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  اإلهــــــداء
  

  امسرتيىن حسن أخالقها وخالصة قلبها: أمي الكرمية  

  )يارب، افتح هلا أبواب رمحتك ( 

  

  حممد حسن صراط: مي أىب الكر

  ) يارب، أسئلك طول عمره بالطاعة واختم له بالعمل الصاحل ( 

  

  حممد رشيد ريضى و حممد فرقان اتاميمى: أخاين احملبوبني 

  )اللّهم قرب وألّف بيننا وارمحنا واجعل اجلنة مثوانا ( 

  

  من قسم تعليم اللغة العربية " ب " إخويت األعزاء طلبة فصل 

  ين كثريا يف إاء كتابة البحثجعوهم الذين س

  

  وأخريا، أهدي هذه الرسالة البسيطة متواضعة 

   مدرسة أم أمين االبتدائية الونجألساتذة اللغة العربية يف



د 

  كلمة الشكر وعرفان
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد . احلمدهللا رب العاملني

  . أما بعد. أمجعني وأله وأصحابه
هلج باحلمد اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أ وقد من

ل نعمائك وعظيم عطائك ي حىت ترضى، على جزيباروالثناء، فلك احلمد ي
أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان  - لبعد محد اهللا تعا -ويشرفنـي 

ومل يبخل أحدهم بشيء طلبت، ومل  إىل خري الوجود ثهلم فضل يف خروج هذا البح
  :ومنهم. يكن حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص

موالنا مالك إبراهيم جامعة تور احلاج إمام سفرايوغو، مدير مساحة األستاذ الدك -1
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج

ا مالك موالنالدراسات العليا جامعة  كلية عميد، مهيمنمساحة األستاذ الدكتور  -2
 .اإلسالمية احلكومية ماالنجإبراهيم 

الدراسات  كليةاللغة العربية  تعليم قسم ، رئيسشهداء صاحل نورمساحة الدكتور  -3
 .اإلسالمية احلكومية ماالنجموالنا مالك إبراهيم العليا جامعة 

 الذي أفاد الباحثاحلاج توركيس لوبيس، بصفة املشرف،  لدكتورل مساحة -4
خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة  علميا وعمليا ووجد

ومن الباحث عظيم الشكر البحث حتـى االنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء 
 .والتقدير
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فله منـي خالص  ةالبحث أكرب األثر يف نفس الباحث مبناقشة هذا
  .الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاء

 قسمالشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف  بكل ةلباحثا تتقدمكما 
اإلسالمية موالنا مالك إبراهيم الدراسات العليا جامعة  كليةاللغة العربية  تعليم

قدموه من العلوم  كل الشكر والتقدير على ما فلهم من الباحث. احلكومية ماالنج
  .واملعارف والتشجيع وجزاهم اهللا عنـي خري اجلزاء

وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل  الشقيق إلخواىن
املتواضع إىل خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير 

  .واالمتنان
  
  

  .واهللا ويل التوفيق
����� 
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  تقرير املشرف
ألنبياء بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف ا

  .به أمجعنيواملرسلني وعلى آله وصح
  :بعد االطالع على البحث التكميلي الذي حضره الطالب

  ريىن هنداياىن:         االسم 
   S-2/08720034: رقم التسجيل 

 الصور يف تعليم اللغة العربيةوسيلة النماذج اسمة ووسيلة استخدام :  موضوع البحث
 دراسة جتريبية مقارنة يف مدرسة  أم أمين  االبتدائية بالونج جاوى(

 أم أمين  االبتدائية بالونج جاوىمدرسة حبث جتريـيب يف ( )الشرقية 
  ) الشرقية

  .ملشرف على تقدميه إىل جملس اجلامعةوافق ا

  ،املشرف

  
  توركيس لوبيساألستاذ الدكتور 

  
  يعتمد،

  رئيس قسم تعليم اللغة العربية
  

  الدكتور شهداء صاحل نور
 197201062005011001:رقم التوطيف

 

  
 
  
  

  وزارة  الشـؤون الدينيـة
  النجمبا  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

  ة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـكلي
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  اعتماد جلنة املناقشة
  :عنوان البحث

  الصور يف تعليم اللغة العربيةوسيلة النماذج اسمة ووسيلة استخدام 
 )الشرقية  دراسة جتريبية مقارنة يف مدرسة  أم أمين  االبتدائية بالونج جاوى( 

  ) الشرقية دائية بالونج جاوىأم أمين  االبتمدرسة حبث جتريـيب يف (
  املاجستري يف تعليم اللغة العربيةحبث تكميلي لنيل درجة 

  S-2/08720034:   رقم التسجيل      ريىن هنداياىن: إعداد الطالبة 
قد دافعت الطالبة عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة املاجستري 

  .م2010أبريل  20يف يوم الثلثاء، يف تعليم اللغة العربية، وذلك 
  :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة

  : ....................التوقيع     رئيسا ومناقشا     شهداء صاحل نورالدكتور  -1
 : ....................التوقيع      مناقشا   على عبد احلليم   الدكتورحممد -2

 ....................: التوقيع       مناقشا   نور حسن عبد الباري الدكتور -3

  ....................: التوقيع    مشرفا ومناقشا     توركيس لوبيس  الدكتور -4
  

  يعتمد،
  عميد كلية الدراسات العليا

  
  األستاذ الدكتور مهيمني

 195612111983031005 : رقم التوطيف

  

 

  
 
  
  

  وزارة  الشـؤون الدينيـة
  مباالنج  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

  لدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةة اـكلي
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  إقرار الطالبة 
  

  : أنا املوقعة أسفله وبيانايت كاآليت 
  يىن هنداياىنر:     مل االسم الكا

  S-2/08720034:    رقم التسجيل 
  

أقر بأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط النجاح لنيل درجة املاجستري 
يف قسم تعليم اللغة العربية كليات الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

  : مباالنج، وعنواا 
 لصور يف تعليم اللغة العربيةاستخدام وسيلة النماذج اسمة ووسيلة ا

  )الشرقية  دراسة مقارنة جتريبية يف مدرسة  أم أمين  االبتدائية بالونج جاوى(
  

  . حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر
وإذا ادعى أحد مستقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا   

 كلياتة على ذلك ولن تكن املسؤولية على املشرف أو على مسئويل أحتمل املسؤولي
  . الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج

  . حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد على ذلك  
  

  م2010أبريل  21ماالنج،               
  توقيع صاحب اإلقرار              

  
  

  يىن هنداياىنر              
              08720034/S-2  
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 البحث مستخلص

استخدام وسيلة النماذج اسمة ووسيلة الصور يف تعليم اللغة ، مـ2010، ريين هندايىن
حتت  ).الشرقية  دراسة جتريبية مقارنة يف مدرسة  أم أمين  االبتدائية بالونج جاوى(العربية،
  توركيس لوبيسالدكتور  : إشراف

  تعليم املفردات، وسيلة الصور ، وسيلة النماذج اسمة ،ماستخدا :الكلمات األساسية 
مقارنة بني استخدام وسيلة النماذج اسمة ووسيلة الصور يف تعليم هذا البحث يهدف 

عليم ف تاهدأومن . عقد هذا البحث يف مدرسة أم أمين االبتدائية الونج الشمالية. املفردات
  . خدام اللغة العربية يف حياماست ميذملدرسة هى قدرة التالا املفردات يف هذه

، هذا البحث باستخدام جمموعتني ، وجرىاملنهج التجريـيبهو واستخدم هذا البحث 
يف السنة الدراسية   االبتدائية يف املرحلة فصل الثاينالمجيع الطلبة يف وعينة البحث . جتريبتني
 .لبااط  62عددهم يبلغ الذين  ،مدرسة أم أمين االبتدائية الونج الشمالية يف  2010–2009

اليت تقوم بتجربة فعالية وسيلة ) Quasi Experiment(ومنهج البحث فهو منهج شبه جتربة 
وسيلة النماذج اسمة ملعرفة فعالية )  T-Test" (ت"النماذج اسمة باملدخل املذكور باختبار 

  .لة، واالختبار، واملالحظاتوأدوات البحث املستخدمة هي املقاب. ووسيلة الصورالتعليمية
كان أكثر التالميذ فصل جتريبة وسيلة النماذج اسمة ونتائج هذا البحث هى 

وهم يشعرون باحلماسة ورغبة . حيبون عندما يف تعليم املفردات باستخدام وسيلة النماذج اسمة
( علّم هذه الوسيلة عندما حضرا امل. طول اشتراكها،  ألنّ هذه الوسيلة يوكّل من حقيقتها

وعندما هم يتمسكون تلك . هم يتحمسون و هلم إرادة قوية يف إمساكها) النماذج اسمة 
وبغري ذلك . الوسيلة حيبون، يضحكون ،يتعجبون ناعمون، ويشعرون شكل من شيئ حقيقيتها

صال يف ألن إلت.  هم يشعرون بسهولة يف تذكري املفردات، ونشاط طول التعليم يف الفصل
الفصل ليس على وجه واحد بني الطالب فقط وإنما اإلتصال على ثالثة وجهات هو بني 

وعندما وقّع تلك وجهات، شعر .  الطالب واحد وأخرى مث املدرس واشتراك العضالت الطالب
و هذه وسيلة النماذج اسمة غري .  الطالب بئة التعلّمهم وبسهولة يف اشتراكها دون املشكلة

ونتيجة استخدام . تالميذ يستطيعون أن ينظرون وسيمعون وأنهم يستطعون أيضا يف إمساكهمال
  %. 90-80حاسة مسع، بصر، واللّمس هو 
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وكان التالميذ يف فصل جتريبة وسيلة الصور حيبون أيضا يف تعليم املفردات 
الّ حتى حضرا ولكن رغبتهم إ. ألنّ وسيلة الصور جدابة، وهيكله جيد. باستخدام الصور

وهذه جيعل أو ينقص . املعلّم تلك الوسيلة فقط، ألنهم يستطعون يف نظرها وال يف إمساكها
ووسيلة الصور ليس يوكّل من . وهم يشعرون أيضا بسهولة يف تذكري معىن املفردات. رغبتهم

ة املستخدمة واحلاس.أشياء حقيقية، ولكن هذه الوسيلة تستطيعون إالّ أن ننظرها على جهتني فقط
  % 55-35ونتيجة استخدام حاسة مسع، بصر، هو . هنا إالّ مسع و بصر

االختبار القبلي لفصل جتريبة وسيلة الصور، أن التالميـذ   &أ%#  ه#"  ونتائج هذا البحث
معين ذلك أن استخدام وسيلة الصور  يف تعليم املفـردات علـى     84.80نالوا الدرجة املعدلة 
ا نتائج االختبار القبلي لفصل جتريبة وسيلة النماذج اسمة، أن التالميذ وأم. املستوي جيد جدا

معين ذلك أن استخدام وسيلة النماذج اسمة  يف تعلـيم املفـردات   84.5نالوا الدرجة املعدلة 
ظهرت نتائج هذا االختبار البعدى لفصل وسيلة الصور، أن التالميـذ  و. جيد جداعلى املستوي 
معين ذلك أن استخدام وسيلة الصور  يف تعليم املفـردات علـى    82.94ملعدلة نالوا الدرجة ا

وأما نتائج االختبار القبلي لفصل وسيلة النماذج اسمة، أن التالميذ نـالوا  . جيد جدااملستوي 
معين ذلك أن استخدام وسيلة النماذج اسمة  يف تعليم املفردات على  85.19الدرجة املعدلة 

هو مـردود،  °  ، فلذلك هـ 1.67أكرب من  3.36" تـ"ألن نتيجة اإلختبار . تازمماملستوي 
واخلالصة من ذلك أن استخدام وسيلة النماذج . مقبولةمقبول أي أن فروض البحث  1وأما هـ
  . من استخدام وسيلة الصور يف تعليم املفردات فعالاسمة  
  

 

 

 

 

 

 

 



 11

ABSTRACT  

Rini Handayani, 2010, Use of Replica and Picture Media For Arabic 
(Vocabolary) Learning (Research Experiments In Primary School 

Ummu Aiman Lawang East Java), Thesis of Post Graduate State 
Islamic University Maulana Malik Ibrahim. Advisors : Dr. Torkis 
Lubis, DESS. 

Keywords: Different between replica and picture media – Vocabulary Learning  

 This thesis aims to compare with replica media and picture media in 
vocabulary learning.  The study was conducted primary school Ummu Aiman 
Lawang is where vocabulary leraned from class two in that junior school. the 
purpose of learning this Arabic language is student could able to apply Arabic in 
daily life completed with 4 other abilities (listening, reading, speaking and 
writing) in a simple pattern based on the age level and amount of vocabularies. 
However, there is a problem in learning Arabic for students because of the 
minimum medium usage. The purpose of this research is, knowing the 
comparation between two media (the replica and picture) in learning the 
vocabularies.  

 Used this kind of research is quantitative research that involves the work 
of students in vocabulary learning by using the replica media, drawing using the 
class 2 and class control-class experiments. Sample of this research is the entire 
2nd grade students junior school in the 2009-2010 year in junior school of 
Lawang, which numbered 62 students. while the research design was quasi-
experimental studies (Quasi experiments) is to test the success of writing using 
these media by using T-Test to determine the effectiveness of this medium.  The 
method of collecting data in this study using interviews, tests, and observations  

 The results of this research are: the Pre test of learning vocabulary in the 
classroom control was (50%) students get excellent value, (46,15%) students get 
well done value , and (3,84%) of students get good.  While in class experiments 
(57,69%) students excellent value, (30,76%) students get well done value, and 
(11,53%) of students get good value.  and post test results on the control class 
(57,69%) students get excellent value, (38,46%) students get well done value, and 
(3,84%) of students get good.  whereas the experimental class was (84,61%) of 
students get excellent value, and (11,53%) students get well done value, and 
(3,84%) of students get good.  The conclusion from this that the use of media 
replica drawings on effective from the use picture media in vocabulary learning, 
are strengthened by results showing T significance level of  3,36  
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ABSTRAK 
Rini handayani, 2010,Penggunaan media miniature dan Media gambar pada 

pengajaran kosa kata (Penelitian Eksperimen perbandingan Di SD 

Ummu Aiman Lawang Timur), Thesis Program Pasca Sarjana 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Pembimbing : 
Dr. Torkis Lubis, DESS 

Kata Kunci : Perbandingan, media replica dan gambar,  Pengajaran kosa kata 
 

Thesis ini bertujuan membandingkan antara media replica dan gambar 
pada pengajaran kosa kata. Penelitian ini dilaksanakan di SD Ummu Aiman 
Lawang Timur yang dimana pembelajaran bahasa arab diajarkan sejak mulai kelas 
2. Adapun tujuan dari pembelajaran bahasa arab di sekolah ini adalah agar peserta 
didik mampu menerapkan bahasa arab dalam kehidupan sehari- harinya serta 
memiliki 4 keterampilan (mendengar, menyimak, berbicara dan menulis) dalam 
pola sederhana sesuai dengan tingkat usia dan jumlah pengausaan kosa kata . 
Akan tetapi  terdapat masalah dalam pembelajaran bahasa arab bagi para siswa itu 
sendiri khususnya pada minimnya media yang digunakan. Dan tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara ke 2 media ( replica dan gambar 
) pada pengajaran kosa kata.  
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang 
mencakup hasil dari perbandingan ke 2 media dalam pengajaran kosa kata melalui 
Pre tes dan Post tes siswa. Dalam penelitian ini  menggunakan 2 kelas yaitu kelas 
control dan kelas eksperiment. Sample penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 
SD Ummu Aiman pada tahun ajaran 2009-2010 di Lawang Timur yang berjumlah 
62 siswa.  sementara desain penelitiannya adalah penelitian eksperimen  yang 
melakukan uji coba ke 2 media tersebut dengan menggunakan T-Test untuk 
mengetahui efektifitas mana antara media replica dan gambar. Adapun metode 
penggumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, Tes, 
dan observasi. 
 Hasil penelitian ini adalah : dari observasi peneliti pada kelas experimen 
media replica bahwasanya ketika media ini dianhadirkan, mereka merasa sangat 
senang dan sangat antusias untuk belajar. Karna sifat dari media ini sebagai 
pengganti dari benda aslinya, kesenangan dan antusias mereka berlanjut selama 
pembelajaran. Mereka sangat menikmati dan merasakan media replica ini dengat 
penuh semangat. Selain itu mereka semakin mudah untuk mengingat arti dari kosa 
kata arab karna adanya media replica.  

Sedangkan hasil dari observasi peneliti pada kelas experiment media 
gambar, bahwasanya mereka merasakan kesenangan sesaat ketika dihadirkan 
gambar dihadapan mereka. Yang lebih sering terlihat adalah kebosanan karna 
gambar ini mereka hanya bisa merasakan dari jarak yang jauh.  

Hasil penelitian dari Pre Tes pembelajaran kosa kata yang dilaksanakn 
pada kelas exsperiment media replica adalah (57,69%) siswa memperoleh nilai 
istimewa, dan (30,76%) siswa memperoleh nilai baik sekali, dan (11,53%) siswa 
memperoleh nilai baik. Sedangkan pada kelas eksperiment media gambar, (50%)  
siswa memperoleh nilai istimewa,  dan (46,15%) siswa memperoleh nilai baik 
sekali, dan (3,84%) siswa memperoleh nilai baik. dan hasil Post Tes pada kelas 
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exsperiment media gambar adalah (57,69%) siswa memperoleh nilai istimewa, 
dan (38,46%) siswa memperoleh nilai baik sekali, dan (3,84%) siswa 
memperoleh nilai baik. sedangkan pada kelas eksperimen media replica (84,61%) 
siswa memperoleh nilai istimewa, dan (11,53%) siswa memperoleh nilai baik 
sekali, dan (3,84%) siswa memperoleh nilai baik. Kesimpulan dari hal tersebut 
bahwa penggunaan media replica pada pengajaran kosa kata adalah Lebih Efektif 
di banding media gambar. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil T yang 
menunjukkan taraf signifikansi 3,36.  
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  األول فصلال
  إلطار العاما

  مقدمة   -أ
ها، ونشرها يف كل للغة العربية، فأحياها، وضمن بقاءنزل القرآن الكرمي با

مكان وصلت إليه الدعوة، وأقبل الناس على تعلم اللغة العربية حبماس يف العصور 
ا يف العصور املتأخرة، حىت اإلسالمية األوىل، مث احنسر تعليمها، وقلّ اإلقبال عليه

العربية سريا إىل فعادت  –وخباصة النصف الثاين منه  –أطل القرن العشرون 
 . 1األوىل، فأصبحت اللغة الثانية اليت تعلم إجبارياً يف كثريٍ من البالد اإلسالمية

ؤسسات اللغة العربية، كما هو معلوم، قد جرى تدريسها يف املدارس واملو
يكن على النحو الذى  ولكن ذلك التدريس مل. خاصة يف املدارس يف إندونيسيا،

 فاستخدام. مل يطبق جيدا، وخاصة ما يتعلّق بطريقة التدريس ووسائلها يراد منه إذ
  . اجليدة إىل النتيجة الطريقة والوسائل املطلوبة تؤدي

 الكالم دون املفردات مستحيل أن يفعله الناس يف أثناء االتصال ألمو
ن يتصل مغ األجنيب فعليه أن السيما ملن يريد أ. اليستطيعون أن يعربوا أغراضهم

كم من متحمس يف االتصال مع األجنيب . املفردات األجنبية الكثرية يستوعب على
أنه يريد أن . ليس له إال احلماسة والتمين ألنه مسكني وقليل املفردات يف ذهنه

فقط يستطيع أن يريد ويرجو ذلك لكنه يتكلم مع السياح العرب مثال لكنه 
ة أن يوجه لطلبما وهذا كثري . اليطيق أن يطبق تلك اإلرادة لقلة املفردات فيه

إندونسيا حني يلتقون مع السودانيني واملصريني والعرب يف اجلامعات أو األسواق 
مع أم قد درسوا العربية على األقل ثالث سنوات يف املدرسة . بأندونسيا

ثالث سنوات أيضا لكنهم قد نسوا  باملدرسة الثانوية ملادةطة مث يلتحقون املتوس

                                                
مؤسسة (غري الناطقية ادروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية ل ،عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان  1

  26ص ) . هـ1423 ،الوقف اإلسالمي
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انطالقا ذه الظاهرة، أن امتالك املفردات . املفردات العربية املدروسة يف مدرستهم
 تولكن يف هذا البحث كان. الكثرية يكون شيئا ضروريا و مهما جلميع الناس

ة خاصة اللغة العربية لدى الطلبة حث يف اكتساب املفردات األجنبية ستبالباحث
  اإلندونسيني
قدمت وسائل االتصال املختلفة امكانيات عظيمة إىل جماالت التربية لقد 

ستفادة منها لسامهت مسامهة ولو أحسن استخدام هذه االمكانيات واال. والتعليم
ة يف رفع مستوى حتصيل التلميذ وحتسني عملية التدريس ومعاجلة كثري من فعال

وقد أيدت ذلك نتائج البحوث الكثرية اليت أجريت يف هذا . ت التعليممشكال
أن استخدام  إىل وقد أشار املدرسون يف كثري من الدراسات اليت أجريت. اال

الوسائل التعليمية ساعدهم على اختصار الوقت الالزم لتدريس كثري من 
  .  2املوضوعات

إما أن يكون باخلربة وإما  فهويتم بصورة خمتلفة كتساب املفردات العربية فا
فالطريقة األوىل يرتكبها الطلبة يف البيئة اللغوية  .أن يكون بإجراء التعلم والتعليم

سودان الاليت يستخدموا مثال كان الطالب يريد أن يتكلم اللغة العربية فيعيش يف 
ول هو فطبعا بدون التعليم يف الفصالسعودية صر أو يف اململكة العربية املأو يف 

وأماالثانية فاليرتكبها الطلبة إال . يتكلم ا يستوعب على املفردات و يستطيع أن
والطريقة األوىل . يف الفصول أو األمكنة الدراسية وإال فال يستطيع أن يسيطروها

اليستطيع أن يفعلها إال الطلبة األغنياء الذي يكفي ماهلم للذهاب إىل البلدان 
وأما الطلبة الذي . الذين هلم منحة دراسية للدراسة إليهاالعرب املرجوة أو الطلبة 

ليس هلم القدرة أن يفعلوا ذلك فيكفى هلم أن يدرسوا العربية يف بلدم وكانت 
أن أكثر الطلبة  طبقا على هذه الظاهرة. الء الطلبةالطريقة الثانية تناسب هلؤ

                                                
. ص )1987دار القلم ، :  الكويت(  ،وسائل االتصال و التكنولوجيا يف التعليم، حسني محدى الطوجج  2

22 
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لذلك . ليم يف بلدماإلندونسيني يكتسبون املفردات العربية بإجراء التعلم والتع
  .كانت أنواع طرق تعليم املفردات ووسائله متنوعة

 .الداعى يف تعليم املفردات كثرية وخمتلفة ولوكانت الطرق املستخدمة
يعلّم الّذى علّم فامل. ليمية غري مناسبة لتلك الطرق فإن التعليم الينجحالوسائل التعو

مثال و الطريقة املباشرة باستخدام منها طريقة الترمجة  املفردات بالطرق املختلفة
من الطلبة  اكثريألن . ال ينجح أو غري فعال ايلة اإليضاح والصور فإن تعلمهوس

البد عليهم أن حيفظوا تلك املفردات مث يدرسون املفردات بطريقة الترمجة الذين 
م الىت دروسها يف السابق، ولكنهم يتضح أاملفردات بإذا سأهلم املدرس أن يعربوا 

وكذلك الطريقة املباشرة بوسيلة اإليضاح كانت هذه الطريقة جيدة . ال حيفظوا
ألن املدرس يدرس املفردات مع أداء األشياء الطبيعية ولكن املشكلة تقع عند تعليم 

يف صف  تلك األشياء الطبيعية احلسية ميكن للمدرس إحضار املفردات اليت ال
  .الدرس

الباحثة أن تقارن بني وسيلة النماذج  تأرادألوىل على املالحظة ا وبناء
و من . الونجباالبتدائية أم أمين مدرسة يف اسمة و الصور يف تعليم املفردات 

مقارنة بني وسيلة النماذج اسمة و ليست القضية يف يف هذا البحث هو هداف أ
ماذج أى فعالة بني وسيلة النمعرفة وإا  ،فحسب الصور يف تعليم املفردات

  . الصور يف تعليم املفردات وسيلةاسمة و
  

  مشكلة البحث  -ب
درسة  أم أمين  ت يف تعليم املفردات العربية مبالوسائل املعينا املدرسنيقلة استخدام  -1

  االبتدائية بالونج
  . وىل يف تعليم اللغة العربيةمعاين املفردات العربية كخطوة االطالب  قلة فهم -2
   . الترمجةيقة طراستخدام  -3



 24

  البحثأسئلة  -ج
  : نظرا إىل خلفية البحث، تقترح الباحثة أسئلة البحث ما يلي

تالميذ نتيجة يف  اسمة لتعليم املفرداتالتعليمية ما أثر استخدام وسيلة النماذج  -1
  ؟  مدرسة أم أمين االبتدائية بالونج

تالميذ رغبة يف  لتعليم املفرداتاسمة التعليمية وسيلة النماذج  ما أثر استخدام -2
  ؟ الونج باالبتدائية أم أمين مدرسة  

مدرسة  أم أمين تالميذ نتيجة يف لتعليم املفردات  وسيلة الصور ستخداما أثر ما -3
  ؟االبتدائية بالونج 

مدرسة  أم أمين تالميذ  رغبة يفوسيلة الصور لتعليم املفردات  استخدام أثر ما -4
 ؟ونج االبتدائية بال

  
  أهداف البحث -د

  : سئلة البحث، فأهداف البحث هي مطابقة أل
اسمة لتعليم املفردات يف التعليمية احلصول على أثر استخدام وسيلة النماذج  -1

  نتيجة التالميذ مدرسة أم أمين االبتدائية بالونج
يف فردات اسمة لتعليم امل التعليمية أثر استخدام وسيلة النماذجاحلصول على  -2

  رغبة التالميذ مدرسة  أم أمين االبتدائية بالونج 
نتيجة التالميذ يف وسيلة الصور لتعليم املفردات  استخداماحلصول على أثر  -3

   مدرسة  أم أمين االبتدائية بالونج
رغبة التالميذ يف وسيلة الصور لتعليم املفردات  استخدام أثراحلصول على  -4

   بتدائية بالونجمدرسة  أم أمين اال
  

  البحث رضيةف هـ
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أكثر فعالية  اسمة التعليميةوسيلة النماذج استخدام أن  يف تقدميه الباحثة هنا
  .لتعليم املفرداتالصور من 

  
  أمهية البحث. و

  األمهية النظرية -1
خلطوات الىت ينبغى معلمي اللغة العربية باملعيار و األسس واد معرفة لتزوي )أ

النماذج وسيلة  تطوير تعليم املفردات باستخداميف  اوهعليهم أن يراع
  . ميةيالتعلاسمة 

 يماجلذابة يف تعل ميةيالتعلوسيلة الإبراز اإلجتاهات العامة واخلاصة عن ) ب
  .املفردات العربية

  مهية التطبيقية  األ -2
 .نجوالاالبتدائية  أم أميناملدرسني إرشاد التالميذ و  ) أ

 . نجوالاالبتدائية  ردات يف مدرسة  أم أمينليم املفزيادة أساليب تع  ) ب
 و ترقية مستوى الطالب والتعلّم، تسهيل عملية التعليم  ) ج
 يستطيع هذا تقدمي حلول للمشاكل املوجودة يف تعليم املفردات حىت  ) د

تعليم املفردات خاصة يف هذه املدرسة وكذلك  البحث أن يرفع كفاءة
      . للمدارس األخرى

  البحث دودح  -ز
الصور يف وسيلة باستخدام النماذج اسمة واملفردات تعليم : يةاملوضوع وددحلا -1

  مها نيتوضوعم
  :    الفواكه )أ 
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جوافةُ  فراولةٌ، أبوالشوك، ليمونَ، سالق، منجيس، كمثرى، جوافةٌ، -     
تفّاحةٌ، برتقالٌ، موز، باباياَ، عنب، أنانس،  املاِء، منجو، رمبوتان،

 ،سةٌ بطّيخنارجيلٌ، خمم . 
  :يوانات احل )ب

-   فرس ،ذئب ،ايب، ثعبانٌ، متساحعت ،البحرِ، طائر فرس ،غنم ،كبش/ 
 حصانٌ، وضفداع(  ،انٌ، فيلٌ، كلبزرافةٌ، غزالٌ، دجاجةٌ، كركد

 .أسد، منر، بقر، مجلٌ 

 
االبتدائية  أمينأم  درسة مب الثاىن الصفومكان هذا البحث : يةاملكان ودداحل -2

اختارت الباحثة هذه املدرسة، أنّ أهداف تعليم اللغة . نجوالب
العربية يف هذه املدرسة مطابقة بأهداف تعليم اللغة العربية لغري 

  .الناطقني ا
 السنة الدراسية املرحلة الثانية من يعقد هذا البحث يف: يةالزمان ودداحل -3

  .م2009-2010
  تعريف املصطلحات -ح

أكثر  .الّىت حتتوى على األشياء اسمة وسيلةال: هى  ةسماج نماذال -1
تشكيلها من األشياء بذاا، وهذه الوسائل اسمة املستخدمة يف التعليم 

ناوهلا الطالب واخلربة الّىت يت. ألشياء الذاتيةاستخداماً من اأا تعترب أسهل 
: مثل  ى اخلربة احلقيقية، خالل إجراء التعليم هى خربة غري مباشرٍ عل

   3 سيارة، سفينة، طائرة، فيل، حصان، وغريها
  الصور هى النماذج اسمة -2

                                                
3 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajaranya, Jakarta: Raja Grafindo, 
2002 
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م الكلمة املناسبة يف استخداقدرة الدارس األجنيب على : رداتتعليم املف -3
    4املكان املناسب

  الدراسات السابقة -ط
قيـادة و   ةلباحثا استخدمهة الىت تث السابقوالدراسات السابقة هي البح

لىت بعدها عندمها ث اوو البح ةث السابقوا، البد للبح، إذًا يف تطوير حبثهااعتماد
اجلامعـة   مكتبـة  حبوث املاجستري املوجـودة يف  ةبعدما الحظ الباحث. العالقة

مقارنة بني وسيلة اليت تبحث  الرسالة ةالباحث مل جيداالنج مباالسالمية احلكومية 
و  .والصور يف تعليم، والبحث اآلن مل ييحث  الباحثني قبلـه النماذج اسمة 

ـ  ، و هـي يف  ةلكن هناك الرسالة اليت تتقارب مع املوضوع الذي يبحثه الباحث
  :اآليت

، فعالية استخدام الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة 2002مصباح،  -1
 5.العربية باملدرسة العالية احلكومية النموذجية فالنكاريا

  ث هدف البحأ
استخدام الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية وصف كيفية  -1

  باملدرسة العالية احلكومية النموذجية فالنكاريا  
الوسائل التعليمية يف تعليم قياس فعالية تعليم اللغة العربية باستخدام  -2

 اللغة العربية باملدرسة العالية احلكومية النموذجية فالنكاريا  
  نتائج البحث 

                                                
منشورات املنظمة : سكوإيسي( ، ناطقني ا مناهجه و أساليبهالتعليم العربية لغري أمحد طعيمة،  يرشد 4

 194ص، ) 1989، اإلسالميةللتربيةوالثقافة

، فعالية استخدام الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية باملدرسة العالية احلكومية 2002مصباح،   5
كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة : ماالنج(رسالة ماجستري غري منشورة، ، النموذجية فالنكاريا

  ).عربيـة، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميةال
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املناسب باألهداف التعليمية واملواد  الوسائل التعليميةاستخدام إن 
  . ية التعليم والتعلم فعالة وصاحلةالدراسة فتكون عمل

  
، فعالية استخدام الصور الكاريكاتورية يف تعليم 2009، فوجي رهايو -2

وايل صاجنا المبونج بالتطبيق يف مدرسة الثانوية ( مهارة الكتابة 
  6.)الشمالية
  البحث أهداف 

كتابة ( اإلمالء ريكاتورية يف استخدام الصور الكامعرفة فعالية  -1
، واختيار املفردات، والقواعد، واملضمون، والتنظيم لطلبة )الكلمات 

 . المبونج الشمالية يف املدرسة الثانوية وايل صاجنا
  منهج البحث 

أما املدخل املستخدم فهو التجريىب الكمي، وجرى هذا البحث 
وعينة البحث مجيع . جمموعتني، جمموعة جتريبة وجمموعة ضابطة باستخدام

يف  2010 – 2009الطلبة يف الفصل الثاين الثانوية يف السنة الدراسية 
ومنهج البحث . طالبا 39المبونج الشمالية، وعددهم وايل صاجنا معهد 

فهو منهج شبه جتربة اليت تقوم بتجربة فعالية الكتابة باملدخل املذكور 
وأدوات البحث . ملعرفة فعالية هذه الصور التعليمية" ت " بار باخت

  . املستخدمة هى املقابلة، واالختبار، واالستبيان
  نتائج البحث 

                                                
بالتطبيق يف مدرسة ( ، فعالية استخدام الصور الكاريكاتورية يف تعليم مهارة الكتابة 2009فوجي رهايو،   6

كليـة الدراسات العليا قسم : ماالنج(رسالة ماجستري غري منشورة، ، )الثانوية وايل صاجنا المبونج الشمالية
  ).ليـم اللغـة العربيـة، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميةتع
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، % )79،50( أن يف اختبار القبلي ملادة الكتابة للمجموعة الضابطة 
ونتائج الطلبة يف اإلختبار % ). 10،25( وأما للمجموعة التجريبة 

( ، وأما للمجموعة التجريبة %)2،57( ة الضابطة البعدي للمجموع
استخدام الصور الكاريكاتورية واخلالصة من هذه نتائج أن %). 66،66

ذات فعالية وتصل هذه الفعالية إىل درجة املستوى  يف تعليم مهارة الكتابة
    %    28،33املعنوي 

  
ية ، فعالية استخدام الوسائل البصرية لتنم2009حممد نعمان محيد،  -3

بالتطبيق يف مدرسة احمللي املتوسطة اإلسالمية ( ، مهارة الكالم
  7. )جوكجاكرتا 

 
  أهداف البحث 

يهدف البحث لتنمية مهارة الكالم بالوسائل البصرية ذات بعدين يف 
مدرسة احمللي املتوسطة اإلسالمية جوكجاكرتا يف النطق واستيعاب 

  . املفردات والتراكيب والطالقة
  منهج البحث 

منهج هذا البحث من نوع البحث الوصفي واإلجرائي الذي يتركب 
التقومي على ) 4(املالحظة، و) 3(التنفيذ، و) 2(التخطيط، و) 1(من 

أما جمتمع البحث فيتكون من املعلم والطلبة الصف الثاين . صورة الدورين
 2008يف مدرسة احمللي املتوسطة اإلسالمية جوكجاكرتا العام الدراسي 

                                                
بالتطبيق يف مدرسة ( ، فعالية استخدام الوسائل البصرية لتنمية مهارة الكالم، 2009حممد نعمان محيد،   7

العليا قسم كليـة الدراسات : ماالنج(رسالة ماجستري غري منشورة، ، )احمللي املتوسطة اإلسالمية جوكجاكرتا 
  ).تعليـم اللغـة العربيـة، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
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املقابلة، ) 2(املالحظة، ) 1: (ومن األدوات جلمع البيانات .2009 –
  االستبيان ) 3(

  نتائج البحث 
عرف أن استخدام الوسائل البصرية ذات بعدين خاصة الصور يف 

استخدام هذه الوسائل ينمي حتمس الطلبة وشجاعتهم . عملية التعليم فعالة
تنمي هذه الوسائل وخاصة يف تعليم مهارة الكالم . واشتراكهم يف التعليم

   . كفاءة الطلبة يف النطق واستيعاب املفردات والتراكيب والطالقة
 

فعالية استخدام البطاقة يف تعليم املفردات ، 2008ديان إيكاوايت،  -4
الثانوية بورواسارى  28بالتطبيق على املدرسة احملسن ( واجلمل العربية 
 8.)ميترو، المبونج 
  أهداف البحث 

ة تعليم مفردات اللغة العربية باستخدام البطاقة لتنمية مدى فعاليمعرفة  -1
  النتيجة عند تالميذ مدرسة احملسن الثانوية

معرفة مدى فعالية تعليم اجلمل العربية باستخدام البطاقة لتنمية النتيجة   -2
 عند تالميذ مدرسة احملسن الثانوية

  منهج البحث 
وهي اليت ترتكز  يف هذا البحث استخدمت الباحثة الدراسة اإلجرائية،

على األعمال التعلمية داخل الفصل حىت خيرج هذا البحث على صورة 
  . البحث االجرائي الفصلي

                                                
بالتطبيق على املدرسة ( ، فعالية استخدام البطاقة يف تعليم املفردات واجلمل العربية 2008ديان إيكاوايت،   8

كليـة الدراسات : ماالنج(، رسالة ماجستري غري منشورة، )الثانوية بورواسارى ميترو، المبونج  28احملسن 
  ).العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
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  نتائج البحث 
) ب(اللغة العربية لتالميذ الصف الثاين استخدام البطاقة يف تعليم أن 

املفردات واجلمل قد جنحت يف رفع جودة تعليم التالميذ يف تدريس 
عليم املفردات جود العالقة االجيابية، مابني املتغريات تثانيا، و. العربية

تعلم ومعرفة ذلك من خالل ارتفاع جودة  لة البطاقةيسواجلمل العربية بو
مبنا سبة الوسيلة اليت ثالثا، أن جناح أى تعليم يتعلق . الصف الثاينتالميذ 

وكلما ارتفعت جودة استخدمها يف يستخدمها املدرس يف التدريس، 
وكلما . التدريس كلما ازدادت وارتفعت جودة التعليم املرجوةعملية 

  . ارتفعت جودة التعليم كلما كانت نتيجة تعلم التالميذ ارتفعت
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  ثاينالفصل ال

  نظرياإلطار ال
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  ثاينالفصل ال
  نظرياإلطار ال

  الوسيلة التعليمية:  املبحث األوىل
   مفهوم الوسيلة التعليمية  - أ

التعليمية أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها املعلم لتحسني عملية  الوسائل
هي كل أداة يستخدمها : ميكن القول إن الوسيلة التعليمية . التعليم والتعلم

املعلم لتحسني عملية التعليم والتعلم، وتوضيح املعاين واألفكار، أو التدريب 
الصاحلة، أو تنمية االجتاهات، على املهارات، أو تعويد التالميذ على العادات 

وغرس القيم املرغوب فيها، دون أن يعتمد املعلم أساسا على األلفاظ والرموز 
  . واألرقام

، فمنهم من أمساها ميهناك اختالف يف تسمية الوسائل التعليمية منذ القد
،  Teaching Aids) (وسائل اإليضاح ومنهم من أطلق عليها معينات التدريس

ولقد اجته ،  (Audio – Visual Aids )اها وسائل مسعية وبصرية ومنهم من أمس
  . الرأي إىل أن كل هذه التسميات قاصرة وتعرب عن وظيفة ضيقة

الوسائل اإليضاح كان منشؤها تصور أن اللغة املنطوقة أو " فتسمية 
املكتوبة عاجزة أن تكون هي وحدها وسيلة التفاهم وأن الكالم وحده عاجز 

ائق واملعلومات وهذا مادعا املفكرين إىل استعمال وسائل إضافية عن نقل احلق
  .  9" أخرى باإلضافة إىل اللغة لتوضيح مدلوالا مثل الرسوم والصور

وأخريا كان هلا مفهوم أعم وأمشل من التسميات السابقة حيث ال ينظر 
ن إليها على أا وسائل يف حد ذاا ولكن على أساس ما حتقق هذه الوسائل م

أهداف سلوكية حمدودة بدرجة عالية من األداء والكفاية واالقتصاد يف 
                                                

مكتبة  :الرياض(، ، الطبعة األوىل، من الوسائل التعليمية إىل تكنولوجيا التعليمماهر إمساعيل يوسف  9
  34 .ص) 1999الشقري، ،
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داخل نطاق  –أو عنصر  –الوسائل جزًءا من " التكلفة أي ميكن اعتبار 
طريقة منهجية تسري وفق  "ويف ذلك عرفها العابد، بأا  . 10" تقنيات التعليم

تخدام خطوات متطورة متكاملة من أجل أهداف سلوكية حمدودة، وبااس
  11" مستحدثات تكنولوجية من مواد وأجهزة ومواقف تعليمية

  دور الوسيلة التعليمية يف عملية التعليم والتعلم  -2
وتنبع أمهية الوسيلة التعليمية ، وتتحدد أغراضها اليت تؤديهايف املتعلم من 

اليت يراد  طبيعة األهداف اليت يتم اختيار الوسيلة لتحقيقها من املادة التعليمية
التعليمية  مث من مستويات منو املتعلمني اإلدراكية ، فالوسائل  لطالب تعلمها،ل

اليت  دين ختتلف إىل حد ما عن الوسائلاليت يتم اختيارها للمراحل التعليمية األ
كاملرحلة  خنتارها للصفوف العليا ، أو املراحل التعليمية املتقدمة،

  .املتوسطةوالثانوية
تلعبه الوسائل التعليمية يف حتسني عملية  وميكن أن نلخص الدور الذي

  :التعليم والتعلم مبايلي 
منذ حركة التعليم السمعي ( أوضحت الدراسات واألحباث : إثراء التعليم  -1

ومروراً بالعقود التالية أن الوسائل التعليمية تلعب دوراً جوهرياً يف ) البصري 
إن هذا . رامج متميزة إثراء التعليم من خالل إضافة أبعاد ومؤثرات خاصة وب

الدور للوسائل التعليمية يعيد التأكيد على نتائج األحباث حول أمهية الوسائل 
التعليمية يف توسيع خربات املتعلم وتيسري بناء املفاهيم وختطي احلدود اجلغرافية 
والطبيعية وال ريب أن هذا الدور تضاعف حالياً بسبب التطورات التقنية 

من البيئة احمليطة باملدرسة تشكل حتدياً ألساليب التعليم  املتالحقة اليت جعلت

                                                
  

جملة بناة األجيال (، يات التعليمية والدور اجلديد للمعلم يف عصر التكنولوجيامفهوم التقنفواز عبد اهللا ،   11
   43: ص) 1998عة العدد الثامن والعشرون، السنة الساب
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والتعلم املدرسية ملا تزخر به هذه البيئة من وسائل اتصال متنوعة تعرض الرسائل 
 . بأساليب مثرية ومشرقة وجذابة 

ويقصد بذلك جعل عملية التعليم اقتصادية بدرجة أكرب من : اقتصادية التعليم  -2
فاهلدف الرئيس للوسائل التعليمية حتقيق  . إىل تكلفتهخالل زيارة نسبة التعلم 

أهداف تعلم قابلة للقياس مبستوى فعال من حيث التكلفة يف الوقت واجلهد 
 .واملصادر 

تساعد الوسائل التعليمية على استثارة اهتمام التلميذ واشباع حاجته للتعلم يأخذ  -3
بعض اخلربات اليت تثري التلميذ من خالل استخدام الوسائل التعليمية املختلفة 

وكلما كانت اخلربات التعليمية اليت مير ا املتعلم أقرب . اهتمامه وحتقيق أهدافه 
إىل الواقعية أصبح هلا معىن ملموساً وثيق الصلة باالهداف اليت يسعى التلميذ إىل 

 .حتقيقها والرغبات اليت يتوق إىل إشباعها
ه أكثر استعداداً للتعلم هذا االستعداد تساعد على زيادة خربة التلميذ مما جيعل  -4

ومثال على ذلك  .الذي اذا وصل اليه التلميذ يكون تعلمه يف أفضل صورة
مشاهدة فيلم سينمائي حول بعض املوضوعات الدراسية يؤ اخلربات الالزمة 

 . للتلميذ وجتعله أكثر استعداداً للتعلم
إنّ اشتراك مجيع  .ملتعلم تساعد الوسائل التعليمية على اشتراك مجيع حواس ا -5

احلواس يف عمليات التعليم يؤدي إىل ترسيخ وتعميق هذا التعلّم والوسائل 
التعليمية تساعد على اشتراك مجيع حواس املتعلّم ، وهي بذلك تساعد على إجياد 

  .عالقات راسخة وطيدة بني ما تعلمه التلميذ ، ويترتب على ذلك بقاء أثر التعلم
واملقصود  .لتعليمية عـلى تـحاشي الوقوع يف اللفظيةتساعد الوسائل ا -6

باللفظية استعمال املدرس الفاظاً ليست هلا عند التلميذ الداللة اليت هلا عند 
املدرس وال حياول توضيح هذه األلفاظ اردة بوسائل مادية حمسوسة تساعد 

وسائل فإن على تكوين صور مرئية هلا يف ذهن التلميذ ، ولكن اذا تنوعت هذه ال
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اللفظ يكتسب أبعاداً من املعىن تقترب به من احلقيقة االمر الذي يساعد على 
  . زيادة التقارب والتطابق بني معاين األلفاظ يف ذهن كل من املدرس والتلميذ

 . يؤدي تـنويع الوسائل التعليمية إىل تكوين مفاهيم سليمة -7
تنمي الوسائل  .ساب اخلربةتساعد يف زيادة مشاركة التلميذ االجيابية يف اكت -8

التعليمية قدرة التلميذ على التأمل ودقة املالحظة واتباع التفكري العلمي للوصول 
وهذا األسلوب يؤدي بالضرورة إىل حتسني نوعية التعلم . إىل حل املشكالت 

 .ورفع األداء عند التالميذ
الصحيحة  تساعد يف تنويع أساليب التعزيز اليت تؤدي إىل تثبيت االستجابات -9

  ).نظرية سكنر(
 . تساعد على تنويع أساليب التعليم ملواجهة الفروق الفردية بني املتعلمني -10
 . تؤدي إىل ترتيب واستمرار األفكار اليت يكوا التلميذ -11
  .تـؤدي إىل تعـديل السلوك وتكوين االجتا هات اجلديدة -12

كلما و. لتعلّموافإذن للوسائل التعليمية تأخذ دورا هاما يف عملية التعليم 
.  بسهولة وبدرجة عالية  لدى التلميذالتعلم حيدث سوف وسائل تعليمية  ستخدم ي

اإلدراك  -attentionاالنتباه : (خالل عمليات متصلة هيألن مل يتم التعلم إال من 
  . processing perceptionاإلدراك الباطين  - perception) املالحظة احلسية(احلسي

  
  التعليمية فوائد الوسيلة   -5

 : منه كثرية فوائد استخدامها أحسن إذا التعليمية للوسائل
 استخدامهم من ليتقل مث ومن ، احلسي لإلدراك ماديا أساسا للتالميذ ميتقد  -1

 . معناها يفهمون ال أللفاظا
 . األثر باقي يتعلمونه ما وجتعل كثريا اهتمامهم تثري  -2
 . الذايت اطالنش إىل التالميذ تدعو واقعية خربات تقدم  -3
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 الصور استخدام عند احلال هو كما ، التفكري استمرارية فيهم تنمي  -4
 . والرحالت ، والتمثيليات ، املتحركة

 . التالميذ عند اللغوية الثروة تنمية يف مث ومن ن املعاين منو يف تسهم  -5
 يف وتسهم ، أخرى أدوات طريق عن عليها احلصول ميكن ال خربات تقدم -6

   12 . وتنوعا وعمقا كفاية أكثر لتالميذا يتعلمه ما جعل
وهذا يتطلب معرفة جيدة .. حتديد األهداف التعليمية اليت حتققها الوسيلة بدقة  -1

بطريقة صياغة االهداف بشكل دقيق قابل للقياس ومعرفة أيضاً مبستويات 
وقدرة املستخدم على حتديد . اخل … العقلي ، احلركي ، االنفعايل  : األهداف
داف يساعده على االختيار السليم للوسيلة اليت حتقق هذا اهلدف أو هذه االه

 . ذلك
ونقصد بالفئة املستهدفة التالميذ ، . معرفة خصائص الفئة املستهدفة ومراعاا  -2

واملستخدم للوسائل التعليمية عليه أن يكون عارفاً للمستوى العمري والذكائي 
 . ام الفعال للوسيلةواملعريف وحاجات املتعلمني حىت يضمن االستخد

.. معرفة باملنهج املدرسي ومدى ارتباط هذه الوسيلة وتكاملها من املنهج  -3
: مفهوم املنهج احلديث ال يعين املادة او احملتوى يف الكتاب املدرسي بل تشمل 

األهداف واحملتوى ، طريقة التدريس والتقومي ، ومعىن ذلك أن املستخدم 
ام اجليد باالهداف وحمتوى املادة الدراسية وطريقة للوسيلة التعليمية عليه االمل

التدريس وطريقة التقومي حىت يتسىن له األنسب واألفضل للوسيلة فقد يتطلب 
 . االمر استخدام وسيلة مجاهريية أو وسيلة فردية

واملعلم املستخدم هو املعين بتجريب الوسيلة .. جتربة الوسيلة قبل استخدامها   -4
ا يساعده على اختاذ القرار املناسب بشأن استخدام وحتديد قبل االستخدام وهذ

                                                
دار : بريوت( إعداجها وطرق إستخدامها، : الوسائل التعليمية التعلمية بشري عبد الرمحن الكلوب،   12

  .28-27، )1986اإلحياء العلوم، 
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الوقت املناسب لعرضها وكذلك املكان املناسب ، كما أنه حيفظ نفسه من 
مفاجآت غري سارة قد حتدث كأن يعرض فيلماً غري الفيلم املطلوب أو ان 
يكون جهاز العرض غري صاحل للعمل ، أو أن يكون وصف الوسيلة يف الدليل 

 . ابق حملتواها ذلك مما يسبب إحراجاً للمدرس وفوضى بني التالميذ غري مط
ومن األساليب املستخدمة يف . يئة أذهان التالميذ الستقبال حمتوى الرسالة  -5

 : يئة أذهان التالميذ 
  .توجيه جمموعة من االسئلة إىل الدارسني حتثهم على متابعة الوسيلة  -)أ

  . التنبيه إىل نقاط هامة مل يتعرض هلا التلخيصتلخيص حملتوى الوسيلة مع  -)ب
 حتديد مشكلة معينة تساعد الوسيلة على حلّها  -)ج

ويشمل ذلك مجيع الظروف الطبيعية : يئة اجلو املناسب الستخدام الوسيلة   -6
اإلضاءة ، التهوية ، توفري االجهزة : للمكان الذي ستستخدم فيه الوسيلة مثل 

فإذا مل ينجح املستخدم للوسيلة  .ملناسب من الدرس ، االستخدام يف الوقت ا
يف يئة اجلو املناسب فإن من املؤكد االخفاق يف احلصول على نتائج املرغوب 

 . فيها 
تقومي الوسيلة  ويتضمن التقومي النتائج اليت ترتبت على استخدام الوسيلة مع  -7

اس حتصيل ويكون التقومي عادة بأداة لقي .األهداف اليت أعدت من أجلها
الدارسني بعد استخدام الوسيلة ، أو معرفة اجتاهات الدارسني وميوهلم 

وعند التقومي  .ومهارام ومدى قدرة الوسيلة على خلق جو للعملية التربوية 
على املعلم أن مسافة تقومي يذكر فيها عنوان الوسيلة ونوعها ومصادرها 

ادة تعليمية ورأيه يف مدى والوقت الذي استغرقته وملخصاً ملا احتوته من م
 .ني واملنهاج وحتقيق االهدافمناسبتها للدارس
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واملتابعة تتضمن ألوان النشاط اليت ميكن أن ميارسها الدارس  متابعة الوسيلة   -8
  13.بعد استخدام الوسيلة ألحداث مزيد من التفاعل بني الدارسني

  أنواع الوسائل التعليمية   -6

  14: اللغة العربية نوعانالوسائل املستخدمة يف تدريس 

وسائل حسية، وهي ما تؤثر يف القوى العقلية عن طريق االدراك احلسى،  -1
ومن األمثال . عندما يعرض املدرس نفس الشيء أو منوذجا له أو صورته

 :الوسائل احلسية لتدريس اللغة العربية، هي
كعرض زهرة أو مثرة أو . تستخدم  يف دروس التعبري: ذوات األشياء   -أ

  .ساعة
تستخدم الوسيلة يف دروس التعبري أو األناشيد أو اإلمالء أو : مناذج جمسمة -ب

  .كنموذج لطائر أو حليوان. القراءة
كما . وتستخدم كالنماذج يف دروس التعبري أو القراءة واألناشيد: الصور - ج

ميكن استخدامها يف التصوير األديب لتوضيح املعىن واألفكار اليت يتضمنها 
  .شعر أو النص األديببيت ال

وحتل جداول توضح بعض القواعد النحوية أو : األلواح املوضوعية  -د
  .اإلمالء

وتستخدم لألمثلة والشرح والرسم وعرض النماذج اجليد يف : السبورات  - ه 
اخلط و تنظيم اإلجابات واحلقاشق واملعلومات للكثري من دروس اللغة 

  .العربية
                                                

كتبة الشقري، م: الرياض(األوىل، . ، طالوسائل التعليمية إىل تكنولوجيا التعليمإمساعيل يوسف ،  ماهر    13
  .174-173. ، ص)1999

  245 :، ص)1998دار النفائس، : لبنان(، خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف حممود معروف،   14
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عليم القراءة للمبتدئني ويف احلديث عن التدارب وتستخدم يف ت: البطاقات - و 
  .التربوسة

تستخدم اللوحات الرملية لتعليم القراءة، وكذلك اللوحات : اللوحات - ز 
  .الوبرية لتثبت فوقها مناذج احلروف والكلمات والعبارات

 .وتسجل مناذج جيدة للترتيالت: األشرطة املسجلة -ح 
العقلية عن طريق األلفاظ عندما يعرض  وسائل لغوية، وهي ما تؤثر يف القوى -2

ومن األمثال الوسائل اللفظية . املعلم األمثلة أو التشبيه أو األضداد أو املرادفات
 :لتدريس اللغة العربية، هي

فالكثري من احلقائق تظل غامضة و غري مفهومة حيت يعرض املثال : األمثلة -)أ
  .هلا، فتستبني معاملها

ضاح معاىن املفردات واألساليب يف دروس القراءة وتستخدم إلي: الشرح -)ب
  .والنصوص و حنوها

وأثرها كبري يف تنمية اخليال، وتزويد الدارسني : القصص و احلكايات -)ج
  15.بأفكار واملفردات واألساليب

  :هي اللغة العربية كلغة ثانية  يف تعليموأما الوسائل التعليمية املستخدمة 

 الوسيلة السمعية  -1

الوسيلة الشريط املسجلة وهو أساسي يف الوسائل التعليمية ومثل هذه 
حيث تسجل النصوص األساسية يف الكتاب املدرسي، وللتمارين الصوتية، 

وميكن استخدام الشريط املسجل يف قاعة . ونصوص االستيعال والقراءة واإلمالء
وباالمكان أن . الدرس أو خمترب اللغة أو املرتل عن طريق استخدام املسجل

                                                

، 1.، طوسائل التدريس اللغة العربيةسيكولوجية الوسائل التعليمية وعبد ايد سيد أمحد منصور،   15 
  .147-144. ، ص)1983دار املعارف، : الرياض(



 41

تستخدم الوسائل السمعية مبفرد أو بصحبة الوسائل البصرية املعينة، كالصور 
  .اإلعتيادية

 الوسيلة البصرية -2
ومن األمثلة هذه . وهي تضم اموعات اليت تعتمد على حاسة البصر

. والنماذج وغريها السبورة واللوحات و البطاقات: الوسيلة متعددة، منها
  .يف نفس الوسائل وكيفية إستخدامها كما سبق شرحها

  الوسيلة السمعية البصرية -3

يف املرحلة األوىل، تستخدم الوسائل البصرية املصحوبة بأصوات مسجلة، 
مع مراعاة أن املواد السمعية البصرية ، تتفق عل ضرورة إجياد ترابط بني املعىن 
الكامن يف الصورة والكالم املسجل الذي يرافقها دف إيصال املعىن للدارسني 

البصرية بأمهية  -وتتمتع الوسائل السمعية. اللجؤ إىل الترمجة للغام الوطنية دون
خاصة عند تأليف كتاب مدرسى موحد لتعليم العربية لغري الناطقني ا حيثما 

وكما سبق اإلشارة فأن الوسائل . كانوا، دون استعمال لغة وسيطة يف التعليم
وذ على إنتباههم وتعزز من ويستح تثري رغبات الدارسنيالسمعية اليصرية 

عملية التعلم، إضاقة إىل ما توفره هذه الوسائل من اقتصاد يف الوقت واجلهد، 
  16.وما تتركه من آثار مستمرة على حواس الدارسني

  الوسائل املعينات يف تعليم املفردات  -7
 االقتران املباشر واالشارة  .أ 
 النماذج  .ب 
 الصور و الرسوم  .ج 

                                                
  .172-170. رجع نفسه، صامل  16
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  سمة مفهومها وأنواعهاالنماذج ا: املبحث الثاين 

  ة مفهوم منادج جمسم  - ب

الوسائل الّىت حتتوى على األشياء عند أزهار األرشاد النماذج اسمة هى 
أكثر تشكيلها من األشياء بذاا، وهذه الوسائل اسمة املستخدمة يف . اسمة

الّىت يبناوهلا  واخلربة. التعليم تعترب بأا أسهل استخداماً من األشياء الذاتية
: الطالب خالل إجراء التعليم هى خربة غري مباشرٍ على اخلربة احلقيقية،  مثل 

  سيارة، سفينة، طائرة، فيل، حصان، وغريها 
مثال ذلك . عند إمام أسرارى النماذج هى عبارة عن شكل مصغر لألشياء

ني بأسعار تباع النماذج يف دكاك. الدمية، ألعاب االطفال، واملصغرات األخرى
تعد . خمتلفة منها ما هو أرخص من الرخيص ومنها ما هو أغلى من الغاىل

النماذج خري معينة لتوضيح معاىن كلمات حمسوسية التوجد داخل الصف 
فتعطى النماذج تصورا متماثال مبدلول الكلمات، . مدلوالا والميكن إحضارها

  . 17اليت حيسن توضيحها بالنماذج ومن الكلمات
تستخدم الوسيلة يف دروس منادج جمسية هي أنّ  ماهر إمساعيل يوسفعند 

كنموذج لطائر أو . أو تعليم املفردات التعبري أو األناشيد أو اإلمالء أو القراءة
  .18حليوان

عبارة عن جمسم منظور مشابه للشيء اسمة هى ذج انمال عند أمحد أمحيد
الشيء احلقيقي  يكون أكرب مناحلقيقي قد يكون أصغر من الشيء احلقيقي وقد 

 19 كنموذج للذرة

                                                
  21. ص )هـ،1995 مكتبة،: نجماال( ، الوسائل املعينات ىف تعليم العربية، إمام أسرارى  17
اللغة العربية،الطبعة  سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريسعبد ايد سيد أمحد منصور،   18

    145. ص ).1983 دار املعارف،: الرياض(، األوىل
 مايو http// www.zulfieda.gov.sa.  )23 تعريفها، أنواعها، وكيفية صنعها، أمحد أمحيد،   19

  ).12:00، يف الساعة 2009
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  ة  منادج جمسمأنواع  -1
منوذج املقياس أو ما يسمى بنموذج الشكل الظاهري ، كنموذج يوضح الشكل  -1

  للطائرة اخلارجي

  . النماذج املفتوحة ، وهي توضح لنا األجزاء الداخلية للشيء احلقيقي -2

 
 . ال تتطرق إىل التفاصيل مثل منوذج للساعة النماذج البسيطة ، وهي النماذج اليت -3

 
ية للشيء احلقيقي النموذج املفكك ، وهو يوضح لنا العالقة بني األجزاء الداخل  -4

   لقلب  مثل منوذج

 
مناذج القطاعات الطولية والعرضية ، وهي توضح التراكيب الداخلية الدقيقة   -6

  للشيء احلقيقي

 
  . ذج مشاة للشيء احلقيقي يف احلجم كنموذج مليزانالنماذج املقلدة ، وهي منا -7

 
النماذج املنطقية ، وهي توضح لنا بعض العالقات الرياضية كنموذج ملثلث قائم  -8

  . الزاوية

 
النماذج اسمة أو ما تسمى بالديوراما ، وهي توضح الشكل النهائي للشيء  -9

  . احلقيقي مثل توضيح الشكل النهائي ملشروع حمدد

النماذج الشغالة ، وهي توضح كيفية عمل الشيء احلقيقي ، كنموذج يوضح  -10
   طريقة عمل حمرك
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 الصور:  املبحث الثالث

  مفهوم الصور -1
تساعد الصور كبار الدارسني على التعرف على الكلمات واملعاين كما 
تساعدهم على ربط الكلمة بالشيئ الذي تشري إليه، وقد يستطيع املعلم أن 

  .مم الكثري من التمرينات اليت تساعد الطالبيص
ومن هنا ال . إن وظيفة من الصور إيصال معين الكلمة أو اجلملة للطالب

  20. القتصادابد ان تتسم هذه الصور والرسوم بالوضوح والبساطة و
  فوائد الصور يف تعليم اللغات األجنبية -2

بفوائد تربوية  إن استعمال الصور يف دروس تعليم اللغة األجنبية يعود
وجنمل فيما . ونفسية وتعليمية ولغوية عديدة علي املدرس والطالب علي السواء

  :يأيت أهم هذه الفوائد
  :إثارة انتباه الطالب  - 1

اليتحقق تعلم جيد غال إذا استطاع املعلم أن حيصر انتباه الدارسني ملا يعرض 
لصور والرسوم وتؤدي ا. من مادة حيت يأمن عدم انصرافهم عما يقدم هلم

دورا كبريا يف ذلك، ملا تضفيه من بعد بصري يتآزر مع  البعد السمعي جلذب 
جتمع الصور عيون الطالب على منظر واحد يف وقت و. انتباه الدارس

  21.واحد
  :يل واحلفظصزيادة التح - 2

إن للصور اليت يصاحبها الصوت أثرا حسيا علي ذاكرة الطالب أقوي من أثر 
أن اخلربات الفنية تترك يف النفس البشرية أثرا ومعروف . وحدها املادة املكتوبة

                                                
الرياض، منشورات املنظمة االسالمية لناطني، حممد علي السيد علي القامسي، التقنيات التربوية يف تدريس اللغة العربية لغري ا 20 

  211ص م،  1991للتربية والعلوم والثقافة إسيكو، 
  173  ، ص/ 2000االردن، دار الفالح للنشروالتوزيع،  حممد علي اخلويل، أساليب تدريس اللغة العربية، 21 
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دا يدوم لفترة طويلة، واستخدام الصور يف دروس العربية يساعدهم علي يعب
  .حفظ املادة اللغوية وتذكرها

  22تقدم احلقائق العلمية يف صورة معلومات بصرية  - 3
  أمهية الصور  -3

  :إيل أمهية التالية  األجنبية يعودإن استعمال الصور يف دروس تعليم اللغة 
تستخدم الصورة يف تعليم معاين الكلمات عن طريق االقتران املباشر بني   -1

 الكلمة والصورة

 تستخدم الصور يف تدريبات التعويض بدال من الكلمات  -2

 تستخدم الصور لتوضيح استعمال بعض التراكيب اللغوية  -3

 صصةتستخدم الصور لتكون حمور كتابة وصفية أو ق  -4

23تستخدم الصور لتوضيح حمتوي مقال أو قصة  -5
 

 تقدم احلقائق العلمية يف صورة معلومات بصرية  -6

 ة بني احلجوم واألبعاد واألشكالنتقدم للدارس فرصة للمقار  -7

  24.متد الدارس بسبل االستنتاج  -8
  خصائص الصور اجليدة -4

 مفيدة وقادرة علي حتقيق الغرض الذي استخدمت منالصورة لكي تكون  
أجله يف دروس تعليم العربية للناطقني باللغات األخرى، ال بد هلا أن تتوفر علي 

  :ما يأيت  هاخصائص معينة أمه
 اإلجياز -1

علومات اجلوهرية املطلوب امليقصد باإلجياز هنا تركيز الصورة علي 
إيصاهلا إيل الطالب والتقليل من املعلومات الثانوية اليت قد تصرف انتباه الطالب 

                                                
  10 بد العظيم عبد السالم الفرجاين، تكنولوجيا إنتاج املواد التعليمية، صح  22
  173  ،مرجع سبق ذكرهحممد علي اخلويل،  23 
  11بد العظيم عبد السالم الفرجاين، تكنولوجيا إنتاج املواد التعليمية، ص ح  24
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ولعل صفة اإلجياز تكون أكثر وجوبا يف الصور اليت . عين املقصودعن امل
فلو فرضنا أننا نريد تعليم كلمة . تستعمل وسيلة معينة يف تعليم معين املفردات

ولكننا رمسنا كلبا بأمكله، فقد يفهم الطالب من الصورة أن كلمة ) ذيل(
الرسم وهلذا جيب فالذيل هو العنصر اجلوهري يف . تعين كلبا أو حيوانا) ذيل(

  .م رسم بقية أجراء جسم احليوان إال ما هو الزم لفهم الذيلدالتركيز عليه وع
 الدقة  -3

ديقيقا، وتتضافر عوامل عدة علي توفري الدقة يف الرسم ينبغي أن يكون 
واقعية الرسم، واستخدام األلوان الطبيعية، واللجوء إيل الصور : الرسم، أمهها 

  . الفوتغرافية
الدكتور علي القامسي بدراسة إحصائية وصفية بسيطة  ولقد قام

الستخدام الصور من جهة، واأللوان الطبيعية وعدمها  من جهة أخري يف عدد 
من أفضل كتب تعليم اللغات األجنليزية والفرنسية واألملانية اليت حتطي باإلقبال 

وترية علي استعماهلا فوجد اا ختتلف أيضا يف هذا اال وليست كلها علي 
  .واحدة، وأحيانا ال يتبع الكتاب الواحد منهجا واحدا يف هذا اخلصوص

 سهولة التفسري -4

يعتمد فهم الصورة إيل حد ما علي خواصهما الذاتية وصلتها خبربات 
البيئة احلقيقية ختتلف بدرجات واملتعلم، وملا كانت خربات املتعلمني األجانب 

تكونت يف جو حضاري خمتلف  امتفاوته عن خربات الناطقني بالعربية أل
وجب أن يأخذ الفنان ذلك يف االعتبار وحياول وصل رسومه خبربات املتعلمني 

  .ملساعدم علي تفسريها وفهمها، لتكون وسيلة معينة حبق ال معيقة
 البساطة -5

نعين بالبساطة هنا أن الصورة ال حتتمل تفسريا مزدوجا وهلذا فهي ال 
وميكن جتنب ازداجية التفسري باستخدام . ا لفهمهاتتطلب من املتعلم جهدا كبري
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وسائل فنية مثل رسم سهم يشري إيل القسم املطلوب يف الصورة، وتلوين 
األجزاء املهمة منها، ووضع األقسام الرئيسية يف الوسط، واستعمال األرقام اليت 

    .تشرح يف أسفل الصورة

  الوضوح -6
املدرسي واضحة  يتبغي أن تكون الصورة املستخدمة يف الكتاب

  25.مساحة مناسبة وطباعة متقنة جيدة: مها : وللوضوح شرطان 
  أنواع الصور -5

ويتم . يستطيع املعلم أن يستخدم أنواعا متعددة من الصور يف الصف
. اختبار النوع املطلوب طبقا ملالءمته ملوضوع الدرس وتوفره وسهولة استعماله

تعددة أهم ما ميكن استخدامه وتقسيم الصور من حيث مصدرها إيل أنواع م
  :منها يف الصف ما يايت

  الرسم علي السبورة). 1
  الصور املقتطعة من الكتب). 2
  )امللصقات السياحية أو الرسوم التوضيحية(املعلقات علي احلائط ). 3
  26)بطاقات املعايدة(البطاقات الربيدية ). 4
 

  : تنقسم الصور إيل قسمني مها  عامعلي شكل و
   صور الثابتةال)  أوال
  الصور املتحركة) ثانيا

  :أما الصور الثابتة فتنقسم إيل قسمني 
  الصور املعتمة) 1(

                                                
  205ص . مرجع سبق ذكرهعلي القامسي،   25

   205 ص. املرجع نفسه  26 
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الصور املعتمة منط من أمناط املواد التعليمية اليت ال ينفذ من خالهلا الضوء 
أثناء عرضها ضوئيا علي أجهزة عرض خاصة باملواد املعتمة، وعليه فإن  مجيع 

املطبوعة علي الورق تعترب من الصور املعتمة،  أنواع الصور الفتوغرافية
وكذلك الرسوم البيانية والتوضيحية والكروكيات ورسوم الفنانني والصور 
املطبوعة يف كتب الدراسني، ويدخل يف إطار الصور واملواد تلك املواد 
اسمة البسيطة اليت ميكن عرضها ضوئيا مثل أدوات اهلندسة، وعينات من 

اقع أو املواد املعدنية كالساعات أو القواطع أو غريها، ونظرا الصخور أو القو
ألن الصور املعتمة ال ينفذ من خالهلا الضوء فإا ال تعرض بنفس أجهزة 

كان الصور . عرض الصور الشفافة، وهلا أجهزة عرض خاصة ا
  .الكاريكاتورية تدل إيل نوع الصور املعتمة

  الفتوغرافيا) 2
املصادر املهمة للصور التعليمية سواء علي هيئة  تعترب الفتوغرافيا من

صورة معتمة أو شفافة أو متحركة، لذلك فمن املهم ملعلم التربية الفنية أن 
يكون ملما بإنتاج الفتوغرافيا حيت ميكنه إنتاج املواد التعليمية غري املتوافرة، أو 

 Photo مكونة من معنيني Photographyاليت يطورا تدريس مقرراته، وكلمة 
مبعين رسم أو  graphوهي بادئة مبعين ضوء أو خمتص بالنور أو مسبب عنه، و

ختطيط، والترمجة احلرفية للكلمة تعين الرسم بالضوء واصطلح علي تسميتها 
، وذلك ألن الضوء يشكل العامل احلاسم يف إنتاج )بالتصوير الضوئ(

  27. املعاجلة املعمليةالفتوغرافيا وحتسينها منذ بداية التصوير بالكامريا حيت

 

 
  

                                                
  92ص  مرجع سبق ذكره،عبد العظيم عبد السالم الفرجاين،   27
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  تعليم املفردات : رابع ث الاملبح
 وأسس اختيارها وأساليب توضيح معانيه املفردات معىن   - أ

. إن املفردات هي أدوات محل املعىن كما أا يف وقت آخركوسيلة للتفكري
ألن املتكلم يستطيع أن يفكر مث  يعرب ما خطر يف باله و فكره بكلمات ما 

واملفردات إحدى من عناصر اللغوية اليت . يطرته على املفرداتوهذا لس 28يريد،
ينبغى على املتعلم اللغة العربية من األجانيب تعلمها لينتج على الكفاءة اللغوية 

 . املرغوبة
 معىن تعليم املفردات  - ب

قد يرى البعض عن معىن تعلم املفردات أو كلمة العربية للتالكيذ األجانييب 
م على ترمجة الكلمات العربية إىل لغتهم األم وإجياد يعين تعلم باكتساب قدر

وخيتلف بعض األخورن، تعرف تعلم املفردات مبعىن قدرة التالميذ . مقابل ملعنها
ولكن كال الرئيني مل يكفي . على حتديد املعىن يف املعاجم و القواميس العربية

ب أو فهم ألن قضية تعليم املفردات اليكف نطق حروفها فحس. معناها متاما
معاا مستقلة، أو معرفة إشتقاق منها أو جمرد وصفها يف تركيب اللغوي 
صحيح، بل أكثر من هذا، إن معيار الكفاءة يف تعليم املفردات هو أن يكون 
التالميذ قادرا على ترمجة الكلمة و حتديد املعىن املفردات ونطقها السليم و 

تها مما ذكر، أال وهو قدرم على كذالك بإضافة إىل شيء أخر اليت ال يقل أمهي
ألن مل يفيد كثري إذ . إستخدام الكلمة املناسبة قي السياق اجلملة الصحيحة

حفظ التالميذ املفردات الكثري ولكن مل يقدر على إستخدامها، وباخلاصة يف 
  . حيام اليومية

                                                
: مكة املكرمة(، طرق تدريسه -مداخله -أسسه: ليم اللغة العربية بلغات أخرىتعحممود كامل ناقة،   28

  .161.، ص)1985جامعة أم القرى، 
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وتعترب بعض اللغويني أن حيفظ التالميذ على املفردات العربية عمال غري 
لمي، ألن إذ أردنا تقومي على قدرة التالميذ ملعرفة قدرم اللغوية على املدرس ع

أن يعد الربنامج ميكن عليهم االتصال بالعربية وبالتراكيب اليت يسيطر عليهم 
  29.وهذا معىن متاما من تعليم املفردات. ويستطيع استخدامها بكفاءة

ة ذخرية املفردات وأما تعلم املفردات يف هذا البحث،  لغرض منو كفاء
ألن ضيق الوقت التعليم يف حجرة الدراسة مل جير كما هو، لذالك . التالميذ

نظرنا أن كثريا من التالميذ مل يستطعوا أن يعرب اجلملة حىت مل جيرى بينهم 
وكما رأي اللغيون أن احلفظ غري علمي، . االتصال لقلة ذخريم املفردات

واملفردات . ذ يف ذكر املفردات دون احلفظلذالك تقوم البحث مبساعدة التالمي
ألن املفردات . املعدة من خالل اللعبة احلاسوبية مستقلة دون وضعها يف الساق

وإن ينجح البحث فكون التالميذ . املقدمة ال حيتاج إىل فهم املعاين الكثرية
بة قادرون على تعبري الكلمات واجلمل العربية يف أمناظ التراكيب املتنوعة واملناس

  .باملوقف، فطبعا، بتعليم أو ارشاد املدرس يف حجرة الدراسة
   أسس اختيار املفردات  - ج

للغة العربية املفردات كثرية يف أي جمال كان، ولكن حنن كمتعلمني اللغة 
من األجانيب مل نقوم على الواجب بسيطرة كل منها، ال سيما للتالميذ 

فمن . ت املناسبة يف مرحلتمهملذالك على املدرس أن خيتار املفردا. املبتدئني
األسس إختيار املفردات أكثرها إنتشارا يف برنامج تعليم اللغة العربية لألجانيب، 

  :هي

                                                
. ، ص)1989إيسكو، : مصر( ، تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبهرشد أمحد طعيمة،  29

194.  
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 وواسعة تفضل الكلمة شائعة:  (frequency) لتواترأو  االشيوع   -1
تقدمي : املثال. االستخدام على غريها ما دامت متفقة معها يف املعىن 

  . الكتاب قبل سيارة
تفضل الكلمة املستعملة يف كل البالد العربية : (range)زع أو املدى التو -2

ساعة العمل من ساعة (تقدمي كلمة : املثال. على الشائعة يف بعضها
  ).الدوام

تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدها : (availability)املتاحية   -3
ل الناس عن حني يطلبها واليت تؤدي له معىن حمدداً و يقاس هذا بسؤا

تقدمي كلمة أكل قبل : املثال. الكلمات اليت يستخدموا يف جماالت معينة
  .ناقش

تفضل الكلمة اليت تكون مألوفة عند األفراد على : (familiarity)األلفة   -4
تفضل بال شك كلمة ) مشس( فكلمة . الكلمة املهجورة نادرة االستخدام 

  .وإن كانتا متفقتني يف املعىن )كاءذُ(
احملصورة  عنتفضل الكلمة اليت تغطي أكثر من جمال : (coverage)الشمول   -5

أفضل يف رأينا من ) بيت (ال ختدم إال جماالت حمدودة ، فكلمة  أو يف جمال
يف  التالميذوإن كان بينهما فروق دقيقة إال أا ال م ) مرتل(كلمة 

رب من ااالت تعطي عدداً أك) بيت( إن كلمة . املستويات املبتدئة خاصة
  .بيت اهللا وبيتنا : ، منهاوللنظر يف هذه االستخدامات

الكلمة العامة  أكثر على تالميذتفضل الكلمة اليت حيتاج إليها ال: األمهية   -6
  . تقدمي املدرسة قبل املطار: املثال.  اليت قد ال حيتاجها أو حيتاجها قليالً

ها ، وذا املنطق يفضل تعليم تفضل الكلمة العربية على غري: العروبة   -7
بدالً من التليفون واملذياع بدالً من الراديو و ) اهلاتف( الدارس كلمة 

فإذا مل توجد كلمة عربية تفضل الكلمة . احلاسوب بدالً من الكمبيوتر 
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املعربة مثل التلفاز على التلفزيون، وأخرياً تأيت الكلمة األجنبية اليت ال 
: مثل -طبعاً  –على أن تكتب باحلرف العريب  مقابل هلا يف العربية،

  30.فيديو
  أساليب توضيح معىن املفردات -د

، بيان ما تدلّ عليه الكلمة بإبراز عينها أو صورا إن كانت حمسوسة -1
باقتران ) قلم(توضيح معىن : املثال. من االسم إو األفعال بل االسم أكثر

ألشياء ال ميكن إحضارها يف ولكن، إذ املفردات من ا). قلم(املباشر إىل 
  .طيارة: حجرة الدراسة، من املمكن تشري النمعىن إىل الصورة، املثال

وأكثر استخدام هذا . ميثل املدرس معىن الكلمة بالتمثيل. متثيل املعىن -2
، ففتح املدرس الباب )فتح الباب: (مثل . األسلوب لتوضيح األفعال

  .إشارة من املعىن
  . كأن يلعب املدرس دور السائق يسوق السيارة: ثال، املمتثيل الدور -3
فيذكر ضدها " حار" سيشرح املدرس معىن : املثال .ذكر املتضادات  -4

  ".بارد"
، فيذكر مرادفها "والدة"سيوضح املدرس معىن : املثال .ذكر املترادفات  -5

  ".أم"
ة زوج وزوج: تذكر الكلمات ف ،للعائلة معىن :، املثالتداعي املعاين   -6

وإنتباها للمدرس أال يشرح املعىن باجلملة أوسع من املعىن . وأوالد وأسرة
" ، عليه أن يذكر اجلملة"مكتبة" املثال، سيشرح املدرس معىن . احملتاج

املكتبة أمام " وال ينبغى له أن يقدم املثال " يف املكتبة كتب كثري
  ".الديوان

   .ذكر أصل الكلمة ومشتقاا   -7

                                                
  .196-195. رشد أمحد طعيمة، مرجع سابق، ص  30
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 اللغوية احلصيلة بناء يف الظاهرة هذه من االستفادة على يعمل الكفء املعلم
 فعند اجلديدة؛ الكلمات معاين توضيح يف االشتقاق ويساعد. لطالبه
 يشتق وما) كتب( أصلها بيان املعلم يستطيع مثالً مكتوب كلمة ورود

 كتاب، كاتب،( اجلديدة بالكلمة صلة ذات كلمات من األصل هذا من
  ).إخل...مكتبة

وهذا مبعىن أن املدرس يشرح املقصود من  .شرح معىن الكلمة بالعربية  -8
معىن التعلم الذايت هي : املثال. الكلمة أو من ممكن تعريف الكلمة

  .الذاتية برغبته مدفوعاً املتعلم به يقوم الذي التعلمي النشاط
 يف هذه احلالة، .إعادة القراءة وتعددها يساعد على معرفة املعىن أكثر -9

يقرأ التالميذ القرأة عدة مرات حىت يكتشف من قراءة أحد منهم املعىن 
  . املقصود

   31 .البحث يف املعجم  -10
  .الترمجة إىل اللغة األم -11

ومن أساليب شرح املفردات سبق ذكرها، يستطيع املدرس أن يستخدم 
بل مل يستطع . إحدى أو أكثر من األساليب إذ مل يكن تفاهم التالميذ

. ام كل منها يف املرحلة اللغوية املبتدئني، لقلة كفاءم اللغويةاستخد
ومن األساليب ميكن إستخدامها يف املرحلة اإلبتدائية هي باقتران املباشر 

وهذه يف أوائل التعليم، . أو بتقدمي الصور املرشيدة إىل الكلمة، أو التمثيل
تخدم أسلوب بل إذ مر التالميذ الدراسة يف زمان، ميكن املدرس أن يس

ويف املرحلة املتوسطة أة . ذكر املتضادات والترادف أو ذكر أصل الكلمة
املتقدمة، على املدرس أن يستخدم بقية األساليب زيادة من األساليب 

                                                
الدورة : ماالنج (، إيضاءات ملتعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ابراهيم الفوزان، عبد الرمحن بن إ  31

، )2009أكتوبر  20-13التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا بالربنامج اخلاص يف تعليم اللغة، ، 
  .115. ص
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وأما الترمجة إىل اللغة األم،  بأن جيتنبها . اليت ينبغى إستخدامها للمبتدئني
  .إال إذ ليس هناك أسلوب آخر

  املفردات طريقة تعليم -هـ
  االستماع إىل الكلمة -1

هذا من قسم األول يف تعليم املفردات للتالميذ األجنبية، بإعطاء هلم  
  .الفرصة ليسمعوا الكلمة من املدرس، إما مستقال أو موقعها يف اجلملة

  نطق الكلمة  -2
بعد إمثال الكلمة من املدرس و يسمعون جيدا، فللتالميذ فرصة نطق ما 

وميكن املعلم أن . ملباشر يساعد ذكر الكلمة كثريامسعهم، ألن التجرب ا
  : يستخدم أسلوب عرض املفردات التالية

  ).صور هناك كان إذا(  الصور كل على نظرة إلقاء الطالب من اطلب -)أ
  .فقط األوىل الصورة على التركيز منهم اطلب -)ب
  .الطالب يستمع بينما واضحاً، نطقاً مرات ثالث الكلمة انطق -)ج
 مجاعياً اإلعادة منهم واطلب واضحاً، نطقاً مرات ثالث الكلمة انطق -)د

  .مرة كل يف بعدك
  .أخطاءهم وصوب فردياً، الكلمة لنطق الطالب بعض اختر -)هـ

  شرح معىن الكلمة  -3
يف هذه املرحلة يشرح املدرس املعىن املفردات بقدر ماستطاع باألساليب 

  .   يف االختيار األخرياليت سبق شرحها و يتجنب عن الترمجة إال
  قراءة و كتابة الكلمة -4

بعد مرحلة االستماع و نطق الكلمة و شرح املعىن، يقرأ املدرس النص 
وبعد القراءة سقوم التالميذ . الذي يضعه مع التالميذ مث ميتبه على السبورة

وبالتاىل يكتب التالميذ الكلمات . بالقراءة ويطالبهم املدرس بنطق السليم
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، ويؤخر الكتابة من النطق ألن البد تبدأ الكتابة إال بعد أن يتم املكتسبة
  .اكتساب املفردات شفويا

  إستخدام الكلمة يف اجلملة -5
  .  يطلب املدرس من تالميذه تكوين مجل حول املفردات املكتسبة

مثل ( يعطى املدرس بعض التمرينات التحريرية ملراجعة العناصر املدروسة  -6
وميكن مزجها مع بعض ) رى باملفردات اجلديدةتكوين مجل أو إكمال أخ

 32.تدريبات األمناط
ميكن إستخدامها يف تعليم املفردات منها السبورة  الوسيلةوأما 

السوداء، والسبورة الوبرية، وبطاقات، والصورة، ، وشيء واقع و اللعبة 
  .وسيأيت الشرح عن الوسيلة يف املبحث التالية 33 .اللغوية

  اختبار املفردات  - و
 ختبار من املتعدداال -1
 !.اعط كلمة أخرى ترادف الكلمات اآلتية يف املعىن: املثال. املترادفات -2
 !.اشرح معىن كل كلمات مما يلي: املثال. الشرح -3
 !.اعط كلمة تضاد الكلمة اآلتية يف املعين: املثال. األضداد -4
اشتقق اسم الفاعل أو املفعول أو الصفة املشبهة من : املثال. االشتقاق -5

 !.مات اآلتيةالكل
اختر من القائمة الثانية كلمة تقارب نطرية هلا يف املعىن يف : املثال. التزاوج -6

 .أو تزويج الكلمة بالصور!. القائمة األوىل
 .امالء الفراغ يف اجلملة اآلتية بالكلمة املناسبة: املثال. ملء الفراغ -7

                                                
، غات احلية األخرى لغري الناطقني ااإلجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللرمحن إبراهيم،   32

  .285، )1987دار الفكر العريب، : القاهرة(
مكتبة التبية : الرياض( عمر الصديق عبد اهللا، وقائق تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا، اجلزء الثاين،   33

  .179. ، ص)هـ1406العريب لدول اخلليج، 
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كلمة مناسبة امالء الفراغ يف اجلملة اآلتية ب: املثال. ملء الفراغ املعاين -8
مذكور أول حرف منها أو آخر حرف منها أو عدد حروفها أو أول 

  34!.حرف و آلخر حرف منها
  تعليم املفردات عند املستوى املبتدئني  - ز

إذا كان التالميذ يقوم بالتدريس يف املستوى األوىل، فمن واجبه التعرف 
املادية جيب أن  على املفردات األساسية للغة، ويف أثناء اختياره من هذه املفردات

. يضع نفسه مكان التالميذ األجنيب الذي يتعلم مفردات تتعلق مبوقف معني
ما املفردات اجلديدة اليت تكون بالنسبة التالميذ أكثر الكلمات : ويسأل نفسه

عتمد يف و كذلك جيب عليه أن ي. فائدة يف هذا املوقف أو السياق احملددة
فكل . اختياره على مبدأ األمهية و األولية، وأن يهتم بالكيفية ال بالكمية

  .املفردات اليت ال ضرورة هلا جيب استبعادها أو إرجاؤها
وأما بالنسبة ببموضوعات فإن غالبية كتب تعليم اللغات لألجنب املبتدئني 

ألطعمة أو الفواكه تدور موضوعاا حول العدد و األلوان، واملدرسة، واملرتل، وا
و لكن حاجات التالميذ غري متساويا متاما يف كل  35.و اخلضروات واملالبيس

معان، وبذالك ال بد ملدرس معرفة حاجات تالميذه، باملفردات حمتاج عندهم 
  . ليستخدمهم يوميا

  
  
  
  
  
 

                                                
  

  .282. رمحن إبراهيم، مرجع سابق، ص  35



 57

 
 
 
  ثالثالفصل ال

  منهجية البحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 58

  الفصل الثالث
  منهجية البحث

   ثمنهج البح  - أ
  مدخل البحث ونوعه . 1

وهذا البحث   .الكميالبحث هو املدخل  اهذإن املدخل املستخدم يف 
يسمي بالتجرييب، وهو حياول يف هذا البحث أن يأخذ تأثريا من املتغري املعني 

جيري هذا البحث باستخدام االختبار القبلى . على املتغري اآلخر مبراقبة جيدة
جمموعتني  هو ني سلوبأهذا البحث  ىف املستخدم سلوباألو. واالختبار البعدي

، ألن اختيار عني البحث (sampling purposive)بطريقة معاية هادفة ، وجتريبتني
للصف جتريبة وسيلة النماذج دئني املبت وهم التالميذ يف املرحلة بأهداف خاص،

  . وسيلة الصور جتربةاسمة و
 ا  جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختياره -ب

بتدائية اال أم أمينمدرسة  يف الميذفمجتمع البحث ىف هذا البحث هو مجيع الت
 لثاينوأما عينة البحث فهى طالب الفصل ا. اطالب 312 الذى كانوا عددهم نجوال

  .طالبا 52الذى كانو عددهم 
  فصلني  الفصل الثاين، ينقسم على: ال أو

موعة الضابطة الطالب يف فصل الباء، با 26ويتضمن من : ثانيا 
Control Class  موعة التجربة 26ويف فصل ألف، با  Experiment Class  

   متغريات البحث  - ج
  :  متغريات البحث اليت استطاع الباحث أن يصل إليها تنقسم كالتايل

ووسيلة  وسيلة النماذج اسمة التعليميةو املتغري املستقل يف هذا البحث ه -1
 الصور
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 االختبار البعدى  يفنتيجة التالميذ  هذا البحث هو تابع يفتغري الامل -2
  مجع البياناتومصادر أدوات  -د

  أدوات مجع البيانات   -1
من البيانات السابقة  ها الباحثة لنيل البيانات هيتالطريقة اليت استخدام

 :يستعمل الباحث حسب إحتياجه أدوات مجع البيانات الىت تتكون من
 املالحظة، )1

طريقة التحليل والتسجيل املربمج واملرتب عن أحوال هي واملالحظة  
وتكتب الباحثة وتسجيل  36. التالميذ أو األفراد واجلماعات بالطريقة املباشرة

  . البيانات املهمة أثناء املالحظة
عملية املالحظة ال جتري حنو احلقائق املنظورة فحسب، بل حنو احلقائق 

رى مثل العبارات والبيانات املعربة وهناك أشياء أخ. املسموعة واحلسية أيضا
  . يف عملية التعليم

 لطلب البيانات املتعلقة مبوقع كيفية وتستخدم الباحثة هذه الطريقة 
   . التعلم والتعليم أثناء

  املقابلة)    2
املقابلة هي طريقة جلمع املعلومات اليت متكن الباحثة من إجابة   

على مقابلة الباحثة للبحوث تساؤالت البحث أو اختبار فروضه، وتعتمد 
وجها بوجه بغرض طرح عدد من األسئلة من قبل الباحثة واإلجابة عليها من 
قبل املبحوث أو يقال أا طريقة طلب البيانات بطريقة احلوار والتساؤل بني 

  :الباحثة هلذا البحث مع  قابالت اليت أجراامل 37. الباحثة والفاعل أو اخلبري
  أم أمين االبتدائية الونجاملدرسة  مدير -1  

                                                
36 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip & Tekhnik Evaluasi Pengajaran, Bandung: Rosdakarya, 
1994. H. 149  
37  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung : Remaja Roesdakarya, 2006), 
hal. 135 
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  مدرس اللغة العربية املدرسة أم أمين االبتدائية الونج -2  
  االختبار )    3

االختبار هو األلة أو اإلجراء أو األنشطة املعقدة لتناول قدرة وسلوك   
ورأي أري  38. الشخص واليت تصور الكفاءة اليت ميلكها يف مادة دراسية معينة

بارة عن السلسلة من األسئلة أو التمرينات أو آالت كونتو أن االختبار هو ع
أخرى املستخدمة لقياس املهارات واملعرفة والذكاء والكفاءة اليت ميلكها الفرد 

 39. أو اجلماعة
( االختبار القبلى واالختبار البعدى : واالختبار ينقسم إىل قسمني  
القبلى من  لإلختباروتأخذ الباحثة  (Pre Test )أما االختبار القبلي ). املوقعي

  .نتيجة النهائي للطالب الصف الثاين
األخر ملعرفة وهو االختبار  (Post Test )والثانية هو االختبار البعدي   

  . باستخدام وسيلة النماذج اسمة التعليميةفهم الطالب عن معاين املفردات 
تقوم الباحثة باالختبار يف الفصل، ملعرفة فهم الطالب عن معاين   

 ووسيلة الصور املفردات قبل و بعد استخدام وسيلة النماذج اسمة التعليمية
   .  يف تعليم املفردات

  مصادر البيانات  -2
  : مها  ر البيانات يف هذا البحث إىل مصدرانمصاد
مدرس  منها املصادر عند املقابلة رئيس املدرسة،: املصادر األساسية   : أوال 

وأوراق الطلبة  و وسائلمبتكر ال اللغة العربية 
درس اللغة العربية، ومالحظة عملية تعليم اللغة 

  . العربية

                                                
38  Muhamad soenardi djiwandono , tes bahasa dalam pengajaran, ITB bandung, 1996 hal 1 
39   Suharsimi arikunto, Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), hal. 
139 
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الكتب عن  من املعلومات مثلالوثائق املتعلقة هي : املصادر اإلضافية :  ثانيا
متعدد الوسائل التعليمية ،  تعليم املفردات و

 قاموس عريب"  أم أمين يف مدرسةاملدروسة الكتاب 
البيانات  و) االندزنيسية –ية االجنليز(الثنائي 

املسجلة كخلفية أو تاريخ بناء املدرسة  أم أمين 
، وعن الترتيب اإلدارى، وعدد نجاالبتدائية الو
نتيجة االختبار القبلى والبعدي ، ىنتالميذه، املبا

  . وأمور أخرى تتعلق ذا البحث
  حتليل البيانات أسلوب -ح

م أو تكون بواسطتها املالحظات الناجتة عن حتليل البيانات هي العملية اليت تنظ  - أ
وقال حممد . تطبيق خطة حبث معينة حبيث ميكن احلصول منها على نتائج

الناذير أن حتليل البيانات فهو شيئ مهم يف البحث، ألنه سيعطي املعىن الذي 
  40.حيتاج يف حتليل املسألة املبحوثة

ـ     Eksperimen)ة أسلوب البحث املطبق يف هذا البحث هـو دراسـة جتريبي

Research) املتغري هوكل شيئ غري ثابـت . يهدف ملقارنة العالقة القوية بني املتغريات .
وسيلة استخدام مقارنة هذا البحث يعتمد على و. تغري احلر هو عنصر يرجى أن يتأثرامل

  .عليم املفرداتيف توسيلة الصور والتعليمية النماذج اسمة 
تمعة احثة ملراجعة البيانات اليت فعلتها يف البيانات ابعد مجع البيانات دف الب

التحليل لتأكيد التحليل السابق حىت  على واالختبار من املقابلة وكذلك املالحظة
  .تستطيع أن تأخذ  النتائج املرجوة من البحث

                                                
40 Moh. Nazir, Metode Penelitian, ( Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003), h. 346 
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مقارنة بني ملعرفة حتليل البيانات من نتيجة االختبار القبلي و البعدي  )1
مة ووسيلة النماذج اتعليم  املفردات العربية لدى  الصور يفوسيلة س

  . بيانات النجاح الكمية إىل بيانات النجاح الكيفيةبالتالميذ ، 
 1: اجلدوال 

  :ىف هذا البحث كما ياىل  ةاملوصفات املستخدم
 التقدير التنيجة الرقم

  ممتاز 100 –85  1
 جدا جيد 84 – 75 2
 جيد 74 – 65 3
 مقبول 64 – 55 4
 راسب  45 -    5 5

  
  مراحل تنفيذ الدراسة   -ز

  :بتنفيذ الدراسة يف املراحل اآلتية  ةقام الباحث
  )م2010مارس  6- 1(االستعدادية  -1

  :تشمل هذه املرحلة على اخلطوات اآلتية
ألن يقوم بتجربة  الونج، ئيةاالبتدا أم أمين مدير مدرسة  ةاستأذن الباحث -)أ

مدة  اسمة ووسيلة الصور يف تعليم املفردات وسيلة النماذج استخدام
إليه خطاب االستئذان للدراسة من عميد كلية الدراسات  تشهر و قدم

  .العليا يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
من مدرس اللغة العربية يف تلك املدرسة اشتراكه طوال  ةالباحث تطلب -)ب

  .هذه الدراسة
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 جتريبيةجتريبتني الذين يتكونان من جمموعة جمموعتني ة الباحث تنعي -)ج
  .وسيلة النماذج اسمة و جمموعة جتريبية وسيلة الصور

  )م2010مارس  10(االختبار القبلي  -2
 ،صف الثّاىنمن الطالب نتيجة االمتحاىن نصف السنة ة الباحث أخذت

  . ختبار القبلي للمجموعتني جتريبتنيال
  )م2010مارس  17- 12(ريبة التج -3

  :تشمل هذه املرحلة على اخلطوات اآلتية
  . الوسيلة التعليمية و االختبار لتعليم املفرداتالباحثة تصميم  -)أ

ة بتعليم املفردات باستخدام وسيلة النماذج اسمة الباحث تقام -)ب
دقيقة باملوضوع  x 45 2حيث أن يف كل لقاء  ،لقائني ووسيلة الصور

  ".الفواكه"و " يواناتاحل"
  )م2010مارس  19(االختبار البعدي  -4

، وهذا بإعطاء التجريبتني باالختبار البعدي على اموعتني ةقوم الباحثت
، و كانت األجوبة احليوانات و الفواكهالتالميذ األسئلة من املوضوع 

صحيح أو ( و على شكل إجابة ) أ، ب، ج(  على شكل االختيارات
  .)خطأ 

  ليل النتائجحت -5
  :تشمل هذه املرحلة على اخلطوات اآلتية

التحرير و التصحيح، وهو تصحيح النتائج احملصولة حذرا من وقوع  -)أ
  .األخطاء

يف التقسيم  ةترميز النتائج، وهو إدخال النتائج يف الرمز تسهيال للباحث -)ب
  .والتحليل
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كذلك إدخال تكوين اجلدول، وهو تقدمي النتائج على شكل اجلدول و -)ج
  .األجوبة احملصولة يف القائمة

التحليل، وهو حتليل النتائج اموعة الستنباط األجوبة ألسئلة البحث و  -)د
 .امللخص

  
  

  2: اجلدول 
   خطوات تدريس املفردات

  املبحث  الفصل  عرض املادة  االسبوع
1  

احلصة (
  ) األوىل

نظرة على كل  طلب من الطالب إلقاء ت  -أ
   اسمة

  األوىل فقط  طلب منهم التركيز على اسمةت - ب
نطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً، بينما ت - ج

  يستمع الطالب 
لب نطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً، واطت -د

  . منهم اإلعادة مجاعياً
تر بعض الطالب لنطق الكلمة فردياً، خت- هـ

  ب أخطاءهميصوتو
  مترينات عن املادة   -و

  احليوانات  بةالتجر

1  
احلصة (

  ) الثانية

   صورتطلب من الطالب إلقاء  نظرة على كل ال  -أ
  تطلب منهم التركيز على اسمة األوىل فقط  - ب
تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً، بينما  - ج

  يستمع الطالب 

  احليوانات  الضابطة 
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تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً، واطلب  -د
  يف كل مرة  منهم اإلعادة مجاعياً   بعدك

ختتر بعض الطالب لنطق الكلمة فردياً،  -ه
  وتصويب أخطاءهم

  مترينات عن املادة  -و
2  

احلصة (
  )األوىل

تطلب من الطالب إلقاء  نظرة على كل   -أ
  اسمة 

  تطلب منهم التركيز على اسمة األوىل فقط  - ب
اً، بينما تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضح - ج

  يستمع الطالب 
تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً، واطلب  -د

  منهم اإلعادة مجاعياً   بعدك يف كل مرة 
ختتر بعض الطالب لنطق الكلمة فردياً، - هـ

  وتصويب أخطاءهم
  مترينات عن املادة  -و

  احليوانات  التجربة

2  
احلصة (

  )الثانية

   صورلى كل التطلب من الطالب إلقاء  نظرة ع  -أ
  تطلب منهم التركيز على اسمة األوىل فقط  - ب
تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً، بينما  - ج

  يستمع الطالب 
تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً، واطلب  -د

  منهم اإلعادة مجاعياً   بعدك يف كل مرة 
ختتر بعض الطالب لنطق الكلمة فردياً، - هـ

  هموتصويب أخطاء

  احليوانات  الضابطة 
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  مترينات عن املادة  -و
3   

احلصة (
  )األوىل

تطلب من الطالب إلقاء  نظرة على كل   -أ
  اسمة 

  تطلب منهم التركيز على اسمة األوىل فقط  - ب
تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً، بينما  - ج

  يستمع الطالب 
اطلب تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً، و -د

  منهم اإلعادة مجاعياً   بعدك يف كل مرة 
ختتر بعض الطالب لنطق الكلمة فردياً، - هـ

  وتصويب أخطاءهم
  مترينات عن املادة  -و

  الفواكه  التجربة

3  
احلصة (

  )الثانية

  صورتطلب من الطالب إلقاء  نظرة على كل ال  -أ
  تطلب منهم التركيز على اسمة األوىل فقط  - ب
الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً، بينما تنطق  - ج

  يستمع الطالب 
تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً، واطلب  -د

  منهم اإلعادة مجاعياً   بعدك يف كل مرة 
ختتر بعض الطالب لنطق الكلمة فردياً، - هـ

  وتصويب أخطاءهم
  مترينات عن املادة  -و

  الفواكه  الضابطة

4  
احلصة (

  )األوىل

من الطالب إلقاء  نظرة على كل  تطلب  -أ
  اسمة 

  تطلب منهم التركيز على اسمة األوىل فقط  - ب

  الفواكه  التجربة
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تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً، بينما  - ج
  يستمع الطالب 

تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً، واطلب  -د
  منهم اإلعادة مجاعياً   بعدك يف كل مرة 

لكلمة فردياً، ختتر بعض الطالب لنطق ا- هـ
  وتصويب أخطاءهم

  مترينات عن املادة  -و
4  

احلصة (
  ) الثانية

   صورتطلب من الطالب إلقاء  نظرة على كل ال  -أ
  تطلب منهم التركيز على اسمة األوىل فقط  - ب
تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً، بينما  - ج

  يستمع الطالب 
ث مرات نطقاً واضحاً، واطلب تنطق الكلمة ثال -د

  منهم اإلعادة مجاعياً   بعدك يف كل مرة 
ختتر بعض الطالب لنطق الكلمة فردياً،  - هـ

  وتصويب أخطاءهم
  مترينات عن املادة  -و

  الفواكه  الضابطة 

  "احليوانات والفواكه "   االختبار البعدي  5
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  رابعالفصل ال
  عرض البيانات وحتليلها

  ومناقشتها
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  الفصل الرابع
  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

  مدرسة أم أمين االبتدائية الونج نبذة تارخيية عن : املبحث األول 
 تأسيس مدرسة أم أمين االبتدائية الونج  - أ

 سنة يفسة االجتماعية والتربوية االسالمية اليت قامت ؤساملتأسست 
و قد أصبحت  ة سىت حرية،األستاذ ميالدية هذا  وقد أسسها 1992

مدرسة أم يف أول إقامته، وقد بدأت . مدرسة أم أمين االبتدائية الونج مبدير
 29قبل إال فصال فقط، به يف أول إقامتها ال ت أمين االبتدائية الونج

  .طالبا وطالبة 53ذلك اليوم  عددهمو  الطالبات 24و  الطالب
 

 البتدائية الونج مدرسة أم أمين ااملوقع اجلغرىف   - ب

قع هذه املدرسة ت. ارعمن الس اًقريب الًيف مكان سهموقع هذه املدرسة 
  . ماالنج جاوى الشرقية –الونج  20يف الشارع أرغو فورو، منرة 

روضـة األطفـال   : وكان املدرسة تتكونت فيها من املدارس، منـها 
)TK( املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ،)MI( اإلسـالمية   ، املدرسة املتوسـطة
)MTs .(  

  
    املدرسية مكونات - ج 
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  1: جدول 
  املكونات يف هذه املدرسة

  اجلملة  املدرسية مكونات
  املدرسة إدارة مدير -
  األساتذةإدارة  -
  معمل احلاسوب -
  معمل اللغة -
  مصلى  -
  إدارة املدرسة -
  املكتبة -
  املقصف -
  الدراسية لوالفص -

1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
5  

  
 

 الونجبأم أمين االبتدائية درسة منهج م  - د

قسمني القسم األول إيل  ه املدرسةنقسم مستوى الدراسة يف هذي
املستوى .  بتدائيةمستوى االهو  والقسم الثاين  روضة األطفالمستوى 

ينقسم إىل فصل اثنا عشرة غرفة، وكلّ من  ست فصول و يتكون بتدائيةاال
 أمين االبتدائية الونج املدرسة أمويف هذه ". ب " و " أ " قسمني فصل 

وزارة التربوية نهج الذي قد قررته وزارة الشؤون الدينية وعلى امليعتمد 
 مبادئ، وتطوير هذا املنهج على بناء )KTSP(  يف هذه اجلمهوريةالوطنية 

41   

                                                
41    NOPQRا TUVWو YZ ذة]^_Z 
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 تعليم اللغة العربية فيها   - و

وزارة الشؤون الدينية  أنّ تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة يطبق من
يبدأ تعليم اللغة العربية يف هذه . يف هذه اجلمهوريةوزارة التربوية الوطنية و

والكتاب املستخدمة . املدرسة من فصل الثاىن االبتدائية حىت فصل السادس
يف تعليمها هى متفرق، تعليم اللغة العربية يف فصل الثاىن خاص لتعليم 

ىل فصل السادس املفردات فحسب، والكتاب املستخدمة من فصل الثالث إ
وزارة التربوية وزارة الشؤون الدينية ويف تعليم املفردات هى كتاب من 

وأما هدف من تعليم اللغة العربية يف هذه . يف هذه اجلمهوريةالوطنية 
  . املدرسة هى 

 تطبيق اللغة العربية يف حيام اليومية -2

القراءة  لدى الطالب على املهارات اللغوية هى مهارة االستماع، الكالم، -3
شكل سهلة يناسب مبستوى العمر و يستوعبهم على املفردات والكتابة على 

 . العربية

 الفرآن الكرمي   فهم -4
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  إجراءات البحث:   املبحث الثاين 
 وسيلةالنماذج اسمة ووسيلة خطوات تدريس املفردات باستخدام   - أ

 الصور

 أربعة، و قد عقدت تفردالقاءات يف تدريس امل مخسة عقدت الباحثة
  . و لقاءا واحدا لالختبار البعدى لتطبيقت لقاءا

تدريس وسيلة الصور  يف و النماذج اسمةوسيلة الباحثة   تماستخد
وسيلة النماذج اسمة و  جتريبة قامت الباحثة بالتعليم يف اموعة. ملفرداتا

أربعة ملدة الثاىن وألول ويف احلصة ا اخلامسيف يوم الصور جتريبة اموعة 
  . والتايل خطوات  التدريس يف كل لقاء، دقيقة ومخسني

  
  )وسيلة النماذج اسمةجتريبة لفصل ( :اللقاء األول

  2010مارس  4اخلامس  : اليوم     لغة العربيةال:   املادة
  دقيقة 2x45:  الزمن  ) احليوانات(املفردات  : املوضوع
  )  النماذج اسمة( الثاين:  الفصل     ياالبتدائ:  املستوى

  

 األهداف  - أ
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  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي
 كساب املفردات اجلديدة إ -1

 تعويد الطالب دقّة يف التعبري  -2

 فهم املعاىن املفردات  -3

  قدرة الطالب أن يضع املفردات يف مجل العربية  -4
 الوسيلة   - ب

كبش، (  مةالنماذج اس: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
 فرس ،ذئب ،ايب، ثعبانٌ، متساحعت ،البحرِ، طائر فرس ،حصانٌ،  /غنم

وضفداع (   
 الطريقة   - ج

  طريقة املباشرة: املستخدمة يف هذا التعليم هي طريقةأما ال
 2: اجلدوال 

  باستخدام النماذج اسمةاألوىل  اللقاء إجراءات التدريس يف
  حظاتاملال  الوقت  عرض املادة  الرقم

  :املقدمة   .1111

    إلقاء السالم  -1

    التعارف  -2

بيان عن الذي يريد إيصاله يف ذلك   -3
  ا الطلبة اليوم

    دقيقة 10

   30  :العرض   .2222
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تطلب من الطالب إلقاء  نظرة على   -1
 اسمة النماذج كل 

النماذج تطلب منهم التركيز على   -2
 اسمة األوىل فقط 

تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً   -3
 بينما يستمع الطالب واضحاً، 

تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً   -4
واضحاً، واطلب منهم اإلعادة مجاعياً   

 بعدك يف كل مرة 
ختتر بعض الطالب لنطق الكلمة   -5

 فردياً، وتصويب أخطاءهم
  مترينات عن املادة  -6

  دقيقة

  :االختتام   .3333

الطلبة مجع  من تطلب املدرسة -1
 وظيفتهم

  يوم التايلاتفاق علي املوضوع لل -2

    دقيقة 5

  
فألقت السالم يف أول مرة اعتمادا على هذه اخلطة، دخلت الباحثة الفصل 

ألن هذا اللقاء األول عرفت الباحثة نفسها وبعد ذلك و. والطلبة جييبون السالم
، بعد قراءة كلهم الطلبة ءملعرفة أمساواحد فواحدا قرأت الباحثة كشف احلضور 
 هذه يف  الذي يريد إيصال الباحثة بيان عن وم، كشف احلضور مع التعرف

، ويف النهاية مخس وأربعني دقيقةإتباع الدرس خالل  فطلبت الباحثة الطلبة . احلصة
   .وظيفتهمالطلبة مجع  من طلبت الباحثة



 75

  
  )وسيلة الصورجتريبة لفصل ( :األوىلاللقاء 

  2010مارس  4اخلامس  : اليوم     لغة العربيةال:   املادة
  دقيقة 2x45:  الزمن  ) احليوانات(املفردات  : وضوعامل

  )  الصور(  الثاين:  الفصل     االبتدائي:  املستوى
  
  

 األهداف  - أ

  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي
 كساب املفردات اجلديدة إ -1

 تعويد الطالب دقّة يف التعبري  -2

 فهم املعاىن املفردات -3

  بية قدرة الطالب أن يضع املفردات يف مجل العر -4
 الوسيلة   - ب

كبش، غنم، فرس (  الصور: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
 فرس ،ذئب ،ايب، ثعبانٌ، متساحعت ،البحرِ، طائر/  حصانٌ، وضفداع( 

 الطريقة   -ج

  طريقة املباشرة: املستخدمة يف هذا التعليم هي طريقوأما ال
  3: جدوال 

  باستخدام الصور  اللقاء األوىل إجراءات التدريس يف        

  املالحظات  الوقت  عرض املادة  الرقم

    دقيقة 10  :املقدمة   .1111
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    إلقاء السالم  -1111

    التعارف  -2222

ا  بيان عن الذي يريد إيصاله يف ذلك اليوم  -3333
  الطلبة

  :العرض   .2222

تطلب من الطالب إلقاء  نظرة على كل  -5
  الصور

األوىل  نهم التركيز على الصورتطلب م -6
 فقط 

طق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً، تن -7
 بينما يستمع الطالب 

تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً،  -8
واطلب منهم اإلعادة مجاعياً   بعدك يف 

 كل مرة 
ختتر بعض الطالب لنطق الكلمة فردياً،  -9

 وتصويب أخطاءهم
  مترينات عن املادة -10

    دقيقة 30

  :االختتام   .3333

 وظيفتهمع الطلبة مج من تطلب املدرسة -1

  اتفاق علي املوضوع لليوم التايل -2

    دقيقة 5
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فألقت السالم يف أول مرة اعتمادا على هذه اخلطة، دخلت الباحثة الفصل 
ألن هذا اللقاء األول عرفت الباحثة نفسها وبعد ذلك و. والطلبة جييبون السالم

قراءة  ، بعدكلهم الطلبة ءملعرفة أمساواحد فواحدا قرأت الباحثة كشف احلضور 
هذه يف  الذي يريد إيصال الباحثة بيان عن وكشف احلضور مع التعرف م، 

، ويف النهاية  مخس وأربعني دقيقةإتباع الدرس  فطلبت الباحثة الطلبة . احلصة
   .وظيفتهمالطلبة مجع  من طلبت الباحثة

  
  
  

  )وسيلة النماذج اسمةجتريبة لفصل ( :ثاين اللقاء ال
  2010مارس  11اخلامس  : اليوم     العربيةلغة ال:   املادة

  دقيقة 2x45:  الزمن  ) احليوانات(املفردات  : املوضوع
  ) النماذج اسمة ( الثاين:  الفصل     االبتدائي:  املستوى
 األهداف  - أ

  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي
 كساب املفردات اجلديدة إ -1

 تعويد الطالب دقّة يف التعبري  -2

 املفردات  فهم املعاىن -3

  قدرة الطالب أن يضع املفردات يف مجل العربية  -4
 الوسيلة   - ب

زرافةٌ، (  النماذج اسمة: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
 ) غزالٌ، دجاجةٌ، كركدانٌ، فيلٌ، كلب، أسد، منر، بقر، مجلٌ 

 الطريقة   - ج
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  شرةطريقة املبا: املستخدمة يف هذا التعليم هي طريقةأما ال
 4: جدوال 

  باستخدام النماذج اسمة  الثاىن إجراءات التدريس يف اللقاء
  املالحظات  الوقت  عرض املادة  الرقم

  :املقدمة   .1111

    إلقاء السالم  -1111

    التعارف -2222

بيان عن الذي يريد إيصاله يف ذلك  -3333
  ا الطلبة اليوم

    دقيقة 10

  :العرض   .2222

تطلب من الطالب إلقاء  نظرة على   -1
 اسمة  كل النماذج

تطلب منهم التركيز على النماذج   -2
 اسمة األوىل فقط 

تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً   -3
 واضحاً، بينما يستمع الطالب 

تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً   -4
واضحاً، واطلب منهم اإلعادة مجاعياً   

 بعدك يف كل مرة 
ختتر بعض الطالب لنطق الكلمة فردياً،   -5

30 
  دقيقة
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 وتصويب أخطاءهم
  مترينات عن املادة  -6

  :االختتام   .3333

 وظيفتهمالطلبة مجع  من تطلب املدرسة -1

  اتفاق علي املوضوع لليوم التايل -2

    دقيقة 5

  
فألقت السالم يف أول مرة اعتمادا على هذه اخلطة، دخلت الباحثة الفصل 

ذلك قرأت  ألن هذا اللقاء األول عرفت الباحثة نفسها وبعدو. والطلبة جييبون السالم
، بعد قراءة كشف كلهم الطلبة ءملعرفة أمساواحد فواحدا الباحثة كشف احلضور 
فطلبت . هذه احلصةيف  الذي يريد إيصال الباحثة بيان عن واحلضور مع التعرف م، 

 من ، ويف النهاية طلبت الباحثةإتباع الدرس خالل مخس وأربعني دقيقة الباحثة الطلبة 
   .وظيفتهمالطلبة مجع 
  

  )وسيلة الصورجتريبة لفصل ( :الثاىن اللقاء 
  2010مارس  11اخلامس  : اليوم    اللغة العربية :   املادة

  دقيقة 2x45:  الزمن  ) احليوانات(املفردات  : املوضوع
  ) الصور (  الثاين:  الفصل     االبتدائي:  املستوى
 األهداف    - أ

  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي
 دات اجلديدة كساب املفرإ  -  ت

 تعويد الطالب دقّة يف التعبري   -  ث

 فهم املعاىن املفردات  -  ج

  قدرة الطالب أن يضع املفردات يف مجل العربية   -  ح
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 الوسيلة   -ب

زرافةٌ، غزالٌ، (  الصور: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
  ) دجاجةٌ، كركدانٌ، فيلٌ، كلب، أسد، منر، بقر، مجلٌ 

 الطريقة    -ج

  طريقة املباشرة: املستخدمة يف هذا التعليم هي طريقوما الأ
  

  5: جدوال 
  باستخدام الصور  الثاىن إجراءات التدريس يف اللقاء                

  املالحظات  الوقت  عرض املادة  الرقم

  :املقدمة   .1111

    إلقاء السالم  -1111

    التعارف  -2222

 بيان عن الذي يريد إيصاله يف ذلك اليوم -3333
  ا الطلبة

    قةدقي 10

  :العرض   .2222

تطلب من الطالب إلقاء  نظرة على كل  -4
 الصور 

تطلب منهم التركيز على الصور األوىل  -5
 فقط 

تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً،  -6

30 
  دقيقة
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 بينما يستمع الطالب 
تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً،  -7

واطلب منهم اإلعادة مجاعياً   بعدك يف 
 كل مرة 

الكلمة فردياً،  ختتر بعض الطالب لنطق -8
 وتصويب أخطاءهم

  مترينات عن املادة -9
  :االختتام   .3333

 وظيفتهمالطلبة مجع  من تطلب املدرسة -1

  اتفاق علي املوضوع لليوم التايل -2

    دقيقة 5

فألقت السالم يف أول مرة اعتمادا على هذه اخلطة، دخلت الباحثة الفصل 
األول عرفت الباحثة نفسها وبعد ذلك ألن هذا اللقاء و. والطلبة جييبون السالم

، بعد قراءة كلهم الطلبة ءملعرفة أمساواحد فواحدا قرأت الباحثة كشف احلضور 
هذه يف  الذي يريد إيصال الباحثة بيان عن وكشف احلضور مع التعرف م، 

، ويف النهاية  إتباع الدرس مخس وأربعني دقيقة فطلبت الباحثة الطلبة . احلصة
   .وظيفتهمالطلبة مجع  من ثةطلبت الباح

  
  )وسيلة النماذج اسمةجتريبة لفصل ( :الثالث اللقاء
  2010مارس  18اخلامس  : اليوم    اللغة العربية:   املادة

  دقيقة 2x45:  الزمن  ) احليوانات(املفردات  : املوضوع
  ) النماذج اسمة ( الثاين:  الفصل     االبتدائي:  املستوى
 األهداف  - أ

  :هذا التعليم إيل حتقيق ما يلييهدف 
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 كساب املفردات اجلديدة إ -1

 تعويد الطالب دقّة يف التعبري  -2

 فهم املعاىن املفردات  -3

  قدرة الطالب أن يضع املفردات يف مجل العربية  -4
 الوسيلة   - ب

فراولةٌ، (  النماذج اسمة: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
نجيس، كمثرى، جوافةٌ، جوافةُ املاِء، أبوالشوك، ليمونَ، سالق، م

 )منجو، رمبوتان 

 الطريقة   - ج

   املباشرة طريقة: املستخدمة يف هذا التعليم هي طريقةأما ال
  6: جدوال 

  باستخدام النماذج اسمة الثالث  اللقاء إجراءات التدريس يف     
  املالحظات  الوقت  عرض املادة  الرقم

  :املقدمة   .1111

    إلقاء السالم -1

    التعارف -2

 ان عن الذي يريد إيصاله يف ذلك اليومبي -3
  ا الطلبة

    دقيقة 10

  :العرض   .2222

تطلب من الطالب إلقاء  نظرة على كل   -1
 النماذج اسمة 

30 
  دقيقة
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تطلب منهم التركيز على النماذج اسمة   -2
 األوىل فقط 

تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً،   -3
 بينما يستمع الطالب 

الث مرات نطقاً واضحاً، تنطق الكلمة ث  -4
واطلب منهم اإلعادة مجاعياً   بعدك يف كل 

 مرة 
ختتر بعض الطالب لنطق الكلمة فردياً،  -5

 وتصويب أخطاءهم
  مترينات عن املادة  -6
  :االختتام   .3333

 وظيفتهمالطلبة مجع  من تطلب املدرسة -1

  اتفاق علي املوضوع لليوم التايل -2

    دقيقة 5

فألقت السالم يف أول مرة ه اخلطة، دخلت الباحثة الفصل اعتمادا على هذ
ألن هذا اللقاء األول عرفت الباحثة نفسها وبعد ذلك قرأت و. والطلبة جييبون السالم

، بعد قراءة كشف كلهم الطلبة ءملعرفة أمساواحد فواحدا الباحثة كشف احلضور 
فطلبت . هذه احلصةيف  الذي يريد إيصال الباحثة بيان عن واحلضور مع التعرف م، 

 من ، ويف النهاية طلبت الباحثةإتباع الدرس خالل مخس وأربعني دقيقة الباحثة الطلبة 
   .وظيفتهمالطلبة مجع 
  

  )وسيلة الصورجتريبة لفصل ( :الثالث  اللقاء 
  2010مارس  18اخلامس  : اليوم    اللغة العربية:   املادة

  دقيقة 2x45:  نالزم  ) احليوانات(املفردات  : املوضوع
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  ) الصور (  الثاين:  الفصل     االبتدائي:  املستوى
 األهداف  - أ

  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي
 كساب املفردات اجلديدة إ -1

 تعويد الطالب دقّة يف التعبري  -2

 فهم املعاىن املفردات -3

  قدرة الطالب أن يضع املفردات يف مجل العربية  -4
 الوسيلة   - ب

  : يف هذا التعليم هيأما الوسائل املستخدمة 
فراولةٌ، أبوالشوك، ليمونَ، سالق، منجيس، كمثرى، جوافةٌ، (  الصور

  )جوافةُ املاِء، منجو، رمبوتان 
 الطريقة     -ج

    طريقة املباشرة: املستخدمة يف هذا التعليم هي طريقوأما ال
  7: جدوال 

  ور باستخدام الص الثالث إجراءات التدريس يف اللقاء       

  املالحظات  الوقت  عرض املادة  الرقم

  :املقدمة   .1111

    إلقاء السالم -1111

    التعارف -2222

 بيان عن الذي يريد إيصاله يف ذلك اليوم -3333
  ا الطلبة

    دقيقة 10
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  :العرض   .2222

تطلب من الطالب إلقاء  نظرة على كل  -1
 الصور 

تطلب منهم التركيز على الصور األوىل  -2
 فقط 

حاً، تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واض -3
 بينما يستمع الطالب

تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً،   -4
واطلب منهم اإلعادة مجاعياً   بعدك يف 

 كل مرة 
ختتر بعض الطالب لنطق الكلمة فردياً،  -5

 وتصويب أخطاءهم
  مترينات عن املادة -6

30 
  دقيقة

  

  :االختتام   .3333

  وظيفتهمالطلبة مجع  من تطلب املدرسة -1

    دقيقة 5

فألقت السالم يف أول مرة على هذه اخلطة، دخلت الباحثة الفصل اعتمادا 
ألن هذا اللقاء األول عرفت الباحثة نفسها وبعد ذلك و. والطلبة جييبون السالم

، بعد قراءة كلهم الطلبة ءملعرفة أمساواحد فواحدا قرأت الباحثة كشف احلضور 
هذه يف  لباحثةالذي يريد إيصال ا بيان عن وكشف احلضور مع التعرف م، 

، ويف النهاية  إتباع الدرس مخس وأربعني دقيقة فطلبت الباحثة الطلبة . احلصة
   .وظيفتهمالطلبة مجع  من طلبت الباحثة
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  )وسيلة النماذج اسمةجتريبة لفصل ( :الرابع  اللقاء 
  2010مارس  25اخلامس  : اليوم     اللغة العربية:   املادة

  دقيقة 2x45:  الزمن  ) يواناتاحل(املفردات  : املوضوع
  ) النماذج اسمة ( الثاين:  الفصل     االبتدائي:  املستوى
 األهداف  - أ

  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي
 كساب املفردات اجلديدة إ -1

 تعويد الطالب دقّة يف التعبري  -2

 فهم املعاىن املفردات  -3

  قدرة الطالب أن يضع املفردات يف مجل العربية  -4
 ة الوسيل  - ب

تفّاحةٌ، (  النماذج اسمة: أما الوسائل املستخدمة يف هذا التعليم هي
 ) برتقالٌ، موز، باباياَ، عنب، أنانس، بطّيخ، نارجيلٌ، خممسةٌ 

 الطريقة    -ج

  طريقة املباشرة: املستخدمة يف هذا التعليم هي طريقةأما ال
  8: جدوال 

  تخدام النماذج اسمة باس اللقاءكل إجراءات التدريس يف       
  املالحظات  الوقت  عرض املادة  الرقم

  :املقدمة   .1111

    إلقاء السالم -1111

    التعارف -2 

    دقيقة 10
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 بيان عن الذي يريد إيصاله يف ذلك اليوم -3
  ا الطلبة

  :العرض   .2222

تطلب من الطالب إلقاء  نظرة على كل  -1 
  النماذج اسمة 

نماذج اسمة تطلب منهم التركيز على ال -2
 األوىل فقط 

تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً،   -2
 بينما يستمع الطالب 

تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً،   -3
واطلب منهم اإلعادة مجاعياً   بعدك يف كل 

 مرة 
ختتر بعض الطالب لنطق الكلمة فردياً،   -4

 وتصويب أخطاءهم
  مترينات عن املادة  -5

30 
  دقيقة

  

  :ختتام اال  .3333

  وظيفتهمالطلبة مجع  من تطلب املدرسة -1
  خترب عن االمتحان الغد -2

    دقيقة 5

فألقت السالم يف أول مرة اعتمادا على هذه اخلطة، دخلت الباحثة الفصل 
ألن هذا اللقاء األول عرفت الباحثة نفسها وبعد ذلك قرأت و. والطلبة جييبون السالم

، بعد قراءة كشف كلهم الطلبة ءملعرفة أمسا واحد فواحداالباحثة كشف احلضور 
فطلبت . هذه احلصةيف  الذي يريد إيصال الباحثة بيان عن واحلضور مع التعرف م، 
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 من ، ويف النهاية طلبت الباحثةإتباع الدرس خالل مخس وأربعني دقيقة الباحثة الطلبة 
بوتان، مة هى منجو، رموالوسيلة الىت فيها ما وجد النماذج اس .وظيفتهمالطلبة مجع 

ولكن الطالب عرفوا تلك الفواكه، ألنّ تلك الفوكه وجدو . بابايا، بطّيخ و نارجيلٌ
  . حوهلم

  
  
  
  
  
  

  
  )وسيلة الصورجتريبة لفصل ( :لرابع  االلقاء 

  2010مارس  28اخلامس  : اليوم    اللغة العربية:   املادة
  دقيقة 2x45 : الزمن  ) احليوانات(املفردات  : املوضوع
  ) الصور (  الثاين:  الفصل     بتدائياال:  املستوى
 األهداف     -أ

  :يهدف هذا التعليم إيل حتقيق ما يلي
 كساب املفردات اجلديدة إ -1

 تعويد الطالب دقّة يف التعبري  -2

 فهم املعاىن املفردات -3

  قدرة الطالب أن يضع املفردات يف مجل العربية  -4
 الوسيلة     -ب
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تفّاحةٌ، برتقالٌ، (  الصور: تخدمة يف هذا التعليم هيأما الوسائل املس
  ) موز، باباياَ، عنب، أنانس، بطّيخ، نارجيلٌ، خممسةٌ 

 الطريقة     -ج

  طريقة املباشرة: املستخدمة يف هذا التعليم هي طريقوأما ال
  9: جدوال 

  باستخدام الصور  الرابع إجراءات التدريس يف اللقاء        

  املالحظات  الوقت  املادة عرض  الرقم

  :املقدمة   .1111

    إلقاء السالم -1111

    التعارف -2

 بيان عن الذي يريد إيصاله يف ذلك اليوم  -3333
  ا الطلبة

    دقيقة 10

  :العرض   .2222

تطلب من الطالب إلقاء  نظرة على كل  -1
  الصور 

تطلب منهم التركيز على الصور األوىل فقط  -2
ضحاً، تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً وا -3

 بينما يستمع الطالب 
تنطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً،  -4

واطلب منهم اإلعادة مجاعياً   بعدك يف كل 

30 
  دقيقة
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 مرة 
ختتر بعض الطالب لنطق الكلمة فردياً،  -5

 وتصويب أخطاءهم
  مترينات عن املادة -6
  :االختتام   .3333

 وظيفتهمالطلبة مجع  من تطلب املدرسة -1

  متحان الغدخترب عن اال -2

    دقيقة 5

فألقت السالم يف أول مرة اعتمادا على هذه اخلطة، دخلت الباحثة الفصل 
ألن هذا اللقاء األول عرفت الباحثة نفسها وبعد ذلك و. والطلبة جييبون السالم

، بعد قراءة كلهم الطلبة ءملعرفة أمساواحد فواحدا قرأت الباحثة كشف احلضور 
هذه يف  الذي يريد إيصال الباحثة بيان عن و، كشف احلضور مع التعرف م

، ويف النهاية  إتباع الدرس مخس وأربعني دقيقة فطلبت الباحثة الطلبة . احلصة
   .وظيفتهمالطلبة مجع  من طلبت الباحثة

  
 10: جدوال 

  )االختبار البعدي( اخلامسإجراءات التدريس يف اللقاء 
 املالحظات الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة .1
  إلقاء السالم. 1
  الربط  باملوضوع السابق. 2
باألنشطة اليت توجيه اإلشارة املتعلقة . 3

  ستقوم ا الطلبة
 تشجيع الطلبة. 4

10 
 دقائق
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  العرض .2
 متعمل امتحال، البتطلب املدرسة الط

25 
 دقيقة

 

  االختتام .3
 قرطاس امتحام جلمع  البتطلب املدرسة الط

   

10 
 دقائق

 

    
بعد القاء السالم و، قامت الباحثة باالختبار البعدى، 2010أبريل  1يف 

 ب هذه احلصة، طلبت الباحثة الطالواالرشادات عن االنشطة الىت سيقوم ا الطلبة يف
 .قرطاس امتحامجيمعوا أن الطلبة من ويف النهاية طلبت الباحثة . لتعمل امتحام

  
  

  وحتليلهاعرض البيانات :  املبحث الثالث
 بيانات املالحظات   - أ

النماذج اسمة  وسيلة استخدام وسيلة الصور ومقارنة بني لتحقيق فعالية 
للتالميذ الذين يطبقون استخدام  ملالحظاتيف تعليم املفردات، قامت الباحثة با

  : ماذج اسمة يف تعليم املفردات وسيلة الصور ووسيلة الن
حيبون عندما يف النماذج اسمة وسيلة  كان أكثر التالميذ فصل جتريبة 

ورغبة باحلماسة يشعرون وهم . تعليم املفردات باستخدام وسيلة النماذج اسمة
عندما حضرا املعلّم هذه . طول اشتراكها،  ألنّ هذه الوسيلة يوكّل من حقيقتها

وعندما . كهاة يف إمساهلم إرادة قوي هم يتحمسون و) النماذج اسمة ( الوسيلة 
يتعجبون ناعمون، ويشعرون هم يتمسكون تلك الوسيلة حيبون، يضحكون ،

دات، بسهولة يف تذكري املفروبغري ذلك هم يشعرون . شكل من شيئ حقيقيتها
ألن إلتصال يف الفصل ليس على وجه واحد بني  . ونشاط طول التعليم يف الفصل
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ت هو بني الطالب واحد وأخرى مث الطالب فقط وإنما اإلتصال على ثالثة وجها
وعندما وقّع تلك وجهات، شعر الطالب  . الت الطالباملدرس واشتراك العض

هذه وسيلة النماذج اسمة و  . املشكلةبئة التعلّمهم وبسهولة يف اشتراكها دون 
. غري التالميذ يستطيعون أن ينظرون وسيمعون وأنهم يستطعون أيضا يف إمساكهم

  %. 90-80ستخدام حاسة مسع، بصر، واللّمس هو ونتيجة ا
يف تعليم املفردات أيضا  الميذ يف فصل جتريبة وسيلة الصور حيبونوكان الت
ولكن رغبتهم إالّ حتى . ألنّ وسيلة الصور جدابة، وهيكله جيد. باستخدام الصور

. اكهاحضرا املعلّم تلك الوسيلة فقط، ألنهم يستطعون يف نظرها وال يف إمس
معىن بسهولة يف تذكري وهم يشعرون أيضا . وهذه جيعل أو ينقص رغبتهم

يوكّل من أشياء حقيقية، ولكن هذه الوسيلة ليس الصور وسيلة و. املفردات
واحلاسة املستخدمة هنا إالّ مسع و .على جهتني فقط تستطيعون إالّ أن ننظرها

  % 55- 35ونتيجة استخدام حاسة مسع، بصر، هو . بصر
 

  نتيجة االختبارات وحتليلها    -ب
  االختبارات نتيجة. 1

دفـه . للطلبة بعدىالالقبلى واالختبار االختبار نتائج ة الباحث تدمق
  . استخدام النماذج اسمة والصورمقارنة تعليم املفردات ب معرفة

   1 : جدول
  رالصوعند فصل جتريبة وسيلة  اإلختبار القبلي لتعليم املفردات نتائج

  
  الرقم

  
  االمساء للفصل جتريبة وسيلة الصور

النتائج للفصل جتريبة 
  الصور

  
  البيان

  قبلي
  ممتاز 93  أمحد أفندى  1
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  ممتاز 97  أينون  2
  ممتاز 95  أجىي  3
  ممتاز 89  أننيسى  4
  ممتاز 85  أبسرى  5
  جيد جدا 84  أتيك  6
  جيد جدا 82  أجهريا  7
  جيد جدا 75  بسمى  8
  يد جداج 78  دففى  9
  جيد جدا 75  دمس  10
  جيد جدا 77  دينار  11
  ممتاز 98  س. فره  12
  جيد جدا 78  أ, فره  13
  ممتاز 85  فرسىت  14
  ممتاز 92  غوره  15
  جيد جدا 77  هادى  16
  ممتاز 92  ولدان  17
  جيد جدا 77  فردوس  18
  جيد 72  وجدان  19
  ممتاز 90  نبيل  20
  جيد جدا 77  فراميىت  21
  جيد جدا 77  رجكي  22
  جيد جدا 82  سربيىن  23
  ممتاز 92  سلوى  24
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  ممتاز 88  أمي  25
  ممتاز 85  إكمال  26

    2205  مجلــــة
  84,80  املعـــدل

  
 84,80نتائج هذا االختبار القبلي، أن التالميذ نالوا الدرجة املعدلـة   ظهرت

  .جيد جدامعين ذلك يف املستوي 
  84.80=  2205: ورمز متوسط الطلبة كاآليت 

        26  
  

   2 :جدول 
  صل جتريبة وسيلة الصورفختبار القبلي لالل النسبة املؤية 

  

 النسبة املؤية عدد التقدير النتيجة الرقم

 %50 13 ممتاز 85-100 1

 %46.15 12 جدا جيد 75-84 2

 %3.84 1 جيد 65-74 3

 - - مقبول 55-64 4

 - - راسب 5-54 5

 %100 26 اموع
  

 ن بعض الطلبة يف اموعة جتريبة وسيلة الصور هـو جند يف اجلدول السابق أو
. ممتـاز ، ألن درجتهم يف درجـة  تعليم املفردات يف من عدد الطلبة ممتزون%) 50(
  .منهم يف درجة جيد%) 3.84(، و جيد جدامنهم يف درجة ) %46.15(و
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  3 :جدول
  النماذج اسمةجتريبة وسيلة  نتائج اإلختبار القبلي لتعليم املفردات عند فصل 

  
  الرقم

  
االمساء للفصل جتريبة وسيلة 

  النماذج اسمة

النتائج للفصل جتريبة 
  وسيلة النماذج اسمة

  
  البيان

  قبلي
 ممتاز  90  أمحد فكرى  1

 ممتاز  88  ألفني  2

 جيد جدا   80  أمالييا  3

 ممتاز  85  أستريد  4

 ممتاز  95  أترية  5

 ممتاز  90  بونغا  6

 ممتاز  87  ديا  7

 جيد جدا  78  دغنيو  8

 جيد جدا  78  دمس ألفارجيى  9

 ممتاز  87,5  دمس سلطان  10

 ممتاز  90  إيفى ضريرة  11

 جيد جدا  85  فظيل  12

 جيد جدا  85  فرداسارى  13

 جيد جدا  78  هافيف  14

 جيد  70  حممد فحرودى  15

 ممتاز  90  موليدا  16

 جيد  72  حممد رزقي  17

 ممتاز  89  حممد خريول  18
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 ممتاز  90  حممد عنب  19

 ممتاز  88  ناديا  20

 ممتاز  88  سلمان  21

 ممتاز  89  سلسى  22

 جيد جدا  80  سرييل  23

 جيد  76  فنيا  24

 ممتاز  90  وندى  25

 جيد جدا  78  جينور  26

 2197  مجلــــة

  84.5  املعـــدل
 84.5نالوا الدرجة املعدلـة  نتائج هذا االختبار القبلي، أن التالميذ  ظهرت

  .معين ذلك يف املستوي جيد جداو
  84.5=  2197: رمز متوسط الطلبة كاآليت و

        26  
  

  4:  جدول
  وسيلة النماذج اسمة فصل جتريبةالختبار القبلي لل النسبة املؤية

  

 النسبة املؤية عدد التقدير النتيجة الرقم

 %57.69 15 ممتاز 85-100 1

 %30.76 8 جدا دجي 75-84 2

 %11.53 3 جيد 65-74 3

 - - مقبول 55-64 4

 - - راسب 5-54 5
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 %100 26 اموع
  
  

وجند يف اجلدول السابق أن بعض الطلبة يف اموعة جتريبة وسيلة الصور هـو  
. من عدد الطلبة ممتزون يف تعليم املفردات، ألن درجتهم يف درجة ممتاز) 57.69%(
  .منهم يف درجة جيد)  %11.53(درجة جيد جدا، و منهم يف ) %30.76(و

  
  
  

  
  5 : جدول

الفصل جتريبة وسيلة الصور والفصل  تنيلمجموعلاملقارنة بني نتيجة االختبار القبلي  
  جتريبة وسيلة النماذج اسمة

  

 التقدير النتيجة الرقم

جتريبة وسيلة  الفصل
  الصور

بة وسيلة التجري الفصل
 النماذج اسمة

 عدد
 الطالب

 املئوية النسبة
 عدد

 الطالب
 املئوية النسبة

 %57.69 15 %50 13 ممتاز 85-100 1

 %30.76 8 %46.15 12 جدا جيد 75-84 2

 %11.53 3 %3.84 1 جيد 65-74 3

 - - - - مقبول 55-64 4

 - - - - راسب 5-54 5

  %100  26  %100  26  العدد  



 98

 
 جمموعة جتريبة وسيلة الصورطلبة من  13اعتمادا علي اجلدول السابق جند أن 

، و طلبة من جمموعة جتريبة وسيلة النماذج اسمة حصلوا علي درجة ممتـاز  15و 
جتريبة وسيلة النماذج  عةجمموطلبة من  8و جتريبة وسيلة الصور جمموعة طلبة من  12

و  الصـور جتريبة وسيلة طلبة من اموعة  1، و حصليا علي درجة جيد جدااسمة 
  .حصال علي درجة جيد جتريبة وسيلة النماذج اسمةجمموعة من  3
  
  
  
  

  :البعدي للطلبة يف اللقاء النهائ  وبالتايل قدمت الباحثة االختبار
  

  6: جدول
  صورفصل جتريبة وسيلة اللنتائج اإلختبار البعدي 

  
  
  الرقم

  
  االمساء للفصل جتريبة وسيلة الصور

النتائج للفصل جتريبة 
  سيلة الصورو

  
  البيان

  بعدي
 ممتاز 95  أمحد أفندى  1

 ممتاز 95  أينون  2

 ممتاز 87.5  أجىي  3

 ممتاز 85  أننيسى  4

 ممتاز 90  أبسرى  5
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 جيد جدا 75  أتيك  6

 ممتاز 85  أجهريا  7

 جيد جدا 80  بسمى  8

 جيد جدا 82,5  دففى  9

 مقبول 64  دمس  10

 جيد جدا 82,5  دينار  11

 ممتاز 92.5  س. فره  12

 جيد جدا 82,5  أ, فره  13

 ممتاز 97,5  فرسىت  14

 ممتاز 95  غوره  15

 جيد جدا 82,5  هادى  16

 جيد 77.5  ولدان  17

 جيد جدا 80  فردوس  18

 جيد جدا 75  وجدان  19

 ممتاز 97,5  نبيل  20

 جيد جدا 85  فراميىت  21

 جيد جدا 82,5  رجكي  22

 ممتاز 100  سربيىن  23

 ممتاز 90  سلوى  24

 ممتاز 95  أمي  25

 ممتاز 92,5  إكمال  26

 2166.5  مجلــــة

  83.32  املعـــدل



 100

  
  

  7 :جدول
  نماذج اسمةفصل جتريبة وسيلة الل اإلختبار البعدي نتائج 

  
  الرقم

  
االمساء للفصل جتريبة وسيلة 

  النماذج اسمة

النتائج للفصل جتريبة 
  النماذج اسمة

  
  البيان

  بعدي
 ممتاز 87.5  أمحد فكرى  1

 ممتاز 90  ألفني  2

 ممتاز 95  أمالييا  3

 ممتاز 90  أستريد  4

 ممتاز 87.5  أترية  5

 ممتاز 85  بونغا  6

 ممتاز 90  ديا  7

 ممتاز 95  دغنيو  8

 ممتاز 87,5  دمس ألفارجيى  9

 ممتاز 92,5  دمس سلطان  10

 ممتاز 100  إيفى ضريرة  11

 ممتاز 97,5  فظيل  12

 ممتاز 90  فرداسارى  13

 ممتاز 90  هافيف  14

 جيد جدا 82,5  حممد فحرودى  15

 ممتاز 95  موليدا  16
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 مقبول 62.5  حممد رزقي  17

 ممتاز 92,5  حممد خريول  18

 ممتاز 100  حممد عنب  19

 ممتاز 87,5  ناديا  20

 ممتاز 90  سلمان  21

 ممتاز 92.5  سلسى  22

 ممتاز 85  سرييل  23

 جيد جدا 62.5  فنيا  24

 ممتاز 100  وندى  25

 ممتاز 90  جينور  26

 2215  مجلــــة

  85.19  املعـــدل
  

  8: جدول 
الفصل جتريبة وسيلة  تنيلمجموعل بعديبني نتيجة االختبار الالنسبة املؤية مقارنة 

  الصور والفصل جتريبة وسيلة النماذج اسمة
  

 التقدير النتيجة الرقم

جتريبة وسيلة  الفصل
  صورال

بة وسيلة التجري الفصل
 النماذج اسمة

 عدد
 الطالب

 املئوية النسبة
 عدد

 الطالب
 املئوية النسبة

 %84.61 22 %57.69 15 ممتاز 85-100 1

 %11.53 3 %38.46 10 جدا جيد 75-84 2

 - - - - جيد 65-74 3
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 %3.84 1 %3.84 1 مقبول 55-64 4

 - - - - راسب 5-54 5

  %100  26  %100  26  العدد  
 

طلبة من جمموعة جتريبة وسيلة الصور  15اعتمادا علي اجلدول السابق جند أن 
طلبة من جمموعة جتريبة وسيلة النماذج اسمة حصلوا علي درجة ممتـاز، و   22و 

جتريبة وسيلة النماذج  طلبة من جمموعة 3طلبة من جمموعة جتريبة وسيلة الصور و  10
 1جمموعة جتريبة وسيلة الصور و طلبة من  1جة جيد جدا، و اسمة حصليا علي در

  .مقبولمن جمموعة جتريبة وسيلة النماذج اسمة حصال علي درجة 
  

  9: اجلدول 
  )القبلي والبعدي(نتائج التالميذ يف االختبارين  

  

  الرقم
وسيلة االمساء للفصل 

  صورال

  النتائج
  الصورللفصل 

االمساء للفصل وسيلة 
  اسمةالنماذج 

  النتائج
  للفصل التجربة

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي
 87.5  90  أمحد فكرى 95   93  أمحد أفندى  1

 90  88  ألفني 95 97  أينون  2

 95  80   أمالييا 87.5 95  أجىي  3

 90  85  أستريد 80 89  أننيسى  4

 87.5  95  أترية 90 85  أبسرى  5

 85  90  بونغا 75 84  أتيك  6

 90  87  ديا 85 82  أجهريا  7

 95  78  دغنيو 80 75  بسمى  8

 87,5  78  دمس ألفارجيى 82,5 78  دففى  9

 92,5  87,5  دمس سلطان 64 75  دمس  10
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 100  90  إيفى ضريرة 82,5 77  دينار  11

 97,5  85  فظيل 92.5 98  س. فره  12

 90  85  فرداسارى  82,5 78  أ, فره  13

 90  78  هافيف 97,5 85  فرسىت  14

 82,5  70  فحرودى حممد 95 92  غوره  15

 95  90  موليدا 82,5 77  هادى  16

 62.5  72  حممد رزقي 77.5 92  ولدان  17

 92,5  89  حممد خريول 80 77  فردوس  18

 100  90  حممد عنب 75 72  وجدان  19

 87,5  88  ناديا 97,5 90  نبيل  20

 90  88  سلمان 80 77  فراميىت  21

 92.5  89  سلسى 82,5 77  رجكي  22

 85  80  سرييل 100 82  سربيىن  23

 62.5  76  فنيا 90 92  سلوى  24

 100  90  وندى 95 88  أمي  25

 90  78  جينور 92,5 85  إكمال  26

 2215 2197  2156.5 2205  مجلــة 
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  حتليل وتفسري بيانات االختبار - 2
  

   10 : اجلدول
  االحنراف بني الفصلني

  

  الرقم
  وسيلة النماذج اسمةالفصل جتريبة   الفصل جتريبة وسيلة الصور

Y1 Y2 )Y(  Y2 X1 X2 )X( X2 

1  93 95 2  4 
90  87.5 2.5-  6.25 

2  97 95 2-  4 
88  90 2  4 

3  95 87.5 8-  64 
80  95 15  225 

4  89 80 9-  81 
85  90 5  25 

5  85 90 5  25 
95  87.5 7.5  56.25 

6  84 75 9-  81 
90  85 5-  25- 

7  82 85 3  9 
87  90 3  9 

8  75 80 5  25 
78  95 17  289 

9  78 82,5 4.5  20.25 
78  87,5 9.5  90.25 

10  75 64 11-  121 
87,5  92,5 4.5  20.25 

11  77 82,5 5.5  30.25 
90  100 1  2 

12  98 92.5 4.5  
20.25 

85  97,5 12.5  156.2
5 

13  78 82,5 4.5  20.25 
85  90 5  25 

14  85 97,5 7.5  56.25 
78  90 12  144 

15  92 95 3  9 
70  82,5 12  144 
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16  77 82,5 5.5  30.25 
90  95 5  25 

17  92 77.5 4.5  20.25 
72  62.5 9-  81 

18  77 80 3  9 
89  92,5 3.5  12.25 

19  72 75 3  9 90  100 1  2 

20  90 97,5 7.5  56.25 
88  87,5 3.5  12.25 

21  77 80 3  9 
88  90 2  4 

22  77 82,5 5.5  30.25 
89  92.5 3.5  12.25 

23  82 100 18  324 
80  85 5  25 

24  92 90 2-  4 
76  62.5 13  169 

25  88 95 7  49 
90  100 1  2 

26  85 92,5 7.5  56.25 
78  90 12  144 

.1167  190.5 2156.5 2205  اموع

5 

2197 2215 172 1710 

N     Σy  Σy2      Σx Σx2  
  
  
  

 ةقوم الباحثتو . أسلوب حتليل البيانات هلذا البحث هو اإلحصاء االستداليل
  .42 (t-test) ت-تبارباالخ

t = 









+















−+

+

−

∑ ∑
Ny

1

Nx

1

2NyNx

Y2X2

MyMx
 

  :املعاين 

Mx   = مةجمموعة جتريبة وسيلة املقياس  املعديل منسالنماذج ا  

                                                
42 Arikunto Suharsimi. 2002. Prosedur Penellitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka 

Cipta. Hal. 280-281 
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My   =  الصورجمموعة جتريبة وسيلة املقياس املعديل من  
∑X2 النماذج جتريبة وسيلة  جمموعةعي يف كل النتائج من عدد التنو=  

  اسمة
∑Y2   الصور جمموعة جتريبة وسيلةعدد التنوعي النتائج من =  

Nx   = مة جمموعة جتريبة وسيلةعدد الطلبة يفسالنماذج ا  
Ny   = الصور جمموعة جتريبة وسيلةعدد الطلبة يف  

  :حيث 
X1     :مة وسيلةجتريبة  نتائج االختبار القبلي للفصلسالنماذج ا  
X2     :مة جتريبة وسيلة للفصلالبعدي  نتائج االختبارسالنماذج ا  

)X :        ( جتريبة وسيلةاالحنراف عن نتائج االختبارات القبلية والبعدية 
  النماذج اسمة

Y1     :الصورجتريبة وسيلة  نتائج االختبار القبلي للفصل  
2Y     :الصورجتريبة وسيلة  للفصل البعدي نتائج االختبار  
)Y(  :االحنراف عن نتائج االختبارات القبلية والبعدية للفصل 

  الصورجتريبة وسيلة 
N     :عدد الطلبة لكل الفصل  

  : فنظرنا 
  . أ

Σx  : 172     Σy   :190.5  
Σx2   :1710    Σy2   :1167.5  

N   :26      N   :26  
 

 . ب       
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Mx     = 
n

x  =   172  =  6.62 

                  26   
Σx2`     =   Σx2 – (Σx)2 

  n 

     = 1710 –  29.584 

   26       

     =   1710  –    1.137.8  

     =  572.2    

 . ج          

My     = 
n

y  =   190.5  =  7.32 

                  26   
Σy2`     =   Σy2 – (Σy)2 

  n 

 

     = 1167.5   –   36.290 

        26   

    = 1167.5    –  1.395.7     

     = 228.2-  

 

 t :  









+














−+

+

−

∑ ∑
Ny

1

Nx

1

2NyNx

Y22X

MyMx  

 

= 572.2    -  228.2-  
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      √(1710+167.5) (1 +  1 ) 

        26  + 26      26  26      
=      800.4     
 √( 2.887 ) (0,076 ) 

           50       
=    800.4            
 √(1.69) (0,076 )  
 

=    800.4            
 √(0.052)    
 

= 800.4          = 3.36 
 0.238  
 

وحصلت الباحثة علي مستوي املعنوية  )T-table(" تـ"ننظر إيل نتيجة قائمة 
  :، فلذلك 0.05%

d.f  = (N-1) 

   = (26-1) 
   = 25 

d.f  = 2 

  :إلختبار ومعيار ا
   1.67من  ≤"  تـ"مقبول، إذا كانت °  هـ . 1
  1.67من  >"  تـ"مردود، إذا كانت °  هـ . 2

هو °  ، فلذلك هـ 1.67أكرب من  3.36" تـ"ألن نتيجة اإلختبار 
ك أن واخلالصة من ذل. مقبولةمقبول أي أن فروض البحث  1مردود، وأما هـ

 . استخدام وسيلة الصور يف تعليم املفردات من فعال استخدام وسيلة النماذج اسمة 
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  امسالفصل اخل

  نتائج البحث والتوصيات
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  الفصل اخلامس
  البحث والتوصيات واملقترحات نتائج

  قترحات املحيتوي الفصل اخلامس نتائج البحث، وتوصيات البحث، و
 نتائج البحث  - أ

  :سة تتلخص فيما يلييف هذه الدرا إن النتائج اليت وصلت إليها الباحثة
وسيلة الصور، أن التالميذ نالوا جتريبة نتائج هذا االختبار القبلي لفصل  ظهرت
الصور  يف تعليم املفـردات  وسيلة معين ذلك أن استخدام   84.80الدرجة املعدلة 

وسـيلة النمـاذج   جتريبة وأما نتائج االختبار القبلي لفصل . على املستوي جيد جدا
النماذج وسيلة معين ذلك أن استخدام 84.5تالميذ نالوا الدرجة املعدلة اسمة، أن ال

  . جيد جدااسمة  يف تعليم املفردات على املستوي 
نتائج هذا االختبار البعدى لفصل وسيلة الصور، أن التالميـذ نـالوا    ظهرت
لى الصور  يف تعليم املفردات عوسيلة معين ذلك أن استخدام  82.94الدرجة املعدلة 

وأما نتائج االختبار القبلي لفصل وسيلة النمـاذج اسـمة، أن   . جيد جدااملستوي 
النماذج اسمة  وسيلة معين ذلك أن استخدام  85.19التالميذ نالوا الدرجة املعدلة 

  . ممتازيف تعليم املفردات على املستوي 
 التوصيات  - ب

ئج البحـث يف  بعد االطالع علي عرض البيانات يف الفصل الرابع ونتا
الفصل اخلامس، تقدم الباحثة بعض التوصيات عسـي أن تـأيت باملنـافع    

  :والفوائد وهي 
ن تنمي اللغة العربية خاصة يف تعليم ترى الباحثة أن علي املدرسة اليت تريد أ -1

وعلي معلميها أن يستخدموا  املداخل املتنوعة والوسائل التعليمية  ،املفردات
لتعليم مرحيا وحيصل التالميذ علي كفاءة جيدة يف اللغة اجلذّابة، حيت يكون ا

قدرة التالميذ  إحدى من هدف تعليم العربية يف املدرسة هىالعربية ال سيما 
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إن املفردات هي أدوات محل . ةالعربيأن يستعملون اللغة العربية كلّ يوم ب
فكر ألن املتكلم يستطيع أن ي. املعىن كما أا يف وقت آخركوسيلة للتفكري

مث  يعرب ما خطر يف باله و فكره بكلمات ما يريد، وهذا لسيطرته على 
واملفردات إحدى من عناصر اللغوية اليت ينبغى على املتعلم اللغة . املفردات

   .العربية من األجانيب تعلمها لينتج على الكفاءة اللغوية املرغوبة
بقـوا الوسـائل   معلمي اللغة العربيـة أن يط  كذلك ترى الباحثة أن  على -2

تبعـد مـن   ل) املفردات(أو يف تقدمي املعاىن ربية عالتعليمية يف تعليم اللغة ال
  .الترمجة

فهـم وسـيطرة   وتوصي الباحثة بأن يهتم املعلم مبعلومات التالميـذ يف   -3
  . املفردات

 . مشاكل لغوية منها مشكلة املفرداتاإلهتمام وتوصي الباحثة علي  -4

ـ  يركز علي استخدام ال ظرا ألن هذا البحثن -5 يم املفـردات  وسـيلة يف تعل
للفصل الثاين، ينبغي علي البـاحثني اآلخـرين أن    لتالميذ املدرسة االبتدائية

يطوروا هذا البحث يف تطبيق الوسائل اللغوية األخرى يف واقع تدريس اللغة 
العربية، وأيضا أن يطوروا تطبيق هذه الوسائل التعليميـة يف املوضـوعات   

  .األخرى
، الوسيلة خصوصا وسيلة النماذج اسـمة من الّذى يريد يف تطور وعلى  -6

عسى أن جيعل النماذج اسمة مناسبة من أصلها، إما من شكل أو اللّون أو 
ألنّ وسيلة النماذج اسمة املوجودة اآلن بعض منـها مل يوكّـل   . غريها
 . أصلها
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  قائمة

املصادر واملراجع   
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  مة املصادر املراجعقائ

 املصادر: أوال 

 القرآن الكرمي. 1

  العربيةمن الكتب املراجع : ثانيا 
( ، ، الوسيلة التعليمية واملنهجأمحد خريي كاظم وجابر عبد احلميد جابر  -2

  )1997دار النهضة العربية، : اململكة السعودية 
  1995يب ماالنج، ، املكالوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسرارى،   -3
دار الشروق، : ،  عمانالتكنولوجيا يف عملية التعلم و التعليمبشري كلوب،   -4

1993  
اإلجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية رمحن إبراهيم،   -5

  1987دار الفكر العريب، : القاهرة(، األخرى لغري الناطقني ا
 ،لغة العربية لغري الناطقني ا مناهجه و أساليبهتعليم الأمحد طعيمة،  يرشد  -6

  1989إيسكو، : القاهرة
إيضاءات ملتعلمي اللغة العربية لغري الناطقني عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،   -7

الدورة التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا بالربنامج : ماالنج (، ا
  2009أكتوبر  20-13اخلاص يف تعليم اللغة، ، 

سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل التدريس عبد ايد سيد أمحد منصور،   -8
  1983دار املعارف، : الرياض(، 1.، طاللغة العربية

دار الفكر، الطبعة : األردن ، مدخل إىل تكنولوجيا التعليمعبد احلافظ سالمة،   -9
  1998الثانية، 

: ، الكويتجيا التعليم يف التطوير املوافق التعليميةتكنولوعبد العزيز الدشيت،  -10
  1988املكتبة الفالح، الطبعة األوىل، 
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مفهوم التقنيات التعليمية والدور اجلديد للمعلم يف عصر فواز عبد اهللا ،  -11
جملة بناة األجيال السنة السابعة العدد الثامن والعشرون، ، التكنولوجيا

1998  
 -عليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه، تود كامل الناقةمحم -12

  1985جامعة أم القرى، : ، مكة املكرمةطرق تدريسه -مدخله
، مكتبة من الوسائل التعليمية إىل تكنولوجيا التعليمماهر إمساعيل يوسف،  -13

  1999الشقري، الرياض، الطبعة األوىل، 
دار التربية احلديثة، : مانع ، وسائل وتكنولوجيا التعليمحممد زياد محدان،  -14

1987  
  2000دار الفالح، : عمان أساليب تدريس اللغة العربية، حممد على اخلويل،  -15
  
 جع األجنبيةاملرا

  
16- Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajaranya, Jakarta: Raja 

Grafindo, 2002 
 
17- Hendyat Soetopo dan Wasty Sumanto. Pembinaan dan Pengembangan 

Kurikulum, Jakarta: Bumi Aksara,1991 
 
 
18- Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, ( PT. Bumi Aksara : 

Jakarta, 2004 
 
19-  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung : Remaja 

Roesdakarya, 2006), hal. 135 
 
20- Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003 
21- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan…,Jakarta : 

Rineka Cipta, 20 
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 ع رئيس املدرسة دليل مقابلة م

  األستاذة حرية  :    اإلسم
  مدرسة أم أمين االبتدائية الونج ديوان :     املكان
  2010مارس  8:     التاريخ

  
 أم أمين االبتدائية الونجما هي خلفية تعليم اللغة العربية يف املدرسة :      السؤال. 1

  ؟ 
أن مادة اللغة العربية هي مادة دراسية مهمة، اا تكون شرطا للمواد : اإلجابة         

شؤون الدينية، وأا لغة القرآن وتعلمها املدرسية كما قررا وزارة ال
  مهم لفقه كتاب اهللا

  ما اهلدف تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة؟:      السؤال. 2
اهلدف األساسي تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة هي أن يكون : اإلجابة         

 الطالب قادرين يف املهارات اللغوية األربعة ويفهموها جيدا كما
  اهلدف األساسي تعلم اللغات األخرى يف املدرسة كاللغة اإلندونسية

  ما املنهج املستخدم يف هذه املدرسة ملادة اللغة العربية؟:      السؤال. 3
قررته  املدرسة ملادة اللغة العربية منهجإن املنهج املستخدم يف هذه : اإلجابة         

  KTSPوزارة الشرون الدينية وهو 
ما الوسائل املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية وايل :      السؤال. 4

  صاجنا المبونج الشمالية؟
أم أمين الوسائل املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف املدرسة :   اإلجابة   

  .الشمالية هي البطاقة، القلم، والسبورة الونج   االبتدائية 
  املستخدمة يف تعليم اللغة العربية؟ما الطرائق :    السؤال. 5

  اعد والترمجةالقو يف تعليم اللغة العربية هي طريقةالطرائق املستخدمة  :اإلجابة         
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  ع معلم اللغة العربية دليل مقابلة م
  مفتاح اجلنة:     اإلسم
  ديوان املدرسة :     املكان
  2010مارس  8:     التاريخ

  
 ة خاصة تعليم املفردات يف الفصل؟كيف تعليم اللغة العربي:   السؤال .1

تعليم اللغة العربية خاصة تعليم املفردات نطبق بالكتـب املدرسـية   : اإلجابة        
  . املستعملة وتعلّمها بالطريقة الترمجة و بالطريقة احلفظ

 كيف االجياب الطالب يف تعليم املفردات؟:   السؤال .2

فردات غري اجلذابة، ألـم يشـعرون   االجياب الطالب يف تعليم امل: اإلجابة        
وهـذه  . بالصعبة يف تذكري معىن املفردات اليت قد ألقتها املدرسـة 

بسبب أحيانا استخدام وسيلة التعليمية عند تعليم، ويشعورون بامللل 
 عند اشترك عملية تعليم 

) املفـردات  ( ما الوسائل التعليمية املستخدمة يف تعليم اللغة العربية : السؤال    .3
 يف هذه   املدرسة؟

يف ) املفردات ( الوسائل التعليمية املستخدمة يف تعليم اللغة العربية :  اإلجابة         
  .هذه املدرسة هي البطاقات والطباشري والسبورة

 ما مشكلة يف تعليم الكتابة يف الفصل؟:   السؤال .4

ـ . 2طريقة املستخدمة الثابتة،  1: اإلجابة   يم اللغـة  قلة رغبة الطالب يف تعل
قلة الوقت يف تعليم اللغة العربية خاصة إذا أراد . 3العربية، 

قلة وسيلة التعليمية، وهذا . 4باستخدم الوسائل التعليمية، 
 . جيعلهم كسالنة يف اشتراك التعليم
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هل استعملتهم وسيلة النماذج اسمة ووسيلة الصور يف تعليم اللغـة  : السؤال  .5
 ؟) املفردات ( العربية   

  . ال، أن هذا الوسائل اجلديد يف هذا املدرسة وغري مستعملة: اإلجابة        
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  وسيلة النماذج اسمةلفصل  اإلختبار البعدي

  
Nama   :  
Kelas   :  
 
 Pilihlah makna kata yang tepat di bawah ini yang sesuai dengan reptilika  
yang ada dan berilah tanda ( x ) pada jawaban yang benar !  

 
 : ماسم هذه اسمة  -1

  فيلٌ. ج        أَسد . ب      نمر . أ
 

 : ماسم هذه املُجسمة  -2

  ثُعبانٌ. ج        ضفْداع . ب    سمكَةٌ . أ
 

 :ماسم هذه املُجسمة  -3

 سمكَةٌ . ج        قرد . ب    دجاجة.  أ

 
 : اسم هذه املُجسمة م -4

  دجاَجةٌ. ج        قطٌّ. ب    تمساح. أ
 

 :ماسم هذه املُجسمة  -5

  ذئْب. ج        نمر . ب    نملَةٌ . أ 
 
 : ماسم هذه اسمة  -6

 تمساح . ج        ثُعبانٌ . ب    دفْداع . أ
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 : ماسم هذه اسمة  -7

  كَلْب. ج        بقَرةٌ . ب    دجاجةٌ . أ
  

 : ماسم هذه اسمة  -8

  فيلٌ . ج        جملٌ . ب    كَلْب . أ
 

 : ماسم هذه اسمة  -9

  غَنم . ج        ذئْب . ب    جملٌ . أ
 

 : ماسم هذه اسمة  -10

 فَرس . ج        أَسد . ب     غَنم . أ

 
 : ماسم هذه املُجسمة  -11

  أَنانس. ج        تفَّاحةٌ . ب    منجو . أ
 

 : هذه املُجسمة ماسم  -12

  باَبايا. ج        موز . ب    أَنانس . أ
 

 : ماسم هذه املُجسمة  -13

  برتقاَلٌ. ج        عنب . ب    تفَّاحةٌ . أ
 

 : ماسم هذه املُجسمة  -14
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  مشمش. ج        سالَق . ب      عنب. أ
 

 :ماسم هذه املُجسمة  -15

  بِطِّيخ .ج        تفّاَحةٌ . ب      موز . أ
 

 : ماسم هذه اسمة  -16

  أَنانس . ج       برتقَالٌ  . ب    سالَق  .أ
  

 : ماسم هذه اسمة  -17

  باباياَ . ج        دورِيان. ب    عنب  . أ
 

 : ماسم هذه اسمة  -18

  جوافَةٌ .ج      مخمسةٌ  . ب      منجيس. أ
  

 : ماسم هذه اسمة  -19

  منجو . ج        موز  . ب    جواَفَةٌ   .أ
  

 : ماسم هذه اسمة  -20

 تفَّاحةٌ  . ج        سالَق  . ب    مخمسةٌ   .أ
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  لفصل وسيلة الصورة اإلختبار البعدي
 

Nama   :  
Kelas   :  
 
 Pilihlah makna kata yang tepat di bawah ini yang sesuai dengan gambar 
yang ada dan berilah tanda ( x ) pada jawaban yang benar !  

1-  

 فيلٌ . ج  أَسد . ب  نمر . أ       

2-  

 ثُعبانٌ . ج  ضفْداع . ب  سمكَةٌ . أ    

3-  

 سمكَةٌ . ج  قرد . ب   نمر . أ     

4-  

 دجاَجةٌ. ج  قطٌّ. ب  تمساح. أ    

5-  
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  ذئْب . ج  نمر . ب  نملَةٌ . أ    
 
6-  

 تمساح. ج  ثُعبانٌ . ب  اع ضفْد. أ    

7-  

  كَلْب. ج  بقَرةٌ . ب  دجاجةٌ . أ    
 

8-  

 فيلٌ. ج  جملٌ . ب  كَلْب . أ    

9-  

 غَنم. ج  ذئْب . ب  جملٌ . أ    

10-  
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  فَرس . ج  أَسد . ب  غَنم . أ    
 

11-  

  أَنانس . ج  تفَّاحةٌ . ب  منجو . أ      
 

12-  

 باَبايا . ج  وز م. ب  أَنانس . أ     

 
13-  

 برتقاَلٌ . ج  عنب . ب  تفَّاحةٌ . أ    

 
14-  

  مشمش . ج  سالَق . ب  عنب. أ    
 



 125

15-   

  بِطِّيخ. ج  تفّاَحةٌ . ب   موز . أ    
 

16-  

  أَنانس. ج برتقَالٌ  . ب  سالَق . أ     
 

17-  
 

  باباياَ. ج  اَبو الشوك. عنب  ب. أ    
 

18-  
 

 جوافَةٌ.ج  مخمسةٌ  . منجيس   ب. أ   
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19-   
 

  منجو. ج  موز  . ب  جواَفَةٌ  . أ    
 

20-   
 

  تفَّاحةٌ  . ج  سالَق  . ب  مخمسةٌ  . أ     
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 االمتحان الشفهي لفصل التجريبة
  :   االسم  

  :   الفصل 
  اإلجابة  اسمة  الرقم

  صحيح  خطأ
      فيـلٌ 1
      كركدنٌ 2
      غزالٌ 3
      زرافةٌ 4
      حصانٌ 5
      فرس البحرِ 6
7 طائر      
      دجاجةٌ 8
9 شكَب      
10 ايبعت      
      فَراولةٌ 11
      سفَرجلٌ 12
      منجو 13
      رمبوتان 14
15 بطّيخ      
      سريكايا 16
      باباياَ 17
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      كمثرى 18
      ليمون 19
      لٌناَرجِي 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  االمتحان الشفهي لفصل الضابطة
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  :   االسم 
  :   الفصل 

  اإلجابة  الصورة  الرقم
  صحيح  خطأ

1 

  

    

2 

  

    

3 

  

    

4 

  

    

5 

  

    

6 

 
    

7 

  

    

8 

  

    

9 
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10 
  

    

11 

  

    

12 

  

    

13 

  

    

14 

  

    

15 

  

    

16 

  

    

17 

  

    

18 

  

    

19 
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20 
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13

3

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

  


