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 الملّخص

 إستيعاباستخدام وسائل االصور لرتقية  . "801٢. سيتي، فاطمة
املفردات لطالب الصف الثامن ىف املدرسة الثانوية 
اإلسالمية مبؤسسة معهد كياهي حاج مشس الدين 

" 8012/801٢السنة الدراسّية  فونوروغودوريساوو 
الرتبية والعلوم  البحث العلمي، قسم تعليم اللغة العربية بكلية

التعليمية باجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو. املشرف 
 األستاذ يفريدل فطر نور السالم املاجستري. 

إستيعاب املفردات ، استخدام, وسائل الصور: الكلمة األساسية
 .  للطالب

 
املدرسة الثانوية اإلسالمية مشكالت تعليم اللغة العربية يف 

منها  فونوروغودوريساوو حاج مشس الدين مبؤسسة معهد كياهي 
ال تزال تقنيات تعليم اللغة العربية أقل من احلد األقصى واخلطأ يف عملية 

يعطي املعلم معىن  يلزمليم كما هو احلال يف تعليم املفردات، و عالت
ذاكرة  ضعفملفردات بشكل مباشر، ألن متكن هذه الطريقة تؤدي إىل ا

جتنب إعطاء معىن مباشر أن على املعلم  يينبغ الطالب يف املفردات و
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للمفردات. و من ناحية أخرى، فإن استخدام الوسائط التعليمية أقل 
م اللغة العربية ، وسيكون يتنوًعا ، مما يسبب ضجرًا من الطالب يف تعل

فلذلك  م.يهلذا أيًضا تأثري على االختالف يف استخدام أساليب التعل
كحّل املشكالت ىف هذا البحث.  ألن تستخدم الباحثة وسائل الصور  

تعترب فعالة ألهنا ميكن أن توضح مشكلة يف أي جمال، وسائل الصور 
 .صغارا أو كبارا على حد سواء ، وسعره خريص  وسهلة احلصول عليها

أمهية استخدام وسائل الصور كما ذكر سودجانا وأمحد الرفاعي أن  
 ىن الدراسة يف عملية التعليم. ظهور الرموز املرئية ييسر الطالب ىف فهم مع

ستخدام وسائط الصور لرتقية ال لمن هذه املشكلة جرّبت الباحثة  و
املدرسة الثانوية إستيعاب املفردات للطالب الصف الثامن يف 

 دوريساوواإلسالمية مبؤسسة معهد كياهي حاج مشس الدين 
 8012/801٢السنة الدراسّية 

فة عملية استخدام ملعر ( 1فاألهداف هلذا البحث هو: )
 يف رتقية إستيعاب املفردات للطالبالصورة كجهد ل لوسائ

املدرسة الثانوية اإلسالمية مبؤسسة معهد كياهي مشس الدين 
ملعرفة ( 8) .8012/801٢ العام الدراسي دوريساوو فونوروغو

املدرسة الثانوية اإلسالمية  يف ترقية إستيعاب املفردات للطالب
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العام  مشس الدين دوريساوو فونوروغو مبؤسسة معهد كياهي
 .ستخدام وسائل الصورةبا  8012/801٢ الدراسي

استخدمت الباحثة يف هذا البحث مدخل البحث اإلجرائي 
من طراز كميس و تغارت الذي  (Classroom Action Research)الصفي 

مراحل كما يلي: اخلطة،  ٤مقدم يف دورين و يف كل دور ترتيب على 
 ملالحظة و صورة املنعكسة، وموضوع البحث. نفيذ، االت

استخدام وسائل الصور يف تعليم اللغة ( 1) من نتائج البحث انّ 
العربية ىف الصف الثامن ىف املدرسة الثانوية كيياهي حاج مشس الدين 

بدأ بشرح املادة من  8012/801٢دوريساوو فونوروغو السنة الدراسية 
بأجهز العرض. و بعد ذلك تتلّفظ  املعلمة باستخدام الصور اليت عرضت

املعلمة املفردات مث تتصّنعها الطالبات. و تطلب الطالبات من خرص 
املعىن من املفردات اليت عرضت. مث تعطي املعلمة الطالبات بطاقة الصور 
و املفردات جرافا. و جتب على الطالبات أن تبحث عن قرينة بني بطاقة 

ب الطالبات لتجري نص الكالم عن الصورة و املفردات. و بعد ذلك تطل
رتقي استخدام وسائل الصور درجات ي( 8املفردات الىت تواجدا. )

الثاين فهي  و األول البعديّ  الطالب من االختبار القبلي و االختبار
يف االختبار البعدي األول  1٢90يف االختبار القبلي مث  1٤80إمجايل 

قيمة ترقية يف متوسط  يف االختبار البعدي الثاين. و كانت 8580و 
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يف االختبار القبلي مث عند  ٤9,44الطالب ، وهي ترقية تبدأ من العدد 
يف االختبار البعدي  2٤.00يف االختبار البعدي األول و  55.59

و هناك أيضا ترقية يف نسبة الطالب اكتمال ترقية من النسبة  .الثاين
، مث ترقية يف  ٪ 15.59 املئوية يف مرحلة االختبار البعدي القبلي بنسبة

وشهدت ترقية كبرية يف اختبار البعدي  ٪ 45.59مرحلة االختبار من 
 .٪ 94.44الثاين من 
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 الباب األول
 المقدمة

 البحث خلفية   ﴾أ  ﴿
رتبوي الذي يوجد فيه عملية التعليم هي اتصال ال

، هناك عملية تعلم متفاعل بني املعلم والطالب. يف التعلي
تعد نشاطًا أساسًيا يف عامل الرتبية، لذلك فإن جناح 
حتقيق األهداف التعليمية متعلق  بعملية التعليم اليت 
جيرب هبا الطالب خارج الفصل أو يف الفصل. وكذلك 

األجنبية اليت انتشرت  تعليم اللغة العربية وهو تعليم اللغة
يف إندونيسيا مشيع بإفتتاحة اللغة العربية كلغة دولية 
رمسيا. و حتل اللغة العربية مكانة مهمة يف إندونيسيا 

 .حيث أكثرية السكان مسلمون
يف تعليم اللغة العربية، هناك مفردات و هو 
عنصر أساسي يف تعليم اللغة العربية أو ىف اللغات 

يع مفردات اللغة أن تدعم مهارات اللغوية األخرى. تستط
املفردات ازدادا فارتفع مستوى  إستيعابالفردية، إذا كان 

1 
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 بية الومع ذلك، فإن تعليم اللغة العر  .1اللغة إستيعاب
فقط، ولكن  يبني بعض  يتطابق مع دراسة املفردات

يوقف دورًا مهًما يف دعم  م املفرداتاآلراء أن تعلي
 .2املهارات اللغوية

 هناك بعض األمر اليت جيب مراعاهتا يف تعليم
املفردات غالًبا,  و أحدها يكون خطأ يف تعليم املفردات

ب. إعطاء معىن املفردات للطال املفردات هو إعطاء معىن
للطالب بشكل مباشر غالبا، و أن إعطاء معىن املفردات 
جيب أن يتجنب إعطاء املعىن املباشر )الرتمجة( قدر 
اإلمكان ألن إعطاء املعىن املباشر يتسبب يف ضعف 

لتجنب إعطاء معىن مباشر، .3 التعلق بذكريات الطالب
 حتتج إىل وسائل أو تقنيات أخرى يف إعطاء معىن كلمة

من بينها باستخدام وسائل اإلعالم هو صور.  .املفردات
                                                           

 Strategi Pembelajaran Bahasa Arab سيف املصطفى,1

Inovatif ,( ,8011ماالنج: اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج ,)5٢. 

  8 نفس املرجع, 50.
, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab أمحد فوؤد أفندي,4 

  .188(, 800٢, كاتميشماالنج: )
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الصور هو عبارة عن أشياء اصطناعية و يستخدم الصور 
يف إعطاء معىن املفردات. وفًقا ألمحد فؤاد أفندي ، فإن 

ناعية هي وسائل فعالة لشرح معىن االصط األشياء
املفردات، إىل جانب أنه ميكن أن حيمل األشياء 

صرح بذلك أيًضا إمساعيل .4 االصطناعية يف الفصل
ضل تعليم املفردات من شيىن وعبداهلل، أنه كان من األف

صور مصغرة ألشياء أو صور أشياء  خالل تقدمي
 .5لتدريسها

الصور هي وسائل تستخدم غالًبا. هذه الوسائل 
هي لغة مشرتكة، ميكن أن يفهمه تنعم به الشخص. 
تعترب الصور فعالة ألهنا ميكن أن توضح مشكلة يف أي 

سواء، وسعره خريص  جمال، صغارا أو كبارا على حد 
أمهية استخدام وسائل الصور  .6 وسهلة احلصول عليها

                                                           

  4 نفس املرجع, 185.

, Arab Media Pembelajaran Bahasa يدي,عبد الوهب رش5 
 .5٤(, 800٢ماالنج: اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج, )

, Media Pembelajaran جيجيف كوستاندي و بامبانج سوجيفطا,5
 .٤1(, 8015بوغور: غالييا إندونيسييا, )
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كما ذكر سودجانا وأمحد الرفاعي أن ظهور الرموز املرئية 
 7ليم.ييسر الطالب ىف فهم معىن الدراسة يف عملية التع

كانت مشكالت ىف تعليم اللغة العربية 
املدرسة الثانوية اإلسالمية مبؤسسة معهد كياهي مشس .يف

الدين دوريساوو فونوروغو، وخاصة يف الفصل الثامن 
يف  الب وحتفيظهمالط عند وهي عدم فهم مفردات

هذه املشكلة بناء على مالحظة الىت  دروس اللغة العربية.
تقام هبا الباحثة أن هناك اعطاء معىن املفردات بشكل 
مباشرة و استخدام وسائل التعلمية أقل تنوعا كالكتاب و 
القلم والسبورة فقط. مث بيئة التعليم هناك ضجر. هذا 

أكثرية من الطالبات البينات مقو باملقابلة أيضا أن هناك 
اليعرف و حيفظ على مفردات يف التعليم, إذا تسأل 
الطالبة عن املفردات و معنها ىف اجلملة املتوضع ولكن 

هذه عقبة كبرية ألن املفردات هّن ال يستطعن أن جينب. 
م اللغة العربية كما نعلم أعاله. إذا  يأمر أساسي يف تعل

                                                           
باندونج: ), Media Pengajaran نانا سوجانا و أمحد ريفاعي, 9

  .2(, 8015سينار بارو ألغيسيندو, 
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، إستيعابقل كان التعليم األساسي ملواد املفردات أ
فسيواجه الطالب صعوبات يف دروس مهارات األخرى. 
حتدث هذه العقبة بسبب عدم استخدام وسائل التعليم. 

كذلك  ال تزال وسائل التعليم املستخدمة رتابة و
استخدام أساليب التعليم اليت ال تزال تستخدم طريقة 
احملاضرة. هذه املشكالت تؤدي إىل أن يكون جو التعليم 

ءمة يحيث تكون اهتمامات الطالب التعليمية أقل مال
غري موجودة وتؤدي إىل مهارات الطالب اللغوية ، مبا يف 

 مهارات الطالب. إستيعابذلك عدم 
بناًء على الشرح الوارد أعاله، تريد الباحثة لرتقية 

لطالب الصف الثامن يف املدرسة  املفردات إستيعاب
مشس الدين  الثانوية اإلسالمية مبؤسسة معهد كياهي

 .دوريساوو فونوروغو باستخدام وسائل الصور
 البحثتحديد  ﴾ب﴿

 :أما بالنسبة لتحديد املشكلة يف هذا البحث هي
 املفردات للطالب منخفض  إستيعاب .1
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املعلم مل يستخدم الوسائل التعليمية وفقط رتابة الكتاب،  .8
 و القلم السبورة .

 تكن صيدة.البيئة الدراسية مل ال صنع املعلم  .4
بناء على حتديد املشكلة، عرضت  الباحثة تقييد 

 :املشكلة فيما يلى
هذا البحث مبناسة على املواد التعليمية باللغة العربية يف  .1

املدرسة الثانوية اإلسالمية مبؤسسة .الفصل الثامن يف
 معهد كياهي مشس الدين دوريساوو فونوروغو فقط 

سائل التعليم و هي  يركز هذا البحث على استخدام و  .2
 الصور

املفردات للطالب يف  إستيعابويركز هذا البحث على  .3
 .تعليم اللغة العربية

 
 أسئلة البحث ﴾ج﴿

بناًء على خلفية املشكلة أعاله ، عربت الباحثة 
 :املشكالت على النحو التايل
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املفردات  إستيعابكيف استخدام وسائل الصور لرتقية  .1
ثانوية اإلسالمية مبؤسسة معهد  للطالب يف املدرسة ال

العام الدراسي  كياهي مشس الدين دوريساوو فونوروغو
 ؟ 8012/801٢

املفردات للطالب يف املدرسة  إستيعابكيف ترقية  .2
الثانوية اإلسالمية مبؤسسة معهد كياهي مشس الدين 

بعد   8012/801٢العام الدراسي  دوريساوو فونوروغو
 استخدام وسائل الصور؟

 
 أهداف البحث ﴾د﴿

وفًقا على أسئلة املشكلة أعاله ، فإن أهداف البحث 
 من هذه الدراسة هو: 

ملعرفة عملية استخدام وسائل الصورة كجهد لرتقية  .1
املفردات للطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  إستيعاب

 مبؤسسة معهد كياهي مشس الدين دوريساوو فونوروغو
 .8012/801٢العام الدراسي 
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املفردات للطالب يف املدرسة  إستيعابترقية عرفة مل .2
الثانوية اإلسالمية مبؤسسة معهد كياهي مشس الدين 

  8012/801٢العام الدراسي  دوريساوو فونوروغو
 .باستخدام وسائل الصورة

 
 فوائدالبحث ﴾ه﴿

 :فوائد من نتيجة البحث  كما يلي
 بالنسبة للباحثني .1

يف معرفة استخدام وسائل لزيادة نظرة ثاقبة وجتربة 
 .التعليم وطريقة التعليم لرتقية مهارات الطالب اللغوية

 للمؤسسات .2
ملعرفة ودراسة قدرة الطالب على تطبيق املعرفة 
والنظرية اليت تنال مادام احملاضرات و كمادة مرجعية 

  .أليحاث مماثلة يف املستقبل
 للطالب .3

لصورة من خالل استخدام وسائل التعليم و هي ا
أن تستطيع الطالب من فهم املواد ، وخاصة يرجى  
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املفردات بسهولة أكرب. باإلضافة إىل ذلك ،و  مواد
يكتسب الطالب أيًضا اهتماًما ودافعية للتعليم يف 

 .دروس اللغة العربية
 للمعلمني .٤

ترقية احرتافية املعلمني باستخدام وسائل التعليمية 
 املواد بطريقة منطقية املتنوعة وتسهيل املعلمني لتقدمي

 .وعملية ومنهجية وفعالة
 
 
 

 تنظيم كتابة تقرير البحث ﴾و﴿
الباب ،  5يف هذه البحث ، ستبحث الباحثة تتألف من 

 :وهي
حتديد  الباب األول ، والذي حيتوي على شرح للخلفية و .1

وتقييد املشكلة أسئلة البحث و أهداف البحث  وفوائد 
 ر البحثالبحث و تنظيم كتابة تقري
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الباب الثاين ، يف هذا الباب كانت يحوث سابقة و  .8
 اإلطار النظري و هيكل التفكري و فروض البحث.

الباب الثالث ، يف هذا الباب تبحث يف منهج إجراء  .4
البحث اليت تشمل من هدف البحث ، وحتديد وحدة 
البحث و متغري البحث و اإلجراءات واجلدول الزمين 

 .للبحث
الرابع ، الباب الرابع يشرح عن نتائج حتليل الباب  .٤

البيانات هي نتيجة البحث. تتضمن نتائج التحليل ما 
يلي: وصف موجز ملوقع الدراسة  و شرح البيانات لكل 

 .وعملية حتليل البيانات و نتائج حتليل البيانات  دور
الباب اخلامس. هذا الباب هو ختامي حيتوي على  .5

 اخلالصة و اإلتراحات.
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 الباب الثاني
بحوث سابقة و اإلطار النظري و هيكل التفكير و فروض 

 البحث
 

 سابقةالبحوث ال ﴾أ  ﴿
املفردات يف تعليم اللغة العربية  إستيعابترقية  .1

باستخدام الوسائل املصورة )البحث اإلجرائي الصفي 
مني يف الصف السابع األلف ىف مدرسة كلية املعل

اإلسالمية املعهد اإلسالمية تعمري اإلسالم تغالساري 
. ، تأليف: 8015/8015سوراكارتا السنة الدرسية 

 نور احلسنة
يف هذه البحث، مشكالهتا عن كيفية 

املفردات يف  إستيعاباستخدام الوسائل الصور لرتقية 
دروس اللغة العربية ىف الصف االسابع األلف يف ىف 

علمني اإلسالمية املعهد اإلسالمية مدرسة كلية امل
تعمري اإلسالم تغالساري سوراكارتا السنة الدرسية 

. استناداً إىل نتائج الدراسة، نستطيع 8015/8015
18 
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أن نعلم أن استخدام وسائل الصورة  ميكن أن ترقي 
املفردات العربية لطالب الصف السابع من   إستيعاب

اإلسالمية  مدرسة كلية املعلمني اإلسالمية املعهد
تعمري اإلسالم تغالساري سوراكارتا . تتم اإلشارة إىل 

نتيجة  الزيادة من خالل نتائج البحث متوسط
األوىل، يكون  دور. بالنسبة للدورالطالب يف كل 

الثانية  الدور. مث يف 50.19قيمات الطالب متوسط 
 الدور، ويف  5٢.8٢،يكون متوسط نتيجة الطالب 

 .95,92الثالثة يبلغ 
 

 إستيعاباستخدام وسائل الصورة كجهد لرتقية  .8
املدرسة  املفردات يف الصف اخلامس لطالب

غونونفاتى سيمارانج السنة  اإلميان باناران اإلبتدائية
 , تأليف: جاتور نوغراهيين.8002/800٢ الدراسية

يستخدم هذا البحث وسائل الصورة  
املفردات الطالب. أظهرت  إستيعابكجهد لرتقية 

املفردات بعد إعطاء  إستيعابائج الدراسة ترقية نت
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املفردات  إستيعابفعلة  أي بوسائل الصورة. ترقية 
قيمة األوىل كان متوسط  الدورللطالب هي يف 

الثانية اليت كانت  الدورإىل  99.95الطالب 
. بناًء على نتائج هذه الدراسات ، يبدو أن 28.58
 .٪11.55املفردات للطالب زاد بنسبة  إستيعاب

 
املفردات العربية من خالل وسائل  إستيعابترقية  .4

ىف املدرسة   .بطاقات الصور للطالب الصف الثامن
الثانوية روضة الشبيان باجنار, تأليف: مارهاميس ذو 

 الكفل
، يعلم أن من نتائج البحث يف هذه الدراسة

املفردات للطالب يف شكل  إستيعابهناك ترقية يف 
األوىل للقاء  الدورالب واليت تزيد يف نتائج تعليم الط

.و يف ٪5.22ويف اللقاء الثاين  ٪5.54األول بنسبة 
املفردات  إستيعابالثانية للقاء األول ، زاد  الدور

ويف  ٪9.5للطالب من اكتساب املفردات بنسبة 
 .٪9.٢اللقاء الثاين هي  
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فاعلية استخدام الوسائل للصور الصامتة يف جهد  .٤

املفردات اللغة العربية للطالب  ىف  يعابإستلرتقية 
الصف الثامن ىف املدرسة الثانوية معاريف مانديراجا 
باجنارنيجارا جاوا الوسطى السنة الدراسية 

 , تأليف: فريا سرييل فريلينا 8015/801٤
تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن وسائل 

املفردات  إستيعابالصور الصامتة فعالة يف ترقية 
 إستيعابلقد ثبت أن هناك ترقية يف  العربية.

 .80.11املفردات للطالب يف الفصل التجرييب هي  
 

على  املفردات استخدام بطاقات الصور يف ترقية قدرة .5
 االعرتاف باللغة العربية لدى الطالب الصم يف والية

 8018/8014يف املدرسة اإلبتدائية ألوعاران 
 تأليف: خري رزق

انت ترقية قدرة الطالب من خالل هذا البحث، ك
يتم تفصيل .٪ 85.5٢على النطق املفردات هي 
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النسبة املئوية على النحو التايل: الزيادة يف متوسط 
األوىل هي  الدورقيمة الطالب من اللقاء األول يف 

، مث متوسط 54.44إىل اللقاء الثاين هي  59.92
. يف حني أن متوسط 50.55الألوىل هي  الدور

 91.11الثانية هو  الدورقاء األول يف قيمة الل
 الدورقيمة ، فإن متوسط 21.11واللقاء الثاين هي 

 .95.11الثانية هو 
 
 

 
 اإلطار النظري ﴾ب﴿

 الوسائل الصور .0
 تعريف الوسائل التعليمية .أ

و أفضل التعليم ما يتم عندما يصل التلميذ 
 إىل مرحلة اإلستعداد للتعليم. و الوسائل التعليمية

تساعد على زيادة خربة التلميذ فتجعله أكثر 
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أكثر األفكار اليت  2استعدادا للتعليم و إقباال عليه.
تعرب عن "الوسائل" الشخصيات، ولكنها 

سائل" من كلمة للمصطلحات، تأيت كلمة "الو 
"medium يعين وسيطًا، يف حني أن كلمة الوسائل "

تأيت بالعربية يعين تسليم الرسائل من املرسل إىل 
كما فهم وسائل املذكور، أن   .٢مستلم الرسالة

وسائل التعليم هو وسيط أن وظائف لتقدمي. مث 
الوسائل هو آلة تعمل وميكن استخدامها لنقل 

استخدام الوسائل التعليمية يف  10رسائل التعليم.
م حيث تنقل الوسائل رسالة عملية التعليم أمر مه

التعليم لتحقيق األهداف التعليمية. باستخدام 

                                                           

حسني محدي الطوجبى,وسائل اإلتصال و اتكنواوجيا ىف 2 
 .٤5(, 1٢٢5التعليم,)كويت: دار القلم للنشر و التوزيع, 

 :Pembelajaran Bahasa Arab عبد احلميد و أخر, ٢ 

Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media :ماالنج ,
  .152(, 8002ج, اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالن

Interaktif Media Pembelajaran-حجري أ. ه. ساناكي,  10 

Inovatif ,4. 
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الوسائل التعليمية، ميكن تنفيذ عملية التعليم 
بفعالية و مؤثرة. ولكن يف احلقيقة استخدام وسائل 
التعليمية من قبل املعلمني منخفًضا. و أسباهبا هي 
توفري وسائل التعليمية تتطلب الكثري من املال 

طويل. على الرغم من أنه جيب فهم أن ووقت 
استخدام الوسائل التعليمية املتنوعة ميكن أن يدعم 

 فهم الطالب يف التعليم.
ستخدام أنواع الوسائل التعليمية أكثر اإل

 :11ىف التعليم هي
 الوسائل البصرية (1

الوسائل البصرية و هي الىت يستفاد منها عن 
طريق نافذة العني, و أمهها: الكتاب املدرسي و 
ما أشبه ذلك, و السبورة و ملحقاهتا, و 
اللوحات اجلدارية و ما أشبه تلك, الصور املفردة 

اقات بكل أنواعها. و املركبة و املسلسلة, و البط
                                                           

أوريل يحر الدين, مهارات التدريس: حنو إعداد مدرس اللغة العربية 11 
-152(, 8011احلكومية ماالنج فرييس, اجلامعة اإلسالمية الكفء, )ماالنق: 

15٢. 
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و ىف الوسائل البصرية كان الوسائل التعليمية 
بشكل املواد املطبوعة أو املرسومة, مثل: الكتب 
و الصورة التعليمية و الرسومات و اخلرائط و 
اللوحات التعليمية و الشفافيات و البطاقات و 

 الرموز.
 

 الوسائل السمعية (8
الوسائل السمعية هي الىت يستفاد منها 

ن طريق األذن, و أمهها: املذياع و التسجيالت ع
 الصوتية و األسطونات إخل.

 الوسائل السمعية البصرية  (4
الوسائل السمعية البصرية هي الىت يستفاد 
منها عن طريق العني و األذن معا. و أمهها: 
التلفاز, و الصور املتحركة و الدروس النموذجية 

 املسجلة و التمثيليات املتلفزة إخل.
 وسائل الصور .ب
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استخدام الوسائل يف عملية التعلم يلعب دورًا مهًما 
باإلضافة إىل طريقة التعليم واملواد اليت يتم تدريسها. 

 وسائليتماشى ذلك مع األساس النظري الستخدام ال
الذي اقرتحه برونر أن هناك ثالثة مستويات رئيسية من 

ل هبا وضع التعليم، وهي: التجربة املباشرة اليت يعم
الطالب مباشرة على املادة اليت يتم تدريسها، بينما يف 
املستوى الثاين هي صورة ، مث ميكن للطالب فهم املواد من 
خالل االهتمام بالصورة أو مقاطع الفيديو اليت تتوافق مع 
املادة، واملستوى األخري هو جتربة جمردة، أي يتعلم الطالب 

ق مع املواد مع مادة من خالل فهم الرموز اليت تتواف
التجربة املباشرة اليت يعملون عليها والصورة املرئية اليت 
عرفوها. لذلك جيب دمج مستويات اخلربة الثالثة بشكل 
متبادل من أجل خلق جتارب جديدة )املعرفة واملهارات 

 18واملواقف(.

                                                           

 Mediaجيجيف كوستاندي و بامبانج سوجيفطا,  18 

Pembelajaran ٤1(, 8014نيسييا, , )بوغور: غالييا اندو. 
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هناك عدة أنواع من الوسائل كما موضح يف 
الفصل الفرعي السابق واليت ميكن استخدامها يف التعليم. 
ومع ذلك ، فإن شراء الوسائل له سهولته أو صعوبته سواء 
من حيث املواد والوقت والتكلفة. أما بالنسبة لوسائل 

كن التعليم الفعالة والسهلة وتكاليفها معقولة ومي
استخدامها كبديل للمعلم، فهي صورة املعلم والصور من 

 .14اجملالت وبطاقات األلعاب وامللصقات اجلدارية وغريها
الصورة هي إحدى الوسائل البديلة اليت تستخدم 

وسائل غالًبا يف التعليم. يتم استخدام الصور املضمنة يف ال
. متتلئ املرئية كتقليد لكائنات ثنائية األبعاد األصلية

الصحف و اجملالت بكثري من الصور اجلميلة و الرسومات 
التوضيحية اليت ميكن اختيار بعضها وستخدامها لتقريب 
بعض املفاهيم اجملردة ايل أذهان التالميذ, مثل: استعملها 

هنار, أو يف دروس اجلغرافيا, لتوضيح منابع و مصبات األ
حياة الشعوب, و كذلك يف دروس اهلجاء لتعليم اللغات 

                                                           

, Media Pengajaran Bahasa Arabعبد الوهب رشيدي,  14 
٤1-٤8. 
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فهي تضفي أبعاد خمتلفة من املعىن جتعل الفكرة  .املختلفة
اجملردة أقرب ايل الواقعية فيسهل ادراكها. و تعترب الصور 
بأنواعها من الوسائل التعليمية اليت يسهل احلصول عليها 

الصور هي أمثلة على الوسائل  1٤بأسعار رخيصة نسيأ.
البصرية املفيدة للطالب يف فهم الدروس ، سواء يف صورة 

أو الشخصيات املهمة  نشاطصور مقلدة للكائنات أو ال
ب على طرح أو املواقف. الصور مفيدة ملساعدة الطال

األسئلة واإلجابة على األسئلة وفهم حمتويات اخلطابات 
ميكن عن طريق املصورات عرض بعض   .الشفوية واملكتوبة

اإلفكار أو املفاهيم بصورة مرئية يسهل فهمها أفضل من 
تقدميها شفهيا أو كتابة. و يدخل يف تكوين املصورات 

طوط الكثري من الوسائل مثل الصور و الرسومات و اخل
 15.اللفظيالبيانية بأنواعها املختلفة و الشرح 

                                                           

وجبى, وساءل اإلتصال و التكنولوجيا يف التعليم, حسني محدي الط 1٤ 
 .144(, 1٢٢5)كويت: دار القلم للنشر و التوزيع, 

, Media Pengajaran Bahasa Arabعبد الوهب رشيدي,  15 
٤4. 



22 
 

 

 

على سبيل املثال، استخدام الصور 
التسلسلية من إحدى الصحف اليت ميكن 
استخدامها كثالثة أنواع من إصدارات الوسائل 

رة لتعليم اللغة العربية. أواًل، يتم قص الصورة مباش
)غري منفصلة( مث يُطلب من الطالب شرح 
الصورة شفهيًا أو كتابًيا. ثانيًا ، يتم قص الصورة 
بشكل منفصل مث استخدامها كبطاقة والثالث 

من 15.هو نسخ الصورة مث عرضها على شاشة
الصور فعالة جًدا  وسائلهذا املثال، يبدو أن 

 وسائلمبا يف ذلك تعلم ال وسائلوفعالة لتعلم ال
 .باللغة العربية

 
 أنواع وسائل الصور .ج

املرئية.  وسائليتم تضمني الصور يف قسم ال
 وسائلاملرئية هي نفس وظيفة ال وسائلوظيفة ال

                                                           

 :Pembelajaran Bahasa Arab عبد احلميد و أخر, 15 

Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media ,1٢1-1٢8. 
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ه التعليمية، أي تسليم الرسائل. على وج
البصرية جلذب  وسائلاخلصوص، وظائف ال

االنتباه، وتوضيح عرض األفكار، وتوضيح أو تزيني 
احلقائق اليت ميكن نسياهنا بسرعة إذا مل يتم رمسها. 
يهتم الطالب أيًضا بالرسم، خاصًة امللون والبسيط 

الصور عند مشاهدهتا من  وسائلوالواقعية. تنقسم 
 املصّنع إىل قسمني، مها:

ر الفوتوغرافية، ميكن إنتاجها عن قصد الصو  (1
إما عن طريق الصور اخلاصة هبم أو يف 

  سوق
الرسم باليد، مما جيعلها سهلة وغري مكلفة  (8

نسبًيا، عن طريق رسم أنفسهم على السبورة 
أو الكرتون، إىل جانب ميكن قص الصور من 

 اجملالت والصحف.
، رة للتدريسعند عرضها من حمتويات الصو 

يمها إىل نوعني، مها: النوع األول الذي يتم تقس
يصف إجراء واحد وشخص واحد أو شيء 
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واحد. بينما يصف النوع الثاين موقًفا حيتوي على 
 17أو األشخاص أو األشياء. نشاطالعديد من ال

 
 الفوائد و ضعفها .د

 الفوائد  (1
يعترب استخدام الصور فعااًل يف عملية 
التعلم ألنه حيتوي على العديد من األسباب 

 وسائلالصور من ال وسائلوأيًضا مزايا 
 الصور: وسائلاألخرى. فيما يلي بعض مزايا 

ملموسة، سيتمكن الطالب من رؤية  (أ
مناقشته  شيء ما متت مناقشته أو

 بوضوح.
التغلب على حدود الزمان  ميكن (ب

، من خالل الصور ميكن أن واملكان

                                                           

 Media Gambar dalam Pembelajaran“بائق حتفة األنسي,  19 

Bahasa Arab,”, ,Tafaqquh 1 41-40( 801٤, )يونيو. 
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تظهر للطالب صورًا لألشياء البعيدة أو 
 اليت حدثت منذ بعض الوقت.

ميكن التغلب على نقص القوة القادرة  (ج
على حواس اإلنسان اخلمسة. على سبيل 
املثال، الكائنات الصغرية اليت ال ميكن 

ا بالعني ميكن رؤيتها بوضوح من رؤيته
 خالل الصورة املكربة.

 ميكن استخدامها لوصف مشكلة (د
 سهلة للحصول على وتكلفة رخيصة (ه
سهلة االستخدام لكل من األفراد  (و

 12مجاعات 
 
 
 

 الضعف  (1

                                                           

, )جاكارتا: جيفوتات Media Pembelajaranأسناوير و آخر,  12 
 .٤٢ – ٤2(,8008فريّس, 
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اىل صور وسائل اإلعالم لديها  باالضافة
العديد من املزايا، هناك عيوب أيضا إىل صور 

 وسائل اإلعالم، واليت هي على النحو التايل:
بعض الصور هي كافية جدا ولكن ليست   (أ

كبرية مبا فيه الكفاية يف احلجم عند 
استخدامها هلذا الغرض التدريس اجلماعي 
الكبري، إال عند عرضه من خالل جهاز 

 عرض.
الصورة ذات بعدين، لذلك من الصعب  (ب

وصف الشكل الفعلي للكائن ثالثي 
األبعاد، إال إذا كان مزوًدا مبجموعة من 
الصور لنفس الكائن أو املشاهد املأخوذة 

 من زوايا تصوير خمتلفة.
الصور ال ميكن أن تظهر احلركة مثل الصور  (ج

احلية. ومع ذلك، ميكن أن تعطي بعض 
بة بالتسلسل انطباًعا بأن الصور الصور مرت
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املتحركة ميكن جتربتها هبدف زيادة فعالية 
 .1٢عملية التعليم والتعلم

 
 المفردات  .8

 فهم املفردات .أ
املفردات  هي أحد عناصر اللغة جيب أن 

للغة األجنبية لينال املهارات يتقنها على متعلم ا
للتواصل بتلك اللغة. املفردات هي صيغة اجلمع 

" vocableمن كلمة اليت تسمى باللغة اإلجنليزية "
". و ىف الفهم اآلخر أن املفردات wordأو "

جمموعة من الكلمة املستخدمة الشخص. و يبني 
فرقة تأليف القموس الكبري للغة اإلندونيسية ذلك 

ملفردات هي كل الكلمات يف لغة أو السياق أن ا
قائمة كلمات مرتبة أجبديًا مبعىن أو ترمجة عادة. 
من هذه اآلراء يستنتج أن املفردات جمموعة من 

                                                           

 , :Media Pengajaranنانا سوجانا و أمحد رفاعي1٢ 
Penggunaan dan Pembuatan, 98. 
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الكلمة املستخدمة الشخص الشفهي أو املكتوب 
الذي لديه فهم ووصف للرتمجة دون أن يقرتن 

 80بكلمات أخرى وترتيبها يف األجبدية.
 طريقة تعليم املفردات .ب

كانت طرائق و مراحل تعليم املفرادات أو 
خربات تعليم الطالب يف التعرف على معىن 
املفردات واحلصول عليه. املراحل والطرائق هي كما 

 :81يلي
 استماع الكلمة (1

هذه املرحلة األوىل. مرحلة االستماع 
مهمة جدا ألن األخطاء يف السمع سبب 

 أخطاء أو عدم الدقة يف النطق والكتابة.
 يتكلم بالكلمة (8

                                                           

, Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif Teknikذو احلنن,  80 
 .10٢-102(, 801٤)جاكارتا: راجا كرافيندو فرسادا, 

, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, أمحد فؤد أفاندي 81
 .184-188(, 800٢)ماالنج: مشكات, 
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املرحلة التالية هي توفري الفرص 
ا الكلمات اليت مسعوها. إن للطالب ليلفظو 

قول كلمة جديدة يساعد الطالب على 
 تذكرها ىف فرتة أطول.

 احصل على معاين الكلمة (4
اعط  معىن الكلمة للطالب بقدر 
اإلمكان لتجنب الرتمجة، إال إذا مل تكن 
هناك طريقة أخرى. كانت الطرائق اليت ميكن 
استخدامها املعلم لتجنب الرتمجة يف تبني 

لكلمة، و هي:  إعطاء السياق و معىن ا
تعريف بسيط و استخدام األشياء أو الصور 

 األصلية.
 

 أنواع البنود من اختبارات املفردات .ج
هناك أساليب كثرية ميكن أن يقدم هبا 

 اختبار املفردات نذكر منها التايل:
 التعريف (1
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و فيه نقدم للدارس كلمة تليها عدة 
اإلضافة تعريفات تشتمل علي املشتتات ب

 إىل التعريف الصحيح.
مثال: اخرت التعريف الصحيح للكلمة الىت 

 حتتها خط.
 ثانوية مدرسةصديقي طالب ىف  

 هي مكان ..................
 نتلقى فيه العلم -ا  
 نتلقى فيه العالج -ب  
 نؤدي فيه الصلوات -ج  
 نلجأ إليه للراحة -د   

ن و ميكن أن يرد السؤال يف هذه النوع بأ
 يقدم التعريف يف الساق كالتايل:

 مكان نتلّقى فيه العلم يسمى .............
 غرفة -ا  
 قاعة -ب 
 منزل -ج 
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 مدرسة -د  
و قد يرد هذا النوع على النسق التايل و هذا 

 غري جيد.
 ..................."مدرسة", املكان الذى

 نتلقى فيه العلم -ا   
 نتلقى فيه العالج -ب  
 نؤدي فيه الصلوات -ج  
 نلجأ إليه للراحة -د   

و يعود عدم جودة هذه الصورة ألن 
الكلمة املسؤول عنها ال ترد يف مجلة أو 
سياق و بذا يصعب حتديد معىن الكلمة. 
فالكلمة خارج السياق حتتمل أكثر من 
معىن, و لنضرب مثال على ذلك بالتعريفات 

ما  الواردة يف املثال السابق فليس من بينها
ميكن أن ينطبق على كلمة "مدرسة" إذا 

 أخذنا يف االعتبار اجلملة التالية:
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"نشأت للنحو العريب مدرستان: 
 مدرسة الكوفة و مدرسة البصرة"

من الواضح هنا أن أيا من التعريفات 
الىت سبق ذكرها ال يصلح لتعريف معىن  
كلمة "مدرسة" الىت خرج معناها ىف هذه 

لي وهو "مكان السياق عن املعىن األص
لتلقى العلم" إىل املدرسة مبعىن اجتاه يف 

 التفكري أو طريقة.
 

 التكملة  (8
و هو نوع من أنواع بنود االختيار من 
متعدد, و يرتك فيه فراغ يف ساق البند و 
يطلب من الدارس تكملة الفراغ من 

 اخليارات املوجودة أمامه. مثال:
ا امأل الفراغ بوضع الكلمة األنسب مم (أ

 يلي:
 نذهب إىل ............... للقراءة
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 املكتب     -أ
 املكتبة -ب
 دكان الكتب    -ج
 معرض الكتاب     -د

و هذا النوع من البنود ميتاز بأنه 
يقدم املفردات املراد اختبارها يف سياقاهتا. و 
بذلك يكون مقياسا جيدا و صدقا لقياس 

ه قدرة الدارسني احلقيقية الستعماهلا مثل هذ
املفردات يف مواقف حقيقية. هذا باإلضافة 
إىل أهنا متكننا من اختبار قدر كبري من 
املفردات الىت ال نستطيع أن خنتربها عن 
طريق النوع السابق أال وهو "التعريف" إذ إن  
كثريا منها ال خيضع لتعريقات أو مرادفات 
سليمة صائية مئة يف مئة. و فيها يلي نوع 

إال أنه يطلب فيه من  آخر من بنود التكملة
الدارس ملء الفراغ بكلمة من عنده غلى أن 
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تكون الكلمة الصحيحة واحدة فقط حىت 
 ال ختتلف أجابات الدراسني. مثل:

 أكمل بوضع كلمة مناسبة (أ
يف .......... التاسع من كل سنة 
وفق التقومي .......... يصوم 

 املسلمون.
التاسع من كل سنة  الشهراجلواب: يف 

 يصوم املسلمون اهلجريق التقومي وف
 

إذ إن كل فراغ حيتمل أكثر من 
إجابة مما جيعل الدارس حرا يف استعمال 
الكلمة الىت يعرفها و يتفادي الكلمة الىت 

 يريد املدرس أن خيترب مدى استعماله هلا.
 

 املرادف  (4
و يف هذا النوع نقدم للدارس كلمة 
يف سياقها مث نتبع ذلك بعدة كلمات 
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دائل( و علي الدارس أن خيتار الكلمة )ب
 املرادفة. األمثلة هي:

اخرت الكلمة املرادفة للكلمة الىت حتتها  (أ
 خط!

 امرأة العزيز األبوابغّلقت 
 فتحت -أ

 أوصدقت -ب
 أغمضت   -ج
      غطت   -د

كما ميكن أن يرد سؤال الرتادف 
 يف شكل قوائم مواءمة كالتايل:

)أ( مع مرادفها من  ضع كل كلمة يف القائمة
 اجملموعة )ب(

 8.0الجدول .
 سؤال الترادف

 ب أ
 حزين أمّ 
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 صاحب
 يغلق
 سعيد
 قادر

 صديق
 يقفل

 مستطيع
 والدة
 مسرور
 سصدّ 

و من األفضل أال نكثر من مثل النوع 
السابق و أن نتفادى النوع األيت ألهنما ال يقدمان 

 الكلمة املسؤول عنها يف سياق.
 ن" هومثل: مرادف كلمة "جو 

............. 
 أسود -أ

 أبيض -ب
 أسود و أمحر    -ج

وواضح هنا أنه إذا مل ترد الكلمة يف سياقها 
فكل اإلجابات الواردة فمن الصعب حتديد معناها 

 هنا صحيحة.
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 املقابلة )مضاّد( (٤
معظم ما ورد عن املرادف سابقا ميكن أن 
ينطبق على هذا النوع من حيث إنه ال ميكن الوصول 
إىل معرفة املضاد للكلمة يف حالة عدم ورودها يف 

 رتض أنه مضاد فهو نسيب وليس كلياسياق, حىت ما يف
مثال: اخرت الكلمة الىت تعطي عكس املعىن تقريبا 

 للكلمة الىت حتتها خط.
 .خلريإذا اخرتت هذا الطريق فإنه يؤدي إىل ا

 الرسوب -أ
 الفسق -ب
 الفصل   -ج
     88الشر     -د

 الصور  (5
و تستخدم الصور بطريقة فعالة يف املستسويات 
األوىل و مع صغار السن بصفة خاصة, غذا إهنم يف 

                                                           

بد اخلالق حممد, اختبارات اللغة, )جامعة امللك سعود, حممد ع 88 
1٢2٢(, ٢0-٢5. 
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املستويات األوىل ال يكونون قد حذقوا مهاريت القراءة و 
و اإلشارة خري و الكتابة بعد, مما جيعل األداء الشفهي 

سيلتني لقياس قدرة الدارس على معرفة املفردات. يف 
هذا النوع  من األسئلة تقّدم للدارس صورة عليه أن 
خيتار أنسب كلمة من بني أربعة خيارات أو أكثر, و 
يكون االختيار مبجود االشارة إىل الصورة التة تدل على 

  84الشيئ املطلوب.
 لالعب؟   مثال: ماذا يفعل ا

 ميرر الكرة -أ
 يصيب اهلدف -ب
 يضرب الكرة   -ج
     يصّفر   -د

 
 هيكل التفكير  ﴾ج﴿

يعترب تعليم اللغة العربية أمرًا صعًبا يف كل 
مستوى التعليم غالًبا، سواء يف املرحلة االبتدائية أو 

                                                           

 84 ٢٢-100. 
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املدرسة املتواسطة كذلك يف   .املتوسطة أو العليا
اإلسالمية مؤسسة املعهد كياهي حاج مشس الدين 

خاصة الصف الثامن. ألهنا، كانت الطريقة  دوريساوو
اليت يطبقها املعلم جتعل الطالب يشعرون بامللل ألن 
املادة املقدمة أصعب فهمها مث يسبب يطن الطالب أن 
تعليم اللغة العربية أمر صعب. و اآلخر, يثري تعليم 

 عريب غري امللهم اهتمام الطالب ىف التعليم منخفض.ال
يف تعليم  الصور إن استخدام الوسائل البصرية

اللغة العربية ميكن أن يكون خيارًا بدياًل يف معاجلة 
يف استخدامها يف التعليم  الصوراملشكلة. تعترب الوسائل 

ألهنا أسهل يف احلصول عليها و توجد يف احلياة اليومية 
 يس مثنها غال حىت دون تكلفة أحيانا.و لغالبا، 

يف دروس  الصوريستطيع أن جيعل استخدام وسائل 
املهارة اللغوية. و به  إستيعاباللغة العربية اجلهود لرتقية 

أيضا حتفيز الطالب و احلماس و إحياء الدروس ومتكني 
التفاعل واملشاركة النشطة للطالب ليتعلم اللغة العربية 

وسائل التعليم يستطيع املعلم أن بفعالية. باستخدام 
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يصنع جو تعليمي تفضيا و مسرتحيا و سررا حىت 
يتمكنوا أن جيروا االهتمام الطالب وجيعل الطالب نافذا 

 8٤مث يتبعون الدروس إما مستقليا جمموعيا.
أمر مهم جداً  الصورإن استخدام الوسائل 

لتطبيقهما يف تعليم املفردات مضمون فيه املفردات. 
املفردات هي مادة أساسية لتعليم اللغة العربية. إذا متكن 
الطالب من إتقان مادة املفردات، فسوف يتعلم املواد 

بسهولة. لذلك يكون  العربية يف املهرات األخرى
استخدام الوسائل البصرية و األلعاب اللغوية جهودا 

خصة تعليم  بديال للعوائق يف تعليم اللغة العربية
 .املفردات

 
 فروض البحث  ﴾د﴿

بناًء على اإلطار الفكري ، تقوم الباحثة بصياغة 
لرتقية  الصورفرضية السلوكية هي "استخدام الوسائل 

                                                           

Permainan -Metode Permainanفتح اجمليب و نيل الرمحوات,  8٤ 

Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab (, 8018, )يوغياكارتا: ديفا فرييس
84-8٤. 
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املدرسة ب الصف الثامن املفردات لطال إستيعاب
هد كياهي حاج مشس املتوسطة اإلسالمية مؤسسة املع

 الدين دوريساوو".
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 الباب الثالث
 البحث منهج

 
 نوع و نموذج البحث ﴾أ﴿

هذه البحث يحث إجرائي صفي.  يحث إجرائي 
لم. صفي هو مدخل نظامي لتحسني ممارساة التعليم والتع

رأي دايف ايبوت الذي ذكر من رأي كيميس قال إن 
يحث إجرائي صفي هو دراسة نظامية تقوم هبا جمموعة 
من املشاركني لتحسني املمارساة التعليمية مبعامالت 

 85العملية اخلاصة وانعكاسهم على آثار املعامالت.
منوذج البحث املستخدم يف هذه البحث هو 
منوذج كيميس و إم سي تغرات حيث توجد أربع مراحل 

( ٤( املالحظة 4( التنفيذ 8( التخطيط 1شائعة ، وهي 
 اإلنعكاس. أما منوذج وشرح كل مرحلة كما يلي:

 

                                                           

 Penelitian Tindakan Kelas: Teori danمفتاح اهلدى,  85 

Praktik5-5(, 8015اكارتا: فوستاكا فالجار, , )يوكي. 

٤5 
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 رزم الدور
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط

 املالحظة

 التخطيط

 املالحظة

 التنفيذ

إلنعكاسا التنفيذ  

إلنعكاسا  

1 دور  

2 دور  

 الدور التايل
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 : تأليف خطة املعاملة )ختطيط(املرحلة األوىل .1
يف هذه املرحلة، تشرح الباحثة عن السؤال 
ملاذا و مىت و أين و َمن و كيف تنفيذ املعاملة. يف 
البحث املشرتكي، فاعل املعاملة هو املعلم نفسه، و 
يأخذ ليالحظ هو الباحث ليس املعلم يعمل املعاملة. 

ة ىف يستطيع أن يفعل املعلمان ىف املشرتك باملناوب
املالحظة. حينما يعلم كان معلًما حينما يالحظ أنه 

 كان باحثًا.
يف مرحلة التخطيط، يقرر الباحث نقطة أو 
حمور احلدث الذي حيتاج إىل اهتمام خاص 
ليالحظها. مث قم بعمل أداة املالحظة لتساعد 
الباحث على تسجيل احلقيقة اليت حتدث مادام تنفيذ 

 املعاملة.
 ة: تنفيذ املعاملةاملرحلة الثاني .8

املرحلة الثانية من البحث اإلجرائي الصفي 
هي التنفيذ، وهو تنفيذ أو تطبيق حمتويات التخطيط 
عن املعاملة ىف الفصل. األمر جيب أن تذكره أنه يف 
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هذه املرحلة، جيب أن يتذكر املعلم يف تطبيقه ويطيع 
صياغته يف التخطيط، ولكن جيب أن يفعل طبيعيا 

 ليس خمتلق.
 املرحلة الثالثة: املالحظة )مراقبة( .4

املرحلة الثالثة هي نشاط املالحظة الذي يقوم 
به املراقب. يف احلقيقية، أقل املصيب إذا كانت 
املالحظة منفصال من تنفيذ املعاملة ألنه جيب على 
الباحث أن يقوم  باملالحظة عند تنفيذ املعاملة. ملعلم 

ظة خلفية" ملا املنفذ يصري املراقب ليعمل "مالح
حيدث عندما تنفيذ املعاملة. حينما تنفيذ املالحظة 
اخللفية، سجل املعلم املنفذ عرًضا توضيحًيا صغريًا ملا 

 دورحيدث لتناول البيانات الدقيقة لتحسني 
 اإلصالح.
 
 

 املرحلة الرابعة: اإلنعكاس  .٤
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يقوم املعلم بنشاط اإلنعكاس مناسًبا جًدا 
ملنفذ من اختاذ املعاملة، مث يواجه عندما ينتهي املعلم ا

املعلم مع الباحث ملناقشة إمتام خطة العمل. 
االنعكاس هو "االرتداد" كأهنا تشع وحتدق يف 
الزجاج. يف هذه احلالة، يعكس املعلم املنفذ جتربته 
على الباحث الذي بدأ أن يرقب أنشطته يف 

 85املعاملة.
 

 موضوع اإلجرائي الصفي  ﴾ب﴿
هدف البحث يف هذه البحث هو استخدام 

 الثانويةىف املدرسة الوسائل الصور يف الصف الثامن 
اإلسالمية مبؤسسة معهد كياهي حاج مشس الدين 

 ىف تعليم املفردات. دريساوو
 

 إعداد الوحدة فى بحث إجرائي صفي ﴾ج﴿

                                                           
, )جاكارتا: lasPenelitian Tindakan Keسوهارسيمي و أخر,  85

 80-15(, 8002بومى أكسارا, 
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 الثانويةىف املدرسة ينفذ هذا البحث يف 
اإلسالمية مبؤسسة معهد كياهي حاج مشس الدين 

ىف تعليم اللغة العربية ، وخاصة ىف الصف  دريساوو
الثامن ج. و مجلته تسعة و عشرون طفالً. و طالب 

 هذا الفصل كلها تتكون من الطالبات.
 

 المتغير المالحظ ﴾د﴿
هو متغري  املتغري املالحظ يف هذا البحث

مستقل و متغري تابع. املتغري املستقل هي متغري يسبب 
أو يؤثر على النتيجة. يُعرف هذا املتغري باسم متغري 
املعاجلة أو السابق أو املتنبئ أيًضا. أما املتغري التابع هو 
متغري يعتمد على املتغري املستقل. هذا املتغري التابع هو 

واالصطالح اآلخر نتيجة تأثري املتغريات املستقلة. 
للمتغري التابع هي متغريات املعيار و النتائج و التأثريات 

يف هذه البحث ، متغري مستقله هو  .89و االستجابات
                                                           

 Research Design: Pendekatanجوهن و. كريسويل,  89 

Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran ترمجة أمحد فوائد و ,
 .90(, 8015ريأنايايت كومسيين فاجناساري, )يوكياكارتا: فوستاكا فالجار, 
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استخدام الوسائل البصرية و ألعاب اللغة و متغري تابعه 
 هو إمكان مفردات الطالب.

 
 الدورإجراءات تنفيذ البحث اإلجرئي الصف كل ﴾ه﴿

 الدور األول .1
 التخطيط  (أ

تصنع الباحثة ختطبط تنفيذ التعليم و يتأمر  (1
 العربية مع معلم الدرس اللغة

اعداد وسائل التعليو البصرية يعىن احلسوب  (8
 و فرويكتور و إلسيدي.

إعداد أدوات القيمة ورق تدريب اإلختبار  (4
 القبلي و البعدي.

 
 التنفيذ  (ب

تعطى أسئلة اإلختبار القبلي كل الطالب  (1
 لتدريب ىف الوقت املختليص
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و بعد ذلك, جيمع الطالب ورق أجوبة  (8
 لقبلي للمعلماإلختبار ا

يشرح املعلم عن مدة املفردات باستخدام  (4
 الوسائل البصرية هو إلسيدي و فرويكتور

يكرر الطالب املفردات اليت تقدم ىف   (٤
 لوحة إلسيدي

يقسم الطالب ىف الفصل إىل ثالثة   (5
 جمموعات

كل اجملموعة تسأل لتقومي باأللعاب    (5
ت اللغوية ختمني املفردات. أحد اجملموعا

قابض الصورة و أحد آخر كاتب القيمة 
 و غريمها خيمنوا الصورة باملناوبة

بعد ذلك تعطي سؤال اإلختبار البعدي   (9
 مث يقوم بالسؤال الطالب

 مث جيمع الطالب ورقة األجوبة للمعلم  (2
 املالحظة  (ج
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تقام بورقة املالحظة و ورقة الإلختبار 
رقة )القبلي و البعدي( املالحظة. تستعمل و 

املالحظة لتناول البيانات الكيفية بطريق تعطى 
ىف ورقة  (√)الباحثة عالمة الفحص 

املالحظة. و ورقة اإلختبار )القبلي و البعدي( 
 لتناول البيانات الكمية.

 اإلنكاس (د
األوىل  الدورحتللت اإلجراءات ىف 

للبيانات  مايلز وهوبرمانبتحليل البيانات 
"   Meanلبيانات "الكيفية و تستخدم حتليل ا

 للبيانات الكمية.
 

 الدور الثاين .8
 التخطيط  (أ

لتخطيط األول و يتبع التخطيط الثاين با
 .األوىل الدورنتائج اإلنكاس ىف 

 التنفيذ (ب
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اتباع بتحطيط التعليم, استخدام الوسائل 
األوىل. ىف  الدورالصورة و و نتائج اإلنكاس ىف 

ب اللغة هو بنغو الثانية يستخدم ألعا الدورهذه 
 .املفردات

 املالحظة (ج
تقام باستخدام ورقة املالحظة و اإلختبار 

 .التصميمي )اختبار قبلي و بعدي(
 اإلنكاس (د

الثانية   الدورحتلل نتائج اإلجراءات ىف 
 .األوىل الدوركتحليل ىف 
 

 طريقة جمع البيانات ﴾و﴿
 املالحظة .1

مالحظات ناسوتييون يف كتاب أسلوب 
الرتبوي املؤلف سوغييونو أن املالحظة هي  البحث

أساس كل العلوم. العلماء يعمل استناًدا إىل البيانات 
فقط، وهي احلقائق عن عامل الواقع املتحصل عليه 
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من خالل املالحظة. يف هذه البحث تستخدم 
الباحثة املالحظة املشاركة أي الباحثة املشاركة مباشرة 

حظتهم أو األشخاص الذين يتم مال نشاطيف 
و طريقة  82استخدامها كمصادر البيانات البحث.

املالحظة املستخدمة هي مالحظة مركزة و هي 
املالحظة تقام بنوعي و يوجه إىل جوانب معينة ىف 

 8٢عاملة املعلم أو نشاط الطالب يف عملية التعليم.م
قامت الباحثة بإجراء عمليات يف هذا البحث 
للحصول على خربة مباشرة ألهنا تشعر باجلو 

ن أن ترى األمر الذي االجتماعي مباشرة حىت تتمك
قد ال يالحظه اآلخرون. من ناحية أخرى، ميكن 
للباحة أن جتد األمور أخرى تتجاوز تصورات اجمليبني 

 يحيث حتصل الباحثة على صورة أكثر مشوالً.
 التوثيق .8

                                                           

 Metode Penelitian Pendidikan: Pendekataسوغييونو,  82 

Kuantitatif, Kualitatif dan RnD ,410(, 8015, )باندونج: ألفابيتا. 

 Melaksanakan PTK Itu Mudahمسنور مصلح,  8٢ 

(Classrom Action Research) ,5٢(, 800٢,)جاكارتا: بومي أكسارا.  
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التوثيق هو تقنية جلمع البيانات املتعلقة 
بالوثائق يف شكل كتابة أو صور أو أعمال. دراسة 

ي مكمل الستخدام طريقة املالحظة الوثيقة ه
تستخدم الباحثة هذا املنهج ملعرفة  40واملقابلة.

البيانات املتعلقة بتوثيق نتائج االختبار قبل البحث 
 .م اللغة العربيةلفحص مشكالت تعلي

 
 قابلةامل .4

ستخدم الباحثة أسلوب املقابلة إلجراء ت
دراسات أولية للعثور على املشاكل اليت جيب دراستها 
ومعرفة األشياء األخرى يف العمق من املستجيب. يف 
هذا البحث استخدمت الباحثة طريقة املقابلة غري 
منظمة ومقابالت منظمةتستخدم املقابالت غري 

ا الباحة ال تعرف املنظمة يف املرحلة األولية حينم
بالضبط البيانات مث تبحث الباحثة عن املشكلة. أما 

                                                           
 Metode Penelitian Pendidikan: Pendekataسوغييونو,  40

Kuantitatif, Kualitatif dan RnD ,48٢. 



54 
 

 

 

بالنسبة للمقابالت املنظمة، فقد عرفت الباحثة 
بالضبط عن املعلومات اليت سيتم احلصول عليها. 
لذلك، يف إجراء املقابالت، أعدت الباحثة أدوات 
البحث فهي األسئلة املكتوبة وأجهزة مساعدة مثل 

والكتيبات وغريها من املواد اليت ميكن  أجهزة التسجيل
 .أن تساعد يف إجراء املقابالت بسالسة

 
 اختبار .٤

هذا قياس االختبار هبدف معرفة الزيادة ىف 
املفردات لطالب. االختبار هو أيضا إحدي  إستيعاب

لتنفيذ وسائل تعليم البصرية و  نشاطالسلسلة من ال
ب. االختبار ألعاب اللغة يف ترقية إمكان مفردات الطال

املستخدم إختبار قبلي و إختبار بعدي. ستستخدام 
نتائج هذا االختبار ملعرفة الزيادة ىف إمكان مفردات 

النوع من اإلختبار املستخدم ىف هذا البحث الطالب. 
هي اإلختبار الكتايب بشكل األسئلة املتعلقة و الفكاك 

 املختصر أو األسئلة املتكمل.
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 تحليل البيانات ﴾ز﴿

هز و تصار البيانات من وثيقة نتائج إختبار جت
مادة املفردات قبل الدراسة  البيانات األوىل ىف األخر 

و إىل أخره.  8 دورو  1 دورستقارن بنتائج االختبار يف 
لذلك ال حتليل البيانات املستقاة من دراسة التوثيق 
بعمق، بل كانت البيانات األساسية و بعد ذلك حتليال 

 بعدها.
حتليل البيانات من املالحظة إىل بيانات جتهز 

نوعية ستجيب على صياغة املشكلة األوىل، وهي "كيف 
استخدام وسائل التعليم البصرية و ألعاب اللغة لرتقية 

 الثانويةىف املدرسة إمكان مفردات الطالب الصف الثامن 
اإلسالمية مبؤسسة معهد كياهي حاج مشس الدين 

؟". حتليل نتائج  8012/801٢السنة الدراسّية  دريساوو
هذه املالحظة باستخدام مايلز وهوبرمان. ينقسم حتليل 

 البيانات وفقا ملايلز وهوبرمان إىل ثالثة وهي:
 تقليص البيانات  .1
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تقليص البيانات هو شكل التحليل حيدد و 
خيتار و يركز و يتخلص و ويرتب البيانات ىف طريقة 

 صة األخرة. إذا كان فيه ميكن لتصور و حتقيق خال
 

 منوذج البيانات  .8
مرحلة تقدمي البيانات هي مرحلة متقدمة من 
التحليل حيث يقدم الباحث نتائج البحوث يف شكل 

 فئة أو جمموعة.
 التحقق .4

مرحلة استنتاج اخلالصة أو التحقق هي 
مرحلة متقدمة حيث يقوم الباحث يف هذه املرحلة 

أو هذا  باستخالص استنتاجات من نتائج البيانات
 هو تفسري الباحث على نتائج مقابلة أو وثيقة.
 اإليضاح من املراحل املذكورة كما يلي:
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 :تقليص البيانات

ف صغرية و خيتار  الألمر املهم و يصنع الفئة )حروف كبرية و حرو 
 أرقام( مث حذف ااألمر ليس مستعمال 

ZAQWSXC

DERFVBGT

YHNJUIKM
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TYFFDERS 
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454305237
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ميمالتقدمي ىف التص: تقديم البيانات  

1  2  3  4  5  6  7  0  3 

ABCDEFGHIJKLMNOP abcdefghijklmno

pqr 

 :التحقق
أرقام( مث  صغرية وخيتار  الألمر املهم و يصنع الفئة )حروف كبرية و حروف 

 حذف ااألمر ليس مستعمال

kjsMGC72msw&3njb(JHJSK)J

S;jhUHXU0300**(33JSJ’;L;/.

NHhhgshhxs‘puKSWY033(*7g

gsjJHSU3370SY7(7GBYHSgy

tfqwoopi`aau0332HY 

ن  رزم مراحل تحليل البينات على ميليس هوبرمي  
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للبيانات الكمية يستخدم رمز املتوسط ىف حتليل 
البيانات. تناول البيانات الكمية مبعدود متوسط قيمة 
الطالب من نتائج اإلختبار املهبوبة. املتوسط من مجع 

 األرقام مجلة من مجيع األرقام تقسمها بكثرة األرقام.
 

Mx = ∑ 𝑋𝑖𝑛
𝑖=1
𝑛

 
 
 
 جداول البحث اإلجرائي ﴾ز﴿

 1.0الجدول .
 خطة البحث اإلجرائي

 تاريخ التنفيذ العملية الرقم

تأليف اخلطة البحث  1
 801٢يناير  11 اإلجرائي

 801٢فرباير  89 األعداد 8

4 
تنفيذ تدريس الدور 

 األوىل
مارس  14و  5

801٢ 
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تنفيذ تدريس الدور  ٤
 الثانية

 مارس 89و  80
801٢ 

 801٢أبريل  4 التقومي 5

5 
كتابة تقرير البحث 

 801٢أبريل  19 اإلجرائي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

 

 

 الباب الرابع
 نتائج البحث

 
 البحث موقععن خلفية وصف موجز ﴾أ﴿

موجز إنشاء املعهد اإلسالمي كياهي حاج مشس  تاريخ .1
 الدين دوريساوو فونوروغو 

معهد  كياهي حاج مشس الدين سسأ
إسالمي كياهي حاج مشس الدين دوريساوو فونوروغو 

مع تركيز الفقه اإلسالمي. تقع املعهد  1٢85يف عام 
  كياهي حاج مشس الدين يف طريق الوو رقم  اإلسالمي

 دوريساوو ىف نولوغاتني ىف فونوروغو. ٤
اإلسالمية كياهي حاج مشس  املدرسة أول

هو نزل أو مبىن مجيل  "لتقوىبيت ا"الدين هو
املعهد  مؤسسةمتويل هذه  وساحر. بناًء على مؤسسة

 :هبدف كياهي حاج مشس الدين اإلسالمي
 .تعزيز الرتبية يف التعليم الديين وتوسيعه .أ

 طباعة املعلمة احملتملني واخلطباء اإلسالم .ب
5٤ 
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كوًخا  كياهي حاج مشس الدينأنشأ املغفور  
اره أن يف ذلك الوقت كان الناس يف على خلفية أفك

أمس احلاجة إىل مؤسسة تعليمية شكلت شخًصا أو 
شخصية إنسانية كان إمياهنا قويًا ومكرًسا هلل سبحانه 
وتعاىل. يحيث الطغيان والعصيان يتناقصان تدرجييا 

 .حىت ال يشعر هبما مرة أخرى
لديه رؤية لتكون  كياهي حاج مشس الدين

فراد الذين لديهم قدرات دينية قادرة على إدراك األ
و املهرة واملهنية وفقا لرتتيب احلياة. وتتمثل  وعلمية

مهمته أن يكون قادرًا على خلق علماء الدين 
 .طموحني وعلماء الدين وعمال و مهرة ومهنيني

كياهي حاج مشس  تقدم املعهد اإلسالمي
الطالب  الدين يوما بعد يوم تقدًما جيًدا. مل تكن

جاءت من مدينة فونوروغو، بل كان هناك أيًضا من 
 1٢49(. يف عام 1٢40خارج املدينة وخارج جاوا )

قام برتقية جودة التعليم من خالل إضافة املعجبني 
هو ومعرفة  اآلخرين، و منها: القرآن مع تفسري

8٢ 
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احلديث وأصول الفقه وعلم األدوات إىل جانب 
 .املروحة اليت سبق حتديدها

ًما بعد يوم تتزايد عدد الطالب بشكل يو 
متزايد ومل يعد السكن كاٍف الستيعاهبم ، مما دفع 

كياهي حاج مشس الدين إىل التفكري جبد يف  املغفورله
حماولة احلد األقصى لتحقيق سكن مناسب يف أقرب 

كياهي  ، شكل1٢59أكتوبر  85وقت ممكن. يف
مؤسسة يف كاتب العدجلييوك هوع  حاج مشس الدين

وان، من أجل مجع األموال لبناء املهاجع وقاعات 
 .الدعاء ومباين املدارس

كياهي حاج مشس الدين فييوم  تويف
 14يناسب بتاريخ  1٢59سبتمرب  19، األحد

هـ. عن عمر يناهز الثمانني،  1429  مجادى آخرمن
غادر والية اهلل سبحانه وتعاىل. وقد مت ذلك خالل 

 .حياته
املعهد  ه من عظمةومع ذلك،مل تقلل رحيل

املعهد  اإلسالمي كياهي حاج مشس الدين، حىت ردد
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كياهي حاج مشس الدين يف مجيع أحناء  اإلسالمي
البالد. لالحتفال خبدماته، مت ختليد امسه كاسم املعهد 

 18حدث يف  اإلسالمي اليت تركها وراءه. و هذا
ومتت املوافقة من قبل وزير الرفاه  1٢5٢يوليو 

كياهي حاج  نيسي، السيد الدكتورللشعب اإلندو 
كياهي حاج  املعهد اإلسالمي دعى يف إيدهام خالد
 مشس الدين.

كياهي حاج مشس الدين  وتشمل خدمات
 :فيما يلي اليت تركت للمعهد اإلسالمي

اإلسالمية يف سبتمرب  هنضة العلماء إنشاء مدارس .أ
1٢42-1٢4٢. 

رف األساتيذ، غ الطالبات، مباين بناء مهاجع .ب
 ( (1٢52) الدعاء ، قاعات وإقامة

سنوات بناًء على ميثاق  5مدته  األساتيذ إنشاء .ج
 (1٢9٢يناير  1الشرقية ) nجاو وزارة

 .1٢51زاد مباين األساتيذ يف عام  .د
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املغفر اهلل كياهي حاج مشس  بناًء على إرادة
الدينالذي مت اختياره ليكون مقدم الرعاية التايل  

دكاترة. أمحد تاج الدين شم )االبن ال كانكياهي حاج
 كان مثال كياهي حاج .الثامن( مبساعدة إخوانه

مشس الدين مرتبطًا حًقا بأبناء أبنائه وبناته ، فإن رحلة 
املعهد اإلسالمي مل تشهد أدىن اخنفاض وتراجع سواء 

 .الكمية من حيث اجلودة و
خالل فرتة الرعاية كياهي حاج الدكتور أمحد 

اجلهود من أجل  ، مت بذل الكثري منتاج الدين شم
  :تطوير املعهد اإلسالميشمس الدين، مبا يف ذلك

 الرائدة يف املعهد اإلسالمي للبنات املنجّية .أ
بناء مهجع الستيعاب املزيد واملزيد من  .ب

 .الطالبات السنرتي
إعادة تنشيط املؤسسات الرمسية اليت عانت يف  .ج

 .العجز من 1٢2٤/1٢25العام الدراسي 
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مدرسة "أسست مدرسة الدينية اليت مسيت .د
الصريح الليتامي الكتيب السلفي على طريقيت 

 "احلديثة
أمحد تاج الدين  كياهي حاج تويف بعد 

( ، ومت استبدال الرعاية بعد ذلك بقلم  1٢٢1صيام )
كيياهي أيوب أحديان شم، و مبساعدة أخه الصغري 

من جهوده هو كيياهي زامع خذ ذا ويل شم.كثري 
لتطوير املعهد اإلسالمي كيياهي حاج مشس الدين، 

 :مبا يف ذلك
 جّدد فندق املعهد للطالبات من الذكور 

 جّدد املسجد .أ
 جّدد إرادة ملدرسة العاليةو الثانوية .ب
جّدد قاعة املعهد كياهي حاج مشس الدين  .ج

 واملنجية
هد جّدد املدرسة الثانوية و العالية مبؤسسة املع .ذ

 اإلسالمي كياهي حاج مشس الدين 
 جتهيز املعدات األخرىه.
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و حىت اآلن مت تنفيذ جهود التغيريات و  
 .التطورات يف الكوخ من قبله

ميكن أن نستنتج أن بناء املرافق املادية والبنية 
التحتية للمعهد اإلسالمي كياهي حاج مشس الدين 

ة . هذه الظاهرة ليست سوى واحدتقدما كبريا يتقدم
من الروابط الداعمة ألهداف التعليم والتدريس 
الشاملة يف املعهد اإلسالمي كياهي حاج مشس 
الدين. بالطبع يبدو أكثر عملية ومجالية وجذابة 
وباردة للنظر و الكثري من الشهية. والتغريات اليت 
حتدث يف خارج املعهد اإلسالمي كياهي مشس الدين 

هها ال تزال فقط ، يف حني أن جوهر املهمة وتوج
  .تستند إىل واليةكياهي حاجشمس الدين

 
رؤية و املهمة وأهداف املعهد اإلسالمي كياهي حاج  .8

 .فونوروغو مشس الدين دوريساوو
 الرؤية .أ
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حتقيق األفراد الذين يتمتعون بقدرات دينية 
   .وعلمية و ماهرة ومهنية وفًقا لرتتيب احلياة

 املهمة .ب
 ن العلميةأنشأ العلماء الدي (1
 العلوم الدينية أنشأ العلماء (8
 أنشأ العمال املهرة املهنية والدينية  (4

  الغرض .ج
لتقدمي الطالبات ليصبحوا بشر الذين 
يؤمنون ويتقون، لديهم شخصية النبيلة 
والشخصية والعلوم والتكنولوجيا وقادرة على 

 حتقيق أنفسهم يف احلياة اللقاءية والدينية.
 

التنظيمي للمدرسة الثانوية اإلسالمية اهليكل  .أ
مبؤسسة معهد كياهي مشس الدين دوريساوو 

 فونوروغو
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 اهليكل التنظيمي للمدرسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيانات معلم اللغة العربية .ب

يف املدرسة الثانوية اإلسالمية مبؤسسة 
معهد كياهي حاج مشس الدين دوريساوو 

 تعليم اللغة العربية. مها:فونوروغو معلمان ىف 
 األستاذة نور اخلامتة (1

جلنة 
 املدرسة 

 سيف الدين الليسانس  املدرسة: مدير

يب:نائب الرئيس الطال  
 خريي الليسانس

 أيلي سيدة الليسان رئيس اإلرادة:

ية نائب الريس البن
 التحتية :

سياتيمني الليسان  

:نائب الرئيس املناهجي  
 سوفرييادي الليسانس

ورةمعلم توجيه املش معلم املوضوعات وصي الفصل  

 الطالب
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ولدت األستذة نور اخلامتة ىف عاوي 
. و األن 1٢95ديسوبري  82ىف تاريخ 

تعيش األستذة نور اخلامتة يف دوريساوو 
فونوروغو. روية تعليمها هي املدرسة 
اإلبتدائية فارون عاوي مث تواصل ىف املدرسة 

"الفتح" متبورو  الثانوية و العالية ىف معهد
ماجيتان مث تواصل ىف اجلامعة اإلسالمية 
احلكومية سونان كاليجاغا يوغياكارتا. 
األستذة نور اخلامتة تعّلم  اللغة العربية ىف 
املدرسة الثانوية اإلسالمية مبؤسسة معهد  
كياهي حاج مشس الدين دوريساوو 

 حىت اآلن. 8005فونوروغو منذ سنة 
 األستاذ موجييانطا (8

 مادييونىف  موجييانطالد األستذ و 
عنونه قرية   .1٢٢1 يوليو 81ىف تاريخ 

و األن  كينوعورجا فيالعكنجينج مادييون
معهد كياهي يف األستاذ موجييانطا تعيش 
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دوريساوو فونوروغو. حاج شوس الدين 
روية تعليمه هي املدرسة اإلبتدائية  

مث تواصل ىف املدرسة  مادييون كينوعورجا
املدرسة الثانوية و العالية ىف الثانوية و 

العالية اإلسالمية مبؤسسة معهد كياهي 
مث  حاج مشس الدين دوريساوو فونوروغو
 غرييتواصل ىف اجلامعة اإلسالمية سونان 

تعّلم اللغة األستاذ موجييانطا . فونوروغو
العربية ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية 
مبؤسسة معهد كياهي حاج مشس الدين 

حىت  8014و فونوروغو منذ سنة دوريساو 
 اآلن.

 

 دورلكل البيانات  و تحليل شرح ﴾ب﴿
هذا إجراء يف الفصل الثامن، خاصًة يف الفصل 
الثامن ج من املدرسة الثانوية مبؤسسة املعهد اإلسالمي  

مت إجراء .كياهي حاج مشس الدين دوريساوو فونوروغو
هذا البحث العملي للفصل الدراسي يف دورين لتحديد 
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املفردات من خالل الصور اإلعالمية يف تعليم  إستيعاب
اللغة العربية لطالبات الفصل الثامن من املدرسة الثانوية 
مبؤسسة املعهد اإلسالمي كياهي حاجشمس الدين. 
استناًدا إىل البحث الذي مت إجراؤه، فحص مرحلة 
الدراسة األوىل وحىت املرحلة الثانية، مت احلصول على 

 :اليةالبيانات الت
 
 

 مرحلة الدراسة األولى .1
خالل املقابالت مع املدرس والطالبات، 

أن هناك  ت الباحثة على شرح مفادهاحصل
رات اللغة العربية للطالبات اليت مت العديد من مها

معايري  اعتبارهّن غري متاحني ألهنّن مل يستوفن
. واحدة 95اإلكمال احلد األدىن للغة العربية هو 

املفردات اليت يتم  إستيعابات هي من هذه املهار 
تقييمها من قبل معلمي املواد على أهنا مهارة 
أساسية يف تعليم اللغة. باإلضافة إىل ذلك، نشاط 
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الطالبات منخفض أيًضا يف املشاركة يف تعليم 
اللغة العربية. يشار إىل اخنفاض نشاط الطالبات 

 إستيعابيف التعليم كواحد من أسباب اخنفاض 
ت للطالبات. من املقابالت اليت أجريت مع املفردا

الطالبات أيًضا، حصلت الباحثة على معلومات 
مل يستكملها الطالبات بعد من الوفاء مبؤشرات 

املفردات كما هو موضح يف األساس  إستيعاب
 .النظري أعاله

من خالل هذه التفسريات، قامت الباحثة 
من االختبار القبلي يف الفصل الدراسي الثا بإجراء

ج مبؤسسة املعهد اإلسالمي كياهي حاج مشس 
الدين من أجل احلصول على البيانات األوىل  

الطالبات املنخفض  إستيعابكنقطة لتحديد 
فرباير  89يف مت إجراء االختبار القبلي  .للمفردات

 10صباًحا إىل الساعة  2:40يف الساعة  801٢
صباًحا، وهو يف ساعات دورات اللغة العربية من 

مبؤسسة املعهد اإلسالمي كياهي  .ئة الثامنة جالف
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هي االختبار القبليمشس الدين. أسئلة  حاج
االختبار القبلي على  نشاطعشرة.شرحت الباحثة 

 :النحو التايل
 النشاط األول .أ

 ة علي الطالباتباحثال سّلمت (1
 تدعو باحثة الطالبات قراءة الدعاء معا (8
 اتالباحثة الطالبتقوم بالغياب  (4
الباحثة اإلدراك بالرتابط لتشجيع  (٤

 .الطالبات على الذات
 

 النشاط األساسي .ب
األويل االختبار تقسم الباحثة سؤال  (4

الطالبات عن  إستيعابللطالبات ملعرفة 
 .املفردات
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 النشاط األخري  .ج
تشّجع الباحثة للطالبات، هبدف أن  (1

 .يكون الطالبات أكثر محاسة يف التعليم
نتهي بالتعليم عن طريق دعوة تالباحثة  (8

 الطالبات لقراءة الدعاء. 
 .الباحثة حتيايت (4

الباحثة بتصحيح أوراق  تبعد ذلك قام
االختبار اإلجابات اخلاصة بالطالبات ملعرفة قيمة 

ميكن أن ينظر العربية االختبار القبلي إىل نتائج .القبلي
 :يف الصف الثامن يف اجلدول التايل

 4.0.ل الجدو 
 االختبار القبلينتائج 

 الرقم اإلسم القيمة البيان
 1 عبيدة زهوى أيوين 50 غري كامل
 8 ألف نور ليال 20 كامل

 4 ضحى فاطمة الزهراء 40 غري كامل
 ٤ إيلمل فطرية فيبييوال 50 غري كامل
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 5 فوزية مي ديين 80 غري كامل
 5 هنئ نور خاليدا 50 غري كامل
 9 اءحيلوا شف 20 كامل

 2 إيرما كارتيكا ٤0 غري كامل
 ٢ حسنة يوالن 40 غري كامل
 10 خالفة النساء ٤0 غري كامل
 11 لينا ٤0 غري كامل
 18 ليسكا دامايانيت 50 غري كامل
 14 ميال فضيلة ٤0 غري كامل
 1٤ نبيلة سفتيياس عرفني 50 غري كامل
 15 نبيلة فوتري أوتامي 80 غري كامل
 15 حتة النبيلةنيال فا 20 كامل

 19 نلى خري النساء 40 غري كامل
 12 نلى زلفة العبيدة 50 غري كامل
 1٢ نائييا ديوينتا فوتري 40 غري كامل
 80 نوفييانا نور رامحاداين ٤0 غري كامل
 81 نور أسعدة املولدا 50 غري كامل
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 88 فراميسيت حسن فضيلة ٤0 غري كامل
 84 راتنا دووي أستويت ٤0 غري كامل
 8٤ رزقي حني ليل 50 غري كامل
 85 رزقي أوكتافييا فراداين 20 كامل

 85 سافينا عملية ويبووو ٤0 غري كامل
 89 ثاين خريية 50 غري كامل
 82 صفي وردنيك 20 غري كامل
 8٢ تيكا ودييا فراتوي 10 غري كامل
 40 أمي لطيفة 40 غري كامل

 مجموع القيمة 0481
 لدرجةمتوسط القيمة ا 4,71

 عدد الطالبات 11
 عدد الطالبات المتكمل 5

 عدد الطالبات غير المتكمل 85
 نسبة اإلكتمال 0,7,21
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كن مالحظة أن بناًء على اجلدول أعاله، مت
 4, ٤9هو االختبار القبلي قيمة الطالبات يف متوسط 

. نتائج االختبار %15,9و نسبة اكتمال التعليم هي 
لباحثة. استناًدا إىل هذه البيانات، بعيدة جدا من أمنية ا

سيقوم الباحثة بإجراء أيحاث حول الفصل لرتقية 
مفردات اللغة العربية للطالبات باستخدام  إستيعاب

 .الصور اإلعالمية
 

 تنفيذالتدابير  .2
 الدور األول .أ

 التنفيذ (0
يف لقاءين  دور األولينقسم تنفيذ 

. ويف هذه 801٢مارس  14و  5عقدا يف 
وينقسم إىل أربع  الدور األولملرحلة من ا

مراحل، وهي مرحلة التخطيط للعمل، و 
مرحلة تنفيذ و مرحلة العمل و املالحظة 

. مبزيد من التفصيل دوروالتأمل اليت تشكل 
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سيتم شرح كل مرحلة من مراحل هذه 
 :الدراسة على النحو التايل

 
 التخطيط (أ

يشري ختطيط تنفيذ الفصل 
نتائج الدور األول يف  الدراسي البحثي

اليت مت  الدوراالختبار القبلي ملا قبل 
إجراؤها يف تعليم اللغة العربية ، خاصة 

اختبار القبلي املفردات. من نتائج 
املفردات  إستيعابوجدت مشكلة أن 

فصل بعيًدا للطالبات منخفض مبتوسط 
عن معايري اإلكمال احلد األدىن، والذي 

 ٪15.9ته هي ونسبة مثوي ٪٤9.4بلغ 
ميكن أن يؤثر املستوى املنخفض 

املفردات على مهارات  ستيعابإل
يف اللغة مثل مهارات  يخر الطالبات األ

القراءة والكالم والكتابة. بناًء على هذه 
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الباحثة استخدام  تقرر  املشكالت،
املفردات.  إستيعابالصور لرتقية  وسائل

 إستيعابلرتقية تنفيذ الزيادة يف 
يتم ترتيب التخطيط على املفردات، 
 :النحو التايل

ترتيب ختطيط تنفيذ التعليم من  (1)
خالل االهتمام بنقاط القوة 

 .والضعف لدى الطالبات
التعليم وهي أجهزة  وسائلإعداد  (8)

عرضو كتاب الدراسي والبطاقات 
 .املصورة ومفردات

 إعداد ورقة مالحظة (4)
 حدد تنفيذ املالحظات (٤)
  .تقييمإعداد أداة  (5)

 التعليم نشاطتنفيذ  (ب
إىل  الدور األولينقسم تنفيذ هذه 

اللقائني، وكل لقاء مدته ساعتان من 
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، النشاط األويلتنقسم إىل  الدروس، و
)االستكشاف والتوضيح ، النشاط األساسي 

 .نشاط النهائيال والتأكيد( ، و
 اللقاء األول (1)

اللقاء األول لتنفيذ املرحلة األوىل من 
، يوم 801٢مارس  5عمل وذلك يوم ال

. 10:00حىت  02:40األربعاء الساعة 
 :فيما يلي وصف النشاط يف اللقاء األول

 النشاط األول (أ)
النشاط األول ىف تعليم اللغة 
العربية، هتيئ املعلمة جو التعليم املوايت من 

مشاهدة  خالل ترتيب مقاعد الطالبات و
لمة أن قول املعتنظافة الفصل. بعد ذلك، 

التحيات هي مبثابة بداية للتعليم وإعداد 
الطالبات للتعليم من خالل الدعاء والقيام 
خبراجات الفصل. كمولد للحماس الطالب 
يف التعليم، تعطى املعلمة الدافع يف شكل  
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واجلملة  "صباح اخلري" :كلمات النداء مثل
كيف " يسأل عن األخبار اليت هي

اإلدراك لربط واصل املعلمة نشاط ت ."حلكّن؟
املادة باللقاء السابق والسؤال عن املادة املراد 

  .هي الرياضيون تدريسها، و
 النشاط األساسي (ب)

ينقسم النشاط األساسي يف هذا 
التعليم إىل مخس مراحل ، وهي: املالحظة 
واالستكشاف والسؤال والربط والتواصل. 

 :وفيما يلي شرح لكل مرحلة من هذه املراحل
 حظةاملال  .1

يف هذه املرحلة، تطلب من 
حتتوي  .الطالبات االنتباه إىل شاشة

 مفردات من نص على صور و شاشة
هي كما  الصورة واملفردات .الرياضيون

 يلي:
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 4.0الصورة .
 الصورة و المفردات

 
 
 

 
 

 4.8الصورة .                        
 الصورة و المفردات

 
 

 استكشاف .8
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النشاط يف هذه مرحلة االستكشاف، 
 املفردات تكرار نطق تطلب من الطالبات

الذي حتدثه املعلمة، بشكل مشرتك وفردى. 
بعد ذلك، تطلب من الطالبات اإلجابة عن 

من  املطبوعة على شاشة املفردات معىن
الصورة. يف هذه احلالة ، يوجد خالل مراقبة 

اتصال يف شكل سؤال وجواب بني املعلمة 
 :والطالبات على النحو التايل

)أثناء  "" ما معىن هذه الصورة؟ :املعلمة
اخلاصة  اإلشارة إىل الصورة على شاشة

 جبهاز العرض(
 "pertandingan" :الطالب

على  اإلجابة الطالبات أن يستجينب بدوت
يت طرحها املعلمة مًعا، ال األسئلة يحماس

باستخدام الصور املعروضة  املفردات تقدمي
اخلاصة جبهاز اإلسقاط ىف  من خالل شاشة

ثالث مراحل متتالية، وهي أوالً، يتم عرض 
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صورة ويطلب من الطالب مراقبة الصورة. 
قرأ ت من الصورة و املفردات ثانياً، يتم عرض

طلب من الطالبات ت و مفردات املعلمة
ا ، ويطلب جمتمعة أو منفردة وفقا تكراره

طلب من ت املعني من قبل املعلمة. وثالثا,
 الطالبات ملراقبة صورة للرد على معىن

 .املفردات
 تقدم بالسؤل .4

الطالبات الفرصة  عطىتيف هذه املرحلة، 
 الرياضيون. عن املواد غري مفهومة من املوادن ليسأل

 عن معىن نيسأل يتهناك بعض الطالبات ال و
ليس تسليمها  الذي ينعكس يف القراءة و داتاملفر 

مع صورة وسائل اإلعالم من قبل. يعترب بعض 
املفردات مشهورة وقد مت فهمه على نطاق واسع، 

 َأْصِدقَائِه""الطالبات، و هي ولكن هناك مل يفهم
اليت هلا  " ُيَشاِهدُ " مث   "teman-teman" اليت تعين
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الذي له " تِإنـْتَـهَ  "و "menyaksikan" معىن
 ."selesai"معىن

 الربط .٤
تقوم هذه مرحلة االقرتان بتوجيه أن الطالبات 

على معاجلة املعلومات من املواد اليت مت  اتقادر 
طلب من الطالبات تتسليمها. يف هذه املرحلة ، 

اليت مت تدريسها. بعد ذلك،  املفردات إعادة دراسة
حيصل البعض  على بطاقة ، و ةصل كل طالبحت
 ى بطاقة صور والبعض اآلخر حيصل على بطاقةعل

 .املفردات

 
 4.1. الصورة

 الصورةبطاقة 
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 َفرِْيٌق ج فُ ُرْوقٌ 

 
 4.4الصورة .

 بطاقات المفردات
فتح الطالبات توفًقا لتوجيهات املعلمة، 

لبطاقات اليت مت احلصول عليها على التوايل. بعد ا
طلب من تفتح البطاقة اليت مت احلصول عليها، 

ليبحث عن أزواج بني بطاقات الصور  الطالبات
بدو أن الطالبات يبحثن توبطاقات املفردات. 

بنشاط عن شركاء الصور واملفردات. وبعد العثور 
 على شركائهم املعنيني ، مت إعطاء كل زوج عشر

اليت حصلوا  املفردات دقائق إلجراء حمادثة حول
  .عليها

 التواصل .5
كل زوج جيلس جنبا إىل جنب على مقعد 

 و املفردات واحد. وبالتناوب، يلف كل زوج
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احملادثات اليت بذلت. من بني أشياء أخرى، يتم 
 :إجراء نتائج احملادثة على النحو التايل

 هند  : "السالم عليكم"
 م السالم يا هند"زينب : "و عليك

 هند  : "إىل أين أنت؟"
 زينب : "أريد أن أذهب إىل امللعب"

 هند  : "ملاذا؟"
زينب : "ألّن هناك مبارة كرة القدم بني قريتنا و قرية 

 بابادان"
 هند  : "ماشاء اهلل.... حي نذهب هناك" 

 اخلتامي النشاط (ج)
هي:  النشاط اخلتامي هناك عدة مراحل ، و

 خطط املتابعة. التعليقات و ، واألفكار و االستنتاجات
تنتهي بالدعاء أو التحية. يف هذه املرحلة من مرحلة  و

 :الطالبات على النحو التايل التعليم ، تسأل املعلمة
"قبل إغالق التعليم اليوم ، أريد أن أسألكّن ،  :املعلمة

 "ما نتيجة التعليم اليوم؟
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 الطالبات أجابت إحدى
اك عدة أشياء يف مبارة كرة القدم خاطئة "هن:    الطالبة 

َفرِْيٌق و اْلُمَبارَاُة   نوع واحد منها هو التمارين و
ْرَمى و َيْضِرُب اْلُكَرَة"

َ
 امل

للتأمل، يُنفذ تقييم املعلمة للطالبات يف مهام 
األساسي  نشاطيف ال التواصل إلجراء حمادثة يف مرحلة

املعلمة املهمة إىل . بالنسبة خلطة املتابعة، تسند يواألسئل
 الطالبات لدراسة املواد اليت مت تسليمها مسبًقا ملواد

التعليم بالدعاء  نشاطيف اللقاء التايل. تنتهي  اختبار
  .والتحية

 
 اللقاء الثاين (8)

 14اللقاء الثاين يف الدور األوىل هو يف يوم األربعاء 
صباًحا حىت الساعة  2:40يف الساعة  801٢مارس 

 ًحا. يف هذا اللقاء الثاين ، أجرى املعلمةصبا 10:00
مع ذلك  إستيعاب الطالب. و لقياس مدى ترقية اختبارًا
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املعلمة لتكرار التعليم  استعدتاالختبار ، ، قبل إجراء
 .الذي مت تعليمه يف اللقاء السابق

 نشاط األولال (أ)
يف هذه النشاط األول تكون النشاط اليت تقوم 

اط األول لللقاء األول. بدءًا من هبا املعلمة هي كالنش
التحيات، وإعدت الطالبات للدراسة يف الفصل و القيام 
باحلضور و إعطاء احلافز لكلمات الرتحيب و النداءات 
وممارسة اإلدراك. يف تطبيق اإلدراك عن طريق طرح املواد 

 .اليت متت دراستها يف اللقاء السابق
دروس يف اللقاء "من الىت ال يزلن أن يتذكرن  : املعلمة

 "األسبوع املاضي؟
 أنا أستذة"":       الطالبة

 والطالبات اإلجابة صاح
 "احلكم" :   الطالبة  

 "ما معنها؟" :املعلمة     
 ”wasit“   :الطالبة     
 "الكرة يضرب .. أنا يا أستذة :الطالبة    
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 "نعم ... ما معنها؟ ":   املعلمة
 : ”menendang bola“الطالبة   

 "نعم، حسنت؟ مثما معىن املمى؟" :ملعلمةا
 )جتيب الطالبات مًعا("gawang"  :الطالبات 
 "نعم ، صحيح. مث ما معىن النتيجة؟" :املعلمة   

 ”hasil“الطالبات : 
خمطط  املعلمة اإلدراك بالرتابط، جتري إعطاء بعد

 .التعليم يف هذا اللقاء الثاين
 

 نشاط األساسيال (ب)
 يف هذا اللقاء الثاين كمااألساسي  النشاط

النشاط األساسي يف اللقاء األول يف مرحلة الرصد وتقدم 
بالسؤل واستكشف. و يف هذه املرحلة أيضا، تستخدم 

لعرض الصور واملفردات ومعانيها.  املعلمة جهاز العرض
اليت مل يتم  املفردات املواد املقدمة يف اللقاء الثاين واصلت

و لكن النشاط الرابط و  تسليمها يف اللقاء األول.
يتمثل  .مع اللقاء األولخيالف اإلتصال ىف هذا اللقاء 
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يف اجلملة ،  املفردات النشاط الرابط يف هذا اللقاء تطبيق
 املفردات و تطلب من كل طالبة تقدمي مثال مجلة من

الذي مت تدريسه مسبًقا ، بعد االنتهاء من املثال ، تطلب 
إجراؤها على السبورة. من الطالبات كتابة مجلة مت 

 )تتواصل تنطبق(
 املعلمة ورقة أسئلة قبل النشاط اخلتامي تنقسم

على الطالبات. مت إعطاء الطالبات عشرين اختبار البعدي
بعد االنتهاء من  .االختبار دقيقة للعمل على أسئلة

العمل ، جتمع الطالبات ورقة األسئلة مع اإلجابات اليت 
 .ستقوم املعلمة بتصحيحها

 اخلتامي النشاط (ج)
 ىف اللقاء الثاين خمتلف كثري نشاطال اكن هذيمل 

يف اللقاء األول. النشاط اخلتامي ىف  نشاط اخلتاميعن ال
التفكري يف شكل  و اللقاء الثاين تألفت من االستنتاجات

أسئلة وأجوبة مباشرة مع الطالبات. تليها إعطاء رسائل 
حلماس يف التعليم أخالقية للطالبات ، يحيث املزيد من ا
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بالدعاء  دورالتعليم يف اللقاء الثاين لل نشاطوأغلق املعلمة 
 .والتحيات

بعد قيام املعلمة بتصحيح إجابات الطالبات 
تظهر نتائج التعليم يف الدور األوىل االختبار ، على أسئلة

 :يف اجلدول التايل
 4.8.الجدول 

 0 نتائج اإلختبار البعدي
 رقمال اإلسم القيمة البيان

 1 عبيدة زهوى أيوين 20 كامل
 8 ألف نور ليال 20 كامل

 4 ضحى فاطمة الزهراء ٤0 غري كامل
 ٤ إيلمل فطرية فيبييوال 20 كامل

 5 فوزية مي ديين 40 غري كامل
 5 هنئ نور خاليدا 20 كامل
 9 حيلوا شفاء 20 كامل
 2 إيرما كارتيكا 20 كامل

 ٢ حسنة يوالن 90 غري كامل
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 10 خالفة النساء 40 ملغري كا
 11 لينا ٤0 غري كامل
 18 ليسكا دامايانيت 90 غري كامل
 14 ميال فضيلة 90 غري كامل

 1٤ نبيلة سفتيياس عرفني ٢0 كامل
 15 نبيلة فوتري أوتامي 50 غري كامل

 15 نيال فاحتة النبيلة 20 كامل
 19 نلى خري النساء 50 غري كامل
 12 بيدةنلى زلفة الع 90 غري كامل
 1٢ نائييا ديوينتا فوتري 90 غري كامل
 80 نوفييانا نور رامحاداين ٤0 غري كامل
 81 نور أسعدة املولدا 50 غري كامل
 88 فراميسيت حسن فضيلة 50 غري كامل
 84 راتنا دووي أستويت 50 غري كامل
 8٤ رزقي حني ليل 90 غري كامل

 85 رزقي أوكتافييا فراداين 20 كامل
 85 سافينا عملية ويبووو 90 كاملغري  
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 89 ثاين خريية 20 كامل
 82 صفي وردنيك 20 كامل

 8٢ تيكا ودييا فراتوي 50 غري كامل
 40 أمي لطيفة 90 غري كامل

 مجموع القيمة 02,1
 متوسط القيمة الدرجة , ,5,

 عدد الطالب 11
 عدد الطالب المتكمل 00
 عدد الطالب غير المتكمل 02

 نسبة المتكمل 1, ,,1
 

وبناء على اجلدول أعاله ، ميكن مالحظة أن 
 و 9 ,55كان االختبار التجرييب يف الطالبات قيمةمتوسط 

. بينما بلغ متوسط ٪45.9كانت نسبة اكتمال التعليم 
كانت نسبة  و ٤9,4 االختبار القبلي يف الطالبات قيمة

ن هناك . بناًء على هذه البيانات ، يبدو أ٪15.9االكتمال 
 .٪80املفردات لدى الطالبات بنسبة  إستيعابزيادة يف 
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 املالحظات (ج

املالحظة اليت أبداها سيد موجيانطا الليسانس  
كمدرس للغة العربية يف الفصل الثامن يعمل كمراقب يقوم 

الطالبات عند التدريس أثناء التعليم.  و بتقييم الباحثة
ادات املراقبة لتسهيل املالحظة ، استخدم الباحثة إرش

لتسهيل نشاط املراقبة اليت يقوم هبا املراقب. األدوات 
 :واملالحظات التالية من قبل املراقبني

 
 

 التعليم بيانات نتائج البحث يف (1)
 4.1. جدول

 أدوات مراقبة المعلمة

 المؤشر المرحلة
 النتيجة

0 8 1 

الطالبات  املعلمة إعدت مقدمة
 √   والغالف اجلوي الصف
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 √   املعلمة حتفيز الطالبات
املواد التعليمية الزميلة املعلمة 

  √  مع املواد السابقة

   √ املعلمة ينقل أهداف التعليم
 √   ماسرت حتدد املواد لدراستها

 األساسي

الطالبات  تعطى املعلمة
 و املفردات الفرصة ملراقبة

 معناها من خالل تصورات
تكون الصورة مع  املفردات

 ارض وسائل اإلعالمالع

  √ 

تعطي مهمة من  املعلمة
 املفردات الطالبات لتكرار

 النطق معا
  √ 

تعطي فرصة يسأل  املعلمة
قد  و املفردات الطالبات عن

 لوحظ
 √  

 √  املعلمة تطوير املواد التعليمية 
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باستخدام البطاقات املصورة 
املفردات  وأزواج بطاقات

 بطاقة املباراة طريقة فهرس()
املعلمة تساعد الطالبات 
الذين لديهم صعوبات يف 

 التعليم
  √ 

تطلب من الطالبات  املعلمة
تقدمي نتائج التعاون بني 

 الطالبات
  √ 

املعلمة ترشد الطالبات يف 
  √  تطوير عمل الطالبات

 اإلغالق

الطالبات يف  ترشد املعلمة
  √  إهناء املادة

تقوم املعلمة بتنفيذ األفكار 
    التعليم من

استعدادات فعل  تقّل املعلمة
 √  إىل الطالبات يف شكل  املتقدم
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 مهام
 11 2 0 القيمة

 12 المجموع
 

من نتائج حتليل البيانات يف اجلدول أعاله ، 
 :. مث القيمة املتوسطة هي4٢النتيجة اإلمجالية هو 

إمجايل عدد النقاط من احلد = القيمة اإلمجالية : القيمة
=  100×  ٤5:  4٢=  100  × صى للدرجاتاألق

2,7,2 
  :وفًقا ملستوى جناح اإلجراءات احملددة ، وهي

  4٢ - 0:  ضعيف
 :  5٤ - ٤0 نقيص
 :  5٢ - 55 مقبول
 :   2٤ - 90 جيد

 :  100 - 25جيد جًدا
استناًدا إىل هذه القيمة واملعايري ، جناح 

من  .داجيد جاإلجراءات اليت اختذها الباحثة هو يف فئة 
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نتائج حتليل البيانات يف اجلدول أعاله ميكن أن يعلم 
بشكل عام أّن الباحثة قد أعد كل شيء وفًقا للتصميم  
وطبقوا يف عملية التعليم على الرغم من وجود بعض 

 .النقاط اليت مل يتم الوفاء هبا
بيانات عن نتائج مراقبة دور الطالب األول  (8)

 للتعاون
  4.4جدول .
 قبة طلبةأدوات مرا

 النتيجة
 المرحلة المؤشر

1 8 0 
 مقدمة الطالبات للتعليمتستعدد    √ 

الطالبات نشاطة و دوافعة   √ 
 يف التعليم

 √  
تستطيع الطالبات أن تشرحوا 

املواد التعليمية يف اللقاء 
 السابق

تدفع الطالبات االنتباه إىل  √  
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 أهداف التعليم

√   
عني ترى الطالبات برأي ال

صورة املفردات من خالل 
 وسائل العرض

 األساسية

تستطيع الطالبات أن تقولوا   √ 
 بالضبط عن لفظ  املفردات

 √  
تستطيع طالبات على إعطاء 

معىن املفردات من خالل 
 مراقبة صورة

  √ 
تسأل الطالبات عن املفردات 

 الآلئى مل تفهموا

√   

تشارك الطالبات بنشاط يف 
ت الصور توزيع بطاقا

وبطاقات املفردات يف 
 بطاقة فهرس املباراةأساليب 

جتيب الطالبات بنشاط    √
البطاقات الصورة وبطاقات 



111 
 

 

 

املفردات للعثور شريك على 
 التوايل

تستطيع الطالبات أن تقدمي   √ 
 إجابات

 √  
تستطيع الطالبات على جعل 

بطاقات  املفردات حمادثة من
 صور وبطاقاتاملفردات

 حتمل الطالبات التعليم منظما  √ 

طالبات قادرين على إبرام   √ 
 املواد التعليمية

 الغالف
  √ 

الطالبات يستجيبون تعكس 
 على التعليم

 النتيجة 1 02 2
 المجموع 11

 
من نتائج حتليل البيانات يف اجلدول أعاله ، 

التعليم للطالبات ال تزال  نشاطمعروف بشكل عام أن 
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. هناك العديد من مؤشرات التعليم اليت ال غري متوقعة
يتبعها الطالبات بفاعلية ، ويتم التعبري عنها يف العدد 

 :. قيمة مشاركة الطالبات هي40اإلمجايل للدرجات وهو 
 × جمموع الدرجات عدد الدرجات القصوى = القيمة

=100×40٤5 =100  ,,.,, 
 :مع معايري التقييم على النحو التايل

   85 - 1:  ضعيف
 50 - 85:  نقيص
 :     95 - 51 جيد

 :    100 - 95  جيد جًدا
استناًدا إىل القيم اليت مت احلصول عليها من 
خالل جدول املالحظة الذي مت تعديله وفًقا ملعايري التقييم 

على الرغم  ،جيدة أعاله ، مث املشاركة الطالبات يف حالة
ها ونشطًا من وجود بعض املؤشرات اليت مل يتم تنفيذ

 .بشكل جيد
املالحظات امليدانية بصفة مراقب اقرتاحات أو 

 :ترقية معينة ميكن تلخيصها يف النقاط التالية
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 تقّدم كانت الطالبة مزحة مع صديقتها عندما (أ)
 املفردات ونص احملادثات اليت قامت هبا

كانت بعض الطالبات اليت ال تويل اهتماما على شرح  (ب)
 الباحثة

انت الطالبات مشغوال على قراءة اآلخرى أو رسم ك (ج)
 و عدمت االهتمام بعملية التعليم

ال تزال هناك طالبات تشعرن باحلرج من سؤال  (د)
 الباحثة.

ال تزال هناك طالبات مشغولة عندما تقدم الباحثة  (ه)
 .شرًحا

 كانت الطالبات غشاشة عندما اإلختبار البعديّ  (و)
دانية أجريت الباحثة أيًضا و غري املالحظات املي

مقابالت مع املعلمة كمراقبني و طالبات. ُتستخدم هذه 
املقابلة لتحديد استجابات الطالبات لتنفيذ التعليم الذي مت 
تنفيذه. أجريت املقابالت مع موضوعات املقابلة اليت بلغ 
جمموعها طالبتني استوفيا معايري القدرة العالية واملنخفضة. 

ملقابالت مع الطالبات النتائج اليت تؤثر على أظهرت نتائج ا
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الصور اإلعالمية يف تعليم اللغة العربية. يشعر الطالبات أن 
الصور أسهل وأكثر  وسائلفهم املفردات العربية باستخدام 

إثارة لالهتمام. لكن من ناحية أخرى ، ال تستطيع 
الطالبات على تطبيق املفردات يف املهارات األخرى ، أي 

ت الكتابة والتحدث. و أجريت الباحثة أيًضا مهارا
مقابالت مع معلم الصف كمراقبني عن التعليم الذي مت 
تنفيذه. يهدف هذه املقابلة إىل حتديد االختالفات يف 
التعليم اليت تتم مع الصور اإلعالمية اليت يستخدمها 
الباحثة. أظهرت نتائج املقابالت مع املعلم أن هناك الكثري 

فات يف تعليم املفردات باستخدام الصور من االختال
اإلعالمية بداًل من تعليم اللغة العربية دون استخدام 

 وسائلاملصورة. السبب يف ذلك هو أن استخدام  وسائلال
الصور ميكن أن يركز انتباه الطالبات وجيعل جو الفصول 
الدراسية أكثر متعة يحيث يساعد الطالبات على فهم 

 .املفردات يف جو لطيف
 

 الدور األول إنكاس (د



115 
 

 

 

هو نتيجة اإلجراءات البحثية اليت  اإلنكاس
مت إجراؤها ملعرفة النتائج املؤقتة من تطبيق وسائل 

إستيعاب املفردات العربية لطالبات  الصور لرتقية
مبؤسسة املعهد  .املدرسة الثانوية الصف الثامن يف

مشس الدين. بناًء على  كياهي حاج اإلسالمي
من  األول كاس على نتائج الدورنشاط االنع

االختبار البعدي ، ميكن احلصول على املالحظات 
 :واملقابالت على النحو التايل

مفردات الطالبات كما  إستيعابزيادة  (1)
قيمة يتضح من نتائج التعليم مبتوسط 

هي اليت تبلغ  دور األولاإلختبار البعدي ىف 
القيمة يف زادت من متوسط  55.59

بلغت نسبة  .٤5.59هي ار القبلياالختب
االختبار البعدي إىل االكتمال يف 

، وهي نسبة أفضل من نسبة  45.59٪
و اليت بلغت االختبار القبلي االكتمال يف 

. بناًء على هذه النتائج ، شهد ٪15.9إىل 
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مفردات الطالبات زيادة ، ولو   إستيعاب
 أهنا تافه.

 4٢ىل تصل نتائج مراقبة تصرفات الباحثة إ (8)
درجة. بناًء على هذه  ٤5درجة يحد أقصى 

النتائج ، بلغت قيمة تنفيذ إجراءات الباحثة 
وكانت يف فئة جيدة جًدا. وباملثل  25.59

التعليم للطالبات الآلئى  نشاط، فإن مراقبة 
 ٤5يحد أقصى  40حصلن على درجة 

درجة. بناًء على هذه النتائج ، بلغت قيمة 
واحتلت  55.59تعليم الطالبات  نشاط

 .الفئة الكافية
ال ميكن تكييف جو الفصول الدراسية  (4)

 .بشكل احلسن
ال تزال الطالبات أقل نشاطًا يف إعطاء  (٤)

 .اإلجابات أو طرح األسئلة
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ال تزال الطالبات حمرجات لتقدمي عملهن أو  (5)
تتقّدم لكتابة اإلجابات عند تعيينهن من 

 .ِقبل املعلمة
تربك الطالبات يف فهم كانت صور غامضة  (5)

 .معاين املفردات
مل يتمكن الطالبات من تطبيق املفردات يف  (9)

 اجلملة.
استقالل الطالبات يف أداء املهام ويف العمل  (2)

 .قليلاختبار البعدي على أسئلة 
ُتظهر نتائج تعليم الطالبات استناًدا إىل  (٢)

نتائج اختبار الدور األوىل أن نتائج تعليم 
ت مل تكن قادرة على تلبية التمكن الطالبا

املتوقع من التعليم ، ألن الطالبات الآلئى 
ميألن معايري االكتمال نصف من الطالبات 

 .يف الفصل
  :تشمل اجلهود اليت بذهلا الباحثة ما يلي
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جيب أن حتاول الباحثة ىف حتفيز الطالبات  (1)
على أن يكّن أكثر ثقة يف اإلجابة أو 

 .هناك مشكلةالتساؤل إذا كانت 
حتتاج الباحثة إىل االهتمام وتقدمي التوجيه  (8)

للطالبات حىت تكون لديهن شغف بالتعليم 
 .حىت تزيد نتائج التعليم لديهن

حتتاج الباحثة إىل االهتمام بالصورة املرئية  (4)
سواء كانت مطابقة ملعايري اختيار الصورة أم 

 .ال
ة اليت تتم حتتاج الباحثة إىل االهتمام بالطريق (٤)

هبا توصيل الدروس باستخدام وسائل الصور 
اليت تتم عرضها باستخدام أجهزة اإلسقاط 
يحيث ميكن نقل املواد بشكل كامل إىل 

 الطالبات.
 

 الدور الثاني .ب
 التنفيذ (0
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هو حتسني من الثاين  التعليم ىف الدور
. ينقسم تنفيذ اإلجراء إىل لالتعليم ىف الدور األو 

، و هي التخطيط و التنفيذ و أربع مراحل 
املالحظة و اإلنكاس تشكيل دور. و لتنفيذها، 

 89و  80ىف يوم األربعاء املوافق  الثاين تعقد الدور
إىل جانب ذلك ، هناك السيد  801٢مارس 

كمراقب نشاط التعليم يف هذه   اللسانس موجييانطا
. مبزيد من التفصيل ميكن شرح كل الثاين الدور

 :حو التايلمرحلة على الن
 
 

 التخطيط (أ
قوم ت، دور الثاينيف مرحلة التخطيط لل

 :الباحثة جبمع وإعداد أدوات البحث ، و هي
إعدت أوراق املالحظة للباحثة و  (1)

 .الطالبات
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أوراق مقابلة مع املعلم و  إعدت (8)
 .الطالبات

 وضعت ختطيط تنفيذ التعليم. (4)
 إنشاء وسيلة التعليم هي الصور (٤)
 للدور البعدي تقدمي أسئلة االختبار (5)

  الثاين
تتناسق مع معلم اللغة العربية من  (5)

 .الصف الثامن عن تنفيذ العمل
 
 
 

 التنفيذ (ب
 اللقاء األول (1)

 األول النشاط (أ)
النشاط تقوم املعلمة بتهيئة جو  اىف هذ

التعليم لتكون مواتيًا من خالل ترتيب مقاعد 
ة الفصل. بعد ذلك ، الطالبات ومشاهدة نظاف
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تقول املعلمة التحية هي مبثابة بداية للتعليم 
الطالبات للتعليم من خالل الدعاء  توإعد

والقيام خبراجات الفصل. لينشأ محاس الطالبات 
يف التعليم، تعطى املعلمة الدافع يف شكل  

صباح اخلري" واجلملة "  كلمات تعجب مثل
كيف حلكّن؟". "يسأل عن األخبار هي 

ضافة إىل ذلك، تقوم املعلمة أيًضا بنقل باإل
املصطلحات لزيادة احلماس يف الفصل، أي إذا 
قال املعلمة "مرحباً" أجاب الطالبات بقوهلن 
"مرحًبا". مث تواصل املعلمة نشاط اإلدراك لربط 
املادة باللقاء السابق ، أي مادة "الرياضيون" ىف 
مهارات االستماع و التحدث والكتابة أي 

ة تطبيق املفردات اليت مت تعليمها. ويف ممارس
اللقاء األوىل من الدور الثانية يتبحث املادة عن 

 .موضوع "الرياضيون" حول مهارات القراءة
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 نشاط األساسيال (ب)
 املراقبة.  1

النشاط مطالبة الطالبات  ىف هذا
عرض املعلمة تبقراءة نص القراءة بعناية. مث 
من  طلبت الصورة مع املفردات. و

 .الطالبات تقليد ما تقوله املعلمة
 ستكشافاإل. 8

نشاط يف مرحلة االستكشاف ال
تطلب من الطالبات تكرار نطق  هو

املفردات الذي حتدثه املعلمة بشكل 
مشرتك و فردى. بعد ذلك، تطلب من 
الطالبات اإلجابة عن معىن املفردات 
املطبوعة على شاشة من خالل مراقبة 

لة ، يوجد اتصال يف الصورة. يف هذه احلا
شكل سؤال و جواب بني املعلمة و 

 :الطالبات على النحو التايل
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: "ما معىن هذه الصورة؟" )أثناء  املعلمة
اإلشارة إىل الصورة على شاشة 

 اخلاصة جبهاز العرض(
 "Pertandingan" :ةالطالب

بدو الطالبات أن يستجنب ت
يحماس لإلجابة على األسئلة اليت طرحها 

بشكل مشرتك ، يتم تقدمي املعلمة 
املفردات باستخدام الصور املعروضة من 
خالل شاشة اخلاصة جبهاز اإلسقاط من 
خالل ثالث مراحل كما هو موضح يف 

، الدور الثاين نشاط. يف الدور األول
تكون الصورة املعروضة أكثر وضوًحا 
وتتميز يحجم أكرب بني واحد من املفردات 

بالصور اليت و املفردات األخرى يتم عرض 
لديها مستويات خمتلفة عالية يحيث ال 
انطباعا غامضا على الطالبات حىت ليسوا 

 .يف حرية لتخمني معىن املفردات
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 . تقدم بالسؤل4
تم منح تيف هذه املرحلة، 

سألن األشياء اليت ال يالطالبات الفرصة ل
يفهمن. الطالبات ال يزلن أن يشعرن 

وبة إهنم باحلرج ليسألن عن املفردات املكت
مل يفهمن ، ولكن هناك بعض منهّن الىت 
تسأل بصوت عاٍل وحزم ، حىت الطالبات 
اآلخرى جيينب على األسئلة الطالبات 

 .املذكورة
 الربط .٤

نقسم تلفهم نص القراءة، 
الطالبات يف الفصل إىل مخس جمموعات. 
كل جمموعة لديها جزء خمتلف من النص 

صة هبم. ، نص القراءة يف ورقة العمل اخلا
أعطيت كل جمموعة مخس عشرة دقيقة 

 .للعمل على مهمة الرتمجة
 التواصل  .5
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رت كل جمموعة واحدا من خت
جمموعتهم لتقدمي أعماهلم. هناك بعض 
النصوص اليت ال تزال غري صحيحة يف 

 :الرتمجة باللغة اإلندونيسية. مثل ما يلي
" َحاَن َوْقُت اْلِعَشاِء, ُهَو َيْذَهُب ِإىَل 

َمْسِجِد ِلَصاَلِة اْلِعَشاِء ىِف مَجَاَعٍة مُثَّ الْ 
ُرْوَس ِإىَل السَّاَعِة التَّاِسَعِة لَْياًل  يَُذاِكُر الدُّ
 َو حيُِبُّ ُمَشاَهَدَة كَرِة اْلَقَدِم ىِف تِِلْيِفزِيـُْوَن"

 ترمجة:
Ketika waktu isya’ dia pergi 

ke masjid untuk sholat isya’ dalam 

jamaah kemudian mengingat-ingat 

pelajaran sampai jam Sembilan 

malam dan dia menyukai pertunjukan 

sepak bola di televisi. 

 نشاط اخلتاميال (ج)
يف هذا اللقاء كما  نشاط اخلتاميال

الدور يف  نشاط اخلتاميهو موضح يف ال
، واليت تنقسم إىل عدة مراحل، وهي: األول
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و األفكار و التعليقات ستخالص النتائج ا
و املغلقة بالدعاء والتحية.  و خطط املتابعة

يف مرحلة استخالص النتائج هنا وكذلك 
تنفيذ األفكار الطالبات يقدمن 
االستنتاجات اليت توجهها املعلمة بالطريقة 
اليت تسأل هبا املعلمة األسئلة وجتيب 
الطالبات على األسئلة وما إىل ذلك. 

لنسبة خلطة املتابعة  تطلب من الطالبات با
العمل على األسئلة الواردة يف نص القراءة 
اليت متكن استخدامتها من قبل الطالبات  

اإلختبار كممارسة عملية يف أسئلة 
. ويف املرحلة األخرية تنقل املعلمة البعدي

احلافز لتعليم اللغة العربية لدى الطالبات مث 
 .الدعاء والتحيات
 

 للقاء الثاينا  (8)
 نشاط األولال (أ)
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يف اللقاء الثاين  نشاط األول ال
الدور يف اللقاء األول من  نشاط األولكال

تليها إعداد  ,، هي بدءا من حتيةالثاين
 تقوم بغياب حضورالطالبات للتعليم مث 

الطالبات، مث تدعّن املعلمة بالقول الدافع مع 
ن االستفهام األخبار اجلملة والطعون فضال ع

املصطلحات هلا سلمت يف اللقاء األول. مث 
قوم املعلمة بإجراء اإلدراك عن طريق طرح ت

 .املواد التعليمية يف اللقاء السابق
 نشاط األساسيال (ب)

األساسي يف هذا اللقاء هي   نشاطال
يف اللقاء األول يف مرحلة  نشاط األساسيكال

املالحظة و السؤال و االستكشاف. يف هذه 
يًضا، تستخدم املعلمة جهاز العرض املرحلة أ

لعرض الصور و املفردات ومعانيها. و املواد 
املقدمة يف هذا اللقاء تابع للمفردات اليت مل 
تتم تسليمها يف اللقاء األول. ومع ذلك ، من 
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حيث الربط والتواصل يف اللقاء الثاين كان 
خمتلًفا عن اللقاء األول. النشاط النقايب يف 

تطبيق املفردات يف اجلملة. هذا اللقاء هو 
تطلب من كل طالبة عمل مجلة منوذجية من 
املفردات اليت مت تدريسها. بعد االنتهاء من 
املثال ، تطلب من الطالبات ليكتنب أمثلة من 
اجلمل اليت مت إجراؤها على السبورة. مّث تقول 
اجلملة )التواصل(. و من أمثلة اليت تكتب 

 :الطالبات فيما يلي
 إىل كرة السلةد أن أذهب أري أ. 

 القدم مبارُة كرةُ تشاهد عائليت ب. 
 الطائرة الكرةحيب أمحد ج. 

العديد من التصحيحات حول 
األمثلة اليت قدمها الطالبات ، منها: عدم 

و   املناسبة بني املفردات املعني وتركيب اجلملة
 ال. كان شكل خطاءا مثّ  إضافة
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 نشاط األساسيقبل انتهاءت ال
للطالبات االختبار البعدّي ملعلمة يف تشرتك ا

لقيام هبا ملدة عشرين دقيقة. بعد االنتهاء من 
املشكلة ، تتقدم الطالبات جلمع األسئلة و 

 .األجوبة على مكتب املعلمة
 

  اخلتامي النشاط (ج)
يف هذا اللقاء حول  نشاطال

االستنتاجات اليت مت التوصل إليها بشكل 
جيه من املدرس، مشرتك من قبل الطالبات بتو 

مث استمرت يف التفكري عن أجواء التعليم يف 
الفصل مّث  اعطاء الدافع يحيث تكون 
الطالبات أكثر محاسة للتعليم خاصة تعليم 
اللغة العربية. مث ينتهي التعليم بالدعاء 

 والتحية.
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االختبار البعدي من صنعة حول 
تعرف زيادة إستيعاب مفردات الطالبات على 

 :النحو التايل
 4.5. الجدول
 8 البعدي نتائج اإلختبار

 الرقم اإلسم القيمة البيان
 1 عبيدة زهوى أيوين 90 غري كامل
 8 ألف نور ليال ٢0 كامل

 4 ضحى فاطمة الزهراء 50 غري كامل
 ٤ إيلمل فطرية فيبييوال 90 غري كامل
 5 فوزية مي ديين 20 كامل
 5 هنئ نور خاليدا ٢0 كامل
 9 شفاءحيلوا  ٢0 كامل
 2 إيرما كارتيكا 100 كامل
 ٢ حسنة يوالن ٢0 كامل
 10 خالفة النساء ٢0 كامل

 11 لينا 90 غري كامل



121 
 

 

 

 18 ليسكا دامايانيت 100 كامل
 14 ميال فضيلة ٢0 كامل
 1٤ نبيلة سفتيياس عرفني 100 كامل
 15 نبيلة فوتري أوتامي 100 كامل
 15 نيال فاحتة النبيلة ٢0 كامل
 19 نلى خري النساء 50 ملغري كا

 12 نلى زلفة العبيدة ٢0 كامل
 1٢ نائييا ديوينتا فوتري 20 كامل
 80 نوفييانا نور رامحاداين 20 كامل
 81 نور أسعدة املولدا ٢0 كامل

 ٢0 كامل
فراميسيت حسن 

 88 فضيلة
 84 راتنا دووي أستويت 90 غري كامل
 8٤ رزقي حني ليل 50 غري كامل
 85 زقي أوكتافييا فراداينر  100 كامل
 85 سافينا عملية ويبووو ٢0 كامل
 89 ثاين خريية 100 كامل
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 82 صفي وردنيك ٢0 كامل
 8٢ تيكا ودييا فراتوي 100 كامل

 40 أمي لطيفة 50 غري كامل
 مجموع القيمة 8581

 متوسط القيمة الدرجة 24
 عدد الطالب 11
 عدد الطالب المتكمل 88

 غير المتكملعدد الطالب  2
 نسبة المتكمل 1.11,

 
استناًدا إىل اجلدول أعاله متكن 

ااملفردات  إستيعابمالحظة أن هناك زيادة يف 
للطالبات و اليت يشري إىل الزيادة يف متوسطات 

 تالفصل و نسبة اكتمال الطالبات. كان
االختبار البعدي درجة الطالبات يف متوسط 

دة يف ، وشهدت زيا 55.59 دور األوللل
. لذا كان 2٤الثاين إىل دور االختبار البعدي 
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. 12.44الفصل الفرق يف الزيادة يف متوسط 
و كذلك أيضا زادت نسبة اكتمال الطالبات 

من املرحلة األوىل من ارتفع البعدي  اإلختبارىف 
. الفرق الدور الثاينيف  94.44إىل  45.59

يف الزيادة يف نسبة اكتمال الطالبات هو 
يبدو أن تزيد النسبة املئوية مرتني  .45.59

تقريًبا عن قبل. كما شهد عدد الطالبات 
 كبريالآلئى أكملن الدراسة زيادة   

مع زيادة النسبة املئوية  أي أن عدد 
الطالبات الىت أكملن ىف تعليم اللغة العربية يف 

 .طالًبا 88الثانية هو  الدور
 

 الدور الثانيمالحظة   (8
السيد موجيانطا   قام هباتاملالحظة 

كمدرس للغة العربية يف الفصل الثامن. و هو 
قوم بتقييم الباحثة و الطالبات ىف تمراقب الذى 

التعليم. لتسهيل املالحظة استخدمت  نشاطال
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املراقبة اليت  نشاطالباحثة إرشادات املراقبة لتسهيل 
يقوم هبا املراقب. فيما يلي األدوات جنًبا إىل جنب 

 :راقبمع مالحظات امل
 بيانات نتائج البحث يف التعليم (أ

 
 ,.4. جدول

 8 أدوات مراقبة المعلمة
 النتيجة

 المرحلة المؤشر
1 8 0 

املعلمة الطالبات  إعدت   √
 و الغالف اجلوي الصف

 مقدمة

 املعلمة حتفيز الطالبات   √

املواد التعليمية الزميلة   √ 
 املعلمة مع املواد السابقة

ة ينقل أهداف املعلم  √ 
 التعليم

ماسرت حتدد املواد    √



125 
 

 

 

 لدراستها

√   

الطالبات  تعطى املعلمة
 و املفردات الفرصة ملراقبة

معناها من خالل 
تكون  املفردات تصورات

الصورة مع العارض 
 وسائل اإلعالم

 األساسي

√   
تعطي مهمة من  املعلمة

 املفردات الطالبات لتكرار
 النطق معا

 √  
تعطي فرصة يسأل  ةاملعلم

 و املفردات الطالبات عن
 قد لوحظ

√   

املعلمة تطوير املواد 
التعليمية عن طريق تقسيم 
الطالبات إىل جمموعات 

 .لرتمجة نصوص القراءة
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√   
تساعد املعلمة الطالبات 
الآلئى لديهّن صعوبات 

 يف التعليم

√   
تطلب من  املعلمة

الطالبات تقدمي نتائج 
 الطالبات التعاون بني

تساعد املعلمة الطالبات   √ 
 يف تطوير عمل الطالبات

الطالبات  ترشد املعلمة   √
 يف إهناء املادة

 الغالف

تقوم املعلمة بتنفيذ    √
 التعليم اإلنكاس من

√   
استعدادات  تقّل املعلمة
إىل الطالبات  فعل املتقدم

 يف شكل مهام
 المجموع 1 2 11

 المجموع 40
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نتائج حتليل البيانات يف اجلدول أعاله من 

. مث القيمة املتوسطة 4٢، النتيجة اإلمجالية هو 
 :هي

إمجايل عدد = القيمة اإلمجالية : القيمة
=  100  × النقاط من احلد األقصى للدرجات

٤1  :٤5  ×100  =20700 
  :وفًقا ملستوى جناح اإلجراءات احملددة ، وهي

  4٢ - 0:  ضعيف
 :  5٤ - ٤0 نقيص
 :  5٢ - 55 مقبول
 :   2٤ - 90 جيد

 :  100 - 25جيد جًدا
استناًدا إىل هذه القيمة واملعايري ، جناح 

جيد اإلجراءات اليت اختذها الباحثة هو يف فئة 
من نتائج حتليل البيانات يف اجلدول أعاله  .جدا

ميكن أن يعلم بشكل عام أّن الباحثة قد أعد كل 
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ا يف عملية التعليم على شيء وفًقا للتصميم  وطبقو 
 .الرغم من وجود بعض النقاط اليت مل يتم الوفاء هبا

الطالب األول  دوربيانات عن نتائج مراقبة  (ب
 للتعاون

 ,.4.جدول 
 8 أدوات مراقبة طلبة

 النتيجة
 المرحلة المؤشر

0 8 1 
 الطالبات للتعليمتستعدد    √ 

 مقدمة

الطالبات نشاطة و دوافعة يف    √
 تعليمال

 √  
تستطيع الطالبات أن تشرحوا 
 املواد التعليمية يف اللقاء السابق

تدفع الطالبات االنتباه إىل   √ 
 أهداف التعليم

ترى الطالبات برأي العني صورة    √
املفردات من خالل وسائل   األساسية
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 العرض

تستطيع الطالبات أن تقولوا عن    √
 بالضبط لفظ  املفردات

√   
طيع طالبات على إعطاء تست

معىن املفردات من خالل 
 مراقبة صورة

تسأل الطالبات عن املفردات   √ 
 الآلئى مل تفهموا

√   
تشارك الطالبات بنشاط يف 
العمل اجلماعي لرتمجة نص 

 القراءة

تبادل الطالبات بنشاط األفكار    √
 مع األصدقاء 

تستطيع الطالبات على تقدمي   √ 
 إجابات

تستطيع الطالبات على جعل   √ 
اجلمل من املفردات املعلمة 
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 املعينني

تستطيع الطالبات على إبرام   √ 
 املواد التعليمية

 الغالف
√   

تستجينب الطالبات أن تعكس 
 على التعليم

 النتيجة 1 04 80
 المجموعة 15

 
من حتليل البيانات يف اجلدول أعاله أنه يف 

بات ال يزال غري كما هو الطال عام النشاط تعليم
متوقع. هناك العديد من مؤشرات التعليم اليت ال 
يتابعها الطالبات بنشاط ، ويتم التعبري عن ذلك يف 

. مث قيمة مشاركة 40العدد اإلمجايل للدرجات وهو 
 :الطالبات هي

جمموع الدرجات عدد الدرجات =  القيمة
 28788=100×49٤5=100×القصوى

 :ى النحو التايلمع معايري التقييم عل
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 أقل :  85 - 1 
 يكفي :  50 - 85
 جيد :  95 - 51

 جيد جًدا : 100 - 95
استناًدا إىل القيم اليت مت احلصول عليها من 
خالل جدول املالحظة الذي مت تعديله وفًقا ملعايري 
التقييم أعاله ، فإن مشاركة الطالبات هي املسند 

ؤشرات على الرغم من وجود بعض امل، جيد للغاية
 .اليت مل تنفذ بشكل جيد ونشطة

يتم تلخيص املالحظات امليدانية  
مقدمة من املراقبني يف النقاط  كاقرتاحات أو ترقية

 :التايل
كز الطالبات بالفعل عندما يشرح املعلمة تر  (1)

املادة وعندما يعرض الطالبات اآلخرون نتائج 
 العمل اجلماعي

باحثة الطالبات جيرؤن على سؤال ال تبدأ (8)
 عن املواد اليت مل يفهموها
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يف وقت تقييم ما بعد االختبار ال يزال هناك  (4)
 .طالبات يغشون

الثانية،  دوربناًء على االختبار النهائي لل (٤)
األوىل، أظهرت املفردات  الدوروباملقارنة مع 

العربية للطالبات زيادة. لذلك، ليس من 
 .الدورالضروري تكرار 

حظات امليدانية، أجرى الباإلضافة إىل امل
أيًضا مقابالت مع املعلمة كمراقبني  الباحثة

وطالبات. ُتستخدم هذه املقابلة لتحديد 
استجابات الطالبات لتنفيذ التعليم الذي مت 
تنفيذه. أجريت املقابالت مع موضوعات املقابلة 
اليت بلغ جمموعها طالبني استوفيا معايري القدرة 

ت نتائج املقابالت مع املنخفضة. أظهر  العالية و
الطالبات النتائج اليت تؤثر على الصور اإلعالمية يف 
تعليم اللغة العربية. يشعر الطالبات أن فهم 

الصور أسهل  وسائلاملفردات العربية باستخدام 
ت وأكثر إثارة لالهتمام. باإلضافة إىل ذلك، كان
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على تطبيق املفردات يف العديد  الطالبات قادرات
ت ، مبا يف ذلك مهارات القراءة، وهي من املهارا

ترمجة وفهم حمتويات مهارات القراءة والكتابة. 
إىل املقابالت مع الطالبات، أجريت باإلضافة 

أيًضا مقابالت مع معلمي الصف كمراقبني  الباحثة
عن التعليم الذي مت. يهدف هذا إىل حتديد 
االختالفات يف التعليم اليت تتم مع الصور 

. أظهرت نتائج ليت يستخدمها الباحثةاإلعالمية ا
املقابالت مع املدرسني أن هناك الكثري من 
االختالفات يف تعليم املفردات باستخدام الصور 
اإلعالمية بداًل من تعليم اللغة العربية دون 

املصورة. السبب يف ذلك هو أن  وسائلاستخدام ال
الصور ميكن أن يركز انتباه  وسائلاستخدام 

عل جو الفصول الدراسية أكثر متعة الطالبات وجي
يحيث يساعد الطالبات على فهم املفردات يف جو 

 .لطيف
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 الدور الثاني إنكاس (1
التأمل هو نتيجة اإلجراءات البحثية اليت 

 وسائلمت إجراؤها ملعرفة النتائج املؤقتة من تطبيق 
املفردات العربية لطالبات  إستيعاب الصور لرتقية

مبؤسسة املعهد  .درسة الثانويةالصف الثامن يف امل
مشس الدين. بناًء على  .كياهي حاج .اإلسالمي

، ميكن  الدور الثاينالتفكري يف نتائج اختبار  نشاط
احلصول على املالحظات واملقابالت على النحو 

 :التايل
مفردات الطالبات املثبتة من  إستيعابزيادة  (1)

بعد  قيمة يف اختبار مانتائج التعليم مبتوسط 
هو أفضل من  و 2٤.00هو  الدور الثاين

القيمة البيانات يف مرحلة ما بعد متوسط 
. كانت النسبة 55.59االختبار األول هي 

املئوية لالكتمال يف اختبار ما بعد االختبار 
وهي نسبة أفضل من النسبة املئوية  94.44٪

كانت   1لالكتمال يف االختبار الالحق 
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التعليم لدى  . مع زيادة نتائج45.59٪
مفردات اللغة  إستيعابالطالبات ، يثبت أن 

العربية لدى الطالبات يزيد بشكل أفضل. 
   .البحث يف الفصل دوروهكذا توقفت 

من  الدور األولنتائج مراقبة تعاون الطالبات يف  (8)
كحد   ٤5مع درجة  40مجيع الدرجات هي 

الدرجات هي أقصى والنسبة املئوية ملتوسط 
الطالبات يف تنفيذ  نشاط، ونسبة  55.59٪

األوىل  الدورالتعليم عند انتهاء التعليم يف  نشاط
على  الدور الثاينمبعايري جناح العمل حصلت 

درجة والنسبة املئوية  ٤5يحد أقصى  49درجة 
، وانتهت  ٪28.88القيمة كانت ملتوسط 

التعليم  نشاطالطالبات يف  نشاطالنسبة املئوية ل
مبعايري جناح العمل املصنفة بأهنا  اينالدور الثيف 

 .جيدة جًدا
  .جو الفصول الدراسية جيد (4)
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يف إعطاء اإلجابات أو  يطةالطالبات نش تكان (٤)
 .طرح األسئلة

متكن الطالبات تطبيق املفردات يف أن أظهرت  (5)
 اجلملة.

نتائج التعليم للطالبات بناًء على نتائج 
الطالبات ملفردات ب إستيعاأن  الدور الثايناختبار 

الدور إىل  الدور األولقد شهدت زيادة كبرية من 
. يتضح هذا من خالل الزيادة يف متوسط الثاين

األوىل  الدورزاد عددهم من  ىتقيمة الطالبات ال
. مع زيادة يف 2٤من  الدور الثاينإىل  55.9من 

مفردات اللغة العربية للطالبات اليت  إستيعاب
البحوث  دور، مت إيقاف حتسنت بشكل أفضل 

 .احلركية
 

 ناقشةالم ﴾ج﴿
إجراء هذا البحث العملي للفصل الدراسي   مت

املفردات العربية لطالبات الفصل  إستيعاب كجهد لرتقية
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 .مبؤسسة املعهد اإلسالمي .الثامن املدرسة الثانوية
يف تعليم  فونوروغو كياهي حاج مشس الدين دوريساوو

تخدام الصور اإلعالمية املنفذة اللغة العربية من خالل اس
خالل دورتني. تستند الزيادة يف درجات نشاط الطالب 

 الدوراألوىل و  الدور و إىل نتائج املالحظات األوىل
 :الثانية على النحو التايل

 4.2. الجدول
 الثاني البعدي األول و و القبلي اإلختبار مقارنة النتائج

 القيمة

 الرقم اإلسم
اإلختبار 

 البعدي
اإلختبار 

اإلختبار  البعدي
 القبلي

 األول الثانى
 1 عبيدة زهوى أيوين 50 20 90
 8 ألف نور ليال 20 20 ٢0
 4 ضحى فاطمة الزهراء 40 ٤0 50
 ٤ إيلمل فطرية فيبييوال 50 20 90
 5 فوزية مي ديين 80 40 20
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 5 هنئ نور خاليدا 50 20 ٢0
 9 حيلوا شفاء 20 20 ٢0
 2 يرما كارتيكاإ ٤0 20 100
 ٢ حسنة يوالن 40 90 ٢0
 10 خالفة النساء ٤0 40 ٢0
 11 لينا ٤0 ٤0 90
 18 ليسكا دامايانيت 50 90 100
 14 ميال فضيلة ٤0 90 ٢0
 1٤ نبيلة سفتيياس عرفني 50 ٢0 100
 15 نبيلة فوتري أوتامي 80 50 100
 15 نيال فاحتة النبيلة 20 20 ٢0
 19 ساءنلى خري الن 40 50 50
 12 نلى زلفة العبيدة 50 90 ٢0
 1٢ نائييا ديوينتا فوتري 40 90 20
 80 نوفييانا نور رامحاداين ٤0 ٤0 20
 81 نور أسعدة املولدا 50 50 ٢0
فراميسيت حسن  ٤0 50 ٢0 88 
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 فضيلة
 84 راتنا دووي أستويت ٤0 50 90
 8٤ رزقي حني ليل 50 90 50
 85 داينرزقي أوكتافييا فرا 20 20 100
 85 سافينا عملية ويبووو ٤0 90 ٢0
 89 ثاين خريية 50 20 100
 82 صفي وردنيك 20 20 ٢0
 8٢ تيكا ودييا فراتوي 10 50 100
 40 أمي لطيفة 40 90 50

 مجموع القيمة 1٤80 1٢90 8580
 متوسط القيمة الدرجة 44 .٤9 59 .55 2٤
 عدد الطالب 40 40 40
 تكملعدد الطالب الم 5 11 88
 عدد الطالب غير المتكمل 85 1٢ 2

 نسبة المتكمل 59 .15 59 .45 44 .94
بناًء على البيانات أعاله ، ميكن االستنتاج أن 

املفردات الطالبات. يتضح من الزيادة يف  إستيعاب ترقيةهناك 
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نسبة اكتمال  و قيمة الطالباتقيمة الطالبات، ومتوسط 
ن مرحليت االختبار القبلي الطالب. زادت درجات الطالبات م

يف مرحلة االختبار  1490 األول والثاين، إىل ديوالبع
بعد  8580يف االختبار البعدي األول و  1٢90، مث القبلي

قيمة الطالبات ، تبدأ االختبار الثاين. وباملثل ، يف متوسط 
يف  55.59يف االختبار القبلي ، مث عند  ٤5.59الزيادة من 

يف االختبار الثاين. مث زادت  2٤.00 االختبار األول و
نسبة اكتمال الطالب من النسبة املئوية يف مرحلة االختبار 

، مث شهدت زيادة يف مرحلة ما  ٪ 15.59القبلي بنسبة 
وشهدت زيادة كبرية  ٪ 45.59بعد االختبار األول بنسبة 

. مع زيادة ٪ 94.44يف اختبار البعدي الثاين بنسبة 
غة العربية لدى الطالبات اليت تتحسن مفردات الل إستيعاب

البحث عن العمل يف  دوربشكل أفضل ، يتم إيقاف 
 .الفصل
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 الخامس الباب
 تامتاإلخ

 
هذا الباب باب أخري يف هذا البحث العلمي. يف هذا 

 الباحثة العديد من االستنتاجات و االقرتاحات ميالباب تقد
 نتائج البحث. البحثية بناء على

 ستنتاجاتاإل  ﴾أ﴿
بناء على نتائج البحث و املناقشة ميكن ختليصها 

 على النحو التاىل:
.  استخدام وسائل الصور يف تعليم اللغة العربية ىف 1

الصف الثامن ىف املدرسة الثانوية كيياهي حاج 
مشس الدين دوريساوو فونوروغو السنة الدراسية 

املادة من املعلمة بدأ بشرح  8012/801٢
باستخدام الصور اليت عرضت بأجهز العرض. و 
بعد ذلك تتلّفظ املعلمة املفردات مث كّررت 
الطالبات. و تطلب الطالبات من خرص املعىن من 
املفردات اليت عرضت. مث تعطي املعلمة الطالبات 

150 
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بطاقة الصور و املفردات جرافا. و جتب على 
بطاقة الصورة و  الطالبات أن تبحث عن قرينة بني

املفردات. و بعد ذلك تطلب الطالبات لتجري 
 نص الكالم عن املفردات الىت تواجدا.

درجات الطالب من  .  استخدام وسائل الصور ترتقي8
بعد االختبار  االختبار األول و و االختبار القبلي

يف االختبار القبلي مث  1490إمجايل  فهي الثاين
يف  8580 ول ويف االختبار البعدي األ 1٢90

يف متوسط  االختبار البعدي الثاين. و كانت ترقية
 ٤5.59تبدأ من العدد  ترقيةقيمة الطالب ، وهي 

 يف االختبار 55.59يف االختبار القبلي مث عند 
 البعدي يف االختبار 2٤.00األول و  البعدي

يف نسبة الطالب اكتمال  و هناك أيضا ترقية .الثاين
 البعدي ئوية يف مرحلة االختبارمن النسبة امل ترقية

يف مرحلة  ترقية، مث  ٪ 15.59القبلي بنسبة 
كبرية يف   ترقيةوشهدت  ٪ 45.59االختبار من 

 .٪ 94.44اختبار البعدي الثاين من 
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 قتراحاتاإل ﴾ب﴿

ب مراعاهتا حول جتبعض االقرتاحات اليت 
الطالب  ترقية إستيعاب مفرداتالصور  وسائلاستخدام 
 :يهي كما يل

 ملزيد من البحث  .1
الصور يف هذه الدراسة فقط يف  وسائلاستخدام  .أ

مهارات التحدث والكتابة ، ال تزال مهارات 
االستماع والقراءة غري مثالية ، ألن من الضروري 
إضافة أداة تطبيق املفردات يحيث ميكن حتسني 
مستوى إتقان الطالب للمفروضات على النحو 

 .األمثل
 ئج البحوثلتطبيق نتا .8

يف تقدمي املواد  وسائلمن الضروري ترقية تنوع ال .أ
التعليمية وخاصة دروس اللغة العربية للطالب 
حىت يتمكن الطالب من إتقان الدرس إىل أقصى 

 .حد
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قم دائًما بتحسني جودة التعلم يحيث ميكن حل  .ب
املشكالت اليت تواجه عملية التعلم بشكل 

 .صحيح ووفًقا للخطة
تبه إىل خصائص الطالب يف الفصل حىت ان .ج

املناسبة  وسائليتمكن املعلم من اختيار ال
 .الستخدامها يف تعلم دروس اللغة العربية خاصة
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