
 

 

 

 

جـمهوريــة إندونيـسيا

ة  وزارة  الـشؤون الدينـي

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  بماالنج 

ة الدراسات العليا قسم تعلـيم اللـغة العربـية  كلـي

 

  العربية بإستخدام "بطاقة الصور" وأثره لتنمية مهارة الكالم المفرداتتعليم

 كونري بليتار جاوى الشرقية) يةنوية اإلسالمية احلكومثادرسة الامل بالتطبيق على طلبة (

 يف تعليم اللغة العربيةموجز البحث لنيل درجة املاجستري 

 

:  إعداد

الطالبة     :  ماريا ألفى 

 11720074 رقم التسجيل  :

إشراف:      

  توركيس لوبيس توركالد       

 عبد البارى نور حسن الدكتور       

 

 

العام  

 ه1434م/ 2013

 

 



 ةإقرار الطالب

  :أدناه، وبيانايت كاآليت ةأنا املوقع

  ماريا الفى:   االسم

  11720074:   رقم التسجيل

  سادر سروجيايا البوهان مارنج ملبونج الشرقية :   العنوان

بأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية كلية  أقرر

  :وضوعاملاالنج حتت مبالدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

  تعليم املفردات العربية باستخدام بطاقة الصور واثره لتنمية مهارة الكالم

 )الشرقيةاحلكومية كونري بليتار جاوى مدرسة الثانوية اإلسالمية  لطلبةا  بالتطبيق على(

وإذا ادعى أحد استقباال أا . حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر

من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن تكون املسؤولية 

أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  نيعلى املشرف

  . االنجمب

  . ررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلكقهذا، و  

  م2013بريل إ 21ماالنج، 

  

  ماريا الفى

: رقم التسجيل
 



  اإلستهالل

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

)) تفْلحونَ لَعلَّكُم اللَّه واتقُوا أَبوابِها من الْبيوت وأْتوا((   

]189آية : سورو البقرة [  

                      

أرشدوا ": رجال قرأ فلحن فقال رسول اهللا مسع النيب : عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال

  "أخاكم

))صحيح: صحيح اإلسناد و مل خيرجاه؛ تعليق احلافظ الذهيب يف التلخيص((   

)477ص /  2ج  -املستدرك على الصحيحني للحاكم مع تعليقات الذهيب يف التلخيص (  

 

من أحب اهللا تعاىل أحب رسوله ؛ ومن أحب الرسول العريب أحب العرب؛ ومن أحب العرب "

الكتب على أفضل العرب والعجم؛ ومن أحب العربية عىن ا أحب العربية، اليت نزل ا أفضل 

".وثابر عليها وصرف مهته إليها  

)أبو منصور الثعاليب النيسابوري يف مقدمة فقه اللغة وسر العربية(  

 

 



  تقديرالشكر وكلمة ال

احلمد هللا رب السموات واألرض ورب العاملني على كل حال، واشكره على نعمه   

الصالة والسالم دائمان متالزمان على رسولنا حممد بن . والثبات يف احلال واملالوفضله املتوال، 

عبد اهللا خري الصابرين الشاكرين املختار، وعلى آله واصحابه األطهار، والتابعني ومن تبعهم إىل 

  :يوم الدين بإحسان، اما بعد 

باحلمد والثناء، فلك وقد من اهللا على باإلنتهاء من اعداد هذا البحث، فله سبحانه اهلج   

احلمد يارىب حىت ترضى، على جزيل نعمك وعظيم عطائك ويشرفىن بعد محد اهللا تعاىل، أن اتقدم 

بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف إخراج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل 

  :يبخل احدهم بشيئ طلبت، ومل حيدوهم اال العمل اجلاد املخلص، ومنهم 

احة األستاذ الدكتور موجيا راهرجا، مدير جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية مس 

 .احلكومية مباالنج

مساحة األستاذ الدكتور مهيمني، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك ابراهيم  

 .اإلسالمية احلكومية مباالنج

يم اللغة العربية كلية مساحة الدكتور شهداء صاحل نور املاجستري، رئيس قسم تعل 

 .امعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجالعليا جالدراسات 

مساحة الدكتور توركيس لوبيس املاجستري، املشرف األول الذى افاد الباحثة علميا  

وعملبا ووجه خطوات يف كل مراحل اعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت 

 .اهللا خري اجلزاء والرباكة ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير انتهاء منه، فله من

مساحة الدكتور نور حسن عبد البارى املاجستري، املشرف الثاىن، أشكره شكرا كثريا  

فقد قدم الباحثة كل العون والتشجيع طوال فترة اعداد هذا البحث فلم يبخل بعلمه ومل 



وكان لتفضل مبناقشة هذا البحث أكرب يضيق صدره يوما عن مساعدة الباحثة وتوجيهه، 

 . األثر يف نفس الباحثة فله معىن خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب والنعمة

كما تتقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير اىل األساتذة املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية  

ة احلكومية ماالنج، فلهم من كلية الدراسات العليا جامعة موالنل مالك ابراهيم اإلسالمي

الباحثة كل   والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم اهللا عىن 

 .خري اجلزاء

كما تتقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير اىل الوالدين احملترمني الذين قد ربياىن ورمحاىن  

 .منذ نعومة أظفارى وشجعاىن دائما يف طلب العلم النافعة

ما تتقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير اىل زميلىت احملبوبة ناونج ولندارى، وزاملى ك 

احملبوب داىن فوجا افندى، واألشقائى وزمالئى واصدقائى وكل من أسهم يف اخراج 

هذا العمل املتواضع اىل خيز الوجود ولو بكامة تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر 

 .وعظيم التقدير واإلمتنان

  ويل التوفيقواهللا 

      

  

  

 

  هداءاإل



  :أقدم هذه الرسالة إىل 

  األحباء   

  )من مثلها يف فضلها، انعم ا يا اهللا انعم ا ( سؤمتى بنت حماية : أمى الكرمية  

  )نعم األب، من اجلنا واحفظهما دوما لنا ( مطاهر بن كرب : اىب الكرمي  

 )اخلالصة وذمتها الكبرية من فضلها واذا ( سرى يولية، : عزيزتى امى احملبوبة  

اللهم اغفرله وارمحه وعافه ( حمب ذهىن الفؤادى اىب الكرمي خبارى بن احسان  

 )واعف عنه واجعل اجلنة متواه 

عزيزى وعزيزتى اخى واخىت الفضالء  حممد فوز صاحل، حممد إرونشة، حممد  

د زيد اكرب انسان، ناجب الرجال، حافظ مبارك، امحد توفيق خري الزين،حمم

 )من فضلهم وتشجيعهم واشتراكهم الكبرية ( حيي وجيايا،مدرك عالوية 

 )جزاكم اهللا بأحسن اجلزاء(
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  باللغة العربية مستخلص البحث

 (تعليم املفردات العربية باستخدام بطاقة الصور واثره لتنمية مهارة الكالم ،2013، ماريا الفى
املشرف . )احلكومية كونري بليتار جاوى الشرقيةالثانوية اإلسالمية ةمدرس الطلبة بالتطبيق على

  .  نور حسن عبد البارى الدكتور :، واملشرف الثاينلوبيستوركيس  كتوردال ستاذاأل: األول

  الكالممهارة  بطاقة الصور،،تعليم املفردات: الكلمات األساسية

مهارة الكالم هي مهارة من املهارة األساسية الىت متثل غاية من غايات التدريس اللغوى، 
وأن كان هو نفسه وسيلة اإلتصال مع األخرين، وإن الكالم مهارة ال يتعلمها الطالب إن مل 

ملية لكالم، فال بد أن تم بعنظرا إىل أمهية تعليم اللغة العربية خصوصا مهارة ا. يتعدوا مبمارستها
الثانوية  درسةيف املأنّ هناك مشكالت يف تعليمها خصوصا  توجد ةولكن الباحث. هاتعليم

اللغة اللغة العربية يف تعليم  نيوهي أنّ مدرسياإلسالمية احلكومية كونري بليتار جاوى الشرقية  
ن الوسيلة ما زالوا مل يستخدموا الوسيلة املوجودة كلها، مع أالعربية خصوصا يف تعليم املفردات 

بطاقة الصور لتعليم املفردات  ةالباحث تولذلك استخدم. املستخدمة يف تعليم اللغة العربية كثرية
ألن األهداف املنشودة من هذه الوسيلة هي شددت على املهارة , مهارة الكالمالعربية لتنمية 

بطاقة الصور يف اثر تعليم املفردات العربية باستخدام ما : هي هو سؤال واحد فقط .  الشفهية
حتصيل طلبة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كونري بليتار جاوى الشرقية ملادة مهارة الكالم يف 

ومنهج هذا البحث هو املنهج التجرييب باختاذ اموعة الضابطة دقة استعمال املفردات العربية ؟ 
لبعدي، واملدخل املستخدم هو املدخل واموعة التجريبية مع إجراء االختبار القبلي واالختبار ا

 .املالحظة، و املقابلة، واالستبانة، واالختبار: وأدوات هذا البحث هي. واملدخل الكيفي الكمي
يف  t-tableأكرب من نتيجة  10،43" = ت االحصائي"ونتائج هذا البحث تدل على أن نتيجة 

وهذا مبعىن أن فروض  1،99= % 5وأكرب من املستوى املعنوي  2،64% = 1املستوى املعنوي 
تنمية فعالة يف بطاقة الصور لتعليم املفردات العربية هذا البحث مقبولة وخالصتها أن استخدام 

  . مهارة الكالم ويف دقة استعماهلا

  



 مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية

Maria Ulfa 2013, The Learning Of Arabyc Vocabulary By Using Picture Card And Its 
Influence Toward The Development Of Speaking Skill, (Applied Research in Islamic State 
High School Of  Kunir Blitar East Java). Advisors:  1. Dr. Torkis Lubis .DESS, 2. Dr. Nur 
Hasan Abdul Bari 

Key words: Vocabulary , Picture Card, Speaking Skill  

Speech skill is part of the basic skill in language teaching, Even be himself is a mean of 

communication with others. And the student are not consideret to learn speech skill if they 

are not use by speaking practice. 

Due to the importance of  Speaking Skill Teaching, we should pay attention to this teaching 

process. But, The Researcher find several problems of this teaching, specialy  in Islamic State 

High School Of  Kunir Blitar East java, namely those are “The Arabic teacher has not used 

the learning media or aid comprehensively ,in this case the writer or s to use card media. 

This research is experimental research with pretest-posttest design for experiment and 

control groups. It has quantitative approach and uses four instruments: observation, interview, 

questionnaire, and test.  

The research findings show that t-test value: 10,43 higher than t-table value at 1% that 

is 2,64 and higher than t-table value at 5% that is 1,99, it means the hypothesis of this 

reseach is accepted. So, the conclusion is that the Using Picture Card is effective to upgrade 

the Speaking Skill students of Islamic State High School Of  Kunir Blitar East java in 

understanding the vocabularies, the sentences, and the main idea of the paraghraf. 

 

 

 

  



 البحث باللغة اإلندونيسية مستخلص

Maria Ulfa, 2013, Pembelajaran Kosa Kata Dengan Metode Kartu Bergambar Dan 

Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Keterampilan Berbicara. (Penerapan di Madrasah 

Aliyah Negeri Kunir Blitar Jawa Timur) Pembimbing I : Dr. Torkis lubis DESS, Pembimbing 

II : Dr. Nur Hasan Abdul Bari 

 

Kata Kunci: Kosa Kata,Kartu Bergambar, Peningkatan Keterampilan Berbicara 

Ketrampilan berbicara termasuk bagian penting dan merupakan tujuan terpenting dalam 

kurikulum pengajaran dan pembelajaran bahasa asing ( Bahasa Arab ). Oleh sebab itu maka 

pembelajaran ketrampilan berbicara haruslah di perhatikan dalam pembelajaran bahasa asing 

( Bahasa Arab ). Berkenaan dengan pentingnya pembelajaran keterampilan berbicara tersebut 

maka  kita harus memperhatikan proses pengajarannya. Tetapi Peneliti menemukan beberapa 

problem dalam pengajarannya khususnya di Madrasah Aliyah Negeri Kunir Blitar Jawa 

Timur yaitu guru bahasa Arab dalam mengajar masih belum menggunakan media 

pembelajaran secara menyeluruh Maka dari itu peneliti dalam tesis ini menerapkan media 

kartu bergambar untuk pembelajaran mufrodat, karena tujuan terpenting dari media ini adalah 

agar dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara dengan baik. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah  Adakah pengaruh positif pengajaran 

mufrodat bahasa arab dengan kartu bergambar terhadap peningkatan ketrampilan berbicara 

dan pemakaiannya . Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan desain 

pretest dan post test untuk kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah 

panduan observasi, panduan wawancara, angket dan tes.  Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa bahwa nilai t-hitung: 10,43 , lebih besar dari nilai t-table pada taraf 1% yaitu 2,64 dan 

lebih besar dari taraf 5% yaitu 1,99. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini 

diterima. Kesimpulannya bahwa penggunaan media kartu bergambar untuk pembelajaran 

mufrodat terbukti efektif untuk meningkatkan kemampuan   siswa dalam ketrampilan 

berbicara sekaligus dalam pemakaiannya dalam bahasa Arab. 

 

 



 الفصل األول

 اإلطار العام

 مقدمة - أ

احلمد هلل الذى انزل قرآنا عربيا، والصالة والسالم على رسولو الذى ارسلو بشريا ونذيرا وعلى 
آلو وصحبو الذين جعلوا قرأنا اماما وعلى آلو واصحابو اىل الصدق والوفاء وىو صادق الوعد األمني 

 .وبعد

إن اللغة العربية لغة جيدة وسلتارة حيث اختارىا اهلل تعاىل لغة كالمو القرآن الكرمي، ونبيو 
ولقد نعلم اهنم يقولون إمنا يعلمو بشر لسان الذى :" ادلصطفى صلى اهلل عليو وسلم، قولو تعاىل 

ولقد ضربنا للناس يف ىذا القرآن من : "  وقال تعاىل".يلحدون إليو اعجمى وىذا لسان عريب مبني
 وقال عمر بن اخلطاب رضى اهلل ".كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غري ذى عوج لعلهم يتقون

 ".تعلموا العربية فإهنا تزيد ادلروءة:" عنو 

إن للكالم منزلة كبرية يف حياة ادلتعلم وغري ادلتعلم، فهو ضرورة من ضرورات احلياة، إذ 
الديكن االستغناء عنو يف أى زمن أو مكان، ألنو وسيلة االتصال بني الناس بعضهم ببعض لتنظيم 

يعترب الكالم الفن الثاىن من فنون اللغة األربعة بعد االستماع، وىو ترمجة . حياهتم وقضاء حوائجهم
اللسان عما تعلمو االنسان عن طريق االستماع والقراءة والكتابة، وىو من العالمات ادلميزة لإلنسان 

فليس كل صوت كالما، ألن الكالم ىو اللفظ واإلفادة، واللفظ ىو الصوت ادلشتمل على بعض 
 .مادلت على معىن من ادلعاىن، على األقل يف ذىن ادلتكلم: احلروف، كما أن اإلفادة ىي

                                                             
 103:  سورة النحل  

 28-27:  سورة الزمر 

 73 محمد مكى بن حسين، نوادر األدب، ص  

. 85: ، ص(1992دار السلم، :  الرياض)، ادلهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان،   
 



أن ما تقدم احدى مشكالت تعليم اللغة األجنبية وتعلمها، وال تزال ىنالك مشاكل أخرى 
إحداىا ىي صعوبة استيعاب وحفظ ادلفردات عند . يواجهها ادلدرس والدارس ذلا يف غرفة الدرس

وتعترب ادلفردات احدى وحدات اللغة بعد الفونيم أو الصوت وتأتى بعدىا الداللة . الدارسني
مرحلة أساسية من مراحل اكتساب اللغة خصوصا يف : والرتكيب واجلملة، وجدنا أن الكلمة ىي 

ذلذا السبب ، فالبد لدارس اللغة األجنبية أن يكتسبها قبل االنتقال إىل . اكتساب اللغة األجنبية
ويتفق ىذا القول دبا قالو طعيمة أن خرباء تعليم اللغة الثانية وإن اختلفوا يف معىن . ادلرحلة الالحقة

فإهنم يتفقون على أن تعلم ادلفردات مطلب أساسى من مطالب تعلم . اللغة ويف أىداف تعليمها
 .اللغة الثانية وشرط من شروط اجادهتا

مالحظتنا إىل ادلدارس اإلسالمية احلكومية يف  إنطالقا من ىذا السبب، استطعنا أن نركز
ىل فيها اىتمام من لدن . اندونيسيا الىت يوجد فيها تعليم اللغة األجنبية خصوصا تعليم اللغة العربية

ادلدرسني هبذه القضية ادلهمة ؟ وىل بدأوا التعليم بتعليم ىذه الوحدة اللغوية األساسية يف الغرفة 
 .   الدراسية ؟ وىل عرفوا أن عدم ادلباالة هبذا األمر جيرىم إىل عبث التعليم وفشلو ؟

غريىا ىي تنمية قدرة بوإن من بعض األىداف الرئيسية من تعليم اللغة العربية للناطقني 
على النطق الصحيح للغة والتكلم مع الناطقني بالعربية كالما معربا يف ادلعىن سليما يف األداء الطالب 

 وتنمية قدرة 

 فادلفردات يستطيع ادلتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره . باللغة العربية بدقة وطالقةالكالمعلى الطالب 
    .إىل كلمات ربمل ما يريد

                                                             
 1410المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، إيسيسكو،: الرباط)،تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه رشدى أحمد طعيمة،  
 194. ص(

 64-63: ص (1989, طابالر, يسيسكىإ )تعلين اللغة العربية لغير الناطقين بها هناهجه وأساليبه،رشدي أحود طعيوة، . 
إيسيسكى، الونظوة اإلسالهية للتربية والعلىم والثقافة ), طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها, هحوىد كاهل الناقة ورشدي أحود طعيوة. 

 133: ص( 2003



 لطالب، وال يراد هبذا أن االطالبىي توفري ادلفردات لدى  ات ومن أىداف تعليم ادلفرد
 يقدرون على فهم معانيها الطالبجيب عليهم أن حيفظوا عددا من الكلمات، ولكن ادلراد منو أن 

. االتصال الشفهى والتحريرى ىيف اجلمل من نواحيف الكالم وواستخدامها 

الثانوية اإلسالمية  يف عملية تدريس اللغة العربية يف ادلدرسة ة الباحثت بعد أن الحظ
 يف ضعف استيعاهبم ون وادلدرسالطالبجهها ا بعض ادلشكالت الىت يوة الباحثتوجداحلكومية، 

عدم تنويع الوسائل التعليمية الىت يستخدمها ادلدرس يف ربسني عملية لك لادلفردات ادلقدمة ذلم، وذ
فهم ادلفردات بسرعة واستعماذلم نتيجة ادلتدنية يف ال إىل ىالتدريس وتوضيح معاىن ادلفردات، الىت تؤد

 .يف الكالم اليومي يف ادلدرسة 

 الثانوية اإلسالمية احلكومية كونري بليتار يف ادلدرسة الطالب ومن احملاوالت يف تنمية مهارة 
 وسيلة بطاقة الصور سرتقى يف تعليم ادلفردات العربية ويؤثر إجيابيا دلهارهتم على اكتساب ىذه ادلهارة،

 دلفردات العربية باستخدام بطاقة الصور اتعليم  الرغم االفتقار إىل  منوعلى. يف كالم العربية اجليدة 
 وأيضا تؤثرىا يف كالم العربية  وبوقت قصري ديكن ادلفردات بأسرع ماحفظ على  الطالبتساعد

 تعليم " ربت العنوان ىقوم بالبحث العلمت أن ة الباحثتراداك لجل ذاومن . طالقة وجيدة
وأثره لتنمية مهارة الكالم بالتطبيق على الطلبة  " بطاقة الصور"المفردات العربية باستخدام 

 للتغلب على ىذه ادلشكالت "مدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية كونير بليتار جاوى الشرقية
 .التعليمية وربسينها

 مشكلة البحث - ب

أما ادلشكلة يف ىذا البحث يعىن أن مستوى الطالب يف ىذه ادلدرسة ضعيف يف فهم ادلفردات 
 .واستعماذلا يف الكالم اليومى

 



   أسئلة البحث - ت

 : بناء على مقدمة البحث الىت شرحتها الباحثة فيما سبق، تتحدد البحث كما يلى

كيف استخدام بطاقة الصور لتعليم ادلفردات العربية يف ربصيل طلبة ادلدرسة الثانوية  -
اإلسالمية احلكومية كونري بليتار جاوى الشرقية دلادة مهارة الكالم يف دقة استعمال ادلفردات 

 العربية ؟
يف ربصيل طلبة ادلدرسة الثانوية " بطاقة الصور"ما أثر تعليم ادلفردات العربية باستخدام  -

اإلسالمية احلكومية كونري بليتار جاوى الشرقية دلادة مهارة الكالم يف دقة استعمال ادلفردات 
 العربية ؟ 

 

 أهداف البحث - ث

 :هتدف الباحثة من خالل حبثها العلمى إىل

معرفة كيفية استخدام بطاقة الصور لتعليم ادلفردات العربية يف ربصيل طلبة ادلدرسة الثانوية  -
اإلسالمية احلكومية كونري بليتار جاوى الشرقية دلادة مهارة الكالم يف دقة استعمال ادلفردات 

 .العربية
يف ربصيل طلبة ادلدرسة الثانوية " بطاقة الصور"معرفة أثر تعليم ادلفردات العربية باستخدام  -

اإلسالمية احلكومية كونري بليتار جاوى الشرقية دلادة مهارة الكالم يف دقة استعمال ادلفردات 
 .العربية

 

 



 

 فروض البحث - ج

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية " بطاقة الصور"تفرتض الباحثة أن تعليم ادلفردات العربية باستخدام 
احلكومية كونري بليتار جاوى الشرقية يؤثر إجيابا يف كفاءة الطلبة دلهارهتم يف إلقاء الكالم العريب 

 . طالقة ويف كفاءة استعمال ادلفردات العربية اجليدة

 

 أهمية البحث - ح

يرجى من نتائج البحث أن تكون اسهاما نافعا يف رلال تعليم اللغة العربية يف مجيع ادلهارات 
 :اللغوية وادلدارس ، وفوائد كما يلى

 اجلانب النظرى .1
 .أن تكون إضافة ومعلومات تعليمية  تتعلق بتعليم ادلفردات العربية باستخدام بطاقة الصور -
تشجع الطلبة وانشطتهم التعليمية وتزيل منهم  الرتدد واخلجل يف الكالم ودلعاجلة اخلوف  -

 .واألخطاء
 اجلانب التطبيقى .2

القيام برتقية العلوم الرتبوية اخلاصة يف تعليم ادلفردات العربية باستخدام بطاقة الصور :  للباحثة -
 .وأثره لتنمية مهارة الكالم العربية

 .القيام برتقية عملية التعليم والتعلم يف الفصل واعداد ادلواد التعليمية اجلديدة: دلدرس العربية -
أن يكون ىذا البحث دافعا ذلم لتنمية رغبتهم يف تعلم اللغة العربية خصوصا يف : للتلميذ -

 .الكالم العرىب وارتفاع اجنازىم فيها وكفاءهتم اللغوية



للقيام بإنشاء وخاصة يف األمور الرتبوية من حيث اعطاء ادلدخالت دلدرس اللغة : للمدرسة -
 .العربية لرتقية عملية التعليم والتعلم

 

 حدود البحث - خ
وأثره " بطاقة الصور"حيدد ىذا البحث يف تعليم ادلفردات العربية باستخدام: احلدود ادلوضوعية .1

لتنمية مهارة الكالم  خصوصا يف ربصيل دقة استعمال ادلفردات العربية اجليدة، وشكل ىذه 
 سم وأما طوذلا خيضع لعدد الكلمات  ادلكتوبة على 17 سم و 10البطاقة ما يرتاوح بني 

البطاقة، وكتبت فيها الصورة والكلمات أو ادلفردات من موضوع ادلادة الىت يدرسها ادلعلم  
 .(بالتطبيق على طلبة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كونري بليتار جاوى الشرقية)
أما مكان البحث فهو يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كونري بليتار : احلدود ادلكانية .2

جاوى الشرقية، واختارت الباحثة ىذه ادلدرسة بادلوضوع تعليم ادلفردات العربية 
وأثره لتنمية مهارة الكالم ألن ذلا ادلشكلة يف سيطرة الطالب على " بطاقة الصور"باستخدام

 . تعلم ادلفردات العربية وتنميتها يف كالم العربية
  م2012/2013جيرى ىذا البحث يف العام الدراسى : احلدود الزمانية .3

 

 تحديد المصطلحات - د
ادلفردات عنصر من عناصر اللغة اذلامة حبيث يتضمن عليها ادلعاىن،  :المفردات  .1

واستخدام الكلمات يف اللغة من ادلتكلم نفسو أو من الكتاب، والشخص ستزيد لو 
ألن كفاءة مهارة لغة الشخص متوقف على . دتوامهارتو يف اللغة إذا ازدادت مفر

   .ادلفردات الىت استوعب معانيها اللفظية

                                                             
8. Henri Guntur Tarigan, Pengajaran Kosakata, (Jakarta, PT Gramedia: 1990) h. 2 



 :مهارة الكالم .2
قدرة من قدرات اإلنسان " أو"مهارة ىي القيام بالعمل بسرعة ودقة واتقان  ( أ

  .على القيام بعمل ما بسرعة ودقة مع اإلتقان يف األداء
 الكالم ىو فن نقل االعتقادات والعواطف واالذباىات وادلعاىن واألفكار  ( ب

واألحداث من متكلم على السامع أو ما يصدر عن االنسان من الصوت يعرب 
أو على األقل يف ذىن . بو عن شيئ لو داللة يف ذىن ادلتكلم والسامع

  .ادلتكلم
كل أداة يستخدمها ادلعلم لتحسني عملية التعليم، وتوضيح معاىن : الوسيلة التعليمية .3

الكلمات وشرح األفكار وتدريب الدارسني على ادلهارات واكساهبم العادات وتنمية 
 . االذباىات وغرس القيام

يعىن كل أنواع التمثيل الصورية، وابسط نوع من الصور ىو  (صورة  )اللفظ : الصور .4
ذلك النوع ادلكنون من الرسومات التوضيحية الىت ديكن نزعها من الكتب واجملالت 

  .واجلرائد، مثل الصور الفتوغرافية والصور ادللونة والكاركاتورية
ينبغى أن تكون بطاقات من الصغر حبيث ديكن تداوذلا باليد يف :بطاقات الصور  .5

وينبغى يف وقت نفسة أن تكون الكرب حبيث يراىا مجيع الطالب الفصل يف . سهولة
لكن . وىناك بعض مناذج لبطاقات الصور الومضية يف ادلكتبات ودور النشر. الوضوح

البطاقات الىت يعدىا ادلعلم بنفسو لتخدم نقاطا تعليمية زلددة، تكون اوقع لدى طالبو، 
 . واجدى يف ربقيق اذلدف من الدرس

 

  الدراسات السابقة - ذ
                                                             
 Nana Sudjana,Ahmad Rifai,Media pengajaran,Sinar Baru Algesindo, Bandung 2005.h 1 

 191،ص (1982دار الفرقان،عمان  ) الرياضيات مناهجها واصول تدريسها، فريد ابو زينة، 

 10ص  (1984المملكة العربية السعودية، الرياض،  )المعينات البصرية في تعليم اللغة،  محمود إسماعيل صينى، وعمر الصديق عبد هللا،  



وردبا قد كثرت الدراسات العلمية عن . ومل ذبد الباحثة الدراسات مثل الدراسة الىت ستقوم هبا 
ويف ىذه الدراسة تريد الباحثة أن . تعليم ادلفردات العربية وطرق تعليمها، حفظها، مشكلتها، وحلها

وأثره لتنمية مهارة الكالم، وفيما يلى " بطاقة الصور"تبحث عن تعليم ادلفردات العربية باستخدام 
 :البحث الذى قام بو

 وحى الدين  . أ
دراسة وصفية ربليلية تقوديية يف ) تعليم اللغة العربية على أساس طريقة حفظ ادلفرداتعن  .1

برنامج تعليم اللغة العربية ادلكثف دبركز اللغات والثقافة جامعة شيخ نور جاتى اإلسالمية 
 (.2013احلكومية شربون جاوى الغربية العام 

للحصول على معرفةكيفية تطبيق تعليم اللغة العربية على أساس :  وأىداف  ىذا البحث .2
طريقة حفظ ادلفردات للحصول على معرفة مدى فعالية تعليم اللغة العربية على أساس طريقة 

 . حفظ ادلفردات
ومنهج البحث يف ىذا البحث ىو منهاج وصفى حيث مجع ادلعلومات ليصف الظواىر  .3

ادلعينة عند تعليم اللغة العربية يف جامعة شيخ نور جاتى اإلسالمية احلكومية شربون جاوى 
 .الشرقية

تعليم اللغة العربية على أساس طريقة حفظ ادلفردات :  ونتائج البحث يف ىذا البحث ىي .4
ذلذا التعليم دور ىام وكبري يف تشجيع . فعال وترقية مجيع ادلهارات يف تعليم اللغة العربية

بعد تعليم اللغة العربية على أساس حفظ ادلفردات نال التلميذ . التالميذ لتعليم اللغة العربية
  .ثقة النفس يف استوىل اللغة العربية

  أغوس سومنطا . ب

                                                             
جامعة شيخ نور جاتى اإلسالمية الحكوميةشربون جاوى الغربية، رسالة الماجستير تعليم اللغة العربية على اساس حفظ المفردات، وحى الدين ، 

، بحث الماجستير غير 2012جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج ،كلية الدراسات العليا قسم اللغة العربية :ماالنج)غير منشورة
 .منشورة



حبث ذبريىب يف مدرسة واحد ىاشم ادلتوسطة )تعليم ادلفردات باستخدام بطاقة الصور عن  .1
 .(اإلسالمية دباالج جاوى الشرقية

 ويهدف الباحثة يف ىذا البحث ىي اعداد بطاقة الصور والكلمات ومعرفة فعالية إستخدام  .2
بطاقة الصور يف تعليم ادلفردات لدى تالميذ الصف الثامن من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

واحد ىاشم داىو ماالنج جاوى الشرقية، مث تعليم ادلفردات الىت يراد تنميتها من خالل 
استخدام بطاقة الصور فهي معرفة النص، ابرزىا يف تعليم ادلفردات على ادلام طلبة الصف 

 . الثاىن باستعاب ادلفردات اللغوية

: ذبرى عملية التعليم ادلفردات باستخدام بطاقة الصور خبطوات:والنتائج ىذا البحث ىي .3
اختيار ادلفردات ادلهمة يف النص، مجع ادلفردات الىت تكون صورة تتعلق دبوضوع امسا كان أم 

  .فعال

  مستفيد معارف . ج

بالتطبيق على تالميذ الصف الربع يف  )إسرتاتيجية النظرية ادلعرفية لتنمية مهارة الكالم عن  .1
  (اإلبتدائية اإلسالمية ماالنج " ياسفورى" مدرسة 

اجياد األساليب النموذجية يف تعليم اللغة العربية يف مهارة : وأىداف ىذا البحث يعىن .2
اإلبتدائية على ضوء النظرية ادلعرفية الىت تناسب مع ميوذلم وبالتاىل  الكالم لتالميذ ادلدارس

وترقية مهارة الكالم لطالب الصف الرابع . تساعدىم يف النجاح العملية التعليم ىذه اللغة
اإلبتدائية اإلسالمية ماالنج باستخدام ادلادة والطريقة التعليمية " ياسفورى" يف مدرسة 

 . الناشئة يف إطار النظرية ادلعرفية

ونتائج ىذا البحث ىي أن انسب الطريقة أو األسلوب لتطبيق اسرتاتيجية النظرية ادلعرفية يف  .3
تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم ىو تقدمي فهم الدارسني للمفردات وطريقة نطقها مث 

تعليم القواعد الرتكيبية مستعينا دلعرفتهم السابقة يف ادلوضوع ادلشابو يف اللغة األم مع ذكر 

                                                             
 ) مدرسة واحد هاشم المتوسطة اإلسالمية ماالنج، رسالة الماجستير غير منشورة تعليم المفردات بإستخدام بطاقة الصور، أغوس سومنطا،  

 .، بحث الماجستير غير منشورة2011جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج، كلية الدراسة العليا قسم اللغة العربية : ماالنج



. األمثلة مستخدما للمفرات ادلدروسة زيادة لفهم القاعدة، مث تطبيقها يف الكالم واحملادثة
  .ونسبة تعليم القواعد وتطبيق احملادثة ينبغى أن يراعى قدرة الدارسني يف الفهم والرتكيز

بعد ان الحظت الباحثة انواع الدراسات السابقة، تذكرت فيها تعليم الكالم بالطريقة 
وكذلك فإن مهارة . والوسائل ادلتنوعة ونتيجتها اجليدة تستطيع أن تنمى كفاءة الطلبة يف مهارة الكالم

وعلى ضوء ىذه النتيجة يتضح لنا أن الدراسة الىت تقوم هبا . الكالم الىت تريد الباحثة يف ىذا البحث
ألن  الباحثة تقوم بدراسة تطبيقية تعليم ادلفردات العربية . الباحثة زبتلف عن الدراسات السابقة

باستخدام بطاقة الصور واثره لتنمية مهارة الكالم لطلبة الصف الثاىن يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
 . احلكومية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية :ماالنج) رسالة الماجستير غير منشورةإستراتيجية النظرية المعرفية لتنمية مهارة الكالم، مستفيد معارف،  

 .، بحث الماجستير غير منشورة2010الحكومية بماالنج ،كلية الدراسات العليا قسم اللغة العربية 



 

 اإلطار النظرى

 مهارة الكالم: المبحث األول

 مفهوم مهارة الكالم - أ

ففيها تعبَت عن . إن القدرة على امتالك الكلمة الدقيقة الواضحة ذات أثر يف حياة اإلنسان 
والكالم يف اللغة الثانية من ادلهارات األساسية الىت . نفسو، وقضاء حلاجتو، وتدعيم دلكانتو بُت الناس

ولقد اشتدت . وإن كان ىو نفسو وسيلة لالتصال مع األخرين. سبثل غاية من غايات الدراسة اللغوية
احلاجة ذلذه ادلهارة يف بداية النصف الثاىن من ىذا القرن بعد إنتهاء احلرب العادلية الثانية، وتزايد 

وسائل اإلتصال، والتحرك الواسع من بلد إىل بلد، حىت لقد أدى تزايد احلاجة لإلتصال الشفهى بُت 
الناس إىل اعادة النظر يف طرق تعليم اللغة الثانية، وكان أن انتشرت الطريقة السمعية الشفوية وغَتىا 

   .من طرق تواىل ادلهارات الصوتية اىتماما

الكالم ليس رلموعا من ادلهارات اللغوية ادلتنوعة الىت جيب أن يتقنها الفرد، حىت يصبح  
متمكنا شلا يريد أن يعرب عنو يف يسر، بل إن الكالم لو بعد آخر غَت ىذا البعد اللغوى، وىو البعد 

وىذا البعد ادلعرىف يرتبط بتحصيل ادلعلومات واحلقائق واألفكار واخلربات عن طريق القراءة : ادلعرىف
والقدرة على تكوين . ادلتنوعة الواعية، وىذا البعد ادلعرىف يكسب ادلتكلم عند الكالم الطالقة اللغوية

اجلمل وبناء العبارات والفقرات، وىذا يستدعى التنبيو على اإلىتمام بالقراءة العامة، والربط بُت ما 
 . يقرؤه اإلنسان، وما يتكلم فيو

فمهارات الذكر يف : جنس ادلتحدث: وتتعدد مهارات الكالم تبعا لعوامل متعددة منها
فمهارات الصغار يف الكالم زبتلف عن : الكالم زبتلف عن مهارات األنثى، ومنها العمر الزمنُت

                                                             
الرياض، )منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة تعليم العربية لغير الناطقين بها،مناهجه واساليبه،:  رشدى احمد طعيمة 

 162-160ص  (1999ايسيكو،



: مهارات الشباب، ومهارات الشباب زبتلف عن مهارات الشيوخ وىكذا، ومنها ادلستوى التعلمُت
فمهارات ادلستوايات التعليمية، وزبصصاهتا زبتلف عن بعضها يف الكالم ومنها اخلربات الثقافية، 

والرصيد اللغوى، وقرب ادلوضوع ادلتحدث عنو، أو بعده عن رلال زبصص ادلتكلم، ودافعية ادلتكلم 
 .إىل غَت ذلك من عوامل اخرى

 

 أهمية مهارة الكالم - ب

دلا كان للكالم مًتلتة اخلاصة بُت فروع اللغة العربية، وىو أنو الغاية من كل فروع اللغة، 
سنحاول ىنا أن نوضح أمهية الكالم يف الكالم يف احلياة يف نقاط شلدد تكشف لنا جوانب من ىذه 

  .األمهية

من ادلؤكد أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان يتكلم قبل أن  .1
 .يكتب، ولذلك فإن الكالم سابق على الكتابة

التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبَت عن افكاره، والقدرة على ادلبادأة  .2
 .وادلواجهة اجلماىَت

احلياة ادلعاصرة دبا فيها من حرية وثقافة، يف حاجة ماسة إىل ادلناقشة، وأبداء الرأى،  .3
واإلقناع، وال سبيل إىل ذلك اال بالتدريب الواسع على التحدث الذى يؤدى اىل التعبَت 

 .الواضح شلا يف النفس
الكالم خصوصا يف ىذا العصر الذى تعددت فيو وسائل النقل وادلواصالت، ليس وسيلة  .4

لطمأنة الناس ادلتنقلُت فقط، بل طمأنة اىليهم وذويهم، ألن يف إنقطاع االتصال بداية 
اخلطر، فادلغًتب وادلسافر عندما يكلم اىلو باذلاتف يطمئنهم، ويكلم رفاقو واصدقاءة 

 .فيطمئن عليهم، ويطمئنون عليو
                                                             

 96-95، ص مرجع سابق أحمد فؤاد محمود عليان،  

 107-106ص  (1990المكتبة النهضية المصرية، القاهرة،  )طرق تدريس اللغة العربية   إبراهيم محمد عطا،  



والكالم مؤشر صادق إىل حد ما للحكم على ادلتكلم، ومعرفة مستواه الثقاىف، وطبقتو  .5
االجتماعية، ومهنتو، أو حرفتو، ذلك ألن ادلتكلمُت على اختالف أنواعهم، إمنا 

 .يستخدمون اصطالحات لغوية تنبيئ عن عملهم، ومن ىنا فإن الكالم ىو اإلنسان
والكالم وسيلة اإلقناع، والفهم واإلفهام بُت ادلتكلم وادلخاطب، ويبدوا ذلك واضحا من  .6

تعدد القضايا ادلطروحة للمناقشة بُت ادلتكلمُت، أو ادلشكالت اخلاصة والعامة الىت تكون 
 .زلال للخالف

 .والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو، ، أو ادلواقف الىت يتعرض ذلا .7
والكالم نشاط إنساىن يقوم بو الصغَت والكبَت، وادلتعلم واجلاىل، والذكر واألنثى، حيث  .8

 .يتيح للفرد فرصة اكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبَت عن مطالبو الضرورية
والكالم وسيلة رئيسة يف العملية التعليمية يف سلتلف مراحلها، الديكن أن يستغٌت عنو  .9

 . معلم يف اية مادة من ادلواد للشرح والتوضيح

 

 أهداف تعليم مهارة الكالم - ت

يهدف تدريس احملادثة أو الكالم إىل ربقيق العديد من العناصر واألىداف من أبرازىا ما 
 :يلى

 تنمية ثروة الطالب اللفظية .1
 سبكينهم من توظيف معرفتهم اللغوية، وما حفظوا من مفردات وتراكيب .2
 تنمية قدرة الدارسُت على التصرف يف ادلواقف ادلختلفة الىت قد تواجههم .3
 تدريب الدارسُت على اإلتصال الفعال مع الناطقُت بالعربية .4
 تعريض الدارسُت من التفكَت باللغة العربية والتحدث هبا بشكل متواصل .5
 معاجلة اجلوانب النفسية لديهم عند اخلطأ .6



 :وىناك أىداف عامة لتعليم احلديث ديكن أن نعرض ألمههما فيما يلى

أن ينطق ادلتعلم اصوات اللغة العربية، وان يؤدى أنواع النرب والتنغيم ادلختلفة وذلك  .1
 .بطريقة مقبولة من أبناء العربية

 .أن ينطق األصوات ادلتجاورة وادلتشاهبة .2
 .أن يدرك الفرق يف النطق بُت احلركات القصَتة واحلركات الطويلة .3
 .أن يعرب عن افكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة .4
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف مهارة  .5

 .الكالم
أن يستخدم بعض خصائص اللغة يف التعبَت الشفوى، مثل التذكَت وتأنيث وسبيز العدد  .6

 .واحلال ونظام الفعل وأزمنتو وغَت ذلك شلا يلزم ادلتكلم بالعربية
أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجة وقدراتو، وأن يستخدم ىذه  .7

 .الثروة يف إسبام عمليات اتصال عصرية
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية ادلقبولة وادلناسبة لعمره ومستواه االجتماعى  .8

 .وطبيعة عملو، وان يكتسب بعرض ادلعلومات األساسى عن الًتاث العرىب واإلسالمى
 .أن يعرب عن نفسو تعبَتا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة .9

أن يتمكن من التفكَت باللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومًتابط لفًتات  .10
 .زمنية مقبولة

إن تعلم احلديث باللغة األجنبية يعد أساسا دلمارسة كثَت من انشطة اإلنسان وربقيق أىدافو   
 :فيما يلى

 .أن يطلب ادلتعلم شيأ ما .1
 .أن يتعلم عن األماكن واألوقات واألشخاص .2



 .أن يطلب من األخرين عمل شيئ ما .3
 .أن يقيم عالقة ألفة مع اصحاب اللغة .4
 .أن حيكى قصة بسيطة أو يقول شيأ ما لألخرين .5
 .أن يشغل اجلالسُت باحلديث حىت حيُت موعد شيئ ما .6
 .أن يفهم األخرين ويوجههم ويرشدىم .7
 .أن يقضى حوائجو اليومية ويؤدى ما يطلب منو من اعمال .8

إن ربقيق كل ىذه األىداف ومنوط دبعرفتنا للجوانب ادلهمة يف تعليم الكالم وحبثنا عن   
افضل ادلداخل والطرق واألساليب الىت هتيئ عملية تعليمية جيدة سبكن الدارس فعال من شلارسة اللغة 

 .شلارسة شفهية ربقق لو وللجماعة األىداف ادلرجوة

 

 

 

 مراحل الكالم - ث

إن عملية الكالم أو التحدث ليست حركة نشيطة ربدث فجأة، وإمنا ىي عملية معقدة 
 : وبالرغم من مظهرىا، الفجائى إال أهنا تتم يف عدة خطوات

اإلستثارة، قبل أن يتحدث احملدث البد يستثار، وادلثَت إما أن يكون خارجيا كإجابة على  .1
 .سؤال طرحو سلاطبة، أو داخليا كأن تلح على الفرد فكرة

التفكَت، وىو بداية التفكَت عند ادلتكلم فيما سيقول، فبدون تفكَت أو وقت كاف يف  .2
 .التفكَت عما سنقول غالبا ما يكون كالمنا اجوف خاليا من ادلعٌت

                                                             
 131-130ص : مرجع سابق:  محمود كامل الناقة، رشدى احمد طعيمة 

 46ص  (دار الفكر العربى: القاهرة )تدريس فنون اللغة العربية، على أحمد مدكور،  



 .الصياغية، وبالتعبَت األخر األلفاظ والعبارات والًتاكيب ادلناسبة للمعاىن الىت يفكر فيها .3
النطق، والنطق ىو ادلظهر اخلارجى لعمية الكالم، فادلستميع ال يرى من عملية الكالم إال  .4

ىذا ادلظهر اخلارجى ذلا، ومن ىنا جيب أن يكون النطق سليما وواضحا خاليا من 
 .األخطاء

  

 تنمية مهارة الكالم - ج

 :قال رشدى أمحد طعيمة عن تنمية مهارة الكالم، ينبغى تنمية ادلهارات األتية يف الكالم عند

 :ادلستوى اإلبدائى .1
 .نطق األصوات العربية نطقا صحيحا ( أ

وكذلك األصوات  (ط / ز / ذ ) التمييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة مثل  ( ب
 .سبييزا واضحا (ث / ت / ب  )ادلتجاورة مثل 

 . التمييز عند النطق بُت احلركات الطويلة واحلركات القصَتة ( ج
 . استخدام اإلشارة واإلدياءات واحلركات استخداما معربا دبا يريد توصيلو ( د
 التمييز صوتيا بُت ظواىر ادلد والشدة، والتفريق بينهما سواء عند النطق هبما أو  ( ه

 .اإلستماع اليهما
 . إدراك نوع اإلنفعال الذى يسود احلديث ويستجيب لو يف حدود ما تعلمو ( و

 :ادلستوى ادلتوسط .2
 .نطق الكلمات ادلنونة نطقا صحيحا دييز النتوين عن غَته من الظواىر ( أ

 االستجابة األسئلة الىت توجو اليو استجابة صحيحة مناسبة اذلدف من إلقاء  ( ب
 .السؤال

 . إعادة سرد قصة تلقى عليو ( ج



 . القدرة على أن يعرض الطالب شفويا وبطريقة صحيحة حلديث القى عليو ( د
 :ادلستوى ادلتقدم  .3

 . التعبَت عند احلديث عن احًتامو لألخرين ( أ
 . تطويع نغمة صوتو حسب ادلوقف الذى يتحدث فيو ( ب
 . سرد قصة قصَتة من إبداعو ( ج
 اسًتجاع نص الذاكرة حيفظو ويلقيو صحيحا، مثل األيات واألحاديث  ( د

 .واألناشيد
 التمييز بُت أنواع النرب والتنغيم عند االستماع إليهما وتأديتها بكفاءة عند  ( ه

 .احلديث

 

 

 طرائق تعليم مهارة الكالم - ح

 :أما طرق التعليم ادلناسبة الستخدام ىذا التعليم ىي

تستخدم ىذه الطريقة اإلقًتان ادلباشرين  : Direct Methodالطريقة ادلباشرة  .1
الكلمة وما تدل عليو وتستخدم أسلوب التقليد واحلفظ حيث يستظهر الطالب 

. مجال باللغة العربية واغاىن وزلاورات وتساعدىم على إتقان اللغة ادلنشودة
تتجنب ىذه الطريقة استخدام الًتمجة، وال مكان اللغة األم وال تستخدم 

 األحكام النحوية 
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 ينبغى اوال أن تقًتن انشطة Audio Lingual Methodالطريقة السمعية الشفهية  .2
الدارس على اجلانب السمعى الشفهى اجملاالت البصرية اإلشارية للسلوك 

كما ينبغى أن يعقب مرحلة التعرف والتمييز كل من احملاكاة والتكرار . اللغوى
واالستظهار وال يركز الدارس إىتمامو يف توسيع حصيلتو من ادلفردات اال بعد أن 
يتعود على األصوات والنظم والصبغ، وعلى الدارس أن يركز على الصحة اللغوية 

 . قبل السعى ضلو الطالقة
يطلب ادلعلم من :   Total Physical Respon Methodالطريقة االستجابة اجلسمية  .3

الطالب أن يعلموا ما امرىم مباشرة باالستجابة اجلسدية، على سبيل ادلثال ، أمر 
 .الدارس الطالب ليفتح الباب فالطالب يفتحو مباشرة

وقد يقوم ادلعلم بصورة شخصية  : Comunicative Methodالطريقة اإلتصالية  .4
يتحدث فيها ادلعلم . وغَت رمسية من خالل اجلالسات اإلنفرادية مع كل دارس

عن موضوعات مثل نظرة الدارس إىل أسلوبو يف التعليم وقدراتو التعليمية اخلاصة 
وأىدافو من التعلم كما قد يتم ذلك بصورة رمسية عن طريق إجراء عملية ربديد 

  .إحتياجات
من ادلمكن أن نظرة إىل الطرق  : Electric Methodالطريقة اإلنتقائية أو التوليفية  .5

وعلى ادلعلم أن يشعر أنو حر يف . السابقة على أساس أهنا متعارضة أو متناقضة
استخدام األساليب الىت تناسب طالبو بعض النظر عن إنتماء األساليب لطرق 

 .تدريس سلتلفة

 

 اختبار مهارة الكالم - خ
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إن اإلختبار من إحدى النشاطات التعليمية ادلهمة الضرورية، ألن االختبار ال يهتم بتحصيل 
ادلعلومات وربسُت كفاءة الطالب فحسب، وإمنا أيضا يشكل مصدر ادلعلومات عن الطالب من 

نواحى الكثَتة خارج مشاركتهم يف التعليم يف ادلدرسة، ويعرف من االختبار ادلعلومات والتغذية 
العاكسة فيها يتعلق بصحة ادلطابقة يف تصميم األىداف التعليمية، هبا يعرف أيضا التطابق بُت 

 .الطريقة وكفاءة ادلدرس يف التعليم، والتطابق بُت اعداد احلصة التعليمية وكذلك األخرى

هتدف اختبار الكالم إىل قياس قدرة الطالب على الكالم دبستويات ادلختلفة، وقد تكون 
ولكن اإلجابة يف ىذه احلالة البد أن تكون شفهية ألن ىدف . األسئلة ىنا شفهية أو كتابية

والقدرة الكالمية ذلا عدة مستويات، ادناىا ىو نطق نص مقروء . االختبار ىو قياس القدرة الكالمية
ويف ىذه احلالة ال ينتج الطالب تراكيب من عنده، ينطق فقط ما ىو مكتوب . أو نطق نص مسموع

وادلستوى األعلى من الثاىن ىو . وادلستوى األعلى من ذلك ىو تكوين مجلة منطوقة. أو مسموع
وبذا ديكن أن تكون القدرة الكالمية ذات ثالثة . تكوين سلسلة من اجلمل يف عملية كالمية متصلة

. مستوى النطق مث مستوى تكوين اجلملة مث مستوى تكوين الكالم ادلتصل: مستويات على األقل 
اختبار األسئلة مكتوبة، اختبار اإلعادة الشفهية، إختبار : ومن وسائل قياس القدرة الكالمية

 .التحويل، اختبار األسئلة عن الصورة، احملاورة، ادلقابلة احلرة، ادلقابلة ادلوجهة، التعبَت احلر

ىنا يرى الطالب أسئلة مكتوبة، مث يطلب منو فرديا أن جييب : اختبار األسئلة ادلكتوبة  .1
 .عنها شفهيا

 .ىنا يطلب من الطالب أن يقول ما يسمع: اختبار اإلعادة الشفهية  .2
ىنا يطلب من الطالب أن حيول اجلمل الىت يسمعها أو يقرؤىا من : اختبار التحويل  .3

 .شكل إىل آخر، مثال من اإلثبات إىل النفى، من االخبار إىل االستفهام
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تعرض على الطالب صورة يطلب منو أن يعلق عليها : اختبار األسئلة عن الصورة  .4
مثال إشرح ما ترى يف ىذه الصورة، وجيوز عن طريق اإلجابة عن األسئلة . حبديث حر

 .زلددة
ىنا يأخذ دور الوالد مثال والطالب آخر دور اإلبن ويتحاوران حول : اختبار احملاورة  .5

 .موضوع حياتى ما
 .ىنا يقابل ادلعلم الطالب على انفراد ويوجو اليو أسئلة غَت زلددة: اختبار ادلقابلة احلرة  .6
وتسَت ادلقابلة . ىنا يكون ادلعلم قد أعد أسئلة زلددة من قبل: اختبار ادلقابلة ادلوجهة .7

 .وقفا لألسئلة ادلعدة مسبقا
ىنا يطلب ادلعلم من الطالب أن يتكلم دلدة مخس دقائق يف موضوع : اختبار التعبَت احلر  .8

 .حيدده لو

 :اختبار الكالم عند زلمد على اخلوىل يكون بعدة طرق، منها  

يطلب من الطالب أن يتحدث عن موضوع مألوف لديو ويقيم على أساس الطالقة  .1
 .والصحة

 .توجو إىل الطالب أسئلة كتابية أو شفهية تطلب إجابات شفهية قصَتة .2
من ادلمكن أن تكون األسئلة مسجلة على شريط ويًتك بُت كل سؤال وآخر وقت كاف  .3

لإلجابة، وتضمن ىذه الطريقة تساوى مجيع الطالب يف عامل الوقت وطريقة االستماع 
 .إىل السؤال

 .تقدم إىل الطالب صورة يطلب منو أن يعلق عليها شفهيا يف وقت زلدد .4
  .يشًتك طالبان أو اكثر يف زلاورة شفهية حول موضوع أو يف زلادثة حرة .5
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وبالعام من ذلك فقد استطاع خرباء القياس ربديد من اختبارات مهارة النطق واحلديث 
 :وىي

النطق - (أ

 النتيجة المعيار الرقم
 25 مفهوم سباما مع وجود لكنة خفيفة 1
 20 مفهوم غَت بعيد مع وجود لكنة واضحة 2
 15 بعض أخطاء النطق وتقود إىل سوء الفهم 3
 10 يصعب فهمو لكثرة أخطاء النطق   4

      

 

 النحو والصرف   - (ب

 النتيجة المعيار الرقم
 25 يرتكب أخطاء ضلوية والصرفية قليلة جدا وال تؤثر يف فهم ادلعٌت  1
 20 خطاء ضلوية ديكن فهم ما يعنيو سباماأمع كثرة  2
 15 بعض أخطاء النطق وتقود إىل سوء الفهم 3
 10 بسبب األخطاء النحوية – إال قليل–يصعب ما يقول  4

 

ادلفردات اللغوية - (ج
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 النتيجة المعيار الرقم
 25 ىل اللغة  ايستخدم نفس ادلفردات الىت يفضلها  1

2 
لفاظا غَت معربة أحيانا ولكن معٌت ما يقول مفهوم ايستخدم 

 سباما
20 

3 
يستخدم بعض األلفاظ اخلاطئة شلا تسبب يف عدم وضوح معٌت 

 بعض فقرات حديثو
15 

 10 قلة ادلفردات واستخدامو يف غَت السياق ادلناسب   4
 

 

 

الطالقة - (د

 النتيجة المعيار الرقم
 25 يتحدث بطالقة كأىل اللغة  1
 20 استطاعة التعبَت سباما عما يريد مع بعض الًتدد والتكرار 2
 15 كثرة الًتدد والبطء الشديد وقد يصعب فهم ما يقول 3
 10 كثرة الًتدد وصمتو يف زمن طويل حىت يصعب فهم 4

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

وسائل التعليمية والبطاقات: المبحث الثانى  

 مفهوم وسائل التعليمية - أ

 الوسائل التعليمية ليست يف حد ذاهتا غاية أو أىداف تربوية وإمنا ىي أدات للتعليم تساعد 
وىي ليست بادلواد الثانوية أو . يف احلصول على خربات منوعة لتحقيق ىذه الغايات أو األىداف

اإلضافية، وإمنا ىي من الناحية العملية جزء متكامل مع ما يتضمنو ادلنهج ادلدرسى من مقررات 
كالعلوم، والرياضيات، وادلواد اإلجتماعية، واللغات وغَتىا من ادلقررات الدراسية، واوجو : دراسية

   .النشاط ادلتصلة هبا، وطرق أساليب التدريس ادلختلفة ادلستخدمة يف تدريسها

وعرف عبد اجمليد، أن الوسائل التعليمية ىي كل أداة يستخدمها ادلعلم لتحسُت عملية 
التعليم وتوضيح معاىن كلمات ادلعلم أى لتوضيح ادلعاىن وشرح األفكار وتدريب الدارسُت على 
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ادلهارات واكساهبم العادات وتنمية اإلذباىات وغرس القيم دون اإلعتماد األساسى من جانب ادلعلم 
 .على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام

وأيضا الوسائل التعليمية ىي كل انواع الوسائط الىت تعُت ادلعلم على توصيل ادلعلومات  
17.واحلقائق للتلميذ بأسهل وأقرب طرق  

 الوسيلة التعليمية ىي آلة وطريقة اسًتاتيجية تستخدم لتحقيق عملية اإلتصالية والتعاملية بُت 
 وىي جزء ال يتجزء .ادلدرس والدارس يف العملية التعليمية والًتبوية داخل غرفة الدراسة اكثر فعالية

من  (معلومة أو معرفة  )عن العملية التعليمية يف ادلؤسسة التعليمية أو ادلدرسة، لذا فإهنا رلال 
الضروري أن يدركو ادلدرس وطريقة استخدامو، مث توحيده وضمو مع األىداف وزلتوى ادلواد ادلدروسة 

 .الىت يف الغالب ادلعتاد تنصب يف ويقصد هبا رفع مستوى التقدير والنشاط التعليمى

 إن إستخدام الوسائل التعليمية يف تدريس اللغة العربية للناطقُت باللغات أخرى ليس بدعة 
مستوردة كما يتبادر إىل بعض األذىان، بل ىو عمل لو مشروعيتو الدينية الىت تستند إىل ىدى النىب 

إن الباحثة يف سنة النىب ليجد أهنا ربفل . الكرًن صلى اهلل عليو وسلم الذى بعث معلما وميسرا
بادلبادى الًتبوية العظيمة الىت تتناول جوانب العملية الًتبوية التعليمية بشكل يثَت الدىشة ويبعث 

على اإلعجاب، ومن تلك مبادئ استخدامو صلى اهلل عليو وسلم لكل وسيلة بصرية أو مسعية من 
شأهنا أن تساعد على زيادة الفهم أو تأكيد ادلعٌت وذبسيد ادلفهومات اجملردة، وربقيق اذلدف من 

 .ادلوقف التعليمى

 

 انواع الوسائل التعليمية - ب
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تعددت أنواع وتقسيمات الوسائل التعليمية، ولكننا ديكن ذبميع ادلتشابو منها يف خصائص 
  :معينة يف األقسام التالية

الوسائل السمعية والبصرية :  القسم األول

الفوتوغرافية الوسائل البصرية، وىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة البصر، كالصور  -1
ادلتحركة الصامتة وصور األفالم والشرائح والرسوم التوضيحية واللوحة الوبرية واللوحة  لصوروا

 . واللوحات الكهربيةادلغناطيسية

الوسائل السمعية، وىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة السمع، كالراديو واألسطوانات   -2
 .والتسجيالت الصوتية

. الوسائل السمعية والبصرية ، وىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسيت البصر والسمع -3
وتشتمل الصور ادلتحركة الناطقة كالتليفزيون واألفالم والتسجيالت الصوتية ادلصاحبة للشرائح 

 .واألسطوانات أوالصور

وسائل رلموعات العمل : القسم الثاين

ويضم ىذا القسم . كثر من ادلالحظة ا  ىذه الوسائل تتيح للدارسُت فرص العمل وادلشاركة
: أنواع الوسائل التالية

ويكتسب . اخلربات ادلباشرة اذلادفة، وىي ادلواقف اليت تقتضي نشاطا إجيابيا فعاال من التلميذ -1
عن طريقها خربات تعتمد على سلتلف احلواس، ويكون الغرض من ىذه ادلواقف واضحا يف 

 .مثل التجربة ادلعملية أو تربية حيوانات أو زراعة نباتات. ذىن التلميذ

ىذه اجملسمات زبتلف عن الواقع يف احلجم أو التعقيد . (النماذج واألشياء والعينات)اجملسمات  -2
مثل منوذج جسم اإلنسان واخلرائط البارزة والكرة األرضية واحليوانات . أو ادلادة ادلصنوعة منها

 .احملنطة
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وزبتص بادلواقف ادلاضية أو نادرة احلدوث أو اليت تشكل أخطارا معينة عند . التمثيليات -3
 لتمثيلياتومن فوائد ا.   أو لتوضيح امور مكانية بعيدة عن الدارسدراستها على الطبيعة

 . إتاحتها فرصة االسهام االجيايب عند الدارسُت وتركيزىا على العناصر ادلهمة

رلموعات ادلالحظة : القسم الثالث

  ىذه الوسائل تتيح للدارسُت عنصر ادلالحظة، وال تعٍت سلبية من جانبهم بل إهنا 
التوضيحات العملية : ويضم ىذا القسم أنواع الوسائل التالية. تتيح فرص العمل اإلجيايب

. والرحالت وادلعارض والصور ادلتحركة والصوت والصور الثابتة والرسوم

 

 أهمية الوسائل التعليمية  - ت

 ومن الواضح لنا أن الوسائل التعليمية ديكن أن نؤدى دورا مهما يف النظام التعليمى ألهنا 
تساعد بشكل كبَت على استشارة إىتمام الطالب واشباع حاجاهتم للتعليم، كما تساعد على زيادة 

 أن الوسائل التعليمية ىحالتوورأى  .خرباهتم ، شلا جيعلهم أكثر استعدادا واوفق مزاجا للتعليم
وضلوىا من األمور الطالب تساعد على ربقيق األىداف التعليمية ادلنشودة وتزويد ادلفاىيم عند 

 أن الوسيلة التعليمية تستطيع أن ترفع أنشطة الطالب يف عملية ى ونظر سوجانا ورفاع.التعليمية
 الوسائل التعليمية إىل تكوين ىوجبانب ذلك تؤد. التعليم والتعلم مع إكمال النجاح يف نتائجها

. اإلذباىات اجلديده كماتعزز عملية الرغبة يف عملية التعلم

 

 اسس ومعايير إختيار الوسائل التعليمية - ث
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 إن اختيار الوسائل التعليمية ليس باألمر السهل وإمنا ىناك بعض اإلعتبارات الىت ينبغى على 
 : من يريد االختيار العمل على االسًتشاد هبا يف اختيار الوسيلة ادلناسبة مثل

 .األىداف الًتبوية الىت ربققها الوسيلة إذا قورنت بالوسائل األخرى .1
الوقت واجلهد اللذان يتطلبهما استخدام الوسيلة من حيث احلصول عليها واإلستعداد  .2

الستخدامها وأسلوب استخدامها وكيفيتو، وذلك إذا ما قورنت بوسائل أخرى ربقق نفس 
 .الغرض

أثر الوسيلة يف التشويق وإثارة إىتمام الدارسُت وما ديكن أن تثَته من نشاطات ذلا مضامينها  .3
 .وتطبيقاهتا التعليمية

صحة احملتوى من الناحية العلمية وكذلك جودة الوسيلة ودقتها من الناحية الفنية وصالحيتها  .4
 .لالستخدام

مناسبة الوسيلة دلستويات الطالب وإمكانية استخدامها من جانبهم على ضلو خيدم اغراض  .5
 . التعلم دون أن يكون يف ذلك خطورة من جراء استخدامها أو تشغيلها

 لقد أشارت الفقرة السابقة إىل ادلعايَت الىت ينبغى استصحاهبا عند عملية اختيار الوسيلة 
وقد . التعليمية ادلناسبة ولكن جيب اإلشارة ىنا إىل العوامل الىت تؤثر يف عملية اختيار الوسيلة أيضا

ينبغى أن ندرك بادئ ذى بدء أن اختيار طريقة تدريس : ذكر روميسوفكسي تلك العوامل قائال 
معينة يفرض، أو على األقل حيدد، اختيارنا الوسيلة ادلناسبة، فإذا اخًتنا مثال طريقة للتدريس تعتمد 

على ادلناقشة اجلماعية وتبادل اخلربات، فإن ذلك يستبعد بالطبع اختيار وسيلة اتصال ذات اذباه 
واحد مثل ادلسجل الصوتى أو التلفزيون حيث من مثل ىذه الوسائل ربدد من إتاحة الفرصة لألخذ 

ومن ذلك يتضح أنو يسبق اختيار الوسيلة ادلناسبة قرارات تتعلق بطريقة . والرد والنقاش وتبادل األراء



التعلم الىت سنتبعها، ولكى نصل إىل قرار مناسب عن خصائص ىذه الطريقة البد أن نراعى 
 .خصائص ادلتعلمُت ونوع التعلم ادلطلوب واإلمكانات ادلادية واإلدارية ادلتاحة

 معوقات استخدام الوسائل التعليمية - ج

 ىناك عدة معوقات وقد تقف امام استخدام الوسائل التعليمية االستخدام الفعال الذى 
وىذه ادلعوقات متعددة ادلصادر فبعضها . يؤدى إىل ربقيق األىداف ادلرجوة من وراء استخدامها

فقد يكون ىناك شح يف األجهزة وادلواد وقد . يتصل بالوسائل التعليمية من حيث اجهزهتا وموادىا
وإذا توافرت األجهزة وادلواد فقد ال تتوافر السالمة أو التخزين اجليد اضافة . تتوافر األجهزة وتقل ادلواد

وتنقسم . فمن ادلعلوم أن استخدام الوسيلة الحق الختيارىا. إىل سوء نوعية بعض األجهزة وادلواد
وفيما يلى عرض . االستعداد، االستخدام ، والتقوًن: مرحلة االستخدام إىل ثالث مراحل ىي 

 :القواعد كل مرحلة من ادلراحل الثالث

الوسيلة عنصر متكامل مع عدد من العناصر األخرى الىت ينظمها ادلعلم لتحقيق : االستعداد  .1
وذلك يستلزم وجود الوسيلة ربت تصرف ادلدرس قبل موعد استعماذلا لوقت كاف . اىدافو

لكى يستطيع ذبربتها ودراستها الختبار مدى صالحيتها والوقت الالزم لعرضها ولدراسة 
 .زلتويات دراسة دقيقة

تتوقف االستفادة من الوسائل التعليمية إىل حد كبَت على األسلوب الذى يتبعو : االستخدام  .2
ادلدرس يف استخدام الوسائل، ومدى إشًتاك الطالب اشًتاكا إجيابيا يف احلصول على اخلربة 

فمسئوليتو األوىل ىي هتيئ ادلناخ ادلناسب للتعلم لذلك جيب أن يتأكد اثناء . عن طريقها
واألمر الثاىن أن حيدد لنفسو . استخدام الوسائل التعليمية ، أن كل شيئ يسَت على ما يرام

 .الغرض من استخدام الوسيلة التعليمية يف كل خطوة أثناء سَت الدرس
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ىو يبدأ اساسا دبعرفة األىداف ادلراد ربقيقها .ىو جزء ال ينفصل عن الطريقة: التقوًن  .3
ويتضمن بعد ذلك عدة خطوات الغرض منها ربدد الدرجة الىت ربققت هبا األىداف 

ويستلزم ذلك معرفة نواحى القوة والضعف يف االستخدام ووضع التفسَتات ادلمكنة ألسباب 
 :وعند تقوًن الوسيلة ديكن مراعاة بعض األسس اآلتية . ذلك

ىل أعطت الوسيلة صورة واضحة وحقيقة عن األفكار والعمليات واألشياء واألىداف  ( أ
 الىت تعرضها ؟

 ىل ساعدت الوسيلة يف زيادة معٌت موضوع الدرس ؟ ( ب
 ىل الوسيلة وادلادة الىت تعرضها سليمة من الناحية العملية وتناسب اعمار الطالب ؟ ( ت
 ىل تستحق الوسيلة ما بذل من وقت وجهد وتكاليف يف إعدادىا واستخدامها ؟ ( ث
 ما نواحى القوة ونواحى الضعف يف استخدام الوسيلة ؟ ( ج
وما األسباب أو اخلطوات الىت ديكن أن تستخدم يف ادلفردات التالية لتحسُت فاعليتها  ( ح

 .التعليمية ؟

وشلا سبق تتضح أمهية اإلدلام هبذه اجلوانب األساسية ادلتعلقة بالوسائل التعليمية من قبل 
معلمى اللغات يف صفوف تعليم اللغة ، ألن ادلعلم الذى يفتقر إىل مثل ىذه اخللفية عن الوسائل 

 .التعليمية لن يكون قادرا على االستفادة منها على الوجو ادلطلوب

 

 فوائد الوسائل التعليمية - ح

للوسائل التعليمية فوائد كثَتة يف رلال التعليم على ضلو عام ويف ضلو رلال تعليم اللغات  
على ضلو خاص إذا احسن استخدامها على وجو فعال هبدف ربقيق األىداف ادلرسومة للربنامج 

 :ويلى قائمة بأىم الفوائد يف تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا . ادلعُت
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 .تنمى يف ادلتعلم حب االستطالع وترغبهم يف التعلم .1
 .تشوق ادلتعلم للتعلم وتزكى نشاطو يف قاعة الدرس .2
ربرر ادلتعلم من دوره التقليدى أى ذبعلو مشاركا بعد أن كان مستمعا وتقوى فيو روح  .3

 .اإلعتماد على النفس
توسع رلال حواس ادلتعلم وإمكانيات االستفادة منها فتساعد على تدريب اإلذن على مساع  .4

 .صوت احلرف أو الكلمات، والعُت لتعلم جبميع زلتويات الصورة أو ادلادة التعليمية ادلعروضة
 .تساعد على معاجلة مشاكل النطق وحسن لفظ الكلمات واألصوات .5
 .تدفع ادلتعلم للتعلم بواسطة العمل وترغبو يف التعليم .6
 .تقوى روح التأمل يف ادلتعلم وتساعده على استنباط ادلعارف اجلديدة .7
تساعد على نقل ادلهارات من صاحب ادلهارة إىل اكرب عدد من ادلتعلمُت بإدراك حسى  .8

 .متقارب بعض النظر عن ادلستوى الثقاىف
 .توفر وقت كل من ادلعلم وادلتعلم .9

 .تيسر وتسهل عملية التعليم والتعلم .10

 

 مفهوم البطاقات - خ

وكلمة  Medium  وىي ترمجة من كلمةMediaالبطاقة ىي الوسيلة ، ومجعها وسائل  
 وحرفيا معناىا الوسيط، والوسيط أو الوسيطة وىذا التعريف يقودىا إىل فهم  Mediusالتينية قددية 

 )إىل ادلخرب عنو  (مصدر اخلرب  )الوسيلة بأهنا وسيط أو وسيلة ال يصال خَت أو معلومة من ادلخرب 
 .إن الوسيلة أو الوسائل ىي كل ما ديكن استخدامو لنشر، اخلرب أو ادلعلومات (القابل للخرب 
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ويرى حاميجويو أن الذى يقصد بالوسيلة ىو كل وسيلة يستخدمها ادلرء لنشر فكرة أو 
 .رأى حىت يصل إىل من يقص

 البطاقة ىي رلموعة من البطاقات الصغَتة تشتمل على أنواع من ادلعلومات عن طريق 
الرسومات أو الصورة، وتقود بالدارس إىل معلومو الىت تتعلق بتلك ادلرسومة، وغالبا فإن مقياس 

 .أو على حسب مجع الفصل أو عدد الطالب.  سنت مًتاx12 8البطاقة

 

 أنواع البطاقات - د

 : تناول ىذا الفصل ستا من اىم البطاقات الىت ديكن استخدامها يف تعليم اللغة وىي

ىي وسيلة بصرية تستخدم لتعليم القراءة للمبتدئُت ولتحسُت : بطاقات الومضية ( أ
وىذه البطاقات دات احجام والوان سلتلفة تكتب كلمات أو . سرعتهم القرائية

ترى البطاقة . مجل أو أشباه مجل على وجو واحدة منها أو على كل الوجهُت
. للصف لثوان قليلة مث زبفى ويطاب منهم أن يقولوا ما قرؤوا على البطاقة

 :وتساعد ىذه البطاقات من عدة نواح، منها
تدرب الطالب على توسيع ادلدى البصرى حبيث يلتقط اكرب كمية شلكنة من  (1

 .الكلمات يف نظرة واحدة
 تتحسن تبعا لذلك سرعة الطالب يف القراءة (2
زبلق يف الصف نوعا من ادلناقشة ادلرغوبة حيث حياول كل طالب أن ينجح  (3

 .يف قراءة ما رأى
 .زبلق يف الصف جوا من ادلرح والتنويع شلا يزيد يف التشويق وحوافز التعليم (4
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 :وتنقسم ىذه البطاقات إىل 

بطاقات الصور، ينبغى أن تكون بطاقات من الصغر حبيث ديكن تداوذلا باليد يف  (1
وينبغى يف وقت نفسة أن تكون أكرب حبيث يراىا مجيع الطالب الفصل يف . سهولة
لكن . وىناك بعض مناذج لبطاقات الصور الومضية يف ادلكتبات ودور النشر. وضوح

البطاقات الىت يعدىا ادلعلم بنفسو لتستخدم نقاطا تعليمية زلددة، تكون اوقع لدى 
 .طالبو، واجدى يف ربقيق اذلدف من الدرس

بطاقات الكلمات، ىي البطاقات الىت كتبت عليها كلمة أو عبارة أو مجلة، ويعرضها  (2
ادلعلم على الطالب عرضا سريعا يف بداية الدرس ليعلم الطالب يف وقت قصَتة 

 .دبحتويات الدرس مث يعيد عرضها لتعزيز ما ًب تدريسو أو مراجعتو

بطاقات الصور والكلمة، البطاقة قطعة من الورق، قد تكون عليها صورة أو منظرا،  (3
وقد تكتب فيها كلمة، أو مجلة أو عبارة أو فقرة، أو قصة أو اسئلة أو ما اشبو 

 ومن البطاقات التعليمية بطاقات الصور والكلمات الىت ىي احد أنواع .ذلك
البطاقات الومضية عبارة عن قطعة من الكرتون أو الورق . البطاقات الومضية الثالث

 سنت مًتا ويكتب عليها 15- 20 بوصة أو 6 8ادلقوى تًتاوح مساحتها من 
حبروف بارزة حبيث يستطيع الطالب الذين جيلسون يف الصفوف األخَتة يف حجرة 

 ويف رأى آخر أهنا .الدراسة قراءة الكلمات ادلكتوبة على البطاقة عند عرضها
بطاقة من الورق تكتب عليها كلمة أو مجلة يعرضها ادلعلم على الطالب لفًتة وحربة، 

مث خيفيها مث يطلب منهم أن يقولوا ما قرأوا على البطاقة، وتستخدم ىذه البطاقة 
 .لتعويد ادلتعلم على توسيع ادلدى البصرى وتسريع العملية القرائية
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بطاقات ادلفاتيح وبطاقات أداء األدوار نوعان جديدان من :  بطاقات المفاتيح ( ب
وديكن التمييز بينهما . البطاقات الىت تستخدم يف تدريب الدارسُت على االتصال

من ىو، وشيئا من : إن بطاقات أداء األدوار تذكر للدارس: بساطة فنقول 
اخللفيات عن حياتو، ورلمال عن رأيو يف ادلوضوع الذى سيتحدث فيو، وردبا 

 .يذكر لو أيضا نوعا من التصرفات الىت جيب أن يسلكها ازاء بعض ادلواقف

أما بطاقات ادلفاتيح فهي تعطى تفصيالت اكثر دقة وصراحة عن األشياء الىت 
. ردبا تعطى حامل البطاقة نصا ذا فراغات ليمألىا بنفسو. سيقوذلا الشخص

وأحيانا تعطيو مفتاحا . وديكن أن تعطيو عدد من األشياء ليختار منها ما يقولو
 .بصريا أو وظيفيا، وتًتكو يًتجم ىذه ادلفاتيح إىل الكلمات من عنده

الفكرة األساسية الىت تؤكدىا بطاقات اداء األدوار أن :  بطاقات أداء األدوار ( ج
يكون لدى الطالب جزء من ادلعلومات كلية ال يدرى عنها شيئا إال حلظة اداء 

فالطالب الذى يتسلم . وال شك أن ذلك اقرب إىل ما حيدث يف الواقع. احلوار
إحدى البطاقات سيطلع على دوره ويفهم شخصيتو الىت سيمثلها ويدرك 

ادلطلوب منو، لكنو ال يعرف ما سيقولو الالعبون اآلخرون أو يفعلونو، شلا يدفعو 
ولن ينفعو يف ىذه احلالة أى إعداد مسبق دلا . إىل أن يفكر ويتفاعل بسرعة

 .سيقولو أو يفعلو
ومن . تضم بطاقات العمل ادلعينات البصرية مقًتنة بالنصوص :  بطاقات العمل .1

ادلمكن االستفادة من صور اجملالت أو كتب التعبَت ادلصور، والرسومات، 
وتستخدم بطاقات العمل يف كافة ادلستويات . واخلرائط، والرسم البياىن وغَتىا

 .ودلختلف األغراض



الصور ادلتسلسلة عبارة عن سلسلة من الصور : بطاقات الصور المتسلسلة ( ه
وىناك . ادلتتابعة تتناول موضوعا واحدا، وتعرضو يف رلموعة مركزة من الصور

عرض الصور دفعة واحدة، عرض : بعض الطرق لتقدًن الصور ادلتسلسلة منها 
، عرض الصور الطالب، وعرض رلموعة غَت "الواحدة بعد األخرى" الصور تباعا

 .كاملة من الصور
بطاقات احلوارات وبطاقات : ونعٌت هبا البطاقات احلقيقية مثل: بطاقات الواقعية ( و

االشًتاك يف االندية واأللعاب ادلختلفة، ومناذج بيانات واستطالع الرأى 
واستمارات االلتحاق بالدراسات والوظائف، وطلبات احلصول على رخص 

القيادة، وشيكات ادلصارف، وما إىل ذلك شلا يصادفنا يف رلاالت احلياة 
  .ادلختلفة

ويف ىذا البحث ، الخيتار الباحثة مجيع البطاقات يف تعليم حفظ الفردات، وخاصة 
لتحسُت ادلهارات اللغوية، ولكن خيتارىا الىت تناسب يف تنمية مهارة الكالم، ويقصد 

 .بتلك البطاقات ادلناسبة ىي بطاقات الصور

 شكل البطاقات  - ذ

 سم ، أما طوذلا فيخضع لعدد 17سم و 10شكل ىذه البطاقات ىو ما يًتاوح بُت 
الكلمات الىت على البطاقة، وىناك طريقة إلعداد رلموعة من البطاقات الىت ديكن ازالة الكلمات من 

ويكون ذلك بتغليف قطعة كبَتة من الورق ادلقوى . عليها، لتستخدم عدة مرات يف أغراض سلتلفة
ال يقل  )مث قطعها إىل ادلساحات ادلطلوبة . بغالف من البالستيك األبيض ادلعتم بواسطة آلة التغليف

اخلاصة " الفلوماسًت "وىذا النوع من البطاقات يكتب ادلعلم عليو بأقالم  ( سم 10العرض من 
 .بالسبورات البيضاء، أو اقالم العارض فوق الرأس غَت الثابتة االلوان
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 أهمية استخدام بطاقات الصور والكلمات - ر

نوجز فيما يف فوائد استخدام ادلعينات البصرية دلا فيو بطاقات الصور والكلمات يف تعليم 
 :اللغة العربية 

 .تنوع ادلعينات البصرية سَت الدرس، فتجعلو اكثر حيوية وتشويقا .1
تشجع الدارسُت على نقل اعينهم من صفحات الكتاب، شلا جيعل كالم الدارس مع  .2

 .زميلو اكثر سهولة واقرب إىل الواقع
ربد من كالم ادلعلم يف الدرس، وتفسح فرصا اطول للدارس يف مزيد من التدريب على  .3

 .اللغة
تثرى الفصل جيلب موضوعات حقيقية من العامل اخلارجى تنقل بواسطة الصورة، شلا  .4

 .يساعد يف ايصال ادلعلومات وتثبيتها
توضح األمور بتوفَت بُعٍد جديد للواقع، وتشرح احلقائق الىت ديكن أن سبر مرورا عابرا، دون  .5

أن ينتبو إليها الدارس، فادلعاىن اجملردة عن الصوت واحلرارة والسرعة واحلجم وادلسافة 
والكتابة والعمق والوزن واللون والوقت والعاطفة ديكن تدريسها بسهولة، وتقريبها إىل 

 .أذىان الدارسُت بادلعينات البصرية
جيد الدارس ذو اخليال اخلصب ما يتعلمو من لغة سهال شلتعا، من خالل استخدام  .6

 .الصور، األمر الذى ال يتسٌت لو  الكتب ادلدرسية أو القواميس
 .ذبعل ادلدخل اإلتصاىل لتعليم اللغة اكثر سهولة واقرب إىل الطبيعة .7
تساعد على تعليم االستماع والكالم والقراءة، وتتبح للمعلم أن حيقق التكامل بُت ىذه  .8

 .ادلهارات بطريقة بناءة



ذبد خيال ادلعلم والدارس مجيعا، فتحول التعليقات وادلناقشات والعبارات والتعبَتات  .9
 .ادلدروسة حديثا إىل استجابات لغوية حية، بُت مرسل ومستقبل

توفر التنوع جلميع مستويات الكفاءة اللغوية، فمكن جملموعة من ادلعينات البصرية يف اجملاالت 
  .من مبتدئُت إىل مقتدمُت إىل متخصصُت: ادلتنوعة، أن توفق كل األعمار ومجيع النوعيات 

 

 استخدام بطاقات الصور والكلمات في تعليم اللغة العربية - ز

ديكن معلم أن يستخدم البطاقات يف مجيع أشكال التدريبات تقريبا، شلا يفيد يف 
االستجابات اجلماعية والثنائية، ويتيح للطالب الوانا من النشاط احلركى، ومن بعض النموذج 

 :الستخدام البطاقات يف تعليم اللغة العربية 

يكون التالؤم عادة بُت صورة وصورة، أو بُت صورة وكلمة، أو بُت : تدريبات ادلالئمة  .1
 .صورة ومجلة، أو بن كلمة وكلمة، أو بُت جزء من مجلة وجزئها اآلخر

تدريبات السؤال واجلواب ، يفضل أن جيريها ادلعلم باستخدام الصور : السؤال واجلواب  .2
األماكن، : وديكن العمل يف الفصل على شكل . والبطاقات، وخباصة يف مرحلة ادلبتدئُت

إحترب معلوماتك، نصف " ال " و "نعم " أنظر وأجب، اسأل وأجب، اسأل وخذ، 
 .الفصل يعرف

 . تكملة اجلملة تكون بالكلمة أو بالصورة أو العبارة: التكملة  .3
تدريبات االستبدال ديكن اجراؤىا بسهولة باستخدام البطاقات، وىي تصح : االستبدال  .4

يف النشاط الفردى واجلماعى على السواء، وتعتمد على ادلفاتيح ادلرئية أو ادلقروءة، عندما 
 .يعرض ادلعلم بطاقات الصور والكلمات
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ألن . تفضل أن ذبرى تدريبات ملء الفراغ باستخدام البطاقات والصور : ملء الفراغ  .5
الطالب يف ادلرحلة اإلبتدائية قد تتعذر عليهم كتابة بعض الكلمات الىت سبق دراستها 

 .كتابة صحيحة، وكذلك من اجل عامل السرعة
من ابسط التدريبات الىت ديكن " خطأ " أو " صحح " تعد تدريبات : صحيح أو خطأ  .6

 . للمعلم أن جيريها يف األيام األوىل من تدريس اللغة
تدريبات التصنيف بأنواعها ذبرى بالبطاقات ، وجيب يف ىذه احلالة استخدام : التصنيف  .7

 .بطاقات الكلمات وليس الصور، حىت تكون تدريبات لغوية يف ادلقام األول
يستخدم ادلعلم تدريبات ترتيب الكلمات بالبطاقات يف مناسب : تدريب الكلمات  .8

تدريب الطالب على تراكيب معينة، أو على حروف اجلر والظروف، ومنها : كثَتة منها 
 .تدريبهم على استخدام بعض ادلفردات اجلديدة الىت دروسها

يستخدم ادلعلم بطاقات مجل أو عبارات بدال من الكلمات، ويطلب : تدريب العبارات  .9
 .من الطالب ترتيبها لتكوين فقرة أو قصة مفهومة

تكوين اجلمل نشاط حيتاج إىل مهارة من الطالب، ألنو يأتى : تكوين اجلمل  .10
 .بادلفردات ويرتبها يف اجلملة معتمدا على نفسو

تدريبات السلسلة أو النشاط ادلتسلسل لون من الوان التسلية، يبث : السلسلة  .11
 (يسمع  )يأخذ : احليوية والتفاعل بُت الطالب، وفيو ديارس الطالب نوعان من النشاط 

 .(يتكلم  )ويعطى 
تدريبات تنفيذ التعليمات ذبد ذباوبا كبَتا لدى األطفال والكبار : تنفيذ التعليمات  .12

 .على السواء، دلا فيها من حيوية وحركة، ودلا سبتاز بو من مسات إتصالية عملية
وتندرج ىذه األساليب يف عرض الصور ربت تدريبات التعبَت : التعبَت ادلصور  .13

حبث عن : وبعض تدريبات الصور والبطاقات شلا ديكن أن نضيفها إىل ما سبق. ادلصور



 من الصور وقل القصة، العالقة الغامضة، صف الصورة، حوار 4اإلختالفات، إخًت 
 .مصور، وصورة وتعليق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المفردات وتعليمها : المبحث الثّالث  

 مفهوم المفردات - أ

إيقلس وحسن شاذىل، .  اإلندونيسية الذى ألفو جوم م–كما ذكر يف القاموس اإلصلليزية 
 ويرى غنتور ترغان أن ادلفردات . وىي قائمة الكلمات Vocabularyعلى أن ادلفردات مسيت ب 
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عنصر من عناصر اللغة اذلامة حبيث يتضمن عليها ادلعاىن، واستخدام الكلمات يف اللغة من ادلتكلم 
 نفسة أو من

 الكتاب، والشخص ستزيد لو مهارتو يف اللغة إذا ازدادت مفرداتو، ألن كفاءة مهارة لغة الشخص 
 .متوقف على ادلفردات الىت استوعب معانيها اللفظية

وقال زلمد كامل الناقة، إن ادلفردات ىي ادوات محلت ادلعٌت كما أهنا يف وقت آخر كوسيلة 
 .ألن ادلتكلم يستطيع أن يفكر مث يعرب ما خطر يف بالو وفكرة ما يريد. للتفكَت

ومعرفة .  ادلفردات ىي صلبة اللغة ذلا ذات أمهية عند دارسى اللغةCambridgeوأيضا قال 
عدد كبَت من ادلفردات تلعب دورا مهما يف استيعاب القراءة لذلك تؤدى إىل تنمية الثروات 

 .اللغوية

 

   أنواع المفردات - ب

قبل أن يلقى ادلفردات إىل أذىان الطالب فعلى ادلدرس أن استوىل ويعرف سباما قبل بداية 
التعليم أنواع ادلفردات الىت ديكن يشتمل عليها، ىناك عدة تقسيمات للمفردات نعرض فيما يلى 

  :أكثرىا شيوعا

 :  ديكن أن تقسم ادلفردات كالتاىل:تقسيمها حسب ادلهارات اللغوية .1
 :وىذه تنقسم إىل نوعُت Understanding Vocabularyمفردات للفم  ( أ

 االستماع ويقصد رلموع الكلمات الىت يستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها عندما  (1
 .يتلقاىا من أحد ادلتحدثُت

                                                             
 Henri Guntur Tarigan,Pengajaran kosa kata,(Jakarta,PT Gramedia:1990)h 2 

 161ص ( 1995. جامعة أم القرى: مكة المكرمة)أسسه مداخله طرق تدريسه،:تعليم اللغة العربية بلغات أخرى محمود كامل الناقة،، 

 Cambridge:learning vocabulary another language, Nation I.S.P.cambridge university press.2001. h 144-147  
 618-616ص (دون السنة: جامعة ام القرى: مصر)المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،الجزء الثانىرشدى احمد طعيمة ،  



القراءة ويقصد بذلك رلموع الكلمات الىت يستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها  (2
 .عندما يتصل هبا على صفحة مطبوعة

 :وىذه أيضا تنقسم إىل قسمُت Speaking vocabulary مفردات للكالم  ( ب
 . ويقصد هبا رلموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد يف حياة اليوميةInformalعادية  (1
 ويقصد هبا رلموع الكلمات الىت حيتفظ هبا الفرد وال يستخدمها إال  Formalموقفية (2

 .يف موقف معُت أو عندما تكن لو مناسًبا
 : وىذه أيضا تنقسم إىل قسمُت Writing Vocabulary مفردات للكتابة ( ج

عادية ويقصد هبا رلموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد يف مواقف اإلتصال  (1
 .الكتاىب الشخصى مثل أخذ مذكرات، كتابة يوميات

موقفية عادية ويقصد هبا رلموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد يف مواقف  (2
 .االتصال الكتاب الرمسى مثل تقدًن طلب للعمل أو استقالة أو كتابة تقرير

 : وتنقسم كذلك إىل قسمُتPotential Vocabulary مفردات كامنة  ( د
 ويقصد هبا رلموع الكلمات الىت ديكن تقسيمها من السياق Contextسياقية  (1

 . الذى وردت فيو
 ويقصد هبا رلموع الكلمات الىت ديكن تفسَتىا إىل Analysisربليلية  (2

خصائصها الصرفية كأن نرى مازيد عليها من حروف أوما نقص، أو يف ضوء 
 .اإلدلام بلغات أخرى

 :ديكن أن تقسم ادلفردات كالتاىل: تقسيمها حسب ادلعٌت .2
ويتقصد هبا رلموع ادلفردات األساسية الىت تشكل  Content wordsكلمات احملتوى  ( أ

 ...صلب الرسالة مثل األمساء واالفعال إخل



 ويقصد هبا رلموع ادلفردات الىت تربط ادلفردات واجلمل Function Words كلمات وظيفة  ( ب
الىت يستعان هبا على إسبام الرسالة مثل حروف اجلر والعطف وأدوات االستفهام وادوات 

 .الربط بشكل عام
.  ويقصد هبا رلموع ادلفردات الىت ال تنقل معٌت معيناCluster Words كلمات عنكوجية  ( ج

وىى مستقلة بذاهتا وإمنا ربتاج إىل كلمات أخرى مساعدة تنقل من خالذلا إىل ادلستقبل 
رغب يف وتكون دبعٌت : فهذه الكلمة  تكون دبعٌت احب يف قولنا  (رغب )معٌت خاصا مثل
 .رغب عن: انصرف يف قولنا

 : وديكن أيضا أن تقسم ادلفردات إىل:تقسيمها حسب التخصص .3
ويقصد هبا رلموع الكلمات العامة الىت يستخدمها الفرد   Service Wordsكلمات خادمة ( أ

 .يف مواقف احلياة العادية أو استخداماتو الرمسية غَت زبصصية
ويقصد هبا رلموع الكلمات الىت تنقل معاىن  Special Content Wordsكلمات زبصصية  ( ب

 Local Wordsخاصة أو تستخدم بكثرة يف رلال معُت ، وتسمى أيضا بالكلمات احمللية 

 .Utility Wordsوكلمات االستخدام 
 : وديكن أيضا أن تقسم ادلفردات إىل:تقسيمها حسب االستخدام .4

ويقصد هبا رلموع ادلفردات الىت يكثر الفرد من   Active Wordsكلمات نشيطة  ( أ
 .استعماذلا يف الكالم أو يف الكتابة أو حىت يسمعها أو يقرؤىا بكثرة

 ويقصد هبا رلموع ادلفردات الىت حيتفظ الفرد هبا يف Passive Wordsكلمات خاملة  ( ب
وىذه النوع من ادلفردات يفهم الفرد داللة واستخداماتو . رصيده اللغوى وإن مل يستملها

 .عندما يظهر لو على الصفحة ادلطبوعة أو يصل إىل مسعو

 

 أهمية المفردات وتعليمها - ت



يشكل تعليم ادلفردات جزءا رئيسيا يف دراسة اللغة، وىو قد خيتلف خرباء تعليم اللغات 
الثانية يف معٌت اللغة ويف أىداف تعليمها ومع ذلك فإهنم يتفقون على أن تعليم ادلفردات مطلب 

والغاية من تعليم ادلفردات أن يفهم . أساسى من مطالب تعليم اللغة الثانية وشرط من شروط اجادهتا
ويعتمد . الطالب حُت تعرض ذلم ويصح قادرا على استخدامها حُت يرغب يف التعبَت عن شيء ما

صلاح ادلعلم يف تدريس ادلفردات على عدة عوامل منها مفهومو للمقصود بتعليم ادلفردات، وكيفية 
 .تقدديها وفهمو لفلسفة الكتاب ادلقرر يف تقدًن ادلفردات وأخَتا طريقة تعليمها الدراسى

ومن أىداف تعليم ادلفردات أيضا ىى توفَت ادلفردات للطالب، وال يراد هبذا أن الطالب 
حيبون احلفظ عددا من قوائم ادلفردات فقط، ولكن ادلراد منو أن الطالب يقدرون على فهم معانيها 

 .واستخدامها يف اجلمل وأيضا يف اإلتصال

وقال رشدى أمحد طعيمة ليست القضية قي تعليم ادلفردات أن يتعلم الطالب نطق حروفها 
إن معيار الكفاءة يف تعليم . فحسب أو فهم معناىا أو رلرد وصفها يف تركيب لغوى صحيح

ادلفردات ىو أن يكون الطالب قادرا على ىذا كلو باإلضافة إىل شئ آخر ال يقل عن ىذا كلو أمهية 
 .إال ىو قدرتو على أن يستخدم الكلمة ادلناسبة يف ادلكان ادلناسب

إن ربصيل الكلمات ليس ادلشكلة الوحيدة يف بناء ادلفردات، ذلك أن ادلتعلم يقع ربت 
ولذلك . عبء ضرورة تذكر الكلمات السابقة الىت تعلمها، ويف نفس الوقت إضافة كلمات جديدة

 :فالوصول إىل تنمية مفردات الدارس جيب أن يتم من خالل

 .تقدًن كلمات تتصل إتصاال مباشرا بادلواقف الىت يتحدثون فيها عن انفسهم .1
 .إتاحة الفرصة دلمارسة استخدام ىذه الكلمات يف مواقف إتصال .2
 .زلاولة اعادة تقدًن ىذه الكلمات يف فًتات منتظمة حىت ال تنسى .3
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 :فيما يلى (ادلفردات  )أما اخلطوات الىت تستخدم يف تدريس الكلمات 

 . ينطق ادلعلم الكلمة والطالب يستمعون، ومن األفضل أن يكررىا مرتُت أو ثالثا .1
 .يكتب ادلعلم الكلمة على اللوح مشكولة شكال كامال .2
 .يعرض ادلعلم الكلمة بالطريقة الىت يراىا مناسبة .3
 .يستخدم ادلعلم الكلمة يف مجلة واحدة أو اكثر لتتضح وظيفة الكلمة ضلويا .4
 .يكرر الطالب إحدى ىذه اجلمل احملتوية على الكلمة تكراراً مجعيا مث قئويا مث فرديا .5
 .يلفت ادلعلم نظر إىل طريقة كتابة الكلمة إذا كانت تنطوى على صعوبات إمالئية .6
 .يكتب ادلعلم على اللوح معٌت الكلمة، كما يكتب مجلة تبُت استخدام الكلمة .7
 .يقرأ الطالب قائمة ادلفردات اجلديدة ادلكتوبة على اللوح أمامهم .8
 .يكتب الطالب الكلمات ومعانيها واجلمل التوضيحية يف دفاترىم .9

 أسس اختيار المفردات - ث

 :أن أساس اختيار ادلفردات يف برنامج لتعليم العربية للناطقُت بلغات أخرى فيما يلى

تفضل الكلمات شائعة االستخدام على غَتىا، مادامت متفقة  : Frequencyالتواتر   .1
وتستشار فيها قوائم ادلفردات الىت أجرت حصر الكلمات ادلستعملة . معها يف ادلعٌت

 .وبينت معدل تكرار كل منها
تفضل الكلمة الىت تستخدم يف اكثر من بلد عرىب على تلك  : Rangeالتوزيع أو ادلدى  .2

قد تكون الكلمة ذا تكرار عال أو شيوع مرتفع، ولكن ىذا . الىت توجد يف بلد واحد
لذا يفضل أن زبتار الكلمة الىت تلتقى معظم البالد . التكرار ادلرتفع ينحصر يف بلد واحد

 .العربية على استخدامها
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. تفضل الكلمة الىت تكون يف متناول الفرد جيدىا حُت يطلبها :  Availabilityادلتاحية  .3
ويقاس ىذا بسؤال الناس عن الكلمات الىت يستخدموهنا يف . والىت تؤدى لو معٌت زلددا

 .رلاالت معينة
تفضل الكلمة الىت تكون مألوفة عند األفراد على الكلمة ادلهجورة  : Familiarityاإللفة   .4

وإن كنا نتا " ذكاء " تفضل بال شك على كلمة " مشس" فكلمة . ونادرة االستخدام
 . متفقتُت يف ادلعٌت

" بيت " تفضل الكلمة الىت تغطى عدة رلاالت زلدودة، فكلمة  : Coverageالشمول   .5
وإن كانت بينهما فروق دقيقة إال أهنا فروق ال هتتم " منزل " افضل يف رأينا من كلمة 

 .الدارس يف ادلستويات ادلبتدئة خاصة
تفضل الكلمة الىت تشيع حاجة معينة عند الدارس على تلك الكلمة العامة الىت : األمهية  .6

 .قد ال حيتاجها قليال
وهبذا ادلنطق بفضل تعليم الدارس كلمة ...تفضل الكلمة العربية على غَتىا: العروبة  .7

  .بدال من الراديو" ادلذياع"بدال من التلفون، و " اذلاتف"

 

 أساليب ووسائل تعليم المفردات - ج

الشرح بواسطة  (1)وىناك عدة طرق تستعمل لشرح معٌت ادلفردة منها الكلمات احملسوسة، 
 .استعمال الصور والرسوم (2)اإلشارة إىل شيء، 

والًتمجة وىذا  (3)استعمال السياقات،  (2)التعريف،  (1)وأما للكلمات اجملردة الشرح ب 
 .آخر أسلوب ديكن أن يلجأ اليو ادلدرس لتوضيح معٌت
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اساسيات طريقة التدريس والتربية العملية لدورات تدريس  ) غير الناطقين بها،منهج االيسيكو لتدريب معلمى اللغة العربية ل اسحاق األمين،  

 88-85ص  (1997المعلمين ، 



 :  وأما اساليب  تدريس ادلفردات فهي

 .كأن نعرض قلما أو كتابا (النماذج )إبراز ما تدل عليو الكلمة من األشياء  .1
 .(فتح الباب  )سبثيل ادلعٌت، كأن يقوم ادلعلم بفتح الباب عندما ترد مجلة .2
 .لعب الدور، كأن يلعب ادلعلم دور مريض حيسب بأمل يف بطنو ويفحصو طبيب .3
ذكر ادلتضادات، كأن يذكر ذلم كلمة بارد مقابل كلمة ساخن إن كان ذلم سابق عهد  .4

 .عنها
ذكر ادلًتادفات، كأن يذكر ذلم كلمة السيف لتوضيح معٌت كلمة صمصام إن كان ذلم  .5

 .سابق عهد بكلمة سيف
تداعى ادلعاىن، وذلك بذكر الكلمات الىت تثَتىا يف الذىن الكلمة اجلديدة، كأن يذكر  .6

 . اخل... اوالد –اسرة – زوجة –زوج : الكلمة األتية  (عائلة  )عند ورود كلمة 
وما (كتب  )مثال يستطيع ادلعلم بيان أصلها  (مكاتبة  )ذكر اصل الكلمة ومشتقاهتا،  .7

كاتب ، مكتوب ،  )يشتق من ىذا األصل من كلمات ذات صلة بالكلمة اجلديدة 
ويعترب ىذا األسلوب اكثر فاعلية يف اللغات الىت تعتمد على  (. اخل...كتاب،

 . اإللصاق،أى تشيع فيها ظاىرة إحلاف زوائد على الكلمات لتغَت معناىا
إشتد  ): شرح معٌت الكلمات العربية بشرح ادلقصود من الكلمة، مثل ذكر ىذه العبارة .8

 (يتفاىن ) شرحا لكلمة  (إخالصو يف العمل 
تعدد حالة ورود كلمة جديدة يف نص يقرؤه الطالب، وديكن تكليفهم بقراءة النص قراءة  .9

وبذلك يكتسب الطالب إذباىا إجيابيا . صامتة عدة مرات حىت يكتشف أحدىم معناىا
 .ضلو تعدد مرات القراءة، فالطالب مع تعدد مرات القراءة يفهم اكثر

البحث يف القاموس، فيمكن تكليف الطالب يف ادلستويات ادلتوسطة وادلتقدمة  .10
 .بالبحث يف القواميس العربية لتوضيح معٌت الكلمة اجلديدة



الًتمجة إىل لغة وسيطة وىذا آخر أسلوب ديكن أن يلجأ اليهم ادلعلم لتوضيح معٌت  .11
الكلمة ، إن على ادلعلم أال يتعجل يف ىذا األمر وقد يرى البعض اللجوء إىل ذلك يف 
بداية األمر اختصارا للوقت واجلهد، إال أن ىذا البعض يغفل عن شيئ أىم وىو أن 

اللجوء إىل اخلطوات السابقة قبل الًتمجة يًتك من األثار اجلانبية ما يثرى العملية التعليمية 
 .وينمى القيم واإلذباىات ويكسب ادلهارات

 :وصنف شلدوح نور الدين أن اساليب وطرق تدريس ادلفردات فيما يلى

 

 (1)جدوال 

 

 

 

شاع بُت مدرسى اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا استعمال الًتمجة لكل مفردة جديدة،  
 حيث 
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 ساليب تدريس المفرداتا

الوسائل 

 الرسومات/ الصور 

األساليب غير اللغوية 

 ادلوقف .1
 اإلشارة .2
 اخلربة ادلباشرة .3
 التمثيل .4

األساليب اللغوية 

 التعريف .1
 التضاد/ الًتادف .2
 التسلسل .3
 االشتقاق .4
 السياق .5
 الًتمجة .6

  

 

 



 

ترى كتب الطالب ملئت بالًتمجة بلغتهم الوطنية، ولقد سيطر ىذا ادلفهوم على أغلب ادلدرسُت 
عندما كانت طريقة التدريس ادلتبعة ىي طريقة الًتمجة ومع ظهور الطالقة السمعية الشفوية ظهرت 

 .اساليب عديدة يف شرح ادلفردات

وىي الىت يلجأ اليها ادلدرس باستخدام وسائل ومعينات لغوية، : األساليب اللغوية : أوال   
 .كالتعريف والًتدف والتضاد والًتمجة

من اساليب شرح ادلفردات استخدام التعريف ادلوجود يف : الشرح عن طريق التعريف .1
بأنو آلة صغَتة خيرج منها اصوات يستمع " مذياع " ادلعجم كان يعرف ادلدرس كلمة 

 . الناس اليها
وىذه الطريقة أكثر الطرف شيوعا وفعالية يف : الشرح عن طريق الًتادف والضد  .2

مالئم، دار، زليط، نشرحها دبرادفاهتا مثل : توضيح معاىن ادلفردات والكلمات مثل 
 .مناسب، بيت وحبر كبَت

وىي أن يقوم ادلدرس بشرح ادلفردات عن طريق ذكر : الشرح بطريقة التسلسل .3
. ادلفردات الىت قبلها أو بعدىا ليبُت مكاهنا يف السلسلة فيسهل فهمها على الطالب

شيخ  )تكتب يف التسلسل بعد رضيع، صىب، شاب، رجل، كهل، " شيخ " فكلمة 
.) 

اوال : يلجأ ادلدرس إىل اسلوب ترمجة ادلفردات اجلديدة يف حالتُت : الشرح بالًتمجة  .4
وثانيا إذا كانت ادلفردات . إذا وجد أن مجيع األساليب األخرى ال تؤدى الغرض

استخدام الًتمجة أن يكون ادلعلم حادقا باللغتُت، ألن . رلردة أو معنوية كالشجاعة
أى خطأ يف الًتمجة قد تًتتب عليو آثار سلبية عند الطالب يصعب التخلص منها 

 .فيما بعد



تتميز اللغة العربية بأهنا لغة اشتقاقية، لذلك جيب االستفادة من : الشرح باالشتقاق  .5
وذلك بأن يشرح ادلدرس ادلفردة اجلديدة . ىذه اخلاصية يف شرح ادلفردات اجلديدة

حىت .فيذكر درس ، دارس، دراسة، مدارسة (مدارس  ): بإرجاعها إىل أصلها مثل 
 .يستطيع الطالب أن يفهمها

ومن ىنا أيضا نستنتج أن معٌت ادلفردات يؤخذ من السياق، فكلمة : الشرح بالسياق  .6
يف القرآن الكرًن معناىا قافلة يف حُت أن كلمة سيارة يف عصرنا احلاىل " سيارة " 

 .معناىا وسيلة ادلواصالت ادلتعارف عليها

وىي الىت تشرح ادلفردات بطريق مباشر دون استعمال : األساليب غير اللغوية : ثانيا  
 :وسيلة لغوية أخرى وأبرزىا 

ومن " آسف " وإذا دخل ادلدرس الصف متأخرا قال : شرح ادلفردات عن طريق ادلوقف  .1
ىنا يتعلم الطالب أن ىذه الكلمة تستخدم يف موقف االعتذار، وكذلك السالم عليكم 

 .وصباح اخلَت وغَت ذلك من ادلفردات الىت تشرح نفسها عن طريق ادلوقف ذاتو
من أساليب شرح ادلفردات أن يشَت ادلعلم إىل األشياء : شرح ادلفردات عن طريق اإلشارة  .2

 .ادلوجودة يف الصف مثل كرسى، قلم، طاولة، نافذة، أو يشَت إىل أشياء قد احضرىا
ولعل أفضل وسائل شرح ادلفردات ىي اخلربة ادلباشرة : شرح عن طريق اخلربة ادلباشرة  .3

فدرس احليوانات البد .يتعامل الطالب مع أشياء حية فتجعل ادلعٌت أكثر رسوخا وثباتا
 .أن يكون يف حديقة احليوانات نفسها

يف بعض األحيان يلجأ ادلعلم إىل القيام ببعض احلركات لشرح : شرح عن طريق التمثيل  .4
حزين، سعيد، : والصفات . لعب، شرب، فتح، قام: معاىن ادلفردات وخصوصا األفعال 

 .مريض



ويف ىذه الطريقة يستخدم  : (الشرح باستخدام الصور والرسومات )الوسائل : ثالثا 
والشرائح  (على السبورة او البطاقات وغَتىا  )ادلدرس بعض الصور او الرسومات 

. والصور التلفيزيونية وأجهزة عرض الفديو إذا توفر ذلك يف شرح معاىن ادلفردات اجلديدة
وحيذر خرباء تعليم اللغات لغَت الناطقُت هبا من استخدام الصور بطريقة عشوائية بل 

فصورة الطفل ينام على السرير . جيب انتقاء الصورة واستبعاد أى غموض أو لبس فيها
قد توحي بأنو مريض أو كسول وادلراد تعليم كلمة ينام وليس ديرض، ولذا جيب على 

 . ادلدرسُت احلذر عند استخدام الصور وغَت ذلك من الوسائل العديدة

يستطيع ادلعلم أن خيتار االسلوب األنسب لشرح ادلفردات، فهناك مفردة ربتاج 
إىل صورة وأخرى ربتاج إىل ضدىا وثالثة تتطلب ترمجة بشرط أن يراعى ادلعلم مستويات 

وادلعلم اجليد دييل عادة إىل استخدام عدة اساليب سلتلفة لشرح . الطالب اللغوية
 . ادلفردات ذبنبا للململ الذى يصيب الطالب إذا استخدام أسلوبا واحدا

وال شك إن اإلعداد ادلسبق للدرس والتحضَت لو قبل البدء فيو ديكن ادلعلم من  
. ربقيق ذلك االستخدام األفضل لألساليب، أما العشوائية فإهنا ال تأتى بنتيجة جيدة

. وحياول بعض ادلعلمُت التماس العذر لنفسو يف عدم استطاعتو استخدام ىذه األساليب
 . يف شرح ادلفردات حبجة أن بعضها يتطلب نفقة وقتا طويال

 

 توجهات عامة في تعليم المفردات - ح

فيما يلى رلموعة من التوجهات العامة الىت قد تسهم يف تدريس ادلفردات يف تعليم اللغة 
 :العربية لألجانب

 القدر الذى يعلم .1



 الكلمة كافية لضمان الطالقة 5000 الكلمة أو حىت 3000ال أحد يستطيع أن يرغم أن 
. يف الكالم سلتلف ادلطبوعات يف سلتلف التخصصات مهما روعى يف اختيار ىذا العدد من ضوابط

ومن ىنا نقول أن القدر الذى ينبغى أن يعلم يف برمج تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرى أمر نسىب 
يتوقف ربديده على أىداف الربنامج وادلهارات اللغوية ادلطلوب إكساهبا للدارسُت وادلواقف الىت يراد 

 .تدريبهم على اإلتصال بالعربية فيها

واقًتح بعض اخلرباء القدر ادلناسب من ادلفردات الذى ينبغى أن يتعلم هبا الطالب حسب 
 1000-750واقًتح البعض من . ادلستوى الدارسى يف برمج تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرى

 كلمة 2000-1500 كلمة للمستوى ادلتوسط، و 1500-1000كلمة للمستوى اإلبتدائ، و 
  .للمستوى ادلتقدم

 حفظ قوائم مفردات .2

 يتصور البعض أنو ديكن تعلم اللغة العربية كلغة ثانية ببساطة لو حفظ الطالب قائمة تصم 
رلموعة ادلفردات العربية الشائعة االستخدام عالية التكرار مًتمجة للغاهتم األوىل أو إىل لغة وسيطة 

يعرفوهنا، وذلؤالء البعض شيئ من ادلنطق، إذ أن اذلدف النهائى من تعلم اللغة أن يكون الطالب ذا 
إال أن ذلذا التصور . حصيلة من ادلفردات والًتاكيب الىت يستطيع إستعماذلا وقت ما يريد اإلتصال

 :خطورتو الىت نوجزىا فيما يلى 

يؤدى مثل ىذا التصور إىل تعسف بعض مناىج تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرى  ( أ
 .يف اختيار مفردات ال حيسب الطالب باحلاجة اليها وليست ذا فائدة لو

من شأن ىذا التصور أن حيول العملية التعليمية إىل عملية قاموسية أو معجمية حبتة،  ( ب
 .وىذا ضد اإلذباه احلديث يف تعليم اللغات
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يغفل ىذا التصور أيضا أىم أساليب توصيل ادلعٌت عند اإلتصال الشفهى، فليست  ( ج
القضية قاصرة على ضم رلموعة من ادلفردات بعضها إىل بعض، إن ادلتحدث 

يستخدم غالبا عنداحلديث رلموعة من األساليب الىت يطلق عليها اللغة اجلانبية مثل 
 .حركات الوجو واإلشارة باليد فضال عن اإليقاع والنرب والتنغيم

 أتت حبوث علم النفس الًتبوى أن الطالب يستطيع أن يتعلم الكلمة الواردة يف مجل  ( د
وإن ادلعٌت شرط للحفظ اجليد ولقد . ذات معٌت وليست الكلمات اجملردة عن سياقها

عجز كثَت من ادلفحوصُت عند إجراء ذبارب نفسية يف ىذا اجملال عن حفظ 
 . الكلمات مستقلة

إن الزعم بأن الطالب سوف حيفظ الكلمات العربية إذا كانت مًتمجة اللغة الدارسُت  ( ه
زعم خاطئ، فليس من االزم أن جيد ادلعلم تقابال لكل كلمة عربية يف لغة الدارسُت، 

والعكس صحيح خاصة . فقد تؤدى كلمة عربية واحدة معٌت مجلة كاملة بلغة الدارس
ولنتصور طالبا يريد ترمجة ىذه العبارة . إذا كان حديثنا حول ادلصطلحات وادلفاىيم

ىنا كلمة  (مخ )فال احسبو يذكر لكلمة  (الدعاء مخ العبادة  )إىل اإلندونيسية 
Otakباإلندونيسة . 

لعل من اسباب صعوبة الًتمجة احلرفية للكلمات العربية أن الكلمة الواحدة قد يتعدد  ( و
معناىا بتعدد السياق الذى ترد فيو فقد يكون ذلا معٌت سلالف سباما دبعناىا وىي 

 .مستقلة

 

 اختبارات المفردات - خ

وذكر زلمد على . جزأ رئيسيا من الكفاءة اللغوية للطالب (أى الكلمات )تشكل ادلفردات   
ادلفردات النشيطة ىي . مفردات نشيطة ومفردات خاملة: اخلوىل بأن ادلفردات تنقسم إىل نوعُت



. مفردات تتوقع أن ترد يف كالم الطالب، وكتابتو، وتتوقع ورودىا فيما يقرأ أو فيما يسمع أيضا
إذا . وادلفردات النشيطة نسأل عن جواهبا اإلنتاجية، وأما ادلفردات اخلاملة فنسأل عن معناىا فقط

فالكلمة . كانت الكلمة نشيطة وخاملة تصنيف مؤقت يعتمد على مستوى الطالب وأىداف ادلنهج
 .اخلاملة لطالب اخلامس اإلبتدائى قد تصبح نشيطة لطالب السنوات التالية

اختبار ملء الفراغ، واختبار اختيار ادلرادف، : وىناك عدة طرق لقياس ادلفردات منها  
واختبار صورة وبدائل، وإختبار تعريف وبدائل، واختبار كلمة وتعريفات، واختبار كلمة ومعان، 

واختبار كلمة واقًتان، واختبار كلمات وحقل، واختبار كلمات وفراغات، واختبار مزاوجة، واختبار 
  .االستعمال، واختبار الشرح، واختبار اإلشتقاق، واختبار ملء الفراغ دلعان

 

 

 

 

                                                             
 48ص سابق ، مرجع محمد على الخولى،  

  49. ص.  المرجع نفسة 



 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 منهج البحث ومدخله - أ

يسمى .       أن ادلدخل ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ادلدخل التجريىب الكمى بالبيانات الكمية
هبذا ألن يف إجراء ادلواقف ذلدف البحث مهتما بتعبري ادلعاىن وعملية التعليم كمحاولة تنمية كفاءة 

جيرى ىذا البحث . الكالم العرىب بتجربة تعليم ادلفردات العربية باستخدام بطاقة الصور وأثرىا
اجملموعة . باستخدام رلموعتني، تتكون ىاتني اجملموعتني من اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة

التجريبية ىي رلموعة جيرى هبا السلوك اخلاص، أما اجملموعة الضابطة ىي رلموعة ال جيرى هبا 
  .السلوك اخلاص

وىذا البحث يسمى بالتجريىب، وىو حياول يف البحث أن يأخذ تأثريا من ادلتغري ادلعني على ادلتغري 
جيرى هبذا البحث باستخدام االختبار القبلى واالختبار البعدى على اجملموعة . اآلخر مبراقبة جيدة

 . التجريبية واجملموعة الضابطة

ويتناول ىذا الفصل منهج البحث، فيو تبني الباحثة عن مفهوم البحث العلمى، رلتمع البحث 
وعينتو وأسلوب إختيارىا،  متغريات البحث، أدوات البحث، مصادر البيانات، أسلوب حتليل 

 .البيانات، مراحل تنفيذ الدراسة

 

 

  

                                                             
1  Moch.Ainin,metodologi penelitian bahasa arab,(pasuruan: hilal pustaka, 2007) h.78 



 مجتمع البحث وعينته وأسلوب إختيارها  - ب

إن رلتمع البحث يف ىذا البحث ىو طالب الصف الثاىن يف مدرسة الثانوية االسالمية 
 ، وىذا الفصل الثاىن يتكون من 2012/2013احلكومية كونري بليتار جاوى الشرقية يف السنة 

" وعينة البحث رلموعتان من عدد طالب الصف الثاىن وىي رلموعة طالب الصف الثاىن . فصلني
 38تتكون من " ب "  طالبا تكون رلموعة جتريبية ورلموعة طالب الصف الثاىن 38يتكون من " أ 

 .وستجرى ىذه التجربة يف حصة درس اللغة العربية. طالبا تكون رلموعة ضابطة

 

 متغيرات البحث - ت

: ليها تنقسم كالتاىلاصل ت أن ة الباحثتمتغريات البحث الىت استطاع

 Independent Variable ادلتغري ادلستقل .1

 ادلتغري ىو العامل الذى تريد الباحثة أن تقيس أثره على ادلتغري التابع، و
 .   تعليم ادلفردات العربية باستخدام بطاقة الصورادلستقل يف ىذا البحث ىو

 Dependent variable ادلتغري التابع .2

ىو العامل الذى ينتج عن تأثري العامل ادلستقل ويسمى أيضا العامل الناتج أو 
جتريبة تعليم  الطالب قبل ىيف ىذا البحث ىو نتيجة التعلم لدو ادلتغري الناتج،

 .جتريبها وأثرىا دلهارة الكالم ادلفردات العربية وبعد

 

 أدوات البحث - ث

                                                             

  20 ص 1982وكالة البطبوعة :  ،الكويت اصول البحث العلمى ومناىجو امحد بدر يف كتابو، 



وأما الطريقة الىت تستخدمها الباحثة جلمع البيانات وادلعلومات يف ىذه الدراسة فهي كما يلى 
: 

 ادلالحظة  .1

تعترب ادلالحظة ادلباشرة وسيلة مهمة من وسائل مجع البيانات وىناك معلومات ميكن للباحثة 
 ادلالحظة تستخدم عادة لفهم الظواىر وأمناط السلوك وإتصال أن حتصل عليها بالفحص ادلباشر

الفرقة طبيعيا، والبحث يف السلوك الفردى وعملية وقوع احلوادث الىت تستطيع مالحظتها يف ادلواقف 
وتقوم الباحثة هبذه ادلالحظة للحصول على البيانات الىت تتعلق أنشطة الطلبة يف عملية . . الوضعية

التعليم والتعلم، وإجنازات الطالب الذين يتعلمون ادلفردات العربية ، وتقام ىذه ادلالحظة من خالل 
 .عملية التعليم والتعلم ادلباشر

 االختبار .2

أعدت لتقييس  (أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو رسوم)االختبار ىو رلموعة من ادلثريات  
بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما، واالختبار يعطى درجة ما أو قيمة ما أو رتبة ما للمفحوص، وميكن 

االختبار مبجموعة من األسئلة أو جبهاز معني، وتستخدم االختبارات يف القياس والكشف عن 
  .الفروق بني األفراد والفروق بني اجلماعات والفروق بني األعمال

واالختبار أيضا ىو أداة القياس الذي يقدم على شكل أسئلة متتالية أو موضوعية، شفهية أو 
حتريرية، نظرية أو عملية، ويطلب من رلتمع البحث أن جييب عنها أو يقوم بتنفيذ ادلهمة الىت تطلب 
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 Nana Sujana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Cetakan pertama, (Bandung:Sinar Algesindo,1989)h 109 

 189ص , (م1997, دار أسامة: الرياض) ,مفهومو وأدواتو وأساليبو, البحث العلمي ,ذوقان عبيدات وزمالؤه 



وأما .  وقامت الباحثة هبذه االختبارات للحصول على البيانات عن تطورات الطلبة فرديا.منو
  :االختبارات الىت تستخدمها الباحثة فهي كما يلى

 اختبار احملاورة -(أ 

إذا أردنا أن قياس قدرة الطالب على األداء الكالم ميكن أن نشرك طالبني أو اكثر يف 
 .حوار كالمى عن موضوع معني أو ضمن موقف معني

 اختبار األسئلة عن صورة -(ب 

اشرح ما ترى يف : تعرض على الطالب صورة يطلب منو أن يعلق عليها حبديث حر مثال
 .وجيوز أن يكون تعليقو موجها، أى عن طريق اإلجابة عن أسئلة زلددة, ىذه الصورة

 ادلقابلة .3

ادلقابلة ىي طريقة جلمع ادلعلومات الىت دتكن الباحثة من إجابة تساؤالت البحث أو اختبار 
فروضو، وتعتمد على مقابلة الباحثة للبحوث وجها بوجو بغرض طرح عدد من األسئلة من قبل 

الباحثة واإلجابة عليها من قبل ادلبحوث أو يقال أهنا طريقة طلب البيانات بطريقة احلوار والتساؤالت 
 .بني الباحثة والفاعل أو اخلبري

 االستبانة .4

بطاقة  استخدام حنو وميوذلم الطلبة بآراء ادلتعلقة البيانات جلمع االستبانة الباحثة استخدمت
. والبعدي القبلي االختبار لنتائج تأكيدا ،الصور يف تعليم ادلفردات العربية واثره لتنمية مهارة الكالم 

 مصادر البيانات - ج

                                                             

 Nana Sujana 100: ص مرجع سابق 

  107 - 106ص ,  (م2000, دار الفالح : األردن), االختبارات اللغوية, زلمد علي اخلويل 

 135ص (pt remaja rosdakarya ، 2000:باندونجج) metode penelitian kualitatif ليكسى مولومج،  



  إن مصادر البحث يف ىذا البحث ىو الباحثة نفسو ومعلم اللغة العربية يف الفصل الثاىن
السنة الدراسى " الثانوية اإلسالمية احلكومية كونري بليتار"ومجيع الطالب يف الفصل الثاىن دلدرسة 

2012-2013. 

 (2)جدول 

: ى رسم ىذه البيانات و مصادر ىا كما يلةكن الباحثمتولبيان مصادر البيانات 

 البيانات مصادر البيانات أدوات البحث الرقم

ادلدرس  ادلالحظة 1

 

 

 الطالب

 يقوم ىالظواىر ادلوجودة من نشاطات ادلدرس الذ-
. ىبعملية التعليم يف الفصل الدراس

الظواىر ادلوجودة من نشاطات الطلبة من -
 اشرتاكهم واىتمامهم هبذه العملية التعليمية

مدير ادلعهد  ادلقابلة 2

 

 وادلدرس

  

، وحالة ىتاريخ التأسيس، وادلنهج الدراس -
 .ادلعلمني وادلتعلمني

تعليم ادلفردات العربية  عن  اراء ادلدرس -
باستخدام بطاقة الصور وأثره لتنمية مهارة 

  .الكالم

نتيجة الطالب يف مهارة الكالم من تعليم ادلفردات  الطالب اإلختبار 3
 العربية باستخدام بطاقة الصور  

آراء الطلبة وميوذلم حنو استخدام بطاقة الصور  الطالب االستبانة 4



 لتعليم ادلفردات

  

 أسلوب تحليل البيانات - ح

تستخدم الباحثة يف ىذا البحث الطريقة التجريبية الكمية، وتستعمل الباحثة فيو التحليل 
، وأما التحليل اإلحصائى االستدالىل فهو ( Analisis statistic inferensial)اإلحصائى االستدالىل 
 Population or)، أى اختبار مجاعة صغرية دتثل اجملتمع الكبري (Sampling)يتضمن عملية ادلعاينة 

Universe )ادلختارة منو على أن تكون النتائج النهائية تقريبية وداخل حدود زلسوب إحصائيا . 

وتستخدم الباحثة ادلقياس ادلعدل لتحليل نتائج االختبار القبلى واالختبار البعدى الذين 
يقامان ذلذا الفصل، وحتتاج الباحثة إىل تطويع البيانات اإلحصائية، وتستعني الباحثة يف حتليل ىذه 

  SPSS " (Statistical Product and Service Solution .)النتائج بربنامج يسمى بـ 

ستعمل الباحثة يف حتليل البيانات مث دلعرفة الفعال من االختبار القبلى واالختبار البعدى فت
   (Treatment) دلعرفة تأثري ادلعاملة (SPSS For Windows)اإلحصائية احملصولة الربنامج اإلحصائى 

 (t-test) ت-باختبار

ىذا . اإلحصاء ميدنا بوسيلة فعالية لوصف البيانات وادلعلومات الىت جتمعت اثناء الدراسة
وتصف البيانات اإلحصائية سلوك اجلماعة أو صفات اجلماعة، وذلك بناء على دراسة عدد من 

 عن طريق جتميع ادلالحظات Generalizationsوميكن الوصول إىل التعميمات . احلاالت الفردية
 .والقياسات لعدد من تلك احلاالت

                                                             

 364-363 ص ,مرجع سابقأمحد بدر، 

 379:  صنفس ادلرجع   



 ىي  T-Testمن اختبار أى عدد افراد العينة ناقصا واحدا(derajat kebebasan) درجة احلرية 
 ينبغى أن تتصل النتيجة إىل  , 5%(Signifikan)ولتكون الفرضية على مستوى الداللة , 1-ن

 فتكون النظرية اى تعليم ادلفردات العربية 2,069إذا كانت النتيجة ال تتصل إىل , 2,069
باستخدام بطاقة الصور الفعال يف رفع كفاءة  مهارة الكالم لدى الطالب، أما إذا كانت النتيجة 

 فتكون النظرية أى تعليم ادلفردات العربية باستخدام بطاقة الصور مقبولة وذلا أثر 2,069اكرب من 
 : (t-test)ت - وفيما يلى شكل الرمز ادلستخدم الختبار . لدى الطالب

  

𝑡 =
Mx−My

  
∑X2+∑Y2

N𝑥+N𝑦−
  

21 N𝑥
+

1

N𝑦
  

  

 
Mx      = ةيبيالتجر اجملموعة من ادلعديل  ادلقياس 
My      = الضابطة اجملموعة من ادلعديل ادلقياس 
∑X2         = ةيبيالتجر اجملموعة من النتائج كل يف التنوعي العدد 
∑Y2       = الضابطة اجملموعة من النتائج كل يف التنوعي العدد 

N𝑥      = ةيبيالتجر اجملموعة يف التالميذ عدد 
N𝑦      = الضابطة اجملموعة يف التالميذ عدد 

 

 مراحل تنفيذ الدراسة - خ

 :ومجع الباحثة ادلعلومات مستعينا بادلرحلتني ومها

                                                             
   Suharsimi Arikunto, Prosudur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: PT, Rineka Cipta, 2006). 

Cet. Ke-13, hal: 85-86 



 مرحلة اإلعداد.  1

 تصميم خطة الدرس ( أ

، بالتعليم ادلفردات العربية باستخدام بطاقة الصورالتجريـىب  وقبل أن تُبـدأ عملية التعليم 
.  خطة التدريس لتكون موجهـة يف إجراءات التعليمة الباحثتصمم

اختيار ادلواد الدراسية  (ب

 ة الباحثت واختذطالب،قد مت اختيار ادلواد الدراسية للعمل التجريـىب من الكتاب ادلقرر لل
:  وىـما ذلذه التجربة من ادلواد ادلدروسة كما قد سبق تقديهما يف الفصل الثاىناربع مواضع 

 ادلناطق السياحية:  الرابع  ادلوضوع (1 

 ادلعامل السياحية يف جاكرتا : ادلوضوع اخلامس   (2

 ادلرافق العامة:   ادلوضوع السادس (3

 احلديقة الكربى ببوغور:  ادلوضوع السابع(4

 

 مرحلة التجربة.  2

بعد أن تكون تلك األدوات سواء خطة التدريس أو ادلواد الدراسية جاىزتان، قامت 
الباحثة بتعليم ادلفردات العربية باستخدام بطاقة الصور وأثره لتنمية مهارة الكالم على 

الطالب فصل الثاىن مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كونري بليتار، أما اخلطوات يف ىذه 
 :ادلرحلة فهي

 .تقوم الباحثة بتعيني عينة من رلتمع البحث لتكون رلموعة جتريبية (أ 



ألفراد اجملموعة التجريبية قبل إجراء التعليم Pre-Test  قامت الباحثة باالختبار القبلى  (ب 
من موضوع الدرس اخلامس والسادس باستخدام بطاقة الصور لتعليم ادلفردات العربية، 

 .والسابع والثامن لصف الثاىن

تقوم الباحثة بادلالحظة ادلباشرة خالل التطبيق التجريىب يف تعليم ادلفردات العربية ،  (ج 
 .وسيقوم هبذا التعليم التجريىب يف ستة لقاءات

ذلذه  (Post-Test) تقوم الباحثة باالختبار البعدى مادة دراسيةبعد االنتهاء من تعليم  (د 
ويعقد ىذا االختبار لدى أفراد اجملموعة من الطلبة للحصول على  .اجملموعة التجريبية

 .نتيجة التحصيل الدراسى الىت دتثل تأثري إعطاء ادلعاملة بعد عملية التجربة

 

 



 الفصل الرابع

 عرض البيانات تحليلها ومناقشتها

ويف ىذا الفصل، قدمت الباحثة بعرض البيانات الىت وجدهتا بعد عملية إجراء ىذا البحث ٍب 
 وبدأت الباحثة بتقدًن عرض البيانات ربليلها ومناقشتها . قامت الباحثة بتحليلها ومناقشتها

بالوسيلة لكل مادة من ادلواد ادلدروسة مع األنشطة التعليمية ادلفردات العربية  وًب عملية تعليم 
وىذه الوسيلة تعني ادلدرس على تقوًن كلٍّ من أفراد . باستخدام بطاقة الصور اخلاصة وىي التعليمية

 " .تعليم اللغة العربية " الكالم، ومصادر ادلواد الدراسى  يف مهارة طالبال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض البيانات ومناقشتها وتحليلها: المبحث األول



 قام ىذا البحث يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كونري بليتار جاوى الشرقية باختيار 
ألن ادلنهج من ىذا البحث التجرىب، فينبغى على وجود فصل ضابط وفصل ذبريىب، . الفصل الثاىن

اجملموعة الضابطة ىي اجملموعة الىت ال تستخدم فيها البطاقة الصور لتعليم ادلفردات العربية، واجملموعة 
 .التجريبية ىي اجملموعة الىت تستخدم فيها البطاقة الصور لتعليم ادلفردات العربية

 ويف ىذا البحث، عرضت الباحثة بيانات اإلختبارين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة 
وابدأت الباحثة بتقدًن إجراءات التدريس وخالصة اربعة . واجملموعة التجربة ٍب قامت الباحثة بتحليلها

 . لقاءات تدريسية

 وقد قامت الباحثة بتدريس ادلفردات العربية يف اربعة لقاءات تدريسية،  لتدريس اللغة العربية 
لكلتا اجملموعتني ، اال أن الباحثة قد استخدم بطاقة الصور للمجموعة التجريبة وذلك بغرض اختبار 

 . مدى فعالية استخدام بطاقة الصور لتنمية مهارة الكالم ودقة استعماذلا

 :وأما تفصيل ذلك فيما يلى 

 خطوات تعليم المفردات العربية للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة. أ

 خطوات تدريس المفردات للمجموعة الضابطة .1

 :أما اخلطوات العامة لتدريس ادلفردات للمجموعة الضابطة وىي كما يلى 

 أن تسأل الباحثة بعض الطالبات عن الدرس السابق ( أ

 أن تشري بعض الطالبات لتقرؤا ادلفردات اجلديدة والنص من الكتاب ( ب

 أن تشرح الباحثة معاىن ادلفردات اجلديدة ومضمون النص ( ت

وإذا كان ىناك نص احلوار، تأمر الباحثة بعض الطالبات لتطبيق  ( ث
 احلوار



ويف هناية احلصة تعطى الباحثة الواجب ادلًتىل من الكتب الدراسى  ( ج
 ادلقرر

 

 (3)جدول 

 تعليم المفردات العربية للمجموعة الضابطة

 2013 ابريل 12اللقاء األول في يوم الجمعة  النقاط
 "المناطق السياحية"

 : دقيقة كما يلى15قامت ادلدرسة بتمهيد ىذا اللقاء حواىل  التمهيد
 قامت ادلدرسة بالتحية والسالم .1

 سألت ادلدرسة الطالب عن احواذلم .2

 فتشت ادلدرسة حضور الطالب .3

  التعارف بني ادلدرسة والطالب .4

أخربت ادلدرسة الطالب بأن يف ىذا اللقاء سيقام تعليم ادلفردات يف  .5
 "ادلناطق السياحية" ادلوضوع

 
  األنشطة

 إلقاء مادة احلوار عن ادلناطق السياحية .1

 قرأت ادلدرسة ادلفردات اجلديدة بصوت جهور عال .2

سألت ادلدرسة الطالب عن ادلفردات الصعبة حول ادلوضوع ٍب ناقشت عن  .3
 معانيها

 قرأت ادلدرسة ذلك احلوار وتقلدىا الطالب بصوت جهور عال .4



ادلراجعة وإتاحة الفرصة للطالب لطرح السؤال عن مضمون ادلادة الىت  .5
 غمضت عليهم 

 قامت ادلدرسة بالتدريب على الطالب عن معاىن ادلفردات الىت درستها .1 التقويم

قامت ادلدرسة بالتدريبات على الطالب لتعبري احلوار الذى قد قرئ من قبل  .2
 حواىل ثالثني دقيقة

وعظت ادلدرسة الطالب ودعتهم ليكونوا مطيعني وأن يقرؤا ادلادة يف الدرس  .1 اإلختتام
 األتى

 ودعت ادلدرسة الطالب بتحية السالم .2
 

 

 2013 ابريل 13اللقاء الثانى في يوم السبت  النقاط
 "المعالم السياحية في جاكرتا " 

 : دقيقة كما يلى10قامت ادلدرسة بتمهيد ىذا اللقاء حوىل  التمهيد
 قامت ادلدرسة بالتحية والسالم .1

 سألت ادلدرسة الطالب عن احواذلم .2

 فتشت ادلدرسة حضور الطالب  .3

ادلعامل السياحية يف " أخربت ادلدرسة الطالب بأن ادلوضوع  يف ىذا اللقاء  .4
 "جاكرتا

 
  األنشطة

  دقيقة30إلقاء مادة احلوار عن ادلعامل السياحية يف جاكرتا  حوىل  .1

 قرأت ادلدرسة ادلفردات اجلديدة بصوت جهور عال .2



سألت ادلدرسة الطالب عن ادلفردات الصعبة حول ادلوضوع ٍب ناقشت عن  .3
 معانيها

 قرأت ادلدرسة ذلك احلوار وتقلدىا الطالب بصوت جهور عال .4

ادلراجعة وإتاحة الفرصة للطالب لطرح السؤال عن مضمون ادلادة الىت  .5
 غمضت عليهم 

 قامت ادلدرسة بالتدريب على الطالب عن معاىن ادلفردات الىت درستها .3 التقويم

قامت ادلدرسة بالتدريبات على الطالب لتعبري احلوار الذى قد قرئ من قبل  .4
 حواىل ثالثني دقيقة

ادلراجعة وتعطى ادلدرسة الواجب ادلًتىل لتكون احلوار بني الطالب، ويعرض  .1 اإلختتام
 ىذا الواجب يف اللقاء اآلتى

 ودعت ادلدرسة الطالب بتحية السالم .2
 

 

 2013 ابريل 19اللقاء الثالث في يوم الجمعة   النقاط
 "المرافق العامة" 

 : دقيقة كما يلى10قامت ادلدرسة بتمهيد ىذا اللقاء حوىل  التمهيد
 قامت ادلدرسة بالتحية والسالم .1
 سألت ادلدرسة الطالب عن احواذلم .2

 فتشت ادلدرسة حضور الطالب  .3

 "ادلرافق العامة" أخربت ادلدرسة الطالب بأنادلادة اليوم   ىي  .4
 

  األنشطة



 قرأت ادلدرسة ادلفردات اجلديدة بصوت جهور عال .1

سألت ادلدرسة الطالب عن ادلفردات الصعبة حول ادلوضوع ٍب ناقشت عن  .2
 معانيها

 قرأت ادلدرسة ذلك ادلوضوع أو يقلدىا الطالب يف قراءتو .3

 
 قامت ادلدرسة بالتدريب على الطالب عن معاىن ادلفردات الىت درستها .1 التقويم

 قامت ادلدرسة بالتدريبات على الطالب لوضع ادلفردات يف اجلملة  .2
ادلراجعة وتعطى ادلدرسة الواجب ادلًتىل لتكوناحلوار بني الطالب باستعمال  . 1 اإلختتام

 ادلفردات الىت قد درسوىا ويعرض ىذا الواجب يف اللقاء اآلتى
 ودعت ادلدرسة الطالب بتحية السالم. 2

 
 

 2013 ابريل 20اللقاء الرابع في يوم السبت  النقاط
 (واالختبار البعدى)" الحديقة الكبرى ببوغور" 

 : دقيقة كما يلى10قامت ادلدرسة بتمهيد ىذا اللقاء حوىل  التمهيد
 قامت ادلدرسة بالتحية والسالم. 1

 سألت ادلدرسة الطالب عن احواذلم. 2

 فتشت ادلدرسة حضور الطالب . 3

ادلعامل " أخربت ادلدرسة الطالب بأن ىذا اللقاء اآلخري عن ادلوضوع . 4
 وبعد االنتهاء ستقومون باالختبار البعدى" السياحية يف جاكرتا

 
  األنشطة



  دقيقة15حواىل "احلديقة الكربى ببوغور " إلقاء النص عن ادلادة . 1

 قرأت ادلدرسة ادلفردات اجلديدة بصوت جهور عال. 2

سألت ادلدرسة الطالب عن ادلفردات الصعبة حول ادلوضوع ٍب ناقشت عن . 3
 معانيها

 قرأت ادلدرسة ذلك احلوار وتقلدىا الطالب بصوت جهر عال. 4
إجراء االختبار البعدى ، وذلك بأن تدعوا ادلدرسة كل واحدة من الطالب . 5

 بأن ذبيب سؤال االختبار شفهيا 

 
 قامت ادلدرسة بالتدريب على الطالب عن معاىن ادلفردات الىت درستها. 1 التقويم

 قامت ادلدرسة بالتدريبات على الطالب لتعبري احلوار الذى قد قرئ من قبل . 2
 وعظت ادلدسة الطالب ودعتهم ليكنوا مطيعني  .3 اإلختتام

 ودعت ادلدرسة الطالب بتحية السالم .4
 

 

 خطوات تدريس المفردات للمجموعة التجريبية. 2

أما اخلطوات العامة لتدريس ادلفردات العربية للمجموعة التجريبية باستخدام البطاقة الصور وىي كما 
 :يلى

 .أن تبدأ الباحثة بالسؤال إىل الطالب عن الدرس السابق، مراجعة لدرسهم .1

 ٍب تقرأ الباحثة ادلفردات اجلديدة والنص من الكتاب الدراسى ادلقرر .2

ٍب تأمر الباحثة بعض الطالب إلعادة قراءة ادلفردات اجلديدة والنص من الكتاب  .3
 .الدراسى ادلقرر



ٍب تسأل الباحثة بعض الطالب ليعرب ما فهموا من ادلفردات اجلديدة شفهيا ، وال  .4
 .يقطعهم يف اثناء الكالم اذا وجد األخطاء يف التعبري

ٍب تشرح الباحثة معاىن ادلفردات ، إما بيان ضدىا أو ورادفها أو تشرح ذلك بعبارة  .5
 .أخرى الىت تفهمها الطالب باستخدام بطاقة الصور حىت يفهموا فهما جيدا

تأمر الباحثة الطالب ان يضع ادلفردات يف مجلة مفيدة أو يكوهنا يف القصة  .6
 .بسيطة

وبعد انتهاء استخدام البطاقة الصور ، تشرح الباحثة عما يتعلق بادلادة وتسأل  .7
 .الباحثة الطالب، ىل مازالت ىناك أشياءمل تفهموىا

 .وأخريا تعطى الباحثة الواجب ادلًتىل تدريب ذلم يف حفظ الذكر ادلادة ادلدروسة .8

 :وأما البيان عن لقاءات تدريسية للمجموعة التجربة ىو كما يلى

 

 

 

 (4)جدول 

 تعليم المفردات العربية للمجموعة التجريبية

 2013 ابريل 12اللقاء األول في يوم الجمعة  النقاط
 "المناطق السياحية"

 : دقيقة كما يلى10قامت الباحثة أو ادلدرسة بتمهيد ىذا اللقاء حواىل  التمهيد
 قامت ادلدرسة بالتحية والسالم .1

 سألت ادلدرسة الطالب عن أحواذلم .2



 التعارف بني ادلدرسة والطالب .3

 فتشت ادلدرسة حضور الطالب .4

 "ادلناطق السياحية " أخربت ادلدرسة الطالب بأن ادلادة اليوم ىي  .5
  دقيقة30إلقاء مادة احلوار حواىل  األنشطة

 قرأت ادلدرسة ادلفردات اجلديدة بصوت جهور عال .1

سألت ادلدرسة الطالب عن ادلفردات الصعبة حول ادلوضوع ٍب  .2
 ناقشت معانيها باستخدام بطاقة الصور

أمرت ادلدرسة الطالب بالتكلم عن احلوار باستخدام ادلفردات  .3
 اجلديدة

 التدريبات استعمال ادلفردات يف الكالم العربية اجليدة التقويم
 وعظت ادلدرسة الطالب ودعتهم ليكونوا مطيعني  ونشطني يف التعلم .1 اإلختتام

 ودعت ادلدرسة الطالب بتحية اإلسالم .2
 

 

 2013 ابريل 13اللقاء الثانى في يوم السبت  النقاط
 المعالم السياحية في جاكرتا

 : دقيقة كما يلى10قامت الباحثة أو ادلدرسة بتمهيد ىذا اللقاء حواىل  التمهيد
 قامت ادلدرسة بالتحية والسالم .1

 سألت ادلدرسة الطالب عن أحواذلم .2

 فتشت ادلدرسة حضور الطالب .3

ادلعامل السياحية يف " أخربت ادلدرسة الطالب بأن ادلادة اليوم ىي  .4
 "جاكرتا  



  دقيقة30إلقاء مادة احلوار حواىل  األنشطة
 قرأت ادلدرسة ادلفردات اجلديدة بصوت جهور عال .1

سألت ادلدرسة الطالب عن ادلفردات الصعبة حول ادلوضوع ٍب  .2
 ناقشت معانيها باستخدام بطاقة الصور

أمرت ادلدرسة الطالب بالتكلم عن احلوار باستخدام ادلفردات  .3
 اجلديدة

 التدريبات استعمال ادلفردات يف الكالم العربية اجليدة التقويم
 وعظت ادلدرسة الطالب ودعتهم ليكونوا مطيعني  ونشطني يف التعلم .1 اإلختتام

 ودعت ادلدرسة الطالب بتحية اإلسالم .2
 

 

 

 2013 ابريل 19اللقاء الثالث في يوم الجمعة  النقاط
 "المرافق العامة"

 : دقيقة كما يلى10قامت الباحثة أو ادلدرسة بتمهيد ىذا اللقاء حواىل  التمهيد
 قامت ادلدرسة بالتحية والسالم .1

 سألت ادلدرسة الطالب عن أحواذلم .2

 فتشت ادلدرسة حضور الطالب .3

 "ادلرافق العامة " أخربت ادلدرسة الطالب بأن ادلادة اليوم ىي  .4
  دقيقة30إلقاء مادة احلوار حواىل  األنشطة

 قرأت ادلدرسة ادلفردات اجلديدة بصوت جهور عال .1



سألت ادلدرسة الطالب عن ادلفردات الصعبة حول ادلوضوع ٍب  .2
 ناقشت معانيها باستخدام بطاقة الصور

أمرت ادلدرسة الطالب بالتكلم عن احلوار باستخدام ادلفردات  .3
 اجلديدة

 التدريبات استعمال ادلفردات يف الكالم العربية اجليدة التقويم
 وعظت ادلدرسة الطالب ودعتهم ليكونوا مطيعني  ونشطني يف التعلم .1 اإلختتام

 ودعت ادلدرسة الطالب بتحية اإلسالم .2
 

 

 2013 ابريل 20اللقاء الرابع في يوم السبت  النقاط
 (واالختبار البعدى  )الحديقة الكبرى ببوغور 

 : دقيقة كما يلى10قامت ادلدرسة بتمهيد ىذا اللقاء حوىل  التمهيد
 قامت ادلدرسة بالتحية والسالم. 1

 سألت ادلدرسة الطالب عن احواذلم. 2

 فتشت ادلدرسة حضور الطالب . 3

احلديقة " أخربت ادلدرسة الطالب بأن ىذا اللقاء اآلخري عن ادلوضوع . 4
 وبعد انتهاء التدريس ستقومون باالختبار البعدى" الكربى ببوغور

  دقيقة15حواىل "احلديقة الكربى ببوغور " إلقاء النص عن ادلادة  األنشطة

 قرأت ادلدرسة ادلفردات اجلديدة بصوت جهور عال. 2

سألت ادلدرسة الطالب عن ادلفردات الصعبة حول ادلوضوع ٍب ناقشت . 3
 معانيها

 قرأت ادلدرسة ذلك احلوار وتقلدىا الطالب بصوت جهور عال. 4



إجراء االختبار البعدى ، وذلك بأن تدعوا ادلدرسة كل واحدة من الطالب . 5
 بأن   ذبيب سؤال االختبار شفهيا

 التدريبات استعمال ادلفردات يف الكالم العرىب اجليدة .1 التقويم
إجراء االختبار البعدى ، وذلك بأن تدعوا ادلدرسة كل واحد من  .2

 الطالب بأن جييب عن السؤال االختبار شفهيا
 وعظت ادلدرسة الطالب ودعتهم ليكونوا مطيعني  ونشطني يف التعلم .1 اإلختتام

 ودعت ادلدرسة الطالب بتحية اإلسالم .2
 

 

إن األمور اليت قد خّططها الباحثة  إلزالة مشكالت ىذا البحث اليت كما انكشفت ىي من 
. ادلالحظة دبدرس اللغة العربية وأيدىا بتديّن قيمة أو نتيجة اختبار طلبة الصف الثاين يف فن الكالم

أي يف )وقد خططت الباحثة إعداد خطة التدريس من ىذا البحث باستخدام بطاقة الصور، وفيها 
معيار الكفاءة و الكفاءة األساسية اليت ال بد من حصوذلا وكذلك عنّي فيها معيار  (خطة التدريس

 : جناحها كما يلى 

 معيار الكفاءة أ 

 إمكاهنم عن تعبري أفكارىم ومشاعرىم باستخدام بطاقة الصور 

 الكفاءة األساسية ب 

 اإلجادة يف إقامة الكالم البسيط بطريقة صحيحة  .1

 إلقاء ادلعلومات البسيطة عن ادلادة .2

  المؤشرات  ج 

 .قراءة ادلفردات أو العبارة اليت ىي من ادلادة بطريقة صحيحة .1



 القدرة على إجابة األسئلة ادلطروحة عن ادلادة ادلدروسة  .2

 إلقاء ادلعلومات البسيطة عن ادلادة .3

 أهداف التدريس د 

 :بعد متابعتهم على التدريس، يُتوقع من الطالب 

 أن ينطق ادلفردات أو العبارات بطريقة .1
 فهم ادلادة أن ي .2

 القدرة على إجابة األسئلة ادلطروحة عن ادلادة ادلدروسة  .3

 المادة الدرا سية ه 

 من ادلفردات اجلديدة يف الدرس اللغة العربية ادلقرر 

 استراتيجية التدريس.و

 قدمةامل .1

  السالم والتحية ةألقى ادلدرس (أ 

 . كشف الغياب واحلضورةقراء (ب 

 .درست ادلوضوع على السبورة الذي سةادلدرست كتب (ج 

 إجراء التعليم .2

 القاء ادلفردات اجلديدة  (أ 

 تقراء ادلدرسة والطالب يسمعون مرات عديدة .1

 تقراء ادلدرسة والطالب يكررون .2

 تقراء ادلدرسة والطالب يكررون ٍب ترفع ادلدرسة بطاقة الصور  .3

  بعرض الصور حبيث ديكن أن يراىا كل الدارسني ويطلب منهم أن ينظروا إىلدرسةبدأ املت (ب 
 . الصوربطاقة



 بّينت ادلدرسة بطاقة الصور واحدا واحدا  (ج 

 أمرت ادلدرسة الطالب لتكرار ما قاذلا ادلدرسة وتنبأ معٌت الكلمات  (د 
ماذا يفعل ىذا الرجل مع : رفعت ادلدرسة بطاقة الصورة  ٍب سألت إىل الطلبة واحدا واحدا  ( ه

 اشارة الصورة ادلنشودة

 ٍب رفعت ادلدرسة بطاقة الصورة و سألالطالب  أحد ادلدرسة تاختار ( و

 ٍب يعرّب بكل منها يف مجلة  ادلناسبةةالصور بالألفعصل بني ا أمرت ادلدرسة الطالب أن ي ( ز
 مفيدة 

 اإلختتام   .3
 

 اللقاء األول الى الرابع مالحظةال

 بادلالحظة حول ة الباحثتقاماىل الرابع  إجراءات التدريس يف اللقاء األول توحينما نفذ
 دبالحظة الظواىر ادلوجودة من سلوك الطلبة حينما ة الباحثتىذه اإلجراءات التدريسية، كما قام

وأدوات ادلالحظة ادلستخدمة ىي منط ادلالحظة للمدرس و منط . اشًتكوا يف عملية التعليم والتعلم
.  ادلالحظة للطلبة

قد نفذت وفق خطة التدريس اىل الرابع  أن إجراءات التدريس يف اللقاء األول ة الباحثتوالحظ
 تولذا بعد أن قام. ادلقررة، إال أهنا زبتلف من حيث مستواىا من مستوى جيد و مستوى ضعيف

 بادلالحظة حول اإلجراءات التدريسية عرض بيانات حصيلة ىذه ادلالحظة ، كما يتبني يف ةالباحث
  :اجلدول اآلٌب

قبل أن تقدم الباحثة البحث، ارادت الباحثة أن تقدم البيانات عن نتيجة الطلبة يف  
 : مادة مهارة الكالم بني الفصلني، والتاىل التقدير من النتيجة الطلبة يف ىذا اجلدول



 

 

 

 

 

 (5)جدول 

 تقدير النتيجة الطلبة

التقدير  فئة النتائجالرقم 

جيد جدا  100 – 90 1

جيد  89 – 75 2

مقبول  74 – 60 3

ناقص  59 – 45 4

ضعيف  44 - 0  5

 

 نتائج االختبار القبلي وبعد تقدًن اإلجراءات التعليمية السابقة، قامت الباحثة بعرض
والبعدي  



أما نتائج يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية، وجدت الباحثة نتائج كل من احملموعتني، 
: االختبار القبلي للمجموعة الضابطة، ىي كما يف ىذا اجلدول

 
 (6)اجلدول 

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة

 الطلبة أسماء النمرة
 والدرجات المعايير

 التقدير النتيجة
 النطق

المفردا
 ت

 الطالقة القواعد

 جيد جدا 90 20 25 20 25  1
جيد  80 20 20 20 20  2
ضعيف  60 15 15 15 15  3
 ضعيف 65 15 15 15 20  4
 مقبول 70 15 20 15 20  5
 مقبول 70 15 15 15 25  6
 مقبول 75 15 15 25 20  7
 ضعيف 65 15 15 15 20  8
 مقبول 70 15 20 15 20  9

 جيد جدا 90 20 25 20 25  10
 مقبول 70 15 25 15 15  11
 جيد 80 20 20 20 20  12
 ضعيف 65 15 15 15 20  13
 مقبول 75 15 25 20 15  14
 جيد 80 20 20 20 20  15



 مقبول 75 15 20 20 20  16
 مقبول 70 15 20 15 20  17
 جيد 85 15 25 20 25  18
 مقبول 75 15 15 20 25  19
 مقبول 75 15 20 25 15  20
 ضعيف 65 15 15 15 20  21
 مقبول 70 15 25 15 15  22
 مقبول 70 15 20 20 15  23
 جيد 80 20 20 20 20  24
 مقبول 70 15 25 15 15  25
 مقبول 75 15 25 15 20  26
 مقبول 70 15 15 20 20  27
 جيد 80 15 25 15 25  28
 مقبول 70 15 20 15 20  29
 مقبول 75 15 20 15 25  30
 ضعيف 60 15 15 15 15  31
 جيد 80 20 20 20 20  32
 جيد 80 15 15 25 25  33
 جيد جدا 90 20 25 20 25  34
 مقبول 75 15 20 20 20  35
 جيد 85 20 20 20 25  36
 مقبول 70 15 20 15 20  37



 ضعيف 65 15 15 15 20  38
 2815 مجموع النتائج

 75،8 المعدل
 

=  السابق، تبنّيَ أن رلموع نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة اجلدولمن 
 .   طالبا38= من عدد الطلبة  75،8=  بادلعدل 2815

:  وأما نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة ىي ما يلي
 
 

 (7)اجلدول 
 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

 المستوى  النتيجة  والدرجات المعايير الطلبة أسماء النمرة
 الطالقة القواعد  المفردات النطق

 جيد جدا 90 20 25 25 20  1
جيد  85 20 20 25 20  2
ضعيف  60 15 15 15 15  3
 مقبول 70 15 20 15 20  4
 مقبول 75 15 20 20 20  5
 جيد 80 15 25 15 25  6
 مقبول 75 15 15 25 20  7
 ضعيف 65 15 20 15 15  8
 مقبول 75 15 20 20 20  9



جيد جدا  95 20 25 25 25  10
 مقبول 75 15 25 20 15  11
 جيد 85 20 25 20 20  12
 ضعيف 65 15 15 15 20  13
 جيد 85 20 25 20 20  14
 جيد 85 20 20 25 20  15
 مقبول 75 15 20 20 20  16
 مقبول 75 15 20 20 20  17
 جيد 85 15 25 20 25  18
 جيد 80 15 15 25 25  19
 مقبول 75 15 20 25 15  20
 ضعيف 65 15 15 15 20  21
 مقبول 75 15 25 15 20  22
 جيد 80 20 20 20 20  23
 جيد 85 20 20 25 20  24
 مقبول 70 15 25 15 15  25
 جيد 80 15 25 25 15  26
 جيد 80 20 20 20 20  27
 جيد 85 20 25 20 20  28
 مقبول 70 15 20 15 20  29
 مقبول 75 15 20 15 25  30
 ضعيف 65 15 15 20 15  31



 جيد 85 20 25 20 20  32
 جيد 80 15 15 25 25  33
 جيد جدا 90 20 25 20 25  34
 مقبول 75 15 20 20 20  35
 جيد 85 20 20 20 25  36
 مقبول 75 15 20 20 20  37
 ضعيف 65 15 15 15 20  38

 2940 مجموع النتائج
 78،8 المعدل

 
 السابق يتضح أن رلموع نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة اجلدولمن 

 . طالبا38=   من عدد الطلبة78،7= بادلعدل 2940= ىي
وبعد معرفة الباحثة بنتائج االختبار القبلي ونتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة، 

:  يف اجلدول اآلٌبين وذلك كمااالختبارىذين  بادلقارنة بني نتائج ة الباحثتقام
 

 
 (8)اجلدول 

مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 

 التقديرج ائالنتفئة الرقم 
االختبار البعدي االختبار القبلي 

عدد 
الطلبة 

النسبة 
المائوية 

عدد 
الطلبة 

النسبة 
المائوية 

% 7،8 3% 7،8 3جيد جدا  90-100 1



% 39،4 15% 23،6 9جيد  80-89 2
% 36،8 14% 50 19مقبول  70-79 3
% 15،7 6% 18،4 7ضعيف  60-69 4
- - - - راسب  0-59 5

% 100 38% 100 38المجموع 
 

من عدد الطلبة الذين حصلوا على  %7،8 طلبة أى 3اجلدول السابق يدل على أن 
 طلبة يف االختبار 3يف االختبار القبلي وكذلك حصل على ىذا ادلستوى " جيد جدا"مستوى 
 طلبة أى 9يف االختبار القبلي " جيد"وأن عدد الطلبة الذين حصلوا على مستوى . البعدي
وأن عدد . %39،4 طالبا أى 15وحصل على ىذا ادلستوى يف االختبار البعدي  23،6%

 وحصل على %50 طالبا أى 19يف االختبار القبلي " مقبول"الطلبة الذين حصلوا على مستوى 
وأن الطلبة الذين حصلوا على مستوى . %36،8 طالبا أى 14ىذا ادلستوى يف االختبار البعدي 

 طلبة أى 6 وحصل على ىذا ادلستوى %18،4 طلبة أى 7يف االختبار القبلي " ضعيف"
، فلم حيصل على ذلك أحد من "راسب"أما بالنسبة دلستوى .  يف االختبار البعدي15،7%

 .  الطلبة يف االختبارين القبلي والبعدي
وبعد ادلقارنة بني نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة، قدمت 

: ىي ما يليونتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية الباحثة 
 
 

 (9)اجلدول 
 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية

 التقدير النتيجة  والدرجات المعايير الطلبة أسماء الرقم



 النطق
المفردا

  ت
 الطالقة القواعد

 ضعيف 60 15 15 15 15  1
 ضعيف 60 15 15 15 15  2
 جيد 80 15 25 15 25  3
 مقبول 75 15 15 20 25  4
 جيد 80 20 20 20 20  5
 ضعيف 65 15 15 15 20  6
 جيد 80 15 25 15 25  7
 جيد 85 20 25 20 20  8
 ضعيف 60 15 15 15 15  9
 جيد جدا 90 20 25 20 25  10
 ضعيف 60 15 15 15 15  11
 مقبول 70 15 20 20 15  12
 مقبول 75 15 25 15 20  13
 مقبول 70 15 20 15 20  14
 مقبول 70 15 20 15 20  15
 ضعيف 60 15 15 15 15  16
 ضعيف 65 15 20 15 15  17
 مقبول 75 15 20 20 20  18
 مقبول 70 15 20 15 20  19
 ضعيف 65 15 15 15 20  20



 مقبول 70 15 15 20 20  21
 جيد 80 20 20 20 20  22
 مقبول 75 15 20 20 20  23
 جيد 85 20 25 20 20  24
 مقبول 70 15 20 15 20  25
 مقبول 70 15 15 20 20  26
 ضعيف 65 15 20 15 15  27
 جيد 80 15 25 25 15  28
 جيد 85 20 25 20 20  29
 مقبول 75 20 15 20 20  30
 جيد 80 20 20 20 20  31
 جيد جدا 90 20 25 25 20  32
 ضعيف 65 15 15 15 20  33
 ضعيف 65 15 20 15 15  34
 جيد 85 20 20 25 20  35
 مقبول 75 15 20 20 20  36
 ضعيف 60 15 15 15 15  37
 مقبول 75 15 20 20 20  38

 2765 مجموع النتائج
 72،7 المعدل

= فمن اجلدول السابق يتضح أن رلموع نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية ىو
 . طالبا38=  من عدد الطلبة72،7=  بادلعدل2765



: وأما نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية ىي كما يف اجلدول اآلٌب
 

 (10)اجلدول 
 نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية

 التقدير النتيجة  والدرجات المعايير الطلبة أسماء الرقم
 الطالقة القواعد  المفردات النطق

 جيد 80 15 25 15 25  1
 مقبول 75 15 25 15 20  2
 جيد جدا 90 20 25 20 25  3
 جيد 85 20 20 20 25  4
 جيد جدا 90 20 20 25 25  5
 جيد 80 20 20 20 20  6
 جيد 85 15 25 20 25  7
 جيد جدا 95 20 25 25 25  8
 مقبول 75 15 20 20 20  9
 جيد جدا 95 25 25 20 25  10
مقبول  70 15 20 15 20  11
 جيد 85 20 20 20 25  12
 جيد 85 20 25 20 20  13
 جيد 80 20 20 20 20  14
 جيد 85 20 25 20 20  15
 مقبول 75 15 20 20 20  16



 مقبول 75 15 25 15 20  17
 جيد 85 20 20 20 25  18
 جيد 80 15 25 15 25  19
 جيد 80 20 20 20 20  20
 جيد 85 20 20 20 25  21
 جيد جدا 90 20 20 25 25  22
 جيد 85 20 20 20 25  23
 جيد جدا 95 20 25 25 25  24
 جيد 85 15 25 20 25  25
 جيد 85 20 20 20 25  26
 مقبول 75 15 25 20 15  27
 جيد جدا 90 20 25 25 20  28
 جيد جدا 95 25 25 20 25  29
 جيد 85 20 20 20 25  30
 جيد جدا 90 20 20 25 25  31
 جيد جدا 95 20 25 25 25  32
 مقبول 75 20 15 20 20  33
 مقبول 75 15 20 15 25  34
 جيد جدا 95 20 25 25 25  35
 جيد 85 15 25 20 25  36
 مقبول 75 15 20 20 20  37
 جيد 80 20 20 20 20  38



 3190 مجموع النتائج
 83،9 المعدل

 
=  البعدي للمجموعة التجريبية ىواالختبارومن اجلدول السابق يظهر أن رلموع نتائج 

  دبقارنة نتائج االختبارينة الباحثتٍب قام.  طالبا38=  من عدد الطلبة83،9 =  بادلعدل3190
:  للمجموعة التجريبية كما يف اجلدول اآلٌبالقبلي والبعدي

 
 
 

 (11)اجلدول 
 القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  ينمقارنة نتائج االختبار

 التقديرج ائالنتفئة الرقم 
االختبار البعدي االختبار القبلي 

عدد 
الطلبة 

النسبة 
المائوية 

عدد 
الطلبة 

النسبة 
المائوية 

% 28،9 11% 5،2 2جيد جدا  90-100 1
% 47،3 18% 26،3 10جيد  80-89 2
% 23،6 9% 8،36 14مقبول  70-79 3
- - % 31،5 12ضعيف  60-69 4
- - - - راسب  0-59 5

% 100 38% 100 38المجموع 
 



يف " جيد جدا" مستوى واجلدول السابق يدل على أن عدد الطلبة الذين حصلوا على
يف االختبار  %28،9 طالبا أى 11 وحصل على ذلك %5،2أى  (طالبان) 2االختبار القبلي 

 طلبة أى 10يف االختبار القبلي " جيد"وأن عدد الطلبة الذين حصلوا على مستوى . البعدي
وأن عدد الطلبة .  يف االختبار البعدي%47،3 طالبا أى 18 وحصل على ذلك 26،3%

 وحصل على %36،8 طالبا أى 14يف االختبار القبلي " مقبول"الذين حصلوا على مستوى 
" ضعيف"وأن الطلبة الذين حصلوا على مستوى .  يف االختبار البعدي%23،6 طلبة أى 9ذلك 

 ومل حيصل على ذلك أحد من الطلبة يف االختبار %31،5 طالبا أى 12يف االختبار القبلي 
فلم حيصل على ذلك أحد من الطلبة يف االختبار القبلي " راسب"وكذلك بالنسبة دلستوى . البعدي

 . واالختبار البعدي
دبقارنة نتائج االختبار البعدي من  ة الباحثت، قام كلهاوبعد أن اتضحت ىذه النتائج
: ، وتوضيح ذلك كما يف ىذا اجلدولاجملموعة الضابطة واجملموعة التحريبية

 
 (12)اجلدول 

 ة الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعبين مقارنة نتائج االختبار البعدي

 النمرة
 طلبة أسماء

 الضابطة لمجموعة ا
 االختبار نتائج

 البعدي
 طلبة أسماء

 التجريبية لمجموعة ا
  االختبار نتائج

 البعدي
1  90  80 

2  85  75 

3  60  90 
4  70  85 

5  75  90 

6  80  80 



7  75  85 

8  65  95 

9  75  75 

10  95  95 

11  75  70 

12  85  85 

13  65  85 

14  85  80 

15  85  85 

1

6 
 75  75 

1

7 
 75  75 

1

8 
 85  85 

1

9 
 80  80 

2

0 
 75  80 

2

1 
 65  85 

2

2 
 75  90 

2

3 
 80  85 



2

4 
 85  95 

2

5 
 70  85 

2

6 
 80  85 

2

7 
 80  75 

2

8 
 85  90 

2

9 
 70  95 

3

0 
 75  85 

3

1 
 65  90 

3

2 
 85  95 

3

3 
 80  75 

3

4 
 90  75 

3

5 
 75  95 

3

6 
 85  85 

3 75  75 



7 
3

8 
 65  80 

N 3190 المجموع 2820 المجموع 
 

  أكرب 3190= من اجلدول السابق يتضح أن نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية
 وبعد مقارنة نتائج االختبار البعدي بني 2820= من نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية، قامت الباحثة بتقدًن 
: ، وىي كما يف اجلدول اآلٌبادلربع من اجملموعتني

 
 (13)اجلدول 

 نتائج عدد االنحراف وعدد االنحراف المربع من المجموعتين

 الرقم
  ةالتجريبـي المجموعة ةالضابط المجموعة

Y1 Y2 (Y) y2 X1 X2 (X) X2 

1 90 90 0 0 60 80 20 400 

2 80 85 5 25 60 75 15 225 

3 60 60 0 0 80 90 10 100 

4 65 70 5 25 75 85 10 100 

5 70 75 5 25 80 90 10 100 

6 70 80 10 100 65 80 15 225 

7 75 75 0 0 80 85 5 25 

8 65 65 0 0 85 95 10 100 



9 70 75 5 25 60 75 15 225 

10 90 95 5 25 90 95 5 25 

11 70 75 5 25 60 70 10 100 

12 80 85 5 25 70 85 15 225 

13 65 65 0 0 75 85 15 225 

14 75 85 10 100 70 80 10 100 

15 80 85 5 25 70 85 15 225 

16 75 75 0 0 60 75 15 225 

17 70 75 5 25 65 75 10 100 

18 85 85 0 0 75 85 10 100 

19 75 80 5 25 70 80 10 100 

20 75 75 0 0 65 80 15 225 

21 65 65 0 0 70 85 15 225 

22 70 75 5 25 80 90 10 100 

23 70 80 10 100 75 85 10 100 

24 80 85 5 25 85 95 10 100 

25 70 70 0 0 70 85 15 225 

26 75 80 5 25 70 85 15 225 

27 70 80 10 100 65 75 10 100 

28 80 85 5 25 80 90 10 100 

29 70 70 0 0 85 95 10 100 

30 75 75 0 0 75 85 10 100 



31 60 65 5 25 80 90 10 100 

32 80 85 5 25 90 95 5 25 

33 80 80 0 0 65 75 10 100 

34 90 90 0 0 65 75 10 100 

35 75 75 0 0 85 95 10 100 

36 85 85 0 0 75 85 10 100 

37 70 75 5 25 60 75 15 225 

38 65 65 0 0 75 80 5 25 

المجمو
 ع

2815 2820 125 825 2765 3190 430 5300 

N   ∑y y2∑   ∑X x2∑ 

 
 

 
 :وفيما يلي توضيح ما يف اجلدول السابق

 
X1  =نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجريبية 
X2  =نتائج االختبار البعدي من اجملموعة التجريبية 
(X)  =عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجريبية 
X2  =عدد االحنراف ادلربع من نتائج اجملموعة التجريبية 

∑X   =رلموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجريبية 
x2∑  =رلموع عدد االحنراف ادلربع من نتائج اجملموعة التجريبية 

Y1  =نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة 



Y2  =نتائج االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة 
(Y)  =عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة 
y2  =عدد االحنراف ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة 
∑y  =رلموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة 

y
 رلموع عدد االحنراف ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة=  ∑2

بعد توضيح اجلدول السابق، اقتضرت الباحثة بعرض النتائج اآلتية وىي رلموع عدد 
االحنراف ورلموع عدد االحنراف ادلربع من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية، وىي كما يف 

 :ىذا اجلدول
 

 
 

 (14)اجلدول 
 مجموع عدد االنحراف وعدد االنحراف المربع من المجموعتين

 التجريـبية المجموعة الضابطة المجموعة

 عددمجموع 

 نحرافالا
(y ∑    )  

  عددمجموع
    المربع االنحراف 

(y2∑)   

 عددمجموع 
 نحرافالا

(x ∑ )  

   عددمجموع
 المربع االنحراف

(x2∑) 

125 825 430 5300 

 
وقد عرضت الباحثة يف اجلدول السابق رلموع عدد االحنراف ورلموع عدد االحنراف ادلربع 

:  بإدخال النتائج السابقة إىل الرمز اإلحصائي اآلٌبة الباحثتٍب قاممن اجملموعتني، 
M

x
 

=
∑x

N
 



 = 
43038

  11،31=  

∑X2 = ∑X2 – (∑x)2
N

 

 = – 5300 
(430)238

 

 = – 5300
18490038

 

 =  4865،79 –5300  
 =       434،21   

 

M
y
 

=
∑Y

N
 

 = 
12538

  3،29=  

∑y2 
= ∑y2 – (∑y)2

N
 

 = – 825 
(125)238

 

 = – 825 1562538 
 =  411،18 -825  
 =       413،82  

 



 

𝑡 =
Mx − My

  
∑X2 + Y2

N𝑥 + N𝑦 −
  

21 N𝑥
+

1

N𝑦
  

 

t = 

11،32 −  3،

  

29434

،21 + 413،8238
+ 38−

  
2138

+
138
  

 

= 

8،

  

03848

،
  

0374138
+

138
  

 

= 

8،

 

03848

،0374
x

238
  

 

= 

8،

 

031696

،062812
  

 

= 

8،030
،77

 

t= 10،43 
db.=  N𝑥 + N𝑦 − 2                38 + 38 − 2  

 74=  
t-table ( 01،0 /1)%2،64  

 (05،0 /5 )%1،99  



 ة الباحثت ٍب قام10،43=  اإلحصائي t أن نتيجة ة الباحثتمن اجلدول السابق، وجد
 t-table من (degree of freedom) نتيجتو يف القائمة احلرية  ة الباحثتٍب حبث  74 وىوt-tableبتعيني 

 يف ادلستوى ادلعنوي 1،99، و (0،01) أو %1يف ادلستوى ادلعنوي  2،64= فوجد أن نتيجتو 
5.% 

 2،64 = %1 أكرب من نتيجة ادلستوى ادلعنوي 10،43=  اإلحصائي tألن نتيجة 
مقبول أى أن فروض  H 1 وذلك دبعٌت أن 1،99 = %5وكذلك أكرب من نتيجة ادلستوى ادلعنوي 

تنمية يف   فعالة بطاقة الصور لتعليم ادلفردات العربية وخالصتها أن استخدام. ىذا البحث مقبولة
 .مهارة الكالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اإلستباناتعرض البيانات : المبحث الثانى

:  االستبانة ألخذ ىذه البيانات، وتفصيل ذلك فيما يلية الباحثتواستخدم

ومضمون ىذه االستبانة ليس على شكل األسئلة بل على شكل التقريرات الشخصية، وعلى 
موافق جدا، أو موافق، أو غري موافق، أو غري : كل طالب أن خيتار إحدى االختيارات األربعة وىي

ونوع ىذه . وذلك على حسب رأي كل طالب وخربتو بعد عملية إجراء ىذا البحث. سباماموافق 
االستبانة ىو االستبانة ادلغَلقة حبيث أن ال ُيسَمح للطالب إال أن خيتار إحدى االختيارات األربعة 

وصدق نتائج ىذه االستبانة زلفوظ حبيث ال يكتب كل طالب امسو على ورقة االستبانة، . السابقة
.   فيمأل كل طالب االستبانة على حسب رأيو وخربتو عن نتائج عملية إجراء ىذا البحث

: أما نتائج االستبانة للمجموعة الضابطة ىي كما يف اجلدول اآلٌب
 

 (15)اجلدول 
 نتائج االستبانة للمجموعة الضابطة



بنود االستبانة الرقم 
االستجابات 

مجموع  تماماغير موافق غير موافق موافق موافق جدا 
الطلبة  % عدد % عدد % عدد % عدد 

وقبل ىذا صعب علّي نطق بعض  1
األصوات العربية، واآلن استطعت أن 

أنطقها نطقا صحيحا 
2 5،2 9 23،6 20 52،6 7 18،4 38 

ان افهم ادلعاىن وقبل ىذا صعب علّي  2
واآلن استطعت ادلفردات العربية بسهولة 

 أن افهمها بسهولة
2 5،2 14 36،8 19 50 3 7،8 38 

وقبل ىذا صعب علّي التكلم بالعربية،  3
واآلن مل أشعر بالصعوبة يف التكلم بالعربية 

1 2،6 6 15،7 27 71 4 10،5 38 

وقبل ىذا صعب علّي تعبري ادلادة  4
الدراسية بالعربية، واآلن استطعت تعبري 

ادلادة الدراسية بالعربية تعبريا جيدا  
1 2،6 10 26،3 25 65،7 2 5،2 38 

 هبذه الوسيلة بطاقة الصور تدافعٌت يف  5
تعليم العربية حىت قدرت استعماذلا يف 

 اجلملة مفيدة 
1 2،6 6 15،7 30 78،9 1 2،6 38 

وقبل ىذا شعرت باخلجل كلما ربدثت  6
بالعربية أمام أصحايب، واآلن ازدادت ثقة 

نفسي يف التكلم بالعربية أمام أحصايب 
2 5،2 14 36،8 23 60،5 1 2،6 38 

وقبل ىذا شعرت خبوف الوقوع يف  7
أخطاء التعبري العريب أمام أصحايب، واآلن 
ازدادت ثقة نفسي يف التعبري العريب أمام 

أصحايب 

2 5،2 13 34،2 20 52،6 3 7،8 38 

بالعربية، وقبل ىذا ال أحب كثريا التكلم  8
واآلن ازدادت رغبيت يف تعلم اللغة العربية 

 ويف ترقية كفاءٌب يف التكلم بالعربية 
7 18،4 13 34،2 18 47،3  - -38 

شعرت بالفرح والسرور وازدادت رغبيت يف  9
التكلم بالعربية باستخدام الوسيلة 
التعليمية يف تدريس اللغة العربية 

2 5،2 9 23،6 15 39،4 12 31،5 38 

وقبل ىذا ال أحب كثريا استخدام اللغة  10
العربية يف شرح مادة اللغة العربية، واآلن 
أحب ذلك كثريا يف تدريس اللغة العربية 

4 10،5 12 31،5 21 55،2 1 2،6 38 



 

 

 

 

 

: جملموعة التجريبية ىي كما يف اجلدول اآلٌبلأما نتائج االستبانة 

 (16)اجلدول 
 لمجموعة التجريبيةلنتائج االستبانة 

بنود االستبانة الرقم 
االستجابات 

مجموع  تماماغير موافق غير موافق موافق موافق جدا 
الطلبة  % عدد % عدد % عدد % عدد 

وقبل ىذا صعب علّي نطق بعض  1
األصوات العربية، واآلن استطعت أن 

أنطقها نطقا صحيحا 
11 28،9 24 63،1 3 7،8  - -38 

ان افهم ادلعاىن وقبل ىذا صعب علّي  2
واآلن استطعت ادلفردات العربية بسهولة 

 أن افهمها بسهولة
12 31،5 24 63،1 2 5،2  - -38 

وقبل ىذا صعب علّي التكلم بالعربية،  3
واآلن مل أشعر بالصعوبة يف التكلم بالعربية 

11 28،9 18 47،3 9 23،6  - -38 

وقبل ىذا صعب علّي تعبري ادلادة  4
الدراسية بالعربية، واآلن استطعت تعبري 

ادلادة الدراسية بالعربية تعبريا جيدا  
14 36،8 20 52،6 3 7،8 1 2،6 38 

 هبذه الوسيلة بطاقة الصور تدافعٌت يف  5
تعليم العربية حىت قدرت استعماذلا يف 

 اجلملة مفيدة 
12 31،5 17 44،7 8 21 1 2،6 38 

 38 2،6 1 21 8 42،1 16 34،2 13وقبل ىذا شعرت باخلجل كلما ربدثت  6



بالعربية أمام أصحايب، واآلن ازدادت ثقة 
نفسي يف التكلم بالعربية أمام أحصايب 

وقبل ىذا شعرت خبوف الوقوع يف  7
أخطاء التعبري العريب أمام أصحايب، واآلن 
ازدادت ثقة نفسي يف التعبري العريب أمام 

أصحايب 

14 36،8 15 39،4 8 21 1 2،6 38 

بالعربية، وقبل ىذا ال أحب كثريا التكلم  8
واآلن ازدادت رغبيت يف تعلم اللغة العربية 

 ويف ترقية كفاءٌب يف التكلم بالعربية 
21 55،2 14 36،8 3 7،8  - -38 

شعرت بالفرح والسرور وازدادت رغبيت يف  9
التكلم بالعربية باستخدام الوسيلة 
التعليمية يف تدريس اللغة العربية 

19 50 15 39،4 4 10،5  - -38 

وقبل ىذا ال أحب كثريا استخدام اللغة  10
العربية يف شرح مادة اللغة العربية، واآلن 
أحب ذلك كثريا يف تدريس اللغة العربية 

14 36،8 20 52،6 3 7،8 1 2،6 38 

 

 دبقارنة نتائجها بني اجملموعتني، ويتضح ذلك يف ة الباحثتبعد عرض بيانات االستبانة، قام
: اجلدول اآلٌب

 

 (17)اجلدول 
مقارنة نتائج االستبانة بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية 

رقم 
البنود 

 تماماغير موافق غير موافق موافق موافق جدا 
التجريبية الضابطة التجريبية الضابطة التجريبية الضابطة التجريبية الضابطة 

1 2 11 9 24 20 3 7  -
2 2 12 14 24 19 2 3  -
3 1 11 6 18 27 9 4  -
4 1 14 10 20 25 3 2 1 



5 1 12 6 17 30 8 1 1 
6 2 13 14 16 23 8 1 1 
7 2 14 13 15 20 8 3 1 
8 7 21 13 14 18 3  - -
9 2 19 9 15 15 4 12  -
10 4 14 12 20 21 3 1 1 

المجمو
ع 

23 141 106 183 218 51 34 5 

 
 141= من اجملموعة التجريبية " موافق جدا"من اجلدول السابق يتضح أن نتيجة اختيار 

= من اجملموعة التجريبية " موافق"، وكذلك نتيجة اختيار 23= أكثر من نتيجة اجملموعة الضابطة 
من اجملموعة " غري موافق"، وأما نتيجة اختيار 106=  أكثر من نتيجة اجملموعة الضابطة 183

" غري موافق جدا"، وكذلك نتيجة اختيار 218=  أقل من نتيجة اجملموعة الضابطة 51= التجريبية 
  .34=  أقل من نتيجة اجملموعة الضابطة 5= من اجملموعة التجريبية 

وتلك النتائج تدل على أن االستجابات اإلجيابية من اجملموعة التجريبية أكرب من 
 بطاقة الصور لتعليم ادلفردات االستجابات اإلجيابية من اجملموعة الضابطة، وىذا دبعٌت أن استخدام

العربية والتعبري الشفهي وكذلك فعالة يف ترقية رغبة الطلبة يف تعلم اللغة تنمية الكالم  فعالة يف العربية
.   العربية

 ادلالحظة لتأييد البيانات السابقة، وىي أنو توجد ترقية ة الباحثتوحبانب ذلك استخدم
 وذلك بظهور زلاولة بعض الطلبة يف تصحيح  بطاقة الصورصحيحا باستخدامكالما العربية الكالم 
كثرة الطلبة يف اجملموعة التجريبية الذين طرحروا السؤال . العربية، ومل تكن يف اجملموعة الضابطةكالم 

، ألن ىذه الوسيلة بطاقة الصوروالذين تكلموا بالعربية، لوجود ادلثريات السلوكية من استخدام 
مل تلك الظاىرة ذبعل وتقهر كل طالب يتكلم بالعربية ولو جبملة بسيطة، والوسيلة استخدام ىذه 

.  يف اجملموعة الضابطة موجودةتكن



 

 نتائج البحثمناقشة :  المبحث الثالث
أكرب من نتيجة  10،43=  اإلحصائي t بأن نتيجة اتضحمن البيانات السابقة، قد 

 وذلك 1،99 = %5 وكذلك أكرب من نتيجة ادلستوى ادلعنوي 2،64= % 1ادلستوى ادلعنوي 
 بطاقة الصور لتعليم وخالصتها أن استخدام. مقبول أى أن فروض ىذا البحث مقبولة H 1دبعٌت أن 

. مهارة الكالم وترقية رغبة الطلبة يف تعلم اللغة العربيةتنمية  فعالة يف ادلفردات العربية
وذلك يدل على أن استخدام الوسائل التعليمية مهم جدا يف األنشطة التعليمية، ألن 

الوسائل التعليمية تيسر وتسهل عملية نقل ادلعارف والعلومات من ادلعلم إىل الطلبة وتقودىم إىل 
والوسائل التعليمية سلتلفة ومتنوعة من حيث أشكاذلا وأىداف . األىداف التعليمية ادلرجوة

استخدامها، فللمعلم دور كبري يف اختيار واستخدام الوسيلة التعليمية ادلناسبة للمادة ادلدروسة 
ودلستوى الطلبة حىت تتم فعالية استخدام ىذه الوسيلة التعليمية يف ربقيق األىداف اليت حددىا 

ألن اختيار الوسيلة التعليمية اليت ال تناسب ادلادة ادلدروسة وال تناسب مستوى الطلبة سوف . ادلعلم
ال ربقق األىداف ادلنشودة بل وقد يشعر بعض الطلبة بالصعوبة دلتابعة األنشطة التعليمية وعدم 

لكن استخدام الوسائل التعليمية باختالف أنواعها وأىدافها أمر ضروري يف . الفهم للمادة ادلدروسة
 . معظم األنشطة التعليمية يف عصرنا احلاضر

وقال الدكتور حسن شحاتة يف ىذا الصدد أن استخدام الوسائل التعليمية يف مواقف التعلم 
وذلك . أصبح ضرورة تربوية نتيجة لالنفجار ادلعريف والتكنولوجي، وتعدد مصادر ادلعرفة وأوعيتها

إلتاحة الفرصة خلربات متنوعة ومواقف سلتلفة ينتقل فيها التلميذ من نشاط إىل آخر، ومن إدراك 
والوسائل تعمل على تنمية الثروة اللغوية لدى ادلتعلم وتنمي لديو ادلهارات اللغوية، . لة بني شيئنيص

وتعمل على تعزيز اخلربة اإلنسانية وتقدم حقائق . كما يصبح لكل معٌت مفهوم واضح يف الذىن
ىادفة ذات معٌت وتثري االىتمام وتساعد على توجيو استجابة ادلتعلم حنو اذلدف ادلنشود، كما أن 

الوسائل التعليمية تتغلب على احلدود الطبيعية وتتعداىا إىل اآلفاق البعيدة وإىل األزمنة الغابرة، 



وتساعد على حل ادلشكالت كما أهنا تقدم األدوات اليت تساعد على التشخيص والعالج، وربول 
 .ادلعلم من شارح الدرس وملقن للمعرفة إىل مشرف وموجو للتلميذ

وكذلك قال الدكتور حسن محدي الطوجى عن أمهية الوسائل التعليمية أهنا تساعد على 
زيادة خربة التلميذ فتجعلو أكثر استعدادا للتعلم وإقباال عليو، وتساعد على تركيب عالقات مًتابطة 
مفيدة راسخة بني كل ما يتعلمو التلميذ، و تؤدي إىل استثارة اىتمام التلميذ وإشباع حاجتو للتعلم، 
وتؤدي إىل تركيب وبناء ادلفاىيم السليمة وزيادة مشاركة التلميذ اإلجيابية يف اكتساب اخلربة وتنمية 

قدرتو على التأمل ودقة ادلالحظة واتباع التفكري العلمي ادلوصل إىل حل ادلشكالت وتؤدي إىل ترتيب 
 .واستمرار األفكار اليت يكوهنا التلميذ

وقد تكلم كثري من .  التعليمية يف تعليم اللغات األجنبية ىي بطاقة الصورالوسائلومن أنواع 
اخلرباء عن فعالية استخدامها يف تعليم اللغات األجنبية، وىي مع اختالف أنواعها وأشكاذلا وأىدافها 

وذلك أن يف تعلم اللغة األجنبية باستخدام . تساعد الدارسني وتسّهلهم على تعلم اللغة األجنبية
بطاقة الصور إتاحة الفرصة الكبرية للطلبة يف االشًتاك يف عملية التعليم وفيو إبراز الفرح والسرور من 
بني ادلشًتكني فيها حىت ال يشعر الطلبة بادللل وقلة النشاط يف تعلم اللغة األجنبية أو تعلم مهارة من 

 . مهاراهتا مثل االستماع والكالم والقراءة والكتابة
وقد رَبَقََّق ىذا النفع البارز من استخدام بطاقة الصور اليت قد صّوغها الباحثة بصياغة جديدة 

مع تركيز استخدامها يف تدريس ادلفردات لتنمية مهارة الكالم العريب، وقامت الباحثة بتجربتها يف 
ودلت نتائج ىذا . الفصل الثاين من شعبة اللغات من مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كونري بليتار

البحث على جناح ذبربة ىذه الوسيلة يف تعليم ادلفردات العربية واثره لتنمية مهارة الكالم، حيث أن 
 .  نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية أكرب من نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

                                                             

 405:  ص مرجع سابق،حسن شحاتة، 

 48-44  ص مرجع سابق، حسني محدي الطوجى، 



وقد سبق القول بأن نتائج االستبانة وادلالحظة تؤيد نتائج االختبار وتدل على جناح ذبربة بطاقة 
الصور لتعليم ادلفردات العربية  يف ترقية قدرة الطلبة على نطق األصوات العربية نطقا صحيحا ويف 
ترقية قدرهتم على التعبري الشفهي ورفع الثقة بأنفسهم يف أداء الكالم وذلك يشمل ترقية رغبتهم يف 

وعملية إجراء ىذه الوسيلة اليت ترقي قدرة الطلبة على نطق األصوات العربية ىي . تعلم اللغة العربية
أن الطالب الذي سيكّون كلمًة على لوحة ىذه الوسيلة، فال بد لو أن ينطق كل حرف من أحرف 
الكلمة اليت سيكّوهنا، ودور ادلدرس أن يصحح نطقو إذا أخطأ الطالب يف نطقها، وذلك بعد انتهاء 
الطالب من تكوين الكلمات، وال يقاطع ادلدرس أثناء نطقو بتصحيح النطق، ألن ذلك سيجعل 

.الطالب خيجل خبطإه أمام أصحابو فَيْضُعف نشاطُو وَتِقلُّ رغبُتو يف تعلم اللغة العربية  



الفصل الخامس 
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحاتملخص 

 
 عرض ة للباحثتمتت عملية إجراء ىذا البحث وحتليل بياناهتا بعون اهلل وتوفيقو، واآلن بقي

: نتائج البحث والتوصيات واملقًتحات، وبيان ذلك فيما يلي
 

 البحثملخص  -أ
 ىذا فنتائج الطلبة، عليها حصل اليت البعدي واالختبار القبلي االختبار نتائج إىل بالنظر

 :يلي فيما ىي البحث

 وأما نتائج 75،8=  باملعدل 2815= أن عدد نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة 
وبعد إجراء االختبار . 72،7=  باملعدل 2765= االختبار القبلي للمجموعة التجريبية 

 وصارت نتائج اجملموعة 76،5=  باملعدل 3060= البعدي كانت نتائج اجملموعة الضابطة 
 بطاقة  وىذه تدل على أن ىناك تأثريا بّينا بعد استخدام83،9=  باملعدل 3190= التجريبية 

 يف اجملموعة التجريبية، ألن نتائج االختبار البعدي للمجموعة الصور لتعليم املفردات العربية
 .التجريبية أكرب من نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

وكذلك  2،64 = %1 أكرب من نتيجة املستوى املعنوي 10،43=  اإلحصائي tأن نتيجة 
مقبول أى أن فروض ىذا  H 1 وذلك مبعٌت أن 1،99% = 5أكرب من نتيجة املستوى املعنوي 

 يف  وتؤثرةعالة بطاقة الصور لتعليم املفردات العربية  فوخالصتها أن استخدام. البحث مقبولة
 .  أو يف دقة استعماهلا يف الكالم العربيةمهارة الكالمتنمية 

وأن نتائج االستبانة واملالحظة تدل على أن استخدام بطاقة الصور فعالة يف ترقية رغبة الطلبة يف 
 . تعلم اللغة العربية

 



 توصيات البحث -ب
مهارة الكالم، بطاقة الصور لتعليم املفردات العربية لتنمية وعلى املدرس الذي سيستخدم  -1

 .   ذخريتو اللغوية باملفردات الكثرية حىت يسهل عليو إجرء األنشطة الكالمية بني الطلبةثراءإ
بعد تعليم املفردات العربية باستخدام بطاقة الصور على املدرس أن يتيح ويقسم فرصة الكالم  -2

 . جلميع الطالب كي يستعملون املفردات العربية يف الكالم العرىب
 
 مقترحات البحث -ج

 ةالباحث صّوغها قد اليتبتعليم املفردات العربية باستخدام بطاقة الصور  ينتفع أن يُرجى -1
.  العربية اللغة نشر يف كبرية مهة لو ممن أو املدرسني من كثري جديدة بصياغة

 املهارات ترقية يف املتعلقة الالحقة للبحوث املراجع من مرجعا البحث ىذا يكون أن يُرَجى -2
.  اللغوية

 



 

 

 إقرار الطالبة
:  أدناه، وبياناٌب كاآلٌبةأنا ادلوقع

 ماريا الفى: االسم 

 11720074: رقم التسجيل 

 سادر سرورنايا البوىان مارنج دلبونج الشرقية : العنوان 

أقرر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط لنيل درجة ادلاجستري يف تعليم اللغة العربية كلية الدراسات 
: وضوعاملاالنج ربت مبالعليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

 تعليم المفردات العربية باستخدام بطاقة الصور واثره لتنمية مهارة الكالم

 (الشرقيةاحلكومية كونري بليتار جاوى الثانوية اإلسالمية  مدرسة  ا لطلبةبالتطبيق على)

وإذا ادعى أحد استقباال أهنا من . حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر
 ينتأليفو وتبني أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أربمل ادلسؤولية على ذلك، ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف

.  االنجمبأو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

.  ررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال رنربين أحد على ذلكق ىذا، و

م 2013بريل إ 21ماالنج، 

 

 ماريا الفى
 11720074: رقم التسجيل



 

 

  باللغة العربيةمستخلص البحث

 بالتطبيق ) تعليم ادلفردات العربية باستخدام بطاقة الصور واثره لتنمية مهارة الكالم،2013، ماريا الفى
األستاذ : ادلشرف األول. (احلكومية كونري بليتار جاوى الشرقية الثانوية اإلسالميةة مدرس الطلبةعلى

.    نور حسن عبد البارىالدكتور: ، وادلشرف الثاينتوركيس لوبيسالدكتور 

 الكالم مهارة بطاقة الصور،،تعليم ادلفردات: الكلمات األساسية

مهارة الكالم ىي مهارة من ادلهارة األساسية الىت سبثل غاية من غايات التدريس اللغوى، وأن 
كان ىو نفسو وسيلة اإلتصال مع األخرين، وإن الكالم مهارة ال يتعلمها الطالب إن مل يتعدوا 

. نظرا إىل أذنية تعليم اللغة العربية خصوصا مهارة الكالم، فال بد أن هنتّم بعملية تعليمها. دبمارستها
الثانوية اإلسالمية احلكومية  أّن ىناك مشكالت يف تعليمها خصوصا يف ادلدرسة ت وجدةولكن الباحث

اللغة العربية خصوصا يف تعليم  اللغة العربية يف تعليم ينوىي أّن مدرسيكونري بليتار جاوى الشرقية  
ما زالوا مل يستخدموا الوسيلة ادلوجودة كلها، مع أن الوسيلة ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية ادلفردات 

ألن , مهارة الكالمبطاقة الصور لتعليم ادلفردات العربية لتنمية  ة الباحثتولذلك استخدم. كثرية
ما :  ىيىو سؤال واحد فقط .  األىداف ادلنشودة من ىذه الوسيلة ىي شددت على ادلهارة الشفهية

اثر تعليم ادلفردات العربية باستخدام بطاقة الصور يف ربصيل طلبة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
ومنهج ىذا البحث كونري بليتار جاوى الشرقية دلادة مهارة الكالم يف دقة استعمال ادلفردات العربية ؟ 

ىو ادلنهج التجرييب بازباذ اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية مع إجراء االختبار القبلي واالختبار 
ادلالحظة، : وأدوات ىذا البحث ىي. وادلدخل الكيفي البعدي، وادلدخل ادلستخدم ىو ادلدخل الكمي

 10،43" = ت االحصائي"نتيجة ونتائج ىذا البحث تدل على أن  .و ادلقابلة، واالستبانة، واالختبار
 1،99% = 5 وأكرب من ادلستوى ادلعنوي 2،64% = 1يف ادلستوى ادلعنوي  t-tableأكرب من نتيجة 

بطاقة الصور لتعليم ادلفردات العربية وىذا دبعٌت أن فروض ىذا البحث مقبولة وخالصتها أن استخدام 
 . تنمية مهارة الكالم ويف دقة استعماذلافعالة يف 

 



 

 

 مستخلص البحث باللغة اإلنجليزية
Maria Ulfa 2013, The Learning Of Arabyc Vocabulary By Using Picture Card And Its Influence 

Toward The Development Of Speaking Skill, (Applied Research in Islamic State High School Of  

Kunir Blitar East Java). Advisors:  1. Dr. Torkis Lubis .DESS, 2. Dr. Nur Hasan Abdul Bari 

Key words: Vocabulary , Picture Card, Speaking Skill  

Speech skill is part of the basic skill in language teaching, Even be himself is a mean of 

communication with others. And the student are not consideret to learn speech skill if they are 

not use by speaking practice. 

Due to the importance of  Speaking Skill Teaching, we should pay attention to this teaching 

process. But, The Researcher find several problems of this teaching, specialy  in Islamic State 

High School Of  Kunir Blitar East java, namely those are “The Arabic teacher has not used the 

learning media or aid comprehensively ,in this case the writer or s to use card media. 

This research is experimental research with pretest-posttest design for experiment and 

control groups. It has quantitative approach and uses four instruments: observation, interview, 

questionnaire, and test.  

The research findings show that t-test value: 10,43  higher than t-table value at 1% that is 

2,64 and higher than t-table value at 5% that is 1,99, it means the hypothesis of this reseach is 

accepted. So, the conclusion is that the Using Picture Card is effective to upgrade the Speaking 

Skill students of Islamic State High School Of  Kunir Blitar East  java in understanding the 

vocabularies, the sentences, and the main idea of the paraghraf.  

 

 

 

 



 

 

 مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية
Maria Ulfa, 2013, Pembelajaran Kosa Kata Dengan Metode Kartu Bergambar Dan Pengaruhnya 

Terhadap Peningkatan Keterampilan Berbicara. (Penerapan di Madrasah Aliyah Negeri Kunir 

Blitar Jawa Timur) Pembimbing I : Dr. Torkis lubis DESS, Pembimbing II : Dr. Nur Hasan 

Abdul Bari 

 

Kata Kunci: Kosa Kata,Kartu Bergambar, Peningkatan Keterampilan Berbicara 

Ketrampilan berbicara termasuk bagian penting dan merupakan tujuan terpenting dalam 

kurikulum pengajaran dan pembelajaran bahasa asing ( Bahasa Arab ). Oleh sebab itu maka 

pembelajaran ketrampilan berbicara haruslah di perhatikan dalam pembelajaran bahasa asing ( 

Bahasa Arab ). Berkenaan dengan pentingnya pembelajaran keterampilan berbicara tersebut 

maka  kita harus memperhatikan proses pengajarannya. Tetapi Peneliti menemukan beberapa 

problem dalam pengajarannya khususnya di Madrasah Aliyah Negeri Kunir Blitar Jawa Timur 

yaitu guru bahasa Arab dalam mengajar masih belum menggunakan media pembelajaran secara 

menyeluruh Maka dari itu peneliti dalam tesis ini menerapkan media kartu bergambar untuk 

pembelajaran mufrodat, karena tujuan terpenting dari media ini adalah agar dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berbicara dengan baik. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah  Adakah pengaruh positif pengajaran mufrodat 

bahasa arab dengan kartu bergambar terhadap peningkatan ketrampilan berbicara dan 

pemakaiannya . Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan desain pretest 

dan post test untuk kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan observasi, 

panduan wawancara, angket dan tes.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa nilai t-

hitung: 10,43 , lebih besar dari nilai t-table pada taraf 1% yaitu 2,64 dan lebih besar dari taraf 

5% yaitu 1,99. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini diterima. Kesimpulannya 

bahwa penggunaan media kartu bergambar untuk pembelajaran mufrodat terbukti efektif untuk 

meningkatkan kemampuan   siswa dalam ketrampilan berbicara sekaligus dalam pemakaiannya 

dalam bahasa Arab. 



 

 

 اإلستهالل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  ((تُبْفِلُحونَ  َلَعلَُّكمْ  اللَّوَ  َواتُبَُّقوا أَبُبَواِبَها ِمنْ  اْلبُبُيوتَ  َوْأُتوا)) 

[189آية : سورو البقرة ]  

                      

  "أرشدوا أخاكم": مسع النيب  رجال قرأ فلحن فقال رسول اهلل: عن أيب الدرداء رضي اهلل عنو قال

((صحيح: صحيح اإلسناد و مل سنرجاه؛ تعليق احلافظ الذىيب يف التلخيص))   

(477ص  / 2ج - ادلستدرك على الصحيحني للحاكم مع تعليقات الذىيب يف التلخيص )  

 

من أحب اهلل تعاىل أحب رسولو ؛ ومن أحب الرسول العريب أحب العرب؛ ومن أحب العرب أحب "
العربية، اليت نزل هبا أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم؛ ومن أحب العربية عٌت هبا وثابر عليها 

".وصرف ذنتو إليها  

(أبو منصور الثعاليب النيسابوري يف مقدمة فقو اللغة وسر العربية)  

 

 



 

 

 كلمة الشكر والتقدير
احلمد هلل رب السموات واألرض ورب العادلني على كل حال، واشكره على نعمو وفضلو  

الصالة والسالم دائمان متالزمان على رسولنا زلمد بن عبد اهلل خري . ادلتوال، والثبات يف احلال وادلال
الصابرين الشاكرين ادلختار، وعلى آلو واصحابو األطهار، والتابعني ومن تبعهم إىل يوم الدين بإحسان، 

 :اما بعد 

 وقد من اهلل على باإلنتهاء من اعداد ىذا البحث، فلو سبحانو اذلج باحلمد والثناء، فلك 
احلمد يارىب حىت ترضى، على جزيل نعمك وعظيم عطائك ويشرفٌت بعد محد اهلل تعاىل، أن اتقدم 

بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان ذلم فضل يف إخراج ىذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل 
 :احدىم بشيئ طلبت، ومل زندوىم اال العمل اجلاد ادلخلص، ومنهم 

  مساحة األستاذ الدكتور موجيا راىرجا، مدير جامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية احلكومية
 .دباالنج
  مساحة األستاذ الدكتور مهيمني، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك ابراىيم

 .اإلسالمية احلكومية دباالنج
  مساحة الدكتور شهداء صاحل نور ادلاجستري، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات

 .العليا جامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج
  مساحة الدكتور توركيس لوبيس ادلاجستري، ادلشرف األول الذى افاد الباحثة علميا وعملبا ووجو

خطوات يف كل مراحل اعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت انتهاء منو، فلو من اهلل 
 .خري اجلزاء والرباكة ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير



 

 

  مساحة الدكتور نور حسن عبد البارى ادلاجستري، ادلشرف الثاىن، أشكره شكرا كثريا فقد قدم
الباحثة كل العون والتشجيع طوال فًتة اعداد ىذا البحث فلم يبخل بعلمو ومل يضيق صدره 
يوما عن مساعدة الباحثة وتوجيهو، وكان لتفضل دبناقشة ىذا البحث أكرب األثر يف نفس 

 . الباحثة فلو معٌت خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم الثواب والنعمة
  كما تتقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير اىل األساتذة ادلعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية

الدراسات العليا جامعة موالنل مالك ابراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، فلهم من الباحثة كل   
 .والتقدير على ما قدموه من العلوم وادلعارف والتشجيع وجزاىم اهلل عٌت خري اجلزاء

  كما تتقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير اىل الوالدين احملًتمني الذين قد ربياىن ورمحاىن منذ
 .نعومة أظفارى وشجعاىن دائما يف طلب العلم النافعة

  كما تتقدم الباحثة بكل الشكر والتقدير اىل زميلىت احملبوبة ناونج ولندارى، وزاملى احملبوب
داىن فوجا افندى، واألشقائى وزمالئى واصدقائى وكل من أسهم يف اخراج ىذا العمل ادلتواضع 

 .اىل خيز الوجود ولو بكامة تشجيع، ذلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واإلمتنان

 واهلل ولي التوفيق

   

 

 

 



 

 

 اإلىداء
 :أقدم ىذه الرسالة إىل 

 األحباء  

  (من مثلها يف فضلها، انعم هبا يا اهلل انعم هبا  )سؤسبى بنت زلاية : أمى الكرشنة 
  (نعم األب، من اجلنا واحفظهما دوما لنا  )مطاىر بن كرب : اىب الكرًن 
  (من فضلها واذهنا اخلالصة وذمتها الكبرية  )سرى يولية، : عزيزتى امى احملبوبة 
  اللهم اغفرلو وارمحو وعافو واعف  )زلب ذىٌت الفؤادى اىب الكرًن خبارى بن احسان

 (عنو واجعل اجلنة متواه 
  عزيزى وعزيزتى اخى واخىت الفضالء  زلمد فوز صاحل، زلمد إرونشة، زلمد زيد اكرب

انسان، ناجب الرجال، حافظ مبارك، امحد توفيق خري الزين،زلمد زني ورنايا،مدرك 
 (من فضلهم وتشجيعهم واشًتاكهم الكبرية  )عالوية 

 (جزاكم اهلل بأحسن الجزاء)
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 قائمة المالحق

 موضوع رقم
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 الدراسية وآداة االختبار ادلادة 3

  للطالبورقة اإلستبانة 4
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 المادة الدراسية
 (الى شاطئ البحر و في قمة الجبل )المناطق السياحية:  موضوع الدرس األول

 تكلم مع اخوانك كما يلى

 احلوار اىل شاطئ البحر

 غدا يوم األحد، أين نذىب ؟: سليمان  

 ىناك مناطق سياحية خارج ادلدينة: إلياس    

 ما رأيكم ؟. افضل الذىاب إىل شاطئ البحر: امحد     

 ىذه فكرة مجيلة: سليمان  

 طيب، نتحرك من ىنا الساعة السادسة صباحا: إلياس    

 ورنب ان نعد ما حنتاج اليو يف الرحلة: امحد     

 طبعا، حنمل الوجبات اخلفيفة: سليمان  

 سآخذ معى مالبس السياحة، ىل حنتاج اىل اشياء اخرى ؟: إلياس    

 خذ معك آلة التصوير ؟: امحد     

 أسبٌت أن تكون الرحلة سعيدة: سليمان  

 إن شاء اهلل: إلياس    

 

 



 

 

 احلوار يف قمة اجلبل

 (ذىب سليمان وإلياس وعلى إىل منطقة جبلية بعيدة عن جاكرتا امسها بونتشاك )

 وصلنا إىل ىذه القمة، احلمد هلل: سليمان   

 نشاىد ادلناظر من فوق القمة: إلياس     

 ما امجل ىذه ادلناظر : على      

 وىي تسري يف الطريق.. أنظر إىل السيارات: سليمان  

 أنظر إىل اجلبال اخلضراء عليها غابة كثيفة: إلياس    

 ىذه األماكن مجيلة، وأراضيها خصبة. مل اجد مثل ىذه ادلنطقة اجلبلية يف األماكن األخرى: على     

 رنب أن نشكر اهلل على ىذه النعمة العظيمة: سليمان  

 المفردات 

 Daerah:             ادلناطق

  Bergerak:            نتحرك

 Menjual :               تبيع

  Buah – Buahan:            الفواكو

  Musim semi:             الربيع

  Musim hujan :            الشتاء

  Musim gugur:          اخلريف



 

 

                                            Musim panas:            الصيف

 Pantai :   شاطئ البحر 

 Bereneng :       السباحة  

 Kamera :   آلة التصوير  

 Sepeda Motor  :   اجلوالة      

 Puncak gunung :    قمة اجلبل   

 أسئلة

 .............................ماذا تعملون يف شاطئ البحر ؟ .1
 ...............ماذا ربملون عندما تذىبون إىل شاطئ البحر ؟ .2
 ...................................أين تقع ادلنطقة اجلبلية ؟ .3
 ...............................ماذا شاىدًب يف قمة اجلبل ؟ .4
 ..............................أذكروا ادلناظر الىت تعجبكم ؟ .5

 

 

 الحوار عن المعالم السياحية في جاكرتا:موضوع الدرس الثانى 

 (سأل أمحد وإلياس الشرطي عن الطريق اىل شركة السياحة  )

 كيف نصل إىل شركة السياحة من فضلك ؟: أمحد      

 سريوا يف ىذا الشارع حىت ذبدوا إشارة ادلرور: الشرطي   

 ىل تلك ىي إشارة ادلرور ؟: إلياس     



 

 

 نعم، عند تلك اإلشارة اذبهوا إىل اليمن ستجد ىذه الشركة: الشرطي   

 على اجلانب األشنن أو على اجلانب األيسر ؟: أمحد      

 على اجلانب األيسر: الشرطي   

 شكرا : إلياس     

 عفوا: الشرطي  

 (تقدم إلياس وأمحد إىل موظف الشركة  )

 ىل شنكن أن نسافر بالقطار ؟. نريد أن نسافر إىل جاكرتا: أمحد     

 .نعم، شنكن السفر بالقطار: ادلوظف  

 وما ىو الطريق ؟: إلياس    

 تركبون أوال من باسوروان إىل سورابايا بلسيارة ، ٍب من سورابايا إىل جاكرتا بالقطار ؟: ادلواظف  

 كم ساعة تستغرق ىذه الرحلة ؟: أمحد     

 حواىل تسع ساعات ؟: ادلوظف  

 وبالطائرة ؟:إلياس    

 حواىل ساعة: ادلوظف  

 نسافر بالطائرة: أمحد     

 المفردات

 Polisi:        الشرطي 



 

 

 Berjalan:           يسري-سار

  Rambu lalu lintas:          إشارة ادلرور

 Agen Wisata:       شركة السياحة

 Jalan raya:              الشارع

 Alat tranportasi:  وسائل ادلواصالت

  Karyawan agen:     موظف الشركة

  Bangunan:              ادلباىن

  Jembatan:            جسور

  Menara:            مآذن 

 Lampu :         ادلصابيح 

 !أجب ىذه األسئلة كما يف ادلثال 

 (Jalan kaki)شركة السياحة قريبة من ىنا، : مثال 

 .اذىبوا مشسا على األقدام

 ( Kereta api)سورابايا بعيدة جدا  .1

 :-----------------اجلواب

 (pesawat)القاىرة تقع يف مصر  .2

 :-----------------اجلواب



 

 

 (Sepeda motor)أنتشول تقع يف شاطئ البحر  .3

 :-------------------اجلواب 

 (Bus)السوق ادلركزى بعيد قليال  .4

 :-------------------اجلواب 

 (Taksi)ادلدينة بعيدة  .5

 :--------------------اجلواب

 

 المرافق العامة : موضوع الدرس الثالث

نشاىد أنواع الوسائل الىت تقوم بتوفريىا احلكومة أو غريىا للناس تسهيال دلمارسة أعماذلم، مثل 
التسهيالت اإلجتماعية الىت يتم توفريىا دلصاحلهم اإلمجاعية مثل ادلدارس وادلستشفيات ودور 

ويف جاكرتا . والتسهيالت العامة يتم توفريىا دلصاحل الناس مجيعا، مثل الشوارع واإلنارة الكهربية.العبادة
 .نستطيع أن نشاىد بعض ادلرافق العامة من فوق الربج القومى

ننظر يف ادلنظار أشياء كثرية، ىذا مسجد اإلستقالل وغريه من ادلساجد الىت ترتفع مآذهنا إىل السماء 
وىذه شوارع تزدحم بآالت ادلواصالت وىذه جسور شنر فوقها الناس وجسور أخرى سبر عليها السيارات 

وعلى جانىب الشوارع أرصفة شنشى عليها ادلشاة، تلك مصابيح النور يف الطريق وىي تنظم ادلرور 
ونستطيع أن ننظر يف ادلنظار ادلباين الضحمة الكثرية، منها قصر الرئآسة ومباين الوزارات واحملالت 

 .التجارية

 المفردات

      Rumah sakit    :        ادلستشفى



 

 

 Berjalan:   شنشى- مشى

 Berdiri:     يقوم-  قام

 Fasilitas umum:   ادلرافق العامة

 Memasak:يطبخ   -طبخ

 Mesin cuci:غساالت كهربائية

 Megah:الضخمة      

 Putus:ينقطع -انقطع

 !إستعمل ىذه ادلفردات يف حوارك 

 يصعد .1
 زنتاج إىل .2
 يستخدم .3
 ينتقل .4
 يودع .5
 يتمتع .6

 

 الحديقة الكبرى ببوغور: موضوع  الدرس الرابع

نالت احلديقة الكربى ببوغور شهرة عادلية واسعة، ألهنا من أقدم احلدائق الكربى يف اندونيسيا، وبالتاىل 
أنشأ اذلولندي اجلنرال أوليفيا رافليس ىذه . فهي من أشهر األماكن السياحية الىت تنتشر يف احناء البالد

. ورند الزوار فيها مناظر مجيلة من أشجار ونباتات متنوعة.  ىيكتارا87احلديقة على مساحة أكثر من 



 

 

ويزور ىذه .  كيلو مًتا من عاصمة جاكرتا55وتقع احلديقة الكربى بقلب مدينة بوغور على بعد 
ويبلغ عدد الزائرين خالل األيام العادية ما بني . احلديقة عدد كبري من الزوار خاصة من طالب ادلدارس

ألف وألفى زائر، ويسمح ذلم استخدام سياراهتم لدخول ىذه احلديقة، أما ىي يف األعياد الرمسية فيبلغ 
وىم ليسوا فقط من سكان بوغور أو جاكرتا، وإدنا يأتى لزيارهتا . عدد الزوار أكثر من عشرين ألف زائر

الكثري من احملافظات وادلدن اإلندونيسة األخرى، ويأتى أيضا سياح األجانب لزيارة ىذه احلديقة، ىم 
فرأى الزوار عدد كبريا من القبب الضحمة . يريدون التمتع بادلناظر اجلميلة، وتشتهر بوغور دبدينة األمطار

 .من الغصون واألوراق، يزيد ارتفاعها على مخسني مًتا

وشاىد الزوار على كل شجرة رقمها، ولكل شجرة بطاقة حناسية مكتوب فيها امسها ونوعها ومصدرىا 
راى الزوار فيها أشجارا من داخل البالد وخارجها ويف احلديقة مكتبة، رندوا فيها عددا .وتاريخ زرعها

وتزىر  (زىرة اجلثة  )ورندوا أيضا يف ىذه احلديقة زىرة مشهورة باسم . كبريا من الكتب عن النباتات
زىرة اجلثة مرة كل ثالث سنوات، ومسي الناس ذلك بسبب رائحتها الىت تشاهبت رائحة اجلثة، وقد 

 .اىتمت حكومة إندونيسيا اىتماما كبريا ومستمرا يف رعاية ىذه احلديقة

 المفردات

  Kebun:           احلديقة

  Pengunjung:             الزوار

 Ibu kota :           عاصمة

 Tumbuh - Tumbuhan:            نباتات

 Turis asing:   سياح األجانب

 Orang belanda :          اذلولندى

  Merawat  :            رعاية



 

 

 Bunga bangkai:      زىرة اجلثة 

  !أجب ىذه األسئلة األتية

 من الذى أنشأ احلديقة العظمى يف بوغور ؟ .1

 :-------------------اجلواب

 كم مساحة أنشئت تلك احلديقة ؟ .2

 :------------------اجلواب 

 أين تقع تلك احلديقة ؟ .3

 :------------------اجلواب 

 كم عدد الزائرين خالل األيام العادية ؟ .4

 :------------------اجلواب 

 كم عدد الزائرين خالل األعياد الرمسية ؟ .5

 :------------------اجلواب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 القياس تحديد من اختبارات مهارة النطق والحديث

النطق - (أ

 النتيجة المعيار الرقم
 25 مفهوم سباما مع وجود لكنة خفيفة 1
 20 مفهوم غري بعيد مع وجود لكنة واضحة 2
 15 بعض أخطاء النطق وتقود إىل سوء الفهم 3
 10 يصعب فهمو لكثرة أخطاء النطق   4

      

 النحو والصرف   - (ب

 النتيجة المعيار الرقم
 25 يرتكب أخطاء حنوية والصرفية قليلة جدا وال تؤثر يف فهم ادلعٌت  1
 20 خطاء حنوية شنكن فهم ما يعنيو سباماأمع كثرة  2
 15 بعض أخطاء النطق وتقود إىل سوء الفهم 3
 10 بسبب األخطاء النحوية – إال قليل–يصعب ما يقول  4

 

ادلفردات اللغوية - (ج

 النتيجة المعيار الرقم
 25 ىل اللغة  ايستخدم نفس ادلفردات الىت يفضلها  1

لفاظا غري معربة أحيانا ولكن معٌت ما يقول مفهوم ايستخدم  2
 سباما

20 



 

 

يستخدم بعض األلفاظ اخلاطئة مما تسبب يف عدم وضوح معٌت  3
 15 بعض فقرات حديثو

 10 قلة ادلفردات واستخدامو يف غري السياق ادلناسب   4
 

الطالقة - (د

 النتيجة المعيار الرقم
 25 يتحدث بطالقة كأىل اللغة  1
 20 استطاعة التعبري سباما عما يريد مع بعض الًتدد والتكرار 2
 15 كثرة الًتدد والبطء الشديد وقد يصعب فهم ما يقول 3
 10 كثرة الًتدد وصمتو يف زمن طويل حىت يصعب فهم 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اساليب وطرق تدريس المفردات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساليب تدريس المفرداتا

الوسائل 

 الرسومات/ الصور 

األساليب غير اللغوية 

 ادلوقف .1
 اإلشارة .2
 اخلربة ادلباشرة .3
 التمثيل .4

األساليب اللغوية 

 التعريف .1
 التضاد/ الًتادف .2
 التسلسل .3
 االشتقاق .4
 السياق .5
 الًتمجة .6

  

 

 



 

 

مصادر البيانات 

 البيانات مصادر البيانات أدوات البحث الرقم

ادلدرس  ادلالحظة 1

 

 

 الطالب

 يقوم ىالظواىر ادلوجودة من نشاطات ادلدرس الذ-
. ىبعملية التعليم يف الفصل الدراس

الظواىر ادلوجودة من نشاطات الطلبة من -
 اشًتاكهم واىتمامهم هبذه العملية التعليمية

مدير ادلعهد  ادلقابلة 2

 

 وادلدرس

  

، وحالة ىتاريخ التأسيس، وادلنهج الدراس -
 .ادلعلمني وادلتعلمني

تعليم ادلفردات العربية  عن  اراء ادلدرس -
باستخدام بطاقة الصور وأثره لتنمية مهارة 

  .الكالم

نتيجة الطالب يف مهارة الكالم من تعليم ادلفردات  الطالب اإلختبار 3
 العربية باستخدام بطاقة الصور  

آراء الطلبة وميوذلم حنو استخدام بطاقة الصور  الطالب االستبانة 4
 لتعليم ادلفردات

  

 



 

 

 البيانات عن نتيجة الطلبة في مادة مهارة الكالم بين الفصلين

التقدير التنيجة الرقم 

جيد جدا  100 – 90 1

جيد  89 – 75 2

مقبول  74 – 60 3

ناقص  59 – 45 4

ضعيف  44أقل من  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة

 الطلبة أسماء النمرة
 والدرجات المعايير

 التقدير فئة  النتائج 
 النطق

المفردا
 الطالقة القواعد ت

 جيد جدا 90 20 25 20 25  1
جيد  80 20 20 20 20  2
ضعيف  60 15 15 15 15  3
 ضعيف 65 15 15 15 20  4
 مقبول 70 15 20 15 20  5
 مقبول 70 15 15 15 25  6
 مقبول 75 15 15 25 20  7
 ضعيف 65 15 15 15 20  8
 مقبول 70 15 20 15 20  9

 جيد جدا 90 20 25 20 25  10
 مقبول 70 15 25 15 15  11
 جيد 80 20 20 20 20  12
 ضعيف 65 15 15 15 20  13
 مقبول 75 15 25 20 15  14
 جيد 80 20 20 20 20  15
 مقبول 75 15 20 20 20  16
 مقبول 70 15 20 15 20  17
 جيد 85 15 25 20 25  18
 مقبول 75 15 15 20 25  19
 مقبول 75 15 20 25 15  20



 

 

 ضعيف 65 15 15 15 20  21
 مقبول 70 15 25 15 15  22
 مقبول 70 15 20 20 15  23
 جيد 80 20 20 20 20  24
 مقبول 70 15 25 15 15  25
 مقبول 75 15 25 15 20  26
 مقبول 70 15 15 20 20  27
 جيد 80 15 25 15 25  28
 مقبول 70 15 20 15 20  29
 مقبول 75 15 20 15 25  30
 ضعيف 60 15 15 15 15  31
 جيد 80 20 20 20 20  32
 جيد 80 15 15 25 25  33
 جيد جدا 90 20 25 20 25  34
 مقبول 75 15 20 20 20  35
 جيد 85 20 20 20 25  36
 مقبول 70 15 20 15 20  37
 ضعيف 65 15 15 15 20  38

 2815 مجموع النتائج
 75،8 المعدل

 

 



 

 

 
 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

 الطلبة أسماء النمرة
فئة   والدرجات المعايير

 النتائج
 التقدير

 الطالقة القواعد  المفردات النطق

 جيد جدا 90 20 25 25 20 زلمد دنانج عابدين 1
جيد  85 20 20 25 20 زلمد مشس الضحى 2
ضعيف  60 15 15 15 15 زلمد ضنكى 3
 مقبول 70 15 20 15 20 مكمون صاحلني 4
 مقبول 75 15 20 20 20 زلمد نور عابد 5
 جيد 80 15 25 15 25 زلمد سيف األفندى 6
 مقبول 75 15 15 25 20 زلمد عفيف الدين 7
 ضعيف 65 15 20 15 15 موجى سنطوسا 8
 مقبول 75 15 20 20 20 معصيم غزاىل 9
جيد جدا  95 20 25 25 25 نندى انتا سارى 10
 مقبول 75 15 25 20 15 نور اسحاق 11
 جيد 85 20 25 20 20 فتويو 12
 ضعيف 65 15 15 15 20 راغيل كورنياوان 13
 جيد 85 20 25 20 20 رازى دندى 14
 جيد 85 20 20 25 20 ري اردينشو 15
 مقبول 75 15 20 20 20 سندنا ولندارى 16
 مقبول 75 15 20 20 20 سىت كارمسا 17



 

 

 جيد 85 15 25 20 25 سويونو 18
 جيد 80 15 15 25 25 وحي نور فرتوى 19
 مقبول 75 15 20 25 15 امحد سوغندى 20
 ضعيف 65 15 15 15 20 امحد عبد الرمحن 21
 مقبول 75 15 25 15 20 اغنونج نوفينطا 22
 جيد 80 20 20 20 20 اغوس وحيودى 23
 جيد 85 20 20 25 20 امحد سيف األمام 24
 مقبول 70 15 25 15 15 لسنا يونيتا 25
 جيد 80 15 25 25 15 اندك دوى اراوان 26
 جيد 80 20 20 20 20 اندك دوى فركاسا 27
 جيد 85 20 25 20 20 نساء احلسنة 28
 مقبول 70 15 20 15 20 فردة العليام 29
 مقبول 75 15 20 15 25 اخنغا فرستيو 30
 ضعيف 65 15 15 20 15 اريا مكىت فاعستو 31
 جيد 85 20 25 20 20 دسىت سافًتى 32
 جيد 80 15 15 25 25 زني وجايا 33
 جيد جدا 90 20 25 20 25 ديو اغيل فياسبا 34
 مقبول 75 15 20 20 20 ايك كرستيانا 35
 جيد 85 20 20 20 25 حافظ ايك فرستيو 36
 مقبول 75 15 20 20 20 نور بيىتسييت  37



 

 

 ضعيف 65 15 15 15 20 اسوة حسنة 38
 2940 مجموع النتائج

 78،8 المعدل
 

 
مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 

 التقدير فئة النتائجالرقم 
االختبار البعدي االختبار القبلي 

عدد 
الطلبة 

النسبة 
المائوية 

عدد 
الطلبة 

النسبة 
المائوية 

% 7،8 3% 7،8 3جيد جدا  90-100 1
% 39،4 15% 23،6 9جيد  80-89 2
% 36،8 14% 50 19مقبول  70-79 3
% 15،7 6% 18،4 7ضعيف  60-69 4
- - - - راسب  0-59 5

% 100 38% 100 38المجموع 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية

 الطلبة أسماء النمرة
فئة   والدرجات المعايير

 النتائج
 التقدير

 النطق
المفردا

 الطالقة القواعد  ت

 ضعيف 60 15 15 15 15 امحد اغوس رياض 1
 ضعيف 60 15 15 15 15 تفسري اإلخوان 2
 جيد 80 15 25 15 25 على منصور 3
 مقبول 75 15 15 20 25 شريف الدين 4
 جيد 80 20 20 20 20 زلمد مطاىر 5
 ضعيف 65 15 15 15 20 رىب انصرىن 6
 جيد 80 15 25 15 25 ماي سارى 7
 جيد 85 20 25 20 20 إشنانية 8
 ضعيف 60 15 15 15 15 سىت خالفة 9
 جيد جدا 90 20 25 20 25 سىت معرفة 10
 ضعيف 60 15 15 15 15 نور الفية 11
 مقبول 70 15 20 20 15 ديانا 12
 مقبول 75 15 25 15 20 سىت صاحلة 13
 مقبول 70 15 20 15 20 لطيفة النساء 14
 مقبول 70 15 20 15 20 سونرتى 15

16 
ِدين ذا كماال ففي رمحة 

 ضعيف 60 15 15 15 15اهلل 



 

 

 ضعيف 65 15 20 15 15ِإيليس نور حياٌب  17
 مقبول 75 15 20 20 20ِفيلدا فؤادي  18
 مقبول 70 15 20 15 20فردوس نور جليلة  19
 ضعيف 65 15 15 15 20حظيظ الرمحة  20
 مقبول 70 15 15 20 20إمامة الديانا  21
 جيد 80 20 20 20 20ليلة العصمة  22
 مقبول 75 15 20 20 20ليل الرزقية  23
 جيد 85 20 25 20 20لؤلؤ الَبارَّة  24
 مقبول 70 15 20 15 20مايفيدا ادلفتاح  25
 مقبول 70 15 15 20 20ملة اإلسالمية  26
يسَّرة  27

ُ
 ضعيف 65 15 20 15 15مفيدة العلم ادل

 جيد 80 15 25 25 15مشاِىدِة النافعية  28
 جيد 85 20 25 20 20نفيسة العلمية  29
 مقبول 75 20 15 20 20نور عزيزة   30
 جيد 80 20 20 20 20نور ليَلى   31
 جيد جدا 90 20 25 25 20نور حفيفة الرحم  32
 ضعيف 65 15 15 15 20أُوفيدا رمضانا  33
 ضعيف 65 15 20 15 15رزقي امرأة الصاحلة  34
 جيد 85 20 20 25 20ِشرييل مالِيسا  35
 مقبول 75 15 20 20 20ِسييت رفيقة  36



 

 

 ضعيف 60 15 15 15 15صوفية ادلرضية  37
 مقبول 75 15 20 20 20أمي مزيدة  38

 2765 مجموع النتائج
 72،7 المعدل

 

 

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية

فئة ا  والدرجات المعايير الطلبة أسماء النمرة
 النتائج

 التقدير
 الطالقة القواعد  المفردات النطق

 جيد 80 15 25 15 25 امحد اغوس رياض 1
 مقبول 75 15 25 15 20 تفسري اإلخوان 2
 جيد جدا 90 20 25 20 25 على منصور 3
 جيد 85 20 20 20 25 شريف الدين 4
 جيد جدا 90 20 20 25 25 زلمد مطاىر 5
 جيد 80 20 20 20 20 رىب انصرىن 6
 جيد 85 15 25 20 25 ماي سارى 7
 جيد جدا 95 20 25 25 25 إشنانية 8
 مقبول 75 15 20 20 20 سىت خالفة 9
 جيد جدا 95 25 25 20 25 سىت معرفة 10
مقبول  70 15 20 15 20 نور الفية 11
 جيد 85 20 20 20 25 ديانا 12



 

 

 جيد 85 20 25 20 20 سىت صاحلة 13
 جيد 80 20 20 20 20 لطيفة النساء 14
 جيد 85 20 25 20 20 سونرتى 15

16 
ِدين ذا كماال ففي رمحة 

 75 15 20 20 20اهلل 
 مقبول

 مقبول 75 15 25 15 20ِإيليس نور حياٌب  17

 جيد 85 20 20 20 25ِفيلدا فؤادي  18

 جيد 80 15 25 15 25فردوس نور جليلة  19

 جيد 80 20 20 20 20حظيظ الرمحة  20

 جيد 85 20 20 20 25إمامة الديانا  21

 جيد جدا 90 20 20 25 25ليلة العصمة  22

 جيد 85 20 20 20 25ليل الرزقية  23

 جيد جدا 95 20 25 25 25لؤلؤ الَبارَّة  24

 جيد 85 15 25 20 25مايفيدا ادلفتاح  25

 جيد 85 20 20 20 25ملة اإلسالمية  26

يسَّرة  27
ُ
 مقبول 75 15 25 20 15مفيدة العلم ادل

 جيد جدا 90 20 25 25 20مشاِىدِة النافعية  28

 جيد جدا 95 25 25 20 25نفيسة العلمية  29

 جيد 85 20 20 20 25نور عزيزة   30

 جيد جدا 90 20 20 25 25نور ليَلى   31



 

 

 جيد جدا 95 20 25 25 25نور حفيفة الرحم  32

 مقبول 75 20 15 20 20أُوفيدا رمضانا  33

 مقبول 75 15 20 15 25رزقي امرأة الصاحلة  34

 جيد جدا 95 20 25 25 25ِشرييل مالِيسا  35

 جيد 85 15 25 20 25ِسييت رفيقة  36

 مقبول 75 15 20 20 20صوفية ادلرضية  37

 جيد 80 20 20 20 20أمي مزيدة  38
 3190 مجموع النتائج

 83،9 المعدل
 
 

 القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  ينمقارنة نتائج االختبار

 التقدير فئة النتائجالرقم 
االختبار البعدي االختبار القبلي 

عدد 
الطلبة 

النسبة 
المائوية 

عدد 
الطلبة 

النسبة 
المائوية 

% 28،9 11% 5،2 2جيد جدا  90-100 1
% 47،3 18% 26،3 10جيد  80-89 2
% 23،6 9% 8،36 14مقبول  70-79 3
- - % 31،5 12ضعيف  60-69 4
- - - - راسب  0-59 5

% 100 38% 100 38المجموع 
 



 

 

 

 ة الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعبين مقارنة نتائج االختبار البعدي

 النمرة
 طلبة أسماء

 الضابطة لمجموعة ا
 االختبار نتائج

 البعدي
 طلبة أسماء

 التجريبية لمجموعة ا
  االختبار نتائج

 البعدي
 80 امحد اغوس رياض 90 زلمد دنانج عابدين 1

 75 تفسري اإلخوان 85 زلمد مشس الضحى 2

 90 على منصور 60 زلمد ضنكى 3
 85 شريف الدين 70 مكمون صاحلني 4

 90 زلمد مطاىر 75 زلمد نور عابد 5

 80 رىب انصرىن 80 زلمد سيف األفندى 6

 85 ماي سارى 75 زلمد عفيف الدين 7

 95 إشنانية 65 موجى سنطوسا 8

 75 سىت خالفة 75 معصيم غزاىل 9

 95 سىت معرفة 95 نندى انتا سارى 10

 70 نور الفية 75 نور اسحاق 11

 85 ديانا 85 فتويو 12

 85 سىت صاحلة 65 راغيل كورنياوان 13

 80 لطيفة النساء 85 رازى دندى 14

 85 سونرتى 85 ري اردينشو 15

1
6 

ِدين ذا كماال ففي رمحة  75 سندنا ولندارى
 75اهلل 



 

 

1
7 

 75ِإيليس نور حياٌب  75 سىت كارمسا

1
8 

 85ِفيلدا فؤادي  85 سويونو

1
9 

 80فردوس نور جليلة  80 وحي نور فرتوى

2
0 

 80حظيظ الرمحة  75 امحد سوغندى

2
1 

 85إمامة الديانا  65 امحد عبد الرمحن

2
2 

 90ليلة العصمة  75 اغنونج نوفينطا

2
3 

 85ليل الرزقية  80 اغوس وحيودى

2
4 

 95لؤلؤ الَبارَّة  85 امحد سيف األمام

2
5 

 85مايفيدا ادلفتاح  70 لسنا يونيتا

2
6 

 85ملة اإلسالمية  80 اندك دوى اراوان

2
7 

يسَّرة  80 اندك دوى فركاسا
ُ
 75مفيدة العلم ادل

2
8 

 90مشاِىدِة النافعية  85 نساء احلسنة

2
9 

 95نفيسة العلمية  70 فردة العليام

3
0 

 85نور عزيزة   75 اخنغا فرستيو



 

 

3
1 

 90نور ليَلى   65 اريا مكىت فاعستو

3
2 

 95نور حفيفة الرحم  85 دسىت سافًتى

3
3 

 75أُوفيدا رمضانا  80 زني وجايا

3
4 

 75رزقي امرأة الصاحلة  90 ديو اغيل فياسبا

3
5 

 95ِشرييل مالِيسا  75 ايك كرستيانا

3
6 

 85ِسييت رفيقة  85 حافظ ايك فرستيو

3
7 

 75صوفية ادلرضية  75 نور بيىتسييت 

3
8 

 80أمي مزيدة  65 اسوة حسنة

N 3190 المجموع 2820 المجموع 
 
 

 نتائج عدد االنحراف وعدد االنحراف المربع من المجموعتين

 الرقم
  ةالتجريبُبي المجموعة ةالضابط المجموعة

Y1 Y2 (Y) y2 X1 X2 (X) X2 

1 90 90 0 0 60 80 20 400 

2 80 85 5 25 60 75 15 225 

3 60 60 0 0 80 90 10 100 

4 65 70 5 25 75 85 10 100 



 

 

5 70 75 5 25 80 90 10 100 

6 70 80 10 100 65 80 15 225 

7 75 75 0 0 80 85 5 25 

8 65 65 0 0 85 95 10 100 

9 70 75 5 25 60 75 15 225 

10 90 95 5 25 90 95 5 25 

11 70 75 5 25 60 70 10 100 

12 80 85 5 25 70 85 15 225 

13 65 65 0 0 75 85 15 225 

14 75 85 10 100 70 80 10 100 

15 80 85 5 25 70 85 15 225 

16 75 75 0 0 60 75 15 225 

17 70 75 5 25 65 75 10 100 

18 85 85 0 0 75 85 10 100 

19 75 80 5 25 70 80 10 100 

20 75 75 0 0 65 80 15 225 

21 65 65 0 0 70 85 15 225 

22 70 75 5 25 80 90 10 100 

23 70 80 10 100 75 85 10 100 

24 80 85 5 25 85 95 10 100 

25 70 70 0 0 70 85 15 225 

26 75 80 5 25 70 85 15 225 

27 70 80 10 100 65 75 10 100 



 

 

28 80 85 5 25 80 90 10 100 

29 70 70 0 0 85 95 10 100 

30 75 75 0 0 75 85 10 100 

31 60 65 5 25 80 90 10 100 

32 80 85 5 25 90 95 5 25 

33 80 80 0 0 65 75 10 100 

34 90 90 0 0 65 75 10 100 

35 75 75 0 0 85 95 10 100 

36 85 85 0 0 75 85 10 100 

37 70 75 5 25 60 75 15 225 

38 65 65 0 0 75 80 5 25 
المجمو

 ع
2815 2820 125 825 2765 3190 430 5300 

N   ∑y y2∑   ∑X x2∑ 

 

 
 مجموع عدد االنحراف وعدد االنحراف المربع من المجموعتين

 التجريُببية المجموعة الضابطة المجموعة

 عددمجموع 

 نحرافالا
(y ∑    )  

  عددمجموع
    المربع االنحراف 

(y2∑)   

 عددمجموع 
 نحرافالا

(x ∑ )  

   عددمجموع
 المربع االنحراف

(x2∑) 

125 825 430 5300 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج االستبانة للمجموعة الضابطة

بنود االستبانة الرقم 
االستجابات 

مجموع  تماماغير موافق غير موافق موافق موافق جدا 
الطلبة  % عدد % عدد % عدد % عدد 

1  2 5،2 9 23،6 20 52،6 7 18،4 38 
2  2 5،2 14 36،8 19 50 3 7،8 38 
3  1 2،6 6 15،7 27 71 4 10،5 38 
4  1 2،6 10 26،3 25 65،7 2 5،2 38 
5  1 2،6 6 15،7 30 78،9 1 2،6 38 
6  2 5،2 14 36،8 23 60،5 1 2،6 38 
7  2 5،2 13 34،2 20 52،6 3 7،8 38 
8  7 18،4 13 34،2 18 47،3  - -38 
9  2 5،2 9 23،6 15 39،4 12 31،5 38 
10  4 10،5 12 31،5 21 55،2 1 2،6 38 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمجموعة التجريبيةلنتائج االستبانة 

بنود االستبانة الرقم 
االستجابات 

مجموع  تماماغير موافق غير موافق موافق موافق جدا 
الطلبة  % عدد % عدد % عدد % عدد 

1  11 28،9 24 63،1 3 7،8  - -38 
2  12 31،5 24 63،1 2 5،2  - -38 
3  11 28،9 18 47،3 9 23،6  - -38 
4  14 36،8 20 52،6 3 7،8 1 2،6 38 
5  12 31،5 17 44،7 8 21 1 2،6 38 
6  13 34،2 16 42،1 8 21 1 2،6 38 
7  14 36،8 15 39،4 8 21 1 2،6 38 
8  21 55،2 14 36،8 3 7،8  - -38 
9  19 50 15 39،4 4 10،5  - -38 
10  14 36،8 20 52،6 3 7،8 1 2،6 38 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقارنة نتائج االستبانة بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية 
رقم 

البنود 
 تماماغير موافق غير موافق موافق موافق جدا 

التجريبية الضابطة التجريبية الضابطة التجريبية الضابطة التجريبية الضابطة 
1 2 11 9 24 20 3 7  -
2 2 12 14 24 19 2 3  -
3 1 11 6 18 27 9 4  -
4 1 14 10 20 25 3 2 1 
5 1 12 6 17 30 8 1 1 
6 2 13 14 16 23 8 1 1 
7 2 14 13 15 20 8 3 1 
8 7 21 13 14 18 3  - -
9 2 19 9 15 15 4 12  -
10 4 14 12 20 21 3 1 1 

المجمو
 5 34 51 218 183 106 141 23ع 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA KEPALA MADRASAH  

PENGGUNAAN MEDIA KARTU BERGAMBAR DALAM PENGAJARAN MUFRODAT 

TERHADAP PENINGKATAN KETRAMPILAN BERBICARA ( MAN KUNIR BLITAR ) 

1. pembelajaran bahasa arab di madrasah aliyah negeri blitar khususnya pembelajaran pada 

kelas dua  ? 

2. Kurikulum apa yang digunakan untuk pembelajaran bahasa arab di sekolah ini ? 

3. Strategi apa yang digunakan untuk  pengembangan pembelajaran bahasa arab sebagai 

upaya pengantar anak didik pada prestasi belajar ? 

4. Program apa saja yang secara khusus bapak laksanakan terkait dengan proses 

pengembangan pembelajaran bahasa arab kepada guru –guru bahasa arab ? 

5. Pernahkah bapak menanyakan pada guru media apa yang digunakan untuk pembelajaran 

bahasa arab ? 

6. Apakah selama ini ada guru yang mencoba menggunakan media kartu bergambar untuk 

pembelajaran mufrodat untuk meningkatkan ketrampilan berbicara ? 

7. Apakah kira-kira media kartu bergambar yang saya gunakan ini bisa meningkatkan 

kemampuan berbicara siswa ? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورقة اإلستبانة للطالب

 الغربية، واآلن استطعت أن أنطقها صحيحاوقبل ىذا صعب علي نطق بعض األصوات  .1
وقبل ىذا صعب علي أن افهم ادلعاىن ادلفردات العربية بسهولة، واآلن استطعت أن افهمها  .2

 بسهولة
 وقبل ىذا صعب علي التكلم بالعربية، واآلن مل اشعر بالصعوبة يف التكلم بالعربية .3
وقبل ىذا صعب علي تعبري ادلادة الدراسية بالعربية، واآلن استطعت تعبري ادلادة الدراسية بالعربية  .4

 تعبريا جيدا
هبذه الوسيلة بطاقة الصور تدافعٌت يف تعليم العربية حىت قدرت استعماذلا يف اجلملة مفيدة ويف  .5

 الكالم العربية
وقبل ىذا شعرت باخلجل كلما ربدثت بالعربية امام اصحاىب، واآلن ازدادت ثقة نفسى يف  .6

 التكلم بالعربية امام اصحاىب



 

 

وقبل ىذا شعرت خبوف الوقوع يف اخطاء التعبري العرىب امام اصحاىب، واآلن ازدادت ثقة نفسى  .7
 يف التعبري العرىب امام اصحاىب

وقبل ىذا ال احب كثريا التكلم بالعربية،واآلن ازدادت رغبىت يف تعليم اللغة العربية ويف ترقية  .8
 كفاءتى يف التكلم بالعربية

 شعرت بالفرح والسرور وازدادت رغبىت يف التكلم العربية بستخدام وسيلة التعليمية  .9
وقبل ىذا ال احب كثريا اشتخدام اللغة العربية يف شرح ادلادة اللغة العربية، واآلن احب  .10

 كثريا يف تدريسو ذلك

  

 

 

 

 

 

 

 إندونيسُبيا جمُبهوريُبُبة
 الدينيُبة الشُبؤون  وزارة

 بماالنج  الحكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة
 العربيُبة اللغُبة تعليُبم قسم العليا الدراسات كليُبة

 

  تقرير المشرفين
 بسم اهلل الّرمحن الّرحيم، احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني 

.  لو وصحبو أمجعنيآ ىوعل
:  ة الطالبه بعد االطالع على البحث العلمي الذي حضر

 ماريا الفى : اإلسم
                                         11720074:رقم التسجيل 

 تعليم ادلفردات العربية باستخدام بطاقة الصور واثره لتنمية مهارة الكالم:  موضوع البحث
 (بالتطبيق على طلبة مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كونري بليتار جاوى الشرقية) 
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اعتماد لجنة المناقشة 
:  البحث عنوان

 تعليم المفردات العربية باستخدام بطاقة الصور واثره لتنمية مهارة الكالم

 (جاوى الشرقيةبالتطبيق على طلبة مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كونري بليتار ) 
  11720074 : التسجيل ماريا الفى                    رقم : الطالبة إعداد

 حبث تكميلي لنيل درجة ادلاجستري قسم تعليم اللغة العربية
 عن ىذا البحث أمام جلنة ادلناقشة وتقرر قبولو شرطا لنيل درجة ادلاجستري يف تعليم اللغة ةقد دافع الطالب

 2013 ابريل 29  :، بتاريخيوم اإلثننيالعربية، وذلك يف 
:  األساتذةةوتتكون جلنة ادلناقشة من الساد



 

 

 : ..................التوقيع  ومناقشايسارئ الدكتور شهداء صاحل نور - 1

 : ..................التوقيع مناقشا الدكتور قريب اهلل ببكر ادلصطفى- 2

 : ..................التوقيع مشرفا ومناقشا الدكًت توركيس لوبيس-3

                .................. :التوقيع مشرفا ومناقشا نور حسن عبد البارى الدكتور- 4

ىعتماد علالا  

الدراسات العليا،عميد كلية   
 
 

 األستاذ الدكتور مهيمني
 195612111983031005: رقم التوظيف 

 السيرة الذاتية

 
 ماريا الفى: اإلسم                            

 1984 من مارس 6سار سروى جايا : التاريخ وادلكان الوالدة           

 اندونيسية/ أنثى: اجلنسية                  / النوع 

 مطاىر/ سواسبى: الوالد                   / الوالدة 

 سادر سروى جايا المبونج الشرقية اندونيسيا: العنوان                           



 

 

 081369513725:اذلاتف                           

 مستويات الدراسة

ادلدرسة اإلبتدائية نور اذلدى سادر سروى جايا بندار سرى باوونو المبونج الشرقية يف  .1
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         ظهرت وبينت ادلدرسة ادلفردات بالبطاقة الصور



 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر . أ
 القرآن الكرمي .1

 سورة النحل -
 سورة الزمر -
 سورو البقرة -

 المراجع العربية . ب
 الكتب .1

دار السلم، : الرياض)، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان،   (1
1992 )

دار النهضة العربية، )، الوسائل التعليميةأمحد خريى كاظم، جابر عبد احلميد جابر،   (2
 (1997القاىرة، 

وكالة ادلطبوعة، :  الكويت )،أصول ابحث العلمى ومناهجه :امحد بدر يف كتابو  (3
1982) 

أوجو نج باندانج،  ) ،مدخل إلى طرق تعليم اللغة األجنبية لمدرس اللغة أزىر أرشد،  (4
 (1998مطبعة األحكام، 

)  ،منهج االيسيكو لتدريب معلمى اللغة العربية لغير الناطقين بها اسحاق األمني،  (5
(  1997اساسيات طريقة التدريس والرتبية العملية لدورات تدريس ادلعلمني ، 

ادلكتبة النهضية ادلصرية، القاىرة،  )  طرق تدريس اللغة العربيةإبراىيم حممد عطا،  (6
1990 )



وصف وتحليل، :  مذاهب وطرائق فى تعليم اللغات جاك وثبودور رتشا ردز وجرز ،  (7
 ( 1990دار العامل  الكتب ، : الرياض )، إمساعيل الصيىن وغريه: ترجمة

دار القلم :كويت) وسائل اإلتصال والتكنولوجيا في التعليم،  حسني محدي الطوجى (8
1987 ) 

دار : الرياض) ،مفهومه وأدواته وأساليبه,  البحث العلمي، ذوقان عبيدات وزمالؤه (9
 (م1997 ،أسامة

: الرياض) ،تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبهرشدى أمحد طعيمة،  (10
  (1410ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، إيسسكو،

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه رشدي أمحد طعيمة،  -
 ( 1989 ، الرياض،أيسيسكو)، وأساليبه

 ،تعليم العربية لغير الناطقين بها،مناهجه واساليبه: رشدى امحد طعيمة -
الرياض، ) منشورات ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة(

 ( 1999ايسيكو،
)  ،مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسى رشدى امحد طعيمة، -

 (1998: دار الفكر العرىب: القاىرة
المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات رشدى امحد طعيمة ،  -

  (دون السنة: جامعة ام القرى: مصر)الجزء الثانى أخرى،
 : )، تكنولوجيا التعليم الماهية واألسس والتطبيقات العملية، عبد الرمحن كدوك (11

 (2000ادلفردات، 
سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة عبد اجمليد سيد أمحد منصور ،  (12

 (1983دار ادلعارف، : القاىرة )، العربية



 (دار الفكر العرىب: القاىرة ) ،تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور،  (13
الطرق األساليب " تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاعمر الصديق عبد اهلل،  (14

( 2008الدار العادلية، : اجليزة )، "الوسائل

 ( 1982عمان  دار الفرقان، ) ،الرياضيات مناهجها واصول تدريسها فريد ابو زينة، (15
 )، المعينات البصرية في تعليم اللغةحممود إمساعيل صيىن، وعمر الصديق عبد اهلل،  (16

 (1984ادلملكة العربية السعودية، الرياض، 
 (2000دار الفالح، : عمان )، أساليب تدريس اللغة العربيةحممد على اخلوىل،  (17

 (2000،دار الفالح: األردن) ،االختبارات اللغويةحممد على اخلواىل،  -
: الكويت ) ،تدريس اللغة العربية بالمرحلة اإلبتدائيةحممد صالح الدين على جماور،  (18

  (1977دار القلم، 
دليل المعلم إلى حممود إمسعيل صيىن وناصف مصطفى عبد العزيز وخمتار طاىر حني،  (19

 (1991: الرياض )، الصور والبطاقات في تعليم العربية إستخدام
دليل المعلم إلى استخدام الصور والبطاقات في حممود إمساعل صني واألخرون،  (20

  ( م 1991/ ه1411مكتبة الرتبوية العرىب لدول اخلليج، : الرياض  ) تعليم العربية
 ،أسسه مداخله طرق تدريسه:تعليم اللغة العربية بلغات أخرى حممود كامل الناقة، (21

 (1995 ،جامعة أم القرى: مكة ادلكرمة)
مكة ) ،تعليم اللغة العربية للّناطقين بلغات أخرىحممود كامل الناقة،  -

 (1985: مكرمة، جامعة أم القرى

 طرائق تدريس اللغة العربية لغير, حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة -
 ( 2003ايسيكو، ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ), الناطقين بها



جامعة اإلسالم حممد بن سعود  )مذكرة يف تدريس ادلفردات،دمدوح نور الدين،  (22
 ( 1407اإلسالمية،، 

 
 العلميةالرسائل  (1
جامعة شيخ نور جاتى  ،تعليم اللغة العربية على اساس حفظ المفردات وحى الدين ، (2

جامعة :ماالنج) اإلسالمية احلكوميةشربون جاوى الغربية، رسالة ادلاجستري غري منشورة
موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج ،كلية الدراسات العليا قسم اللغة العربية 

 .، حبث ادلاجستري غري منشورة2012

، مدرسة واحد ىاشم ادلتوسطة تعليم المفردات بإستخدام بطاقة الصورأغوس سومنطا،  (3
جامعة موالنا مالك إبراىيم : ماالنج )اإلسالمية ماالنج، رسالة ادلاجستري غري منشورة 

، حبث ادلاجستري 2011اإلسالمية احلكومية ماالنج، كلية الدراسة العليا قسم اللغة العربية 
 .غري منشورة

، رسالة ادلاجستري غري إستراتيجية النظرية المعرفية لتنمية مهارة الكالممستفيد معارف،   (4
جامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج ،كلية الدراسات :ماالنج)منشورة

 .، حبث ادلاجستري غري منشورة2010العليا قسم اللغة العربية 
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