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 )قال عمر ابن اخلظاب(
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 إهداء
 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

 مورنتيم، والديت احملبوبة واحلامدي )املرحوم( أمحد غفران  والدي الكرمي

 الذين ربياين ابإلخالص و الّرمحة و احملبة، عسى هللا أن يرمحهما وحيفظهما يف الّدنيا

 واألخرة.

إيكا روضة  تان كبرياتن أخ وحسن مودا أفغاين و إمها أزهر غوسطامي  ان كبريانأخ
 ديال رميا هنجاين و أخيتالسعادة و سنتا 

 ومن قد علمين وربياين جبهد والصرب، ء واألساتيذ الكرماءامجيع املشايخ األعز 

 عسى هللا أن يعطيهم الدرجة األوىل يف الّدنيا واألخرة

 يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، حايبمجيع أص

 عسى هللا أن يسّهل أمورهم يف الّدنيا واألخرة

 على دعائهم للّنجاح يف مجيع أموري  ومجيع أهلي األحبهاء
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 تقديرال شكر وكلمة ال

حلمدهلل الذي أنعم علينا وهداان على دين اإلسالم، واحلمدهلل اّلذي بنعمته تتّم ا
الّصاحلات وتدوم الّنعم. أشهد أن الإله إاّل هللا وحده الشريك له، وأشهد أّن حمّمدا عبده 

 ورسوله النيّب بعده. أما بعد. 

امعي محدا وشكرا هلل عّز وجّل وثناء عليه بعونه متت كتابة هذا البحث اجل
فعالية استخدام وسيلة البصرية لرتقية اتقان املفردات يف تعليم اللغة العربية "ابملوضوع 

". قّدمت الباحثة أمجل الشكر والتقدير مبدرسة تيكنوا إنسان كامل املتوسطة توابن  
 والعرفان إىل اّلذينهم فضل يف إمتام هذا البحث، منهم:

ستري، كمدير جامعة موالان مالك إبراهيم فضيلة الدّكتور احلاج عبد احلارس املاج .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج

فضيلة الدّكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري، كعميد كّلية علوم الرّتبية والتعليم  .2
 جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

ليم الّلغة العربّية فضيلة الدّكتورة احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري، كرئيسة قسم تع .3
 جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

املاجستري، كمشرف على كتابة هذا البحث. اّلذي أفاد ميّن  هاشم أمر اللّ فضيلة  .4
عمليا ووجه وخطواته يف كّل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث 
حىت االنتهاء منه، فلم يبخل بعلمها يوما عن مساعدة البحث ويوجيه. فلها ميّن 

 خالص الشكر والتقدير، ومن هللا عظيم الّثواب واجلزاء
ساتيذ واألساتذات يف قسم تعليم الّلغة العربّية جبامعة موالان مالك إبراهيم مجيع األ .5

 اإلسالمية احلكومية ماالنج
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عسى هللا أن مين علينا رمحته الحد هلا وأن يثيبنا حبسن الّثواب. وأخريا، 
أدركت الباحثة أن كتابة هذا البحث اجلامعي وهناك ابلتأكيد الضعف أو القصور، 
تتوقع التقرير انتقادات واقرتاحات بناء من أي طرف ملزيد من التحسني، وهذا قد 

بحث اجلامعي مفيدة يل ولنا ولكم مجيعا. آمني اي رّب العاملني. جزاكم يكون ال
 هللا أحسن اجلزاء.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

            ماالنج، 

 توقيع صاحب اإلقرار

 

 

 زلفيان موالان

17150115: قيدرقم ال  
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          جامعة موالان مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج

بيهة والتهعليم  كلهية علوم الرته

 قسم تعليم اللهغة العربيهة

 تقرير املشرف

هللا الرهمحن الرهحيم بسم  

 تقّدم إىل حضرتكم هذا البحث اجلامعي اّلذي قدم الباحث:

 اإلسم          : زلفيان موالان

 17150115التسجيل   : رقم 

 هاشم أمر الّل املاجسترياملشرف         : 

فعالية استخدام وسيلة البصرية لرتقية اتقان املفردات يف تعليم اللغة عنوان البحث : 
 العربية مبدرسة تيكنوا إنسان كامل املتوسطة توابن  

وقد نظران فيه حّق الّنظر، وادخلنا فيه بعض التعديالت واالصالحات الالزمة ليكون على الشكل  
( من قسم تعليم S-1املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الّدراسة واحلصول على درجة سرجاان )

الّلغة العربّية كّلية علوم الرّتبّية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنج للعام 
 م .  2020/2021الّدراسي 

 

 

 

 

 

 ماالنج،               

 املشرف 

 
 املاجستريهاشم أمر اّلله 

 19840504201802011150امعي: رقم اجل
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          جامعة موالان مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج

بيهة والتهعليم  كلهية علوم الرته

 مباالنج قسم تعليم اللهغ

 مواعيد اإلشراف

 اإلسم          : زلفيان موالان

 17150115رقم التسجيل   : 

 هاشم أمر الّل املاجستري املشرف         : 

استخدام وسيلة البصرية لرتقية اتقان املفردات يف تعليم اللغة فعالية عنوان البحث : 
 العربية مبدرسة تيكنوا إنسان كامل املتوسطة توابن  

 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
  التوجيهات من مشرف البحث 2020أكتوبر  25 1
  مداحلة مكان البحث 2021فربايري  8 2
  فصل األّول و الثاين و الثالث 2021أبريل  28 3
  و الثاين و الثالثتصحيح فصل األّول  2021مايو  4 4
  فصل األّول و الثاين و الثالث 2021مايو  6 5
  فصل األّول و الثاين و الثالث 2021مايو  8 6
  حبث اجلمع كّله 2021يونيو  25 7
  حبث اجلمع كّله 2021يونيو  28 8

 

 

 

 

 

 ماالنج،                  

 ررئيسة قسم تعليم الّلغة العربّية

 

 ة مملوءة احلسنة املاجستريالدكتور 

 197412052000032001رقم التوظيف : 
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          جامعة موالان مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج

بيهة والتهعليم  كلهية علوم الرته

العربيهةقسم تعليم اللهغة   

 تقرير عميد كلية علوم الرتبيهة والتعليم

 بسم هللا الرهمحن الرهحيم
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وقد نظران فيه حّق الّنظر، وادخلنا فيه بعض التعديالت واالصالحات الالزمة ليكون على الشكل  
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 م .  2020/2021الّدراسي 
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 عميد كلية علوم الرتبّية والتعليم

 

 ون املاجسترياحلاج أغوس ميمالدكتور 
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 احلكومّية ماالنج البحث اجلامعي اّلذي كتبه الباحث :

 اإلسم          : زلفيان موالان

 17150115رقم التسجيل   : 

 هاشم أمر الّل املاجسترياملشرف         : 

استخدام وسيلة البصرية لرتقية اتقان املفردات يف تعليم اللغة فعالية عنوان البحث : 
 العربية مبدرسة تيكنوا إنسان كامل املتوسطة توابن  

حّق الّنظر، وادخلنا فيه بعض التعديالت واالصالحات الالزمة ليكون على الشكل وقد نظران فيه  
( من قسم تعليم S-1املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الّدراسة واحلصول على درجة سرجاان )

ماالنج للعام الّلغة العربّية كّلية علوم الرّتبّية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمّية احلكومّية 
 م .  2020/2021الّدراسي 

 

 

 

 

 ماالنج،                  

 ررئيسة قسم تعليم الّلغة العربّية

 

 ة مملوءة احلسنة املاجستريالدكتور 

 197412052000032001رقم التوظيف : 
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 جامعة موالان مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج

بيهة والتهعليم  كلهية علوم الرته

 قسم تعليم اللهغة العربيهة

 تقرير جلنة املناقشة

 بسم هللا الرهمحن الرهحيم

الباحث:قد اكتفت مناقشة هذا البحث اجلامعي اّلذي قدمه   

 اإلسم          : زلفيان موالان

 17150115رقم التسجيل   : 

 هاشم أمر الّل املاجسترياملشرف         : 

استخدام وسيلة البصرية لرتقية اتقان املفردات يف تعليم اللغة العربية مبدرسة فعالية عنوان البحث : 
 تيكنوا إنسان كامل املتوسطة توابن  

وقّررت الّلجنة بنجاحه واستحقه درجة سرجاان يف قسم تعليم الّلغة العربّية كّلية علوم الرّتبّية والتعليم جامعة  
م . وتتكّون جلنة املناقشة 2020/2021ة ماالنج للعام الّدراسي موالان مالك إبراهيم اإلسالمّية احلكوميّ 

 من:

 ).........................(  الدكتور احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري .1
 197412052000032001رقم التوظيف : 

 ).........................(    هاشم أمر الّل املاجستري .2
 1984050420180201115 رقم التوظيف :

 ).........................(    أغونج فراستيا املاجستري .3
 19910601201802011147 رقم التوظيف :

 

 

 

 

 عميد كلية علوم الرتبّية والتعليم

 

 احلاج أغوس ميمون املاجستريالدكتور 

 192508171998031003رقم التوظيف : 
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 مستخلص البحث

 املفردات يف تعليم اللغة العربية اتقان لرتقيةفعالية استخدام وسيلة البصرية  .2021. موالان، رلفيان
. البحث اجلامعي.قسم تعليم الّلغة العربّية. كّلّية علوم الرتبّية توابن املتوسطة مبدرسة تيكنوا إنسان كامل

 املشرف: هاشم أمر الّل املاجستريوالتعليم. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمّية احلكومية ماالنج. 

، المفردات.ورة غير متحّركةصالالوسيلة، الكلمات المفتاحيّة:   

ة. وسائل التعليمية املناسبة و املمتعالالتعليم امليّسر يف الفصل هي توافر  أحد من عناصر
املتوسطة و الثنوية  ال شّك أن وسائل التعليم مفروض يف أنشطة التعليم يف املدرسة اإلبتدائية و

. و املرحلة اجلامعية، ألن وسائل التعليم مفيد يف نقل املعلومات أو الرسائل للطالب يف التعليم
املشكلة اليت يواجهها الطالب يف تلك املدرسة هي كانت طريقة التعليم معدوم اجتذااب و الطالب 

يستخدمها املعّلمون لنقل املواد الوسائل البصرية هي وسيلة تعليمية  يشعرون ابململ يف التعليم.
 الدراسية حيث يقبلها الطالب من خالل حاسة البصر بطريقة متكاملة

 لرتقية املفردات يف تعليم اللغة العربية( ملعرفة تطبيق وسيلة البصرية 1أهداف البحث هي )
لرتقية  ( ملعرفة فعالية استخدام وسيلة البصرية2مبدرسة املتوسطة تيكنوا إنسان كامل توابن )

يستخدم الباحث . مبدرسة املتوسطة تيكنوا إنسان كامل توابن املفردات يف تعليم اللغة العربية
 Quasi Experimental Design شبة التجريبةيعين  (Ekperimen)املنهج التجرييب 

وهو طريقة البحث بتقسيم جمموعة  Nonequivalent Control Group Designابلنوع 
 وأسلوب مجع البياانت يف هذا البحث هي جمموعة التجريبية و جمموعة الضابطة.، جمموعتني إىل

 املالحظة، اإلختبار، اإلستمارة.
. لتالميذإتقان املفردات لدى ا رتقيةهي: أن هذه الوسيلة قادرة على ت ا البحثنتائج هذ و

معىن املفردات بسرعة. ليس ذلك فحسب ، بل يصبح  تالميذيفهم ال، يلةابستخدام هذه الوس
 لرتقية يلةإن فعالية استخدام هذه الوسيم. أيًضا أكثر محاًسا عند حدوث عملية التعل تالميذال

. 4،19418هي  T-Hitungالذي أظهر أن نتيجة  T-testاملفردات معروفة من نتائج اختبار 
مردود  H0 مث يتم .2،07387 =٪ 5و  2،81876 =٪ 1وهو  T-Tableهذا أكرب من 

استخدام فعالية أّن  االستنتاج هو. مبعىن أن نتائج فرضية البحث هذه مقبولة مقبول. Haو 
وسيلة البصرية لرتقية اتقان املفردات يف تعليم اللغة العربية مبدرسة تيكنوا إنسان كامل املتوسطة 

 فّعال. توابن
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ABSTRACT 

Maulana, Zulfian. 2021. Use of Visual Media to Improve Vocabulary in Arabic 

Language Learning at SMP Techno Insan Kamil Tuban. Thesis. Arabic Education 

Study Program, Faculty of Education and Teacher Training. Maulana Malik 

Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Supervisor: Hasyim Amrullah, 

M.A 

Keywords: Media, Visual Media, Vocabularies. 

One of the important factors that can make it easier for a person to learn is the 

availability of adequate and enjoyable learning media. There is no doubt that 

learning media is absolutely necessary in learning activities at various levels both 

in elementary, secondary, high school and college. There is problem faced by 

students in the school, namely students feel bored in the learning process. Visual 

media is a learning medium used by teachers to deliver learning materials that 

students receive through integrated vision. 

The purpose of this research is: (1) To know the application of visual media in 

improving vocabulary in Arabic language learning at SMP Techno Insan Kamil 

Tuban. (2) To know the effectiveness of the use of visual media in improving 

vocabulary in Arabic language learning at SMP Techno Insan Kamil Tuban. The 

research method used is an experimental method with quasi experimental design 

type Nonequivalent Control Group Design which consists of two groups, namely 

experimental class and control class. Methods used in data collection are 

surveillance or observation, pre-test and post-test and questionnaires. 

The result of this study is: that this medium is able to improve the mastery of 

students' vocabulary. By using this medium, students are faster to understand the 

meaning of mufrodat taught. Not only that, students also become more excited 

during the learning process. The effectiveness of the use of this media in improving 

mufradat is known from the results of the T-Test test that showed bahw the result 

of T-Count is 4,19418. This is greater than T-Table which is 1% = 2.818 and 5% = 

2.073. Then H0 is rejected and Ha is accepted. In the sense that the hypothetical 

results of this study are acceptable. The conclusion is that the use of visual media 

to improve vocabulary in arabic language learning at SMP Techno Insan Kamil 

Tuban is effective. 
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Salah satu faktor yang cukup penting yang dapat mempermudah seseorang dalam 

belajar adalah tersedianya media pembelajaran yang memadai dan menyenangkan. 

Sudah tidak diragukan lagi bahwa media pembelajaran mutlak diperlukan dalam 

aktivitas pembelajaran di berbagai jenjang baik di sekolah dasar, menengah, 

menengah atas maupun perguruan tinggi. Media visual memegang peranan yang 

sangat penting dalam proses pembelajaran di sekolah yang dijadikan sebagai tempat 

penelitian. Beberapa masalah yang dihadapi guru bahasa arab di SMP Techno Insan 

Kamil Tuban adalah kurangnya referensi metode pembelajaran dan baru 

dimulainya mata pelajaram bahasa arab. Terdapat juga permasalahan yang dihadapi 

oleh murid-murid di sekolah tersebut, yaitu murid-murid merasa bosan dalam 

proses pembelajaran. Media visual merupakan Media pembelajaran yang 

digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran yang dimana siswa 

menerimanya melalui penglihatan secara terpadu.  

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui penerapan media visual dalam 

meningkatkan kosa kata di pembelajaran bahasa arab di SMP Techno Insan Kamil 

Tuban. (2) Untuk mengetahui efektivitas penggunaan media visual dalam 

meningkatkan kosa kata di pembelajaran bahasa arab di SMP Techno Insan Kamil 

Tuban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan jenis 

Quasi Experimental Design tipe Nonequivalent Control Group Design yang terdiri 

dari dua kelompok, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data adalah pengawasan atau pengamatan, tes (pre-

test dan post-test) dan angket. 

Hasil dari penelitian ini adalah: bahwa media ini mampu meningkatkan penguasaan 

kosa kata siswa. Dengan menggunakan media ini, siswa lebih cepat memahami 

makna mufrodat yang diajarkan. Tak hanya itu, siswa juga menjadi lebih 

bersemangat ketika proses pembelajaran berlangsung. Adapun keefektifan 

penggunaan media ini dalam meningkatkan mufradat diketahui dari hasil uji T-Test 

yang menunjukkan bahw hasil dari T-Hitung adalah 4,19418. Ini lebih besar dari 

T-Table yaitu 1% = 2,818 dan 5% = 2,073. Maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Dengan arti bahwa hasil hipotesa penelitian ini adalah diterima. Kesimpulannya 

yaitu bahwa penggunaan media visual untuk meningkatkan kosa kata dalam 

pembelajaran bahasa arab di SMP Techno Insan Kamil Tuban adalah efektif. 
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 األوهل فصلال

 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ

التعلم هو أحد من عملية معقدة اليت حدث يف كل اإلنسان طول حياهتم. 

ولذالك حدث التعلم  1حدث عملية التعلم بسبب التعامل بني الشخص مع بيئتهم.

يف كل وقت و زمان. و من عالمات اليت املتعلمني هي تغري السلوك و املعرفة و املهارة 

 يف نفس ذلك الشخص.و اهليئة 

و  2يتضّمن التعليم إىل طرفني هي  الطاّلب كاملتعلم و املدّرس كاملعّد الوسائل

يف ذلك التعليم نشاط الذي يتضمن الشخص لنيل املعرفة و املهارة و النتائج اإلجابية 

يفهم املعلم املواد اليت سيعّلمه يف الفصل و  اليت تستخدم املصادر املختلفة للتعلم.

 مها الطالب ابلسعادة.يستل

التعليم امليّسر يف الفصل هي توافر وسائل التعليمية املناسبة و  أحد من عناصر

ال شّك أن وسائل التعليم مفروض يف أنشطة التعليم يف املدرسة اإلبتدائية و  3املمتعة.

                                                           
1 Haris Budiman, “Penggunaan Media Visual Dalam Proses Pembelajaran”. Al-Tadzkiyyah: Jurnal 
Pendidikan Islam, Volume 7, November 2016, 172. 
2 Haris Budiman, “Penggunaan Media Visual Dalam Proses Pembelajaran”. Al-Tadzkiyyah: Jurnal 
Pendidikan Islam, Volume 7, November 2016, 173. 

محمد يونس و قاسم بكري: التربية و التعليم الجزء الثالث إعداد في كّلية المعلّمين اإلسالمية. مطبع دار السالم كونتورو  3

 .2002إندونيسيا 
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املعلومات أو املتوسطة و الثنوية و املرحلة اجلامعية، ألن وسائل التعليم مفيد يف نقل 

 الرسائل للطالب يف التعليم.

 4الّلغة العربية هي أحد من الّلغة األجنبية اليت مّرس تطورا اجتماعيا و علما.

ميارس تعليم الّلغة العربية يف املؤّسسات الرمسّية و املؤّسسات غري الرمسية. أحد من 

 املفردات العربية. كفاءة الّلغة العربية اليت حييب أن ميارسها املتعلمني هي اتقان

املفردات هي عنصر لغوي جيب اتقانه متعلم الّلغة األجنبية إلكتساب الكفاءة 

يف التواصل. يقال الشخص يتعلم املفردات إذا كان قد يتعلم جمموعة من الكلمات 

و لديه كفاءة لغوية مستوى ترمجة الّلغة العربية إىل الّلغة األوىل. تلك الكفاءة  5،العربية

 طريقة تدريس الكلمات املرتمجة ابحلسن.  أحد من

عنصران مهّمان يف عملية تعليم الّلغة العربية هي طرق التعليم و وسائل التعليم، 

 هذان مرتابطان. اختيار أحد من طرق التعليم سيؤثر نوع الوسائل التعليمية املناسبة.

ائل منها رغم من بعض انحية األخرى اليت وجب عليها اإلهتمام يف اختيار الوس

 اهلدف و النوع و الواجبة و اإلجابة اليت جيب أن يتقنها الطالب بعد التدريس.

                                                           
4Esti Kusyanti, “Upaya Meningkatkan Penguasaan Mufrodat Melalui Media Gambar Pada 
Pembelajaran Bahasa Arab”. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 4, No 4, Desember 2018, 
70.  
5 Ibid, Upaya Meningkatkan Penguasaan......, hal. 96 
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وسائل التعليم له دورا مهّما يف عملّية التعليم مبدرسة اليت ستتكّون حبثها. بعض 

 توابن املتوسطة تيكنوا إنسان كاملاملشكلة اليت يواجهها مدّرس الّلغة العربية يف املدسة 

هي عدم وجود املراجع لطرق التعليم و بداية تعليم الّلغة العربية يف املدرسة. و كذالك 

كثري من الطالب يشعرون هناك املشكلة اليت يواجهها الطالب يف تلك املدرسة هي  

و كانت طريقة التعليم معدوم اجتذااب و ابلصعوبة يف القراءة و كتابة الّلغة العربية، 

 ل يف التعليم.الطالب يشعرون ابملم

استخدام وسيلة البصرية لرتقية فعالية " و بذلك فاختار الباحث حتت العنوان

 ."اتقان املفردات يف تعليم اللغة العربية مبدرسة تيكنوا إنسان كامل املتوسطة توابن
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 أسئلة البحث .ب

 مبدرسة املفردات يف تعليم اللغة العربية اتقان لرتقية تطبيق وسيلة البصرية كيف .1

   ؟توابن املتوسطة تيكنوا إنسان كامل

وسيلة البصرية لرتقية اتقان املفردات يف تعليم اللغة العربية كيف فعالية استخدام  .2

   ؟مبدرسة تيكنوا إنسان كامل املتوسطة توابن

 أهداف البحث .ج

املفردات يف تعليم اللغة العربية مبدرسة وسيلة البصرية لرتقية اتقان  ملعرفة تطبيق .1

 .تيكنوا إنسان كامل املتوسطة توابن

وسيلة البصرية لرتقية اتقان املفردات يف تعليم اللغة العربية  ملعرفة فعالية استخدام .2

 .مبدرسة تيكنوا إنسان كامل املتوسطة توابن

 فروض البحث .د

Ho   :لرتقية ال يؤثر يف نتيجة تعلم الطالب  فعالية استخدام وسيلة البصرية

تيكنوا إنسان يف فصل الثاين مبدرسة  تعليم اللغة العربيةالاملفردات يف  تقانا

 .توابن املتوسطةكامل 
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Ha  تقانالرتقية يؤثر يف نتيجة تعلم الطالب  : فعالية استخدام وسيلة البصرية 

 تيكنوا إنسان كامليف فصل الثاين مبدرسة  تعليم اللغة العربيةالاملفردات يف 

 .توابن املتوسطة

 .البحث أمهية .ه

 نقسم إىل قسمني، انحية نظرية و تطبيقية.نظرا من فوائد البحث، 

من انحية نظرية، رجاء من هذا البحث لزايدة رأي الباحث و املدّرسني الّلغة  .1

 .اللغة العربيةتعليم الاملفردات يف  عن الوسائل يف ترقية العربية

 من انحية تطبيقية : .2

 مي لتحسني برانمج أنشطة التعليم و التعّلم يف الفصلو مواد التقملعلم املدرسة،  .أ

 تقدمي املواد التعليمية يف الفصل. لتسهيل املدّرسو 

و  إعطاء الطاّلب املعرفة و املعلومات للتعلم يف الفصللطاّلب املدرسة،  .ب

 حفظ املفردات.الفهم و  الطاّلب يفيساعد 

وسائل التعليم عن و التدريس نتائج البحث زايدة املعرفة  للباحث  تكون هذه .ج

 الّلغة العربية.
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 حدود البحث. .و

استخدام وسيلة البصرية لرتقية اتقان املفردات يف تعليم فعالية  "هذا البحث مبوضوع 

" تتكون من حدود املوضوع و املتوسطة توابناللغة العربية مبدرسة تيكنوا إنسان كامل 

 حدود املكان و حدود الزمان.

 حدود املوضوع .1

عيادة املريض. و يستخدم الباحث وسيلة البصرية غري كان املوضوع هلذا البحث هي 

 .و يف اتقان املفردات هي فهم الّلقسية يعين فهم املفردات اللفظية متحركة

 حدود املكان .2

املتوسطة تيكنوا إنسان  درسةمب يف الفصل الثاين لفرقة الربّوين يعقد الباحث هذا البحث

 .توابن كامل

 حدود الزمان .3

 .2021السنة  يف فصل الدراسي الثاين يعقد الباحث هذا البحث
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 املصطلحات.حتديد  .ز

 استخدام الوسائل .1

عملية التعليم امليسر عند املعلم ليعلم الطالب يف الفصل و هي تكون اآللة 

 6املستخدمة ملعلم عند عملية التعليم يف الفصل.

 الوسائل البصرية .2

شيء مستعمل لتوجيه الرسالة من املرسل إىل املتلقي حىت حيّرض األفكار و 

 7لعملية االتصال.املشاعر و االنتباه 

 املفردات .3

أحد من عناصر الّلغة بشكل جمموعة الكلمات اليت يتغلب الطالب ليتخابرون 

 8جمموعة من الكلمات املعروفة لشخص أو شخص آخر. بتلك الّلغة و هي

 

 

 

 

                                                           
6 Haris Budiman, “Penggunaan Media Visual Dalam Proses Pembelajaran”. Al-Tadzkiyyah: Jurnal 
Pendidikan Islam, Volume 7, November 2016, 181 
7 M.Ahsan, Marhani dan Nasrudin, “Penerapan Media Pembejalaran Dalam Memperkenalkan 
Kosa Kata Bahasa Arab”, (Parepare: IAIN parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 11 
8 Widi Astuti, “Berbagai Strategi Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab”, Jurnal komunikasi dan 
Pendidikan Islam, Volume 5, Nomor 2, Desember 2016, 181 
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 الدراسة السابقة. .ح

 (1)اجلدول 

 نتائج الباحث املوضوع الباحث/الباحثة رقم

نور طاءفة يف السنة  1

2009 

استخدام الصور التعليمية 

يف تنمية مهارة الكتابة 

على دراسة جتريبية يف 

مدرسة املنورية الثناوية 

احلكومية بولو الوانج 

 ماالنج.

تعليم كتابة الّلغة العربية 

ابستخدام الصور التعليمية 

جيري يف أربع املراحل، 

التمهيد أو ( 1هي: 

اظهار الصور ( 2، املقدمة

و املالحظة ( 3، التعليمية

االهتمام إىل الصور 

( الكتابة و 4التعليمية، 

فيها ثالث مراحل، أوال: 

مرحلة قبل الكتابة فيها 

يساعد املعلم التالميذ 

على اختيار املوضوع و 

حتديد عناصر اليت يريدون 
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كتابتها و يتم ذالك عن 

طريقة املناقشة  و تبادل 

األراء. اثنيا: مرحلة 

علم الكتابة فيها يساعد امل

التالميذ على تطوير 

املوضوع و عناصره و 

تنظمه يف فقرات. اثلثا: 

مرحلة ما بعد الكتابة فيها 

يساعد املعلم التالميذ 

على مراجعة كتابتهم و 

إجراء تعديالت و 

تغيريات و إضلفات تنمي 

 املوضوع و تعمقة.

دوي مفيت نبيلة يف  2

 2014السنة 

تطوير وسائل تعليم الّلغة 

العربية على ضوء السمعية 

البصرية للمبتدئني يف 

أن تطوير وسائل تعليم 

الّلغة العربية على ضوء 

السمعية البصرية 
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 2املدرسة املعارف 

االبتدائية اإلسالمية 

 بنجاسري ماالنج.

للمبتدئني متر بست 

مراحل هي: حتليل 

البياانت و املشكالت و 

تصميم مجع البياانت و 

املناتج و التحكيم من 

اخلرباء و اإلصالحات 

األوىل و التجريبة املبدءية. 

و أن هذه الوسائل مناسبة 

للتالميذ يف املرحلة 

اإلبتدائية ابلنظر إىل 

أجوبة يف اإلستبانة 

للخرباء و التالميذ. و هذا 

اإلستبانة للخرباء و 

التالميذ حصول على 

 درجة "جيد جدا".
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استخدام وسائل اإلعالم  2005أمحد زهري  3

صورة يف تعليم املفردات 

العربية يف رايض األطفال 

أان جامسارين شيخ 

 اإلسالم وسط جاوى

توفري حافز للمتعلمني 

يكون أكثر اهتماما 

بدراسة اللذغة العربية، و 

حتفيز االبداع يف تلبية 

احتياجات الطاقة لتعلم 

الّلغة العربية و ميكن 

ريا استخدامها كالنظر تيس

للتمكن املفردات العربية 

ملرحلة ما قبل املدرسة 

الذين ترتاوح أعمارهم بني 

 األطفال.
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 الثاين فصلال

 اإلطار النظري

 البصرية ل : وسائل التعليماملبحث األوه 

 البصرية التعليم مفهوم وسائل .أ

بشكل متعّددة من كلمة "واسطة" و هلا من اللغة االطينية  "وسيلة"جاء كلمة 

تعريف  9املعىن يف احلرفية يعين "موصول" و مجع من كلمة وسيلة هي "الوساءل".

الوسائل يف عملية التعليم و التعلم يعين كاآللة البيانية ليحتّل و ينهج و إعادة ترتيب 

املعلومات البصرية. تعريف الوسائل يف معىن األخرى يعين شيئ مستعمل لتوجيه 

الرسالة من املرسل إىل املتلقي حىت حيّرض األفكار و املشاعر و االنتباه لعملية 

  10االتصال.

مفيدة يف عملية التعليم و التعّلم و هلا دورا مهّما يف الرتبية، حيث حيتاج الوسائل 

كل املدّرس الوسائل ليكون التعليم جيدا و فرحا للمتعلمني. عملية التعليم و التعّلم 

هي عملية االتصال. كثري من االحنرافات يف االتصال حىت ال يعمل ذلك االتصال 

                                                           
9 Muh.Arif dan eby Waksito M., “Pengembangan Media Pembelaaran Bahasa Arab”, (Padang: 
Balai Insan Cendekia Mandiri, 2020), hlm. 1 
10 M.Ahsan, Marhani dan Nasrudin, “Penerapan Media Pembejalaran Dalam Memperkenalkan 
Kosa Kata Bahasa Arab”, (Parepare: IAIN parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 11 
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ب على تلك املشكلة هي ابستخدام الوسائل يف بكفاءة و فعالية. أحد اجلهد للتغل

 عملية التعليم.

يف كتاب "تنمية وسائل التعليم الّلغة العربية" هي  Gerlachتعريف الوسائل عند 

 11أنشطة أو شخص أو مادة ختلق ظروف املتعّلمني لنيل املعرفة و املهارة و السلوك.

لتلفاز أو املذايع أو استنباط من األمور السابقة أبنّ الوسائل ليست بشكل ا

الشراءح فحسب بل يشمل األشخاص كمصدر التعّلم أو املناقشة أو احللقة الدراسبة 

أو الرحلة املدنية أو األنشطة األخرى اليت تعقد لزايدة املعرفة أو إضافة املهارات أو 

 تغيري موقف الطالب.  

ملواد الدراسية الوسائل البصرية هي وسيلة تعليمية يستخدمها املعّلمون لنقل ا

البصرية مبعىن نظر  12حيث يقبلها الطالب من خالل حاسة البصر بطريقة متكاملة.

و يعقد التعليم ابستخدام احلاسة البصرية. و لذلك، إن الوسائل ليست واجب ولكنها 

متّمم لتحسني جودة عملية التعليم و التعّلم. الوسائل البصرية هلا دورة مهّمة يف عملية 

التعّلم. هي تسّهل الفهم املواد التعليمية و تقّوي األفكار عن املواد اليت قد التعليم و 

أعطاها املدّرس من قبل. يف هذه احلالة، تستخدم الوسائل البصرية كوسيط ملساعدة 

 عملية التعليم مثل وسائل التعليم العام يف املدرسة. 

                                                           
11 Muh.Arif dan eby Waksito M., “Pengembangan Media Pembelaaran Bahasa Arab” (Padang: 
Balai Insan Cendekia Mandiri, 2020), hlm. 3 
12 Jepri Nugrawiyati, “Penggunan Media Audio-Visual Dalam Pembelajaran Bahasa Arab” . El-
Wasathiya: Jurnal Study Agama, Volume 6, Nomor 1, Juni 2018, 97 
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 يةوسائل التعليمالأنواع  .ب

 ثالثة األنواع :تقسم الوسائل التعليمية على 

 لسمعيةالوسائل ا .1

نقل  قدر علىالوسائل السمعية هي أحد من نوع الوسائل التعليمية اليت ت

الرسائل التعليمية ابحاسة السمعية. بعض أنواع الوسائل السمعسة، مثل: 

 املذايع و معمل الّلغة و غري ذلك.

 الوسائل البصرية .2

الوسائل البصرية هي الوسائل اليت تعتمد على احلسة البصرية. تقسم السائل 

 البصرية إىل قسمني:

 أو غري ذلك.السورة الثابتة، مثل: السورة أو الرسم أو الطباعة  .أ

 السورة املتحرّكة، مثل: األفالم أو غري ذلك. .ب

 الوسائل السمعية البصرية .3

الوسائل السمعية البصرية هي الوسائل اليت هلا العناصر الصوتية و الصورة. 

 هذه الوسائل تقسم إىل قسمني:

السمعية البصرية الثابتة يعين الوسائل اليت تظهر الصوت و السورة  .أ

 أو غري ذلك. (Sound Slide)م إطار الصوت الثابتة، مثل: فيل
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السمعية البصرية املتحركة يعين الوسائل اليت تظهر الصوت و السورة  .ب

 13املتحركة، مثل: الفيلم الصوتية أو غري ذلك.

كل ما وجد حول مكان التعليم يقدر استخدامها لنقل املواد التعليمية منها 

العامل إبراهيم يف كتاب "تنمية وسائل التعليم الّلغة و حركة الوجه املدّرس. قال عبد 

 الّلغة العربية" تقسم الوسائل إىل قسمني، هي:

 األشياء املادية مثل: السورة و غري ذلك. .1

 14الّلغة مثل: املرادف و غري ذلك. .2

 ( يعين:1992) Leshin, Pollock, Reigeluthأنواع الوسائل التعليمية عند 

املخلوقات )إنسان و حيوان و النبااتت(، مثل: املدرس أو الوسائل بشكل  .1

 املوجه أو األولياء أو غري ذلك.

الوسائل بشكل البصمة، مثل: كتاب الدراسة أو التمرينات أو اجملّلة أو النشرة  .2

 أو غري ذلك.

 الوسائل بشكل البصري، مثل: اجلدول أو اخلريطة أو غري ذلك. .3

 ثل: األفالم أو التلفاز أو غري ذلك.الوسائل بشكل السمعية البصرية، م .4

                                                           
 .11( ص 2002عثمان بشير الدين، الوسيلة التعليمية )جاكرتا: مطبعة جفوتات  13

14 Muh.Arif dan eby Waksito M., “Pengembangan Media Pembelaaran Bahasa Arab”, (Padang: 
Balai Insan Cendekia Mandiri, 2020), hlm. 17 
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الوسائل بشكل احلاسوب، مثل: التعليم ابستخدام و مبساعدة فيديو  .5

 15للحاسوب املتفاعل أو تطبيق التعليم أو غري ذلك.

 وسائل البصريةالأنواع  .ج

تقسم الوسائل البصرية إىل قسمني يعين الوسائل البصرية غري املسقطة و الوسائل 

 املسقطة.البصرية 

الوسائل البصرية غري املسقطة هي الوسائل اليت تستخدم كثريا يف عملية  .1

التعليم و التعّلم. بعض الوسائل اليت مصنف ابلوسائل البصرية غري املسقطة، 

 منها:

السبورة هي الوسائل التقليدية و سهل يف استعماهلا. و متكن  .أ

 استخدامها لتعلق اخلريطة عند التعليم.

امللصق هو جمموعة من السورة و الكتابة يف اختصاص واحد الذي  .ب

 يوفر املعلومات عن الفكرة. 

الوسائل البصرية املسقطة هي أحد من جمموعة الوسائل التعليمية اليت حتتاج  .2

يف استعماهلا املسقط حيث منظور مع املتعلمني. بعض الوسائل اليت مصنف 

 ابلوسائل البصرية املسقطة، منها:

                                                           
15 M. Abi Hamid, Rahmi R, M. Juliana, Meilani S., M. Munsarif jamaluddin, Janner M., “Media 
pembelajaran”, (Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 19 
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هي آلة تستعمل لتربز شيء  Overhead Projector (OHP)) .أ

 واضحا أو شفافا على شاطئ الشاشة حيث تثري السورة الكبرية.

 وظائف و فوائد الوسائل التعليمية .د

الوسائل التعليمية هي عنصر مهّم يف عملية التعليم. الوسائل و طريقة التدريس 

التدريس تؤثر على نوع وسائل التعليم تكون مكّون مرتبط. اختيار أحد من طريقة 

استخدام الوسائل يف اجتاه التعليم ستساعد عملية التعليم و تشتّد فهم  16املستخدمة.

 الطالب عن الدرس الذي سيتعّلموهنا.

بعنوان "ختطيط  Rusydi Anandaيف كتاب  Sanjayaوظائف وسائل التعليم عند 

 التعليم"، يعين:

 اخلاصة أو املعّينة.حيتّل األعراض أو الوقائع  .1

 تزيد محّاسة الطالب يف التعّلم. .2

  17هلا قيمة عملية. .3

يف كتاب  Kemp dan Daytonبعض الفوائد يف استخدام وسائل التعليم عند 

Rusydi Ananda :بعنوان "ختطيط التعليم"، يعين 

 تقدمي الدروس أكثر فصيحا. .1

                                                           
 .85( ص 1984دكتور أحمد حسين اللقان، الوسائل التعليمية و المنهج الدراسّي، )رياض: مؤسسة الخليج العربي،  16

17 Rusydi Ananda, “Perencanaan Pembelajaran”, (Medan : Lembaga Peduli Pengambangan 
Pendidikan Indonesia, 2019, hlm. 160, 161 
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 يصبح التعليم فرحا. .2

 تفاعال.تصبح عملية التعليم أكثر  .3

يقّصر مقدار وقت التعّلم، ألّن الوسائل حتتاج إىل وقت قليلة لرتسل الرسائل  .4

 و مضمون التعليم يف مقدار كثرية.

 ترّقي جودة تعّلم الطاّلب يف املدرسة. .5

التدريس أو التعليم ميّسر يف أّي وقت و مكان ما خصوصا إذا وسائل  .6

 التعليم مهّيأ لإلفرادّي.

 18إىل الطاّلب عن ما يتعّلموهنا يف الفصل.متّن موقفة إجيابّية  .7

 املبحث الثهاين : تعليم املفردات العربيهة

 تعريف تعليم اللهغة العربيهة .أ

التعليم أو التدريس هي نشاط يقوم به املدّرس و يسّبب يف تغيري سلوك 

يؤّكد التعليم على أنشطة الطاّلب حيث أّن التدريس يؤّكد على أنشطة  19الطاّلب.

( عن التعليم هو سعي يستخدم بعا 1989) Roehlerو  Duffyاملدّرس. قال 

 Bringsو  Gagneاملدّرس املعرفة احملرتفة ليكتسب أهداف املناهج الدراسّية. عند 

                                                           
18 Rusydi Ananda, “Perencanaan Pembelajaran”, (Medan : Lembaga Peduli Pengambangan 
Pendidikan Indonesia, 2019, hlm. 162, 163 
19 Akhiruddun, Sujarwo, Haryanto A, Nurhikmah, “Belajar dan Pembelajaran”, (Gowa : CV. 
Cahaya Bintang Cemerlang, 2019), hlm. 27 
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(، التعليم هو نظام يهدف إىل مساعدة عملية التعليم امللزوز ليؤثّر و يؤيّد 1979)

 20على عملية التعليم اإلجيايّب.

إعطاء املعرفة و اخلربة إىل الطالب.  مسؤولّية املدّرس يف عملية التعليم هي

اهلدف من ذلك التعليم يعين يقدر الطالب على تغيري النفس ابلعلم الذي مكتشف 

أهداف وجب على املدّرس أن يسبك أهداف التعليم قبل الدرس، ألّن من قبل. 

التعليم تكون دورا مهّما يف عملية التعليم و التعّلم. بعض خصائص التدريس الذي 

 م يف عملية التعليم، منها :يستخد

 له هدف هي يصيغ سلوك اإلنسان ابحلسن.  .1

 يستخدم الطريقة و الفنّ ّية املخّططة ليكتسب اهلدف املعنّي من قبل. .2

 فيها الطاّلب ليجري عملية التعليم. .3

 يستخدم فيه الوقت ابحلسن. .4

 21يستخدم فيه التقومي بعد عملية التدريس. .5

ات األجنبية اليت ميارسها و يدّرسها كثريا من الّلغة العربية هي أحد من الّلغ

الناس. يتعّلم الشخص الّلغة العربية لعملّي اّتصال إبنسان آخر يف بيئة واحدة. اهلدف 

                                                           
20 Akhiruddun, Sujarwo, Haryanto A, Nurhikmah, “Belajar dan Pembelajaran”, (Gowa : CV. 
Cahaya Bintang Cemerlang, 2019), hlm. 12 
21 Akhiruddun, Sujarwo, Haryanto A, Nurhikmah, “Belajar dan Pembelajaran”, (Gowa : CV. 
Cahaya Bintang Cemerlang, 2019), hlm. 17 
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من تعليم الّلغة العربّية هي ليستوىل على علم و براعة الّلغة العربّية كاملطالعة و احملّدثة 

 يف تعليم الّلغة العربّية: احلاملر و النحو و الصرف و غري ذلك. و هناك 

 املبتدئ. .1

هي املرحلة األوىل يف تعليم الّلغة العربّية و املواد املناسب يف هذه املرحلة هي 

 حفظ املفردات و احملادثة و اإلنشاء.

 املتوّسط. .2

وظيفة املدّرس يف هذه املرحلة هي يعطي الطالب أتكيدا يف تعليم الّلغة 

 قبل.العربّية الذي قد ينالون من 

 املتقّدم. .3

 هلذه املرحلة، كان الطالب قد ماهرون يف تعليم الّلفة العربية.

 تعريف املفردات العربيهة. .ب

املفردات العربّية هي أحد من عناصر الّلغة العربّية اليت البّد عليها الطالب 

يستوليون عليها. يدّرس و تعّلم الّلغة العربّية مرتبط بكفاءة الطالب يف استخدام 

رات الّلغويّة األربعة. الطالب حيتاجون إىل املفردات العربية الكثرية يف استخدام املها

املهارات الّلغويّة، ألّن املفردات هلا دورة مهّمة يف تعليم املفردات الّلغويّة. اختيار 

 املفردات املناسبة أو الصحيحة مهّمة ليكشف املعىن املقصود.
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املعروفة لشخص أو شخص آخر. لن يكون ردات هي جمموعة من الكلمات فامل

املرء قادرا على استخدام العمارة و مهّمة الّلغة يف التواصل مع شكل شامل بدون 

ال يعلق اكتساب املفردات مع تقّدم عمر الطالب مثل  22معرفة املفردات الواسعة.

فصاحة الكالم عند يصيغ الكلمة. يكون شخص أسهل الكتساب املفردات يف سّن 

 ألن لديه املعرفة الكثرية املساعد يف استخدام املفردات.  البالغ

 بيهةر تعليم املفردات الع .ج

 بعض األمور الذي البد أن يهتّم يف تعليم املفردات العربّية:

ال يعّلم تعليم املفردات كالدرس الذي يقوم تعليم املفردات اليقوم بنفسه.  .1

 اإلستماع أو اإلنشاء أو املطالعة.بنفسه بل البد أن تعّلق بتعليم املطالعة أو 

حتديد املعىن. يعّلم املدّرس املبتدئني معىن الكلمة املناسبة يف مرحلته و أّما  .2

للمتقّدم يعّلم املدّرس معىن الكلمة ابملعرفة و الفكرة الواسعة عن املعىن 

 املقصود.

م هذه املفردات يف مقام. يعّلم املدّرس كيفية استعمال املعىن يف الكلمة. يعلّ  .3

 يفهم الطالب عن معىن الكلمة.املفردات بوضع يف مقام كي 

                                                           
22 Widi Astuti, “Berbagai Strategi Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab”, Jurnal komunikasi dan 
Pendidikan Islam, Volume 5, Nomor 2, Desember 2016, 181 
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الرتمجة يف تعليم املفردات. تعليم املفردات بطريقة الرتمجة إىل الّلغة األوىل هي  .4

أسهل الطرق يف التعليم بل هذه الطريقة مستحّب لكلمات املعنوي أو 

 امللّخص الذي صعب يف الشرح.

 ليبنّي معىن املفردات عند عبد احلميد، هي:بعض األسلوب ميّسر 

 أشار إىل الِبضاعة )املفردات( املوجودة. .1

 محل املنمنم من البضاعة الذي يعّلم املدّرس يف الفصل. .2

 تقدمي الصورة للمفردات الذي يعّلم املدّرس يف الفصل. .3

 إظهار املفردات املراد نقلها. .4

 إدخال املفردات يف الكلمة. .5

لكلمة يف التعليم، مثل ضّد الكلمة من الكبري يعين يعطي املدّرس ضّد ا .6

 صغري.

يبتدأ املدّرس ابملفردات األساسي، مثل أمساء اجلسم و فعل و ضمري و بعض  .7

 23املفردات اآلخر.

                                                           
23 Hamid, Abdul dkk. “Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Methode, Strategi, Materi, dan 
Media”.(Malang: UIN-Malang Press.2008), hal. 63 
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املراحل و االسرتاتيجّي يف تعليم املفردات أو خربة الطالب يف اكتساب معىن الكلمة 

 عند إيفيندي، يعين:

 الكلمة.استماع  .1

إعطاء املدّرس الفرصة إىل الطالب ليستمع الكلمات ما يقوله املعّلم أو 

 الوسائل األخرى عند التدريس.

 القاء الكلمة. .2

إعطاء املدّرس الفرصة إىل الطالب ليقول الكلمات ما يسمعه من قبل. القاء 

 الكلمة اجلديدة سيساعد الطالب على ذكر تلك الكلمة بوقت قدمي.

  الكلمة.حصل على معىن .3

جيب على املدّرس يبتعد عن الرتمجة يف إعطاء معىن الكلمة إىل الطالب ألن 

 .لن يكون هناك االتصال بني املعّلم و الطالب عند التدريس

 قراءة املعىن. .4

بعد مرحلة االستماع و القراءة و الكالم و فهم معىن الكلمات و يكتب 

املدّرس الطالب فرصة ليقرءون تلك املدّرس املواد على السبورة مث يعطي 

 الكلمات بصوت رفيع.
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 كتابة الكلمة. .5

 يكتب الطالب الكلمات الذي قد ينالون من قبل على السبورة.

 صناعة اجلملة. .6

املرحلة النهائية يف عملية تعليم املفردات العربية هي استخدام تلك املفردات 

 24اجلديدة يف مجلة مفيدة إّما شفهيا أو حتريرّي.

 هداف يف تعليم املفردات العربّية:األ

 يعّرف الطالب املفردات العربّية اجلديدة إّما من القراءة أو اإلستماع. .1

ميارس الطالب عل نطق املفردات العربّية ابلصحيح و احلسن ألهنا ميارس  .2

 الطالب على مهارة الكالم و القراءة.

 يفهم الطالب املعىن من املفردات. .3

استخدام املفردات ابلتعبري الشفهي و الكتايب وفقا يقدر الطالب على  .4

 25ملقام.

 

 

                                                           
24 Widi Astuti, “Berbagai Strategi Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab”, Jurnal komunikasi dan 
Pendidikan Islam, Volume 5, Nomor 2, Desember 2016, 185 
25 Widi Astuti, “Berbagai Strategi Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab”, Jurnal komunikasi dan 
Pendidikan Islam, Volume 5, Nomor 2, Desember 2016, 183. 
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 استخدام الوسائل البصرية يف تعليم املفردات العربية .د

استخدام الوسائل البصرية هي عملية التعليم امليسر عند املعلم ليعلم الطالب يف 

الوسائل  26الفصل و هي تكون اآللة املستخدمة ملعلم عند عملية التعليم يف الفصل.

البصريّة مرتبط ابحلاشة النظريّة. الوسائل التعليمّية البصريّة مستخدم يف صدد الدوافع 

و الذاكرة و التحديد. و هذه الوسائل البصرية تكون دورة مهّمة  يف عملية التعليم و 

التعّلم. نوع الوسائل البصريّة املستخدمة للبحث يف املدرسة هي الوسيلة الصورية. ألهنا 

خدم على استعمار العراقيل لتعليم الّلغة العربّية يف املدرسة املتكّون للبحث. بعض مست

 ، منها:ابستخدام تلك الوسائل البصرية املعّلم يف تعليم املفردات  يستخدمالطرق 

 استماع املفردات .1

 على جيب. على املعلم أن يعطيها عند التدريس جيب اليت األوىل رحلةامل هي

 .املعلم يتحدثها اليت املفردات إىل االستماع فرصة الطالب إعطاء املعلم

 نطق املفردات .2

يف هذه املرحلة، جيب على املعّلم أن يعطي الطالب فرصة لينطق الكلمات 

 مذاكرة اجلديدة الكلمات نطق يسّهل أن الطالب وميكن علىاملسموعة. 

 لردح الزمن.

                                                           
26 Haris Budiman, “Penggunaan Media Visual Dalam Proses Pembelajaran”. Al-Tadzkiyyah: Jurnal 
Pendidikan Islam, Volume 7, November 2016, 181 
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 حتصيل معاين املفردات .3

إاّل ليس  للطالب، الكلمات معىن الرتمجة لتفهيم نبجياملعلم أن  على جيب

. ألن طريقة الرتمجة سيسهل الطالب على نسي معىن أخرى طريقةهناك 

، منها: إىل الطالب املعىن لشرحالكلمات. و هناك بعض الطريقة املستخدمة 

 األشياء واستخدام التوضيحية والعروض واملتضادات واملرادفات السياق توفري

 .األصلية الصور أو

 قراءة الكلمات .4

إعطاء املدّرس الطالب فرصة لقراءة الكلمات بصوت رافع يف وقت 

 األخطاء ألن. ال أم صحيحته الطالب نطق حتقق املعلم على جيبواحدة.مث 

  .طويلة لفرتة ابالستمرار أن خيشى مربرة، غري

 كتابة الكلمات .5

. املفردات إتقان الطالب على احلديثة املكتسبة املفردات كتابة  ستساعد

 يف املفردات كتابة  إعادة الطالب من يطلب أن املعلم على جيب لذلك،

 .كتبهم
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 اجعال املفردات .6

 مجلة لتكوين اجلديدة الكلمات استخدام هي املفردات تعليم يف األخريةاملرحلة 

 إعطاء املعلم على جيب مجل، بتكوين الطالب مطالبة قبل. وكتابيا شفهيا مفيدة،

فيمكن هذا . مماثلة مجلة لتكوين الطالب من يطلب مث أوال اجلملة على مثال

 .الكلمات ملعىن الطالب فهم تقوية يف تساعد أن متارين

 و هناك املعايري اليت وجب عليها اإلهتمام يف اختيار الوسائل التعليمية، منها:

 ابألهداف املعيّنة.تالئم  .1

 تالئم بطريقة التدريس املستخدمة يف املستقبل. .2

 تالئم أبحوال الطاّلب. .3

 تالئم أبحوال بيئةاملدرسة. .4

  27توافر الوقت يف استخدامها. .5

 

 

 

 

                                                           
27 Muh.Arif dan eby Waksito M., “Pengembangan Media Pembelaaran Bahasa Arab”, (Padang: 
Balai Insan Cendekia Mandiri, 2020), hlm. 27 
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 الفصل الثالث

 منهج البحث

 موقع البحث .أ

 يف املدرسة املتوسطة تيكنوا إنسان كامل توابن.املوقع هلذا البحث يعين 

 البحث و نوعهمدخل  .ب

و يسمى ابلكمي ألن .  يف هذا البحث ستخدم الباحث املدخل الكميا

الباحث حيتاج إىل البياانت على صورة اإلجتماعي يف املدرسة.كما قال بورهان بوغني، 

أن السلوك اإلجتماعي الذي له أعراض مرئية، وميكن مالحظته، وميكن تصوره وميكن 

 28.اجملتمع هو جمال حبثي الكمي قياسه كمتغريات تظهر يف

حبثية  منهجهي  ةالتجريبي طريقةال. التجرييب الباحث مدخل الكمي ستخدما

هتدف إىل شرح العالقة السببية بني أحد متغري البحث و متغري البحث اآلخر )متغري 

x  و متغريy) .دقيقاً جيب على الباحثني أن أيخذوا حتكماً  لشرح هذه العالقة السببية 

  29.للغاية وقياس متغريات البحث

                                                           
28 Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, S.Sos. M.Si. Metodologi Penelitian Kuantitatif,(Jakarta: Prenada 

Media Grup, 2017) hlm.42 
29 Dr. Sandu Sitoyo, M. Ali sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media, 

2015), hlm.22 
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 Quasi شبة التجريبةيعين  (Ekperimen)ستخدم الباحث املنهج التجرييب ا

Experimental Design  ابلنوعNonequivalent Control Group Design 

جمموعة التجريبية )اعطاء التجريبة ، جمموعتني وهو طريقة البحث بتقسيم جمموعة إىل

 من الباحث( و جمموعة الضابطة )ال يعطي التجريبة من الباحث(. 

 

O₁     X     O₂ 

O₁     -     O₂ 

 

 التقرير:

O₁   :اإلختبار التمهيدي 

X     : إعطاء املواد الدراسي خبالل الوقت املعنّي 

O₂   :اإلختبار الاّلحق 

 التجريبة من الباحثال يعطي  :     -
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 متغريات البحث .ج

 تنقسم متغرّيات يف هذا البحث إىل قسمني:

 (Independent Variable)املتغرّي املستقبل  .1

هو املتغري الذي يؤثر يف املتغري التابع و يسّم ابلتغيري التجرييب. املتغري املستقبل يف 

 هذا البحث هو استخدام الوسائل البصرية.

 (Dependent Variable)املتغري التابع  .2

هو املتغري الذي متأثر أو يكون العاقبة من املتغري املستقبل. املتغري التابع يف هذا 

 .تعليم اللغة العربيةاليف  املفردات اتقانترقية البحث هو 

 جمتمع البحث و عينته .د

الذي لديهه جمتمع البحث هو مقاطعة التعميم تتكون من املبحث أو الفاعل 

جمتمع البحث يف هذا البحث  30طبقة و مزية اخلاصة لتدريسها و أخذ اخلالصة منها.

طالبا يف مدرسة املتوسطة تيكنوا  24هي طالب الصّف الثاين لفرقة الربين على العدد 

إنسان كامل توابن. العينة هي جزء )بعض من جمتمع البحث( و مزية متتلك به من 

و عينته يف هذا البحث هي فرقة واحدة من الطالب  31ث.السكان أو جمتمع البح

 حصل على املواد الدراسي خبالل الوقت املعنّي.

                                                           
30 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D”. Bandung : ALFABETA CV, 2013, hlm. 
61 
31 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D”. Bandung : ALFABETA CV, 2013, hlm. 
62 
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 البياانت و مصادرها .ه

 أخذ الباحث البياانت األساسية و البياانت الثانوية يف هذا البحث.

 البياانت األساسية .1

يتواجد هذه  32.هي مصدر بياانت يوفر البياانت مباشرة إىل جامعي البياانت

البياانت من مبحث البحث هي طالب الصّف الثاين يف املدرسة املتوسطة تيكنوا 

 إنسان كامل توابن.

 البياانت الثانوية .2

هي مصادر البياانت اليت ال توفر البياانت مباشرة إىل جامعي البياانت، على 

الباحث أخذ  33.سبيل املثال من خالل أشخاص آخرين أو من خالل التوثيق

 التمهيدي و اإلختبار الاّلحق. من قيمة نتائج االختبارالثانوية  البياانت

 أداوت البحث .و

 يستخدم الباحث األدوات البحث يف هذا البحث كما التايل:

وسيلة البصرية بشكل الصورة غري متحركة ملعرفة تطبيق وسيلة البصرية يف تعليم  .1

 املفردات العربية.

                                                           
32 Sugiyono, Statistika Untuk Pendidikan, (Bandung : ALFABETA, 2019), hlm. 137 
33 Sugiyono, Statistika Untuk Pendidikan, (Bandung : ALFABETA, 2019), hlm. 137 
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جمموعة األسئلة بشكل اإلختبار التمهيدي و اإلختبار الاّلحق يستخدم الباحث  .2

يف  تعليم اللغة العربية عندلرتقية املفردات  ملعرفة فعالية استخدام وسيلة البصرية

 .املتوسطة تيكنوا إنسان كامل توابنمبدرسة  الفصل الثاين لفرقة الربّوين

 طريقة مجع البياانت .ز

الباحث يف مجع املعلومات و احلقائق أو البياانت هناك الطرق الذي يستخدمه 

 يف هذا البحث. و طريقة مجع البياانت املستخدمة يف هذا البحث هي:

 املالحظة .1

عقد ت 34هي طريقة مجع البياانت بتشديد االهتمام عن األغراض املوجهة.

 هذه املالحظة لتبني طريقة أنشطة التعليم طوال إعطاء املواد الدراسي.

 اإلختبار .2

هو استعمال جمموعة من األسئلة أو التمرينات ليعرف عن املهارة و املعرفة و 

هيئة التجربة املستعمل للباحث هي االختبار   35كفاءة الشخص أو اجملمعة.

 التمهيدي و اإلختبار الاّلحق.

يقسم الباحث نتائج التعليم على مخسة درجات وهي ممتاز وجيد جدا وجيد 
 جلدول:ومقبول وضعيف كما كتب يف ا

                                                           
34 Sugiyono, Statistika Untuk Pendidikan, (Bandung : ALFABETA, 2019), hlm. 137 
35 Sugiyono, Statistika Untuk Pendidikan, (Bandung : ALFABETA, 2019), hlm. 137 
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 معيار نتيجة الطالب يف االختبار: اجلدول

 (2)اجلدول 

 التقدير فئة النتائج رقمال
 ممتاز 90-100 1
 جيد جدا 80-89 2

 جيد 70-79 3
 مقبول 50-69 4
 ضعيف 00-49 5

 

 اإلستمارةا .3

هي طريقة مجع البياانت امليّسر بطرق تقدمة جمموعة من األسئلة إىل 

هتدف هذا التطبيق لنيل البياانت عن أثر استخدام الوسائل   36املستجيبني.

  البصرية يف التعليم املفردات العربية.

 طريقة حتليل البياانت .ح

يستخدم الباحث لتحليل البياانت أسلوب اإلحصائي االستداليل يف هذا 

البحث اليت يتضمن فيها جمموعة التجريبة وجمموعة الضابطة. البياانت اليت حللها 

                                                           
36 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D”. Bandung : ALFABETA CV, 2013, hlm. 
199 
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حث هي البياانت عن نتيجة تعليم الطالب اليت تتجلى من فروق املقياس املعديل البا

-T)لنتيجة الطلبة. وحتليل مستوى فروق نتيجة التعليم اجملتمعني تقام ابلرمز التائية 

test.) 

t= 𝑀𝑥−𝑀𝑦

√{
𝑥2+ 𝑦2  

𝑛1+ 𝑛2−2
} {

1

𝑛1
+ 

1

𝑛2
} 

 

 التقدير:

𝑀𝑥  : التجريبة.مقياس املعديل من جمموعة 

𝑀𝑦 .مقياس املعديل من جمموعة الضابطة : 

𝑥2 .عدد التنوعي يف كل النتائج من جمموعة التجريبة : 

𝑥2 .عدد التنوعي يف كل النتائج من جمموعة الضابطة : 

𝑛1 .عدد الطالب يف جمموعة التجريبة : 

𝑛2 .عدد الطالب يف جمموعة الضابطة : 
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

 توابن   املتوسطة تيكنوا إنسان كامل مدرسة: حملة عن  ولبحث األامل

 املوقع اجلغرايف .أ

يف قرية  2يف طريق الفالح توابن  املتوسطة تيكنوا إنسان كامل مدرسةتوقع 

 كما يلي:   Google Mapأّما يف  .كمبانج بيلو مبدينة توابن

 
 Google Mapأخذ الباحث الصورة من 

 112.03783487563801, 6.900397874141634-نقاط اإلحداثي 
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 اتريخ املدرسة .ب

هي أحد من املدرسة املتوسطة شبه رمسية  املتوسطة تيكنوا إنسان كامل درسةامل

 السنةهذه املدرسة يف  و تسري توابن. تبىندائرة توابن اململوكة مبؤّسسة إنسان كامل  يف

مساحة األرض هذه  .2020. تسري و تبدء دراسة الّلغة العربية يف السنة 2012

 .  10082Mءها هي و منطقة بنا  58972Mاملدرسة هي 

 :أمساء املدرسون و آيّل تربوّي املدرسة

 (3)اجلدول 

 مقام اسم       رقم

 املدرسةمدير  الليسانيس وينرتيك 1

 مدّرس تربية الدين اإلسالمي تيغوه فمبودي أغونج املاجستري 2

 مدّرس علم اإلجتماعي الليسانيسمينرسيه  3

 مدّرس الّلغة اإلندونيسي نور إمما إمبوايت الليسانيس 4

 مدّرس الّلغة اإلجنليزي الليسانيسدوي  أبريليا 5

 الرايضّياتمدّرس علم  الليسانيسألدية فطري أومتي  6

 مدّرس علم الرايضة الليسانيسيويف أرفما  7

 PKYمدّرس  الليسانيس الفيان رزقتنا 8
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 مقام اسم       رقم

 مدّرس تربية الدين اإلسالمي الليسانيس حممد فوزان 9

 IPA مدّرس الليسانيس ريزا كسماوايت 10

 مدّرس الّلغة اإلندونيسي الليسانيس ألفي رزقي 11

 مدّرس علم الرايضّيات الليسانيس سعيدة النساء 12

 مدّرس علم اإلجتماعي الليسانيسحممد شهاب الدين  13

 مدّرس علم اإلجتماعي الليسانيس إيقا يوليانطا 14

 PKYمدّرس  الليسانيس إيقا ستيا أرفّتنطا 15

 مدّرس الّلغة اإلجنليزي الليسانيس حبيبة الربّة 16

 IPA مدّرس الليسانيسنية انور عزيزة الرمح 17

 مدّرس الّلغة اإلندونيسي الليسانيسنورل خالفة ميساري  18

 مدّرس الّلغة العربية الليسانيس قامةيدية إلفا إست 19

 مدّرس علم الرايضّيات الليسانيس برسيتاريين أيو رمحوايت 20

 إدارة الليسانيس موعة الصاببة 21

 إدارة الليسانيس برادينا أيو ستياننجسيه 22
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 بياانت الطالب:

 (4)اجلدول 

السنة 
 الدراسّية

عدد 
 املتقّدمني

 9الفصل  8الفصل  7الفصل 

عدد 
 الطالب

عدد 
فرقة 
 الفصل

عدد 
 الطالب

عدد 
فرقة 
 الفصل

عدد 
 الطالب

عدد 
فرقة 
 الفصل

2018 
2019 100 80 3 79 3 50 2 

2019 
2020 130 103 4 81 3 81 3 

2020 
2021 

113 85 4 103 4 81 3 

 

 رؤية و بعثة املدرسة .ج

 رؤية املدرسة  .1

 املسلم املفّكر، القائمون على التكنولوجيا و متحّضر البيئة.

 بعثة املدرسة .2

تنفيذ نظام التعليم املدرسة، يعّرف و تعّلق ابلّل سبحانه و تعاىل و رسول الّل  .أ

 صّلى الّل عليع و سّلم و القرآن و السّنة.
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 نظام التعليم املدرسة ذي شخصية اإلسالمية و الوطنية و الفكرية.تنفيذ  .ب

تنفيذ عملية الرتبويّة بتمسك العقيدة الصحيحة و األخالق الكرمية و العبادة  .ج

 الصحيحة.

 تنفيذ عملية التعليمية بتطوير املهارات اإلبتكارية و اخلاّلق و الصريح. .د

 .(Life Skil)ة تنفيذ عملية التعليمية لتطوير املهارات احلياتي .ه

 تنفيذ عملية التعليمية ابلعلم التكنولوجيا كاآللة و الوسيلة و مصدر العلم. .و

 تنفيذ عملية التعليمية القائمة على اخلطّة و املوجهة على احملاولة. .ز

 تنفيذ تدمري اهليئة على اهتمام البيئة. .ح

 : عرض البياانت وحتليلها ثاينبحث الامل

مبدرسة املتوسطة  لرتقية املفردات يف تعليم اللغة العربيةتطبيق وسيلة البصرية  .أ

 تيكنوا إنسان كامل توابن.

قام الباحث التعليم يومان متتابعان يف اليوم اإلثنني و الثلثاء يعين يف التاريخ 

دقية و هي قد تكون زايدة  90. جرى كّل اللقاء قدر 2021ماريس  25و  24

 تعليم مكّون يف أخري احلّصة.الوقت، ألن ال

قسم الباحث التعليم إىل ثالثة أقسام هي اإلختبار التمهيدي و التعليم مث 

اإلختبار الاّلحق. جرى اإلختبار التمهيدي يف اليوم اإلثنني و اإلختبار الالحق يف 



 

40 

 

م طالبا، فقس 24اليوم الثالاثء و التعليم يف اليوم اإلثنني و الثلثاء. كان عدد الطالب 

الباحث إىل فرقتني أي فصلني عشفائّيا. الفرقة األوىل يف اجملموعة التجريبة و الفرقة 

 الثانية يف اجملموعة الضابطة.

 حمتوى عن استخدام وسيلة البصرية (1

 ابلصوار فردات العربيةامل عىنمفهم 
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 فهم نصه القراءة

 

 

 

 

 

 البصرية:تطبيق وسيلة  (2

، قسم الباحث 2021مارس  24: يوم اإلثنني يف التاريخ  املواجهة األوىل

الفصل إىل فرقتني، الفرقة األوىل جملموعة التجريبّية و الفرقة الثانية جملموعة الضابطة. 

قام الباحث يف الفرقة األوىل ملوضوع عيادة املريض و األستاذ فوزان يف الفرقة 

ملريض. قبل بداية التعليم قسم الباحث و األستاذ فوزان الثانية ملوضوع عيادة ا

بدأ الباحث دقيقة. قبل بداية اإلختبار التمهيدي  30اإلختبار التمهيدي قدر 

بعد انتهاء ذلك اإلختبار بدأ الباحث  . وبسالم و تعريف النفس أمام الطالب

. قبل ميضي الباحث إىل الدرس، عّلمه الطالب عن املفردات املتعلقة التعليم

ذكر الباحث كل املفردات العربية واحدا فواحدا و يتبعون الطالب  ابملوضوع. 



 

44 

 

بصوت عال. إذا كانت الطالب ال يعرفون عن معىن املفردات، فظهر الباحث 

 يفهمون عن معىن الصورة املتعلقة ابملفردات و بيّنه بشرح الّلغة العربية حىت

مّث شرح الباحث عن املوضوع عيادة املريض. شرح الباحث ذلك املفردات. 

املوضوع سواء كان يف تعليم املفردات العربية. بعد انتهاء التعليم قام الباحث فرصة 

كانت الطالب لطالب ليسئلون عن املفردات أو الكلمة اليت مل يفهموهنا.  على ا

ع الباحث يف ذكر املفردات و كذلك على طرح حريصني و نشيطني على اتبا 

. و يف آخر التعليم قام الباحث عن املفردات أو الكلمة اليت مل يفهموهنااألسئلة 

 ابملراجعة مثّ خيتتمه ابلسالم. 

، يستمر الباحث و 2021مارس  25يوم الثلثاء يف التاريخ ثانية : املواجهة ال

ملاضي. قبل ميضي الباحث إىل الدرس، األستاذ فوزان التعليم يف املوضوع فعل ا

قام الباحث ابملراجعة عن الدرس املاضي. أشار الباحث إىل بعض منهم أن جييب 

 بدأ الباحث التعليم ابلسالم. مّث عّلمالسؤال عن الدرس املاضي. و بعد ذلك 

شرح الباحث ذلك املوضوع سواء .  الطالب عن تعريف فعل املاضي الباحث

لطالب على ابعد انتهاء التعليم قام الباحث فرصة رس املاضي. الد كان يف تعليم

الدرس الذي مل يفهموهنا. و يف آخر التعليم قام الباحث ابملراجعة.  ليسئلون عن

 دقيقة. و 30و بعد ذلك قسم الباحث و األستاذ فوزان اإلختبار الاّلحق قدر 
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الشكر واإلستعفاف مث بكلمة م يالتعل الباحثخيتتم  بعد انتهاء ذلك اإلختبار

 يغلق ابلسالم.

عن املبحث السابق أخذ الباحث البياانت عن املواجهة األوىل و املواجهة الثانية 

يعين ابإلختبار. اإلختبار التمهيدي يف املواجهة األوىل و اإلختبار الاّلحق يف املواجهة 

 الثانية. 

 ستمارةاإل (3

ابستخدام وسيلة البصرية، قام الباحث ملعرفة استجابة الطالب فيما يتعّلق 

 طالبا. و سيأيت البيان كما يلي: 12بعملية حتليل استمارة مبوضيع البحث 

 ابشرتاك هذا التعليمأان سعيد  (1

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 33.3 33.3 33.3 4 موافق بشدة 

 83.3 50.0 50.0 6 موافق

 100.0 16.7 16.7 2 عادي

   100.0 100.0 12 اإلمجايل  جمموع

 

لين على فهم املفردات (2  هذا التعليم يسهه

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 66.7 66.7 66.7 8 موافق بشدة 

 91.7 25.0 25.0 3 موافق

 100.0 8.3 8.3 1 عادي

   100.0 100.0 12 اإلمجايل  جمموع
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 حصلت على مفردات عربية جديدة يف هذا التعليم (3

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 41.7 41.7 41.7 5 موافق بشدة 

 91.7 50.0 50.0 6 موافق

 100.0 8.3 8.3 1 عادي

   100.0 100.0 12 اإلمجايل  جمموع

 

 وسيلة البصرية املستخدمة ممتعة (4

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 25.0 25.0 25.0 3 موافق بشدة 

 83.3 58.3 58.3 7 موافق

 100.0 16.7 16.7 2 عادي

   100.0 100.0 12 اإلمجايل  جمموع

 

 

 الفهموسيلة البصرية املستخدمة واضحة و سهلة يف  (5

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid موافق بشدة 
7 58.3 58.3 58.3 

 موافق
2 16.7 16.7 75.0 

 عادي
3 25.0 25.0 100.0 

 اإلمجايل  جمموع
12 100.0 100.0   
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 وسيلة البصرية املعروضة يف التعليم واضحة و سهلة يف الفهم (6

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid موافق بشدة 
7 58.3 58.3 58.3 

 

 91.7 33.3 33.3 4 موافق

   

 100.0 8.3 8.3 1 عادي

   

   100.0 100.0 12 اإلمجايل  جمموع

 

 أشعر ابلدافع يف التعليم (7

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid موافق بشدة 
1 8.3 8.3 8.3 

 58.3 50.0 50.0 6 موافق

 91.7 33.3 33.3 4 عادي

 غري موافق
1 8.3 8.3 100.0 

 اإلمجايل  جمموع
12 100.0 100.0   

 

 وسيلة البصرية املستخدمة توفهر الفوائد الكثرية يف تعليم املفردات العربية (8

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 66.7 66.7 66.7 8 موافق بشدة 

 91.7 25.0 25.0 3 موافق

 100.0 8.3 8.3 1 عادي

   100.0 100.0 12 اإلمجايل  جمموع
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ابة (9  وسيلة البصرية املستخدمة لديها نظرة جذه

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 41.7 41.7 41.7 5 موافق بشدة 

 83.3 41.7 41.7 5 موافق

 100.0 16.7 16.7 2 عادي

   100.0 100.0 12 اإلمجايل  جمموع

 

 الكتابة املعروضة يف وسيلة البصرية واضحة و سهلة يف الفهم (10

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 50.0 50.0 50.0 6 موافق بشدة 

 91.7 41.7 41.7 5 موافق

 100.0 8.3 8.3 1 عادي

   100.0 100.0 12 اإلمجايل  جمموع

 

مبدرسة  لرتقية املفردات يف تعليم اللغة العربيةفعالية استخدام وسيلة البصرية  .ب

 املتوسطة تيكنوا إنسان كامل توابن.

سيعرض الباحث البياانت من انتئج الطالب هي نتائج اإلختبار التمهيدي و 

 و حتليل البياانت ابستحدام صيغةنتائج اإلختبار الّلحق جملموعة التجريبية و الضابطة. 

T-test. 
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 التجريبةانتئج اإلختبار التمهيدي واالهحق للمجموعة  (1

الطالب يف اإلختبار التمهيدي و بياانت من نتائج العلى  حصل الباحث

 اإلختبار الّلحق للمجموعة التجريبة.

 نتائج الطالب يف اإلختبار التمهيدي للمجموعة التجريبة كما يلي: .أ

 (5)اجلدول 

 نتائج اإلختبار التمهيدي للمجموعة التجريبية
 التقدير النتيجة أمساء الطالب رقم
 مقبول 55 بسما حمّمد ودايغا 1
 ضعيف 40 سطرا أيونينج رتري 2
 ضعيف 35 ديفي إنداكا مجع املعّيدة 3
 ضعيف 25 فرّال رجيندرا فطرا وراوان 4
 ضعيف 30 غسيت سهااي أومتا 5
 ضعيف 25 هنكي تري سسونكو فطرا 6
 ضعيف 30 إانس نبيلة فحرودين 7
 ضعيف 25 سونوكريسنا أراي ويسك  8
 ضعيف 25 حمّمد عزّام جنم الدين 9

 ضعيف 35 حمّمد نبيل أميان اللّ  10
 ضعيف 25 رسطرا أيّب وينرطا 11
 ضعيف 30 زليحا رفينا هاشم 12

 380 العدد
 31،66 املعدل
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 يف االختباروهبذا البياانت عرف الباحث عن نتائج الطالب 

 التمهيدي جملموعة التجريبية.

 ها:صيلمع تف 380اكتسبت الطالب عدد النتائج= 

 شخص 0مل جيد شخص يف املعيار ممتاز=  .1

 شخص 0مل جيد شخص يف املعيار جيد جدا=  .2

 شخص 0مل جيد شخص يف املعيار جيد=  .3

 شخص 1مقبول=  يف املعيار .4

 شخصا  11يف املعيار ضعيف=  .5

 .31،66إذا اجتمعت النتائجهم على الدرجة املعدلة=  و

 نتائج الطالب يف اإلختبار الالحق للمجموعة التجريبة كما يلي: .ب

 (6)اجلدول 

حق للمجموعة التجريبية  نتائج اإلختبار الاله
 التقدير النتيجة أمساء الطالب رقم
 جيد جدا 85 بسما حمّمد ودايغا 1
 ممتاز 90 سطرا أيونينج رتري 2
 جيد جدا 80 ديفي إنداكا مجع املعّيدة 3
 جيد 75 فرّال رجيندرا فطرا وراوان 4
 ممتاز 90 غسيت سهااي أومتا 5
 جيدجدا 85 هنكي تري سسونكو فطرا 6
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 ممتاز 100 إانس نبيلة فحرودين 7
 مقبول 65 كريسنا أراي ويسك سونو 8
 ممتاز 100 حمّمد عزّام جنم الدين 9

 ممتاز 90 حمّمد نبيل أميان اللّ  10
 جيد 70 رسطرا أيّب وينرطا 11
 ممتاز 90 زليحا رفينا هاشم 12

 1020 العدد
 85 املعدل

 

الاّلحق  يف االختبارو هبذا البياانت عرف الباحث عن نتائج الطالب 

 جملموعة التجريبية.

 ها:صيلمع تف 1020اكتسبت الطالب عدد النتائج= 

 أشخاص 6يف املعيار ممتاز=  .1

 أشخاص 3يف املعيار جيد جدا=  .2

 انشخص 2يف املعيار جيد=  .3

 شخص 1مقبول=  يف املعيار جيد شخصمل  .4

 شخص 0يف املعيار ضعيف=  جيد شخصمل  .5
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من هذه البياانت ظهر  .85إذا اجتمعت النتائجهم على الدرجة املعدلة=  و

للمجموعة الاّلحق  االختبارو  التمهيدي االختبارنتيجتهم بني  اكبري   اتغيري 

 .التجريبة

 نتائج اإلختبار التمهيدي واالهحق للمجموعة الضابطة (2

الطالب يف اإلختبار التمهيدي و بياانت من نتائج العلى  حصل الباحث

 اإلختبار الاّلحق للمجموعة الضابطة.

 يلي:نتائج الطالب يف اإلختبار التمهيدي للمجموعة الضابطة كما  .أ

 (7)اجلدول 

 نتائج اإلختبار التمهيدي للمجموعة الضابطة
 التقدير النتيجة أمساء الطالب رقم
 ضعيف 40 أمحد ألفيان عصري 1
 مقبول 60 أهناف وّلد كيسارا 2
 ضعيف 35 عّناس أكرب فطّرمحان 3
 ضعيف 40 أوليا أمحد كرايف 4
 ضعيف 40 أورلّيا كرّسا أمليا 5
 ضعيف 30 برليياان فطري غيثاين 6
 ضعيف 35 برافريي فطرا فراستيا 7
 مقبول 65 بونغا عائشة موليداي سيسونطا 8
 ضعيف 45 إحسان أمحد فراموستيا 9

 ضعيف 40 حمّمد هانيندرا كوثر 10
 ضعيف 30 حمّمد راّبين أرداينشة 11
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 ضعيف 50 خلل نور عّزيت 12
 510 العدد

 42،5 املعدل
 

 يف االختبارو هبذا البياانت عرف الباحث عن نتائج الطالب 

 التمهيدي جملموعة الضابطة.

 ها:صيلمع تف 510اكتسبت الطالب عدد النتائج= 

 شخص 0مل جيد شخص يف املعيار ممتاز=  .1

 شخص 0مل جيد شخص يف املعيار جيد جدا=  .2

 شخص 0مل جيد شخص يف املعيار جيد=  .3

 انشخص 2مقبول=  يف املعيار .4

 أشخاص  10يف املعيار ضعيف=  .5

 .42،5إذا اجتمعت النتائجهم على الدرجة املعدلة=  و
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 نتائج الطالب يف اإلختبار الالحق للمجموعة الضابطة كما يلي: .ب

 (8)اجلدول 

 نتائج اإلختبار االحق للمجموعة الضابطة
 التقدير النتيجة أمساء الطالب رقم
 جييد جدا 80 أمحد ألفيان عصري 1
 ممتاز 95 أهناف وّلد كيسارا 2
 جييد جدا 80 عّناس أكرب فطّرمحان 3
 جيد جدا 85 أوليا أمحد كرايف 4
 مقبول 60 أورلّيا كرّسا أمليا 5
 جيد جدا 85 برليياان فطري غيثاين 6
 جييد جدا 80 برافريي فطرا فراستيا 7
 ممتاز 100 بونغا عائشة موليداي سيسونطا 8
 جييد جدا 80 فراموستياإحسان أمحد  9

 ممتاز 90 حمّمد هانيندرا كوثر 10
 جيد 70 حمّمد راّبين أرداينشة 11
 جييد جدا 85 خلل نور عّزيت 12

 990 العدد
 82،5 املعدل

 

الاّلحق  يف االختبارو هبذا البياانت عرف الباحث عن نتائج الطالب 

 جملموعة الضابطة.

 ها:صيلمع تف 990النتائج= اكتسبت الطالب عدد 
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 أشخاص 3يف املعيار ممتاز=  .1

 أشخاص 7يف املعيار جيد جدا=  .2

 شخص 1يف املعيار جيد=  .3

 شخص 1مقبول=  يف املعيار جيد شخصمل  .4

 شخص 0يف املعيار ضعيف=  جيد شخصمل  .5

من هذه البياانت  .82،5 إذا اجتمعت النتائجهم على الدرجة املعدلة=  و

الاّلحق  االختبارو  التمهيدي االختبارنتيجتهم بني  اكبري   اظهر تغيري 

 ضابطة.للمجموعة ال

 حتليل نتائج اإلختبار للمجموعتني طريقة (3

نتائج ج إىل البياانت يف شكل تا حيالطالب،  عند هناك تغيري هلإلثبات 

سبق وحيلل الباحث البياانت كما نتائج  وقد حصل الباحث على هذه ال الطالب.

 كما يلي:   T-testابستخدام الرموز للمجموعتنيأي نتائج اإلختبار 

𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√{
𝑥2 +  𝑦2  

𝑛𝑥 + 𝑛𝑦 − 2} {
1

𝑛𝑥
+ 

1
𝑛𝑦

} 

 

وغري ذلك، ولتسهيل املعرفتها خيتصر الباحث  nو 2yƩو 2xƩملعرفة مصطالح 

 يت:كل نتائج يف اجلدول اآل
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 (9)اجلدول 

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبة رقم
1x 2x (x) 2x 

1y 2y (y) 2y 

1 55 85 03  900 40 80 40 1600 
2 40 90 50 2500 60 95 35 1225 
3 35 80 45 2025 35 80 45 2025 
4 25 75 50 2500 40 85 45 2025 
5 30 90 60 3600 40 60 20 400 
6 25 85 06  3600 30 85 55 3025 
7 30 100 70 4900 35 80 45 2025 
8 25 65 40 1600 65 100 35 1225 
9 25 100 75 5625 45 80 35 1225 

10 35 90 55 3025 40 90 50 2500 
11 25 70 45 2025 30 70 40 1600 
12 30 90 60 3600 50 85 35 1225 

n 
380 1020 640 35900 510 990 480 20100 

 xƩ 2xƩ  yƩ 2yƩ 
 

Ʃx  =640 Ʃy  =480 

𝑛𝑥  = 12 𝑛𝑦  = 12 

Ʃx2 =35900 Ʃy2 = 20100 

𝑀𝑥 =  
Ʃx

𝑛
=53,33 𝑀𝑦 =  

Ʃy  

𝑛
=40 
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Ʃx2 =  Ʃx2 −
(Ʃx)2

𝑛
 

Ʃx2 =  35900 −
(640)2

12
 

Ʃx2 =  35900 −
409600

12
 

Ʃx2 = 35900 − 34133,33 

Ʃx2 = 1766,67 

Ʃy2 =  Ʃy2 −
(Ʃy)2

𝑛
 

Ʃy2 =  20100 −
(480)2

12
 

Ʃy2 =  20100 −
230400

12
 

Ʃy2 =  20100 − 19200 

Ʃy2 = 900 

 

=
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√{
𝑥2 +  𝑦2  
𝑛𝑥 + 𝑛𝑦 − 2} {

1
𝑛𝑥

+ 
1

𝑛𝑦
} 

2

 

𝑡 =
53,33 − 40

√{
1766,67 +  900  

12 +  12 − 2 } {
1

12
+ 

1
12} 

2

 

𝑡 =
13,33

√{
2666,67 

22 } {
2

24}
2

 

𝑡 =
13,33

√5333,34
528

 
2

 

𝑡 = 4,19418 

𝑑𝑓 = 𝑛𝑥 + 𝑛𝑦 − 2 

𝑑𝑓 = 12 + 12 − 2 = 22 

𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 7,97645 𝑡𝑎𝑟𝑎𝑓𝑠𝑖𝑔. = 1% = 0,005 = 2,81876 
𝑑𝑓 = 22 𝑡𝑎𝑟𝑎𝑓𝑠𝑖𝑔. = 5% = 0,025 = 2,07387 
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وحصل احتساب النتيجة أي  T-testقد حسب الباحث ابستخدام رموز 

(t hitung) =4،19418   مث قام الباحث ابلتعيني(t table)  وحبث الباحث

فوجد أن  (t table)من  (degree of freedom/df)عن نتيجة درجة من احلرية 

 %5والنتيجة يف تقدير معنوي  2،81876هي  %1النتيجة يف تقدير معنوي 

 ابلتقدير كما يلي: 2،07387هي 

=  %1نتيجة تقدير معنوي  أكرب من 4،19418ونتائج اإلحصائي = 

مبعىن  2،07387=  %5نتيجة تقدير معنوي  وكذلك أكرب من 2،81876

Ha .فريضة هذا البحث مقبول 
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 امسالفصل اخل

 مناقشة البحث

مبدرسة املتوسطة  لرتقية املفردات يف تعليم اللغة العربيةتطبيق وسيلة البصرية  .أ

 تيكنوا إنسان كامل توابن.

املواد الدراسية الوسائل البصرية هي وسيلة تعليمية يستخدمها املعّلمون لنقل 

البصرية مبعىن نظر  37حيث يقبلها الطالب من خالل حاسة البصر بطريقة متكاملة.

و يعقد التعليم ابستخدام احلاسة البصرية. و لذلك، إن الوسائل ليست واجب ولكنها 

متّمم لتحسني جودة عملية التعليم و التعّلم. الوسائل البصرية هلا دورة مهّمة يف عملية 

التعّلم هي تسّهل الفهم املواد التعليمية و تقّوي األفكار عن املواد اليت قد  التعليم و

أعطاها املدّرس من قبل. يف هذه احلالة، تستخدم الوسائل البصرية كوسيط ملساعدة 

 عملية التعليم مثل وسائل التعليم العام يف املدرسة.

تعليمية منها كل ما وجد حول مكان التعليم يقدر استخدامها لنقل املواد ال

الّلغة و حركة الوجه املدّرس. قال عبد العامل إبراهيم يف كتاب "تنمية وسائل التعليم 

 الّلغة العربية" تقسم الوسائل إىل قسمني، هي:

                                                           
37 Jepri Nugrawiyati, “Penggunan Media Audio-Visual Dalam Pembelajaran Bahasa Arab” . El-
Wasathiya: Jurnal Study Agama, Volume 6, Nomor 1, Juni 2018, 97 
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 األشياء املادية مثل: السورة و غري ذلك. .3

 38الّلغة مثل: املرادف و غري ذلك. .2

لتسهيل الطالب يف فهم الدرس كثري من املعّلمني يستخدمون هذه الوسيلة هي 

على سبيل املثال، إذا كان الطالب ال يعرفون و ال يفهمون عن  .الذي أعطاها املعّلم

املعىن مواد الدرس  يستطيع املعّلم أن يظهر ذلك مواد الدرس بشكل الوسيلة أو غري 

   ذلك. 

يكون املفردات هي جمموعة من الكلمات املعروفة لشخص أو شخص آخر. لن 

املرء قادرا على استخدام العمارة و مهّمة الّلغة يف التواصل مع شكل شامل بدون 

املفردات العربّية هي أحد من عناصر الّلغة العربّية اليت البّد  39معرفة املفردات الواسعة.

ال يعلق اكتساب املفردات مع تقّدم عمر الطالب عليها الطالب يستوليون عليها. 

عند يصيغ الكلمة. يكون شخص أسهل الكتساب املفردات يف مثل فصاحة الكالم 

 سّن البالغ ألن لديه املعرفة الكثرية املساعد يف استخدام املفردات.

يف تلك املدرسة يعرف أبّن درس الّلغة العربية تكون درسا جديدا يف هذه السنة 

ذه بداية هذه السنة. و لذلك يستخدم الباحث هو الطالب يتعّلمون هذا الدرس 

 الوسيلة لتسهيل الطالب يف تعليم الّلغة العربية و كذلك يف اتقان املفردات العربية.

                                                           
38 Muh.Arif dan eby Waksito M., “Pengembangan Media Pembelaaran Bahasa Arab”, (Padang: 
Balai Insan Cendekia Mandiri, 2020), hlm. 17 
39 Widi Astuti, “Berbagai Strategi Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab”, Jurnal komunikasi dan 
Pendidikan Islam, Volume 5, Nomor 2, Desember 2016, 181 
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يف تطبيق وسيلة البصرية قام الباحث التعليم يومني متتابعني يعين يف اليوم اإلثنني 

دقيقة و ذلك قد بزايدة الوقت. يتضمن هذا  90يستمر كل املواجهة قدر   و الثلثاء.

التمهيدي يف املواجهة األوىل و اإلختبار الاّلحق يف املواجهة  البحث على اإلختبار

الثانية.  قسم الباحث الفصل إىل قسمني أو جمموعتني هي جمموعة التجريبية و جمموعة 

الضابطة. قام الباحث يف جمموعة التجريبية مبوضوع عيادة املريض و قام أستاذ فوزان 

 يف جمموعة الضابطة مبوضوع عيادة املريض. 

فعالية استخدام وسيلة البصرية لرتقية اتقان املفردات يف تعليم اللغة العربية مبدرسة  .ب

 .تيكنوا إنسان كامل املتوسطة توابن

و قد سبق ذكر البياانت يف السابق أن الباحث ظهر الفرق بني جمموعتني. و 

 الفرق بني بينهما يعين:

حسن و كان الطالب يشعرون استدل الباحث أبن جمموعة التجريبية هناك تغيري  .1

ابلفراحة و احلماسة. أما جملموعة الضابطة هناك تغيري صغري من اجملموعة 

 التجريبية.

و أما  31،66درجة معدلية يف اإلختبار التمهيدي جملموعة التجريبة هي  .2

. نظرا من تلك النتيجة، أن جمموعة الضابطة 42،5جملموعة الضابطة هي 

 أحسن من جمموعة التجريبة.
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و أما جملموعة  85درجة معدلية يف اإلختبار الاّلحق جملموعة التجريبة هي  .3

. نظرا من تلك النتيجة، أن جمموعة التجريبية أحسن من 82،5الضابطة هي 

 جمموعة الضابطة.

 %1أكرب من نتيجة تقدير املعنوي  4،19418ظهرت نتيجة اإلحصائي  .4

 مبعىن  2،07387  %5و كذلك أكرب من نتيجة تقدير املعنوي  2،81876

Ha .مقبول 

يف تعليم اللغة العربية  لرتقية املفردات البصرية استخدام وسيلة ةفعاليو لذلك 

 فعال. املتوسطة تيكنوا إنسان كامل توابن درسةمب
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 الفصل السادس

 اإلختتام

 اخلالصة .أ

 فعالية استخدام وسيلةو قد شرح الباحث البياانت يف الفصل السابق عن 

املتوسطة تيكنوا إنسان كامل  درسةمبيف تعليم اللغة العربية  لرتقية املفردات البصرية

 . و اإلجابة عن أسئلة البحث هي كما يلي:توابن

ستخدام العربية ابكان الطالب يشعر ابلفراحة و احلماسة يف تعليم املفردات  .1

 . و هم يهتمون إىل مواد الدرس اليت أعطاها املدّرس.البصرية وسيلة

لطالب الفصل يف تعليم اللغة العربية  لرتقية املفردات البصرية استخدام وسيلة أن  .2

فعال. ظهرت  املتوسطة تيكنوا إنسان كامل توابن درسةمبالثاين لفرقة الربّوين 

 2،81876 %1 من نتيجة تقدير املعنوي أكرب 4،19418نتيجة اإلحصائي 

 مقبول. Ha مبعىن  2،07387 %5 من نتيجة تقدير املعنوي ربو كذلك أك

 اإلقرتاحات .ب

لطالب الفصل يف تعليم اللغة العربية  لرتقية املفردات البصرية استخدام وسيلة .1

فعال. و يريد  املتوسطة تيكنوا إنسان كامل توابن درسةمبالثاين لفرقة الربّوين 
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الباحث ملعلم درس الّلغة العربية أن يستمر هذه وسيلة البصرية يف تعليم درس 

 الّلغة العربية خصوصا يف تعليم املفردات العربية.

عن وسيلة  رجاء من هذا البحث لزايدة رأي الباحث و املعّلم درس الّلغة العربية .2

 .تعليم اللغة العربيةالاملفردات يف  البصرية لرتقية

ينبغي للطالب أن حيافظون على فراحتهم و محاستهم عند التعليم ألهنا كي يعرفون  .3

 عند تعليم درس الّلغة العربية.  و املعلومات عن املفردات اجلديدة

وسيلة عن و التدريس نتائج البحث زايدة املعرفة  ينبغي للباحث أن يكون هذه .4

 تعليم الّلغة العربية.البصرية يف 
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 (Pretest)اإلختبار التمهيدي 

 : اسم الطالب

 : الفصل

 

 (x)ِبَوْضِع َعاَلَمِة الضَّْرِب  ِاْخرَت اإِلَجابََة الصَِّحْيَحَة األليف. 

 اقْ َرْأ هِذِه الِقَراَءة! -

 ِعَياَدُة املرِْيضِ 

. َذَهَب حُمَمٌَّد إىَل املْسَتْشَفى لِعِ َو ُهَو املْستْشَفى يف  َمرِْيًضاَكاَن ِإبْ رَاِهْيُم   َياَدةِ َيْشُعُر ِِبملٍَ
 ِإبْ رَاِهْيم. َو َسَأَل حُمَمٌَّد ِإبْ رَاِهْيم َعْن َمَرِضِه: َماَذا ِبَك اَي ِإبْ رَاهْيُم؟ فَ َقاَل إبْ رَاِهْيُم: احلَْمُد لِلّ 

ُهْوٌر َو َعَفاَك. َو قَاَل إبرَاِهْيُم: طَ  هللاَفاَك . َدَعا حُمَمٌَّد قَاِئاًل: شَ مُحَّىو  زَُكامٌ َشْيٌء َبِسْيٌط 
 َعاِجاًل. ِشَفاءً  هللا، و َشَفاَك هللاِإْنَشاَء 

 أَْيَن َيْسُكُن ِإبْ رَاِهْيُم؟ .1
 ْسَتْشَفىد.مُ  ج. َفْصلٌ  ب. ُحْجَرٌة  أ. بَ ْيتٌ 

 أَْيَن َذَهَب حُمَمَُّد؟ .2
 د. َمْيدانٌ  َمْسِجدٌ ج.  َفْصلٌ ب.  ُمْسَتْشَفىأ. 

ْعىَن َكِلَمة "مُحَّى"؟َما  .3
َ
 امل

  Demamج.  Cacarب.  Pusingأ. 
 Batukد. 
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 َأيُّ َمَرٍض ُيِصْيُب ِإبْ رَاِهْيُم؟ .4
  ج. ُسَعالٌ  ب. زَُكامٌ  أ. ُصَداعُ 

 مُحَّىو  زَُكامٌ د. 
 

 َأْكِمِل النُّْطَق التَّالَِيَة! -
 ..... َعِليُّ الطََّعاَم يفْ املْطَعِم. .5

 د. َذَهبَ  ج. َضَربَ  أَكلَ ب.  أ. َجَلسَ 
 ِإبْ رَاِهْيم. َياَدةِ ..... حُمَمٌَّد إىَل املْسَتْشَفى لِعِ  .6

 د. َذَهبَ  ج. َضَربَ  ب. أَكلَ  أ. َجَلسَ 
 َما املعىَن هِذِه الصَُّرُة؟ .7

 
حٌ  أ. ُمَدرِّسٌ   د. ُجْنِدي   ج. طَِبْيبٌ  ب. َفالَّ

 َماَذا َعِمَل حُمَمٌَّد و َعاِئَشُة؟ .8

 
رِْيضِ  ب. زاَِيرَُة الُقبُ ْورِ  َأْكُل الطََّعامِ أ. 

َ
 د.مَتَشَّى  ج. ِعَياَدُة امل
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 اْمإل الَفراَغات اِبلَكِلَمِة املُناِسَبِة! -
َا ......... .9 ْدَرَسِة أِلَهنَّ

َ
 َغاَبْت فَاِطَمة َعِن امل

 َكْساَلنٌ  ج. ُجْوعٌ  ب. َمرِْيَضةٌ  أ. فَ رَاَحةٌ 
 يف .......... َمرِْيًضاَكاَن ِإبْ رَاِهْيُم  .10

ْيدانِ  َفْصلِ أ. ال
َ
 ْسِجدِ د. امل املْستْشَفىج.  ب. امل

 
 الباء. َأِجْب هِذِه اأَلْسِئَلَة ِِبَجلَبٍة َصِحْيَحٍة!

 رَتِهْب هِذِه اجلُْمَلَة! -

 يفْ  –َسَكَن  –املْسَتْشَفى  –حُمَمٌَّد  .1
........................................ 

 
ْدَرَسِة  .2

َ
 إىل –َصَباًحا  –َعِليُّ  –َذهََّب  –امل

........................................ 
ْ ِفْعل َماض ِمْن هِذِه اجلُْمَلةِ  -  !عنيِه
 َرَجَع حُمَمٌَّد ِمَن املْسَتْشَفى .3

........................................ 
 َجَلَس حُمَمٌَّد َعَلى الُكْرِسيِّ و َكَتَب حُمَمٌَّد الِكَتابَةَ  .4

........................................ 
 تَ ْرِجْم هِذِه اجلُْمَلَة إىَل اللَُّغِة اإلْنُدْونِْيِسيْ  .5

 ائِِه""َرَجَع حُمَمٌَّد ِمَن املْسَتْشَفى َمَع َأْصِدقَ 
....................................... 
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 (Posttest) حقاله لاإلختبار ا

 : اسم الطالب

 : الفصل

 

 (x)ِبَوْضِع َعاَلَمِة الضَّْرِب  ِاْخرَت اإِلَجابََة الصَِّحْيَحَة األليف. 

 اقْ َرْأ هِذِه الِقَراَءة! -

 ِعَياَدُة املرِْيضِ 

. َذَهَب حُمَمٌَّد إىَل املْسَتْشَفى لِعِ املْستْشَفى يف  َمرِْيًضاَكاَن ِإبْ رَاِهْيُم   َياَدةِ َو ُهَو َيْشُعُر ِِبملٍَ
 ِإبْ رَاِهْيم. َو َسَأَل حُمَمٌَّد ِإبْ رَاِهْيم َعْن َمَرِضِه: َماَذا ِبَك اَي ِإبْ رَاهْيُم؟ فَ َقاَل إبْ رَاِهْيُم: احلَْمُد لِلّ 

ُهْوٌر َو َعَفاَك. َو قَاَل إبرَاِهْيُم: طَ  هللا. َدَعا حُمَمٌَّد قَاِئاًل: َشَفاَك مُحَّىو  زَُكامٌ ِسْيٌط َشْيٌء بَ 
 َعاِجاًل. ِشَفاءً  هللا، و َشَفاَك هللاِإْنَشاَء 

 أَْيَن َيْسُكُن ِإبْ رَاِهْيُم؟ .1
 ْسَتْشَفىد.مُ  ج. َفْصلٌ  ب. ُحْجَرٌة  أ. بَ ْيتٌ 

 حُمَمَُّد؟أَْيَن َذَهَب  .2
 د. َمْيدانٌ  َمْسِجدٌ ج.  َفْصلٌ ب.  ُمْسَتْشَفىأ. 

ْعىَن َكِلَمة "مُحَّى"؟ .3
َ
 َما امل

  Demamج.  Cacarب.  Pusingأ. 
 Batukد. 
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 َأيُّ َمَرٍض ُيِصْيُب ِإبْ رَاِهْيُم؟ .4
  ج. ُسَعالٌ  ب. زَُكامٌ  أ. ُصَداعُ 

 مُحَّىو  زَُكامٌ د. 
 

 التَّالَِيَة!َأْكِمِل النُّْطَق  -
 ..... َعِليُّ الطََّعاَم يفْ املْطَعِم. .5

 د. َذَهبَ  ج. َضَربَ  ب. أَكلَ  أ. َجَلسَ 
 ِإبْ رَاِهْيم. َياَدةِ ..... حُمَمٌَّد إىَل املْسَتْشَفى لِعِ  .6

 د. َذَهبَ  ج. َضَربَ  ب. أَكلَ  أ. َجَلسَ 
 َما املعىَن هِذِه الصَُّرُة؟ .7

 
حٌ  أ. ُمَدرِّسٌ   د. ُجْنِدي   طَِبْيبٌ ج.  ب. َفالَّ

 َماَذا َعِمَل حُمَمٌَّد و َعاِئَشُة؟ .8

 
رِْيضِ  ب. زاَِيرَُة الُقبُ ْورِ  أ. َأْكُل الطََّعامِ 

َ
 د.مَتَشَّى  ج. ِعَياَدُة امل
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 اْمإل الَفراَغات اِبلَكِلَمِة املُناِسَبِة! -
َا ......... .9 ْدَرَسِة أِلَهنَّ

َ
 َغاَبْت فَاِطَمة َعِن امل

 َكْساَلنٌ  ج. ُجْوعٌ  ب. َمرِْيَضةٌ  فَ رَاَحةٌ أ. 
 يف .......... َمرِْيًضاَكاَن ِإبْ رَاِهْيُم  .10

ْيدانِ  َفْصلِ أ. ال
َ
 ْسِجدِ د. امل املْستْشَفىج.  ب. امل

 
 الباء. َأِجْب هِذِه اأَلْسِئَلَة ِِبَجلَبٍة َصِحْيَحٍة!

 رَتِهْب هِذِه اجلُْمَلَة! -

 يفْ  –َسَكَن  –املْسَتْشَفى  –حُمَمٌَّد  .6
........................................ 

 
ْدَرَسِة  .7

َ
 إىل –َصَباًحا  –َعِليُّ  –َذهََّب  –امل

........................................ 
ْ ِفْعل َماض ِمْن هِذِه اجلُْمَلةِ  -  !عنيِه
 َرَجَع حُمَمٌَّد ِمَن املْسَتْشَفى .8

........................................ 
 َجَلَس حُمَمٌَّد َعَلى الُكْرِسيِّ و َكَتَب حُمَمٌَّد الِكَتابَةَ  .9

........................................ 
 تَ ْرِجْم هِذِه اجلُْمَلَة إىَل اللَُّغِة اإلْنُدْونِْيِسيْ  .10

 ائِِه""َرَجَع حُمَمٌَّد ِمَن املْسَتْشَفى َمَع َأْصِدقَ 
....................................... 
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 السرية الذاتية 

 املعلومات الشخصية -أ
 : زلفيان موالان   االسم

 17150115:   الرقم اجلامعي
 : علوم الرتبية والتعليم / تعليم اللغة العربية   كلية / قسم

 1996يوليو  27: توابن،   مكان واتريخ امليالد
 اإلندونيسية:    اجلنسية

 2017:   سنة بداية الدراسة
 ، توابن 6الرقم  B-3: الشارع دوراين    العنوان

 gmail.com690zulfianmaulana@:   الربيد اإللكرتوين
 

 املستوى  الدراسي -ب

 الرقم املستوى الدراسي السنة
2005 - 2010  1 توابن 1املدرسة اإلبتدائية كوطارجيو  

2011 - 2016  
معهد دار السالم كونتور للرتبية اإلسالمية احلديثة 

 فونوروكو
2 

اآلن - 2017  
قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك 

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
3 
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