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 بسم اهلل الرّحمن الرّحيم

 
                                   

                     
 
 
  



 ب

 

 داءهاإل
 

 أىدي ىذا البحث اجلامعي إىل:
 

 تاماو زوجي المحبوب كتور أريس أ
 

 ملهمة حني  أشعر بادللل وبعد فوات األوان أعطايندائما و  متعين الذي

 
 أبي الكريم سوميترو وأمي الكريمة سائنة 

 
عسى اهلل أن يرمحها كما ربتين صغريا وحفظها اهلل وأبقها يف سالمة اإلميان 

 واإلسالم يف الدنيا واألخرة
 

 وإلى أخي الصغير أكيت ستييا فوترا
 

    وألف بيننا ورمحنا واجعل اجلنة مثواياالّلهم قّرب 



 ج

 

 كلمة الشكر والتقدير
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل رب العادلني. والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني سيدنا  
 زلمد وعلى ألو وأصحابو أمجعني. أما بعد.

تأثري ":  الوضوعقد انتهت الباحثة من امتام الكتابة ذلذا البحث اجلامعى حتت  
 ".الشرحية لتعليم ادلفردات

ألفها لتكميل بعض الشروط لنيل درجة مستوى األوىل أي سرجانا, ويف ىذه  
 ادلناسبة البديعة قدمت الباحثة شكرا جزيال إىل:

فروفيسور دكتورندوس احلاج موجيا راىارجو مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  -1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

جامعة موالنا  كلية الًتبية عميدة, ةادلاجستري  إستعادة ةاحلاج ةالدكتور  ةاألستاذ -2
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

تعليم اللغة العربية جامعة موالنا  قسمادلاجسترية,  مملوءة احلسنةاألستاذة الدكتورة  -3
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

اليت تشرفين حبيث تعطى , كمشرفة ي زلمودة ادلاجستريالدكتورة احلاجة أم -4
اإلصالحات واإلقًتاحات منذ بداية كتابة البحث حىت إنتهاءه ، فلها من اهلل خري 

 اجلزاء ومنت  إليها عظيم الشكر والتقدير.
األستاذ خري األنام ادلاجستري, رئيس مدرسة اذلداية ادلتوسطة اإلسالمية رلاسيم  -5

 جناوي. 

يف  اغرسالذي  ًتمنيأسريت اليت تشجعين على امتام ىذا البحث،ووالدي احملمساحة  -6
 .نفسي من حب العلم وادلعرفة واإلخالص يف العمل



 د

 

ملهمة حني   أعطايندائما و  متعينالذي  كتور أريس أوتاماإيل زوجي احملبوب   -7
 أشعر بادللل وبعد فوات األوان.

العربية، كلكم قد تأثرت وتكتب أشياء واألصدقائي األحباء يف قسم تعليم اللغة  -8
 حىت أستطيع أن تقوف وأن تسري حيايت ماضيا وإن شاء اهلل مستقبال.

 
 جزاكم اهلل خير الجزاء

 

 2215يوليو  5ماالنج، 
 الباحثة
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 28152287رقم القيد: 
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 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنججامعة موالنا مالك   
 ةحجة استشارة المشرف

  إيكا وحيوين :  االسم
 28152287:    رقم التسجيل 

 قدرة التالميذ ًتقيةل( لتعليم ادلفردات Power Pointتأثري الشرحية ) :   ادلوضوع
 ادلتوسطة اإلسالمية رلاسيم جناويمدرسة اذلداية 

 احلاجة أّمي زلمودة ادلاجستريالدكتورة :             شرفادل
 الرقم التاريخ الوصف التوقيع
 .1 2212ديسمرب  12 الباب األول 
 .2 2212ديسمرب  18 الباب األول 
 .3 2212مارس  26 الباب الثاين 
 .4 2213ديسمرب  17 الثاينالباب  
 .5 2213ديسمرب  22 الباب الثالث 
 .6 2214جنوري  8 اخلامس -الباب الرابع 
 .7 2215مارس  4 اخلامس -باب األولال 
 .8 2215مارس  12 مستخلص البحث 

                                  
2215يوليو  5، مباالنج اتقرير                                      

               تعليم اللغة العربية قسمة رئيس                                  
 
 مملوءة احلسنة ادلاجستري كتورةد ال                                 

 197412252222232221رقم التوظيف :                                     



 و

 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
 ةتقرير المشرف

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

و تاحلمد هلل والصالة والسالم على رسولو اهلل وبعد، إن ىذا البحث اجلامعي الذي كتب
 :ةالباحث

 إيكا وحيوين:  سماال
 28152287: رقم التسجيل

( لتعليم Power Pointتأثري الشرحية ):  موضوع البحث
 التالميذ لًتقية قدرةادلفردات 

ادلتوسطة اإلسالمية مدرسة اذلداية 
 رلاسيم جناوي

واإلصدددالحات الالزمدددة ليكدددون علدددى الشدددكل  لتعدددديالتبعدددض افيدددو  توأدخلدددت قدددد نظدددر 
 قسددميف ادلطلددوب السددتيفاء شددروط ادلناقشددة المتددام الدراسددة واحلصددول علددى درجددة سددرجانا 

  م. 2215-2214 يلعام الدراسيف ا علوم الًتبية والتعليممن كلية  تعليم اللغة العربية
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

 2215يوليو  5 ،مباالنج اتقرير                                        
 ةادلشرف                         

 
 أمي زلمودة ادلاجسترياحلاجة  ةدكتور ال  

 196812281994232224رقم التوظيف:                                



 ز

 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
 

 تقرير لجنة المناقشة بنجاح البحث الجامعي
 لقد متت مناقشة ىذاالبحث اجلامعي الذي قدمتو :

 إيكا وحيوين : سماال
 28332287:  رقم القيد
 تأثري الشرحية لتعليم ادلفردات:           العنوان

 تعليم اللغة العربية قسميف   (s-1وقررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجانا )
 .ماالنجاجلامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية يف  والتعليم الًتبيةعلوم لكلية 

 م2215-2214 حتريرا مباالنج،
 )         (  ....................... ادلاجستريالدكتورة احلاجة أمي زلمودة  -1

 )         (  ......................... عبد احلميد ادلاجستريالدكتور زلّمد  -2

 )         (  ................................ الدكتور أمحد مبلغ ادلاجستري -3

 ادلعرف
 والتعليم الًتبيةعلوم كلية عميد  

 
 

 الدكتور الحاج نور علي الماجستير
 531190905330905991رقم التوظيف: 

  



 ح

 

 تعليم اللغة العربية قسم
 كلية علوم التربية والتعليم

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
 والتعليم التربيةعلوم كلية تقرير عميد  

اإلسالمية  موالنا مالك إبراىيم امعةجب كلية علوم الًتبية والتعليم استلمقد 
 االنج البحث اجلامعي الذي كتبتو الباحثة : مباحلكومية 

 إيكا وحيوين:  سماال
 28152287:  رقم التسجيل

 : تعليم اللغة العربية الشعبة
ًتقية ل( لتعليم ادلفردات Power Pointتأثري الشرحية ):  موضوع البحث

مدرسة اذلداية ادلتوسطة اإلسالمية رلاسيم  قدرة التالميذ
 جناوي

كليدة تعلديم اللغدة العربيدة   يف قسدموللحصول على درجة سدرجنا مدن  تهاإلمتام دراس 
للعددددا  االنج مبدددداإلسددددالمية احلكوميددددة  موالنددددا مالددددك إبددددراىيم امعددددةجب والتعلدددديم الًتبيددددةعلددددوم 
  م. 2215-2214 يالدراس

 
 2215يوليو  2، تقرير مباالنج

 
 كلية التربيةعميد  

 
 الدكتور الحاج نور علي الماجستير

 531190905330905991التوظيف: رقم 



 ط

 

  قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علوم التربية والتعليم

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
 تعليم اللغة العربية قسم ةتقرير رئيس

اإلسالمية احلكومية  موالنا مالك إبراىيم امعةجب قسم تعليم اللغة العربية استلمقد 
 البحث اجلامعي الذي كتبتو الباحثة : االنج مب

 : إيكا وحيوين   اإلسم
 28152287:   رقم التسجيل

لًتقيددة قدددرة  لتعلدديم ادلفددردات( Power Point)تددأثري الشددرحية :  وضوعادل
 .ادلتوسطة اإلسالمية رلاسيم جناوي ”اذلداية“التالميذ مدرسة 

كليدة تعلديم اللغدة العربيدة   يف قسدموللحصول على درجة سدرجنا مدن  تهاإلمتام دراس 
للعددددا  االنج مبدددداإلسددددالمية احلكوميددددة  موالنددددا مالددددك إبددددراىيم امعددددةجب والتعلدددديم الًتبيددددةعلددددوم 
  م. 2215-2214 يالدراس

                                                                                            
                                                                                          2215يوليو  5تقرير مباالنج، 

 تعليم اللغة العربية قسم ةرئيس
 

 الماجستيرة مملوءة الحسنةالدكتورة الحاجة 
530051911999901995رقم التوظيف:   

  



 ي

 

 الطالبة إقرار
 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 :وبيانايت كاآليتأنا ادلوقع أدناه، 

 إيكا وحيوني:  سماال
 90519900:  رقم القيد
 نجاوي -مجاسيم  – سونديريان:  العنوان
 درجة على للحصول النجاح شروط ريوفتل توحضر  الذي البحث ىذا بأن أقر        
 إبرىيم مالك ناموال جامعةالًتبية  كلية العربية اللغة تعليم قسم يف (S1) سرجانا

 :ادلوضوع حتت ،ماالنج احلكومية اإلسالمية
مدرسة  ترقية قدرة التالميذل لتعليم المفردات (Power Point)تأثير الشريحة "

 "الهداية المتوسطة اإلسالمية مجاسم نجاوي
 و تأليف اآلخر.أمن إبداع غريي  روتوبنفسي وما ز  تووكتب هتوحضر 

حبثى فأنا أحتمل  ليست من فعال وتبني أنو وإذا ادعى أحد استقباال أنو من تأليفو 
تعليم اللغة  عليو من جلنة ادلناقشة يف شعبةى كون ادلسؤولية علتادلسؤولية على ذلك ولن 

 .ماالنجاإلسالمية احلكومية  إبرىيم مالك ناموال العربية جبامعة

 
 2215يوليو  2 ، ماالنج                

 الطالبة
 

 إيكا وحيوني
90009900رقم التسجيل:   



 ك

 

 مستخلص البحث
 

)يف ترقية قدرة التالميذ ت تعليم ادلفردال "تأثري الشرحية .2215(، 28332287) وحيوين، إيكا
يف  قسم تعليم اللغة العربية،، كلية الًتبية،  "(مدرسة اذلداية ادلتوسطة اإلسالمية رلاسيم جناوي

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 الدكتورة أمي زلمودة ادلاجستري.ادلشرفة: 

 تعليم المفردات، تأثير الشريحة:  مفتاحيةالكلمات ال
ىي اخلطوة األوىل اليت جيب  ادلفرداتم اللغة العربية. يدور مهم  يف تعل اذل تعليم ادلفردات
مع  للتصال دلرءاميكن  بتدريب ادلفردات . مصادر تكلم اللغة العربية باجلد أن ينظر إليها باعتبارىا

الوسائل التعليمية لتسهيل الفهم  ليهاا حتتاج تعليم ادلفرداتاآلخرين لفظيا وخطيا دون عقبات . يف 
 عروض التقدميية بسبب ةاليت يتم اختيارىا الباحث الوسائل يى (باور بوينت) عروض التقدميية. 
  (باور بوينت)

 .هااستخداميف وسهلة  ا،يو منهج فعالة، ضو اليت تساعد يف إعداد العر  لوسائلىي ا
يف مدرسة اذلداية  تأثري الشرحية لتعليم ادلفردات ( كيف عملية 1: )  شكلتنيعلى مة الباحث تركز 

يف  (باور بوينتعروض التقدميية )استخدام  تأثري( ما  2؟ )  ادلتوسطة اإلسالمية رلاسيم جناوي
 ؟ سيم جناوييف مدرسة اذلداية ادلتوسطة اإلسالمية رلام ادلفردات يتعل

 االختبار القبلي وباستخدام االختبار يف ىذه الدراسة ىو البحث التجرييب  منهجية البحث
نهج كمي منهج يف ىذه الدراسة باستخدام ادلو . يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبةالبعدي 

 و االختبارالبعدي االختبار ، و ةواألدوات ادلستخدمة يف مجع البيانات ىي ادلالحظة ، وادلقابل
  القبلي.

ميكن أن ( باور بوينت) عروض التقدميية استخدام( 1نتائج ىذه الدراسة تشري إىل أن 
: =  1أكرب من نتائج من أمهية  t  =11.23( نتائج 2فهم ادلفردات ،  لسهلجتعل الطالب 

 يى الصةفإن اخل .مقبول H_1. فإنو يدل على أن  1.67=  : 5أمهية  من أيضا أكربو  2.39
من حيث  البتأثري كبري على الط ام ادلفردات لديهييف تعل (باور بوينتعروض التقدميية )استخدام 

 .ادلفردات فظحو  تعليم ادلفردات فهم
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 Arabic vocabulary learning has very important role in Arabic teaching. 

Arabic vocabulary is the first step to see as the main source to communicate well. 

By mastering Arabic vocabulary, someone can communicate with others, either 

oral or written, without any obstacle. Arabic vocabulary learning needs media to 

facilitate the process of understanding. Power point is the chosen media because it 

is kind of software which help the researcher to arrange the effective and 

methodological presentation, and it is also easy used. 

 The researcher focuses on two problems, those are: (1) How is the Arabic 

vocabulary learning process by using power point in Al-Hidayah Islamic Junior 

High School of Majasem, Ngawi? (2) What is the influence of using power point 

in Arabic vocabulary learning in Al-Hidayah Islamic Junior High School of 

Majasem, Ngawi? 

 The method used in this research is experimental research by having 

pretest and posttest for control and experiment class. The approach used in this 

research is quantitative approach and the instruments used to obtain the data are 

observation, interview, pretest and posttest. 

 The result of this research shows that (1) The implementation of power 

point makes students easy to understand Arabic vocabulary. (2) The result of t 

count = 11,23 more than the result of significance 1% = 2,39 and also more than 

the significance 5% = 1,67. It shows that H1 is accepted. The conclusion is that 

the use power point has significance influence in Arabic vocabulary learning for 

students, either from understanding or memorizing aspect.  

  



 م

 

ABSTRAK 
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Pembelajaran Mufrodat mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pembelajaran bahasa arab. Mufrodat merupakan langkah awal yang harus 

dipandang sebagai sumber untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan 

penguasaan mufrodat, seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain secara 

lisan maupun tulisan tanpa mengalami hambatan. Dalam pembelajaran Mufrodat 

diperlukan media pembelajaran untuk memudahkan dalam pemahaman. Power 

Point adalah media yang dipilih oleh peneliti karena Power Point merupakan 

perangkat lunak yang membantu dalam penyusunan presentasi yang efektif dan 

metodologi, dan sangat mudah digunakan. 

Peneliti berfokus pada dua masalah yaitu: (1) Bagaimana proses 

pembelajaran mufrodat menggunakan power point di MTs Al-Hidayah Majasem 

Ngawi? (2) Apa pengaruh penggunaan power point dalam pembelajaran mufrodat 

di MTs Al-Hidayah Majasem Ngawi? 

Metode peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan 

pretest dan postest untuk kelas control dan kelas eksperimen. Pendekatan dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif dan instrument yang digunakan 

dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara,dan pretes postes. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) penerapan power point dapat membuat 

siswa lebih mudah dalam memahami kosakata, 2) hasil t hitung = 11,23 lebih 

besar dari hasil signifikasi 1%= 2,39 juga lebih besar dari signifikasi 5%= 1,67. 

Ini menunjukkan bahwa    diterima, kesimpulannya adalah penggunaan power 

point mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pembelajaran mufrodat siswa 

baik dari segi pemahaman maupun penghafalan. 
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 األول الباب
 مقدمة

 خلفية البحث - أ

كانت املفردات عنصرا من عناصر اللغة اهلاّمة حبيث تتضمن عليها املعاين 
واستخدام الكلمات يف اللغة من املتكلم نفسو أو من الكاتب. الشخص متوقف على 

 1املفردات اليت استوعب عليها.
املتكلمني )الطالب( ألمهية استيعاب املفردات يف املهارات اللغوية، فاستيعاب 

على املفردات شيء البد منو وال يستغين عن االىتمام هبا. ومن نوع االىتمام هبا ىو 
بوسيلة تعليم املفردات يف املدرسة تعليما مناسبا. ومن أىداف تعليم املفرادات ىي توفري 
املفردات لدى الطالب، وال يراد هبذا أن الطالب جيبون عليهم أن حيفظوا عددا من 

لكلمات، ولكن املراد منو أن الطالب يقدرون على فهم معانيها واستخدامها يف اجلمل ا
يف ناحية من نواحي االتصال شفهية كانت أم حتريرية. وفقا هلذه القضية، فيقدم تعليم 
املفردات أن يكون مناسبا بالوظائف واألىداف وكذلك مبراحل تطّور الطالب يف املدرسة 

 املتوسطة.
ية يف تعليمليم املفردات حيتاج إىل الوسائل اللغة العربية وخاصة يف تعإن تعليم 

ية اللغوية احتياج ىام البد أن يف تعليمالطالب يف استيعاهبا، والوسائل  ملساعدة
يستعملها املعلم يف تسهيل تعليم اللغة األجنبية. كان تعليم اللغة العربية يف املاضي 

طة ملساعدة املعلم يف استخدام مواد الدراسة مثل ية البسييف تعليميستخدم الوسائل ا
 السبورة واللوحة والصورة الثابتة.

                                                 
1
 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2005) 

Hal.96. 
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اإلندونسية ألفاىا إخيول وشاذيل  -املفردات كما ذكرت يف القاموس اإلذملسية
واملفردات يف اصطالح  vocabularyية مسيت بــــــ . و يف اللغة اإلذمليز 2ىي قائمة الكلمات

 3سية عند باالي بوستاكا ىي قائمة الكلمات.القاموس للغة األندوني
( 2( مجيع الكلمات املضمونة يف اللغة، )1قال سوجيطا إن املفردات ىي )

( الكلمات املستخدمة يف العلوم، 3الكلمات اليت يستوعب عليها املتكلم والكاتب، )
 4( قائمة الكلمات املنظمة مع البيان املوجز مثل القاموس/ املعجم.4)

عرضاً، -م، مادة: عرض(" عرض الشيء2005لقاموس احمليط )ورد يف ا
 : مكة واملدينة وماحوهلما". عروضوعروضاً: ظهر وأشرف ويقال الرجل عرضاً: أتى 

ه( "ىي برامج حديثة جتمع بني عمل برامج معاجل الكلمات 1423تعرفها فوده )
مح باستخدام ممت لتساجلذابة، وقد ص عروضوبرامج الرسم، لتقدم لنا إمكانية عمل 

املتعددة، مثل إمكانية إدخال الصور الثابتة واملتحركة، وتضمني مقاطع  خمتلف الوسائل
 فيديو وإدخال الصوت واملوسيقى.

من احدى  ىي اإلسالمية جماسيم ذماوياملتوسطة اهلداية اإلبتدائية  مدرسة
 من ىذا املدرسة ألن فيها التالميذ الباحثة اختيار، ، و ذماويجمتمع عند  املدارس املشهورة

منها قلة الوسائل التعمليمية و قلة املمارسة يف و اللغة العربية  عند كثرة املشكالت يف
تعليم اللغة العربية اليت تتعلق باملفردات. حلل تلك املشكالت ستعطي الباحثة احللول 

 عروضتأخذ الباحثة و . لتسهيل مفاىيم التالميذ املفرداتالتقدديية يف تعليم  عروضب
يف عصر التقدم التكنولوجيا,  يو اليت مشهوريف تعليمىي من الوسائل ا ألن التقدديية

 .تامة وتستطيع أن تعطي نتيجة عالية

                                                 
2
 Enchol, Jhon M dan Hasan Sadily. 1998. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: PT 

Gramedia.hlm .631 
3
 Tim. 1997. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm.24 

4
 Soedjito. 1988. Kosa Kata Bahasa Indonesia. Jakarta. PT. Gramedia 
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 استخدام"احثة موضوع حبثها كما تلي: بناء على املشكالت السابقة, عينت الب
 اهلداية رسةمن مد املفردات يف الفصل األول يف تعليم (power point)التقدديية  عروض

 ."جماسيم ذماوي اإلسالمية املتوسطة
 لة البحثئسأ - ب

 املتوسطة ايةدرسة اهلديف م تعليم املفردات يف الشرحية كيف عملية استخدام .1
 جماسيم ذماوي؟ اإلسالمية

اهلداية املتوسطة  مدرسة املفردات يف يف تعليم الشرحية تخدامما تأثري اس .2
 جماسيم ذماوي ؟ اإلسالمية

 أهداف البحث - ج

  طةاملتوس اهلداية درسةم تعليم املفردات يف يف الشرحيةعملية استخدام ملعرفة  .1
 جماسيم ذماوي.

 املتوسطةاهلداية مدرسة  تعليم املفردات يفيف الشرحية  ملعرفة تأثري استخدام .2
 جماسيم ذماوي. اإلسالمية

 فروض البحث - د

يف ترقية   لو تأثري املتوسطة جماسيم ذماوي اهلدايةيف مدرسة الشرحية إن استخدام  .1
 . كفاءة الطالب يف تعليم املفردات

ت و يف تعليم املفردا الشرحيةب الذين يتعلمون ىناك فرق بني كفاءة الطال .2
 .لكبدون ذال يتعلمون الطالب الذين 
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 أهمية البحث -ه
 األهمية النظرية  .1

يف مدرسة اهلداية املتوسطة الشرحية  املفردات الزدياد النظرية يف عملية تعليم ( أ
 اإلسالمية جماسيم ذماوي.

يف مدرسة اهلداية  بالشرحيةتقدمي االقرتحات الرتبوية يف تعليم املفردات    ( ب
 املتوسطة اإلسالمية جماسيم ذماوي.

 األهمية التطبيقية .2

باستخدام  تعليم املفرداتإذمازىا مرجعا من مراجع يف  ىذا البحث أن يكون ( أ 
 .الشرحية

يف مدرسة اهلداية الشرحية تعليم املفردات بيف ليكون مصدرا مساعدا  ( ب 
 املتوسطة اإلسالمية جماسيم ذماوي.

 
 حدود البحث -و

 تعليم املفرداتل "تأثري الشرحيةاحلدود املوضوعية : موضوع ىذا البحث ىو  .1

 "ذماوي( جماسيم)يف ترقية قدرة التالميذ مدرسة اهلداية املتوسطة اإلسالمية 

( يف إعطاء Slide( ىي: عرض الشرحية )power pointالتقدديية ) عروضاملراد ب
  املفردات العربية

 ب يف -أ ول باحثة مكان البحث يف الفصل األاحلدود املكانية : حددت ال
 جماسيم ذماوي اإلسالمية املتوسطة اهلداية درسةم
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حددت الباحثة هلذه عملية ، زمانيةالدود من حيث احلاحلدود الزمانية :    .2
 .يالديةامل 2012ة ييف السنة الدراسالبحث 

 الدراسات السابقة-ز
 اطلعت الباحثة على بعض البحوث العلمية املتعلقة ببحثها وىي كما ياىل:

حبث قامي أكيد جوىري عن أذمح الوسائل املعاصرة يف تعليم املفردات العربية  .1
الفيلم واحلاسوب يف تعليم املفردات العربية(. رسالة )دراسة املقارنة عن استخدام 

. ومنهج البحث ىو املنهج التجريب بالنتيجة أن 2007 -2006املاجسرت، 
مالنج عرب الفيلم و  -تعليم املفردات العربية يف املدرسة الثانوية "اهلداية" واجاك

استفادت احلاسوب أذمح من تعليم املفردات العربية باستخدام احلاسوب بفرق. و 
الباحثة نتيجة ىذا البحث أن تعليم املفردات العربية باستخدام احلاسوب أذمح 

 من تعليم املفردات باستخدام الوسائل القددية أي اللتقلدية.

حمروس عن فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية يف تعليم املفردات  حبث علي .2
-2008)بالتطبيق على مدرسة املنورة الثانوية ببولوالونج(. رسالة املاجسرت, 

. ونتيجة البحث باملنهج التجريب ىي أن استخدام بطاقة األلعاب  2009
والونج فعالية بدرجة دمتازة اللغوية يف تعليم املفردات يف مدرسة املنورة الثانوية ببول

%(. وايتفادت الباحثة نتيجة ىذا البحث أن تعليم املفردات من خالل 85)
 اللعبة اللغوية أكثر فعالية.

لدعوي باملوضوع "فعالية استخدام خرائط  قام سهابنت دخيل اهلل بن عيضها .3
صيل التقدديية )احلاسب االيل( يف حت عروضاملفاىيم وخرائط املفاىيم املعززة ب

قواعد اللغة العربية لدى تلميذات الصف الرابع" العام الدراسي 
م يف جامعة أم القرى: توجد فروق ذات داللة إحصائصية 2009ىــــ/1430

يف التحصيل البعدي الكلي بني املتوسطات احلسابية  (0.05) ≤عند مستوى 
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ضابطة، عند لدرجات تلميذات اجملموعتني األوىل والثانية وتلميذات اجملموعة ال
اجملموع الكلي للمستويات املعرفية )التذكر، الفهم، التطبيق(، بعد ضبط 
التحصيل القبلي، وكانت ىذه الفروق لصاحل اجملموعتني التجريبيتني األوىل 
والثانية: عند اجملموع الكلي للمستويات املعرفية الثالثة )التذكر، الفهم، التطبيق( 

 .جمتمعة بعد ضبط التحصيل القبلي

 و أما العالقة بني الدراسات الساببقة واجلديدة ىي:
أن ىذه الدراسات اجلديدة قد قمات قبلها يف النمرة األوىل و الثانية  -أ 

سواء يف تعليم املفردات ولكن فرقها يف الوسائل، و أما النمرة الثالثة 
 و فرقها يف تعليمها يعين تعليم القوائد.الشرحيةسواء باستخدام 

 اسات مل تكرار الدراسات السابقة.و أن ىذه الدر  -ب 

 .املنهج السابقة سواء باملنهج اجلديدة يعين بااملنهج التجرييب -ج 

 تحديد المصطلحات -ح
يعّلم يعين جعلة يعلمها. املقصود بايف تعليم ىو إيصال  -من كلمة عّلمالتعليم:  .1

 املعلومات إىل ذىن وصك حوافظ النشء مبسائل الفنون والعلوم.

عنصر من عناصر اللغة اهلاّمة حبيث يتضمن عليها املعاين واستخدام  المفردات:  .2
الكلمات يف اللغة من املتكلم نفسو أو من الكاتب. والشخص يتزيد لو مهارتو 
يف اللغة إذا ازداد مفرداتو ألن كفاءة مهارة لغة الشخص متوقف على املفردات 

 اليت استوعب عليها.

زين بالصور املتنوعة والرسوم احلركة لسرعة الشرائح ىنا  الحاسوب بالشرائح: .3
 الفهم.
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 الثاني الباب

 اإلطار النظرى
 التعليمية المادة المبحث األول :

 مفهوم الوسائل التعليمية -أ 
ديكن أن نقول بأن الوسائل " الوسائل التعليمية لغة ىي من " الوسيلة 

التعليمية ىي كل أداة يستخذمها ادلعلم لتحسُت عملية التعليم، وتوضيح معاين  
وشرح االفكار وتدريب الدارسُت على ادلهارات كلمات ادلعلم، أي لتوضيح ادلعاين 

واكساهبم العادات وتنمية االجتاىات وغرس القيم، دون االعتماد االساسي من 
 1جانب ادلعلم على استخدام االلفاظ والرموز واألرقام.

 أنواع الوسائل التعليمية -ب 

و ا ال تقترر على الرور تناولنا فيما سبق مفهوم الوسائل التعليمية ، و أهن
، وإمنا تضم مبجموعة كبَتة من الوسائل و األدوات و الطرق اليت ال تعتمد األفالم

أساسا على استخدام الكلمات و الرموز اللفظية . و ديكن أن نقسم ىذه الوسائل 
لتسهيل عرضها و دراستها إيل ثالثة أنواع ، ىي وسائل بررية و وسائل مسعية و 

 .2وسائل مسعية و بررية

                                                           
 :دار ادلعارف: الرياض، ) ، سيكولوجية الوسائل التعليمية وسائل التدريس اللغة العربيىةاجمليد سيد امحد منرورعبد  1
 44: ( , ص1983

)القاىرة : دار النهضة العربية،  الوسائل التعليمية و ادلنهجأمحد خَتى زلمد كاظم و جابر عبد احلميد جابر،  - 2
1997 ،)37. 
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الوسائل البررية : و ىي تضم مبجموعة من األدوات و الطرق اليت تستغل  .1
حاسة البرر و تعتمد عليها . و تشمل ىذه اجملوعة الرور الفوتوغرافية و 

ادلتحركة الرامتة و صور األفالم و الشرائح بأنواعها ادلختلفة و الرور 
 .الرسوم التوضيحية و الرسوم البيانية

ي تضم مبجموة من االدلواد و األدوات اليت تساعد الوسائل السمعية : و ى .2
على زيادة فاعلية التعلم و اليت تعتمد أساسا على حاسة السمع ، و 
تشمل الراديو و برامج اإلذاعة ادلدرسية و االسطوانات و التسجيالت 

 الروتية .

الوسائل البررية و السمعية : و ىي تضم مبجموعة ادلواد اليت تعتمد  .3
سيت البرر و السمع ، و تشمل الرور ادلتحركة الناتقة و أساسا على حا

ىي تتضمن األفالم و التيلفزيون . كما تشمل ىذه الوسائل أيضا األفالم 
الثبتة و الشرائح و الرور عندما تستخدم مبراحبة تسجيالت صوتية 
مناسبة على اسطوانات أو شرائط تسجيل . و نظرا من خرائص الوسائل 

 فربنامج "باور بوينت" من ىذا النوع. البررية و السمعية

واضح أن الفكرة األساسية اليت يقوم عليها ىذا التقسيم ىي ارتباط و 
مبجموعات منم الوسائل التعليمية حباسيت ابرر و السمع على اتبار أهنا احلاستان 

 .3األساسيتان

 

                                                           
3
 .37ادلرجع نفسو.،  - 
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 تعليمية في عملية التعلم والتعليمدور الوسائل ال  -ج 

توصل ادلعرفة إىل ادلتعلم. كمت تعٍت خلق الدوافع واجياد تعٍت عملية التعليم 
الرغبة لدى ادلتعلم للبحث والتنقيب والعمل للوصول إىل ادلعرفة، وىذا حيتم وجو د 
طريقة وأسلوب. فلو رمزنا ذلذه العملية: انتقال مسافر من ماالنج إىل جاكرتا أو 

 كان اآلخر.العكس، فالبد من وجود طريق يسلكها وواسطة لنقلو من م
فإذا سار على قدميو أو ركب سيارة أو طائرة ففي مجيع احلاالت سيرل إىل 
ىدفو، أما الفرق بُت وسائل النقل تلك فهو اختالف الزمن واجلهد. فكلها وسائل 
 ولكن أجودىا أسرعها وأكثرىا راحة. وىذا ىو دور الوسائل التعليمية كما يلي :

 دلعلم وادلتعلمتقليل اجلهد واخترار الوقت من ا   - أ

الوسائل التعليمية تعلم مبفردىا، كالرحالت التعليمية والسينما والتلفزيون،  - ب
 وادلعارض ادلتاحف ولوحات العرض

سائل التعليمية تساعد ف نقل ادلعرفة وتوضح اجلوانب ادلبهمة وتثبت عملية و ال - ج
 اإلدراك، كالكرات األرضية واحلرائط والنماذج والرور

تثبت ادلعلومات وتزيد من حفظ الطالب وتضاعف استيعابة   الوسائل التعليمية - د
 كاألفالم والرور والرسومات واللوحات التعليمية

الوسائل التعليمية تقوم معلومات الطالب وتقيس مدى ما استوعبو من مادة  - ه
 4الدرس كاخلرائط الرماء ولوحة الكهرباء وإجراء التجارب العلمية.

                                                           
 العلوم، إحياء دار :بَتوت.)  الوسائل التعليمية التعلمية إعدادىا وطرق استخدامهابشَت عبد الرحيم الكلوب. 4
 28 27(ص: 1986
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 شروط وسائل التعليمية -د 

الوسيلة دورىا يف عملية التعليم بشكل فعال البد من مراعاة لكي تؤدي 
 5األمور التالية عند اختبار الوسيلة أو اعدادىا:

 حتديد اذلدف من الوسيلة. -1
 دقة ادلادة العلمية ومناسبتها دلادة الدرس. -2
 توفر ادلواد احلام الالزمة لرنعها مع رخص تكالفها. -3
 الرف. أن يتناسب حجمها أو مساحتها مع عدد طالب -4
 أن تبقى مع الزمن، كلوحات واخلرائط السياسية و غَت ذلك -5
 جتربة الوسيلة قبل استعماذلا. -6

 فوائد استخدام الوسائل التعليمية  -ه 

أورد الدكتور مرطفى بدران و رفيقاه يف كتاهبم الوسائل التعليمية ص 
نقال من كتاب "ادجار ديل" أن حبثا أجراء ثالثة من رجال الًتبية ىم  18-19

ىوبن، وفن، وديل، عن القيمة احلقيقية للوسائل التعليمية، إذا أحسن 
 استخدامها ىي:

تقدم للتلميذ أساسا ماديا لإلدراك احلاسي، و من مث فهي تقلل من  .1
 استخدام التالميذ أللفاظ ال يفهمون ذلا معٌت.

 تثَت اىتمام التالميذكثَتا .2

 جتعل ما يتعلمونو باقي األثر .3
                                                           

5
 28ص:  ،ادلرجع نفسو   
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 تدعو التالميذ إىل النشاطالذايتتقدم خربات واقعية  .4

تنمي يف التالميذ استمرارا يف الفكر، كما ىو احلال عند استخدام الرور  .5
 ادلتحركة والتمثيليات والرحالت

 تسهم يف منو ادلعاين، و من مث يف منو الثروة اللفظية للتلميذ .6

وات أخرى و تسهم يف تقدم خربات ال يسهل احلرول عليها عن طريق أد .7
 تعلم التالميذ أكثر كفاية وعمقا و تنوعاجعل ما ي

ليكون اختبارك مبنيا على أن الوسيلة التعليمية اجلديدة ىى األداة التعليمية 
اليت تنبع من حاجتك إليها، لتسهم معك يف توصيل ادلعرفة لطالبك يف أقرر 

  6وقت و أقل جهد.

  

                                                           
 31-29، مرجا سابق بشَت عبد الرحيم الكلوب و علع عثمان، 6
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 وربوينت(ا)ب عروض التقديمية المبحث الثاني :

 باوربوينتمفهوم  .1
باوربوينت ىي الربامج اليت تساعد يف إعداد عرض تقدديي فعال وادلنهجية، 

 وسهلة جدا يف استخدامو.
 يف مكروسوف عرض وضعتها كمبيوتر برامج عن عبارة ىي بوينت باور
 إكسل، وورد، مكروسوف من وغَتىا أوفيس، مكروسوف حزمة تطبيقات مكاتبها
 . 7عديدة أخرى وبرامج والوصول

 تصنيف البرنامج ميكروسوب باوربوينت .2
 يتكون من ادلكونات الكثَتة، منها :  بوينت باور نامجبر  يف
 (Home) ةيالرئيس الرفحة -1

 حيييث ميين ورد و. العييرض أو الكتابيية لبييدء بوينييت بيياور ميين الربرلييية وىييي
و ".  New Slide" بيي ويسيمى اجلدييد بياجلزء تزيد بوينت باور يف أن إال التفاصيل
 :كالتايل هتاصور 

 1الرورة 

 

 

                                                           
7
-  http://en.wikipedia.org/wiki/Mikrosoftpowerpoint (Januari, 2012) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mikrosoftpowerpoint
http://en.wikipedia.org/wiki/Mikrosoftpowerpoint
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 وترييوير كبَتىييا، أو صييغَتىا مييع األحييرف نييوع مثييل اجلييزء ىييذا ميين فالتفاصيييل
 .وإزالتها أألجزاء أو الرور أو النروص

 "Insert"زر  -2
 أو األشيكال أو اجليدول مين األشيياء نيدخل أن لنيا ديكن الربرلية ىذه من
 يف نيييدخلها أن نريييد اليييت األخييرى ادليييداخل أو األصييوات أو األفييالم أو الرييور
 :كالتايل الرورة. بوينت باور عرض

 2الرورة 

 
 "Design" زر -3

 صييدر بييدل أو تلوينييو أو العييرض تشييويق يف منفعيية ذلييا الربرلييية ىييذه ميين
 :كالتايل . و صرهتابالرور العرض

 3الرورة 
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 "Animations" تنشيط -4

 عييرض يف البييدء أو احلركيية لتنويييع ادلسييتعملة بوينييت بيياور الربرلييية وىييي
 .وغَتىا والرور واألصوات النروص

5- "Transition" 
 النريوص عيرض يف احلركية لتنوييع ادلسيتعملة بوينت باور يف الربرلية وىي
 .فقط

6- "View "و "Review" 
 ادلائيية يف خيياص بشييكل تضييييقو أو العييرض أوسييع لتغيييَت الربرلييية ىييي و
 األبييي  و األسييود ميين أي نملييو   غييَت بييالعرض ادللييون العييرض لتغيييَت وكييذلك
 .فحسب

 مميزات البرنامج الحاسوب باوربوينت .3
 8أما شليزات الربنامج احلاسوب باوربوينت كوسيلة التعليمية كما يلي

 يف ىذ الربنامج كثَت من الترنفات لذالك جذابة -أ 
 ات لذلك فعالة ألقرر األوقاتاإدخال الرور والفالم واألصو  -ب 

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

2009)hal.106 
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أو بالبيانيييييييات مييييييين  (Hiperlinkبالتالية )االتريييييييال بيييييييُت الريييييييفحة السيييييييابقة -ج 
 الربنامج األخرى

 السهولة يف استخدامها يف الفرل أو يف خارج  الفرل -د 
 المفرداتتعليم  المبحث الثالث :

 معني تعليم المفردات -أ 
تعليم ادلفردات أو الكلمة العربية للتالميذ األجانب ىو أن يكون التلميذ   

السليم، وكذلك قدرهتم قادرا على ترمجة الكلمة و حتديد معٌت ادلفردات و نطقها 
على استخدام الكلمة ادلناسبة يف سياق اجلملة السليم، ألنو ال يفيد كثَتا إذ حفظ 
التلميذ ادلفردات الكثَتة ولكن مل يقدر على إستخدامها، وباخلاصة يف حياهتم 
اليومية. ويعترب بع  الغويُت أن حفظ التالميذللمفردات العربية عمال غَت علمي، 

مدرس أن يعد الربنامج ا تقومي قدرة التالميذ دلعرفة قدرهتم اللغوية على ألن إذ أريد
ديكن عليهم االترال بالعربية وبالًتاكب اليت يسيطر عليهم وبيتطيع استخدامها 

   9بكفاءة.
 تعليم المفردات طرق -ب 

( ترقية حياة 1يقول تارغان إن تطوير مفردات الطالب كثَتة وىي )
( ترقية 4( ترقية تطوير تروريات الطالب،)3عقلية،)( ترقية حياة ال2الطالب،)

 ( توسيعة وسعة النظر للطالب. 5التفكَت الناقد لدى الطالب و )
قسما على رأي تارغان، وىي االمتحان كتدريس،  17تطوير ادلفردات 

والسياق اللغوي، واألضداد، وادلًتادفات، والتجانس، وأصول الكلمة، والسوابق، 

                                                           
 (1989، )مرر: إيسكو، لغير الناطقين بها مناهجة وأساليبهتعليم العربية رشدي أمحد طعيمة،  9
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وادلشتقات، واألصوات، والرموز، والداللة، واجملاز، والنروص األدبية، والررفية، 
  14واستخدام القواميس، واأللعاب اللغوية.

  المفردات نوع -ج 
 11دكتور زلمد علي اخلويل يرى بأن تعليم ادلفردات متنوعة، منها :

 اإلفراط يف اللغة الوسيطة (1
اجلديد. و كان يف  كان ادلعلم يشرح معاين الكلمات العربية يف الدرس 

كل مرة يعطي كلمة عربية جديدة يشرح معناىا باللغة الوسيطة، وىي اللغة 
اإلصلليزية يف ىذه احلالة. مث كان يطلب من الطالب أن يرددوا الكلمة العربية 

 ومعناىا اإلصلليزي مرات.
 ادلعٌت والسياق (2

 أراد ادلعلم أن يشرح معٌت كلمة جديدة ىي )سائل(. فاستخدم طريقة
وضع الكلمة يف مجلة أو سياق. فقال : ادلاء سائل. وافًتض أن ادلعٌت أصبح 
واضحا لدى الطالب بعد أن وضع الكلمة يف اجلملة. وأراد أن يتأكد من 
افًتاضة، فسأل عن معٌت )سائل(. فلم يعرف أحد من الطالب ذلك ادلعٌت، 

 فغضب صاحبنا أديا غضب ونعت الطالب برفات الترضى أحدا. 
 ة الكلمات قائم (3

كتب ادلعلم مجيع الكلمات اجلديدة على السبورة على شكل قائمة. مث 
 أخذ يعلم ىذه الكلمات واحدة بعد األخرى.

 األمثلة احلقيقية (4
محل ادلعلم كتابا أزرق اللون ورفعو عاليا وقال: ىذا كتاب أخضر وكان 
و ىدفو توضيح معٌت كلمة )أخضر(، ولكنو استخدم من أجل ذلك كتابا لون

 أزرق.  
                                                           

10
 Tarigan, Henry Guntur, Pengajaran Kosakata (Bandung : Angkasa, 1993), Hal. 23. 

 .48-33ص:  ،(، دون السنةجامعة مالك سعوددون ادلطبع: ) تعليم اللغات حاالت وتعليقاتزلمد علي اخلويل،   11
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إذا كان الكتاب أزرق اللون، وكانت كلمة )أخضر( جديدة على 
ادلتعلمُت، أي مل يسمعوىا من قبل، فإن معٌت )أخضر( سيكون )أزرق( يف 
ىذا احلالة. وهبذا يكون ادلعلم قد علم الطالب خطأ بينا نتج عن عدم 

 التطابق بُت ادلثال والواقع.
ضر، فيمكن للمعلم أن خيضر وإذا مل يكن يف غرفة الرف أي شيء أخ

معو ورقة خضراء أو كتابا أخضر أو قطعة قماش خضراء أو يشَت إىل شجرة 
 خضراء.

 كلمات متوالية (5
أراد ادلعلم أن يعلم طالبو  رلموعة كلمات جديدة ىي أمساء فرول 

 السنة. فوضعها يف الًتتيب اآليت : الريف، الشتاء، اخلريف، الربيع.
 اإلصغاء والتكرار (6

ادلعلم يدرس الكلمات جديدة. ينطق الكلمة الواحدة فيعيد كان 
الطالب من بعده. فقال ذلم : اصغوا وال تعيدوا من بعدي. فنطق واصغوا 
ولكنهم أعادوا. فعاد وأصدر تعليماتو باإلصغاء دون اإلعادة. مث نطق 
فأصغوا، ولكنهم أعادوا. فغضب صاحبنا غضبا شديدا واستمر يف حالة 

 رس تقريبا.ضيق اآلخر الد
 الكلمات يف اجلمل (7

شرح ادلعلم معاين الكلمات اجلديدة بعد أن كتبها على السبورة واحدة 
بعد األخرى. مث يستعمل ىذه الكلمات يف مجل ومل يستخدمها الطالب 

 أنفسهم بل اكتفى ادلعلم بشرح معانيها.
 التعليم باجلملة (8

 نطقها كتب ادلعلم سبع الكلمات على السبورة على شكل قائمة مث
 مجيعا مث شرح معانيها مجيعا مث استخدم كال منها يف مجلة مفيدة.
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 كلمات منعزلة (9
كان ادلعلم يعلم كلمات جديدة. وكان يطلب من الطالب أن يكرروا 
الكلمة تكررا مجعيا مث تكرارا فرديا. وكان تكرار للكلمة وىي منعزلة، أي 

 دون أن تكون جزءا من اجلملة.
ن تعليم الكلمة ما ىو تعليم الطالب استخدامها إن اذلدف النهائي م

يف مجلة، إذ من ادلعروف أنو يندر يف احلياة يومية أن نستخدم الكلمة 
منعزلة. وبدال من أن يكرر الطالب الكلمة منعزلة، من األفضل أن يكرروىا 

 يف اجلملة. 
 إشارة دقيقة (14

قال: ىذا أراد ادلعلم أن يعلم طالبو كلمة )رأس(. فأشار إىل رأسو، و 
رأسي. وعندما أراد أن يتأكد من فهمهم للمعٌت ادلقرود، تبُت أن بعضهم 

 فهم )رأس( على أهنا )شعر( وبعضهم فهمها على أهنا )غطاء الرأس(.
وأراد معلم آخر شرح معٌت كلمة )سقف( فأشار إىل السقف، وقال : 
ىذا سقف. وكررىا الرف من بعده. وفيما بعد تبُت أن كثَتا من الطالب 
فهم )سقف( على أهنا تعٍت )أبي ( ألن سقف الغرفة كان أبي . وبعضهم 

 فهم )سقف( على أهنا )فوق(. وبعضهم فهمها على أهنا )مرباح(.  
 تكوين اجلمل (11

بعد أن قدم ادلعلم الكلمة اجلديدة، طلب من الطالب أن يستخدمها 
يف مجلة. فما أجاب أي منهم. ودىش ادلعلم وغضب لعدم استجابة 

 الرف لطلبو.
 معان غَت مكتوبة (12

علم ادلعلم الكلمات اجلديدة جيدا. مث طلب من الطالب أن يكتبوا 
ناء قيامهم بعملية يف دفاترىم قائمة الكلمات ادلكتوبة على السبورة. وأث
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الكتابة، اهنمرت على ادلعلم األسئلة عن معاين الكلمات. فغضب ادلعلم 
 وبقي يف حالة غضب وتوتر حىت هناية الدرس.

لقد شرح ادلعلم معاين الكلمات، وظن أن طالبو عباقرة ذوي ذاكرة 
التعرف النسيان. إنو مل يكتب معاين الكلمات على السبورة، واكتفى 

مات وذكر معانيها شفويا. وبعد مضي دقائق، نسي الطالب بكتابة الكل
 ادلعاين. فبدؤوا يسألون عنها وىم يكتبون الكلمات يف دفاترىم.

 استخدام ادلعجم (13
كان ادلعلم طموحا نشيطا، فأراد أن يدرب طالبو على استخدام 
ادلعجم ألول مرة يف حياهتم. فراجع معهم معرفتهم لأللفباء العربية. وبعد 

ال : ))أريدكم أن تستخرجوا كلمة )ولد( من ادلعجم. افتحوا ادلعجم ذلك، ق
على حرف الواو. وانظر إىل كلمات الىت تبداء حبرف الواو. واحبثوا بعناية 
ودقة حىت جتدوا كلمة ولد. ادلسألة بسيطة جدا. أسرعوا.(( ولقد مرت عشر 

 دقائق قبل أن يهتدي أحد الطالب إىل الكلمة ادلنشودة.
 اجليد اإلعداد (14

كان ادلعلم يدرس كلمات جديدة. وكان عدد الكلمات اجلديدة 
زلدودا. إذ ال يزيد عن مخس. و مع ذلك كان ادلعلم يرتكب أخطاء يف 

 نطق ىذه الكلمات ويف شرح معانيها.
إن اإلعداد أو التحضَت اجليد شرط من شروط التدريس اجليد. وتزداد 

علم يف أول سنوات شلارستو دلهنة حاجة ادلعلم إىل اإلعداد عندما يكون ادل
 التدريس، إذ عليو أن يعد الدرس جيدا قبل دخولو غرفة الرف.

وتزداد احلاجة إىل اإلعداد عندما يتعلق األمر بتعليم اللغة، ألن نطق 
ادلعلم سيكون النموذج الذي حيتذية الطالب. وأما صاحبنا الذي ضلن 

اد، فأخطأ حيث كان بردد حالتو، فقد قرر تقرَتا واضحا يف اإلعد
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بإمكانو جتنب اخلطأ. وكان عليو أن يستوضح عن نطق الكلمات ويتأكد 
من معانيها قبل دخولو إىل الرف. لقد أوقع نفسو يف حرج شديد فكان 

 ينطق الكلمة الواحدة بطرق سلتلفة، شلا أحدث ارتباكا لدى الطالب.
بإمكانو  الكلمات اجلديدة ىنا قليلة العدد. كانت مخسا فقط. وكان

 اإلعداد واإلستعداد لتدريس ىذه الكلمات بسهولة. 
 نطق الكلمات (15

شرح ادلعلم معاين الكلمات اجلديدة. واستخدامها يف مجل لبيان 
وظائفها اللغوية والسياقية. ومل يطلب من الطالب أن ينطقوىا مجاعيا أو 

 فرديا.
 كما ذكرنا سابقا، إن تعليم الكلمات جيب أن يشتمل على تدريب
الطالب على نطقها. ويكون ذلك بنطق ادلعلم للكلمة أوال. مث يكرر 

 الطالب تكرارا مجاعيا. مث يكررون تكرارا فرديا.
 تقدمي ادلعٌت (16

كان ادلعلم يشرح معاين الكلمات. ومن بينها كلمة )فندق(. وحاول 
ادلعلم شرحها باللغة العربية. فدخل يف قرة طويلة وشرح أطول. وعندما 

عٌت ادلفهوم، تبُت أن بع  الطالب فهم )فندق( على أهنا سأل عن ادل
 )بستان(.

لقد استخدم صاحبنا أسلوب السياق كوسلة لشرح معٌت الكلمة. ال 
بأس يف ىذا. ولكن ال بد أن يكون السياق جيد االختيار حىت يقوم مبهمة 

 توضيح ادلعٌت وتوصيلة.
تكاد  hotelزية ويف حالة كلمة )فندق( بوجو خاص، فإن الكلمة اإلصللي

تكون كلمة عادلية معروفة لدى معظم شعوب األرض على اختالف لغاهتم. 
 فال ضَت لو استخدم صاحبنا ىذه الكلمة الوسيطة لتوضيح كلمة )فندق(.
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 تعليم الكلمات أوال (17
طلب ادلعلم من الطالب أن يقرؤوا الدرس قراءة صامتة. وبعد أن انتهوا 

 اجلديدة.من ذلك، قدم ذلم الكلمات 
اذلدف من القراءة الرامتة ىو االستيعاب. وذلذا فإن اخلطوة التالية 
 للقراءة الرامتة ىي ادلناقشة عن طريق أسئلة االستيعاب واألجوبة عليها.

أما تدريس الكلمات اجلديدة، فيجب أن يسبق القراءة الرامتة، ال أن 
س، كان عليو أن يتلوىا. فقبل أن يطلب ادلعلم من الطالب أن يقرؤوا الدر 

يعلمهم الكلمات اجلديدة فيو. ويكون ىذا التعليم مبثابة إعداد الطالب 
 لقراءة الدرس واستيعابو.

 ادلعٌت قبل التدريب (18
نطق ادلعلم الكلمة اجلديدة مث طلب من كل طالب أن يكررىا فرديا. 

 مث شرح معناىا.
الكلمة  ما فعلو ىؤالء الطالب بناء على توجيو ادلعلم ىو أهنم كرروا

فرديا قبل أن يفهموا معناىا. وال شك يف أن التكرار يكون أفضل وأنفع لو 
 أنو جاء بعد فهم ادلعٌت.

لقد كرر ثالثون طالبا الكلمة ثالثُت مرة ومسعها كل منهم ثالثُت مرة 
دون أن يعرف أحد معناىا. وعندما قدم ذلم ادلعٌت، مل تتح ذلم فرصة 

طقي والتكرار السمعي مرحوبا بفهم ادلعٌت التكرار. ولو كان التكرار الن
لكان التكرار عامال مساعدا على تثبيت الكلمة يف الذىن والتعزيز احلفظ 

 والتعليم.  
 شكل الكلمات (19

كتب ادلعلم الكلمات اجلديدة على السبورة وشرحها. مث طلب من 
 الطالب أن ينسخوىا يف دفاترىم ولكن الكلمات كانت دون شكل.
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ادلشكولة كلمة ناقرة الكتابة، إذ ختلو من حروف  إن الكلمة غَت
العلة القرَتة، أي الفتحة والضمة والكسرة. وإذا كان الرف مبتدئا يف 
تعليم اللغة العربية، فإنو من العسَت على الطالب أن يقراء الكلمة اجلديدة 
بالدقة ادلطلوبة، حيث إن أي تبديل يف احلركات يغَت الكلمة من حيث 

عٌت. وذلذا فإنو من األفضل أن يكتب ادلعلم الكلمات اجلديدة على ادلبٌت وادل
 السبورة مشكولة شكال تاما أو شبو تام.

 أهداف تعليم المفردات -د 

ليس اذلدف من تعليم ادلفردات أن يتقن الطالب نطق أصواهتا فحسب، 
أو فهم معناىا مستقلة منها، أو رلرد وصفها يف تركيب لغوي صحيح، إن معيار 
الكفائة يف تعليم ادلفردات، ىو أن يكون الطالب قادرا علي ىذا كلو، باإلضافة 

يف ادلكان  على شيئ آخر ىو أن يكون قادرا على استخدام الكلمة ادلناسبة
 12ادلناسب.

يزود ادلعلم ادلتقن طالبو ببع  االسًتاتيجيات اليت تعينهم على التعلم، 
إعداد قوائم بالكلمات اجلديدة أوال وفيما خي  ادلفردات ديكنو تشجيعهم على 

بأول. ىذه القوائم تساعد الطالب كثَتا، فالتسجيل ادلنظم ادلكتوب ذلذه 
الكلمات ييسر عليهم حفظها واستخدامها، ويساعدىم على مراجعة ما كتبوه 
يف فًتات متباينة. ومن األفضل تشجيعهم على تسجيل الكلمة يف سياق يوضح 

  13ترمجة معٌت الكلمة. معناىا. والتشجيعهم على
 
 
 

                                                           
 .615ص: ، ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى رشدي أمحد طعيمة،  12
 .157ص: ، إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان،   13
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 توجهات عامة في تعليم المفردات -ه 
فيما يلي رلموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تدريس ادلفردات 

 14يف برامج تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرى.
القدر الذي نعلم : يتفاوت اخلرباء يف حتديد القدر ادلناسب من ادلفردات  -أ 

لدارسُت يف برامج تعليم العربية للناطقُت بلغات الذي ينبغي أن نعلمو ل
كلمة للمستوى االبتدائي. ومن   754/1444أخرى. فبعضهم يقًتح من 

كلمة للمستوى ادلتقدم. ويبدو أن ىذا البع  متأثر بالرأي   1444/1544
كلمة يف ادلرحلة االبتدائية    2444/2544القائل بأن تعليم األطفال من 
وسا يفي مبتطلبات احلياة. على شريطة أن كاف ألن يكون لديهم قام

يتعلموا مهارتُت أساسيتُت : أوالمها تركيب الكلمة، وثانيهما كيفية استخدام 
 قاموس.

من ىنا نقول إن القدر الذي ينبغي أن يعلم يف برامج تعليم العربية  
كلغة ثانية، أمر نسيب يتوقف على أىداف الربنامج، وادلهارات اللغوية 

اهبا للدارسُت، وادلواقف اليت يراد تدربيهم على االترال ادلطلوب إكس
بالعربية فيها. وما ديكن أن نقدمو ىنا ىو اقًتاح مبدأ عام لتحديد القدر 
الذي يعلم يف الربامج العامة، أي غَت متخررية، لتعليم العربية ومؤدى ىذا 
إليو ادلبدأ العام ىو: أن القدر الذي ينبغي أن يعلم ىو ذلك الذي حيتاج 

ادلتكلم ادلتوسط الثقافة يف حياتو اليومية والذي يستجيب دلتطلبات احلضارة 
احلديثة، والدقة العملية ، وسهل االترال بُت الدارس والناطقُت بالعربية يف 

 سلتلف بالدىم.
قوائم ادلفردات : يترور البع  أنو ديكن تعليم اللغة العربية كلغة ثانية  -ب 

ة تضم رلموعة من ادلفردات العربية الشائعة ببساطة لو حفظ الطالب قائم

                                                           
 .199-196ص:، تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو أساليبورشدي أمحد طعيمة،   14
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االستخدام، عالية التكرار، مًتمجة للغاهتم األوىل أو إىل لغة وسيطة يعرفوهنا. 
وذلؤالء البع  شيء من ادلنطق. إذ أن اذلدف النهائي من تعليم اللغة أن 
يكون الطالب ذا حريلة من ادلفردات والًتاكيب اليت يستطيع استعماذلا 

يد االترال باللغة. إال أن ذلذا الترور خطورتو، ودتكن ىذه اخلطورة وقتما ير 
 فيما يلي :

ينطلق ىذا الترور من نظرة خاطئة للغة وعناصرىا. إن اللغة أكثر من  -1
رلرد رلموعة من ادلفردات، إهنا أصوات ومفردات وتراكيب مث سياق 

 ثقايف. 
اللغة العربية قد يؤدي مثل ىذا الترور إىل تعسف بع  مناىج تعليم  -2

للناطقُت بلغات أخرى يف اختيار مفردات ال حيس الطالب باحلاجة إليها 
 وليست ذا فائدة لو.

من شأن ىذا الترور أن حييل العملية التعليمية إىل عملية القاموسية أو  -3
 معجمية حبتة، وىذا ضد االجتاه احلديث يف تعليم اللغات. 

ب يستطيع أن يتعلم الكلمات أثبتت حبوث علم النفس الًتبوي أن الطال -4
الواردة يف مجل ذات معٌت، وليست الكلمة اجملردة عن سياقها. إن  ادلعٌت 
شرط للحفظ اجليد. ولقد عجز من ادلفحوصُت عند إجراء جتارب 
النفسية يف ىذا اجملال عن حفظ كلمات مستقلة  أو حروف ال رابط 

 بينها. 
عربية إذا كانت مًتمجة مث إن زعم بأن الطالب سوف حيفظ الكلمات ال -5

للغة الدارسُت زعم خاطىء. فليس من الالزم أن جيد ادلعلم مقابال لكل 
كلمة عربية يف لغة الدارسُت. فقد تؤدي كلمة عربية واحدة معٌت مجلة  
كاملة بلغة الدارس. والعكس صحيح خاصة إذا كان حديثا حول 

 ادلرطلحات وادلفاىيم.
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رفية للكلمات العربية أن الكلمة لعل من أسباب صعوبة الًتمجة احل -6
الواحدة قد يتعدد معناىا بتعدد السياق الذي ترد فيو بل قد يكون ذلا 

 معٌت سلالف دتاما دلعناىا وىي مستقلة.        
أساليب توضيح ادلعٌت : كيف يوضح ادلعلم معٌت الكلمة اجلديدة؟ ىناك  -ج 

 عدة أساليب نذكرىا بالًتتيب الذي نقًتح ورودىا فيو:
براز ما تدل عليو الكلمة من أشياء )النماذج(، كأن نعرض قلما أو كتابا إ -1

 عندما ترد كلمة قلم أو كتاب.
، كأن يقوم ادلعلم بفتح الباب عندما ترد مجلة dramatizationدتثيل ادلعٌت  -2

 ))الباب((.
، كأن يلعب ادلعلم دور مري  حيس بأمل يف role playingلعب الدور  -3

 بطنو ويفحرو طبيب.
، كأن يذكر ذلم كلمة ))بارد(( يف مقابل antonymsذكر ادلتضادات  -4

 ))ساخن(( إن كان ذلم سابق عهد هبا.
، كأن يذكر ذلم كلمة ))السيف(( لتوضيح synonymsذكر ادلًتادفات  -5

 معٌت كلمة ))صمرام(( إن كان ذلم سابق عهد بكلمة سيف.
ثَتىا يف الذىن ، وذلك بذكر الكلمات اليت تassociationتداعي ادلعاين  -6

الكلمة اجلديدة. كأن يذكر عند ورود كلمة ))عائلة(( الكلمات اآلتية : 
 زوج، زوجة، أسرة، أوالد....اخل.

ومشتقاهتا. وىذا أيضا من أساليب توضيح ادلعٌت  rootذكر أصل الكلمة  -7
فعند ورود كلمة ))مكاتبة(( مثال يستطيع ادلعلم بيان أصلها )كتب(. 

ألصل من كلمات ذات صلة بالكلمة اجلديدة وما يشتق من ىذا ا
)كاتب، مكتوب، كتاب...اخل(. ويعترب ىذا األسلوب أكثر فاعلية يف 
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اللغات اليت تعتمد على اإللراق أي تشيع فيها ظاىرة إحلاق زوائد على 
 الكلمات تغَت من معناىا، مثل اإلصلليزية.

 شرح معٌت الكلمة العربية وذلك بشرح ادلقرود من الكلمة. -8
تعدد القرأة، يف حالة ورود كلمة جديدة يف نص يقرؤه الطالب ديكن   -9

تكليفهم بقراءة النص قراءة صامتة عدة مرات حىت يستكشف أحدىم 
معناىا. وبذالك يكتسب الطالب اجتاىا إجيابيا ضلو تعدد مرات القراءة، 

 فالطالب مع تعدد مرات القراءة يفهم أكثر.
الطالب يف ادلستويات ادلتوسطة البحث يف القاموس، ديكن تكليف  -14

 وادلتقدمة بالبحث يف القواميس العربية لتوضيح معٌت الكلمة اجلديدة.
، وىذا آخر أسلوب ديكن intermediate languageالًتمجة إىل لغة وسيطة  -11

أن يلجأ إليو ادلعلم لتوضيح معٌت الكلمة وعلى ادلعلم أال يتعجل يف ىذا 
 األمر. 

ل أمهيتها التعليمية عندما تكون مبفردىا، لذا ينبغي ادلفردات أو الكلمة تق
أن حيرص دائما على تعليمها يف مجل ومن خالل سياقات ذات معٌت ومفهومة 
للدارسُت. وأن يتضمن الدرس أو الوحدة مفردات سلتارة بعناية وتركيز، )حبيث 
ائق الحتتوي على الكثَت من ادلفردات غَت الضرورية أو الرعبة اليت تزيد من عو 

التعلم( وأن تتكامل مع مفردات بقية الدروس أو الوحدات لتشكل يف النهاية 
   15الذخَتة ادلفرداتية )ادلعجمية( ادلستهدفة يف اخلطة أو ادلنهج التعليمي.

                                                           
 .159ص:  ،إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان،   15
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 الباب الثالث
 منهجية البحث

 البحث ونوعه مدخل -أ
 eksperiment)بادلنهج التجرييب  (kuantitatif)تستخدم الباحثة ادلدخل الكمي  

Reseach)  ويقوم  .التجربةذلك بتصميم اجملتموعتني, مها اجملموعة الضابطة واجملموعة و
الباحثة باإلختبار القبلي للمجموعتني قبل إجراء التجربة, ومل جير الباحثة ىذه التجربة 

قوم الباحثة باإلختبار البعدي على طة. وبعد انتهاء عملية التجربة, تللمجموعة الضاب
 اجملموعة الضابطة ورلموعة التجربة.

معينة، وأن البحث التجرييب ىو إن التجربة ىي زلاولة مضبوطة الثبات فروض   
إثبات الفروض عن طريق التجريب، اليت تريد الباحثة أن تثبت فروضها عن طريق 

  1التجريب ىي تصميم جتربتها عن طريق اختاذ اجراءات متكاملة التجريب.
ويكون ادلنهج التجرييب من ادلتغري ادلستقل وادلتغري التابع فادلتغري ادلستقل ىو   

ي تريد أن نقيس مدى تأثريه على ادلوقف. أو ادلتغري الذي نقيس أثره على ادلتغري الذ
ادلتغري التابع، و أما ادلتغري التابع ىو ادلتغري الذي ينتج عن تأثري ادلتغري ادلستقل ويسمى 

 2ادلتغري النتائج. ادلتغري التابع أيضا ادلتغري النتائج أو
اجملموعتني رلمعة التجريبة و رلموعة  وحتتاج الباحثة يف ىذا البحث التجرييب إىل  

الظابطة و رلموعة التجريبة ىي اجملموعة اليت تستخدم عروض التقدميية يف تعليم 
 ادلفردات و أما رلموعة الظابطة فهي اجملموعة اليت التستخدم عروض التقدمية.

 مجتمع البحث وعينته-ب
 اذلدايةدرسة من ممجيع الطالب  ورلتمع البحث ذلذه البحث اجلامعي ىو  

، وعينتو الطالب يف الفصل األّول )أ( عدده الرابعة رلاسيم جناوي ادلتوسطة اإلسالمية

                                                 
 272(. ص: 1997. )الرياض، درأمسة: البحث العادلي. مفهومو وأدواتو واسالبوذوقان عبيدات وزمالؤه.   1
 27نفس ادلراجع. ص:   2
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 اذلداية ( من مدرسة34( و الفصل األول )ب( عدده الرابعة والثالثون )34والثالثون )
 ادلتوسطة اإلسالمية رلاسيم جناوي.

 متغيرات البحث-ج
ادلتغري التابع و ادلتغري ادلستقل. ادلتغري ادلستقا كانت متغريات البحث نوعني مها   

ىو العلمل الذي نريد أن نقيس مدى تأثريه على ادلوقف، ويسمى بادلتغري التجرييب. و 
تابع: ادلفردات ال وادلتغري  3ادلتغري التابع ىو العامل الذي ننتج عن تأثري العامل ادلستقل.

(Dependent Variable)التقدميية  عروضستقل: ادلتغري ادل، و(Independent Variable). 

 جمع البياناتأدوات  -د
 ادلقابلة .1

ادلقابلة غالبا تسمى مبقابلة شفوية أو االستبان، وىو حوار أجراه ادلقابلة 
 4للحصول على معلوملت من ادلفابلة.

التقدميية يف تعليم  عروضإن الغروض من ىذه ادلقابلة ىي دلعرفة فعالية الوسيلة 
 مفردات.

والبيانات اليت تريد الباحثة احلصول عليو يف ىذا البحث تتكون من ادلعلومات 
 من ادلدرسة, الطالب عن:

يف تعليم  رأي رئيس  ادلدرسة و بعض معلمها عن درس اللغة العربية .1
 .الشرحيةادلفردات باستخدام 

 فرداتخصائص الطالبات ومعرفتهم وقدرهتم يف تعليم ادل .2

  الشرحيةباستخدام  فرداتتعليم ادليف  لطالباتنتيجة تعليم ا .3

                                                 
  277، مرجع سابق ذوقان و أخون،  3

4
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2006), hlm.155  
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 ادلالحظة .2

بأداء ادلالحظة إىل مع البيانات طريقة جل أو ادلالحظة ىي أسلوب 
ىذه األنشطة على طريقة تدريس ادلعلم، ويتعلم التالميذ، مدير األنشطة ادلباشرة 

وميكن أن يتم يف ادلالحظة بطريقة ادلالحظة  .ادلدرسة الذي يعطي االجتاه
االشًتاكية أو ادلالحظة غري االشًتاكية، و يف ادلالحظة االشًتاكية ىي يشًتك 

. وأّما ادلالحظة غري االشًتاكية ىي ال يشًتك  الباحث بعملية التعليم ادلباشر
  5الباحث بعملية التعليم ادلباشر.

يم اللغة العربية يف الفصل احوال تعل إن الغرض من ىذه ادلالحظة ىي دلعرفة
 اذلداية رلاسيم جناوياألّول من ادلدرسة ادلتوسطة 

 اختبار .3

 .ىذا اإلختبار يعين اختبار قبلي وبعدي

ة الوسيلة للطالب يف الفصل إن الغرض من ىذه نتيجة اإلختبارىي دلعرفة فعالي
تعليم ادلفردات  اذلداية رلاسيم جناوي بعد تطبيق ادلتوسطةمن ادلدرسة  األّول

 التقدميية مما قبلها. عروضبوسيلة 

 (1اجلدول )

 النسبة ادلئوية )%( فئات الدرجات التقدير الرقم

 %199-%99 199-99 جيد جدا 1

 %89-%89 89-89 جيد 2

                                                 
5
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan  )Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009  (  hlm. 220 
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 %79-%7 79-79 مقبول 3

 %69-%9 69-9 ضعيف 4

 ختبارمعيار جناح الطلبة يف اال
 أسلوب تحليل البيانات -هـ

أسلوب حتليل البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو أسلوب اإلحصاء االستداليل. 
البيانات احملللة عن ىذا األسلوب ىي البيانات عن نتيجة تعليم الطالب اليت تتجلى من 
فروق ادلقياس ادلعديل لنتيجة الطالب، حىت ختترب فروض البحث تؤخذ مستوى داللة 

-tجملموعتني تقام بالرمز التائي ) يف تعليمتوى فروق نتيجة ايف ادلائة. وحتليل مس 5الفروق 

test:6( التايل 

  
     

√{
∑    ∑   

        
}  

 
   

 
  

 

 

 

Mx    =ادلقياس معديل من اجملموعة التجريبية 

My   =ادلقياس معديل من اجملموعة الضابطة 

 ∑  التجريبيةعدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة =     
∑  عدد التنوعي النتائج من اجملموعة الضابطة=      

Nx  = عدد الطلبة يف اجملموعة التجريبية 

Ny   =عدد الطلبة يف اجملموعة الضابطة 

                                                 
6. 

 Suharsimi Arikunto.2006. Prosedur Penelitian Suatu Ppzendekatan Praktek. Jakarta : 

Asdi Mahasatya. Hal 311-312 
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 مراحل تنفيذ الدراسة  -و
ينقسم مراحل البحث استخدام عروض التقدميية يف تعليم ادلفردات على 

 ثالثة أقسام:

 ادليدانية ادلرحلة قبل .1
إىل  ىذه ادلرحلة يف، ة قبلهاالباحثأن تقوم ب جت خطوات اليت ىناك ستة

أخالقيات  رلال، ومها ب أن تكون مفهومةجت االعتبارات اليت جانب
، رلال البحث حتديد ىذه الدراسة، مبا يف ذلك صياغة، مراحل ست .البحوث

 واستخدام، واختيار احلقل وتقييماستكشاف الًتخيص، و  منوالرعاية 
 .ادلعدات البحثية وإعداد، ادلخربين

 ادليدانية وظائف رحلةادل .2
 :، وىيإىل ثالثة أقسام العمل ادليداين مرحلة وتنقسم

 ،أنفسهمإعداد و  خلفية البحث فهم .أ

 البيانات يف مجع تشارك حني ادليدان دخول . ب

 :البيانات ىي مجع يف طواتيف ىذه اخلج. 

ادلقابلة مع رئيس مدرسة اذلداية ادلتوسطة اإلسالمية رلاسم   (1
 جناوي

 حتديد وتعيني رلمعتني وىي اجملموعة التجريبة واجملموعة الضابطة  (2

 اعطاء االختبار القبلي يف الفصل التجرييب والضابط  (3

تعليم باستخدام الشرائح جملموعة التجريبة وتعليم بدون   (4
 استخدامها جملموعة الضابطة.
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قوم الباحثة باالختبار البعدي ذلاتني اجملموعتني ومها اجملموعة ت  (5
التجريبة اليت طبقت وسائل الشرائح تكمل بالصور ادلتنوعة يف 
تعليم ادلفردات واجملموعة الضابطة اليت درست تعليم ادلفردات 

 بدون استخدام الشرائح.

 حتليل البيانات حلةمر  .3
  .حتليل البيانات يف اليت اختذت اخلطواتو  تقنياتال شرحالبيانات و  حتليل

 بادلنهج التجرييب. هاحتليل كميال البيانات
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 الرابع الباب

 عرض البيانات وتحليلها

 .مدرسة الهداية المتوسطة اإلسالمية مجاسيم نجاوي لمحة -أ 
 اذلداية ادلتوسطة اإلسالمية رلاسيم جناوي.مدرسة تأسيس تاريخ  .1

ىل  األو  القرانية. يف السنةبدئت إقامة روضة الًتبية  1994سنة هر نوفمبَت يف ش
ة م مؤمن احلاج مشجعا القامألناطالبا. و كان خَت ا 95عدد الطالب  كان

الروحانية  من لوكانت ادلشكالتو ة الرمسية مع ادلعهد التعليمي، ادلدرس
 م إىلءفادة الفهذلك ادلعهد التعليمي وادلدرسة الرمسية باذلداية، ال مسي .واالقتصادية

فيها تتكون من التعليم  ادلدرسةىي  اذلدايةو ادلدرسة . هبذا االسم جيدا فيها اجملتمع
بتعليم الكتب السلفية و خاصة يف تعليم اللغتُت و  وكي الًتقيةالرمسي و التعليم السل

استعمال انواع من الطرق اجلديدة بال ها بتمها اللغة العربية و اللغة االجنيلزية. وطريق
 قدمية احلسنة.ال ترك الطرق

. وكان عدد الطالب يف "اذلداية"درسة ور مضخبورحب اجملتمع ترحيبا حارا 
طالبا من خارج قرية سانديريان  73طالبا و فيها  74 1998/1999السنة االوىل: 

 و طالب واحد من قرية سانديريان.
 تقد تطور  با.طال 241كان عدد الطالب   2008/2009يف السنة الدرايسة 

و االساتيذ/واالستاذات فلذلك تمع و رئيس ادلدرسة ادلساعدة من اجمل ادلدرسة بوجود
 تسَت برنامج ادلدرسة مسَتة حسنة.  االنحىت

 موقع ادلدرسة .2
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 توجدتقع مدرسة اذلداية يف رلاسيم كندال جناوي ، و حول ىذه ادلدرسة 
 .ادلدارس األخرى

 اذلداية كما يأيت: درسةم موقعحدود 
 قرية كندالحيدد الشمال :  . أ
 راندوساغا حيدد قريةالشرقية  :  . ب
 قرية باجنارجاانوب : حيدد اجل . ت
 قرية كندال: حيدد    الغربية . ث

 أحوال األساتيذ وادلوظفُت و الطالب .3
 تيذ و ادلوظفُتاأحوال األس . أ

 يكونوا اساتيذ ستةشخصا,  24عدد األساتيذ يف مدرسة اذلداية ادلتواسطة 
ُت غَت ظفمو  , و مخسة دبحافظة جناوي الدينية وزارة من احلكوميُت موظفُت

 اجلدول وىو كمثل ما يوجد يفشخصا.  35احلكومي حىت يكون عدد 
 :يتاأل
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 جدوال
 قائمة مدرسي وادلوظفي مدرسة اذلداية ادلتواسطة 

 2012/2013يف السنة الدراسية 
 اقتباس التنظيف االسم النمرة

 رئيس ادلدرسة احلاج خَت األنام مؤمن اجملستَت .1
 معلم وارسيطا  .2
 ةمعلم وحيوينسري اينداه  .3
 معلم أمحد أشعاري .4
 ةمعلم نور رحانا .5
 معلم علي صفوان .6
 ةمعلم سيت خامتة .7
 معلم عارس كوراهلل .8
 معلمة ديياه إيكا ووالن سوجي .9
 ةمعلم متقُت مؤمن .10
 معلم إخوان الدين .11
 معلم رمالن .12
 معلم زلمد ىارون .13
 معلمة نيتا فطريايت .14
 معلمة مملئ اإلسيايت .15
 معلم سوجارنو .16
 معلمة سيوطي عفيفي .17
 معلم رقعان عبداهلل .18
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 معلم زلمد مربور .19
 معلمة عرفة ادلطاىرة .20
 معلم عظام خالد .21
 معلمة أويل األفيدة .22
 ةمعلم اةكتمي .23
 معلم ىنَدرا شتيياوان .24
 معلم مرءان .25
 ةمعلم ميمون خباري .26
 معلم زلمد راضي .27
 ةمعلم رويل تيمور فتموايت .28
 معلم فائزين .29
 معلمة كرنية الرمحة .30
 معلمة استعاية .31
 معلمة عارفة اخليارة .32

 أحوال الطالب -ب 
 احلكومية بادلدرسة االبتدائية يمتخرج ىم اذلدية ادلتواسطةطالب مدرسة 

َت من جناوي عاما كث ا يف زلافظةكندال خاص  ولوادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ح
 من ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية. احلكومية مدرسة اإلبتدائية يمتخرجالطالب 
طالبا, ينقسم مجيع الطالب  316عدد مجيع الطالب 2012/2013السنة يف 

 كما يأيت :  و ستة فصول , من الفصل السابع إيل الفصل التاسع.إىل 
 
 



5 
 

 جدوال
 العدد الفصل

 36 أ -7
 40 ب -7
 40 ج -7
 41 د -7
 24 أ -8
 30 ب -8
 30 ج -8
 24 أ -9
 25 ب -9
 26 ج -9

 ادلنظمة ىيكلج _ 

. وىي األىداف ىيكل ادلنظمة مهم مؤسسة الًتبية لتحقيق األىداف ادلوجودة 
ادلنظمة دلدرسة اذلداية  واجلمعية. أما ىيكلسة أسعامة واألىداف الًتبوية للمؤ  الوطنية

 ادلتواسطة سوندريان كندال جناوي كما يلى:
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 ندال جناويرسة اذلداية ادلتواسطة سوندريان كبناء ادلنظمة دلد
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض البيانات و تحليلها و مناقشتهاالمبحث الثاني : 

 عملية استخدام الشريحة لتعليم المفردات -أ 
 التقدميية للمجموعة التجريبة وىي:ختطيط تعليم ادلفردات بعروض 

التحريري يف التاريخ يوم  ثة االختبار القبلي وىو باإلختبار: تعطي الباحاللقاء األول 
ب  –. من الفصل السابع 10.45 –.. 10يف الساعة  2013فربير  14اخلميس 
 تالميذ. 40رلموعتها 

 أما عملية التعليم وىي:
 واألسئلة عن حضور الطالب يف الفصلبداية التعليم بالسالم و الدعاء  .1

 رئيس ادلوظف مرشد النصيحة وكيل رئيس ادلدرسة

 ين الصندوقأم

 الوسائل والبنية التحتيةمجال  مجال الطلبة
 

مجال المنهاج  مجال الطلبة
 المدرسين الدراسي

 منظمة الطالب المدرسي

 الطالب

 رئيس ادلدرسة جلنة ادلدرسة
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 شرح من ادلواد "بييت" باستخدام شرائح باور بوينت .2
 شرح ادلفردات جديدة يف القراءة .3
تقييم لتزويد الطالب وسيلة إلعطاء الطالب األسئلة العشوائية انتهت الباحثة  .4

 بالدعاء والسالم
 تعطى الباحثة االختبار البعدي  .5
 ختمت بتأكيد ادلادة و السالم .6

وبعد أجرى الباحثة دراسة باستخدام شرائح باور بونت يف تعليم ادلفردات. أهنم 
يشعرون سهولة يف فهم ادلفردات اجلديدة. تنفيذ باستخدام شرائح باور بونت لتكون 

 ممتعة وسهلة.
 تأثير استخدام الشرائح لتعليم المفردات -ب 

ثة وعرضت الباح وفيما يلي ستعرض الباحثة البيانات اليت تتعلق بنتائج البحث.
القبلي و البعدي من اجملموعتُت الضابطة والتجربية مث  يف ىذا البحث نتائج االختباري

 ""t- testحللتها باستخدام الرموز اإلحصائي 

 نتائج االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة .1
 أما نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة كما يلي :

أ-يف الفصل السابعنتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة   
 التقدير جةيالنت االسم الرقم

 ضعيف 60 يراوانأمحد إ .1
 ضعيف 65 خَت اإلكسان .2
 ضعيف 65 دين سانطوسو .3
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 ضعيف 45 ىَتي كورنياوان .4
 ضعيف 65 إحوان نور ىدايو صافان .5
 ضعيف 55 مام شافعيإ .6
 ضعيف 50 سافوتراخَت األدي  .7
 مقبول 70 خَت األنام .8
 ضعيف 65 زلمد شيفدين واحد .9

 ضعيف 50 زلدوم دامان ىوري  .10
 ضعيف 65 مفتاه الناعيم .11
 ضعيف 40 زلمد أالن الشاري .12
 مقبول 70 زلمد إرشاد اسراري .13
 ضعيف 65 زلمد إرفان الشافعي .14
 ضعيف 55 زلمد إرفان مسطافا .15
 مقبول 75 نور الفجر إرفاين .16
 ضعيف 50 مشس الدين زلفوظ ادلشهور .17
 ضعيف 65 انا زىرة النافئة .18
 ضعيف 60 عارفا موليد موليا نيسا .19
 ضعيف 60 عارفة نور عيٍت .20
 ضعيف 65 كريسما اين سكنة .21
 ضعيف 55 ديان نوفيتا نيعروم .22
 ضعيف 55 دوي نور جهيايت .23
 مقبول 70 يانا ميتا رسادي فربي .24
 ضعيف 65 ىاين نور صاحلة .25
 ضعيف 60 ىانيك فوروايت .26
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 مقبول 70 مجيلة راسدة .27
 ضعيف 65 خليسة اذلبيبة .28
 ضعيف 50 لوطفية ادلزينة .29
 ضعيف 55 لوطفيكا دوي فوسفيتا ساري .30
 مقبول 70 مرة الصاحلة .31
 مقبول 70 نور سفيربي .32
 ضعيف 65 سينتا نزيلة النعمة .33
 ضعيف 65 شعادة األبادية .34
 ضعيف 65 تيكا سوليس ستياوايت .35
 ضعيف 65 يانوار ديال نور اليفا .36
  2205 العدد 
  61,25 المعدل 

 61,25ن التالميذ نالوا الدرجة ادلعدلة: فمن نتائج ىذا اإلختبار القبلي ظهر أ
ومن ىنا فإن ، 29=   ضعيف، و يف مستوى 7=  مقبوليف مستوى  ،وأما التالميذ
 .ضعيف""بصفة أغلبية  تعليم ادلفردات اللغة العربيةقدرهتم على 

 لبعدي للمجموعة الضابطة كما يليأما نتائج االختبار ا

  أ-يف الفصل السابعالبعدي للمجموعة الضابطة نتائج االختبار 

 التقدير النتجة االسم الرقم
 ضعيف 65 يراوانأمحد إ .1
 مقبول 70 خَت اإلكسان .2
 ضعيف 65 دين سانطوسو .3
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 ضعيف 55 ىَتي كورنياوان .4
 مقبول 70 إحوان نور ىدايو صافان .5
 ضعيف 60 امام شافعي .6
 ضعيف 55 خَت األدي سافوترا .7
 جيد  80 خَت األنام .8
  مقبول 75 زلمد شيفدين واحد .9

 ضعيف 60 زلدوم دامان ىوري  .10
 ضعيف 65 مفتاه الناعيم .11
 ضعيف 55 زلمد أالن الشاري .12
 مقبول 70 زلمد إرشاد اسراري .13
 مقبول 70 زلمد إرفان الشافعي .14
 ضعيف 65 زلمد إرفان مسطافا .15
 جيد 85 نور الفجر إرفاين .16
 مقبول 70 مشس الدين زلفوظ ادلشهور .17
 مقبول 75 انا زىرة النافئة .18
 ضعيف 65 عارفا موليد موليا نيسا .19
 ضعيف 65 عارفة نور عيٍت .20
  مقبول 75 كريسما اين سكنة .21
 ضعيف 60 ديان نوفيتا نيعروم .22
 ضعيف 60 دوي نور جهيايت .23
 مقبول 70 فربي يانا ميتا رسادي .24
 مقبول 75 ىاين نور صاحلة .25
 مقبول 70 ىانيك فوروايت .26
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  مقبول 70 مجيلة راسدة .27
 مقبول 75 خليسة اذلبيبة .28
 ضعيف 55 لوطفية ادلزينة .29
 ضعيف 60 لوطفيكا دوي فوسفيتا ساري .30
 جيد 80 مرة الصاحلة .31
 مقبول 75 نور سفيربي .32
 مقبول 75 سينتا نزيلة النعمة .33
 جيد جدا 90 شعادة األبادية .34
 جيد 85 ستياوايتتيكا سوليس  .35
 جيد 80 يانوار ديال نور اليفا .36
  2500 العدد 
  69,44 المعدل 

 69,44: فمن نتائج ىذا اإلختبار البعدي ظهر أن التالميذ نالوا الدرجة ادلعدلة
=  مقبول، و يف مستوى 5جيد = يف مستوى  1=  جيد جدا يف مستوى وأما التالميذ

تعليم ادلفردات اللغة ومن ىنا فإن قدرهتم على ، 15=   ضعيفيف مستوى ، و 15
 ." ضعيف"مقبول و  بصفة أغلبية العربية
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 مقارنة نتائج االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة .2
وبعد شرحت الباحثة  نتائج االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة ، 

البعدي لتلك اجملموعة. وادلقارنة  فقدمت الباحثة ادلقارنة بُت اإلختبار القبلي و 
 كما يلي:

 
 الرقم

 
 التقدير

 
فئات 

 الدرجات

 االختبار البعدي االختبار القبلي
عدد 
 الطلبة

النسبة 
 ادلؤية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 ادلؤية

 %3 1 - - 100-90 جيد جدا 1
 %14 5 - - 89-80 جيد 2
 %42 15 %50 7 79-70 مقبول 3
 %42 15 %50 18 69-0 ضعيف 4

 %100 36 %100 36 العدد
 الضابطةرنة بُت االختبار القبلي والبعدي للمجموعة اوبالنسبة إىل بيان ادلق
. مقبوليف مستوى %50، ضعيفيف مستوى  % 50فظهر أن يف االختبار القبلي 

% منهم يف مستوى 42، و ضعيف يف مستوى وأما يف االختبار البعدي ظهر أن
 وىذا البيان يعٍت .جيد جدا% يف مستوى 3, وجيد يف مستوى% 14، و مقبول
 ر من نتيجة االختبار القبلي.ثأن نتيجة االختبار البعدي أك السابق
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  نتائج االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجربية .3

 أما نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجربية كما يلي:

 ب-الفصل السابعيف نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجربية 

 التقدير النتيجة االسم الرقم
1.  ضعيف 65 أمحد شيفودين 

2.  ضعيف 60 أكي فردينشة 

3.  ضعيف 60 انام جَتاين 

4.  ضعيف 65 دمياس دوي اكوع نوغروىو 

5.  ضعيف 50 ادوين نور الرمحن 
6.  ضعيف 45 إرفان رفائ 
7.  ضعيف 55 فائز عبد الروجاك 
8.  ضعيف 65 فارد كرنياوان 
9.  مقبول 70 فتكور رازي 
10.  ضعيف 40 ىايف دوي اغوستُت 
11.  مقبول 70 ابن صليو الدين 
12.  ضعيف 65 مالك عبد العزيز 
13.  ضعيف 50 زلمد خَت االنام 
14.  ضعيف 55 زلمد ويلدان ادلبارك 
15.  ضعيف 60 زلمد علي مسعود  

16.  ضعيف 60 زلمد علي مورتاظا 

17. اويل النهىزلمد فائك    مقبول 75 
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18.  ضعيف 50 زلمد اويل النهي 
19.  ضعيف 65 موىيدين 

20.  ضعيف 65 رودي ستياوان 

21.  ضعيف 60 مشس العارفُت 

22.  ضعيف 45 زيٍت ىابيب 
23.  ضعيف 55 أليسيا ريسكا داماينيب 
24.  مقبول 70 امبار ساري 
25.  ضعيف 65 ديال ويديستوتيك 
26.  ضعيف 50 ديال سافيًتي 
27.  ضعيف 65 ايتا امبار وايت 
28.  ضعيف 55 فهمي فئزة ادلناورة 
29.  ضعيف 65 ىيسيت اغَتاين 
30.  ضعيف 40 حسن اخلامتة 
31.  ضعيف 65 نيمة اجلنة 

32.  ضعيف 60 نونوع ماسيطة 

33.  ضعيف 55 نور راحايايت 
34.  مقبول 70 فريستا إرنا سافًتي 
35.  ضعيف 60 فوتري زليحة 
36.  مقبول 70 ريزا نعمة األلوية 
37.  ضعيف 55 رافئًت الرمحة 
38.  ضعيف 65 صفواة ادلشافا 

39.  ضعيف 60 تانيا إيدانا فهما 

40.  ضعيف 65 ويويك عُت فًتية 
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  2385 العدد 
  59,62 المعدل 

 59,62 فمن نتائج ىذا اإلختبار القبلي ظهر أن التالميذ نالوا الدرجة ادلعدلة
ومن ىنا فإن  ، 34، و يف مستوى ضعيف = 6يف مستوى مقبول  = وأما التالميذ 
 .ضعيفبصفة أغلبية  تعليم ادلفردات اللغة العربيةقدرهتم على 

 ية كما يلي :أما نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجرب

 ب-يف الفصل السابع ةينتائج االختبار البعدي للمجموعة التجرب

 التقدير النتيجة االسم الرقم
1.  جيد 85 أمحد شيفودين 
2.  جيد 85 أكي فردينشة 
3. نام جَتاينأ   مقبول 75 
4.  جيد 80 دمياس دوي اكوع نوغروىو 
5.  مقبول 75 ادوين نور الرمحن 
6.  مقبول 70 إرفان رفائ 
7.  مقبول 75 فائز عبد الروجاك 
8.  جيد 80 فارد كرنياوان 
9.  جيد 80 فتكور رازي 
10.  ضعيف 60 ىايف دوي اغوستُت 
11.  مقبول 75 ابن صليو الدين 
12.  جيد 85 مالك عبد العزيز 
13.  ضعيف 60 زلمد خَت االنام 
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14.  مقبول 75 زلمد ويلدان ادلبارك 
15.  مقبول 70 زلمد علي مسعود  
16.  مقبول 70 زلمد علي مورتاظا 
17.  جيد جدا 95 زلمد فائك اويل النهى 
18. اويل النهي زلمد   مقبول 75 
19.  مقبول 70 موىيدين 
20.  جيد 85   رودي ستياوان 
21.  جيد 85 مشس العارفُت 
22.  ضعيف 55 زيٍت ىابيب 
23.  جيد 80 أليسيا ريسكا داماينيب 
24.  جيد جدا 95 امبار ساري 
25.  جيد جدا 95 ديال ويديستوتيك 
26.  جيد 80 ديال سافيًتي 
27. وايتايتا امبار    جيد 85 
28.  جيد 85 فهمي فئزة ادلناورة 
29.  جيد 80 ىيسيت اغَتاين 
30.  جيد جدا 90 حسن اخلامتة 
31.  مقبول 70 نيمة اجلنة 
32.  جيد 80 نونوع ماسيطة 
33.  جيد 80 نور راحايايت 
34.  جيد جدا 95 فريستا إرنا سافًتي 
35.  جيد 80 فوتري زليحة 
36.  جيد جدا 95 ريزا نعمة األلوية 
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37.  جيد 80 رافئًت الرمحة 
38.  جيد 85 صفواة ادلشافا 
39.  جيد 85 تانيا إيدانا فهما 
40.  جيد جدا 90 ويويك عُت فًتية 
  3195 العدد 
  79,87 المعدل 

 79,87 ختبار البعدي ظهر أن التالميذ نالوا الدرجة ادلعدلةفمن نتائج ىذا اال
، و يف مستوى 19جيد = , و يف مستوى 7=  جداجيد وأما التالميذ يف مستوى 

تعليم ادلفردات ومن ىنا فإن قدرهتم على ، 3=   ضعيف، و يف مستوى 11=  مقبول
 .جيد جدابصفة  اللغة العربية

 مقارنة نتائج االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجربة .4

التجربية، وبعد شرحت الباحثة  نتائج االختبار القبلي و البعدي للمجموعة 
 فقدمت الباحثة ادلقارنة بُت اإلختبار القبلي و البعدي لتلك اجملموعة. وادلقارنة كما يلي:
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 ادلقارنة بُت االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجربة

 
 الرقم 

 
 الدرجة

 
 فئات الدرجات

 االختبار البعدي االختبار القبلي
عدد 
 الطلبة

النسبة 
 ادلؤية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 ادلؤية

 %17,5 7 - - 100-90 جيد جدا 1
 %47,5 19 - - 89-80 جيد 2
 %27,5 11 %15 6 79-70 مقبول 3
 %7,5 3 %85 34 69-0 ضعيف 4

 %100 40 %100 40 العدد
رنة بُت االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة اوبالنسبة إىل بيان ادلق

يف  %15يف مستوى ضعيف،  الطالبمن % 85فظهر أن يف االختبار القبلي 
يف مستوى  %27,5، % 7,5 . وأما يف االختبار البعدي ظهر أنمقبولمستوى 

وىذا  .جيد جدا% يف مستوى 17,5, منهم يف مستوى جيد %47,5 ، ومقبول
 .ر من نتيجة االختبار القبليثأن نتيجة االختبار البعدي أك السابقالبيان 

 البعدي للمجموعة الضابطة و التجربيةمقارنة نتائج االختبار  .5

وبعد االكمال من عرض بيان نتائج االختبارين القبلي والبعدي من اجملموعتُت 
فينبغي للباحثة أن تعرض بيان مقارنة نتائج االختبار البعدي بُت اجملموعة الضابطة و 

 التجربة. وادلقارنة كما يلي :
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 و التجربةنتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة 

أمساء الطلبة اجملموعة  الرقم
 الضابطة

نتائج االختبار 
 بعديال

أمساء الطلبة 
 اجملموعة التجرية

نتائج االختبار 
 البعدي

 85 أمحد شيفودين 65 أمحد إيراوان 1
 85 أكي فردينشة 70 خَت اإلكسان 2
 75 أنام جَتاين 65 دين سانطوسو 3
 دمياس دوي اكوع 55 ىَتي كورنياوان 4

 نوغروىو
80 

إحوان نور ىدايو  5
 صافان

 75 ادوين نور الرمحن 70

 70 إرفان رفائ 60 إمام شافعي 6
 75 فائز عبد الروجاك 55 خَت األدي سافوترا 7
 80 فارد كرنياوان 80 خَت األنام 8
 80 فتكور رازي 75 زلمد شيفدين واحد 9
 60 ىايف دوي اغوستُت 60 زلدوم دامان ىوري  10
 75 ابن صليو الدين 65 مفتاه الناعيم 11
 85 مالك عبد العزيز 55 زلمد أالن الشاري 12
 60 زلمد خَت االنام 70 زلمد إرشاد اسراري 13
 75 زلمد ويلدان ادلبارك 70 زلمد إرفان الشافعي 14
 70 زلمد علي مسعود  65 زلمد إرفان مسطافا 15
 70 زلمد علي مورتاظا 85 نور الفجر إرفاين 16
مشس الدين زلفوظ  17

 ادلشهور
زلمد فائك اويل  70

 النهى
95 
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 75 زلمد اويل النهي 75 انا زىرة النافئة 18
عارفا موليد موليا  19

 نيسا
 70 موىيدين 65

 85   رودي ستياوان 65 عارفة نور عيٍت 20
 85 مشس العارفُت 75 كريسما اين سكنة 21
ىابيبزيٍت  60 ديان نوفيتا نيعروم 22  55 
أليسيا ريسكا  60 دوي نور جهيايت 23

 داماينيب
80 

فربي يانا ميتا  24
 رسادي

 95 امبار ساري 70

 95 ديال ويديستوتيك 75 ىاين نور صاحلة 25
 80 ديال سافيًتي 70 ىانيك فوروايت 26
 85 ايتا امبار وايت 70 مجيلة راسدة 27
 85 فهمي فئزة ادلناورة 75 خليسة اذلبيبة 28
 80 ىيسيت اغَتاين 55 لوطفية ادلزينة 29
لوطفيكا دوي  30

 فوسفيتا ساري
 90 حسن اخلامتة 60

 70 نيمة اجلنة 80 مرة الصاحلة 31
 80 نونوع ماسيطة 75 نور سفيربي 32
 80 نور راحايايت 75 سينتا نزيلة النعمة 33
 95 فريستا إرنا سافًتي 90 شعادة األبادية 34
تيكا سوليس  35

 ستياوايت
 80 فوتري زليحة 85
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 95 ريزا نعمة األلوية 80 يانوار ديال نور اليفا 36
 80 رافئًت الرمحة   37
 85 صفواة ادلشافا   38
 85 تانيا إيدانا فهما   39
 90 ويويك عُت فًتية   40
 3195 المجموع 2500 المجموع 

 المجموعتيننتائج عدد االنحراف و عدد االنحراف المربع من  .6

وبعد مقارنة نتائج االختبار البعدي بُت اجملموعة الضابطة و التجربة فشرحت 
الباحثة بتقدمي نتائج عدد االحنراف و عدد االحنراف ادلربع من اجملموعتُت. وىي كما 

 يلي:

 نتائج عدد االحنراف و عدد االحنراف ادلربع من اجملموعتُت

 التجربةاجملموعة  اجملموعة الضابطة الرقم
Y1 Y2 (Y) Y2 X1 X2 (X) X2 

1 60 65 5 25 65 85 20 400 
2 65 70 5 25 60 85 25 625 
3 65 65 0 0 60 75 15 225 
4 45 55 10 100 65 80 15 225 
5 65 70 5 25 50 75 15 225 
6 55 60 5 25 45 70 25 625 
7 50 55 5 25 55 75 20 400 
8 70 80 10 100 65 80 15 225 
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9 65 75 10 100 70 80 10 100 
10 50 60 10 100 40 60 20 400 
11 65 65 0 0 70 75 5 25 

12 40 55 15 225 65 85 20 400 
13 70 70 0 0 50 60 10 100 
14 65 70 5 25 55 75 20 400 
15 55 65 10 100 60 70 10 100 
16 75 85 10 100 60 70 10 100 
17 50 70 20 400 75 95 20 400 
18 65 75 10 100 50 75 25 625 
19 60 65 5 25 65 70 5 25 
20 60 65 5 25 65 85 20 400 
21 65 75 10 100 60 85 25 625 
22 55 60 5 25 45 55 10 100 
23 55 60 5 25 55 80 25 625 
24 70 70 0 0 70 95 25 625 
25 65 75 10 100 65 95 30 900 
26 60 70 10 100 50 80 30 900 
27 70 70 0 0 65 85 20 400 
28 65 75 10 100 55 85 30 900 
29 50 55 5 25 65 80 15 225 
30 55 60 5 25 40 90 50 2500 
31 70 80 10 100 65 70 5 25 
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32 70 75 5 25 60 80 20 400 
33 65 75 10 100 55 80 25 625 
34 65 90 25 625 70 95 25 625 
35 65 85 20 400 60 80 20 400 
36 65 80 15 225 70 95 25 625 
37     55 80 25 625 
38     65 85 20 400 
39     60 85 25 625 
40     65 90 25 625 

 18800 800 3195 2385 3500 290 2500 2205 رلموع
N   

  
  

  
 وفيما يلي توضيح ما يف اجلدول السابق:

 اجملموعة التجربةنتائج االختبار القبلي من =      

 تائج االختبار البعدي من اجملموعة التجربة= ن    

 عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجربة=        

 عدد االحنراف ادلربع من نتائج اجملموعة التجربة=     

 رلموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجربة=   ∑ 

 من نتائج اجملموعة التجربةرلموع عدد االحنراف ادلربع  =       ∑

 تائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة= ن    
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 نتائج االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة=     

 عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة=      

 عدد االحنراف ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة=     

 ائج اجملموعة الضابطةموع عدد االحنراف من نت= رل   ∑    

   ∑  رلموع عدد االحنراف ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة=         

بعد توضيح اجلدول السابق، تلخص الباحثة بعرض النتائج اآلتية وىي رلموع 
ة، يعدد االحنراف ورلموع عدد االحنراف ادلربع من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجرب

 اجلدوال  :وىي كما يف ىذا 

 رلموع عدد االحنراف وعدد االحنراف ادلربع من اجملموعتُت

 اجملموعة التجربة اجملموعة الضابطة
رلموع عدد 

 االحنراف

 

رلموع وعدد 
 االحنراف ادلربع

 

رلموع عدد 
 االحنراف

 

رلموع وعدد 
 االحنراف ادلربع

 
290 3500 800 18800 
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 تحليل نتائج االختبار للمجموعتين .7

وقد عرضت الباحثة يف اجلدول السابق رلموع عدد االحنراف و رلموع وعدد 
االحنراف ادلربع من اجملموعتُت، مث قامت الباحثة بإدخال النتائج السابقة إىل الرمز 

 اإلحصائي اآليت: 

 

=   

  
  

=22 

 

=18800-      

  
 

=18800-      

  
 

=18800-17778 

=1022 
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=   

  
 

=7,25 

 

=3500-      

  
 

=3500-     

  
 

=3500-2102,5 

=1397,5 

  
     

√{
∑    ∑   

        
}  

 
   

 
  

 

 

  
       

√{
           
        

}  
 
   

 
   

 

 
     

√{
      

  }  
 
   

 
   

 

 
     

√ 
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√ 
      
      

 

  
     

√      
 

 
     

     
 

       

             

          

    

       = 2, 39 

       = 1,671 

1,67<2,39<11,23 

مث  11,23 =اإلحصائي  tمن اجلدول السابق ، وجدت الباحثة أن نتيجة  
  (degree of fredom)مث حبثت الباحثة نتيجتو يف القائمة احلرية  t-tableقامت الباحثة بتعيُت 

يف ادلستوي  1,67و  %1يف ادلستوي ادلعنوي  2,39  =فوجد أن نتيجتو  t-tableمن 
 .%5ادلعنوي 

 

 t-test   ( t)احلسايبt-table <( t حصلت التجر = )ة = مقبوليباجلدويل 
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t-test   ( t)احلسايبt-table >( t فشلت التجر = )ة = مردوديباجلدويل 
 

 = %1أكرب من نتيجة ادلستوي ادلعنوي  11,32 =اإلحصائي  tوألن نتيجة 

، وذالك دبعٌت 1,67 = %5و كذالك أكرب من نتيجة ادلستوي ادلعنوي 2,39 
مقبول أي أن فروض ىذا البحث مقبولة. وخالصتها أن استخدام         مردود،أن

 .تعليم ادلفردات تنمية يف لو تأثَت عروض التقدميية

 



1 
 

 الباب الخامس

 الخاتمة

 الخالصة - أ
 الشرحيةنتائج البحث مع حتليلها يف الباب الثالث استخدام  عرضت الباحثة بعد أن

 تعليم املفردات فيمكن هلا التلخيص من تلك النتائج فهي كما تلي:ل
 :الشرحيةعملية تعليم املفردات باستخدام  .1

 بداية التعليم بالسالم و األسئلة عن حضور الطالب يف الفصل .1
 إىل التالميذ تعطي الباحثة اإلختبار القبلي .2
تعطي الباحثة املادة  إىل الفرقة التجريبية عن املفردات باملوضوع "بييت" باستعمال  .3

 "  الشرحيةالوسائل "
 (باور بوينتباستخدام شرائح عروض التقدميية ) اجلديدة املفردات شرح .4
 البعدي الباحثة االختيارتعطي  .5
 ختمت الباحثة بالدعاء والسالم .6

أن يدل و  ،نتائج الطالب يف تعليم املفرداتل لتقدميية تأثريكانت استخدام عروض ا .2
 2,32=  %1أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  11,23 اإلحصائي =  tنتائج 

مقبول    وذالك مبعىن أن   1,67=  %5وكذالك أكرب من نتيجة املستوى املعنوي 
 النتائج يدل على الداللة. أي أن فروض هذا البحث مقبولة وهذا 
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 حاتاتقر  اال - ب
 إن نتائج البحث، تعطى الباحثة االقرتحات وهي:

يف تعليم اللغة العربية خاصة  الشرحيةاستخدام املدرسة ليعرفوا من فوائد  ييرجى من معلم .1
 يف تطوير قدرة الطالب يف تعليم مفردات اللغة العربية.

 ت يف جمال الرتبية متنوعة.ليكون صدر املراجع للبحث اآليرجى من موضوع البحث  .2



 قائمة المصادر المراجع

 المصادرأ. 

 القرآن الكرمي

 احلديث النبوي

 ب. المراجع العربية

. )جامعة عني مشس: دار النهضة الوسائل التعليمية وادلنهجأمحد خريى حممد كاظم. 
 (7991العربية، 

. )الرياض: دار ادلهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد حممود عليان.
 (7991ادلسلم، 

. الوسائل التعليمية التعلمية إعدادها وطرق استخدامهابشري عبد الرحيم الكلوب. 
 (7991)بريوت: دار إحياء العلوم، 

. )مصر: جامعة ادلنصورة: تعليم العربية لغري الناطقني هبامناهجهرشدي أمحد طعيمة. 
 م(7999

فاهيم ادلعززة بالعروض فعالية استخدام خرائط ادلفاهيم وخرائط ادل سهابنت دخيل اهلل.
 (1009جامعة ام القرى: ادلملكة العربية السعودية: )، التقدميية

دلعلمي اللغة العربية لغري  دوروس الدورات التدريس الرمحن بن إبراهيم الفوزان.عبد 
 7111، مؤسسة الوقف اإلسالمي, )اجلانب النظري( الناطقني هبا



سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل التدريس اللغة  ,عبد اجمليد سيد امحد منصور
 (7991. )الرياض : دار ادلعارف, العربيي

 .1009, مالنج:علي حمروس, فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية يف تعليم ادلفردات

دات قامي أكيد جوهري, دراسة ادلقارنة عن استخدام الفيلم واحلاسوب يف تعليم ادلفر 
  1009نج : العربية, ماال

ع : جامعة مالك سعود, )دون ادلطبتعليم اللغات حاالت وتعليقات حممد علي اخلويل, 
 دون السنة(
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Gramedia: 1998) 
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