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الوسائل البصرية في ترقية السيطرة على المفردات العربية لدى طلبة الصف الحادى عشر بمدرسة االزهار  استخدام
 بندر المبونج 3العالية 

 سبتيانا دويواضعة: 
 أنشطة وحيفز جديدة واىتمامات رغبات يثري قد والتعلم التعليم عملية يف التعليمية الوسائل استخدام إن

 يصعب حبيث العربية، اللغة بتعلم طلبةلل املنخفض االىتمام ومراجعة ،طلبةال على النفسية اآلثار وحىت م،يالتعل
 ملتعل   حتمًسا أقل طلبةال يكون حبيث ميالتعل أثناء املنخفض النشاط حىت. املقدمة املواد بعض فهم طلبةال على
 نقل يف املادة تفسري أن يبدو املعلم، على تركز اليت ميالتعل عملية يف الوقت ىذا خالل أنو قًتحت. العربية اللغة

 .وفعااًل  وناجعاً  ممتًعا التعليم فسيكون م،يالتعل يف الوسائل البصرية املعلم استخدم إذا. لالىتمام إثارة أقل املفردات
 الوسائل استخدام ىل: التايل النحو على املشكلة صاغت للباحثة وميكن أعاله املذكورة املشكالت خالل من

 3 األزىر العالية مبدرسة عشر احلادي الصف طلبة لدى العربية املفردات أن يرقي السيطرة على ميكن البصرية
 المبونج؟ بندر

لقائني  من دورة كل دورتني، من يتكون( PTK) الدراسي للفصل بحثال ىو البحث ىذا من النوع
 من عشر احلادى الصف طلبة ىذا البحث موضوع كان. والتفكري واملالحظة والتنفيذ التخطيط من تتكون
 ترقية مهارة ىو ىذا البحث كائن وكان طالًبا، 33 عددىم بلغ الذين المبونج، بندر 3العالية  األزىر مدرسة

 األولية املصادر باستخدام البيانات مجع وطريقة ،الوسائل البصرية باستخدام املفردات خالل من العربية اللغة
 وعرض البيانات ختفيض البيانات حتليل طريقة تستخدم. والوثائق واملقابلة املالحظة طريقة قبل من وتنفذ والثانوية،
 .مئوية نسبة باستخدام النتائج تقييم اختبار نتائج شكل يف البيانات أن حني يف. منها والتحقق البيانات

 3 العالية األزىر مدرسة يف عشر احلادي الصف طلبة لدى العربية املفردات ترقية السيطرة على نتائج
 قبل ما دورة يف أي دورة، كل يف املفردات السيطرة على الًتقية خالل من ذلك نالحظ ميكن. المبونج بندر

من نتائج حتليل البيانات ميكن أن نستنتج أن  ٪(.33) الثانية الدورة ،٪(55) األوىل الدورة ،٪(14) البحث
 يف عشر احلادي الصف طلبة لدى العربية املفردات السيطرة على استخدام الوسائل البصرية ميكن أن يرقي 

 .المبونج بندر 3 العالية األزىر مدرسة
 

 العربية ، المفردات ، الوسائل البصرية: المفتاحية الكلمات
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 شعار

 

ابِرِْينَ  َلوِة، ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّ نُ ْوا بِالصَّْْبَِوالصَّ  يَأَي َُّها الَِّذْيَن ءَاَمنُ ْوا اْسَتِعي ْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat 

sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang 

yang sabar”.  

(Al-Baqarah: 351) 
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 اهداء
 

 برضا اهلل سبحان وتعاىل هلل احلمد
 نهايةال ليست هذه لكن احلب، حققت لقد. اخلطوة انتهت لقد ،هذه أمنة تاكتمل

 .الرحلة بداية ولكن رحليت،من 
 الكاتبة يف حالة كونت عندما دائًما ادلوجود احلياة نورل الصغري، العمل هذا أهدي

 :عن عاجزة كانت الباحثة ضعيفة عندما بأمانة، دائًما مرافقة واحلزن، الفرح
 يصال اللذان( دواىن يقاقل السيدة) احملبوبة واألم ،(مورازي األب) احملبوب األب .1

 على للدراسة الكاملة الثقة وتعطيها وتوجهها وتثقفها وتشجعها ابنتها على دائًما
 أمحد أوليا، سبرتي)وأخي الصغار  أخيت. واألمة للدين مفيًدا إنسانًا تصبح أن أمل

 ومجيع شجعوا الذين( ويناتا أردي)الكبري  وأخي( فجر يانشاه رزق ،عرفان شاه
 .رسالة العلميةال هذه إكمال يف دعموا اليت األسر

 .علموين الذين احملاضرين جلميع .2
 (.Laskar Pelangi) السالح يف رفاقي .3
 .اجلامعة احملبوبة .4
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 ترجمة الكاتبة
 

اجلنويب  بيسري منطقة فرعية ،تينومبانج راتو نيجري قرية ولدت يف سبتيانا، دوي
من الزوج  أشقاء، أربعة من البنت االوىل هي. 6221 سبتمرب 92 يف الغريب بيسريمنطقة 
 .ليقاق دواىن ووالدة ورزيمالسيد 

 تينومبانج  16املدرسة االبتدائية احلكومية  يف االبتدائي اتعليمه الكاتبة تعلمت
 اتعليمه استمرتو  ،9112 عام يفالغريب وخترجت  بيسرياجلنويب منطقة  بيسري منطقة فرعية

 اتعليمه استمرتو  ،9166 عام يف تخترج ،الرمحن لويليوانج بوجور معهد دار يف الثانوي
 استمرت مث. 9162 عام يف توخترج ،اجلنويب جاكرتادار الرمحن  إىل املدرسة العالية 

 عام يف المبونجاالسالمية احلكومية  إنتان رادين جامعة يف إىل اجلامعية االوىل اتعليمه
 .اآلن حىت العربية اللغة تعليم بقسم الرتبية كلية يف 9162
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 وىداية، توفيق، غريس، بفضل وتعاىل سبحانو اهلل حبضور الكاتبة أدلت ،احلمد هلل
الوسائل البصرية  استخدام " مبوضوع هنائي كمشروع رسالة علميتها الكاتبة تأكمل حبيث

في ترقية السيطرة على المفردات العربية لدى طلبة الصف الحادى عشر بمدرسة 
 .بندر المبونج" 3العالية االزهار 

 اجلامعية االوىل برنامج كما ل  متطلبات أحد تلبية إىل العلمية الرسالة ىذه هتدف
 ىذه جانب إىل. المبونج احلكومية السالمية إنتان رادين جامعة يف العربية اللغة تعليم يف

 العلمي األدب تطوير يف الكتابة يف املشاركة أشكا  من كشكل أيًضا تنظيمها يتم الكتابة،
 أثناء الكاتبة عليها تحصل اليت العلوم وحتقيق تطوير يف الكاتبة مشاركة أشكا  من وكشكل

 .طالًبا صبحت أن

 األطراف من العديد ودعم دور عن العلمية الرسالة ىذه من جزء فصل ميكن ال
 عن التعبريات من سلسلة تعرب لذلك،. واملساعدة احلوافز من الكثري قدمت اليت العالقة ذات

 :يلي ما أعمق عن للكاتبة االمتنان
 يف والتعليم الًتبية كلية ةعميد ،املاجسترية ديانا نريىف احلاجة ةالدكتور  ةاألستاذ .1

 للكاتبة. والتوجيو الفرص توفر  اليت المبونج احلكومية السالمية إنتان رادين جامعة
 عفيف حممد والسيد العربية اللغة تعليم لقسم ةرئيساملاجسترية  ىجرية أم ةالدكتور  .2

 .العربية اللغة تعليم لقسم سكرتري ،املاجستري اهلل أمر



 ط
 

احلاج حممد أكمان  والدكتور األو  املشرف ،مشكور املاجستري ىبانر احلاج الدكتور  .3
 الطاقة وتكرس ووجها الوقت، بصرب ااستغرق انذلال ،املشرف الثاين اجستريامل شاه
 .الرسالة العلمية ىذهكتابة  من االنتهاء ميكن حىت التوجيو لتوفري

 المبونج بندر 3 العالية األزىر ملدرسةا رئيس معارف الدين املاجستري،الدكتور احلاج  .4
 يف ساعدوا الذين تيتني كرستياىن والسيدة نهاجنائب امل S.Pd ،أيقى ستيبودي والسيد

 .البحث استكما 
 ال ،العلمية الرسالة ىذه كتابة عند اأهن الكاتبة دركت ،العلمية الرسالة ىذه إعداد عند

 لذلك،. وغريىا واللغة املفردات كتابة حيث من سواء القصور، أوجو من العديد ىناك يزا 
الرسالة  ىذه كما  أجل من األطراف خمتلف من البناءة واالقًتاحات النقد الكاتبة توقعت

 خاص بشكل ةللكتاب فوائدالعلمية  الرسالة ىذه تقدم أن الكاتبة أملت وأخرياً،. العلمية
 أمني......... عام بشكل والقراء

2112 ، المبونج بندر  
 الكاتبة         
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 الباب االول
 مةمقد  

 
 البحث خلفيةأ.

 والنهوض األطفال، ميتعل وفهم اجملتمع، يف والتغريات والتكنولوجيا، العلم ثورة
 التحدي ىذا أصبح. التعليمية لألنشطة خاص معٌت إعطاء باعتبارىا وادلعلومات وسائلالب

 .والتدريس التعليم إدارة يف التكنولوجي النهج أمهية أسس أحد
 التعليمية العملية مساعدة على قادرة تكون أن إىل لإلدارة التكنولوجية ادلقاربة هتدف

 ادلعلمني من يطلب. مؤىلني معلمني أحدىا يكون أن جيب جيدة، تعليمية أىداف حتقيق يف
 استخدام إتقان ذلك يف مبا م،يالتعل وتنفيذ تصميم يف منهجية قدرات لديهم يكون أن

 من العديد حققها اليت ادلساعدة األجهزة أو الوسائل استخدام يساعد. التعليمية الوسائل
 الدراسية، الفصول وخارج داخل عملية التعليم أنشطة يف كبري حد إىل التعليم شلارسي
 1 .طلبةال ميتعل نتائج ترقية يف ادلساعدة وخاصة

 ،medium اجلمع صيغة تعد اليت الالتينية اللغة من تأيت (الوسائل) media كلمة
 اليت التعليمية الوسائل على نقتصر لكننا للغاية، واسعة الوسائل بفهم ادلتعلقة واحلدود
 2 .نشطة التعليمأل ومواد كأداة الوسائل تستخدم

                                                             
1 Yudhi Munadi, Media Pembelajaran Sebuah Pendekatan Baru,(Jakarta: 

GaungPersada,2112), h. 1-2.  
2
 Daryanto,Media Pembelajaran. (Yogyakarta:Gava Media,2113), h. 4 
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 االتصال عملية تشغيل يتم حبيث موالتعلّ  التعليم أنشطة يف أداة الوسائل ميتعل يعد
 تعترب عام، بشكل. طلبةال قبل من بسهولة ادلقدمة ادلواد فهم يتم حبيث وكفاءة بفعالية

 عام بشكل التعليمية األىداف لتحقيق موالتعلّ  التعليم عملية من يتجزأ ال جزءًا الوسائل
 3 .خاص بشكل ادلدارس يف ميالتعل وأىداف

 ميكن وسيط/  أداة ىي الوسائل أن ستنتجت أن كاتبةلل ميكن أعاله، التعريفات من
 .والتعلم التعليم عملية أىداف حتقيق من يتمكنوا حىت طلبةال إىل ادلواد لتوصيل استخدامها
عملية  يف ادلستخدمة التقنيات أقدم. التكنولوجيا تطور الوسائل تتبع تطورىا، يف

 التكنولوجيا جاءت مث. ادليكانيكية ادلبادئ أساس على تعمل اليت الطباعة ىي التعليم
 وآخر م،يالتعل ألغراض واإللكًتونية ادليكانيكية االخًتاعات بني جتمع اليت البصرية السمعية
 الكمبيوتر أجهزة استخدام ولدت اليت الدقيقة ادلعاجلات تكنولوجيا ىي الناشئة التقنيات
 .التفاعلية واألنشطة

 واىتمامات رغبات يثري قد والتعلم التعليم عملية يف التعليمية الوسائل استخدام إن
. طلبةال على نفسية تأثريات وحيدث بل ،نشطة التعليمأل وحتفيزًا دافًعا ويولد جديدة،
 الرسائل وتسليم عملية التعليم فعالية على كبري بشكل التعليمية الوسائل استخدام سيساعد
 لوسائل ميكن واىتماماهتم، طلبةال دوافع إثارة إىل باإلضافة. الوقت ذلك يف الدرس وزلتوى
 بثقة، جذاب بشكل البيانات وتقدمي الفهم، زيادة على طلبةال تساعد أن أيًضا التعلم

 4 .ادلكثفة وادلعلومات البيانات تفسري وتسهيل

                                                             
3
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo,2114), h.2  
4 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : Rajawali Press, 2111), hlm. 15-16  
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 ليس( kosakata) أسهل ادلفردات تعلم جعل كيفية تعلم يف الوسائل استخدام إن
 خاصة وظيفة ذلا الوسائل. حتقيقها يتعني معينة أشياء على حيتوي ولكنو بالتأكيد، عشوائًيا
 الوسائل من العديد ىناك. التعلم يف معينة أىداف لتحقيق الرسائل مصدر أو ادلعلم دلساعدة
 خلق أجل من ادلدارس يف والتعلم التعليم أنشطة تسهل اليت وادلبتكرة واإلبداعية الفعالة
 لألىداف وفًقا عملية التعليم تتم أن ميكن حبيث الدراسي صفال يف مواتية وظروف مواقف
 .ادلتوقعة

 فهم تسهيل وميكنها ،عملية التعليم يف للغاية مهًما دورًا البصرية الوسائل تلعب
 روابط توفر أن وميكن طلبةال اىتمام أيًضا البصرية الوسائل تعزز أن ميكن. وتقويتها الذاكرة

 يف البصرية الوسائل وضع جيب فعالة، تكون لكي. احلقيقي والعامل ادلوضوع زلتوى بني
 عملية حدوث لضمان( gambar) الصور مع التفاعل طلبةال على وجيب معٌت ذات سياقات

 .ادلعلومات
 أجل من إال رؤيتها ميكن ال تعليمية كأداة البصرية الوسائل تفسري ميكن وبالتايل،

 ،الوسائلو  البصرية الوسائل بني الربط عند. ادلوضوع زلتويات ذاكرة وتقوية فهم تسهيل
 طريقة أو وسيلة ىو البصرية الوسائل خالل من التعليم. وناجعاً  وفعااًل  شلتًعا التعلم سيكون

 .فقط ويقرأ يسمع شيء من أفضل فهم على للحصول
 متوافًقا ادلعٌت يكون حبيث الوسائل اختيار يف الدقة يلزم ،تعليم ادلفردات تقدمي عند

 يفهمها اليت الرسائل نقل ميكننا دلفرداتنا، الصحيح الفهم خالل من. نقلو جيب ما مع
 .الرسالة سيتلقون الذين اآلخرون أيًضا بسهولة
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 جزء أو آخر، كيان أو شخص قبل من ادلعروفة الكلمات من رلموعة ىي ادلفردات
 اليت الكلمات مجيع من رلموعة أهنا على الشخص مفردات تعريف يتم. معينة لغة من

 اليت الكلمات مجيع أو الشخص ذلك يفهمها اليت الكلمات كل أو الشخص ذلك يفهمها
 5 .جديدة مجلة إلنشاء الشخص ىذا يستخدمها أن احملتمل من

 على ُيطلق. لغة تشكل اليت الكلمات من رلموعة ىي ادلفردات ،Horn لـ وفقا
Kosakata اإلصلليزية باللغة ،ادلفردات العربية اللغة أو Vocabulary من رلموعة عن عبارة 
 لغة من جزءًا ميثل آخر كيان أو شخص قبل من ادلعروفة الكلمات كنوز أو الكلمات

 ومن الشخص يفهمها اليت الكلمات مجيع من رلموعة أهنا على تُعّرف مفردات ىناك. معينة
 وىو مهم ادلفردات تعلم أن على ادلتعلمون يوافق. جديدة مجل لتجميع ُتستخدم أن ادلرجح

 .أجنبية لغة لتعلم األساسية والشروط اإلرشادات
 من رلموعة عن عبارة Kosakata أو ادلفردات أن استنتاج ميكن أعاله، الوصف من
 يف الكلمات رلموعة استخدام وسيتم ما، لشخص ادلعروفة اللغة تشكل اليت الكلمات

 باستخدام تصميمو مت الذي الشخص اتصال يُظهر. اجلمهور مع التواصل أو مجل تأليف
 ادلفردات ثروة تعترب. اللغة دلستعمل والتعليم الذكاء دلستوى صورة وكافية مالئمة مفردات

 ادلفردات استخدام ادلبدعني للمعلمني ميكن. الشخص لذكاء صورة عام بشكل الشخصية
 وسائل استخدام تقنية تشري. التواصل أي علمي، هنج باستخدام التعلم مظاىر من كمظهر
 6 .التدريس مواد إتقان إىل والتعلم التعليم أنشطة يف ادلفردات

                                                             
5
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6
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 تنمية أو ما بلغة عملية التعليم من سواء مهًما، جزءًا عموًما الفرد إمجاع إضافة تعترب
 مواضيع من كجزء جديدة كلمات طلبةال تعليم يتم ما غالًبا. بالفعل إتقاهنا يتم بلغة قدراتو
 تتحقق حىت العربية ادلفردات تعلم إطار يف الصحيحة الوسائل إىل حباجة ضلن لذلك معينة،
 ،وجيد صحيح بشكل ادلفردات خزينة لتحقيق. العربية اللغة تعلم يف ادلفردات إىل احلاجة
 .نفسها ادلفردات دلؤشرات وفًقا يكون أن جيب

 ترمجة على قادرون طلبةال: وىي بادلفردات اخلاصة دلؤشراتا Syaiful Mustofa لـ وفًقا
 ،جيدو  صحيح بشكل وكتابتها ادلفردات نطق على قادرون طلبةال جيًدا، ادلفردات أشكال

 شفهي شكل يف جيدو  صحيح بشكل( kalimat)اجلملة  يف استخدامها طلبةلل ميكن
 7 .وكتايب

 للبشر، تواصل أداة ىي اللغة ألن البشرية، احلياة يف دورًا يلعب مهم شيء ىي اللغة
 األىداف أو النوايا أو ادلعلومات أو ادلشاعر أو األفكار ينقل أن شخص ألي ميكن حيث

 البعض بعضهم مع للتفاعل تستخدم اتصال أداة كونو عن النظر بصرف. اآلخرين إىل
 8 .شفوي أو كتايب خالل من سواء العقل يف األفكار وطرح

 الشباب من القادم اجليل كبري بشكل تدعم التعليمي للتحول أداة أيًضا ىي اللغة
 إندونيسيا، يف التعليمية ادلؤسسات يف احلال ىو كما. االجتماعي للتفاعل كأداة وتعمل
 من اإلندونيسي، للشعب الوطنية اللغة وىي اإلندونيسية، سيما ال عالية، أولوية اللغة تُعطى

 .العايل التعليم إىل األساسية التعليم مستويات
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 اإلندونيسية، بعد ثانية كلغة العربية اللغة قول ميكن اإلندونيسي، للشعب بالنسبة
 عن التعبري يف العرب يستخدمها مجلة العربية اللغة. مسلم اإلندونيسي الشعب معظم ألن

 على احلفاظ ويتم اإلدانة، طريق عن إلينا تصل العربية اللغة أن كما. وأىدافهم أىدافهم
 النثر سواء حد على ادلرجانية والشعاب واألحاديث الكرمي، القرآن خالل من العربية اللغة

 :كتابو يف اهلل قال كما 9 .هبم ادلوثوق الناس رواه والشعر
 

 (  ٕإِنَّآ اَنـْزَْلَناُه قـُْرآنًا َعرَبِيِّا لََّعلَُّكْم تـَْعِقُلْوَن ) يوسف : 
Artinya: sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-qur-an dengan 

berbahasa Arab agar kalian memahaminya.
11

 

 

 َن.  بِِلَساٍن َوإِنَُّو لِتـُْنزِْيُل َربِّ اْلَعاَلِمنْيَ.  نـََزَل بِِو الرُّْوُح ااْلَِمنْيُ. َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكْوَن ِمَن اْلُمْنِذرِيْ 
 ( ٕٜٔ – َٜ٘ٔعَريبٍّ مُِّبنْيٍ ) الشعراء : 

Artinya : Dan sesungguh nya Al qur’an ini bener-bener di turunkan oleh 

tuhan semesta alam, di bawa Ar-ru Al alamin  (Jibril), kedalam hati mu 

(Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang 

memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. 
11

  

 
 وتعاىل سبحانو اهلل أوضح كما جيًدا زلفوظة العربية اللغة أن لنا الواضح من لذلك

 .الصافية العربية باللغة زلمد النيب إىل أرسل قد القرآن أن كلمتو، يف
 اللغة بعد الثانية اللغة ىي اإلندونيسي للشعب العربية اللغة أن القول ميكن
 لغة ليست العربية اللغة يعتربون األخرى البلدان يف عموًما ادلسلمني غالبية ألن اإلندونيسية،

                                                             
9
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11
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 اإلسالمية األمة تعترب بالدنا، يف لكن. ادلسلمة األمة وحدة لغة وىي ،الدينية لغةال بل أجنبية
 .أكرب بعمق اإلسالم لدراسة كوسيلة أكثر العربية اللغة

 االجتماعي التطور مع متشيا تطورًا شهدت اليت العامل لغات إحدى ىي العربية اللغة
 العربية اللغة ظهور حول سلتلفة نظر وجهات العرب اللغويني لدى. والعلوم للمجتمع
 اللغات مثل وتتطور موجودة العربية اللغة أن يرى والبعض اجملتمع، يف اللغة واستخدام
 ىبوب مثل حوذلم، من الطبيعة أصوات وحتاكي العظة خالل من تتطور أهنا أي األخرى،

 .وغريىا ادلياه، اندفاع الربق، صوت الرياح،
 سبحانو اهلل من إذلام مصدر ألهنا موجودة اللغة ىذه أن أخرى أطراف ترى بينما

 يسمى ما عن التعلم لغات صف ميكن ال 12 .لغة معو ليجلب ما شخص ولد حيث. وتعاىل
 على. نفسها اللغة تعلم يف ادللحة العناصر أحد ادلفردات تعلم يعترب حيث ادلفردات، بتعليم
 إال التدريس، من والغرض اللغة معٌت حول الرأي يف االختالفات من الكثري وجود من الرغم

 ادلهارات صلاح دعم يف مهًما دورًا يلعب ادلفردات تعلم أن على يتفقون زالوا ما مجيعهم أن
 .اللغوية

. اإلندونيسية للمعرفة ادلتعمقة والرؤية اللغوية الكنوز يف خاصة مكانة ذلا العربية اللغة
 من الرسائل توصيل يف. العربية االمتصاص كلمات من تأيت اإلندونيسية ادلفردات من الكثري
 حتديد يتم. ادلطلوب ادلعٌت عن للتعبري الصحيحة ادلفردات اختيار ادلهم من اللغة، خالل
 الصحيح الفهم طريق عن كبري حد إىل اللغة خالل من ادلنقولة للرسائل الصحيح الفهم
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 القدرة إىل باإلضافة الكلمات، معٌت بإتقان ادلفردات تعلم يرتبط. فيها ادلستخدمة للمفردات
 .أيًضا الصحيح السياق يف استخدامها على

 يف األساسية ادلتطلبات وىو مهم أمر ادلفردات ميتعل أن على ميالتعل خرباء يتفق
 جتري اليت اللغة مفردات مبعرفة مطالبون لغة أي يتعلمون الذين طلبةوال. أجنبية لغة تعلم

 طلبةال يتمكن أن ادلستحيل من حىت أو الصعب من سيكون ادلفردات معرفة دون دراستها،
 للحصول طلبةال تعلم توجيو جيب إنو يقال رمبا أو. فرضها يتم اليت اللغوية ادلهارات إتقان من

 13 .للمفردات جيد إتقان على
 حول المبونج بندر ٖ العالية األزىر مدرسة يف كاتبةال اهتأبدا اليت ادلالحظات من

 ألن ادلقدمة ادلواد بعض فهم طلبةال على يصعب حبيث العربية، اللغة ميبتعل طلبةال اىتمام قلة
 طلبةال يكون حبيث ميالتعل أثناء منخفض نشاط حىت. قبل من العربية اللغة يدرسوا مل طلبةال

 على تركز اليت عملية التعليم يف الوقت ىذا خالل أنو يقًتح. العربية اللغة لتعلم حتمًسا أقل
 14 .جاذبية أقل بدا ادلفردات ونقل ادلواد لشرح ادلعلم هبا قام اليت األنشطة وكذلك ادلعلم،

 صفال يف العربية اللغة معلمي من كاتبة أجراىا اليت ادلقابالت نتائج تؤكده ما وىذا
 مبالتعلّ  طلبةلل ادلتدين االىتمام بأن ،المبونج بندر ٖ العالية األزىر مدرسة يف عشر احلادي
 ادلفردات تدريس يف أنو ادلعلم يدرك. ادلنخفضة ميالتعل نتائج على يؤثر حىت العربية، باللغة

 ال لذلك. والسبورات والعالمات العربية الكتب ىي ادلستخدمة الوحيدة الوسيلة فإن العربية،
 من ُيطلب عندما السلبية األعراض تظهر. منخفًضا العربية اللغة تدريس يف النشاط يزال
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 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 
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 ٚ-٘ على قادرة أهنا ادلفردات فإن ذلك، ومع. أسبوع كل تامفرد ٘ٔ حفظ طلبةال
 .البيئية العوامل من ألسباب فقط، ادلفردات

 عشر، احلادي صفال طلبةل ميالتعل سلرجات مبستوى ادلتعلقة البيانات إىل استناًدا
 طالًبا ٘ٔ ىم الذين أكملوا طالًبا ٖٙ ألن مكتملة، غري طلبةال قيمة من معظًما ٖٙ فإن

 إهنم يقال اليت التقييم معايريٝ(. ٜ٘) طالًبا ٕٔ ىم الذين مل يكملوا وأولئك ،ٝ(ٔٗ)
 حصلوا الذين طلبةال يكملوا مل الذين وأولئك ٘ٚ قيمتهم يفوق الذين طلبةال ىي أكملوا

 .٘ٚ من أقل درجات على
 قدمها اليت ادلواد فهم على طلبةال لتسهيل كمصدر الوسائل إىل حاجة ىناك لذلك،

 واحملافظة ادلستمرة عملية التعليم جودة الستكمال جًدا مفيًدا الوسائل تعلم يعد. ادلعلمون
 وزيادة ميالتعل نتائج ترقية إىل عملية التعليم يف الوسائل استخدام سيؤدي. ىاترقيةو  عليها
 .ميالتعل وحتفيز طلبةال نشاط

 الوسائل نقص بسبب طلبةال دلفردات إتقان وجود عدم يف العقبات إحدى تتمثل
 ادلعلم يستخدم ال. العربية ادلواد تعلم جتاه طلبةال لدى واحلماس واالىتمام البيئية والعوامل

 بندر ٖ العالية األزىر مدرسة يف عشر احلادي صفال يف العربية اللغة بتدريس يقوم الذي
عملية  يف الوسائل استخدام يزال ال حبيث. صفال يف الوسائل مثل الوسائل سوى المبونج
 يصعب اليت العربية اللغة ميبتعل مهتمني غري طلبةوال منخفض ميوالتعل مثايل غري التعليم
 .فهمها
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 ةكلالمش تحديدب. 
 احلادي صفال يف مالحظات على بناءً  عليها العثور مت اليت تحديدال نتائج على بناءً 

 ميكن اليت ادلشكالت من العديد ىناك ،المبونج بندر ٖ العالية األزىر مدرسة يف عشر
 :ذلك يف مبا حتديدىا

 .ورتيبة اليزال نقيص ميالتعل وسائل/  أدوات استخدام .ٔ
 دون شلتًعا ليس ميالتعل ألن منخفضة طلبةال لدى العربية اللغة مفردات ميتعل نتائج .ٕ

 .البصرية الوسائل دعم
 

 ج. قيود المشكلة
 على ىذا البحث يف ادلشكلة كاتبة قصرت فهم، وسوء اضلرافات حدوث لتجنب

 :التايل النحو
 .البحث العمل للصف الدراسي ىو ىذا البحث يف ادلستخدم البحث .ٔ
 السيطرة على ترقيةيف  البصرية الوسائل استخدام ىو البحث ىذا من اذلدف .ٕ

 .العربية ادلفردات
 ٖ العالية األزىر مدرسة يف عشر احلادي الصف طلبة ىذا البحث موضوع كان .ٖ

 .ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ للعام الدراسي المبونج بندر
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 البحث مشكلةد. 
 تقدم أن احلقائق ىي الصياغة أن حني يف. واحلقيقة اخلطة بني الفجوة ىي ادلشكلة

 النحو على ادلشكلة صاغت للكاتبة ميكن 15 .الباحثني خالل من إجابات على للعثور عمدا
 :التايل

 لدى العربية ادلفردات السيطرة علىأن يرقي  ميكن البصرية الوسائل استخدام ىل
 المبونج؟ بندر ٖ العالية األزىر درسةمب عشر احلادي الصف طلبة

 

 البحث أهدافه. 
 ترقية يف البصرية الوسائل استخدام" دلعرفة ىو ىذا البحث من االىداف كان

 بندر ٖالعالية   األزىر درسةمب عشر احلادي الصف طلبة لدى العربية ادلفرداتالسيطرة على 
 ".المبونج

 

 البحث فوائدو. 
 :لـ مفيدة ىذا البحث نتائج تكون أن كاتبةال أملت

 النظرية الفوائد .1
 جلميع كبرية فوائد ىذا البحث نتائج توفر أن ادلتوقع من النظرية، الناحية من
 اخلزانة تثري أن وميكن ادلثارة القضايا يف الكفاءة لديهم الذين أولئك خاصة األطراف،

 .العربية ادلفردات تدريس يف البصرية الوسائل استخدام النقاش حول العلمية والرؤى
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 العملية الفوائد .2
 المعلم. (أ

 البصرية الوسائل استخدام طريق عن عملية التعليم يف ادلعلمني قدرة ترقية
 .التعلم يف متنوع ادلعلم يكون حبيث

 الطلبة. (ب
 ةوترقي العربية، ادلفردات لتدريس لةكوسي ادلقدمة الوسائل حول ادلعرفة زيادة

 .العربية ادلفردات تعلم يف واإلبداع النشاط
 الباحث. ج(

 ميكن واليت البصرية الوسائل استخدام حول الباحثني وخربات معارف إضافة
 .العربية ادلواد يف ميالتعل من دلزيد معينة أوقات يف استخدامها



31 
 

 الثاني الباب
 إطار نظري

 
 الوسائل البصرية استخدام. أ

 .ما شيء باستخدام وسيلة، عملية، ىو االستخدام
 استخدام يعد احلالة، ىذه يف 1

 العربية، اللغة مفردات ميتعل عملية يف ادلعلم قبل من شلكن حد أقصى إىل الوسائل البصرية
 .ادلعلمون يدرسها اليت ادلواد تلقي عملية فهم على طلبةال دلساعدة طريقة

 الوسائل البصرية فهم .1
 حاسة على فقط تعتمد اليت الوسائل ىي Syaiful Bahri حسب الوسائل البصرية

 والشرائح ،(السلسلة أفالم) الشرائط مثل ثابتة صورًا تعرض وسائل بصرية توجد. البصر
 .وادلطبوعات اللوحات أو والرسومات والصور( اإلطار أفالم)

 فإن ،juhairini إىل بالنسبة 2
 .بالبصر اإلحساس خالل من استيعاهبا ديكن تعليمية أدوات ىي الوسائل البصرية

3 
 حيث ادلدارس، يف خاصة موالتعلّ  التعليم عملية يف للغاية مفيدة أداة الوسائل تعد

 اللغة، فهم حيث من. همطلبتل التعليمية ادلواد تقدمي ادلدرسُت على تسهل أن الوسائل ديكن
 حرفًيا تعٍت واليت" medium " للكلمة ادلتعدد والشكل الالتينية اللغة من الوسائل تأيت

                                                             
1
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  (Yogyakarta; Balai 

Pustaka, 1991, h. 222 
2
 Syaiul Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta:Rineka 

Cipta,2006), h. 121. 
3
  Zuhairini Dkk, Metodik Khusus Pendidikan  Agama, (Surabaya:Usaha Nasioal, 1993), h. 

52. 
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 مع للرسالة الوسيط ادلصدر ىي واليت" (pengantar) مقدمة" أو" (perantara) وسيط"
 .الرسالة مستلم

 على تفسَتىا إىل موالتعلّ  التعليم عمليات يف الوسائل سبيل" ،Azhar Arsyadلـ وفًقا
 ومعاجلتها اللفظية أو ادلرئية ادلعلومات اللتقاط إلكًتونية أو فوتوغرافية أو رسومية أدوات أهنا

 .ترتيبها وإعادة
4
 AECT (Association of خرباء، ِقبل من أخرى قيود فرض مت كما 

Education and CommunicationTechnology, 1911 )مجيع ألن الوسائل على قيوًدا 
 .ادلعلومات أو الرسائل لنقل ادلستخدمة والقنوات النماذج

 ىذه Heinich مثل االتصال، لقنوات كوسيلة ادلتوسط ادلصطلح Heinich طرح
 إذا. ذلك شابو وما الطباعة ومواد ادلسقطة والرسوم والصور والتلفزيون األفالم مثل الوسائل
 أغراض على ربتوي أو تعليمي غرض ذات معلومات أو رسائل ربمل الوسائل كانت
 .الوسائل تسمى الوسائل فإن ، تعليمية

 اذل الوسائل فإن ،Donald P. Ely Vernon S. Gerlach لـ وفًقا األثناء، ىذه يف
 الرسومات: ملموسة الوسائل تكون الضيق، بادلعٌت. الواسع وادلعٌت الضيق بادلعٌت جزأان،
 ادلعلومات اللتقاط ادلستخدمة واإللكًتونية ادليكانيكية واألجهزة الفوتوغرافية والصور

 طلبةلل ديكن حبيث حالة، زبلق أن ديكن أنشطة ىذه واسع، دبعٌت. ونقلها ومعاجلتها
 .جديدة ومواقف ومهارات معارف على احلصول

5
  

 حيفز أن وديكن الرسائل، ينقل ما كل" ىي الوسائل أن االستنتاج ديكن لذلك
 ".طلبةال يف ميالتعل عمليات إنشاء لتشجيع طلبةال ورغبات وادلشاعر، األفكار

                                                             
1
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 3131), h. 1 

5
 M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta; Aswaja Pressindo), h. 31 
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 الوسائل وفوائد وظائف. 2
 إثارة إىل والتعلم التعليم عملية يف التعليمية الوسائل استخدام يؤدي أن ديكن

 تأثَتات إحداث وحىت ،أنشطة التعليم وربفيز الدافع وإثارة جديدة، واىتمامات رغبات
 .طلبةال على نفسية

6
 :وىي ،الوسائل البصرية خاصة ،الوسائل وظائف أربع ىناك 

 االىتمام جذب وىو األساسي، العنصر ىي الوسائل البصريةو  ،االىتمام وظيفة تعد .أ 
 مرافقة أو ادلعروض ادلرئي بادلعٌت ادلتعلقة الدروس زلتوى على للًتكيز وتوجيههم طلبةال

 بادلواد مهتمُت غَت ميالتعل بداية يف طلبةال يكون ما غالًبا. التعليمية ادلادة نص
. هبا يهتموا ال حىت طلبةال حيبهم ال اليت الدروس أحد ىو ادلوضوع أن أو التعليمية

 العلوية، العرض أجهزة خالل من ادلعروضة الصور خاصة ، الصور لوسائلال ديكن
 احلصول إمكانية فإن وبالتايل،. ستتلقاىا اليت الدروس إىل انتباىها وتوجو هتدأ أن

 .أكرب وتذكرىا الدرس زلتويات على
 أو) تعلم عند طلبةال متعة مستوى من الوسائل البصرية رؤية ديكن فعالة،ال وظيفةال  .ب 

 .مصور نص( قراءة
 تلك تستخدم اليت البحوث نتائج من الوسائل البصرية تظهر اإلدراكية، الوظيفة .ج 

 الرسائل أو ادلعلومات وتذكر لفهم األىداف ربقيق تسهل اليت ادلرئية الصور أو الرموز
 .الصور يف ادلوجودة

الوسائل  تساعد اليت البحوث نتائج من الوسائل رؤية ديكن التعويضية، الوظيفة .د 
 تنظيم على القراءة يف الضعفاء طلبةال النصوص لفهم سياقًا توفر اليت البصرية

                                                             
6
 Azhar Arsyad, Op.Cit., h. 39 
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 استيعاب على الوسائل تعمل ، آخر دبعٌت. تتذكرىم اليت النصوص يف ادلعلومات
 ادلقدمة أو النص مع ادلقدم الدرس زلتويات فهم يف والبطيئُت الضعفاء طلبةال

 .شفهياً 
1
  
 ىي التعليمية الوسائل وظيفة أن ستنتجت أن ةللكاتب ديكن أعاله، الرأي على بناءً 

 وتسهيل األىداف ربقيق وتسهيل البصري واالستمتاع االىتمام إلثارة تعليمية وسيلة
 لديها الوسائل ألن ميالتعل على والتحفيز الدافع إثارة يف الواردة ادلعلومات وتذكر الفهم
 أن عن النظر بصرف ومواقفهم، طلبةال مشاعر إثارة وديكنو شلتًعا التعلم ذبعل وظيفة

 الوسائل ألن ادلعروض ادلوضوع قبول يف البطيئُت طلبةال أيًضا تساعد أن ديكن الوسائل
 .طلبةال اىتمام من وتزيد ملموسة ذبارب توفر أن ديكن

 لرغبات وفًقا تعسفية ليست ألهنا التعليمية الوسائل استخدام ادلعلم على جيب
 اخلطوات. الوسائل باستخدام تعليمو عند ازباذىا ديكن خطوات ست فهناك ادلعلم،

 :ىي
 .الوسائل من االستفادة خالل من التدريس أىداف صياغة (1
 استخدامها سيتم الوسائل أي وحيدد ادلعلم خيتار ادلرحلة، ىذه يف. ادلعلم إعداد (2

 .اذلدف لتحقيق
 الدراسية الفصول أو طلبةلل يكون أن جيب ادلرحلة، ىذه يف. الصف إعداد (3

 .الوسائل باستخدام دروًسا يتلقوا أن قبل االستعدادات،

                                                             
7
 Azhar Arsyad, Op.Cit., h. 31-33 
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 التعليمية ادلواد تقدمي يعد ادلرحلة، ىذه يف. الوسائل واستخدام لعرض خطوات (4
 .ىنا للغاية مطلوبًا أمرًا ادلعلمُت وخربة التعليمية الوسائل باستخدام

 خالل من طلبةال يتعلم ادلرحلة، ىذه يف. طلبةال ميتعل أنشطة يف خطوات (5
 .الوسائل استخدام

 أي إىل ،أنشطة التعليم تقييم يتم اخلطوة، ىذه يف. التقييم للتدريس خطوات (6
 أي إىل تقييمها ديكن الوقت نفس يف واليت التدريس، أىداف ربقيق يتم مدى
 .طلبةال ميتعل عمليات صلاح دعم يف كأداة الوسائل تأثَت يؤثر أن ديكن مدى

9
  

 يف للمعلمُت جًدا مهم الوسائل استخدام أن أعاله التفسَت من نستنتج أن ديكن
 يف ادلستخدمة اخلطوات إىل االىتمام ادلعلمُت على يتعُت يزال ال ولكن التعلم،

 .ميالتعل أىداف لتناسب ااستخدامه
 

 الوسائل البصرية أنواع. 3
Amir Hamzah Sulaiman رلموعتُت إىل الوسائل البصرية يقسم: 

 :التايل النحو على
 األبعاد ثنائية بصرية أداة. (أ

 شفافة غَت رلاالت يف األبعاد ثنائية أدوات. (1
 الشفافة غَت احلقول يف األبعاد ثنائية البصرية األدوات تسمية أيًضا ديكن

 ىذه وتؤكد اتصال، رمز يف ُتصب رسالة ىو العام واذلدف الرسومية، الوسائلب

                                                             
8
 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 3997), 

h.316 
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 الورق على الرسومات: ادلثال سبيل على. البصر حاسة على الرسومية الوسائل
 وأوراق شفاف، غَت اإلسقاط جهاز باستخدام ادلسقطة والرسومات ادلقوى،

 والصور وادللصقات، وادلخططات، التخطيطية، والرسومات والرسومات، التقليب،
 .تصفيتها سبت اليت والرسم

9 
 غَت احلقول يف األبعاد ثنائية البصرية األدوات على األمثلة بعض من

 :وىي بعضها، شرح سيتم الشفافة،
 الصورة( أ

 تكون أن وديكن والتعلم، التعليم عملية يف مهمة بصرية أداة ىي ةالصور 
 أن للصور ديكن. "ادلوصوفة للمشكلة ملموس مرئي تصوير توفر أن وديكن بسهولة

 شلا وضوًحا أكثر بوضوح فيها الواردة ادلعلومات أو احلواس يلتقطون األشخاص ذبعل
 10".وادلعربة ادلكتوبة بالكلمات عنو التعبَت ديكن

 الوجو ورقة( ب
 عكسها ديكن كبَتة صورة توجد حيث ورقة عن عبارة ىي اخللفية الورقة

 .عالقة على
11

 

 ديكن واليت ادلعلومات، توفَت أو الدرس شرح للعمل اخللفية األوراق تسهل
 ىذه جلعل. الصورة مع خبطوة خطوة شرحها ويتم متعددة دلراحل وفًقا تقسيمها

                                                             
9
 Amir Hamzah Sulaiman,, Media Audio Visual (Jakarta:Gramedia,3996), h. 36.  

31
 Ibid,. h.37.  

33
 Amir Hamzah Sulaiman, Op.Cit,. h. 17.  
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 استخدامها ديكن الصور، من االنتهاء بعد ولكن عمل إىل ربتاج بالطبع الصور
 .مًعا لنرى واضحة الصور أن ىي األوراق تدوير ميزة. متكرر بشكل

 البياين الرسم( ج
 وديكن ونقاط خطوط من تتكون رسومية الوسائل عن عبارة ىو البياين الرسم

 شكل يف عادةً  تسليمها يتم رسائل برموز ومزودة صور شكل يف أيًضا تكون أن
 .أخرى مكونات مع واحد مكون بُت مهمة عالقات عملية أو ملخص

 

 الشفافة احلقول يف األبعاد ثنائية بصرية أدوات( 2
 شرائح الشفافة الطائرة يف األبعاد ثنائية البصرية األدوات رلموعة تتضمن

 .ضوئي عرض جلهاز وأوراق رحالت وأفالم
12

 

 يف غالًبا تستخدم واليت الشفاف احلقل يف البصرية األدوات أمثلة من
 (.OHP) الضوئي العرض جهاز يكون ، الفعالة والوسيلة والتعلم التدريس

 مصنوع غطاء مع مستطيل صندوق عن عبارة العلوي اإلسقاط جهاز إن
 عليو يطلق. الرفيع ادلقوى الورق من بإطار بالستيكية ورقة على ويوضع الزجاج من

 .زجاجية ورقة حجم نفس من شفافة ورقة
 

 األبعاد ثالثية بصرية أدوات. (3
 اليت األشياء تعرض األبعاد ثالثية البصرية الوسائل: "Oemar hamalik قال

 أمهية األقل األجزاء إزالة الواقع يف يعٍت بديل كائن عن عبارة النموذج. مناذج ىي
 .ادلهمة األجزاء وإبراز

13 
                                                             

33
 Amir Hamzah, Op.Cit,. h. 36.  
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 للغاية مهًما دورًا للنموذج فإن التعلم، عملية يف احلسية التجربة ألمهية نظرًا
 :يلي ما بسبب وذلك فعالة، بصرية أداة وىو
 .األبعاد ثالثية كائنات ىي النماذج (1
 .التعلم سهلة تكون حبيث األصلي حبجمها كائنات النماذج تكون أن ديكن (2
 .دائًما مغلق لكائن الداخلي اجلزء النموذج ُيظهر أن ديكن (3
 معرفة للناس ديكن حبيث ، معينة أجزاء عن التخلي ديكن منوذج، صنع يف (4

 .فقط ادلهمة األجزاء
 .تثبيتو إعادة مث تفكيكو، ديكن منوذج ىو اجليد النموذج (5
 .ادلهمة األجزاء لتوضيح اللون يستخدم (6

14 
 يف للتطبيق مناسبة الصورة ألن الوسائل البصرية الباحثة تاستخدم ىنا لكن  

 .المبونج بندر 3العالية  األزىر مدرسة
 

 وسائل بصرية الصورة أو الرسوم. المزايا والعيوب 4
 .أخرى أمور بُت من ،الوسائل البصرية ىذه زاياادل
 مقارنة الرئيسية ادلشكلة تبُت أكثر حقيقة ىي رسوماتال أو الصور ملموسة، .أ 

 .وحده باللفظي
 مجيع إحضار ديكن ال. والزمان ادلكان قيود على التغلب للصور ديكن  .ب 

 تلك إىل األطفال نقل دائًما ديكن وال األحداث، أو ادلوضوعات أو الكائنات

                                                                                                                                                                              
31

  Oemar Hamalik, Media Pendidikan (Bandung: Alumni,3991), h. 353. 
31

 Amir Hamzah, Op.Cit,. h. 316. 
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 ديكن ال. الرسومات أو الصور على التغلب ديكن لذلك. األحداث أو األشياء
 احلال ىي كما ادلاضي يف حدثت اليت األحداث رؤية األحيان بعض يف

 .احلالة ىذه يف جًدا ادلفيدة الرسومات أو للصور بالنسبة
 مقاطع أو خاليا. مالحظاتنا قيود على التغلب الصور الوسائل أو للصور ديكن .ج 

 أو بصور تقدديها ديكن ولكن اجملردة بالعُت نراىا ال قد اليت لألوراق عرضية
 .فوتوغرافية صور

 وتصحيح دلنع عمري، مستوى أي ويف رلال أي يف ادلشكلة، توضيح ديكن .د 
 .الفهم سوء

 .خاصة معدات إىل احلاجة دون واستخدام، على للحصول وسهلة رخيصة .ه 
15 

 :ىي الوسائل ىذه يفالعيوب 
 .العُت حواس إدراك على فقط تؤكد رسوماتال أو الصور .أ 
 .أنشطة التعليم يف فاعلية أقل التعقيد شديدة رسوماتال أو الصور .ب 
 .جًدا الكبَتة للمجموعات جًدا زلدود احلجم  .ج 

16 
 الصور وسائل بصرية استخدام تقنيات. 5

 بسبب ىذا. تعليمي نشاط كل يف عروفةادل تعليميةال الوسائل عن عبارة الصور
 أو شفافة صور أول. بو للتنبؤ حاجة ىناك وليس ادلعدات، إىل احلاجة دون بساطتو،

                                                             
35

 Arif S. Sudirman dkk, Media Pendidikan (pengertian, Pengembangan dan 

pemanfaatannya), (Jakarta; CV Rajawali, 3991), Cet 3, h. 39-11. 
36

 Ibid., h. 13   
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 أو شفافة صورة ىو والثاين. ادلطبوعة واللوحات والصور الصور مثل شفافة، غَت مسطحة
 .وشفافة األفالم وشرائط األفالم وشرائح األفالم مثل شفافة صور

17 
 حيدد اخلطوة، ىذه يف: ادلعلم إعداد أوالً،: ىي الصور الوسائل استخدام تقنيات

 واليت( ادلادة) بالتعلم يتعلق فيما الوسائل خالل من ربقيقها يتعُت اليت األىداف ادلعلم
 ىذه يف: الدراسي للفصل التحضَت ثانياً،. التسليم اسًتاتيجيات مع الحًقا شرحها سيتم

 ادلثال سبيل على بادلهام، يتعلق فيما أيًضا طلبةال تعد بل فحسب، ادلعدات تعد ال اخلطوة
 العرض ثالثًا،. إخل وانتقادىا، وربليلها ادلالحظات وتدوين ادلتابعة على قادرًا لتكون

: والتطبيق التالية اخلطوة رابعا،. خصائصها مع ادللموسة التعليمية الوسائل عرض: التقدديي
 والتقارير ادلناقشات ادلثال سبيل على كمتابعة، نشطة التعليمأل حاجة ىناك العرض، بعد

 .ادلهام من وغَتىا
19 

 :يلي ما تعليمي نشاط كل يف الصور استخدام مبادئ تتضمن
 تدعم زلددة صور اختيار طريق عن أي ،زلددة تعليمية ألغراض الصور استخدم .أ 

 .ادلوضوع أو للدرس األساسي التفسَت
 التعليم عملية يف الصور استخدام فعالية ألن التعلم، يف الصور بُت اجلمع .ب 

 .التكامل تتطلب والتعلم
 .الفعالية من شلكن قدر بأكرب الصور استخدم  .ج 
 .الصور إىل الكلمات إضافة تقليل .د 

                                                             
37

 Munir, Multimedia: Konsep dan Aplikasi dalam Pendidikan, 

(Bandung;Alfabeta,3133),h.357-358 
38
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 تطوير على طلبةال تشجيع سيتم الصور، خالل من اإلبداعية، البيانات تشجيع  .ه 
 .النشاط أشكال من وغَتىا الرسم وفنون وادلكتوبة، الشفوية اللغوية ادلهارات

 العامة التقنيات من لكل صور استخدام أيًضا ديكن الصف، تقدم تقييم .و 
 .واخلاصة

19 
 

 العربية المفرداتب. 
 المفردات فهم. 1

 جزء أو ، آخر كيان أو شخص يعرفها اليت الكلمات من رلموعة ىي ادلفردات
 اليت الكلمات مجيع من رلموعة أهنا على الشخص مفردات تعريف يتم. معينة لغة من

 لبناء الشخص يستخدمها أن احملتمل من اليت الكلمات كل أو الشخص ذلك يفهمها
 .جديدة مجلة

 من رلموعة عن عبارة ىي kosakata أو ادلفردات" ،Zulhananـل وفقا 20
 ترمجتها ووصف فهم بالفعل لديها وكتابيا لفظيا ما شخص قبل من ادلستخدمة ادلفردات

 21".أجبدية وذبميعها الكلمات من غَتىا مع يقًتن أن دون
. لغة تشكل اليت الكلمات من رلموعة عن عبارة ىي ادلفردات ،Horn لـ وفقا

kosakata اإلصلليزية باللغة ادلفردات، تسمى العربية باللغة أو Vocabulary عن عبارة ىي 
 جزءًا ديثل آخر كيان أو شخص قبل من ادلعروفة الكلمات كنوز أو الكلمات من رلموعة

 يفهمها اليت الكلمات مجيع من رلموعة أهنا على تُعّرف مفردات ىناك. معينة لغة من

                                                             
39

 Ibid, h. 363-361 
31
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 تعلم أن على ادلتعلمون يوافق. جديدة مجل لتجميع ُتستخدم أن ادلرجح ومن الشخص
 .أجنبية لغة لتعلم األساسية والشروط اإلرشادات وىو مهم ادلفردات

 أو آخر، كيان أو شخص قبل من ادلعروفة الكلمات من رلموعة ىي ادلفردات
 الكلمات مجيع من رلموعة أهنا على الشخص مفردات تعريف يتم. معينة لغة من جزء
 مجيع أو الشخص ذلك يفهمها اليت الكلمات كل أو الشخص ذلك يفهمها اليت

 .جديدة مجلة إلنشاء الشخص ىذا يستخدمها أن احملتمل من اليت الكلمات
22 

 معروفة لغة تشكل اليت الكلمات من رلموعة عن عبارة ىي( kosakata) ادلفردات
 مع التواصل أو مجل تأليف يف استخدامها سيتم اليت الكلمات من ورلموعة للشخص

 على بوضوح تعتمد الشخص لغة جودة ألن اللغة يتقنوا أن يريدون الذين. احمليط اجملتمع
 .لديهم اليت ادلفردات وكمية نوعية

 

 (kosakata) المفردات تدريس من فاهدأ .2
 :يلي كما ىي( kosakata) العربية اللغة مفردات تدريس أىداف

 .طلبةلل جديدة مفردات تقدمي ( أ
 ألن ،جيد وصحيح بشكل ادلفردات نطق على قادرين ليكونوا طلبةال تدريب  ( ب

 .والقراءة مهارة الكالم يقدم أن ديكن والصحيح اجليد النطق
 داللة معٌت) معينة مجل سياق يف استخدامها عند سواء ادلفردات، معٌت فهم ( ج

 (.وضلوية
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 والكتايب( الكالم) الشفوي التعبَت يف ادلفردات وظيفة تقدير على القدرة ( د
 .للسياق وفقا( الكتابة)

 المفردات أنواع .3
 لواجباهتا وفًقا منها جزء كل ينقسم أجزاء، أربعة يف ادلفردات Thuaimah تصنف

 :التايل النحو على ووظائفها
 ادلهارة سياق يف ادلفردات توزيعأ( 

 ادلنطوقة اللغة سواء حد على( understanding vocabulary) لفهمل ادلفردات (1
 .والنصية

 استخدام الضروري من احلديث، يف. (speaking vocabularyللتكلم ) ادلفردات (2
 .رمسية أو رمسية غَت زلادثة كانت سواء الصحيحة، ادلفردات

 جيًدا اختيارًا الكتابة ىذه تتطلب(. writing vocabulary) للكتابة ادلفردات (3
 كتابة الكتابة ىذه تتضمن. للقارئ تفسَتىا يساء ال حبيث للمفردات ومالئًما

 أيًضا، الرمسية الكتابة. ذلك وغَت يومي أعمال وجدول يوميات مثل رمسية غَت
 إىل وما والصحف واجملالت العلمية واألوراق الكتب كتابة: ادلثال سبيل على
 .ذلك

 معناىا حسب ادلفردات تقسيمب( 
 ادلفردات ىو ادلفردات ىذا(. content vocabulary) األساسية الكلمات (1

 واألفعال األمساء ادلثال سبيل على صاحلة لتكون كتابة تشكل اليت األساسية
 .وغَتىا
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 ادلفردات وتوحِّد ُملزمة الكلمات ىذه(. function words) الدالة الكلمات (2
 ،احلرف اجلر ادلثال سبيل على. للكتابة جيًدا عرًضا تشكل حبيث واجلمل

 .وغَتىاأدوات االستفهام
 ال مفردات عن عبارة ادلفردات ىذه(. cluster words) الكلمات بُت اجلمع (3

 لتكوين أخرى كلمات مع دائًما درلها يتم ولكن دبفردىا، تقف أن ديكن
 .سلتلفة معاين

  الكلمة خصائص حسب ادلفردات تقسيمج( 
 إىل لإلشارة تستخدم كلمات عن عبارة (service words) اخلدمة كلمات (1

 .رمسي طابع وذات رمسية أو رمسية غَت بطريقة احلياة رلال يف سواء ادلهمة،
 عن عبارة ادلفردات ىذه(. special content word) اخلاصة األساسية الكلمات (2

 ويتم ربديداً  أكثر شيء إىل ادلعٌت ربول أن ديكن اليت الكلمات من رلموعة
 أو احمللية الكلمات أيًضا تسمى واليت ادلراجعة من معينة رلاالت يف استخدامو

 .ادلنفعة كلمات
 استخدامها حسب ادلفردات تقسيمد( 

 يف واسع نطاق على تستخدم اليت وادلفردات ،(active words) النشطة ادلفردات (1
 أن من الكثَت حىت أو الكتابة أو احملادثات سواء اخلطابات من متنوعة رلموعة
 .ادلختلفة القراءات خالل من ويعرف يسمع
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 مفردات فقط تصبح اليت ادلفردات وىي ،(passive words) سلبية كلمات (2
 الكتب خالل من ادلفردات ىذه تُعرف. تستخدم ما نادراً  ولكن الشخص
 .العلمية األعمال أو الكتب كتابة يف كمراجع عادةً  ُتستخدم اليت ادلطبوعة

23 
 :ىي( non-Arab) لألجانب تدريسها جيب اليت اإلمجاع اختيار يف ادلبادئ

 .غالًبا ادلستخدمة( kosakata) ادلفردات اختيار التوتر كلمة تعٍت (1
 .هبا الناطقُت قبل من تستخدم ما غالباً  اليت ادلفردات اختيار التوزع كلمة تعٍت (2
 يف ادلستخدمة الكلمات وىي معينة، ومعاين معينة كلمات اختيار تعٍت حيةادلتا (3

 .أيًضا معينة رلاالت
 ما نادراً  اليت الكلمات وترك وادلشهورة ادلألوفة الكلمات اختيار ألف كلمة تعٍت (4

 .الضحى من أكثر ادلعروف كلمة مشس كما. ادلستخدم يسمعها
 وليس اجملاالت سلتلف يف استخدامها ديكن اليت الكلمات اختيار يعٍت مشول (5

 شيوعا أكثر ىي بيت اجلملة مثل. احلقول بعض احلصر ال ادلثال سبيل على
 .منزل

 الكلمات من بدالً  طلبةال حيتاجها ما غالباً  اليت الكلمات اختيار يعٍت ،عادلية (6
 .مطلوبة تكون ما نادراً  أو األحيان بعض يف إليها حاجة ىناك تكون ال اليت

 من الرغم على العربية الكلمة اختيار أي العربية، الكلمات اختيار دبعٌت ،بةو عر  (7
 من بدالً  ىاتف كلمة استخدام اختيار مثل. أخرى لغات يف مقارنة وجود

 .التلفون
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 العربية المفردات تدريس في مهمة أشياء .4
 :ىي ادلفردات تدريس يف ادلهمة األشياء

 .وحدىا تقف ال ادلفردات تدريس. أ
 ادلطالعة بتدريس يرتبط ولكن بذاتو قائم كموضوع ادلفردات تدريس يتم ال

 (.percakapan) واحملادثة (mendikte) اإلمالءو  (kosakata) االستماعو 
 ادلعٌت حدود. ب

 اللغة لطلبة صعوبة يصبح ىذا. ادلعاين من العديد ذلا يكون أن ديكن كلمة
 ادلناسب ادلعٌت تدريس فقط للمبتدئُت للمعلم ينبغي الصدد، ىذا يف. األجنبية
 تطوير ديكن ادلتقدم، ادلستوى على. طلبةال وذاكرة انتباه يكسر ال حىت للسياق،
 .الكلمة معٌت حول واسعة رؤية طلبةال لدى يكون حبيث للمعٌت تفسَتات

 السياق يف ادلفردات. ج
. اجلمل يف استخدامها معرفة دون صحيح بشكل ادلفردات من العديد فهم ديكن ال

 سبيل على. طلبةال فهم تزعج ال حىت السياق يف ادلفردات ىذه مثل تدرس أن جيب
 اخل اجلر احلرف ادلثال

 ادلفردات تدريس يف ترمجة. د
 ولكنو طريقة، أسهل ىو األم اللغة إىل ترمجتو خالل من ادلعٌت تدريس إن

 عند طلبةال عفوية من احلد ذلك يف دبا الضعف، نقاط من العديد على حيتوي
 بلغة ادلفردات كل وليس ،طلبةال ذاكرة يف الضعيف والتعلق التعبَتات، يف استخدامو
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 أخَت، كحل بالًتمجة يُنصح لذلك،. االم اللغة يف الصحيح يعادل ما ذلا أجنبية
 .عرضها يصعب اليت أو اجملردة الكلمات باستثناء

 الصعوبة مستوى. ه
 تقسيمها ديكن اإلندونيسيُت طلبةلل العربية ادلفردات أن ندرك أن ادلهم من

 :الصعوبة مستوى حيث من ثالثة، إىل
: مثل اإلندونيسية، يف الكلمات مع تشابو أوجو ىناك ألن سهلة، كلمات (1

 علماء كتاب، كرسّي، رمحة،
 اإلندونيسية، يف تشابو وجود عدم من الرغم على صعبة ليست كلمات (2

 ذىب سوق، مدينة،: مثل
 .تدىور استويل،: مثل نطقها، أو شكلها بسبب سواء صعبة، كلمات (3

24 
 العربية المفردات تدريس طريقة .5

 على التعرف يف طلبةال تعلم خربات أو ادلفردات تدريس وتقنيات مراحل شرح يتم
 :التايل النحو على عليها واحلصول ادلفردات معاين

 الكلمات إلى االستماع. أ
 اليت الكلمات إىل لالستماع الفرصة طلبةال امنح. األوىل ادلرحلة ىي ىذه

 الصوت عنصر إتقان مت إذا. اجلمل يف أو أنفسهم خالل من سواء ادلعلم، يتحدثها
 االستماع على قادرين طلبةال يكون ثالثة، أو تكرارين يف مث فمن ،طلبةال قبل من للكلمة

                                                             
31
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 تؤدي السمع أخطاء ألن للغاية مهمة االستماع من ادلرحلة ىذه تعد. صحيح بشكل
 .والكتابة النطق يف دقة عدم أو أخطاء إىل
 الكلمة نطق. ب

 قول إن. مسعوىا اليت الكلمات ليقولوا الفرصة طلبةال إعطاء ىي التالية اخلطوة
 كثب عن االنتباه ادلعلم على جيب. أطول لفًتة تذكرىا على طلبةال يساعد جديدة كلمة

 كل نطق أو النطق يف األخطاء ألن طلبةال قبل من كلمة كل نطق أو النطق دقة إىل
 العربية الكلمات. الكتابة يف أخطاء إىل تؤدي النطق يف أخطاء ألن طلبةال قبل من كلمة

 دراية على تكون أن جيب ،فطر ،تقو ،عصر: مثل إندونيسية، كلمات أصبحت اليت
 .ىنا األحيان من كثَت يف ربدث ألنو
 الكلمات معنى على الحصول. ج

 طريقة ىناك يكن مل ما الًتمجة، لتجنب اإلمكان قدر طلبةال للكلمة معٌت إعطاء
 فلن ،طلبةلل األم اللغة دائًما يستخدم ادلعلم كان إذا ألنو االقًتاح، ىذا طرح مت. أخرى
 الكلمة معٌت نسيان سيتم بينما دراستها، يتم اليت باللغة مباشر اتصال ىناك يكون
 .طلبةال قبل من بسرعة

 الكلمة قراءة. د
 على ادلعلم يكتب اجلديدة، الكلمات معٌت ويفهم ويقول طلبةال يسمع أن بعد

 حيتاج األلف للمرة ىنا،. عال   بصوت لقراءهتا الفرصة طلبةال منح يتم وبعدىا السبورة،
 إذا اخلطأ، ىذا. النطق يف خطأ يوجد ال لذلك ، طلبةال قراءة دقة من التحقق إىل ادلعلم

 .طويلة لفًتة إرفاقو يتم أن خُيشى تصحيحو، يتم مل
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 ةالجمل جعل. ه
 يف احلجرية الكلمات استخدام وىو ادلفردات تدريس نشاط ىي األخَتة ادلرحلة

 إصدار طلبةال من يطلب مث اجلمل على أمثلة ادلعلم يعطي. وخطياً  شفهياً  مثالية، مجلة
. الكلمات معٌت فهم على طلبةال مساعدة يف مفيدة التمارين ىذه مثل. شلاثلة مجل

 يف اخلطوات أو اإلجراء مجيع على اجلديدة الكلمات كل إدخال جيب ال بالطبع،
 اختيار الضروري من السبب، ذلذا. االعتبار يف الوقت عامل أخذ أيًضا جيب. ادلقدمة

 بالسياق ارتباطها عند الكامل دبعناىا فقط مفهومة كلمات أو بالفعل، صعبة كلمات
25 
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 الثالث الباب
  البحث طريقة 

 
 
 البحث ةقيطر  . أ

 ذات البيانات على للحصول علمية كطريقة البحث طريقة تعريف يتم عام، بشكل
 .احملددة واالستخدامات األغراض

1
 صحيح بشكل البحوث إجراء على قادرة لتكون  

 .البحث الطريقة ىذه الكاتبة ستخدمت البيانات، وحتليل البيانات جلمع زلاولة يف ومنتظم،
 ىو( PTKالبحث العمل للصف الدراسي ) ىي البحث ىذا يف ادلستخدمة الطريقة

 االستقرار لتحسني اإلجراءات مرتكبو هبا يقوم والذي ،العاكس البحث أشكال من شكل
 .ميالتعل ممارسة يف للظروف فهمهم وتعميق مهامهم أداء يف ألفعاذلم العقالين

2 
 ممارسات جودة حتسني إىل يهدف حبث إجراء ىوالبحث العمل للصف الدراسي 

 والتعلم التعليم عملية أو طلبةال على البحث العمل للصف الدراسي يركز. الفصل يف ميالتعل
 حل ىو البحث العمل للصف الدراسي من الرئيسي اذلدف. الدراسي الفصل يف حتدث اليت

 أنشطة يف للمعلمني احلقيقية األنشطة وزيادة الفصل يف حتدث اليت احلقيقية ادلشكالت
 .هبم اخلاصة ادلهين التطوير

3
 

 

                                                             
1
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 :يلي كما مفاىيم أو عناصر ثالثة على الفصل يف البحث حيتوي لذلك،
 خالل من العلمية ادلنهجية خالل من معني كائن إىل النظر نشاط ىو البحث (1

 .مشكلة حلل حتليلها مت اليت البيانات مجع
 التعليم عملية جودة حتسني أو حتسني هبدف ينفذ مقصود نشاط ىو العمل (2

 .والتعلم
 من الدرس نفس نفسو الوقت يف يتلقون الذين طلبةال من رلموعة ىو الفصل (3

 .ادلعلم
5 

 :ذلك يف مبا أجزاء، ثالثة إىل الفصل يف البحث مبدأ ينقسم
 .نشاط أو برنامج يف البحوث مشاركة (1
 يف البحث أنشطة خالل من النشاط أو الربنامج جودة لتحسني ىدف ىناك (2

 .الدراسي لالفص
 .النشاط أو الربنامج جودة لتحسني إجراءات ىناك (3

4 
لدى  العربية ادلفرداتعلى  السيطرة رقيةت دلعرفة دورتني على البحث ىذا إجراء مت

 ىذا يف دورة كل تتكون. المبونج بندر 3 العالية األزىر درسةمب طلبة الصف احلادى عشر
 النحو على شرحها سيتم واليت والتفكري وادلالحظة والتنفيذ التخطيط من العملي البحث

 :التايل
 
 

                                                             
5
 Supriyono, ibid, hal 54 

4
Ibid, hal 55 
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 (planning) التخطيط .1
 :ىي هبا القيام مت اليت األشياء التخطيط، مرحلة يف
 سيتم اليت األساسية الكفاءات دلعرفة الدراسية ادلناىج حتليل البحث جيري ( أ

 طلبةلل تسليمها
 تنفيذ التعليمصنع خطة   ( ب
 صورالوسائل البصرية  تستخدم تعليمية مواد صنع  ( ج
 الدراسي الفصل بحثال دورة يف ادلستخدمة األدوات صنع ( د
 ميالتعل تقييم أدوات تطوير ( ه

 (acting) تنفيذال .2
 :ىي هبا القيام مت اليت األشياء التنفيذ، من ادلرحلة ىذه يف
 حتيايت مع موالتعل   التعليم أنشطة فتح ( أ

 الصلوات قراءة إىل طلبةال يدعو تعليمي نشاط بدء  ( ب
 صور الوسائل البصرية باستخدام ادلوضوع تقدمي ( ج
 سؤال أو مسابقة يعطي ادلعلم ( د
 تسليمها مت اليت ادلواد لتذكر منهم لكل الفرصة طلبةال إعطاء يتم ( ه
 معا واالستنتاجات تعزيز ( و
 .رقباتادل أو ادلالحظات جعل ( ز
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 (observation) المالحظة .3
 :ىي تتم اليت األشياء ادلالحظة، مرحلة يف
 موالتعل   التعليم أنشطة حالة مالحظة ( أ

 طلبةال نشاط ةمالحظ  ( ب
 اجلماعية ادلناقشات يف طلبةال قدرة الحظ  ( ج

 (reflecting) التفكير .4
 بيانات وتلخيص تصنيف طريق عن البيانات حتليل يتم التفكري للبحث، مرحلة يف
 مرحلة يف. ادلالحظة مرحلة يف للصورة البصريةالوسائل  بواسطة مجعها مت اليت التطبيق
 كمادة اإلجراء تنفيذ يف العيوب أو القصور أوجو بتقييم أيًضا البحث تقوم ،التفكري
 .التالية الدورة لتحسني ومراعاة

 :التايل الشكل يف احلركي البحث ىذا تصميم رؤية ديكن
 
 
 
 

 
 
 
 

 التخطيط

 

 الدورة الثانية

 التفكري

 

 ادلالحظة

 التنفيذ

 

 التفكري

 

 ادلالحظة الدرة االوىل التخطيط

 

 التنفيذ
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 البحث موضوع وكائنب.
 بندر 3 العالية األزىر درسةمب طلبة كان فقد ،البحث ىذه دلواضيع بالنسبة أما

 خالل من العربية اللغة السيطرة على  ترقية ىو البحث ىذا من الكائن بينما. المبونج
 .الوسائل البصرية باستخدام ادلفردات

 النجاح مؤشراتج. 
 طلبة مجيع من األقل على٪ 07 تطبيق مت إذا ،البحث ىذه يف النجاح مؤشرات

 حتقق دورتني، باستخدام الدراسي للصف العمل بحثال تطبيق عند عشر احلادي الصف
 القول ديكن مث أكثر، أو٪ 07 البالغة ادلفردات قيمة حتقيق يف األىداف وتلبية جيدة نتائج

 .تنجح أو الكاملة ميالتعل عملية إن
 البيانات جمع تقنياتد. 

 الرئيسي اذلدف ألن البحث، يف اسرتاتيجية األكثر اخلطوة ىي البيانات مجع تقنيات
 ةالباحث صلحت لن البيانات، مجع تقنيات معرفة دون. البيانات على احلصول ىو البحث من

 أن ديكن البيانات، مصدر من عرضها عند. احملددة البيانات مبعايري تفي بيانات على
 .الثانوية وادلصادر األولية ادلصادر البيانات مجع ستخدمت

 ادلستجيبني من مباشرة بيانات على الباحثة صلحت حيث األولية، البيانات مصادر .1
 الوسائل البصرية استخدام حول بيانات على للحصول مباشرة بادلالحظات ويقومون

 ىي األساسية البيانات مصادر فإن البحث، ىذا يف. العربية ادلفردات تدريس يف
 مدرسة من عشر احلادي الصف طلبةو  الوكا مناىج العربية، اللغة تعليم مدرسي
 .المبونج بندر  3العالية  األزىر
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 مباشر، غري بشكل البيانات على الباحثة صلحت حيث الثانوية، البيانات مصادر .2
 مع عالقة ذلا واليت بالفعل ادلوجودة البيانات من عليها احلصول يتم اليت والبيانات
 ىذه البحث بيانات تتضمن. التكميلية البيانات مصادر أو دراستها ادلراد ادلشكلة

 اليت األخرى واألشياء التحتية والبنية ادلرافق توفر ومدى طلبةال وعدد ادلعلمني عدد
 .تدعمهم

6 
 البيانات، مجع تقنيات أو طرق حيث من إليها النظر عند ذلك، على عالوة

 ووثائق ،(wawancara) وادلقابالت ،(pengamatan) ادلالحظة طريق عن هبا القيام ديكن
 :التايل النحو على البيانات مجع
 المالحظة طريقة .1

 اإلجراءات تأثري مدى لتصوير( البيانات استعادة) مراقبة نشاط ىي ادلالحظة
 .اذلدف إىل وصلت اليت

 مالحظة ىي البحث ىذه يف ادلطبقة ادلالحظات أنواع 7
 الذين األشخاص هبا أدىل اليت ادلالحظات وىي ادلكتوبة، واالختبارات ادلشاركني
 .اإلجراءات تنفيذ عملية يف بنشاط يشاركون

 للحصول ادلؤلف يستخدمها اليت األساسية الطريقة ىي ىذه ادلالحظة طريقة
 وقت يف تنفيذىا يتم واليت الوسائل البصرية استخدام يف ادلباشرة وادلراقبة البيانات على

 ىذه نتائج من. طلبةلل العربية ادلفردات لتدريس زلاولة يف التعلم عملية يف واحد
 سوف اليت األشياء ستجعل طلبةلل ادلقدمة العربية ادلفردات تعلم عملية فإن ادلالحظات،

                                                             
6
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D  (Bandung: Alfabeta, 0212), h. 

004. 
7
 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Profesi Guru, (Jakarta; 

Rajawali Pers, 0211),  h. 153 
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 ُتستخدم. لتحليلها احلقل من جتريبية كبيانات الستخدامها بوضوح، ةالكاتب الحظهات
 واستخدام والتعلم التعليم عملية يف طلبةال أنشطة حول بيانات جلمع ادلالحظة طريقة

 3 األزىر من عشر احلادي الفصل يف العربية اللغة مفردات تدريس يف الوسائل البصرية
 .المبونج بندر

 المقابلة طريقة .2
 على للحصول ادلقابلة بإجراء القائم جيريو حوار ىي wawancara أو ادلقابلة

 لتعليم مدرس مع أجريت اليت ادلقابلة ىذه يف مقابلتو دتت الذي الشخص من معلومات
 .العربية اللغة تعلم حول معلومات أو بيانات على للحصول العربية اللغة

 يستمع حيث شفهًيا تتم البحث يف وأجوبة أسئلة عملية أيًضا ىي ادلقابلة
 .ادلعلومات أو ادلعلومات إىل مباشرة لوجو أكثر أو شخصان

8 
 :ثالثة إىل ادلقابلة تقسيم ديكن التنفيذ، أسلوب من إليها النظر عند

 موجهة مقابلة ( أ
. فيو التحقيق يتم الذي ادلوضوع تستخدم اليت ادلقابالت ىي ادلوجهة ادلقابلة

 مقابلة وإجراء بعناية طرحها ادلطلوب والقضايا التوجيهية ادلبادئ بإعداد الباحث يقوم
 .ادلقابلة إجراء قبل
 ( مجانية) الموجهةغير  المقابلة  ( ب

 واألجوبة األسئلة بتوجيو ادلقابلة بإجراء القائم يقوم حيث مقابلة عملية ىي
 .وادلقابلة البحث على للرتكيز الرئيسية النقاط إىل اخلطأ طريق عن

                                                             
8
 Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, Metode Penelitian, (Jakarta; Bumi Aksara, 

1997), h. 83 
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 الموجهة المجانية المقابلةج( 
 النقاط بتحديد فقط ادلقابلة بإجراء القائم يقوم شيء، كل من مزيج ىي 
 .ادلوقف أعقاب يف ادلقابلة عملية تتم حبيث فيها، التحقيق يتعني اليت الرئيسية
 استخدموا ادلؤلفني ألن اإلرشادية ادلقابالت الكاتبة استخدم ،البحث ىذه يف
الوسائل  استخدام حول بيانات على احلصول أجل من وواضحة، واضحة إرشادات

 .تعلمهم يف العربية اللغة معلم إىل ادلوجهة البصرية
 التوثيق طريقة .3

 ادلستندات، وحتليل مجع خالل من البيانات جلمع تقنية عن عبارة ىو التوثيق
 .واإللكرتونيات الصور أو ادلكتوبة الوثائق سواء

9 
 بتاريخ ادلتعلقة البيانات مثل ثانوية بيانات على للحصول الطريقة ىذه ُتستخدم

العالية  األزىر درسةمب طلبة وتغيب طلبةال وقائمة ادلعلمني وقائمة 3 العالية األزىر مدرسة
 .وغريىم 3
 البيانات تحليل طريقةه. 

 من للغاية، واحلامسة ادلهمة البحثية األنشطة من سلسلة أحد البيانات حتليل يعد
 .جدوى أكثر مجعها يتم اليت ادلعلومات أو البيانات تصبح التحليل، ىذا خالل

12 
 حبثية نتائج على احلصول أجل من البحث رلال يف للغاية ضروريًا البيانات حتليل يعد

 :ىي البيانات حتليل يف ادلستخدمة العديدة الطرق. حبثية كنتائج استخدامها ديكن

                                                             
9
 Ahmad Hufad,  Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta; Direktorat Jendral Pendidikan Islam 

RI), h. 174 
12

 Moh. Ainin, Op.Cit. h. 131 
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 البيانات جبمع ةالباحث قومت ادلرحلة ىذه يف أي (Data Reduction) البيانات ختفيض .1
 ادلهمة األشياء وخيتار ويلخص الحق، وقت يف احلقل من عليها احلصول مت اليت

 .الضرورية غري ادلوضوعات ويتجاىل واألمناط ادلوضوعات عن ويبحث
 شكل يف البيانات تقليل بعد اخلطوة ىذه تتم ،(Data Display) البيانات عرض .2

 .سردي نص شكل ويف موجز وصف
 واستخالص ،(Conclusion Drawing / Verification) التحقق/  الرسم استنتاج .3

 .والتحقق النتائج
11 

 على اإلجابة على قادرة تكون قد النوعي البحث يف االستنتاجات فإن وبالتايل
 ادلشكالت أن ذكر كما ألنو ال، رمبا ولكن البداية، من صياغتها دتت اليت الصياغة

 .البحث إجراء بعد تتطور وسوف مؤقتة تزال ال النوعي البحث يف ادلشكلة وتركيبات
التخفيض والعرض  بيانات بني ةالباحث رتبطت البيانات، ىذه من التحقق عند

الوسائل  باستخدام ادلتعلقة النظريات مطابقة خالل من البيانات من يتحقق مث ،البيانات
 3 العالية األزىر مدرسة من عشر احلادي الصف يف العربية اللغة مفردات تدريس يف البصرية

 .المبونج بندر

                                                             
11

 Nur Hidayatus Soleha, Penggunaan Media Strip Story Dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

Al-quran Hadist Peserta Didik Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sukarame Bandar 

Lampung, (Program Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan 

Lampung, 0215), h. 62. 
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 ثالبح تحليل

 
 المبونج بندر 3 العالية ألزهرا أ. شخصية المدرسة

 المبونج بندر 3 العالية األزهرالمدرسة  تاريخ. 1
ليم يف وي حعلى اعتبار أن نشأ إستنادا بندر المبونج  3العالية  ادلدرسة األزىر 

 :جتاجنونج كاران ىناك مؤسسة األزىر
 األطفالروضة  2أ.  
 ادلدرسة االبتدائية 1ب.  
 لثانويةدرسة اادل 1ج.  
 الثانوية.درسة ىناك ادلليم ااحلوي د. وحول طريقة  
 مع عدد الرسالة: 1992يناير  2واستنادا إىل االعتبارات أعاله، عن  

021/YAL/XI/0992, األزىر  ادلدرسة األزىر تاجنونج كارانغ تطبيق إلنشاء  مؤسسة
من  مقاطعة المبونج،قسم الًتبية و التعليم وزرة إىل ليم، ااحلوي يف الطريق  3 العالية

 .قسم الًتبية و التعليم وزرةخالل 
وزارة الًتبية والتعليم ادلكتب اإلقليمي رئيس مقاطعة المبونج مع بالرسالة مث يوافق 

/  612قرار وزير الًتبية والتعليم والثقافة جلمهورية الرقم إندونيسيا: كان الت خروج رسالة
I.12 / 1994 يوليو  1منذ ادلسؤول تبدأ  ، والرسالة ساري 1994ناير ي 26، بتاريخ

1992. 
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 األزىر كمدرسة تأسست اليت المبونج بندر 3 العالية األزىر مدرسة تأسست
 المبونج األزىر مؤسسة رعاية حتت ،1992 يوليو 3 يف رمسًيا حليمواي  3 العالية
 .والثقافة التعليم وزير مبوافقة

 ."A معتمد" 2008 عام يف المبونج بندر 3 العالية األزىر مدرسة حالة
 نوفمرب 4 تاريخ 025290.ادلدرسة العالية رقم:  األخَت االعتمادرسالة 

2014    
 :  الرئيسية

 1999-1992 سودرتوا (1
 2002-1999 عارفُت زيدي الدكتورندوس احلاج (2
 2004-2002 ،ادلاجستَت ،توكيمُتالدكتورندوس  (3
 2008-2004 يف عائشةالدكتورندس  (4
 اآلن حىت 2008 الدكتورندس معار الدين ادلاجستَت (5

 المبونج بندر 3 العالية األزهر مدرسةلا ورسالة رؤية. 2
 المبونج بندر 3 العالية األزهر مدرسةل رؤيةأ( ال
 :ىي المبونج بندر  3 العالية األزىر درسةدل رؤيةال
 ".المبونجرلتمع خيار  ووو،،ادل سالمي،اإل ،االنضباط " 

 :هي ياإلسالم مؤشرات
األزىر  بعد التخرج من ادلدرسة  طلبةلجزء واحد لالقرآن بقدر حفظ زيادة   (1

 بندر المبونج 3 العالية
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احلديث االختيار ادلنصوص عليها من ادلدرسة أو مؤسسة األزىر  حفظ زيادة  (2
 .المبونج

ادلدرسة وخارجها على حد سالم بُت اجملتمع ادلدرسي داخل ال متعود بقول  (3
 .سواء

 ، PHBI ،Sanlat ،GBIجبيد مثل مجيع األنشطة  ادلدارس اإلسالمية تنظيم   (4

 .ماعة ويَتىاباجلالظهر  صالة
السنة يف البيئة ادلدرسية من العبادة جملتمع ادلدرسة يف تنفيذ ا من الوعينشأة   (5

 .القرآن ويَتىاقراءةصالة الضحى، 
 . طلبة: على األقل من ال25العربية بنسبة إتقان على للغة وكذلك   (6
ستبقوا اخلَتات او فم والعمل الذي يقوم على روح الصد، يومنو روح التعل  (7

 .جملتمع ادلدرسي بأكملو الذي يتميز بزيادة يف العمل
 

 :هي االنضباط مؤشرات
 يف الوقت ادلناسب  احلاضر / تأيت (1
 التدريباتتمرين أو أن يكون ادلوعد احملدد يف تنفيذ ال (2
 وفقا للجدول احملدد يف الوقت ادلناسب طلبةتثقيف ال (3
 وإهناء  عملية يف الوقت ادلناسب من الدخول، (4
 عائدين  يف األول عند دائما طلبةوضع ال (5
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 :هي الجودة مؤشرات
مجيع ادلعلمُت وادلوظفُت يف تنفيذ من قبل جيدا  تقان على علم التكنولوجي إ (1

 .ادلدرسةواجباهتا ومسؤولياهتا يف 
يف الفصول  ام من قبل ادلعلمُت يف تنفيذ التدريس جيديزيادة منهجية التعل (2

 .الدراسية وخارج الفصول الدراسية
علم  باستخدام تقييمالعاجلة مادلدرسُت  من كل منهجية تقييمإتقان  (3

  التكنولوجي. 
 لم.عملية التعليم و التعجع لامعلم كمر كل كاملة من قبل  الم يتوفر إدارة التعل (4
ادلعلمُت أو ادلوظفُت  50عن  على األقلجنبية ااجنليزي( األلغة إتقان على ال (5

 .م يف ادلدرسةيكلغة التدريس يف التعل
مرات يف  3الوعي من ادلعلمُت إلجراء التجارب ادلعملية على األقل منو  (6

 الدراسي النصف األول
 ادلعلمُت لكتابة األورا، العلمية وإجراء البحوواإلجراءات اليت  من الوعي منو (7

 : من ادلعلمُت25عن على األقل 
احملظوظُت أكثر من  اجلامعات اخلاصيف اجلامعات احلكومية أو  طلبةقبول ال (8

80:. 
  .:100سنويا  يف الصف الثاين عشر طلبةالنسبة النجاح  (9

( ويَت OSNاألكادميي اادلتفوقُت يف خمتلف البطوالت سواء وصلت  (10
 .األكادميية إىل ادلستوى الوطٍت
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 :هي الموثوقة البصيرة مؤشرات
   .علم التكنولوجي م واإلدارة ادلدرسية على أساسيالتعل تطبيق منوذ (1
إدخال اللغة اإلجنليزية كلغة التدريس باإلضافة إىل اإلندونيسية يف كل   (2

 طلبةوبُت ال بعضهم البعض طلبةالفئات يف سيا، التدريس والتفاعل بُت ال
 .وادلعلمُت

 .ادلدرسة جلعل اللغة اإلجنليزية كأداة اتصال من اجملتمع الوعي منو (3
 بدء العالقات االشبكات( بُت الطرفُت ادلدرسة واخلارجية، وخاصة يف اخلارج (4

 البالد.
 النبيلة للثقافة ادلدرسة مثل: ةحافظ على احملافظة القيم (5

 .والبعض اآلخر، وإىل اهللادلصداقية ىي وفيا لنفس،  ( أ
 ظروف. العمل اجلماعي ىو روح العمل اجلماعي يف كل حالة و ( ب
 .التعاطف ىو أن يشعر ادلشاكل اليت يواجهها اآلخرون ( ج
 .ريبة صادقة يف مساعدة اآلخرين ( د
 ادلشاكل. النضج ىو النضج يف مواجهة ( ه
 بعضهم البعض. بُت احًتاما االحًتام ىو ادلتبادل ( و
 .خلق جو من الربودة مهذب، ومتواضع وف من أخال، ياللط ( ز
 .تنفيذ السلوك ادلنحرف على النزاىة ال تتأور بسهولة ( ط
 .خللق شيء جديد ومفيد للمنظمات وادلؤسساتاإلبتكار العمل  ( ح
 .ميزة أن لديو الثقة ليكون أفضل ( ي
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 .مشكلة يواجوليست جامدة يف وىي ادلرونة  ( ك
 .تتصرف و نفيذاحلكمة يف الت ( ل

 المبونج بندر  3مدرسة األزهر العالية لالرسالة . (ب
 :يلي كما ىي المبونج بندر  3مدرسة األزهر العالية لالرسالة 

 بناء بيئة تعليمية ذات جودة وذلا ميزة يف التعليم العام واإلسالمي. (1
 ادلرح. خالقة و فعالة و إنشاء الفرو، الدقيقة يف العلوم اإلسالمية و (2
تعميق القرآن والصالة وقيم اإلميان، واألنشطة الدينية مع رلموعة متنوعة  ترقية (3

 من العروض.
 كرمية والقدرة التنافسية العالية.  باخال، ودةاجل لالبإنشاء جناح الط (4
 م ادلهٍت.يأمناط التعل تطبيق (5
 .طلبةال الثقافة من االنضباط الذايت، ادلعلمُت و منعشة لتضافر و (6
ة رلموعة متنوعة  الالمنهجية اليت ذلا مسامهة يف منو من األنشط اجشغل اذل (7

 .طلبةاالنضباط اجلاذبة بُت ال
ودة اجلاجملتمعات، من أجل حتقيق تطلعات ادلرتبطة  و رسةالتعاون بُت ادلد ترقية (8

 .االنتاج ومعًتف هبا بيئة التعليم
  . علم التكنولوجيتقديرا الثقة من خالل توفَت أداة تعليمية حديثة منحرفات  (9
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 البيانات عرض. ب
 لدى العربية ادلفردات إتقان زيادة يف الوسائل البصرية استخدام قبل ميالتعل خمرجات. 1

 المبونج بندر  3مدرسة األزىر العالية  يف عشر احلادي الصف طلبة
 الباحثة توافق ،2019 أيسطس 7 األربعاء يوم االختبار األول مرحلة أجريت

 سؤاال 20 ادلقدمة االختبار األول أسئلة إمجايل بلغ. حتريري اختبار إجراء على وادلعلمون
 .مسبًقا تقدميها مت اليت ادلواد من مادة  طلبةلل

 السيطرة  يف األولية طلبةال قدرة حتديد إىل طلبةلل االختبار األول تقدًن يهدف
 حالة دلعرفة ميدانية مراقبة كعمل صممت واليت ادلعلم نقلها اليت العربية ادلفرداتعلى 

 :التايل النحو على االختبار األول نتائج بيانات حتليل. مسبًقا العربية اللغة تعلم وظروف
 4.1 الجدول

 االختبار األول في طلبةال تحصيل نتائج
 بيان نتيجة اسم رقم
0 ADITYA GUMAI 65 TT 

2 ALYRA AYU KINANTI 55 TT 

3 ANJELINA PRILA VIZI NZ 45 TT 

4 ARIF RAHMAN HAKIM 55 T 

5 AULIA ANANDA 45 TT 

6 CECE TIARA SAFITRI 61 TT 

5 DARMA PUTRA ADITAMA 65 TT 

8 DHEA AMANDA PUTRI 91 T 

9 DWI ADI PUTRA 65 TT 

01 FARAH FERNANDA 95 T 

00 FIRMANSYAH ABDUL AZIZ 51 TT 
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02 GUSJIYANTI ARIES TIANO 61 TT 

03 INDRA BANGSAWAN 01 TT 

04 INTAN PERMATA SARI 85 T 

05 JOVITA YOSEPAH 011 T 

06 M. REZKY ADYTAMA 95 T 

05 MITA DAMAYANTI 55 T 

08 MUHAMMAD EVAN 61 TT 

09 MUHAMMAD RAFI DAFFA KHOIRI 65 TT 

21 M. HAFIZH RISQULLAH 011 T 

20 NADIA ISTIKOMAH 95 T 

22 NUR AINI ARI ONGKANA 51 T 

23 NUR FAJRI VANZA JAVIER 65 TT 

24 RAHMALIA PUTRI 65 TT 

25 RAKHA KUMARAZAKI 61 TT 

26 REZA FEBRIANA 011 T 

25 RIKO FERNANDO 55 T 

28 SABITA HAMDUNNA SYAFITRI 55 TT 

29 SHAYUQI AZIZ 011 T 

31 SHELA SAFRINA 95 T 

30 SRI INDAH LESTARI 45 TT 

32 THARISSA NADIA KRISTINA 65 TT 

33 VANESHA SARASWATI 65 TT 

34 VINNA VEBRIYANTI 85 T 

35 YOSA NABILA 65 TT 

36 ZIQRI ABDILLAH 41 TT 

 2515 عدد النتيجة 

 69,58 متوسطة النتيجة
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T ( أكملوا) 05 

TT (مل يكملوا) 20 

مال خمرجات التعليمتمعايَت اك  40% 

 
 كانت ىذا، االختبار األول نشاط يف أنو إىل الباحثة تخلص أعاله، اجلدول من

 21 كان بينما:( 41ا اطلبة 15 وجود على االكتمال معايَت إىل وصلوا اطلبة 36 قدرة
 األدىن احلد اكتمال معايَت. ادلتوسط من أقل يزالون ال اآلخرين طلبةال من:( 59ا
 البيانات على بناءً . العربية اللغة دلواد 70 ىي فرد كل عليها حيصل أن جيب اليت( KKMا

 .نسبًيا منخفضة تزال ال طلبةال لدى العربية اللغة مفردات يالبية أن مالحظة ميكن أعاله،
 حل على طلبةال يعمل عندما أنو تظهر األولية، واالختبارات ادلالحظات نتائج من
 طلبةال حىت ىناك. األسئلة على اإلجابة يف طويلة لفًتة طلبةال معظم يفكر ادلشكالت،

 أيًضا وىناك أصدقائهم، على يغشون حبيث اخلاصة إجاباهتم يف الثقة إىل يفتقرون الذين
 ليسوا طلبةال أن يوضح كما. أصدقائهم لرؤية وإيابًا ذىابًا يتقدمون الذين طلبةال بعض

 يستخدم يزال ال الذي بالتعلم طلبةال حياة حالة تتأور أن ميكن. بالعمل للقيام مستعدين
 احلد إىل ادلوجودة الوسائل زيادة إىل يؤدي وال ،(التعلم وسائل بدونا التقليدية الطريقة
 .األقصى
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 الدورة لبيانات التعرضج. 
 ىاألولللدورة  ميالتعل. 1
 للدورة االولى العمل تخطيط. (أ

 طلبةل العربية ادلفردات اكتمال نسبة مع االختبار األول الباحثة أجريت أن بعد
 ما االكتمال نسبة:.  41 عليها احلصول مت اليت النتائج كانت عشر، احلادي صفال

 للقاء األوىل الدورة خططت ذلك، بعد. االكتمال دلعايَت األدىن احلد إىل تصل مل زالت
 يف األول الدراسي صفال من IPA 3 عشر احلادي صفال ميلتعلللباحثة  والثاين األول

 فصل ويف ادلدرسةال يف موضوع حولعربية ال اللغة برنامج من عشر احلادي صفال
 ،العربية ادلفردات ترقية السيطرة على  إىل هتدف اليت الصورة البصرية وسائل باستخدام

 :وىي أشياء، عدة ةالباحث تأعد للعمل، األوىل الدورة تنفيذ قبل
 (RPPا التعلم تنفيذ خطة إعداد (1
 فصلال ىف موضوع مع ادلواد إعداد (2
 بادلواد يتعلق موضوع إعداد (3
 ةللصور  الوسائل البصرية إعداد (4
 واجلواب السؤال بطاقات مع العمل اختبار رلموعة إعداد (5
 إنشاؤىا مت اليت ادلالحظة ورقة إعداد (6

 عندما. الدروس لتلقي أنفسهم إلعداد طلبةال ةالباحث عدت األوىل، اخلطوة يف
 عن السؤال طريق عن التعلم يف ةالباحث بدأت الدروس، لتلقي مستعدين طلبةال يكون

 .فصلال ويف ادلدرسة يف ادلوجودة العناصر
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 األولى دورةلل العمل تنفيذ. (ب
 مت الذي (RPPا التعلم تنفيذ خطة أساس على ميالتعل عملالباحثة  نفذت

 مع واحد لقاء إىل يصل مبا اإلجراء ىذا تنفيذ مت. للمشاكل بديلة حلول وتنفيذ ختطيطو
 :وىي ، اللقاء االول يف ادلنفذة ميالتعل أنشطة. دقيقة 2x45 قدره وقت ختصيص

 األولية األنشطة( 1
 حتيي. ادلادة تطبيق إىل تستمع الباحثة تبدأ األولية، األنشطة رلال يف

 ةالباحث نقلت التالية الدراسة قبل للصالة تستعد مث ،طلبةال حالة عن وتسأل الباحثة
 .طلبةلل والتعلمية ادلادية األىداف

 األساسية األنشطة( 2
 :يلي كما ىي األساسية األنشطة

 ادلفردات قراءة أوناء الوسائل البصرية بطاقات من رلموعة ادلعلم يعرض ( أ
 .إليها طلبةال ويستمع مرات، 3-2 بوضوح

 .طلبةال ويقلد النطق يكرر ادلعلم ( ب
 الصورة واسم ادلعٌت عن يسأل بينما األخرى تلو واحدة بطاقة ادلعلم يسحب ( ت

 .وادلفردات
 للمعلم ميكن بطاقة، خالل من ومعناه التقدميي العرض من االنتهاء بعد ( ث

 .وكالسيكية رلموعات يف فردي، بشكل النطق ممارسة
 إىل طلبةال ينقسم عندما". الورقية ادلفردات" لعبة جيعل ادلعلم تقييم لغرض ( ج

 اليت الصغَتة األورا، ادلعلم يوزع ،(با واجملموعة( أا اجملموعة مها رلموعتُت،
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 إىل تستند مكتوبة ىجائية حرف بالفعل ىناك الورقة يف مسبًقا، إعدادىا مت
 .مسبًقا دراستها دتت اليت ادلفردات

 وبعد رلموعة، كل على بناءً  الصغَتة ورقتو ادلعلم يوزع أن ىي اللعبة طريقة ( ح
 ويذكر الورقة بفتح طلبةال أحد يقوم ،(أا اجملموعة إىل ادلعلم يشَت ذلك

 اجملموعة تربر بينما. عليها احلصول مت اليت ىجائية حروف على بناءً  ادلفردات
 .اإلجابة( با

 ويذكر الورقة بفتح طلبةال أحد يقوم ،(با اجملموعة إىل ادلعلم يشَت ذلك بعد ( خ
 اجملموعة أن حُت يف. عليها احلصول مت اليت ىجائية رسالة على بناءً  ادلفردات

 .ادلفردات وذكر األورا، مجيع فتح يتم حىت وىكذا. اإلجابة تربر( أا
 الخاتمة األنشطة( 3

 عليها احلصول مت اليت والنتائج التعلم ألنشطة الكاملة اجملموعة بتقييم قم ( أ
 ادلباشرة يَت أو ادلباشرة الفوائد عن ادلشًتك البحث من مزيد على للحصول

 .حدوت اليت التعلم نتائج من
 التعليم. ونتائج العملية حول مالحظات تقدًن ( ب
 .ادلقبل للقاء ميالتعل أنشطة خطة إبالغ ( ت
 .معا الصالة خالل من ميالتعل أنشطة إيال، ( ث

 ىو كما ميالتعل خطوات ةالباحث تخذت تنفيذه، ادلطلوب ميالتعل تقدًن عند
 ادلعلم أداء على ادلالحظات تنفيذ يتم. مسبًقا إعدادىا مت اليت ميالتعل خطة يف موضح

 .ادلراقب ادلعلم قبل من( ةالباحثا
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 مالحظةال. (ج
 عملية كانت ىل معرفة هبدف طلبةوال الباحثة ىذا ادلالحظة نشاط يستهدف

 من طلبةال اكتمال لرؤية بالنسبة أما. ال أم قبل من إجراؤه مت ما مع تتوافق والتعلم التعليم
 نتائج ُتستخدم. تكوينًيا اختبارًا عقدت دورة كل هناية ففي األوىل، الدورة يف طلبة كل

 جناح معدل رؤية ميكن. األوىل الدورة يف البحث جناح معدل لتحديد التكوينية االختبارات
 :التايل اجلدول يف األوىل الدورة يف طلبةال

 4.2 الجدول
 األول االختبار بعد ما مرحلة في طلبةال تحصيل نتائج

 بيان نتيجة اسم رقم
0 ADITYA GUMAI 81 T 

2 ALYRA AYU KINANTI 61 TT 

3 ANJELINA PRILA VIZI NZ 91 T 

4 ARIF RAHMAN HAKIM 51 TT 

5 AULIA ANANDA 81 T 

6 CECE TIARA SAFITRI 41 TT 

5 DARMA PUTRA ADITAMA 51 TT 

8 DHEA AMANDA PUTRI 51 TT 

9 DWI ADI PUTRA 61 TT 

01 FARAH FERNANDA 81 T 

00 FIRMANSYAH ABDUL AZIZ 81 T 

02 GUSJIYANTI ARIES TIANO 61 TT 

03 INDRA BANGSAWAN 61 TT 

04 INTAN PERMATA SARI 91 T 

05 JOVITA YOSEPAH 81 T 
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06 M. REZKY ADYTAMA 91 T 

05 MITA DAMAYANTI 81 T 

08 MUHAMMAD EVAN 61 TT 

09 MUHAMMAD RAFI DAFFA KHOIRI 81 T 

21 M. HAFIZH RISQULLAH 91 T 

20 NADIA ISTIKOMAH 81 T 

22 NUR AINI ARI ONGKANA 51 TT 

23 NUR FAJRI VANZA JAVIER 81 T 

24 RAHMALIA PUTRI 81 T 

25 RAKHA KUMARAZAKI 61 TT 

26 REZA FEBRIANA 51 TT 

25 RIKO FERNANDO 91 T 

28 SABITA HAMDUNNA SYAFITRI 51 TT 

29 SHAYUQI AZIZ 81 T 

31 SHELA SAFRINA 81 T 

30 SRI INDAH LESTARI 91 T 

32 THARISSA NADIA KRISTINA 51 TT 

33 VANESHA SARASWATI 51 TT 

34 VINNA VEBRIYANTI 81 T 

35 YOSA NABILA 91 T 

36 ZIQRI ABDILLAH 51 TT 

 2661 عدد النتيجة 

 53,88 متوسطة النتيجة

T ( أكملوا) 21 

TT (مل يكملوا) 06 

مال خمرجات التعليمتمعايَت اك  55: 
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 األولى الدورة عملل التفكير. (د
 ،العمل وتنفيذ العمل، ختطيط تتضمن اليت األوىل دورةللالعمل  إىل استناًدا

 حتليل، ىناك يكون أن جيب ولكن اخلطة، مع تتوافق إهنا يقال أن ميكن اليت وادلالحظات
 استنتاج ميكن اإلجراء، تقييم بعد. بالعمل تتعلق منها االنتهاء يتم توليفة عن عبارة وىو
 مت اليت للنتائج بالنسبة أما. الثانية الدورة ومواصلة حتسُت إىل حتتاج األوىل الدورة أن

 .طلبةوال بالباحثة يتعلق فيما جيدة يَت تزال فال األوىل الدورة تنفيذ من عليها احلصول
 :بالباحثة يتعلق فيما( 1

 يدردشون طلبةال يعد مل حبيث أكرب، بشكل صفال إتقان الباحثة على جيب ( أ
 .ميالتعل حيدث عندما

 ميالتعل يف نشاطًا أكثر يكونوا حىت طلبةلل حتفيزًا أكثر الباحثة كونت أن جيب  ( ب
 .تللمفردا إتقاهنم يزيد حبيث

 :طلبةبال يتعلق فيما( 2
 .ميالتعل مواد الباحثة شرحت عندما صاخبة طلبة ىناك ( أ

 يغش أنو حىت اإلجابات نتائج من واوقُت طلبةال يكون ال التعيُت، وقت يف  ( ب
 .أصدقائو مع

 الدورة يف الوسائل البصرية استخدام وتقييم تنفيذ عملية يف التفكَت خالل من
 الدورة يف تصحيحها جيب قصور أوجو ىناك تزال ال أنو ةوالباحث ادلعلم يستنتج األوىل،
 .الثانية

 



44 
 

 ةالثانيللدورة  ميالتعل. 2
  ثانيةالعمل للدورة ال تخطيط. (أ

 ال اليت ادلشكالت على للتغلب اختاذىا مت بديلة عمل خطة ةالباحث ضعت لذلك
 أشياء، عدة الباحثة عدت للعمل، الثانية الدورة تنفيذ قبل األوىل، الدورة يف موجودة تزال
 :وىي

 .ادلستمرة ادلواد مع االوىل الدورة عن ختتلف اليت( RPPا التعلم تنفيذ خطة إعداد (1
 ادلهنة موضوع مع ادلواد إعداد (2
 الدراسية الفصول إدارة تصميم (3
 طلبةال عمل أورا، إعداد (4
 الثانية الدورة يف طلبةلل التعلم نتائج دلعرفة اختبار بإجراء قم (5
 إجراؤىا مت اليت ادلالحظة ورقة إعداد (6

 عندما. الدروس لتلقي أنفسهم إلعداد طلبةال الباحث عدت األوىل، اخلطوة يف
 عن السؤال طريق عن ميالتعل يف ةالباحث دأتب الدروس، لتلقي مستعدين طلبةال كونت

 .فصلال ويف ادلدرسة يف ادلوجودة العناصر
 الثانية لدورةل العمل تنفيذ. (ب

 مت الذي ( RPPا التعلم تنفيذ خطة أساس على ميالتعل عمل الباحثة نفذت
 مع واحد لقاء إىل يصل مبا اإلجراء ىذا تنفيذ مت. للمشاكل بديلة حلول وتنفيذ ختطيطو

 :وىي ،اللقاء االول يف ادلنفذة ميالتعل أنشطة. دقيقة 2x45 قدره وقت ختصيص
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 األولية األنشطة( 1
 الباحثة حتيي. ادلادة تطبيق إىل تستمع الباحثة تبدأ األولية، األنشطة رلال يف

 األىداف ةالباحث نقلت التالية الدراسة قبل للصالة تستعد مث ،طلبةال حالة عن وتسأل
 .طلبةلل والتعلمية ادلادية

 األساسية األنشطة( 2
 :يلي كما ىي األساسية األنشطة
 بوضوح ادلفرد قراءة أوناء الوسائل البصرية بطاقات رلموعة ادلعلم يعرض ( أ

 .طلبةال ويستمع مرات، 2-3
 .طلبةال ويقلد النطق يكرر ادلعلم  ( ب

 بينما للصورة الوسائل البصرية ويزيل األخرى، تلو واحدة ادلعلم يسحب ج( 
 .واإلمجاع الصورة واسم الفن، عن يسأل

 الوسائل البصرية خالل من ومعناه التقدميي العرض من االنتهاء بعد  ( ت
 رلموعات يف فردي، بشكل النطق ممارسة للمعلم ميكن للصورة،

 .وكالسيكية
 إىل طلبةال ينقسم عندما". الورقية ادلفردات" لعبة جيعل ادلعلم تقييم لغرض ( ث

 الصغَتة األورا، ادلعلم يوزع ،(با واجملموعة( أا اجملموعة مها رلموعتُت،
 مكتوبة ىجائية حرف بالفعل ىناك الورقة يف مسبًقا، إعدادىا مت اليت

 .مسبًقا دراستها دتت اليت ادلفردات إىل تستند
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 وبعد رلموعة، كل على بناءً  الصغَتة ورقتو ادلعلم يوزع أن ىي اللعبة طريقة ( ج
 ويذكر الورقة بفتح طلبةال أحد يقوم ،(أا اجملموعة إىل ادلعلم يشَت ذلك

 تربر بينما. عليها احلصول مت اليت ىجائية حروف على بناءً  ادلفردات
 .اإلجابة( با اجملموعة

 الورقة بفتح طلبةال أحد يقوم ،(با اجملموعة إىل ادلعلم يشَت ذلك بعد ( ح
 حُت يف. عليها احلصول مت اليت ىجائية رسالة على بناءً  ادلفردات ويذكر

 وذكر األورا، مجيع فتح يتم حىت وىكذا. اإلجابة تربر( أا اجملموعة أن
 .ادلفردات

 االنشطة الخاتمة ( 3
 عليها احلصول مت اليت والنتائج ميالتعل ألنشطة الكاملة اجملموعة بتقييم قم ( أ

 ادلباشرة يَت أو ادلباشرة الفوائد عن ادلشًتك البحث من مزيد على للحصول
 .حدوت اليت التعلم نتائج من

 التعلم ونتائج العملية حول مالحظات تقدًن  ( ب
 .معا الصالة خالل من التعلم أنشطة إيال،  ( ت
 .قبل من تدريسها مت اليت ادلواد على بناءً  االختبارات بإجراء قم  ( ث
 موضح ىو كما التعلم خطوات ةالباحث تخذت تنفيذه، ادلطلوب التعلم تقدًن عند

( ةالباحثا ادلعلم أداء على ادلالحظات تنفيذ يتم. مسبًقا إعدادىا مت اليت التعلم خطة يف
 .ادلراقب ادلعلم قبل من
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 مالحظةال ( ج
 عملية كانت إذا ما معرفة هبدف طلبةوال الباحثة ىذا ادلالحظة نشاط يستهدف

 من طلبةال اكتمال لرؤية بالنسبة أما. ال أم قبل من إجراؤه مت ما مع تتوافق والتعلم التعليم
 استخدام يتم. تكوينًيا اختبارًا عقدت دورة كل هناية ففي الثانية، الدورة يف طلبة كل

 .الثانية الدورة حبث جناح معدل لتحديد التكوينية االختبارات نتائج
 4.3 الجدول

 الثانية الدورة بعد ما اختبار في طلبةال تحصيل نتائج
 بيان نتيجة اسم رقم
0 ADITYA GUMAI 81 T 

2 ALYRA AYU KINANTI 81 T 

3 ANJELINA PRILA VIZI NZ 91 T 

4 ARIF RAHMAN HAKIM 81 T 

5 AULIA ANANDA 51 TT 

6 CECE TIARA SAFITRI 61 TT 

5 DARMA PUTRA ADITAMA 81 T 

8 DHEA AMANDA PUTRI 81 T 

9 DWI ADI PUTRA 51 TT 

01 FARAH FERNANDA 51 TT 

00 FIRMANSYAH ABDUL AZIZ 81 T 

02 GUSJIYANTI ARIES TIANO 81 T 

03 INDRA BANGSAWAN 81 T 

04 INTAN PERMATA SARI 011 T 

05 JOVITA YOSEPAH 91 T 

06 M. REZKY ADYTAMA 81 T 

05 MITA DAMAYANTI 81 T 
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08 MUHAMMAD EVAN 91 T 

09 MUHAMMAD RAFI DAFFA KHOIRI 81 T 

21 M. HAFIZH RISQULLAH 011 T 

20 NADIA ISTIKOMAH 91 T 

22 NUR AINI ARI ONGKANA 81 T 

23 NUR FAJRI VANZA JAVIER 81 T 

24 RAHMALIA PUTRI 51 TT 

25 RAKHA KUMARAZAKI 81 T 

26 REZA FEBRIANA 81 T 

25 RIKO FERNANDO 91 T 

28 SABITA HAMDUNNA SYAFITRI 81 T 

29 SHAYUQI AZIZ 81 T 

31 SHELA SAFRINA 011 T 

30 SRI INDAH LESTARI 81 T 

32 THARISSA NADIA KRISTINA 51 TT 

33 VANESHA SARASWATI 91 T 

34 VINNA VEBRIYANTI 81 T 

35 YOSA NABILA 011 T 

36 ZIQRI ABDILLAH 91 T 

 2941 عدد النتيجة 

 80,66 متوسطة النتيجة

T ( أكملوا) 31 

TT (مل يكملوا) 6 

مال خمرجات التعليمتمعايَت اك  83: 
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 تغيير استجابة الطلبة من الدورة االولى والثانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مفردات من ميالتعل نتائج يف ترقية ىناك أن وبت أعاله، البياين الرسم إىل استناًدا

 أن قبل ادلفردات، مستوى إىل وصلت اليت المبونج بندر 3 العالية األزىرمبدرسة  طلبة
 عشر احلادي صفال يف العربية اللغة مفردات من ميالتعل لنتائج الوسائل البصرية تظل

 شخًصا 15 شخًصا، 36 طلبةال بعدد بدايةً  البيانات من عليها احلصول ويتم منخفضة،
 :(.59ا شخًصا 21 يكملوا مل الذين أولئك بينما أكملوا:( 41ا

 طلبةال عدد رقيت األوىل، الدورة يفالصور  الوسائل البصرية استخدام تطبيق بعد
 يف مث:(. 45ا يكملوا مل شخًصا 16 بينما ،:(55ا واأكمل شخًصا 20 شخًصا، 36

 6 كان بينما ،اكملوا طلبةال من:( 83ا 30 كان ،طلبة 36 تضم اليت الثانية الدورة
 .مل يكملوا طلبةال من:( 17ا

4551 

451 

45 % 

45 % 

45 % 

45 % 

45 % 

15 % 

45 % 

      45 

% 

45 % 

5 % 

 

41 % 

 

14 % 

 
44 % 

 
44 % 

 الدورة االوىل االختبار االول
 

 الدورة الثانية
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 نتائج يرقي أن ميكن البصرية وسائلال استخدام خالل من أنو إىل خنلص أن ميكن
 يعٍت وىذا المبونج، بندر العالية األزىر مدرسة من عشر احلادي صفال يف طلبةال ميتعل
 السيطرة على يف طلبة 30 إىل يصل ما أو:  83 إىل تصل للغاية كبَتة ترقية ىناك أن
 .العربية فرداتادل
 التفكير للدورة الثانية ( د

 وتنفيذ العمل، ختطيط يتضمن والذي بالكامل الثانية الدورة العمل يف إىل استناًدا
 ىناك يكون أن جيب ولكن  للخطة وفًقا بالفعل يقال أن ميكن اليت وادلالحظات ،العمل
 أن ميكن ،العمل تقييم بعد. بالعمل تتعلق منها االنتهاء يتم توليفة عن عبارة حتليل،
 الثانية الدورة يف التفكَت نتائج تفسَت ميكن. للخطة وفًقا مضت الثانية الدورة أن نستنتج

 :التايل النحو على
 الوسائل البصرية باستخدام يالتعلم أنشطة يف للمشاركة أكثر متحمسون طلبةال (1

 (الصورا
 .طلبةلل العربية ادلفردات ترقية السيطرة على (2
 : 83 بنسبة الثانية الدورة يف رقيت (3

 ميتعل يفالصور  الوسائل البصرية استخدام وتقييم تنفيذ عملية يف التفكَت خالل من
 مت العميق، وامتنانو احلمدهلل قراءة مع مث مطلوب، ىو دلا وفًقا الثانية الدورة يف العربية اللغة

 ،بندر المبونج 3ادلدرسة االوىار العالية  يف الدراسي صفلل العملي البحث من االنتهاء
  IPAعشر احلادي صفال طلبةل وخاصة العربية، ادلادة دلعلم الفوائد ذلك يتم أن ونأمل

3. 
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 الخامس الباب
 اقتراحاتو  استنتاجات

 
 أ.االستنتاجات

ًالبحثًالتحليلًنتائجًعلىًبناءًً ًاستخدامًأنًستنتجتًأنًةلباحثلًميكنً،ومشكلة
ًالبصرية ًعلىًيرقيًأنًميكنًالوسائل ًاحلاديًالصفًطلبةًلدىًالعربيةًاملفرداتًالسيطرة

ًًيفًعشر ًالعالية ًاالزهار ًبندرًالمبونج3ًاملدرسة .ً ًأنًميكنًالعربيةًاملفرداتًعلىالسيطرة
ً.الًتقيةًأنًثبتًوقدًجيدًبشكلًتعمل

ًاملفرداتًالسيطرةًعلىًيرقيًأنًميكنًالوسائلًالبصريةًاستخدامًأنًالنتائجًأظهرت
ًنسبةًمع.ًبندرًالمبونج3ًاملدرسةًاالزهارًالعاليةًًيفًعشرًاحلاديًالصفًطلبةًلدىًالعربية
ًمل٪.55ًًًبنسبةًطالًبا61ًًكانواًلالكتمالًاألقصىًاحلدًحيققواًملًالذينًطلبةوالً،55ً٪
ً٪.55ًوهوًاحملددKKMًًإىلًبعدًاالستحواذًعمليةًتصل

ً،العربيةًاملفرداتًالسيطرةًعلىًيرقيًملعرفةًتقييماًًًةالباحثًيتأجًرًالثانية،ًالدورةًيف
ًاختبارًأسئلة61ًًوقدم ًترقيةًهناكًأنًالثانيةًالدورةًيفًالتحريريةًاالختباراتًنتائجًمن.

ًهذهًيف.ًطلبةال٪(65ًً)1ًًإىلًتصلًملًيكملوا٪(33ًً)31ًًإىلًتصلًالذينًاكملواًطلبةال
ًإهناًويقالً،٪33ًًبلغتًاليتKKMًًعلىًاالستحواذًعمليةًاستحوذتًالثانية،ًالدورة
ً٪.55ًًبنسبةًأجنزت

ً
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 قتراحاتب. اال
 :يليًكماًهيًتقدميهاًميكنًاليتًاالقًتاحاتًفإنًمت،ًالذيًالبحثًعلىًبناءًً

 للمعلمين. 1
ًطبيعةًوفهمًالدراسيًالفصلًيفًاملتوفرةًالوسائلًمنًاالستفادةًاملعلمنيًعلىًجيب (ًأ

ًاألفضلًمنًالعربية،ًاللغةًتعلمًيف.ًخمتلفةًشخصيةًطالبًلكلًألنًطالب،ًكل
ًملموًساًشيًئاًتقدمًاليتًالوسائلًاستخدام ًويصبحًمهًماًدورًاًالوسائلًيلعب.

ًأنواًعاًاملعلمونًيفهمًأنًجيبًذلك،ًإىلًباإلضافة.ًاللغةًتعلمًيفًومكماًلًًدعًما
ًالكفاءاتًحتقيقًميكنًحىتًالتعليميةًوسائلالًوًوالطرقًاالسًتاتيجياتًمنًخمتلفة

ًرتيًباًليسًوالتعلمًاملستهدفةًاألساسية ًالطرق،ًمنًمتنوعةًجمموعةًباستخدام.
ًالتعلمًجوًيصبحًحىتًللتعلمًحتمًساًأكثرًطلبةالًجعلًعلىًقادراًًًاملعلمًسيكون

 .وممتًعاًحًيا
ًالبصريةًاستخدامًتطويرًاملتوقعًمنً (ًب ًالصور)ًالوسائل ًقبلًمنًأكرب،ًبشكل(

ًالوسائلًالبصريةًاستخدامًيكونًحبيثًالتعليميني،ًاملطورينًمنًوغريهمًاملعلمني
ًصورال) ًفاعليةًأكثرًميالتعلًوأهدافًأفضل،ًالعربيةًاللغةًمفرداتًتعلمًيف(

 .وكفاءة
 طلبةلل. 2

ًمنًقدرًأقصىًحتقيقًأجلًمنًآرائهمًعنًالتعبريًيفًوثقةًجرأةًأكثرًطلبةال (ًأ
 .ميالتعلًنتائجًيفًالتحسن
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ًمهارةًيفًاللغة،ًتعلمًأنشطةًيفًمحساًًًوأكثرًنشاطًاًأكثرًطلبةالًيكونًأنًجيبً (ًب
ًفيمكنًالعربية،ًباللغةًوالكتابةًالقراءةًمتارسًماًغالًباًكنتًإذا.ًوالكتابةًالقراءة

ًالقراءةًيفًمتماثلةًتكونًتكادًاليتًالرسائلًوكتابةًقراءةًبنيًالتمييزًطلبةلل
 .والكتابة
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