قبل من للكلمة الصوت عنصر سيطرة مت

 .صحيح بشكل االستماع على
 الكلمة نطق .ب 

 على طلبةال يساعد جديدة كلمة قول إن. شتعوىا اليت الكلمات والينطق طلبةلل الفرص وفر
 .أطول لفًتة تذكرىا

 الكلمة معنى إلى استمع .ج 
. أخرى طريقة ىناك تكن مل ما ، الًترتة لتجنب اإلمكان قدر طلبةلل الكلمة معٌت أعط

 من ، الكلمة معٌت شرح يف الًترتة لتجنب استخدامها للمعلم ميكن اليت التقنيات من العديد ىناك
 رادفواظت البسيط،( defenisi) وتعريف ،(konteks) السياق إعطاء خالل من أخرى أمور بُت

(sinonim)، واظتتضادات (antonym )واظتظاىرات الصور االصطناعية أو األصلية األشياء استخدام 
 .والًترتات
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 القراءة معاني. د
 على بكتابتها اظتعلم يقوم ، اصتديدة الكلمات معٌت ويفهم ويقول طلبةال يسمع أن بعد

 .عال   بصوت لقراءهتا الفرصة طلبةال إعطاء يتم ذلك بعد. السبورة
 الكلمات كتابة. ه

 للتو تعلموىا اليت الكلمات كتابة طلبةال من طُلب إذا اظتفردات، لسيطرة جًدا مفيًدا سيكون
 يكتبو ما بتقليد كتبهم يف طلبةال يكتب. طلبةال ذكريات يف جديًدا الكلمات معٌت يكون عندما
 .السبورة على اظتعلم

 الجملة جعل. و
 كاملة، رتلة يف اصتديدة الكلمات استخدام ىي التدريسي النشاط من األخَتة اظترحلة

 .كتابياً  أو شفهياً 
13

 

 المفردات ميلتعل خطوات. 4
 :اطتطوات اختاذ فيمكننا جديدة، مفردات تدريس يف ترغب إذا

 .إليها طلبةال ويستمع مرات ثالث أو مرتُت الكلمات اظتعلم يقول .أ 
 .كامل عدد مع اللوحة أمام الكلمات اظتعلم يكتب  .ب 
 .الكلمة شخصية تناسب بطريقة الكلمة معٌت اظتعلم يشرح  .ج 
 ووظيفتها معانيها فهم من طلبةال يتمكن حىت مثالية رتل عدة أو رتلة يف الكلمة اظتعلم يستخدم .د 

 .أفضل بشكل
 .فردي بشكل مث ، غتموعات يف مث ، مًعا اصتمل إحدى نطق طلبةال يقلد .ه 
 مستوى على حتتوي الكلمة كانت إذا خاصة ، طلبةلل الكلمة معٌت كتابة كيفية اظتعلم يرشد .و 

 .الكتابة يف صعوبة
                                                             

13
Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit. Hal. 129-133. 
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 .السبورة على اظتعٌت توضيح يف تساعد أن ميكن اليت واصتمل الكلمات معٌت اظتعلم يكتب .ز 
 .كتبهم يف السبورة على مكتوبة جديدة مفردات طلبةال يكتب .ح 
 .كتبهم يف  اصتملاالمثلة من و  الكلمات ومعاين الكلمات طلبةال يكتب .ط 

14 
 

 المفردات ميتعل. 5
 :اظتفردات ميتعل يف مهمة أشياء

 وحده يقف ال المفردات تدريس .أ 
اظتطالعة، االستماع، االنشاء،  بتدريس مرتبط ولكنو مستقل كموضوع اظتفردات تدريس يتم ال

 واحملدثة.
 المعنى حدودب. 

 اللغة للطلبة خاصة صعوبة ىي ىذه. اظتعاين من العديد عتا يكون أن ميكن واحدة كلمة
 السياق، مع يتوافق الذي اظتعٌت تدريس فقط للمدرسُت ينبغي للمبتدئُت، الصدد، ىذا يف. األجنبية

 .وذاكرهتم طلبةال اىتمام مييز ال حىت
 السياق في المفرداتج. 

 أن جيب. اصتمل يف استخدامها معرفة دون صحيح بشكل اظتفردات من كثَت فهم يتم ال
حرف  تعليم جيب اظتثال، سبيل على. طلبةال فهم بُت ختلط ال حىت السياق يف اظتفردات ىذه تدرس

 .السياق يف الشرى الف و جر  
 المفردات تدريس في الترجمةد. 

 على حتتوي أهنا ىي األم اللغة إىل تررتتها طريق عن الكلمات معٌت لتدريس طريقة أسهل إن
 التعبَتات يف استخدامو عند طلبةال لعفوية اظتعتاد التقليل ذلك يف مبا الضعف، نقاط من العديد

                                                             
14

Muhammad Ali Al-Khuli. Strategi pembelajaran bahasa arab. (Yogyakarata: baSanPublishing, 2010), 

hlm. 103. 
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 يف الصحيح اظتعادل األجنبية باللغات اظتفردات رتيع لدى وليس ،طلبةال بذكريات التعلق وضعف
 .األم اللغة

 الصعوبة مستوى. ه
 مستوى حيث من ثالثة، إىل تقسيمها ميكن اإلندونيسيُت طلبةلل العربية اظتفردات أن إدراك ينبغي

 :الصعوبة
 كرسي، رزتة،: مثل ، اإلندونيسية يف الكلمات مع تشابو أوجو ىناك ألن سهلة، كلمات (1

 .علماء كتاب،
 .ذىب ،مدينة سوق،: مثل اإلندونيسية، مع تتطابق ال أهنا من الرغم على غَت الصعوبة كلمات (2
 .تدىور استوىل، ستبق،: مثل نطقها، أو شكل بسبب سواء ،صعوبة كلمات (3

15 
 

 المفردات ميتعل تقييم. 6
 اختبارات يف( kosakata) اظتفردات اختبارات جتميع أيًضا ميكن اللغة، قواعد اختبارات مثل

 بينما اظتفردات، فهم على اطتصية قدرة قياس على الفهم اختبارات يؤكد. ستخداماتبارات اال الفهم
 خاصة. اصتمل يف اظتفردات كلمات استخدام على القدرة على أكرب بشكل االستخدام اختبار يركز

 وكلمات معادلة كلمات أو اتمفرد شكل يف اظتقاسة تكون أن ميكن .اظتفردات فهم الختبارات
 .الكلمات من وغتموعات كلمات وفهم معاكسة

16 
  

                                                             
15

Ahmad Fuad Effendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Malang: MISYKAT Malang, 2012). hlm. 

128-129 
16

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

MISYKAT, 2012). hlm. 98. 
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 الثالث بابال
 البحث طريقة

 
 البحث نوع . أ

 Rapoport لـ وفًقا الدراسي العمل للفصول البحث ىو ىذا البحث يف ادلستخدم البحث نوع إن
 شخص دلساعدة دراسة ىو الدراسي العمل للفصول البحث .Kunandar هبا استشهد اليت Hoptinsيف 
 العلوم أىداف ربقيق يف تساعد واليت عملًيا الطوارئ حاالت يف تواجو اليت ادلشكالت مع التعامل يف ما

 معا. عليو متفق أخالقي إطار يف التعاون خالل من االجتماعية
1 

 للغاية واسًتاتيجي مهم دور لو( classroom action research) الدراسي الفصل يف العمل البحث
 بحثال يف ادلشاركة األطراف أن يعين ىذا. وصحيح جيد بشكل تنفيذه مت إذا ميالتعل جودة لتحسني

 اليت ادلشكالت وحل اكتشاف على القدرة وعي تطوير حياولون( ادلعلمني) الدراسي الفصل يف العمل
 .الفصل ميتعل يف ربدث

2 
 عملية ىو (البحث العمل في الفصل الدراسي) الدراسي للفصل عملال البحث Wina Sanjayaلـ ووفًقا

 ةطريق عن ادلشكلة حلل زلاولة يف الذايت التفكري خالل من الدراسي الفصل يف ميالتعل مشاكل مراجعة
 .للعالج تأثري كل وربليل حقيقية مواقف يف ذلا ادلخطط اإلجراءات من بالعديد القيام

3 
 يتم نشاط ىو الدراسي الفصل العمل يف بحثال بأن ةالباحث ادلذب أعاله، الرأي إىل استناًدا

 .تعزيزه أو النشاط ربسني إىل يهدف فصل يف تنفيذه
 : ىو Kunandar لـ وفًقا (البحث العمل في الفصل الدراسي) الدراسي للفصل عملال البحث من اذلدف

                                                             
1
Kunandar, Penelitian Tndakan Kelas, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 46 

2
Ibid, hal. 41 

3
Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Prenadamedia, 2009), hal. 26 
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 بني التفاعل يف مباشرة ذبربتها يتم واليت الدراسية الفصول يف ربدث اليت احلقيقية ادلشاكل حلل (1
 بني أكادميية ثقافة وتعزيز ، ادلعلمني احًتاف من يزيد شلا ، يتعلمون الذين طلبةوال ادلعلمني
  ادلعلمني

 بسرعة يتطور اجملتمع أن إىل بالنظر الدراسية الفصول يف للتعلم العملية اجلودة يف ادلستمر التحسن (2
 الفصول يف عملية التعليم والتعّلم يف ادلعلمون يواجهها اليت ادلشكالت حلل كجهد كبرية،

 الفصل يف عملية التعليم إلتقان كجهد خاصة معاملة خالل من الدراسية
عملية  جودة ترقية أو ربسني أو ،عملية التعليم ربسني خالل من يتحقق الذي التعليم أمهية زيادة (3

 .الدراسية فصوذلم يف ادلعلمون أجراىا اليت التعليم والتعّلم
 التحليلية قوتو من تزيد ، جديدة وأساليب دبهارات ادلعلم تزود واليت ، اخلدمة يف للتدريب كوسيلة (4

 ، وعيو وتعزز
 ، والتغيري االبتكار سبنع ما عادة اليت ادلستدامة التعلم لنظم مبتكرة أو إضافية مناىج لدمج كأداة (5
 خالل من الدراسية الفصول يف شلارسة التعليم ربسني خالل من التعليم سلرجات جودة ربسني (6

  طلبةال قبل من للتعلم الدافع وزيادة ادلهارات من سلتلفة أنواع تطوير
  التعليم وموظفي ادلهنية ادلعلمني موقف ربسني (7
 ىناك البحث العمل يف الفصل الدراسي يف لذلك ادلدرسية، البيئة يف األكادميية الثقافة لتطوير (8

 موضوعية لدعم ضروري وىذا ، كمراقبني تعمل اليت األخرى األطراف من مشاركة إىل حاجة
 .الدراسيالبحث العمل يف الفصل  نتائج

 أو الفصل يف سواء بو قمنا ما يف التفكري ىو التفكري. يعكسون الذين ادلمارسني وكذلك الباحثني (9
 التعليم إدارة كفاءة ربسني. الفصل خارج
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 التخطيط مراحل من واحدة دورة يف تكونت حيث دورات بعدة اخلطوات من سلسلة يف نفذت (11
(planning)، والعمل (action)، وادلالحظة (observation)، والتفكري (reflection )مرة تكررت مث 

 .دورات عدة يف أخرى
4

 

 

 البحث مكان  . ب
. المبونج بندر  1 االبتدائية زلمدية درسةادل يف الدراسي الفصل يف العمل البحث ىذا إجراء مت

 زلمدية درسةبادل الرابع الصف طلبة على العربية اللغة دلواد دائريةال بطاقةال وسيلة تطبيق خالل من
 .المبونج بندر  1 االبتدائية
 

 البحث وقتج. 
 ىذا يستغرق. 2119/2121 الدراسي للعام األول الدراسي الفصل يف البحث ىذا إجراء سيتم

 التقوًن إىل البحث توقيت يشري. االنتهاء حىت مارس يف التنفيذ خطة وستبدأ واحد، شهر حوايل البحث
 بشكل موالتعلّ  التعليم تتطلب دورات عدة يتطلب الدراسية الفصول يف البحث ألن للمدرسة، األكادميي

 .الفصل يف فعال
 

 البحث العمل في الفصل الدراسي دورةد. 
 دلعرفة دورتني، من دورة كل دورتني، خالل من البحث العمل يف الفصل الدراسي تنفيذ يتم

 .دائريةال بطاقةالوسيلة  باستخدام مالتعلّ  يف طلبةال وأنشطة ميالتعل نتائج ربسن
 
 
 

                                                             
4
 Kunandar, opcit, hal. 63-64 
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 (.M.C Teggart و Kemmis مناذج: )التايل النحو على الدورة توصف

 
 

 من ىي أعاله موضح ىو كما العمل يف الفصل الدراسي بحثال يف تنفيذىا مت اليت اإلجراءات 
 :يلي كما ىي البحث ىذا مراحل بالتفصيل. مراحل أربع

 التخطيط مرحلة .1
 :يلي ما التخطيط مرحلة تتضمن

 الستخدامو ادلنهج إعداد .أ 
 .الدائرية البطاقة وسيلة باستخداممهارة الكتابىة ( RPP)  خطة تنفيذ التعليم صنع  .ب 
 .دائريةال بطاقةال شكل يف ميالتعل وسيلة بإعداد قم  .ج 
 البطاقة تستخدم اليت يلةالوس باستخدام ميالتعل نتائج دلعرفة اختبار رلموعات بًتتيب قم .د 

 .الدائرية
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 العمل تنفيذ. 2
 يتعني اليت الدراسي الفصل يف العمل البحث إجراء يف إجراؤىا يتم اليت اإلجراءات تشمل

 .ميالتعل إلجراء كأساس تستخدم ةوالباحث ادلعلم أعدىا اليت ميالتعل وخطط تنفيذىا،
 للخطط وفًقا دائريةال بطاقةال وسيلة باستخدام ميبالتعل ةوالباحث ادلعلم يقوم ادلرحلة، ىذه يف
 :يلي ما ذلك يف دبا مراحل، ثالث اإلجراء ىذا يتضمن. الدرس خطة يف ادلوضوعة

 األولي النشاط/  مقدمة .أ 
 والتحفيز اإلدراك

 التاريخ تكتب مث ،احلاالت عن وتسأل مًعا، وتصلي االفتتاحية التحية أن ادلعلم يقول (1
 .اللوحة يف تدريسها جيب اليت والدروس والسنة

 .ادلالبس ونظافة ،طلبةال حضور من يتحقق ادلعلم (2
 .العربية اللغة كتاب طلبةال يعد (3
 .السابقة الدروس وطرح التكرار خالل من اإلدراك ادلعلم يعطي (4
 .ربقيقها ادلراد واألىداف دراستها ادلراد ادلواد ادلعلم يشرح (5
 األساسي النشاط. ب

 بطاقةال وسيلة تطبيق طريق عن أي تنفيذه، يتم الذي الرئيسي النشاط ىي ادلرحلة ىذه
 :يلي كما ىي تنفيذىا سيتم اليت ميالتعل خطوات. العربية ادلفردات لًتقية دائريةال

 للمادة وفقا مقدما ادلواد ادلعلميشرح  (1
 ادلعلم من شرح إىل طلبةال يستمع (2
 بادلواد ادلتعلقة ادلفردات لتقدًن دائريةال بطاقةال وسيلة ادلعلم يستخدم (3
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 من ويطلب دائريةال بطاقةوسيلة ال باستخدام عرضها يتم اليت ادلفردات بقراءة ادلعلم يقوم (4
 متكرر بشكل هبا والقيام تقليدىا طلبةال

 طلبةلل الدائرية لبطاقةوسيلة  قواعد ادلعلم يشرح (5
 رلموعات عدة إىل الفصل ادلعلم يقسم (6
 لإلجابة رلموعاهتم مع مناقشة طلبةال من يطلب مث سؤااًل، ادلعلم يقدم التايل، النشاط بعد (7

 .الدائرية البطاقة وسائط باستخدام الواردة األسئلة على
 النهائية المرحلة. ج

 طلبةلل الدافع ادلعلم يوفر( 1
 .سالمسوال بالصالة الدرس ادلعلم يغلق( 2

 مالحظةال.3
 يف طالب كل تصرفات الحظةم ىو بو القيام يتم ما. عملية التعليم مع ادلالحظات تنفيذ يتم

 ىو ادلالحظة من الغرض. ويسجلهم ويتغري طلبةال سلوك ةالباحث الحظت النشاط، أثناء. عملية التعليم
 .التعلم أنشطة أثناء طلبةال يظهرىا اليت والقدرات األنشطة مجيع تسجيل

 التفكير. 4
 وتأثري العملية يف والتفكري ادلالحظة نتائج ربليل يف ادلنجز النشاط يتمثل ادلرحلة، ىذه يف

 .الثانية الدورة إىل فتابع اذلدف، إىل اإلجراء نتائج تصل مل إذا. ادلتخذة التصحيحية اإلجراءات
 البحث عموضو ه. 

 زلمدية درسةادل يف الرابع الصف طلبة ىي البحث العمل يف الفصل الدراسي ىذا عموضو 
 معلم بينما. طالبة 14 و طالب 11 تكوين مع طالبا، 24 مرلموعه ما مع. المبونج بندر 1 االبتدائية

 .البيانات مصادر موضوع وكذلك متعاونني كشركاء العربية اللغة مادة
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 البيانات جمع تقنياتو. 
 احلصول ىو البحث من الرئيسي اذلدف ألن البحث، يف خطوة أىم ىي البيانات مجع تقنيات

 .البيانات على
 :يلي كما ىي سأستخدمها اليت البيانات مجع تقنيات

 مالحظةال ( أ
 إىل اإلجراء تأثري وصول مدى لتصوير( pengambilan data) مراقبة نشاط ىي ادلالحظة

 يف النشاط الحظةم أو السجالت الحظةم مبادئ طريق عن ادلالحظة تنفيذ ميكن. فاىداأل
 .الصف زبطيط أو الفصل يف العيب وصف أو الدراسي الفصل

5 
 سلتلف من تتألف عملية وىي معقدة، عملية ادلالحظة ىي أن تعترب ،Sutrisno Hadi وفقا

 .والذاكرة ادلالحظة عمليات أمهها من اثنان. والنفسية البيولوجية العمليات
 طريقة تستخدم 6

 العربية اللغة وتعّلم تعليم عملية إىل باإلضافة ادلدرسة حالة عن بيانات على للحصول ىذه ادلالحظة
 .ادلفردات حفظ يف دائريةال البطاقة وسيلة باستخدام الفصل يف
 مقابلةال. (ب

 عن لوجو وجهاً  مباشرة اجمليب سؤال طريق عن تتم البيانات السًتجاع طريقة ىي ادلقابلة
 .البحث من ادلطلوبة األشياء بعض

 اللغة دراسة ومعلمي مدراء مقابلتهم سبت اليت األطراف كانت 7
 على بالقدرة تتعلق أسئلة شكل يف البحث ىذه يف ادلستخدمة ادلقابالت كانت. طلبةوال العربية
 من اذلدف وكان المبونج، بندر 1 ةاالبتدائي زلمديةدرسة بادل الرابع الصف طلبةلل ادلفردات حفظ
 .العربية اللغة ميتعل حول معلومات على احلصول ىو ذلك

 
                                                             

5
 Kunandar, ibid  hal.143 

6
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung 

Alfabeta, 2017), hal. 203 
7
 Abd. Rahman A. Ghani, Metode Penelitian Tindakan Sekolah, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 176 
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 توثيقال. (ج
. مالحظات شكل يف األشياء عن للبحث تستخدم البيانات جلمع أداة ىي التوثيق طريقة

 بينما. ميالتعل أنشطة أثناء والعملية طلبةال وحالة بادلدرسة ادلتعلقة األشياء أخذ طريق عن التوثيق يتم
 .اللغة ميتعل عن ةلبالط بيانات على للحصول التوثيق طريقة استخدام يتم
 تختباراال. (د

 احلصول إىل االختبار يهدف. ادلادة تدريس بعد طلبةال قدرات لتقييم االختبارات ُتستخدم
 ستخدمهاست اليت االختبارات. للوسائط دائرية بطاقة باستخدام التعلم بعد التعلم نتائج على

 .وشفوية كتحريرية اختبارات ىي الباحثة
 

 النجاح مؤشر. ز
 :ىو البحث ىذا يف نجاحال مؤشر

 التعليمعملية  أظهرت إذا يزداد النهائية الدورة اختبار أساس على ادلشاركني اتفاق فهم إن يقال .1
 طلبةال من:  75 معايري مع التالية الدورة إىل االوىل الدورة من أكملوا الذين طلبةال عدد يف زيادة

 .قليال نقص مرضية أو األقل على 3 ادلستوى وإكمال الفصل، يف
 تعلم أنشطة يف زيادة ميالتعل أنشطة يف ىناك تكون عندما تزداد طلبةال ميتعل أنشطة إن يقال .2

 .اجليدة أو النشطة الفئة يف طلبةلل ميالتعل أنشطة من األدىن احلد من طلبةال
 درجة دلعايري األدىن احلد مع التالية الدورة إىل االوىل الدورة من طلبةال ميتعل نتائج نسبة زادت  .3

(KKM )71 من. 
 

 البيانات تحليل. ح
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 الدائرية البطاقة يلةوس تطبيق حول بيانات على احلصول يف استخدامها سيتم اليت األداة تتميز
 ىي نوعية بيانات تنتج اليت األدوات. الكمية الناحية من نوعية بيانات تنتج اليت األدوات ومها خباصيتني،

 ما بعد. االختبارو  ادلسبق االختبار من الكمية والبيانات قتوثيوال وادلالحظة ادلقابلة
 على الدائرية البطاقةوسيلة  تطبيق دلعرفة قتوثيوال وادلالحظة ادلقابة من النوعية البيانات ربليل مت
 خالل من أي ،Huberman و Miler لنماذج النوعية األساليب باستخدام العربية اللغة ميتعل سلرجات
 .منها والتحقق ورسم االستنتاج البيانات وعرض البيانات زبفيض مراحل

 البيانات ربليل إجراء ميكن 8
 :التالية اخلطوات خالل من النوعية
 (data reduction) البيانات تخفيض .1

 يف. سلتلفة مصادر من عليها احلصول مت ولكن البيانات نفس فرز طريق عن ربليل عملية إهنا
 للتحليل ادلفيدة البيانات زبزين سيتم بينما. ادلفيدة غري البيانات ذباىل سيتم ،البيانات اختيار عملية

 فحص خالل من يتم الذي البحث أثناء مستمر بشكل البيانات اختيار إجراء يتم. التالية ادلرحلة يف
 بشرح باحث كل سيقوم البيانات، زبفيض يف. وتلخيصها وتصنيفها وتبسيطها وإدارهتا البيانات
 بتطبيق تتعلق بتطبيق إليها ادلشار البيانات تتعلق ادليدان، من عليها احلصول مت اليت األولية البيانات
 .المبونج بندر 1 االبتدائية مديةزل درسةبادل الرابع الصف طلبة على الدائرية البطاقة وسائط

 (Data Display) البيانات عرض. 2
رسم  عند لتسهيل منظمة بطرق زبفيضها مت اليتىو  Data Display أو البيانات عرض

 واضحة صورة توفري أجل من منتظم بشكل وترتيبها البيانات تبسيط يتم العملية ىذه يف. االستنتاج
 أساس وعلى النظرية على التأكيد خالل من تقدميها مت اليت البيانات ربليل يتم مث. البحث لًتكيز
رسم  إمكانية تعطي اليت ادلعلومات من رلموعة البيانات، تقدًن خالل من. مجعها مت اليت األدلة

 اليت ادلفاىيم مجيع ربليل أي وصفي، كتحليل البيانات ربليل سيتم البيانات، عرض وعند ،االستنتاج
                                                             

8
 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209 
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 من ادلأخوذة الوثائق مثل اجملال ىذا يف البيانات مجيع ربليل سيتم لذلك. البحث بنقاش عالقة ذلا
عملية  يف الدائرية البطاقةوسيلة  الستخدام وصفاً  تعطي أن ميكن حبيث والتوثيق واالختبار ادلالحظة

 .المبونج بندر 1 االبتدائية مديةزل درسةبادل الرابع الصف طلبة على التعليم
 (Conclusion Drawing/Verification) رسم االستنتاج. . 3

 ىو االستنتاج والتحقق رسم إن. االستنتاج رسم ىي التالية اخلطوة فإن البيانات، ربليل بعد
 والفروق االنتظام ربليل خالل من عنها والكشف البيانات مكونات معاين على للعثور زلاولة

 من االستنتاج والتحقق لرسم اجلهود بذل ويتم. البيانات ومقًتحات السببية والعالقات والتشاهبات
 ،ادلالحظة أساس على سواء حد على اجملال، ىذا يف والسجالت البيانات عرض استعراض خالل

 .التوثيق وأدوات ،وادلقابلة
 ميالتعل عملية تقييم يتم. التحريري االختبار قيمة نتائج حساب وىو الكمية، البيانات ربليل

 خالل من قياسها سيتم اليت اإلصلاز مؤشرات. ادلتقاطعة الكلمات وسائل باستخدام ميالتعل بعد ىذه
 الكلمات كتابة على قادرون الطلبةو  العربية، احلروف كتابة على قادرون الطلبة ىي ربريري اختبار
 ةالنسب ةالباحث ستخدمت ادلؤشرات، ىذه حلساب ذلك، بعد. ملاجل جعل على قادرون الطلبةو  العربية،
 jumlah hasil skor siswa ÷ jumlah) 111×  النتائج من عدد أعلى÷  الطلبة درجات عدد ادلئوية،

hasil nilai tertinggi  ×100) 
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 الرابع بابال
 نتائج البحث

 
 المبونج بندر 1الشخصية للمدرسة محمدية اإلبتدائية  تاريخ أ.

 التوهان راتو 1الشخصية للمدرسة محمدية اإلبتدائية  تاريخ. 1
 زلمدية مجعية قبل من األوىل االبتدائية زلمدية المبونج بندر راتو لوىان مدرسة تشخيص مت

 اإلسالم على للتعرف االبتدائية ادلدارس أطفال تثقيف إىل هتدف واليت ،1971 يناير 1 يف كيدون يف
 على التزاًما أصبح ما كل تنفيذ ديكن و اإلسالمية الشريعة هبا أوصت اليت واألوامر القواعد وفهم

 مع تتوازن اليت للمسلمُت احملظورات مجيع وترك اليومية احلياة يف وغدا اليوم اهلل عبادة يف سواء ادلسلمُت
 يف العلوم ادلتعلقة العامة الدروس توفَت خالل من ادلستقبل يف احلياة دلواجهة كحكم العامة ادلعرفة

  .ادلدرسة يف ادلادة توفَت يف مرجًعا يعد والذي الوطٍت التعليم منهج ألحكام وفًقا االبتدائية ادلدارس
 المبونج بندر راتو البوىان 1 زلمدية مدرسة إنشاء مت حتقيقو، ادلراد التعليم أىداف على بناءً 

 ادلؤسسة، تأسيس بنية ادلقدمة األوقاف من األرض كانت واليت مربع مًت 948 مساحة على االبتدائية
 زلمدية ادلدرسة وقفت مث. كمنسق كيداتون زلمدية فرع ورللس اجملتمع من سلتلفة عناصر من بتمويل

. جًدا بسيطًا كان البدين ادلدرسة مبٌت إنشاء بداية يف أنو رغم المبونج، بندر راتو البوىان 1 االبتدائية
 من ساعدةمب  المبونج، بندر راتو البوىان 1 االبتدائية زلمدية ادلدرسة تلقت احلايل، العام يف مث

 وجود يضم كأساس كيدون يف زلمدية احتاد مجعية من ادلساعدة جانب إىل ادلبٌت لتجديد احلكومة
 . اليوم ىو كما ادلدرسة مبٌت يصبح حىت المبونج، بندر راتو البوىان 1 االبتدائية زلمدية ادلدرسة

 المبونج زلمدية جامعة رلمع يف المبونج، بندر راتو البوىان 1 االبتدائية زلمدية ادلدرسة تقع
. المبونج بندر مدينة ون،اتكيد يف راتو البوىو مقاطعة 14/58 رقم باجارالم العابدين زين. الشارع
 :يلي كما ىي  المبونج، بندر راتو البوىان 1 االبتدائية زلمدية ادلدرسة موقع على ادلفروضة القيود
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 ادلنزل سكان تواجو اليت الشمال -
 المبونج زلمدية جلامعة اجلامعي للحرم ادلتاخم اجلنويب -
 سكانال منازل على الشرقي -
  .المبونج بندر جلامعة اجلامعي للحرم ادلتاخم الغريب -

 فإن ،المبونج بندر راتو البوىان 1 االبتدائية زلمدية ادلدرسة  مدرسة موقع من إليها نظرنا إذا
 جامعتان هبا حتيط اليت المبونج مقاطعة عاصمة يف ادلدرسة تقع حيث للغاية إسًتاتيجًيا يعترب وجودىا

 .اجملمع حول
 المدرسة. هوية 2

 المبونج بندر راتو البوىان 1 االبتدائية زلمدية ادلدرسة:  ادلدرسة اسم .أ 
 14/58 رقم باجارالم العابدين زين الشارع.:  العنوان .ب 

 البوىاناتو مقاطعة البوىانراتو، قرية     
 خاصة:  ادلدرسة حالةج. 

 "أ" معتمد: االعتماد مستوى
 زلمدية Dikdasmen رللس:   ادلؤسسة اسمد. 
  N.S.S    :110187115111ه. 
 N.I.S / NPSN  : 100030/10807341 و.
 0 م 948:  األرض مساحةز. 

 شللوكة:  ادلبٌت/  األرض حالة
 13.31 الساعة إىل صباًحا 17.15 الساعة من:   ميالتعل وقتح. 
 والعربية اإلصلليزية:  األجنبية اللغة موادط. 



41 
 

 الدفاع فنون ، Pandu Hizbul Wathon ، روضة التعليم القرأن: إضافات/  الشخصية التنمية أنواعي. 
 اجلوقات ، ادلوسيقى الرقص،/  الفنو   Tapak Suci و النفس عن
 ورسالتها ادلدرسة رؤيةك. 
 المبونج بندر دلدينة القرآين الفخر فخر حتقيق:  ادلدرسة رؤية

 لذلك وفًقا طلبةلل اإلسالمية األلوان توفَت:  ادلدرسة رسالة
 الوطنية التعليمية واألىداف التعليمية زلمدية أىداف مع
 التعلم أنشطة زيادة •
 اإلديان زيادة •
 سللصة كائنات تصبح لكي األخالقية التنمية •

 المدرسة رئيس هوية. 3
 S.Pd I، رودي أنتونو:   رئيس ادلدرسة اسم .أ 
 1983 مارس 19 كارانج، تاصلونج:   ادليالد مكان  .ب 
 جامعة الرياضةالدرجة اجلامعية االوىل :  النهائي التعليم .ج 
 خاص معلم:  التوظيف حالة .د 
 1117736:  القياسي زلمدية الرقم .ه 

 UPTK  :   1651 7616 6320 0012رقم  .و 

 الشارع. سلطان أجونج زقاق. م باصلساوان:   ادلنزل عنوان .ز 
 335 789( 1701/ ) 185841133039 اذلاتف رقم/  احملمول اذلاتف .ح 
 0114 ديسمرب 11:   التعيُت تاريخ .ط 
 الرياضي وادلدرسرئيس االدارة  :  السابقة الوظيفة .ي 
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 المدرسة رئيسنائب  هوية. 4
 S.Pd I ، مارديانا:  ادلدير نائب اسم .أ 
 18/13/1979 سينارجيو،:   ادليالد مكان  .ب 
 جامعة زلمدي المبونجالدرجة اجلامعية االوىل :  النهائي التعليم .ج 
 ادلدنية اخلدمة موظفي:  التوظيف حالة .د 
 3815 114:  القياسي زلمديةالرقم  .ه 
 UPTK      :  3640757658300032رقم  .و 
 اجلنويب المبونج رتاان مينا حاجي رايا. الشارع:  ادلنزل عنوان .ز 
 180184385161:   اجلوال رقم .ح 
 0118 يوليو 17:   التعيُت تاريخ .ط 
 اإلسالم التعليم مدرس:  السابقة الوظيفة .ي 
  ادارةاإل رئيس هوية. 5

 S.Pd.I ،سالميت بريادي:  اإلدارة رئيس اسم .أ 
 11/11/1986 ، موليواسري:   ادليالد مكان .ب 
 خاص معلم:  التوظيف حالة .ج 
 1141483: القياسي زلمديةالرقم  .د 
 UPTK       :8342764666200043رقم   .ه 
 اجلنويب المبونج ناتار  كتلة ب رقم  ر لستاريتامسكان غراىا نا :  ادلنزل عنوان .و 
 181379697771:   اجلوال رقم .ز 
 11/01/0115:  االدارة ادلوعد موعدتاريخ  .ح 
 وموظف بتدائيةاال زلمدية درسةادل معلم:  السابقة الوظيفة .ط 
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 والموظفين المعلمينحالة  .6

 الشاهدة  النهائية

 عداد المعلمين والموظفين
 الموظفين المعلمين

PNS 

DPK 
 غير ثابت ثابت غير ثابت ثابت

S – 1 3 16 6 3 2 
D – III - - - - - 
D – II - - - - - 
D–I 

PGSLTP 1 - - - - 
SLTA  - - - - 
 2 2 6 16 4 عداد

 حالة الطلبة .7

 العام الدراسي
 عداد الفصل

 عداد الطلبة
1 2 3 4 5 6 

2002 / 2003 2 2 2 2 2 2 433 
2003 / 2004 2 2 2 2 2 2 418 
2004 / 2005 2 2 2 2 2 1 384 
2005 / 2006 3 1 2 2 2 2 413 
2006 / 2007 3 2 1 2 2 2 464 
2007 / 2008 2 2 2 2 2 2 432 
2008 / 2009 3 2 2 2 2 2 480 
2009 / 2010 2 2 2 3 2 2 453 
2010 / 2011 2 2 2 2 2 2 451 
2011 / 2012 2 2 2 2 2 2 420 
2012 / 2013 3 2 2 2 2 2 411 
2013 / 2014 3 3 2 2 2 2 422 
2014/2015 3 3 2 2 2 2 426 
2015 / 2016 3 3 2 2 2 2 427 
2016 / 2017 3 3 3 2 2 2 459 
2017/2018 3 3 3 2 2 2 542 
2018/2019 3 3 3 2 2 2 548 
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 حالة المتخرجين .8

 UAN متوسطة الفيمة ( % ) متحرجون العام الدراسي
الطلبة المستر إلى المدرسة 

 الثانوية
2002 / 2003 100 % 5, 98 100 % 
2003 / 2004 100 % 5,85 100 % 
2004 / 2005 100 % 7,75 100 % 
2005 / 2006 100 % 7,64 100 % 
2006 / 2007 100 % 5,92 100 % 
2007 / 2008 100 % 6,82 100 % 
2008 / 2009 100 % 7,74 100 % 
2009 / 2010 100 % 7,75 100 % 
2010 / 2011 100 % 7,76 100 % 
2011 / 2012 100 % 7,75 100 % 
2012 / 2013 100 % 7,76 100 % 
2013 / 2014 100 % 7,75 100 % 
2014/2015 100 % 7,74 100 % 
2015 / 2016 100 % 7,77 100 % 

 
 البنية والتحية .9

 بيان (2واسع )م عداد غرفة
 كاملة / جيدة 472 8 الفصل/  التعلم
 كاملة / جيدة 32 1 مكتبة
 كاملة / جيدة 70 1 الالمنهجي الرقص

 كاملة / جيدة TPA 1 70الالمنهجية 
 كاملة / جيدة 70 1 الطاولة تنس. حتويلة
 كاملة / جيدة 70 1 الكمبيوتر. ادلخترب
 كاملة / جيدة 32 1 ناظر
 كاملة / جيدة 32 1 معلم
 كاملة / جيدة 24 1 إدارة

 كاملة / جيدة 225 1 ادلساجد
 كاملة / جيدة 24 3 احلمام

 كاملة / جيدة 2 13 ادلرحاض
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 كاملة / جيدة 10 1 سلزن
 كاملة / جيدة 375 1  أخرى
 كاملة / جيدة 1442 26 عدد

 
 

 الدراسة كتب وحالة .عداد11

 عداد نوع الكتب
 حالة

 بيان
 فسد شديد فسد جيد

  - 10 50 50 الكتاب ادلدرسية
  - 68 375 443 ادلراجع
  - 34 100 134 خيال
  - 112 525 627 عدد

 
 .حالة الولي الطلبة11

 بيان عداد المهنة رقم
1 PNS 4,5  

2 TNI / POLRI 1  

  20 مقاول 3

  13 الفالح 4

  - صيااد سمك 5

  12 التاجر 6

  49,5 االخرى 7

  111 عداد

 
 حالة االقتصاادي الولي الطلبة .12

 بيان عداد المهنة رقم
1 < 200.000,- 19,5  
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2 400.000, – 750.000, 34  

3 800.000, – 1.000.000, 40  

4 > 1.000.000, 6,5  

  111 عداد

 المدرسة من سنوات 7 آخر في تحققت التي اإلنجازات. 13
 بيان مستوى نوع االنجازات العام الدراسي

 Senam Pramuka مقاطعة المبونج 1 بطل 2005 – 2004

 PBB & Senam Pamuka مدينة بندر المبونج عام بطل 2006 – 2005

 Tafidz Qur’an مدينة بندر المبونج 1 بطل 2006 - 2005

 Karate الوطٍت 2 بطل 2007 – 2006

 Olimpiade B.Indonesia منطقة فرعية 1 بطل 2007 - 2006

 Olimpiade Saians/ IPA منطقة فرعية 2 بطل 2006-2007

 Olimpiade B. Arab منطقة فرعية 3 بطل 2006-2007

 Juz Amma منطقة فرعية 2 بطل 2006-2007

 Kaligrafi منطقة فرعية 2 بطل 2006-2007

 PBB & Senam Pramuka مدينة بندر المبونج عام بطل 2007-2008

 PBB مدينة بندر المبونج 1 بطل 2007-2008

 Senam Pramuka مدينة بندر المبونج 1 بطل 2007-2008

 Silat مدينة بندر المبونج 3 بطل 2007-2008

 Invitasi Tapak Suci مقاطعة المبونج عام بطل 2007-2008

 Olimpiade B.Indonesia منطقة فرعية 1 بطل 2007-2008

 Olimpiade Sain, IPS منطقة فرعية 1 بطل 2009 - 2008

 Olimpiade IPA منطقة فرعية 1 بطل 2009 - 2008

 Olimpiade Matematika منطقة فرعية 3 بطل 2009 – 2008

 Siswa Berprestasi منطقة فرعية 1 بطل 2010 – 2009

2009 - 2010 Teropy منطقة فرعية Pramuka Putra 

2009 - 2010 Teropy منطقة فرعية Pramuka Putri 

 1 بطل 2010 - 2009
KKG PAI Se منطقة 

 Cerdas-cermat فرعية

 1 بطل 2010 - 2009
KKG PAI Se منطقة 

 فرعية
Mengarang Cerpen 

Islami 

 1 بطل 2011 - 2010
KKG PAI Se منطقة 

 فرعية
Da’I Cilik, Pidato 

B.Arab 
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 بطل عام 2012 -2011
KKG PAI Se منطقة 

 فرعية

Cerdas-cermat, 
Mengarang Cerpen 

Islami, Da’I Cilik, Pidato 

B.Arab 

فرعية منطقة O2SN 1 بطل 2013 -2012  Pencak Silat 

فرعية منطقة 1 بطل 2014 -2013  Pantomin 

فرعية منطقة 1 بطل 2014 -2013  Tari reasi daerah 

 Pidato Bahasa Indonesia مدينة بندر المبونج 2 بطل 2014 -2013

فرعية منطقة 1 بطل 2014 -2013  Olimpiade MTK 

فرعية منطقة 2 بطل 2014 -2013  Olimpiade IPA 

فرعية منطقة 2 بطل 2014 -2013  Cerita Bergambar  

فرعية منطقة 2 بطل 2014 -2013  Solo Song 

فرعية منطقة 2 بطل 2014 -2013  Melukis 

فرعية منطقة 3 بطل 2014 -2013  Membatik 

فرعية منطقة O2SN 1 بطل 2014 -2013  Renang Gaya Bebas 

فرعية منطقة O2SN 1 بطل 2014 -2013  Renang Gaya Dada 

فرعية منطقة O2SN 1 بطل 2014 -2013  Renang Gaya Kupu-

Kupu 

فرعية منطقة O2SN 1 بطل 2014 -2013  Renang Gaya Punggung 

فرعية منطقة O2SN 1 بطل 2014 -2013  Renang Gaya Bebas 
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 2117 – 2116 لعام الرائدة المدرسة في الدراسة . برنامج14
 الهدف الغرض البرنامج نوع رقم

 تطوير إىل األكادديية اجلودة ترقية منهج يهدف 1
 اإلسالمية الشخصيات

 

 حبيثعملية التعليم  جودة ترقية
 للطالب العلمي التحصيل يزيد

 عن يقل ال مبا القرآن وحيفظ
 جز عم وترمجة جزءين

 الصفوف يف الطالب مجيع
 6 و 1،0،3،4،5

 (ISMUBA) اإلسالمية واحلياة اجلودة تعزيز 0
 

 imtaq شلارسة جودة ترقية
 للمجتمع األخالقي والطابع
 ادلدرسي

: ادلدرسة أعضاء مجيع
 وادلوظفون وادلدرسون القادة
 بةوالطل

 شليزة فئة 3
 

 درجة مبتوسط اخلرجيُت جودة ترقية
UAN 6.51 

 

 احملتملُت الطالب

 الرياضي االصلاز 4
 

 رلال يف الطالب حتصيل ترقية
 الرياضي التحصيل

 احملتملُت الطالب
 وادلوىوبُت

 الفنون يف الطالب حتصيل زيادة والثقافة الفن تقدير 5
 الوطنية/  اإلقليمية والثقافة

 الفنون يف الطالب حتصيل ترقية
 الوطنية/  اإلقليمية والثقافة

 احملتملُت الطالب
 وادلوىوبُت

 
 المدارس ادعم برامج في البيئية اإلمكانات. 15
 التعليمية البيئة ويف الطريق بروتوكول حافة على االسًتاتيجية ادلدرسة موقع .أ 
 يف بأفكار ادلسامهة من يتمكنوا حىت الشريكة وقادة زلمدية تعليم منطقة/  بيئة يف التواجد .ب 

 ادلدرسة تقدم
 العليا المبونج  زلمدية مدرسةلل رائد مشروع .ج 
 خلق يف باألخالق، ادلتعلقة واألنشطة العبادة تفعيل يف ادلدرسية اجملمعات يف مساجد وجود .د 

 ادلسلمُت طلبةال
 (.م 9×  م 7 فئة) م 03×  م 7 مبساحة طابقُت ، جديدة زللية مدرسية مباين ثالثة شراء .ه 
 اإلجراء تنفيذ وصفب. 
 األولى الدورة تنفيذ. 1
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 التخطيط( أ
 :يلي ما التخطيط مرحلة تتضمن   

 .الستخدامو ادلنهج إعداد( 1
 .لتعليم ادلفردات (RPP)التعليم  تنفيذ خطة وضع( 0
 .ميالتعل يف الستخدامها الوسيلة إعداد( 3
 .الحظاتادل ورقة ةعاصن( 4
 .وسيلة البطاقة الدائرية باستخدام عملية التعليم نتائج لرؤية تقييم ورقة إعداد( 5

 اإلجراءات تنفيذ( ب
 األولى في الدورة اللقاء االول. (1

 طلبةال وكان. 10:31 الساعة إىل 11:31 الساعة من اخلميس يوم األول اللقاء يبدأ
 عملية تنفيذ قبل. غائبُت أشخاص 6 و نساء 8 شخصا، 11 من تتألف طالبا 19 حضروا الذين
 بإعداد قم مث اليوم، يف موجوًدا يكن مل من عن وسؤاذلم طلبةال بتحية أوالً  الباحثة قوم م،يالتعل

البطاقة  وسيلة العربية باللغة كتب شكل يفعملية التعليم  أثناء استخدامها سيتم اليت ادلعدات
 اللقاء يف األنشطة لسلسلة بالنسبة أما. عملية التعليم دلتابعة طلبةال تكييف يتم ذلك، بعد. الدائرية
 :يلي كما فهي ،1 الدورة يف األول
 األولية األنشطة( أ

 :وىي هبا، القيام ادلعلم على جيب اليت األشياء من العديد ىناك ةاألولي نشطةاأل يف
 .معا والدعاء بالًتحيب ادلعلم يقوم( 1
 ادلالئمة اجللوس ومقاعد الدراسي والصف ادلالبس ونظافة وجود من بالتحقق ادلعلم يقوم( 0

 .ميالتعل ألنشطة
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 .األىداف التعليمية وتقدمي طلبةلل الدافع ادلعلم توفَت( 3
 التنفيذ خطواتب( 

 :يلي ما هبا القيام جيب اليت األشياء تشمل ، التنفيذ مرحلة يف
 .ادلادة ادلعلمون حيدد (1
 .لتعلمها ادلفردات قراءة طفلُت من ادلعلمون يطلب (0
 .مًعا ادلفردات بتفسَت ادلعلمون يقوم (3
 .ادلفردات تفسَت عند متخلف شخص أي ىناك كان إذا ما التوعية اختصاصيو يسأل (4
 .وادلعٌت الكتابة يف ادلفردات إىل االىتمام طلبةال من ادلعلمون يطلب (5

 المتابعة خطواتج( 
 :هبا القيام جيب اليت األشياء تشمل ادلتابعة، خطوات يف

 بادلواد ادلتعلقة ادلفردات لتقدمي وسيلة البطاقة الدائرية ادلعلم يستخدم (1
 طلبةال من ويطلبوسيلة البطاقة الدائرية باستخدام عرضها يتم اليت ادلفردات بقراءة ادلعلم يقوم (0

 متكرر بشكل هبا والقيام تقليدىا
 طلبةلل الدائريةوسيلة البطاقة  قواعد ادلعلم يشرح (3
 رلموعات عدة إىل الفصل ادلعلم يقسم (4
 لإلجابة رلموعاهتم مع يناقشوا أن طلبةال من يطلب مث سؤااًل، ادلعلم يقدم التايل، النشاط بعد (5

 .الدائرية البطاقة وسيلة باستخدام الواردة األسئلة على
 .طلبةال مع ادلواد ادلعلم خيتتم (6
 .مرحًبا بقول الدرس ويغلقون طلبةلل الدافع ادلعلمون يوفر (7
 االولى  الثاني في الدورة اللقاء
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 تنفيذ. 10:31 الساعة إىل 11:31 الساعة اخلميس يوم 1 الدورة يف الثاين اللقاء عقد مت
 :التايل التعليم ادلعلم يقدم ، الثاين اللقاء يف األوىل الدورة

 األولية األنشطة( أ
 :وىي ، هبا القيام ادلعلم على جيب اليت األشياء من العديد ىناك األويل النشاط يف

 .مًعا والدعاء ادلعلم يرحب (1
 ادلالئمة اجللوس ومقاعد الدراسي الصف ونظافة ادلالبس ونظافة وجود من ادلعلم يتحقق (0

 .التعليم ألنشطة
 

 خطوات التنفيذ( ب
 :تشمل هبا القيام جيب اليت األشياء التنفيذ، مرحلة يف

 .ادلاضي األسبوع يف ادلواد عن ادلعلم يسأل (1
 .ادلادة سلطط ادلعلم يشرح (0
 .تعلميو ادلراد ادلفردات لقراءة قدًما ادلضي طلبُت من ادلعلم يطلب (3
 .مًعا النص ادلعلم يفسر (4
 .النص تفسَت عند خلفو مًتوكون طلبة أي ىناك ما كان ادلعلم يسأل (5
 .ادلعٌت أو الكتابة يف سواء ادلفردات إىل االىتمام الطلبة من ادلعلم يطلب (6

 ج( خطوات المتابعة
 :يلي ما هبا القيام جيب اليت األشياء تتضمن ادلتابعة، خطوات يف

 بادلواد ادلتعلقة ادلفردات لتقدمي وسيلة البطاقة الدائرية ادلعلم يستخدم (1
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 من ويطلبوسيلة البطاقة الدائرية  باستخدام عرضها يتم اليت ادلفردات بقراءة ادلعلم يقوم (0
 متكرر بشكل هبا والقيام تقليدىا طلبةال

 طلبةلل وسيلة البطاقة الدائرية قواعد ادلعلم يشرح (3
 رلموعات عدة إىل الفصل ادلعلم يقسم (4
 رلموعاهتم مع يناقشوا أن طلبةال من يطلب مث ، سؤااًل  ادلعلم يقدم ، التايل النشاط بعد (5

 .الدائرية البطاقة وسيلة باستخدام الواردة األسئلة على لإلجابة
 .طلبةال مع ادلواد ادلعلم خيتتم (6
 .مرحًبا بقول الدرس ويغلقون طلبةلل الدافع ادلعلم يوفر (7

 المالحظةج( 
. األوىل الدورة خالل حتدث اليت والتعلم التعليم عملية ومعرفة دلعرفة ادلالحظة ىذه تنفيذ يتم

وسيلة  باستخدام التعلم تنفيذ أثناء التعلم يف طلبةال ومواقف التدريس يف ادلعلم موقف تقييم يتم
 .البطاقة الدائرية

 اللغة دلواد كمدرس Hajarman S.Pd السيد مها اثنُت، مراقبُت قبل من ادلالحظة ىذه تنفيذ مت
جامعة االسالمية احلكومية  من ساري إيرماندا وأدي ةالباحث أنشطة مجيع مراقبة عن ادلسؤولة العربية

 يف إجراؤىا مت اليت ادلالحظات إىل استناًدا. ميالتعل أثناء طلبةال أنشطة مراقبة عن ةادلسؤول المبونج
 أن عليها احلصول مت اليت النتائج فإن ادلنزل، يف العائلة عن شرحها مت اليت ادلواد مع األوىل، الدورة

 جيب لذلك مثالية، غَت تزال ال وسيلة البطاقة الدائرية تطبيق باستخدام ادلفردات ترقية يفعملية التعليم 
 من حد أقصى إىل عليها احلصول يتم مل التعلم نتائج أن الباحث يعرف. التايل اللقاء يف التعلم ترقية
 .طلبةال تعلمها اليت ادلواد مع االختبارات نتائج

 01 ةالباحث أعطيت. اللعبة وسيلة تطبيق مع ادلواد توفَت اكتمال بعد االختبارات إجراء يتم
 مناذج 4 و جداول 5 أسئلة 9 من االختبار أسئلة تتكون. االختبار أسئلة على للعمل طلبةلل دقيقة
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وسيلة البطاقة  تطبيق مع 1 الدورة يف االختبارات نتائج إىل استناًدا. طلبةال قبل من عليها اإلجابة جيب
 19 حىت التمكن حيققوا مل طلبةو  أشخاص 6 إىل يصل التمكن حققوا طالًبا 05 بُت من ، الدائرية
 :أدناه البياين الرسم نظرن التفاصيل، من دلزيد. شخًصا

 
 ادلئوية النسبة البياين الرسم .1 الصورة

 
 وصلوا أكملوا الذين طلبةال أن األوىل، الدورة يف اإلجراء يوضح أعاله، البياين الرسم على بناءً 

 :.70 إىل وصلوا يكملوا مل الذين طلبةوال: 08 إىل
 التفكير( اد

 األنشطة تقييم يف التفكَت ىو ذلك بعد وادلعلم تقوم هبا الباحثة ما فإن اإلجراء، تنفيذ بعد
 حبيث األوىل، الدورة يف ادلالحظات ونتائج االختبار نتائج على التفكَت يعتمد. طلبةلل التعلم ونتائج
 :يلي ما على احلصول ديكن
 حققوا طالًبا 05 بُت من ، األوىل الدورة يف االختبارات على بناءً  طلبةال تقييمات نتائج (1

 .شخًصا 18 إىل يصل إتقان حيققوا مل الذين طلبةوال أشخاص 7 إىل يصل التمكن
 

tuntas tidak
tuntas

28% 

72% 

 الدورة االولى
tuntas tidak tuntas
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 :.08 إىل تصل طلبةال اكتمال نسبة أن ادلعروف من (0
 .التخطيط مع يتوافق ال الوقت استخدام أن إىل التعلم أنشطة تشَت (3
 مععملية التعليم  أثناء طلبةال يلعب ال حىت أكرب بشكل الفصل إتقان ادلعلمُت على جيب (4

 أقراهنم
 .العربية اللغة بتعلم طلبةال اىتمام (5

 ال طلبةال ألن ىي ادلفردات تعلم يف طلبةال قلة أن االستنتاج ديكن ، التفكَت نتائج على بناءً 
 يف تصحيحية خطوات الختاذ حاجة ىناك لذلك،. تعلمها مت اليت للمفردات أقل اىتماًما يولون يزالون
 .القادمة الدورة

 الثانية الدورة تنفيذ. 2
 التخطيطأ( 

 التالية األمور ىذه التخطيط مرحلة تشمل   
 .الستخدامو ادلنهج إعداد( 1
 .الكتابة دلهارة (RPP)التعليم  تنفيذ خطة وضع( 0
 .ميالتعل يف الستخدامها الوسائل إعداد( 3
 .الحظاتادل ورقة ةعاصن( 4
 .وسيلة البطاقة الدائرية باستخدامعملية التعليم  نتائج لرؤية تقييم ورقة إعداد( 5
 
 
 
 اإلجراءات تنفيذ( ب
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 الثانية للدورة األول اللقاء( 1
 الذين طلبةال وكان. 10:31 الساعة إىل 11:31 الساعة من اخلميس يوم األول اللقاء يبدأ

عملية  تنفيذ قبل. غائبُت أشخاص 6 و نساء 8 ، شخصا 11 من تتألف طالبا 19 حضروا
 بإعداد قم مث ، اليوم يف موجوًدا يكن مل من عن وسؤاذلم طلبةال بتحية أوالً  تقوم الباحثة ،التعليم

البطاقة  وسيلة العربية باللغة كتب شكل يفعملية التعليم  أثناء استخدامها سيتم اليت ادلعدات
 اللقاء يف األنشطة لسلسلة بالنسبة أما. عملية التعليم دلتابعة طلبةال تكييف يتم ، ذلك بعد. الدائرية
 :يلي كما فهي ،1 الدورة يف األول
 األولية األنشطة ( أ

 :وىي هبا، القيام إىل ادلعلم حيتاج أشياء عدة ىناك ،األولية األنشطة يف
 .معا والدعاء ادلعلم يرحب (1
 اجللوس عداومق الدراسي الصف ونظافة ادلالبس ونظافة وجود من بالتحقق يقوم ادلعلم (0

 .ميالتعل ألنشطة ادلعدل
 .بالطلبة أنفسو تعريف طريق عن بالطلبة ادلعلم يرحب (3
 .األىداف التعليمية وتقدمي للطلبة الدافع ادلعلمُت توفَت (4
 التنفيذ خطوات ( ب

 :يلي ما هبا القيام جيب اليت األشياء تشمل التنفيذ، مرحلة يف
 .ادلواد بتحديد ادلعلم يقوم (1
 .لتعلمها ادلفردات قراءة لبُتاط من ادلعلم يطلب (0
 .مًعا ادلفردات بتفسَت ادلعلم يقوم (3
 .ادلفردات تفسَت عند متخلف شخص أي ىناك كان إذا ما ادلعلم يسأل (4
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 .وادلعٌت الكتابة يف ادلفردات إىل االىتمام طلبةال من ادلعلمون يطلب (5
 المتابعة خطواتج(  

 :هبا القيام جيب اليت األشياء تشمل ادلتابعة، خطوات يف
 بادلواد ادلتعلقة ادلفردات لتقدمي وسيلة البطاقة الدائرية ادلعلم يستخدم (1
 من ويطلب وسيلة البطاقة الدائرية باستخدام عرضها يتم اليت ادلفردات بقراءة ادلعلم يقوم (0

 متكرر بشكل هبا والقيام تقليدىا طلبةال
 طلبةلل وسيلة البطاقة الدائرية قواعد ادلعلم يشرح (3
 رلموعات عدة إىل الفصل ادلعلم يقسم (4
 لإلجابة رلموعاهتم مع مناقشة طلبةال من يطلب مث سؤااًل، ادلعلم يقدم التايل، النشاط بعد (5

 .الدائرية البطاقة وسيلة باستخدام الواردة األسئلة على
 .طلبةال مع ادلواد خيتتم ادلعلم (6
 .مرحًبا بقول الدرس ويغلقون طلبةلل احلافز ادلعلمون يقدم (7

 الثانية لدورةالثاني لاللقا ء  (2
. 10:31 الساعة إىل 11:31 الساعة من اخلميس يوم الثانية الدورة يف الثاين اللقاء عقد مت

 :التايل التعليم ادلعلم يقدم الثاين، اللقاء يف األوىل الدورة تنفيذ
 
 

 األولية األنشطة ( أ
 :وىي ، هبا القيام إىل ادلعلم حيتاج أشياء عدة ىناك ،األولية األنشطة يف
 .معا والصالة ادلعلم حتية (1
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 لمالئما لمقاعدا موضعو لصفا نظافةو لمالبسا نظافةو دجوو من بالتحقق ادلعلم يقوم (0
 .لتعلما نشطةأ مع

 التنفيذ خطوات ( ب
 :يلي ما هبا القيام جيب اليت األشياء تشمل ، التنفيذ مرحلة يف
 .ادلاضي األسبوع يف ادلواد عن ادلعلم يسأل (1
 .ادلواد ذلذه العريضة اخلطوط ادلعلم (0
 .دراستها ستتم اليت ادلفردات لقراءة التقدم البُتط من ادلعلم يطلب (3
 مًعا ادلفردات بتفسَت ادلعلم يقوم (4
 .ادلفردات تفسَت عند يتخلف من ىناك كان إذا ما ادلعلم يسأل  (5
 .وادلعٌت الكتابة يف ادلفردات إىل االىتمام طلبةال من ادلعلم يطلب (6
 المتابعة خطواتج( 
 :هبا القيام جيب اليت األشياء تشمل ، ادلتابعة خطوات يف
 بادلواد ادلتعلقة ادلفردات لتقدمي وسيلة البطاقة الدائرية ادلعلم يستخدم (1
 طلبةال من ويطلبوسيلة البطاقة الدائرية باستخدام تظهر اليت ادلفردات بقراءة ادلعلم يقوم (0

 متكرر بشكل هبا والقيام تقليدىا
 طلبةلل وسيلة البطاقة الدائرية قواعد ادلعلم يشرح (3
 رلموعات عدة إىل الفصل ادلعلم يقسم (4
 رلموعاهتم مع يناقشوا أن طلبةال من يطلب مث ، سؤااًل  ادلعلم يقدم ، التالية األنشطة بعد (5

 .الدائرية البطاقة وسيلة باستخدام الواردة األسئلة على لإلجابة
 .طلبةال مع ادلواد خيتتم ادلعلم (6
 .مرحًبا بقول الدرس ويغلقون طلبةلل احلافز ادلعلم يقدم (7
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 المالحظةج( 
 يتم. الثانية الدورة أثناء حتدث اليت والتعلم التعليم عملية ومعرفة دلعرفة ادلالحظة ىذه إجراء يتم

وسيلة البطاقة  باستخدام التعلم تنفيذ أثناء التعلم يف طلبةال ومواقف التدريس يف ادلعلم موقف تقييم
 .الدائرية

 للمواد كمدرس Hajarman S.Pd السيد مها اثنُت، مراقبُت قبل من ادلالحظة ىذه تنفيذ مت
جامعة االسالمية  لـ ةكصديق ساري إيرماندا وأدي الباحث أنشطة مجيع مبراقبة ُكلفت اليت العربية

 إىل استناًدا. التعليمعملية  أثناء طلبةال أنشطة مراقبة عن مسؤوالً  كان الذي احلكومية المبونج
 النتائج فإن ادلنزل، يف العائلة عن شرحها مت اليت ادلواد مع األوىل، الدورة يف إجراؤىا مت اليت ادلالحظات

 ال وسيلة البطاقة الدائرية تطبيق باستخدام ادلفردات ترقية يفعملية التعليم  أن عليها احلصول مت اليت
 يتم مل التعلم نتائج أن الباحث يعرف. التايل اللقاء يف التعلم ترقية جيب لذلك مثالية، غَت تزال

 .طلبةال تعلمها اليت ادلواد مع االختبارات نتائج من حد أقصى إىل عليها احلصول
 01 الباحث أعطيت. اللعبة وسيلة تطبيق مع ادلواد توفَت اكتمال بعد االختبارات إجراء يتم

 مناذج 4 و جداول 5 أسئلة 9 من االختبار أسئلة تتكون. االختبار أسئلة على للعمل طلبةلل دقيقة
وسيلة البطاقة  تطبيق مع 1 الدورة يف االختبارات نتائج على بناءً . طلبةال قبل من عليها اإلجابة جيب

 3 إىل يصل إتقانًا حيققوا مل وطالًبا شخًصا 00 إىل يصل التمكن حققوا طالًبا 05 بُت من ،الدائرية
 :أدناه البياين الرسم انظر ، التفاصيل من دلزيد. أشخاص
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 ادلئوية النسبة البياين الرسم 0 الصورة

 
 أكملوا الذين طلبةال نسبة بلغت الثانية، الدورة يف اإلجراءات أن أعاله البياين الرسم يوضح

 ج:.10 يكملوا مل الذين طلبةوال: 88
 التفكير( اد

 أنشطة تقييم يف التفكَت ىو ذلك بعد وادلعلم تقوم هبا الباحثة ما فإن ، اإلجراء تنفيذ بعد
 مث. الثانية الدورة يف ادلالحظات ونتائج االختبار نتائج على التفكَت يعتمد. التعلم ونتائج طلبةال

 .يلي ما بعض على احلصول ديكن
 حققوا < طالًبا 05 بُت من ، الثانية الدورة يف االختبارات على بناءً  طلبةال تقييمات نتائج( 1
 .أشخاص 3 إىل يصل إتقان حيققوا مل وطالًبا شخًصا 00 إىل يصل إتقانًا
 :.88 إىل تصل طلبةال اكتمال نسبة أن ادلعروف من( 0
 زادت والثانية األوىل الدورتُت من االختبار نتائج( 3
 .عملية التعليم متابعة يف طلبةال نشاط التعلم أنشطة توضح( 4

 وسيلة البطاقة الدائرية تطبيق إن القول ديكن الثانية، الدورة ىذه يف التفكَت نتائج إىل استناًدا
 على وسيلة البطاقة الدائرية باستخدام التعلم تنفيذ تنفيذ ديكن. طلبةال تعلم أن يرقي من سيطرة ديكن

88% 

12% 

Persentase

Tuntas

T.Tuntas
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 يف طلبةال مشاركة زيادة. الباحثة قبل من ادلتوقعة طلبةال تعلم مشاركة حتقيق ديكن. األمثل النحو
 .طلبةال يف زيادة ىناك أن يوضح مؤشر ىي التعلم

 يف النهاية يف يدخلون وادلعلمون الباحثة. والثانية األوىل الدورتُت من وادلالحظات االختبارات نتائج زادت
 .وقفها ديكن التعلم دورة اتفاقية
 البحث مناقشةج. 
 الوصفي التحليل. 1

 وتستند. عملية التعليم يف الدائريةوسيلة البطاقة  تستخدم الباحثة اإلجرائي، البحث ىذا
 يتألف. الدورة هناية يف التفكَت نتائج تتبعها اليت الدراسة نتائج إىل العملي البحث ىذا يف ادلناقشة

 األنشطة ىي أجزاء، ثالثة إىل مقسمة دورة كل دورتُت، من الفصل يف األحباث إجراء يف التعلم تنفيذ
 .النهائية واألنشطة األساسية واألنشطة األولية

 طلبةال حضور من والتحقق مًعا والصالة بالتحية ادلعلمُت قيام: يلي ما األولية األنشطة تشمل
 .طلبةلل أنفسهم وتقدمي

 من ادلعلم ويطلب للمادة، العريضة اخلطوط ادلعلمون يشرح: يلي ما األساسية األنشطة تشمل
 ىناك كان إذا عما يسألون وادلعلمون دراستها، ادلراد ادلفردات معا يفسر وادلعلم ادلفردات، قراءة طالبُت

. ومعنىها ادلفردات كتابة إىل االىتمام طلبةال من يطلبون وادلعلم ادلفردات، تفسَت يف وراءىم تركوا من
 .ىو ىذا

 اجلداول من رلموعة شكل يف طلبةال مع األسئلة بتبادل ادلعلم يقوم: األخَت النشاط يشمل
 األسئلة يطرحون ادلعلم على العمل من طلبةال ينتهي أن بعد دراستها، تتم اليت بادلواد ادلتعلقة وادلقاالت

 والغرض ادلادة، فهم لتقييم كوسيلة طلبةلل اختبارات أيًضا ادلعلمون يقدم. سابق وقت يف ملؤىا مت اليت
 .الثانية والدورة األوىل الدورة يف طلبةال نتائج يف الزيادة معرفة ىو منها
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 ،بندر المبونج 1 ةاالبتدائي زلمدية درسةبادل الرابع الصف طلبةلل اختبارات نتائج على بناءً 
الباب  يف ادلشكلة صياغة على اإلجابة إىل وهتدف ةالباحث هاتاقًتح اليت احلقيقة واختبار إثبات ديكن
 للطلبة العربية اللغة ادلفردات ديكن أن يرّقي سيطرة الدائرية البطاقة وسيلة استخدام "أ :وىي ،االول

 الذي التحسن حتليل مالحظة ديكن".  المبونج؟ بندر 1 ةاالبتدائي زلمدية درسةبادل الرابع الصف
 :التايل البياين الرسم من إثباتو ديكن

 
  ادلئوية النسبة الرسم البياين 3الصورة  

 
:. 88 ىو الثانية الدورة يف واإلجراء: 08 ىو األوىل الدورة يف اإلجراء أن أعاله الرسم يوضح

 :.31.81عملية التعليم  يف الثانية إىل األوىل الدورة من طلبةال عدد يف الزيادة بلغت
 للطلبة لًتقية سيطرة ادلفردات البطاقة الدائريةوسيلة  تطبيق باستخدام العربية اللغة ميتعل لذلك

 من ذلك مالحظة ديكن. يرقي نأ ديكن ،المبونج بندر 1 ةاالبتدائي زلمدية درسةبادل الرابع الصف
الطلبة  الثانية الدورة يف بينما: 08 بنسبة األوىل الدورة يف أكملوا الذين طلبةال اختبار نتائج خالل
 ادلفردات سيطرة أن إىل ةالباحث لصخت عليها، احلصول مت اليت البيانات مع:. 88 بنسبة أكملواالذين 

 .الدائريةوسيلة البطاقة  تطبيق خالل من كبَت بشكل رقيي

siklus I Siklus II

30.55% 

71% 

siklus I siklus II
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 Etri Dirvani Rizkia أجرتو الذي البحث نتائج يف أيًضا وسيلة البطاقة الدائرية تطبيق يستخدم

Girendha اللغة مفردات ميتعل يف الدائرية البطاقةوسيلة  تطبيق بعنواناحلكومية ماالنج  جامعة من 
 ميتعل يف الدائرية البطاقة تطبيق أن ماالنج. 6العاشر بادلدرسة احلكومية  الفصل للطلبة األدلانية

 البطاقةوسيلة  تطبيق طريق عن ماالنج 6العاشر بادلدرسة احلكومية  الفصل للطلبة األدلانية ادلفردات
 ادلفردات مواد فهم على طلبةال يساعد أن وديكن فعالية أكثر ميتعل عملية خيلق أن ديكن الدائرية
 .األدلانية

 حيث ،nadirotul jannah لـ وفًقا ، Nadirotul Jannah من البحث نتائج استخدام مت كما
يف ادلدرسة  الرابع الصف طلبةل العربية اللغة مفردات سيطرة ترقية الدائرية وسيلة البطاقة لتطبيق ديكن

 وتفهمهم األصلية مواقفهم ادلشاركون أظهر األول، االجتماع. روضة ادلتعلمُت االبتدائية ونوكاسيان
 واىتماميلةلوس الدائرية البطاقة موقف بتطبيق بدأوا الثاين االجتماع يف مث التنفيذ، ينقصو كان الذي

 وفهم االستماع يف متحمسة تبدو. للطالب الثالث االجتماع ويف قليالً  رؤيتهم على بالًتكيز الطالب
 .بسرعة حفظو أيًضا وديكنهم ادلكتسب التعلم

 قدرة ًتقيةل الدائرية وسيلة البطاقة بتطبيق ادلعلم يقوم أن يقًتح أعاله، البحث نتائج اختتام
 .يةالعرب ةبالطل لدى ميالتعل ونتائج ميالتعل

 الصف للطلبة طلبة سيطرة ترقية يف الدائرية وسيلة البطاقة تطبيق باستخدام العربية اللغة تعلم مت
 متوقًعا كان دلا ووفًقا ناجحة كانت دورتُت يف ونفذ المبونج بندر 1 ةاالبتدائي زلمدية درسةبادل الرابع
 مت الدورة، تنفيذ أثناء ولكن م،يالتعل تنفيذ يف عيوب ىناك يزال ال أنو من الرغم على. الباحثة قبل من

 .التالية للدورة اإلجراءات وتنفيذ ختطيط على اتترقية إجراء
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 الخامس الباب
 خاتمة

 
 أ.االستنتاجات
 على وسيلة البطاقة الدائرية تطبيق أن ثبتت وحتليلها، البيانات مناقشة إىل استناًدا

 النحو على تلخيصه ميكن المبونج بندر 1 االبتدائية دمديةحم درسةامل يف الرابع الصف ةبالطل
 :التايل

 سيطرة ترقية إىل املفردات ميتعل يف وسيلة البطاقة الدائرية استخدام يؤدي أن ميكن
 .المبونج بندر 1 االبتدائية دمديةحم درسةامل يف الرابع الصف ةبللطل العربية اللغة مفردات

 الدورة ويف ،٪ 55.33 أي ،٪ 11 أكدملوا الذين ةبالطل عدد بلغ األوىل، الدورة يف
 املفردات ميتعل أن مالحظة وميكن ،٪  11 أي ، 82 أكدملوا الذين ةبالطل عدد كان الثانية
 .ةبالطل ميتعل نتائج يرقي أن ميكن

 

 تقتااااتب. اال
 أو امليدان يف سواء النتائج يف تنظر أن ميكن توصية كدمواد ،هذا البحث نتائج من

 :التايل النحو على ببعضها التوصية ميكن مث الفصل، يف النظرية الناحية من
 ةرسللمد. 1

 املعلم على جيب النتائج، من قدر أقصى املدرسة يف التعلم عدملية تقدم أن أجل من
 عدملية يف محاسة أكثر ةبالطل ويكون بامللل ةبالطل يشعر ال حىت املناسبة يلةالوس استخدام
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 عدملية تنفيذ على قادرة لتكون املختلفة االحتياجات تسهيل للدمدرسة وينبغي التعلم،
 .التعليدمية التحتية البنية مرافق حتقيق مثل. التعلم

 ةبللطل. 2
 إىل ةبالطل حيتاج التعلم، خمرجات من قدر أقصى على احلصول يف ترغب كنت إذا

 أو األمور أولياء أو املعلدمني من توجيه على بناءً  أو شخصًيا إما التعلم، على قدرهتم رقيةت
 املواد بالفعل ةبالطل فهم التعلم أثناء حبيث. أفضل بشكل يفهدمون الذين الدراسة زمالء
 .تعلدمها املراد

 اآلخاين للبااثين. 3
 مستوى اخنفاض على تؤثر اليت العوامل حول البحوث من مزيد إجراء األفضل من

 ....التعلم أساليب أو الطريقة أو االسًتاتيجيات أو الوسيلة باستخدام التعلم
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