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 شكر وتقديركلمة 
 

و الصىةة و السىةم . محدا إيراك يا اهلل علىى توييقىو و امانىو علىى إكمىال هىذا البحىث
 :أقدام جزيلة الشكر إىل . على رسول اهلل حممد صلى اهلل عليو وسلم

موجيىىىىا رهارجىىىىاا مىىىىدير جامعىىىىة مو نىىىىا مالىىىى  إبىىىىراهيم مساحىىىىة األسىىىىتار الىىىىدكتور  .1
 .اإلسةمية احلكومية مبا نق

مساحىىىة الىىىدكتور احلىىىا  نىىىور علىىىي املاجسىىىتريا عميىىىد كليىىىة علىىىوم الّتبيىىىة والتعلىىىيم  .1
 جامعة مو نا مال  إبراهيم اإلسةمية احلكومية مبا نق

غىة العربيىة جامعىة مساحة الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستريا رئيسىة قسىم تعلىيم الل .1
 مو نا مال  إبراهيم اإلسةمية احلكومية مبا نق

مساحىىة رضىىوان املاجسىىتري ا املشىىرف الىىذي أيىىادت مىى  علميىىا وعمليىىا ووجهىى   .4
نتهىاء بحث منذ بداية يكرة البحث حىت ا خطواهتا يف كل مراحل إعداد هذا ال

مىى  خىىال  يلهىىا . منىىوا يلىىم تبعىىل بعلمىىو يومىىا عىىح مسىىاعدة البحىىث وتوجيههىىا
 .الشكر والتقديرا ومح اهلل عظيم الثوات واجلزاء

كمىىا أقىىدم بكىىل الشىىكر والتقىىدير إىل املدرسىىم يف قسىىم تعلىىيم اللغىىة العربيىىة كليىىة  .0
. علىىوم الّتبيىىة والتعلىىيم جامعىىة مو نىىا مالىى  إبىىراهيم اإلسىىةمية احلكوميىىة مىىا نق

عىىارف والتشىىجيع يلهىىم مىى  كىىل الشىىكر والتقىىدير علىىى مىىا قىىدموا مىىح العلىىوم وامل
 .وجزاهم اهلل ع  خري اجلزاء

كمىىىا أقىىىدم بكىىىل الشىىىكر والتقىىىدير إىل معلىىىم اللغىىىة العربيىىىة يف مدرسىىىة املتوسىىىطة  .6
 داو مالنج 11ا سةمية واحد هاشم 

حسىىىح  و أيب سىىىر مىىىرم كمىىىا أقىىىدم بكىىىل احلىىىت والشىىىكر والتقىىىدير املكىىىرمم أمىىىي .0
و أخىىىىىىي حممىىىىىىد شىىىىىىهيتاو حممىىىىىىد ميمىىىىىىونا و أمحىىىىىىد  ىىىىىىدريحا و أمحىىىىىىد   اخلىىىىىىالق

 د



و مجيىىىىع أسىىىىريت يقىىىىد أعطانىىىىا النصىىىىائ  ضىىىىياءالدريح و أخىىىىر صىىىىدريقية و نلناسىىىىاملة 
 .املمتازة لكل خطوايت

على احتىادهم يف  1111إيل مجيع أصحايب يف قسم تعليم اللغة العربية كما أقدم  .8
 . نيل العلوم والنجاح

احملبىىوبم عفيفىة الونيىدةا زليىىة العلميىةا زهىرة الصىىاحلةا  ةتالىزميو إىل وختامىاا  .1
شىىفى ا يكىىيا أرنىىدا نىىورا أليىاا يمىىالا كيكىىيا نىىابةا أمىىيا رمحىىةا و  أسىر ا
علىىىىى إرشىىىىاداهتم وتوجيهىىىىىاهتم وتعليقىىىىاهتم يف املناقشىىىىةا وعلىىىىى دعمهىىىىىم إجىىىىى 

   .وتشجيعهم لنا على إمتام هذا البحث وأمتىن هلم دوام النجاح والتوييق
وصىىىلى اهلل علىىىى سىىىيردنا . أسىىىال اهلل و إيرىىىاهم أمجعىىىما لفىىىرح يف الىىىدنيا و ا خىىىرة

 .حممد وعلى يلو وصحبو أمجعم و احلمد اهلل ربر العلمم

 
  
 

 1110 ديسمرب 11تقريرا مبا نقا 
 الباحثة

 
 

 امينة السعدية
 

 
 
 
 



 وزارة الشؤون الدينة
 قالحكومية ماالنموالنا مالك إبراهيم اإلسالمية جامعة 

 كلية العلوم التربية والتعليم

 تقرير المشرف 
 : قد وايق املشرف على البحث اجلامعي الذي أعدتو الطالبة

 امينة السعدية:   اسم
 11101111:  رقم القيد

 تعليم اللغة العربية:   قسم
للتةميىىىىىذ يف الفصىىىىىل ) ترقيىىىىىة اسىىىىىتيعاب املفىىىىىردات باسىىىىىتعدام الصىىىىىور:  موضوع البحث

داو  11ب مىىىىح املدرسىىىىة املتوسىىىىطة ا سىىىىةمية واحىىىىد هاشىىىىم  -الثىىىىامح
  (ما نق

  
قىىد نظرنىىا وأدخلنىىا بعىىال التعىىديةت واإلصىىةحات لتكىىون علىىى الشىىكل املطلىىوب 

تعلىىيم   (S-1) سىىتيفاء شىىروط املناقشىىة لكمىىال الدراسىىة احلصىىول علىىى درجىىة سىىرجانا 
 .م1116-1110اللغة العربية كلية العلوم الّتبية والتعليم لسنة الدراسية 

 
  1110ديسمرب  11ما نقا 

 املشرف
 
 

 رضوان املاجستري
 110110111111111111: رقم التوظيف



 إقرار الباحثة
 

 :أنا املوقع أدناها وبيانايت كا يت
 امينة السعدية:   ا سم

 11101111:  رقم القيد
 ما نق:   العنوان

أقرر بان البحث الذي حضرتو لتويري شىروط النجىاح لنيىل درجىة سىرجانا يف قسىم 
اإلسىىىىةمية تعلىىىيم اللغىىىة العربيىىىىة كليىىىة علىىىوم الّتبيىىىىة والتعلىىىيم جامعىىىة مو نىىىىا مالىىى  إبىىىراهيم 

للتةميىىذ يف  ترقيىىة اسىىتيعاب املفىىردات باسىىتعدام الصىىور: احلكوميىىة مبىىا نجا حتىى  العنىىوان
  .داو ما نج 11 سةمية واحد هاشم املدرسة املتوسطة ا ب مح-الفصل الثامح

وإرا ادعىىى . حضىىرتو وكتبتىىو بنفسىىي ومىىا زورتىىو مىىح إبىىداع آلىىريي أو تىىاليف ا خىىر
تاليفىىو وتبىىم أنىىو يعىىة ليسىى  مىىح لثىىي يانىىا أحتمىىل املسىى ولية علىىى أحىىد اسىىتقبا  أنىىو مىىح 

  .رل ا ولح تكون املس ولية على املشرية أو على كلية علوم الّتبية والتعليم

 .حرر هذا اإلقرار بناء على رآلبر اخلاصة و  جيربين أحد على رل 

 1110 ديسمرب 11ا قما ن

 الباحثةا

 

 أمنة السعدية

 11101111: رقم القيد

 
 



 قجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالن
 التربية والتعليمكلية العلوم 

 حجة استشارة المشرف

 امينة السعدية :  ا سم
 11101111:   رقم التسجيل 

للتةميىىىىىذ يف الفصىىىىىل ) ترقيىىىىىة اسىىىىىتيعاب املفىىىىىردات باسىىىىىتعدام الصىىىىىور:  املوضوع
داو  11ب مىىىىح املدرسىىىىة املتوسىىىىطة ا سىىىىةمية واحىىىىد هاشىىىىم  -الثىىىىامح
  (ما نق

 رضوان املاجستري:          املشرف
 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
  خطة البحث 1110س يمار  10 1
  الفصل األول 1110س يمار  18 1
  الفصل الثاين 1110مايو  1 1
  الفصل الثاين 1110أكتوبر  16 4
  الفصل الثالث 1110أكتوبر  10 0
  الفصل الثالث و الرابع 1110أكتوبر  11 6
  الرابع والفصل اخلامسالفصل  1110نويمرب  1 0
  الفصل األول حىت الفصل اخلامس 1110نويمرب  11 8

 1110 ديسمرب 11ما نقا 
 عميد كلية العلوم الّتبية والتعليم

 

 الدكتور نور على املاجستري

 116014111118111111: رقم التوظيف



 وزارة الشؤون الدينة
 قالحكومية ماالنموالنا مالك إبراهيم اإلسالمية جامعة 

 كلية العلوم التربية والتعليم
 تقرير عميد كلية العلوم التربية والتعليم

 :الطالبة البحث اجلامعي الذي أعدهتاهذا  يديكم بم ينقدم
 امينة السعدية:   اسم

 11101111:  رقم القيد
 تعليم اللغة العربية:   قسم

للتةميىىىىذ يف الفصىىىىل ) ترقيىىىىة اسىىىىتيعاب املفىىىىردات باسىىىىتعدام الصىىىىور: موضىىىىوع البحىىىىث  
داو  11ب مىىىىح املدرسىىىىة املتوسىىىىطة ا سىىىىةمية واحىىىىد هاشىىىىم  -الثىىىىامح
  (ما نق

 
قىىد نظرنىىا وأدخلنىىا بعىىال التعىىديةت واإلصىىةحات لتكىىون علىىى الشىىكل املطلىىوب 

م تعلىىي  (S-1) سىىتيفاء شىىروط املناقشىىة لكمىىال الدراسىىة احلصىىول علىىى درجىىة سىىرجانا 
 يىائق منىا وتقبىل .م1116-1110اللغة العربية كلية العلوم الّتبية والتعليم لسنة الدراسىية 

 .الشكر وجزيل ّتامحا 
 

 اقمبا ن حتريرا  
 عميد كلية العلوم الّتبية والتعليم 

 
 نور على املاجستري الدكتور
 116014111118111111: رقم التوظيف

 



 وزارة الشؤون الدينة
 قجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالن

 كلية العلوم التربية والتعليم

 قسم تعليم اللغة العربية
 موافقة رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

قد وايق  رئيسة قسم تعليم اللغة العربية لكلية العلوم الّتبية والتعليم جبامعىة مو نىا مالى  
 : إبراهيم اإلسةمية احلكومية ما نق البحث اجلامعي الذي أعدتو الطالبة

 امينة السعدية:   اسم
 11101111:  رقم القيد

 تعليم اللغة العربية:   قسم
للتةميىىىىىذ يف الفصىىىىىل ) فىىىىىردات باسىىىىىتعدام الصىىىىىورترقيىىىىىة اسىىىىىتيعاب امل:  موضوع البحث

داو  11ب مىىىىح املدرسىىىىة املتوسىىىىطة ا سىىىىةمية واحىىىىد هاشىىىىم  -الثىىىىامح
  (ما نق

 
إىل قسىىم تعلىىيم اللغىىة العربيىىة لكليىىة العلىىوم الّتبيىىة والتعلىىيم لكمىىال بعىىال شىىروط  

 .م1116-1110لسنة الدراسية   (S1)احلصول على درجة سرجانا 
 

 1110ديسمرب  11ما نقا 
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 
 

 الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري
 1104111011111111111: رقم التوظيف



 باللغة العربية مستخلص البحث
ب مىح -للتةميىذ يف الفصىل الثىامح)ترقية استيعاب املفىردات باسىتعدام الصىور .  1110 ا امينة السعدية

كليىىة علىىوم قسىىم تعلىىيم اللغىىة العربيىىة ا .لىىث علمىىي.)مىىا نقداو  11املدرسىىة املتوسىىطة ا سىىةمية واحىىد هاشىىم 
 .رضوان املاجستري: املشرف. ما نقجامعة مو نا مال  إبراهيم اإلسةمية احلكومية االّتبية والتعليم 

 املفرداتا الصور: رئيسيةالكلمات ال
ومع رل  يإهنم يتفقون على . قد خيتلف اخلرباء تعليم اللغات الثانية يف معىن اللغةا ويف أهداف تعليمها

 . الثانية وشرط مح شروط إجابتهاتعليم املفردات مطلت أساسي مح مطالت تعليم اللغة 

داو  11وجدت الباحثة عح املشكةت يف الصف الثامح مح املدرسة املتوسطة ا سةمية واحىد هاشىم 
يىىالتحقيق اىىذا يهىىو يشىىعر الطىىةب سىىوم يف الفصىىل أو يصىىعت الطىىةب أن  فىى   .مىىالنج مىىح ناحيىىة املفىىردات

 .وحىت املفردات عندهم قليل  .ت تكريريا كلهااملفردات بالطريقة التكريرية يع  بقراءة املفردا

 -أو ا كيف تطبيق استعدام الصىور يف تعلىيم املفىردات مىح الفصىل الثىامح: أما أسولة هذا البحث هي
اسىىىتعدام الصىىىور لّتقيىىىة  يعاليىىىة والثىىىاينا كيىىىف. داو مىىىالنج   11ب املدرسىىىة املتوسىىىطة ا سىىىةمية واحىىىد هاشىىىم 

داو  11ب املدرسة املتوسطة ا سةمية واحد هاشم  -استيعاب املفردات يف تعليم اللغة العربية يف الفصل الثامح
 . مالنج  

 Classroom Action)وأمىىا مىىنهج هىىذا البحىىث هىىو هىىذا البحىىث هىىو البحىىث اإلجرائىىي الصىىفي 
Research) . أمىىا الطريقىىىة جلمىىع البينىىىات يهىىىو. هىىىو الوصىىفي والكمىىىيوالبيانىىات هىىىذا البحىىث اإلجرائىىىي الصىىفي 

 . املةحظة و املقابلة و اإلختبار

ونتيجتو أن استيعاب املفردات  باستعدام الصور تتكون مح الدوريح و يف الدور األول ثةث لقاءيتا 
قامى  الباحثىة بشىرح املىواد الدراسىية املناسىبة باهىداف التعلىيم اعتمىادا مبةحظىة اإلتفىا  . و يف الدور الثاين لقائم

فرصىىة بفىىت  بىىاب السىى ال كىىي الطلبىىة  يسىىالون مىىا  يف هىىذه ال. واملناقشىىة لتاكيىىد يهىىم الطلبىىة عىىح املىىادة الدراسىىية
إن . لىىديهم رآلبىىة يف تعلىىيم اللغىىة العربيىىة خاصىىة اسىىتيعاب املفىىردات باسىىتعدام الصىىور. تعىىريهم عىىح املىىادة الدراسىىية

كان  نتيجة م دلة يف أراء .1ا11ارتفع   6ا81والدور الثاين  4ا00نتيجة م دلة يف املفردات يف الدور األول  
 06ا00كانىىى  معيىىىار النتيجىىىة يف الىىىدور األول  0ا6وارتفعىىى    84والىىىدور الثىىىاين 1ا00الىىىدور األول املفىىىردات 
 . 8ا1وارتفع    4ا80الدور الثاين
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The experts in the field of second language acquisition have different 

point of view in determining the meaning and purpose of language learning. 

However, they agreed that vocabulary is the basis for learning second language 

and one of the conditions to fulfill the learning. 

In this case, the researcher finds several problems in class 8 B MTs 

Wahid Hasyim 10 Dau Malang on vocabulary acquisition. The students are bored 

in classroom or undergo difficulties in memorizing vocabulary through "Mimicry 

and Memorizing" method, by which students read as well as repeat them several 

times. This method has caused students to acquire less vocabulary. 

In relation to the previous phenomenon, this study focuses on two 

research questions: How is the use of pictures in learning vocabulary in class 8 B 

MTs Wahid Hasyim 10 Dau Malang applied? How is the use of pictures to 

improve the acquisition of learning vocabulary in class 8 B MTs Wahid Hasyim 

10 Dau Malang applied? 

The method employed in this research is Classroom Action Research. 

The data in this research is quantitative descriptive, while the data collection 

method is observation, interview, test, and documentation. 

The results of this study are conducted in two cycles. In the first cycle, 

there are three meetings while in the second cycle there are two meetings. The 

researcher seeks to the learning media in accordance with the purpose of learning 

and conducting the discussions to reinforce the lesson. Before starting the 

research, the researcher gives several questions which the students do not know 

previously. Therefore, the researcher wants to make students able to study Arabic, 

particularly on the acquisition of vocabulary by using ictures. 

The results of vocabulary acquisition in the first cycle is 77,4 and the 

results in the second cycle is 88,6 with an increase up to 0525. The result of 

vocabulary understanding in the first cycle is 7777 while the result in the second 

cycle is 84 with an increase of 677. The overall value of the first cycle is 77726 

while in the second cycle is 8724 with an increase 878. 
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Para ahli dalam bidang bahasa kedua berbeda-beda dalam menentukan arti 

dan tujuan pembelajaran bahasa. Namun mereka sepakat bahwa pembelajaran 

mufrodat merupakan dasar dalam pembelajaran bahasa kedua dan salah satu 

syarat terpenuhinya pembelajaran tersebut.  

Dalam hal ini, peneliti menemukan permasalahan di kelas 8 B MTs Wahid 

Hasyim 10 Dau Malang mengenai mufrodat. Para siswa merasa bosan di dalam 

kelas atau kesulitan dalam menghafalkan mufrodat dengan metode “Mimikri and 

Memorizing” yaitu dengan cara membaca mufrodat kemudian mengulang-

ulangnya. Sehingga mufrodat yang mereka kuasai lemah atau sedikit.  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : pertama, bagaimana 

penerapan gambar dalam pembelajaran mufrodat di kelas 8 B MTs Wahid Hasyim 

10 Dau Malang? Kedua, bagaimana penerapan gambar dalam meningkatkan 

penguasaan mufrodat pada pembelajaran mufrodat di kelas 8 B MTs Wahid 

Hasyim 10 Dau Malang? 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Tindakan 

Kelas. Adapun  data yang dalam penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif. 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes, dan 

dokumentasi.  

Adapun hasil penelitian ini yaitu, penelitian diadakan dalam dua siklus, 

pada siklus pertama ada tiga pertemuan dan pada siklus kedua ada dua pertemuan. 

Peneliti mencari media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

dan mengadakan diskusi untuk menguatkan pelajaran. Sebelum memulai 

pelajaran peneliti memberikan pertanyaan berupa pertanyaan- pertanyaan yang 

belum diketahui siswa. Oleh karena itu peneliti menginginkan agar siswa mampu 

mempelajari bahasa Arab khususnya pada penguasaan mufrodat dengan 

menggunakan gambar.  

Hasil dari penguasaan mufrodat pada siklus pertama 7724 dan hasil pada 

siklus kedua adalah 8826 dengan jumlah peningkatan 0525. Dan hasil pada 

pengetahuan mufrodat siklus pertama adalah 7727 dan hasil pada siklus kedua 

adalah 84 dengan peningkatan 627. Dan nilai keseluruhan siklus pertama adalah 

77226 dan pada siklus kedua 8724 terjadi peningkatan 828.  
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 باللغة العربية مستخلص البحث
ب مر  -ولتالمير    اوفررا اومرام )ترقية استيعاب املفرراا  ااسرتاماا اورر   .  5102 ، امينة السعدية

كليررة ملرر ا قسرر  تعلرري  اوللررة اوعرايررة ، .حبررع مل رر .)مرراي  ااا  10املم سررة املت سررالة ايسررالمية اامررم  ا رر  
 . ض ان املاجستري: املشرف. ماي  جامعة م ي ا ماوك إارا ي  اإلسالمية احلك مية ،اورتاية ااوتعلي  

 املفراا ، اور  : رئيسيةالكلمات ال
امع ذوك فإهن  يتفق ن ملى . قم خيتلف اخلرباء تعلي  اوللا  اوما ية   معىن اوللة، ا  أ ماف تعلي ها

 . اوما ية ا رط م   راط إجااتهاتعلي  املفراا  ماللب أساس  م  مالاوب تعلي  اوللة 

ااا  10اجم  اوباممة م  املشكال    اورف اومام  م  املم سة املت سالة ايسالمية اامرم  ا ر  
فرراوتيقي  ارر ا فهرر  يشررعر اوالررالب سررو    اوفرررا أا يرررعب اوالررالب أن  فرر   .مرراو م مرر   اميررة املفررراا 

 .امىت املفراا  م م   قليا  .  تكريريا كلهااملفراا  ااوالريقة اوتكريرية يعين اقراءة املفراا

 -أاي، كيف تالبي  استاماا اورر     تعلري  املفرراا  مر  اوفررا اومرام : أما أسولة   ا اوبيع   
اسرررتاماا اورررر   ورتقيرررة  فعاويرررة ااومررراك، كيرررف. ااا مررراو م   10ب املم سرررة املت سرررالة ايسرررالمية اامرررم  ا ررر  

ااا  10ب املم سة املت سالة ايسالمية اامم  ا    -استيعاب املفراا    تعلي  اوللة اوعراية   اوفرا اومام 
 . ماو م  

 Classroom Action)اأمررا مرر هم  رر ا اوبيررع  رر   رر ا اوبيررع  رر  اوبيررع اإلجرا رر  اورررف  
Research) .  أمررا اوالريقرررة ل ررع اوبي رررا  فهررر .  ررر  او  ررف  ااوك ررر ااوبيا ررا   ررر ا اوبيررع اإلجرا ررر  اورررف 

 . املالمظة ا املقاالة ا اإلختبا 

ا تيجته أن استيعاب املفراا   ااستاماا اور   تتك ن م  اوما ي  ا   اوما  األال ثالث وقاءآ ، 
قامر  اوباممرة اشررمل املر اا اوم اسرية امل اسربة اا رماف اوتعلري  امت رااا فالمظرة اإلتفرا  . ا   اوما  اوماك وقا ني

فر ررة افررتب ارراب اوسررلال كرر  اواللبررة  يسرراو ن مررا     رر ا او. اامل اقشررة وتاكيررم فهرر  اواللبررة مرر  املررااة اوم اسررية
إن . وررميه   ةبررة   تعلرري  اوللررة اوعرايررة خا ررة اسررتيعاب املفررراا  ااسررتاماا اوررر  . تعرررفه  مرر  املررااة اوم اسررية

كا    تيجة ملاوة   أ اء .05،5ا تفع   8،،6ااوما  اوماك  7،،، تيجة ملاوة   املفراا    اوما  األال  
 28،،،كا ررر  معيرررا  او تيجرررة   اورررما  األال  ،،8اا تفعررر    67ااورررما  اومررراك 7،،،اورررما  األال املفرررراا  
 . 6،،اا تفع    7،،6اوما  اوماك
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The experts in the field of second language acquisition have different point 

of view in determining the meaning and purpose of language learning. However, they 

agreed that vocabulary is the basis for learning second language and one of the 

conditions to fulfill the learning. 

In this case, the researcher finds several problems in class 8 B MTs Wahid 

Hasyim 01 Dau Malang on vocabulary acquisition. The students are bored in 

classroom or undergo difficulties in memorizing vocabulary through "Mimicry and 

Memorizing" method, by which students read as well as repeat them several times. 

This method has caused students to acquire less vocabulary. 

In relation to the previous phenomenon, this study focuses on two research 

questions: How is the use of pictures in learning vocabulary in class 8 B MTs Wahid 

Hasyim 01 Dau Malang applied? How is the use of pictures to improve the 

acquisition of learning vocabulary in class 8 B MTs Wahid Hasyim 01 Dau Malang 

applied? 

The method employed in this research is Classroom Action Research. The 

data in this research is quantitative descriptive, while the data collection method is 

observation, interview, test, and documentation. 

The results of this study are conducted in two cycles. In the first cycle, there 

are three meetings while in the second cycle there are two meetings. The researcher 

seeks to the learning media in accordance with the purpose of learning and 

conducting the discussions to reinforce the lesson. Before starting the research, the 

researcher gives several questions which the students do not know previously. 

Therefore, the researcher wants to make students able to study Arabic, particularly on 

the acquisition of vocabulary by using ictures. 

The results of vocabulary acquisition in the first cycle is 77,4 and the results 

in the second cycle is 89,6 with an increase up to 12,2. The result of vocabulary 

understanding in the first cycle is 77.3 while the result in the second cycle is 84 with 

an increase of 6.7. The overall value of the first cycle is 77.56 while in the second 

cycle is 87,4 with an increase 9.8. 
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Para ahli dalam bidang bahasa kedua berbeda-beda dalam menentukan arti 

dan tujuan pembelajaran bahasa. Namun mereka sepakat bahwa pembelajaran 

mufrodat merupakan dasar dalam pembelajaran bahasa kedua dan salah satu 

syarat terpenuhinya pembelajaran tersebut.  

Dalam hal ini, peneliti menemukan permasalahan di kelas 8 B MTs Wahid 

Hasyim 01 Dau Malang mengenai mufrodat. Para siswa merasa bosan di dalam 

kelas atau kesulitan dalam menghafalkan mufrodat dengan metode “Mimikri and 

Memorizing” yaitu dengan cara membaca mufrodat kemudian mengulang-

ulangnya. Sehingga mufrodat yang mereka kuasai lemah atau sedikit.  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : pertama, bagaimana 

penerapan gambar dalam pembelajaran mufrodat di kelas 8 B MTs Wahid Hasyim 

01 Dau Malang? Kedua, bagaimana penerapan gambar dalam meningkatkan 

penguasaan mufrodat pada pembelajaran mufrodat di kelas 8 B MTs Wahid 

Hasyim 01 Dau Malang? 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Tindakan 

Kelas. Adapun  data yang dalam penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif. 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes, dan 

dokumentasi.  

Adapun hasil penelitian ini yaitu, penelitian diadakan dalam dua siklus, 

pada siklus pertama ada tiga pertemuan dan pada siklus kedua ada dua pertemuan. 

Peneliti mencari media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

dan mengadakan diskusi untuk menguatkan pelajaran. Sebelum memulai 

pelajaran peneliti memberikan pertanyaan berupa pertanyaan- pertanyaan yang 

belum diketahui siswa. Oleh karena itu peneliti menginginkan agar siswa mampu 

mempelajari bahasa Arab khususnya pada penguasaan mufrodat dengan 

menggunakan gambar.  

Hasil dari penguasaan mufrodat pada siklus pertama 77,4 dan hasil pada 

siklus kedua adalah 89,6 dengan jumlah peningkatan 12,2. Dan hasil pada 

pengetahuan mufrodat siklus pertama adalah 77,3 dan hasil pada siklus kedua 

adalah 84 dengan peningkatan 6,7. Dan nilai keseluruhan siklus pertama adalah 

77,56 dan pada siklus kedua 87,4 terjadi peningkatan 9,8.  
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 الفصل األول

 مقدمة

 

 خلفية البحث  - أ
 مهم   شيء (املفردات، و القواعد، و األصوات)كان عناصر اللغة العربية 

هدف  للتحقيق سوف يستعيب الطالب كلها وجوبا. غة العربيةالل تعليم يف
لكن  يف عملية التعليم،إذا ترت ب كلها، فوجدت أن  .م اللغة العربية متامايتعل

ألن املفردات هي الرموز . املفردات هو يستعيب الطالب سابقا اليت العناصر
  .الذهن، اليت حتتاج هبا إلخراج اللغة يف األساسي

قد خيتلف اخلرباء تعليم اللغات الثانية يف معىن اللغة، ويف أهداف 
ومع ذلك فإهنم يتفقون على تعليم املفردات مطلب أساسي من . تعليمها

ولذا، أما املفردات فهي  . وشرط من شروط إجابتهامطالب تعليم اللغة الثانية 
وِبَعَدِم تعريف أو حفظ املفردات سوف يصعب . كفاءة أساسية يف اللغة

إن املفردات هي أدوات مجل كما وقيل أيضا، . الطالب يف تعبري أو كتابة اجلمل
َلة للتفكري ألن املتكلم يستطيع أن يفكر مث يعرب ما . أهنا يف وقت اخر َكَوِسي ْ

وهكذا، املفردات مهم يف تعليم اللغة  . خطر يف باله و فكرة بكلمات ما يريد
  .العربية
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داة أن الوسائل التعليمية هي كل أ القا مباذكرت السابق،و انط
يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم و توضيح معاين كلمات أي لتوضيح 
املعاين و شرح األفكار و تدريب الدارسني على املهارات و إكساهبم العادات و 
تنمية االجتاهات و غرس القيم دون االعتماد األساسي من جانب املعلم على 

ائل اللتعليم هو عوامل مهم لذا، وس .  األلفاظ و الرموز و األرقام استخدام
وِبَعَدِمِه سوف جيعل عملية تعليم غري . ملساعدة الطالب يف فهم ااملواد اللدراسية

 .فعال  

من املدرسة  الثامنصف ال، وجدت الباحثة عن املشكالت يف وبذلك
فالتحقيق  .من ناحية املفردات ماالنقداو   1االسالمية واحد هاشم املتوسطة 
يشعر الطالب سئم يف الفصل أو يصعب الطالب أن حيفظ املفردات  هبذا فهو

و هذا تقال األستاذة أن   .بالطريقة التكريرية يعين بقراءة املفردات تكريريا كلها
ِوْقفًا هلذا، مل يستطيعوا . الطالب ينسون املفردات اليت حيفظون الطالب قبله
يراكز الباحثة  مث. احملفوظة الطالب أن جييبوا أسئالت من األستاذة عن املفردات

على تعليم اللغة العربية يف املفردات بالتفكري أن طالب هبذا الفصل هم الطالب 
حىت حيتاج الطالب على . يف تعليم اللغة العربية نييف املرحلة األوىل أو املبتدئ

  .حفظ املفردات من عناصر األخرى

الصور  استخداماختارت الباحثة على ،كالتهذه املش ل  حِ  لِ جْ من أَ 
وكان الصور جيعل الطالب ممتع يف تعليم . ملساعدة الطالب يف حفظ املفردات

وهي تساعد الطالب على متييز الكلمات و األفكار  . بشكله و بلونه و غريه
الطالب  سوف حيفظ لذا،.  كما أهنا تسهل عليهم ربط الكلمة مبا تشري إليه

 . سهلةاملفردات 
                                                           

 01، ص م 79 دار املعارف، : ،القاهرةسيكولوجية الوسائل التعليمية و وسائل تدريس اللغة العربيةعبد اجمليد سيد أمحد منصور،   
 7  . حممود امساعيل صيىن و عمر الصديق عبد اهلل ، ص  
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 لة البحث أسئ - ب

، فتقسم الباحثة أسئلة البحث على البحثواعتمدت على خلفية 
 :قسمني 

ب  -الصور يف تعليم املفردات من الفصل الثامن استخدامكيف تطبيق  . 
 ؟  ماالنقداو   1االسالمية واحد هاشم املدرسة املتوسطة 

الصور لرتقية استيعاب املفردات يف تعليم اللغة  استخدام فعالية كيف   . 
االسالمية واحد هاشم املدرسة املتوسطة  ب -العربية يف الفصل الثامن

  ؟   ماالنقداو   1
 أهداف البحث  - ج

 : يلي كما البحث دافهأ عن الباحثة راكزت وهبذا،

 -الصور يف تعليم املفردات من الفصل الثامن استخداملوصف تطبيق  ( 
 .ماالنقداو   1االسالمية واحد هاشم املدرسة املتوسطة ب 

الصور لرتقية استيعاب املفردات يف تعليم اللغة  استخدام فعالية لوصف ( 
  1االسالمية واحد هاشم املدرسة املتوسطة  العربية يف الفصل الثامن

 .ماالنقداو 
 فروض البحث - د

ب  -الصور استيعاب املفردات يف فصل الثامن استخداميرتفع أو يرتقي 
 ماالنقداو   1من املدرسة املتوسطة اإلسالمية واحد هاشم 
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 أهمية البحث  - ه

وتعطى املعلومات عن تعليم اللغة العربية، . إن هذالبحث له فوائد كثرية
 : اخلاصة ملدرس و التالميذ يف تعليم اللغة العربية 

 : من ناحية املعلم، منها  ( 
 اللغة التعليم مشكالت فهم على العربية الغة معلم ساعدةمل -

  شامل بفهم العربية
  العربية اللغة التعليم فعالية رتقيةل -
 لزيادة املراجع عن تعليم املفردات -

 : من ناحية الطالب، منها  ( 
 الرتفاع دافع الطالب يف تعليم اللغة العربية  -
 . املساعدة الطالب النتهاء الصعوب يف حفظ املفردات -

 :من ناحية الباحثة، منها  ( 
 إعطاء املعرفة  حلل املشكلة يف الفصل -
لزيادة املعرفة أو الفهم عن أمهية الصور لرتقية استيعاب  -

 .املفردات
 لزيادة احلربة امليداين يف تعليم اللغة العربية -
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 تحديد المصطالحات  - و
 المفردات 

املفردات هي أدوات محل املعىن كما أهنا يف ذات الوق ت كوس يلة إذن 
للتفكري، ألن  امل تكلم يس تطيع أن يفك ر مث يع رب  م ا خط ر يف بال ه و فك رة 

و املفردات من العناصر اللغوية اليت ينبغي على متعلم  0.بكلمات ما يزيد
 . رغوبةاللغة العربية من األجانب تعلمها ليحُصَل على الكفاءة اللغوية امل

 الصور 
صور يعين كل أنواع التمثيل الصوري، وأبسط نوع من الصور هو 
ذلك النوع املكنون من الرسومات التوضيحية اليت ميكن نزعها من 
الكتب و اجملالت و اجلرئد، مثل الصور الفتوغرافية و الصور امللونة و 

 .1الكاركاتورية
 حدود البحث  - ز

 :حتديد البحث يف هذا البحث هو 

 دود املوضوعيةاحل ( 
 استخدامحتددت الباحثة يف املوضوعة هي  يف استيعاب املفردات ب

 . الصور
 احلدود املكانية ( 

السالمية املدرسة املتوسطة ا ب من -احلدود مكانية يف الفصل الثامن
 ماالنقداو   1واحد هاشم 

 

                                                           
  6 : ص. جامعة أم القرى: مكة املكرمة. طرق تدريسه -مداخله -أسه: تعليم اللغة العربية بالغات أخرى. م791 . حممود كامل الناقة 0
 1 حممود إمساعيل صيىن و عمر الصديق عبد اهلل، املرجع سابق، ص  1
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 احلدود الزمانية ( 

 1 1 احلدود زمانية يف شهر أغوستوس حىت سفتمبري 

 الدرسات السابقات  - ح
 :سابقات الدرسات مثل هذا البحث، كما يلي  

دراسة جتريبية يف مدرسة ) الصور الفوتوغرافية يف تعليم املفردات  استخدام ( 
ليلس حتت إشراف احلاج    1 ، (ماالنقهداية املبتدئني تاسيك مادو 

أن وقد توصلت الباحثة إىل : ونتائجه، منها . أوريل حبر الدين املاجستري
قدرة التالميذ يف مدرسة هداية املبتدئني املتوسطة اإلسالمية يف استيعاب 

و وصلت هذه . الصور الفوتوغرافية استخداماملفردات مرتقية بعد تعلمها ب
 . 1،111النتيجة إىل درجة احتمالية 

املفردات املصورة لرتقية مهارة القراءة يف مدرسة بين هاشم اإلبتدائية  استخدام ( 
وردة سلفية حتت إشراف الدكتور    1 ة العاملية سنجاساري، اإلسالمي

  استخدامو نتائجه يعين أن إجراء التعليم و التعلم ب. شهداء صاحل نور
املفردات املصورة يف تعليم مهارة القراءة له فعالية يطبقها املدرسون يف ترقية 

التالميذ يف  مجيع املهارات اللغوية خاصة يف تنمية مهارة القراءة، ومدى جناح
املفردات املصورة فهو يف التقدير اجليد  استخدامتنمية كفاءة مهارة القراءة ب

جدا حيث كان التالميذ حيلصون على النتائج اجليدة جدا وهم فرحون 
 .املفردات املصورة استخدامب

فعالية بطاقة الصور يف تعليم املفردات يف مدرسة سلفية خري الدين اإلبتدائية   ( 
دوي زليخا حتت    1 جاوى شرقية،  ماالنقة كونداغ لكي اإلسالمي

و جدت الباحثة : و أما نتائج البحث تدل . إشراف توفق الرمحن املاجستري
مث حبثت  t-tableمث قامت الباحثة بتعيني   9،0= اإلحصائي tإن نتيجة 

يف املستوى املعنوي  911، = فوجد أن نتيجة t-tableالباحثة نتيجة من 



7 
 

= اإلحصائي tو ألن نتيجة %. 1يف املستوى املعنوي   10، ، و % 
وكذلك أكرب من نتيجة  911، %=  أكرب من املستوى املعنوي   9،0

مقبول  Hoمردود،  Hoوذلك مبعىن أن    10، %= 1املستوى املعنوي 
أي أن فروض هذا البحث مقبولة، و خالصتها إن وسائل التعليمية 

فعالية يف تعليم اللغة العربية خصوصا يف تعليم  بطاقة الصور استخدامب
 . املفردات

و من الدراسات السابقات التفريق هذا البحث من البحث األخر يعىن 
يف مشكلة أو اسباب سعوبات الطالب يف تعليم اللغة العربية اخلاص يف تعليم 

و أما اسباب سعوبات الطالب يف تعليم املفردات هبذ البحث هو . املفردات
 . نسون الطالب املفردات احملفوظة مراتي
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظاري

 

 الوسائل التعليمية: المبحث األول

 مفهوم الوسائل التعليمية -1

خيتلف تعريف الوسائل التعليمية من وجهة نظر رجال الرتبيةة للةأ اسةا  
امهيةةة اسةةت حاا  ةةوا  معيمةةة   لمليةةاا الةةتعله واعةةتأس ا  هةةوا للةةأ اسةةا  

 . الوظائف و ا هاا اليت تقحمها الوسائل   جمال الرتبية و التعليه

علةةه ان الوسةةائل التعليميةةة لةةد ةةةل لةةحا  ي ةةت حمها ا   لةرس لدةةح ا يةةح
لتح ني لملية التعليه و توضيح معاين ةلماا ا عله اي لتوضيح ا عاين و شرح 
األفكةةةةةةار و تةةةةةةحريى الحارسةةةةةةني للةةةةةةأ ا هةةةةةةاراا و  ة ةةةةةةا ه العةةةةةةا اا و تمميةةةةةةة 
االجتالةةةةةاا و لةةةةةر  القةةةةةيه  ون االلتمةةةةةا  األساسةةةةةد مةةةةةن جانةةةةةى ا علةةةةةه للةةةةةأ 

 . است حاا األل اظ و الرموز و األرقاا

ان الوسةةةيلة التعليميةةةة لةةةد مةةةا يل ةةة   ليةةة    معةةةروسو لمةةةح نةةةايف  مةةةو  
. ا حر  من ا واا و اجهز  و مةوا  لت ةهيل لمليةة التعلةيه و ه ةيمها و تعزيزلةا

و لد تعليمية ألن ا عله ي ةت حمها   لملة و و لةد تعلةميةة ألن ال الةى يةتعله 
 . بواس ها

                                                           
 .04و ص (ا891  ار ا عارسو : القالر )سيكولوجية الوسائل التعليمية و وسائل تحريس اللغة العربية لدح ا يح سيح امحح ممصورو   
 .01 ص  و(ا889  ار الم ائسو: لدمان -بريوا) عصائص العربية و طرائق تحري هانايف  مو  معروسو   
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خمتلةةف ممةةا سةةدق اكةةن القةةول بةة ن الوسةةائل التعليميةةة لةةد مةةا تمةةحر  هةة  
الوسةةةائل الةةةيت ي ةةةت حمها ا علةةةه   ا وقةةةف التعليمةةةد بغةةةر   يصةةةال ا عةةةارس و 

  .احلقائق و األفكار و ا عاين للحارسني

 أنواع الوسائل التعليمية -2

 1:الوسائل ا  ت حمة   تحريس اللغة العربية نولان

وسائل   يةو ولد ما تؤثر   القوى العقلية لن طريق اال راك احل أو  ( 
ومن األمثال . يعر  ا حر  ن س الشيئ او منو جا ل  او صورت  لمحما

 :الوسائل احل ية لتحريس اللغة العربيةولد
ةعر  زلر  او مثر  او . ت ت حا    رو  التعدري: ذواا األشياء . 

 .سالة
ت ت حا الوسيلة    رو  التعدري او األناشيح او اإلمأء : منا   جم مة . 

  .او حليوانةمموذ  ل ائر . او القراء 
ةما . وت ت حا ةالمما      رو  التعدري او القراء  واألناشيح: الصور .1

اكني است حامها   التصوير األ يب لتوضيح ا عىن واألفكار الىت 
  .يتضممها بي  الشعر او المص األ يب

وهل جحوال توضح بعض القوالح المحوية او : األلواح ا وضولية .0
  .اإلمأء

وت تححا لألمثلة والشرح والرسوا ولر  المماذ  اجليح   : ال دوراا .5
اخلل وتمظيه اإلجاباا واحلقاشق وا علوماا للكثري من  رو  اللغة 

  .العربية

                                                           
 05 :ص.(889 . ر الم ائس:لدان. )عصائص العربية وطرئق تحري ها. نايف  مح معروس. 5
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وت ت حا   تعليه الكأا للمدتحئني و  احلحيث لن : الد اقاا .6
  .التحارب الرت بوسة

اللو اا ت تححا اللو اا الرملية لتعليه الكأاو وةذلك : اللو اا .7
  .الوبرية لتثد  فوقها مناذ  احلروس والكلماا والعداراا

 .وت  ل مناذ  جيح  للرتتيأا: األشرطة ا   لة .9
ولد ما تؤثر   القوى العقلية لن طريق األل اظ لمحما  ،وسائل لغوية ( 

ومن األمثال . يعر  ا عله األمثلة او التشدي  او األضحا  او ا را فاا
 : تحريس اللغة العربية لدالوسائل الل ظية ل

فالكثري من احلقائق تظل لامضة ولري م هومة  ىت يغر  : األمثلة . 
  .ا ثال هلاو فت تدني معا هلا

 وت ت حا إليضاح معاىن ا  ر اا واألساليى    رو  الكأا : الشرح . 
  .والمصوص وحنولا

القصص واحلكاياا واثرلا ةدري    تممية اخليالو وتزويح الحارسني  .1
 0.ب فكار وا  ر اا واألساليى

 5:تصميف لذه الوسائل   ا أا التاليةواما 

 الوسائل الدصرية ( 
 :ولد اليت ي ت ا  ممها لن طريق نافذ  العنيو وامهها

الكتةةةةةةةةاب ا حرسةةةةةةةةد ولةةةةةةةةري ا حرسةةةةةةةةدو ا ةةةةةةةةأا والةةةةةةةةحوريااو  . 
  .والمشراا للأ اعتأفها

  .ال دور  وملحقتها . 

                                                           
 00 -07 : ص( 891 . را عارس: الريا . )سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل التحريس اللغة العربية. لدح ا يح سيح امحح ممصور. 6
 05 . ص( 895  ار الم ائسو : بريوا)ال دعة األوىل  عصائص العربية وطرائق تحري هاونايف  مو  معروسو .    5
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ا غم ةةةةةةو اللحةةةةةة الوبريةةةةةةو اللو ةةةةةة اللو ةةةةةة )اللو ةةةةةاا اجلحريةةةةةة  .1
  (اإلعداريةو لو ة اجليوب

  (.ا  ر  و وا رةدةو وا  ل لة)الصور  .0
ب اقةةةة احلةةةروس وا قةةةاطت والكلمةةةاا واجلمةةةلو ب اقةةةة )الد اقةةةة  .5

 (ا  ابقةو ب اقة التعليميااو ب اقة األسئلة واألجوبة
 الوسائل ال معية ( 

ا ةةةةذيااو والت ةةةةة يأا : هةةةةاولةةةةد الةةةةيت ي ةةةةةت ا  ممهةةةةا لةةةةن طريةةةةةق األذنو امه
  .الصوتيةو واألس واناا

 الوسائل ال معية والدصرية (1
ال ةةدور  و : ولةةد الةةيت ي ةةت ا  ممهةةا لةةن طريةةق العةةني واألذن معةةاو وامههةةا

الصور  اليت ت الح ال أب ليشالح من  قيةق الكتابةة  والةحرو  المموذجيةة 
 .ا   لةو والتمثيلياا

لةةو وسةةائل مماسةةى بالتأميةةذ و ةةىت وممةةا ةتدةة  سةةابقاو ا  ةةن الوسةةائل 
لةذاو سةوس ي ةالح الوسةائل . اوال ا عله وجى للي  ان يعرس ن س التأميةذ

 . تعليه اللغة العربية عاصة لمح التأميذ

 أهمية الوسائل التعليمية  -3
تقةةوا الوسةةائل التعليميةةة بةةحور رئي ةةد    يةةت لمليةةاا التعلةةيه و الةةتعله 
الةةيت تةةته   ا ؤس ةةاا التعليميةةة ا عروفةةة بةةالتعليه المظةةامد او الر ةةد ةا ةةحار  و 

 . ا عالح و اجلامعاا او   لملياا التعله اليت هحث عار  لذه ا ؤس اا
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علةةةه و ا ةةةةتعله بغيةةةة هقيةةةةق و تةةةؤ ي الوسةةةائل التعليميةةةةة ا وارا متمولةةةة للم
 : 6األلحاسو من امهها

 . اكن ان تؤ ي  ىل استثار  التماا التلميذ و  شداا  اجت  للتعله -
ت ةةةالح للةةةأ زيةةةا   عةةةت  التلميةةةذ فت علةةة  اةثةةةر اسةةةتعحا ا للةةةتعله و  -

 . اقداال للي 
ت ةةةةالح للةةةةأ ترةيةةةةى لأقةةةةاا مرتاب ةةةةة م يةةةةح  راسةةةة ة بةةةةني ةةةةةل مةةةةا  -

 . يتعلم  التلميذ
 . اكن للوسائل التعليمية ان تتحاشأ الوقعوا   الل ظية -
 . يؤ ي تمويت الوسائل التعليمية  ىل ترةيى و بماء ا  اليه ال ليمة -
تةةؤ ي  ىل زيةةا   مشةةارةة التلميةةذ اإلاابيةةة   اةت ةةاب اخلةةت  و تمميةةة  -

قحرت  للأ الت مل و  قة ا أ ظةة واتدةاا الت كةري العلمةد ا وصةل  ىل 
 . كأا ل ا ش

تمويةةت اسةةاليى التعزيةةز الةةيت تةةؤ ي  ىل تثديةة  االسةةت اباا الصةةحيحة  -
 . و ت ةيح التعله

ت ةةةةالح للةةةةأ تمويةةةةت اسةةةةاليى التعلةةةةيه ا واجهةةةةة ال ةةةةرو  ال ر يةةةةة بةةةةني  -
 . التأميذ

 .تؤ ي  ىل ترتيى و استمرار األفكار اليت يكوهنا التلميذ -
 . تؤ ي  ىل تعحيل ال لوك و ترةيى الت الاا اجلحيح  -

 

 

                                                           
  09-00 ار القلهو ص : الكوي . وسائل االتصال و التكمولوجيا   التعليه . ا897 .   ني مححي ال وجد 6
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 ل ظيةة رمةوز صةور    ةان  سواء - التعليمية الوسائل ان في  شك ال مما

 او متثيليةةةةة او م ةةةةر ية لةةةةرو  او بصةةةةوا صةةةةور  او متحرةةةةةة او ثابتةةةةة صةةةةور  او
  عيةة او  عيةة  مةا الوسةائل من ذلك لري او ميحانية زياراا او مناذ  او ليماا

 ومعةةةةةةارس عةةةةةةتاا وا تةةةةةةحربني ا تعلمةةةةةةني  ل ةةةةةةاء للةةةةةةأ قةةةةةةا ر  ةلهةةةةةةا – وبصةةةةةةرية

 مةن ا ةر  الل ظةد الشةرح للةأ وت ثريلةا و قتهةا وثداهتةا قوهتةا   ختتلف ومعلوماا

  .الدحتة الل ظية عأل

و قدةةةل  لةةةحا  . ا ةةحر  اجليةةةح قةةةا ر للةةأ  لةةةحا  الوسةةةائل التعليميةةة اجليةةةح 
اعتيار . ذلك ا وا  الزا للأ ةل ا حر  ان يهته ةي ية  عتيار الوسائل التعليمية

الوسةةةائل التعليميةةةةة اجليةةةةح  لةةةةيس ناشةةةةاء ا ةةةحر  ولكةةةةن راجعةةةةا  ىل طةةةةر    لةةةةحا  
لغةة   ا  ةةتقدل نعةةرس و نعلةةه فلةذلك حنةةن ةمةةحر  ال. الوسةائل التعليميةةة اجليةةح 

 .التعليمية الوسائل امهيةلن 

    ةحث الةذي الت ةور امهيةة التعلةيه  قةول   العةاملون ا رك هلذا نتي ة
 الوسةةةةةائل لةةةةةذه اسةةةةةت حاا وامهيةةةةةة ا عاصةةةةةرو لا مةةةةةا   ال عالةةةةةة االتصةةةةةال وسةةةةةائل

 . التعليمية ا شاةل للأ الرتبية الحاس خلحمة فعالة باأللعاب

ذةةةرا سةةابقاو قيةةل ةةةان وسةةائل التعليميةةة شةةرح ا ةةوا  الل ظيةةة بشةةرح ونةةا 
لةةذاو وجةةى للةةأ ا ةةحر  ان . صةةريو ولةةذا ي ةةهل التأميةةذ ل هةةه ا ةةوا  الحراسةةية

 .يعحة الوسائل التعليمية   التعليه

 

 

 

                                                           
 08 . ص( لة 8 0 ا ملكة العربية ال عو يةو : الريا )و ال دعة الثالثة تقنيات التعليم واالتصاللدح العزيز  مح العقيلدو   7
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 القيمة التربوية للوسائل التعليمية  -4

ا علمةةةني   اقتصةةةاء وزا للةةةأ  854 فةةةني  يةةةل  -تشةةةري  راسةةةاا لةةةوبن
وةةةان مةةن . الةةذين ي ةةت حمون الوسةةائل التعليميةةة ةمعيمةةاا   لمليةةاا التةةحريس

ر و  ا علمني ما يوضح القيمة الرتبوية للوسةائل التعليميةة لمةح   ةن اسةت حامها  
 : 9ةما يلد

تتةةيح امةةاا الحارسةةني اسةةا  ما يةةا إل راك احل ةةدو و لةةد  ةةذا تقلةةل  -
 . الحارسني لألل اظ اليت ال يحرةون معمالا است حاامن 

 . تعمل للأ  ثار  و التماا الحارسني نا   الحر  -
 . اثر التعله با  و استمر لمح الحارسني -
تتيح اةت اب عةتاا واقعيةة  لمةح الحارسةني ممةا ل ةز المشةا  الةذا   -

 .لحيهه
ل ةةةز اسةةةتمرار الت كةةةري لمةةةح الحارسةةةنيو و يظهةةةر ذلةةةك واضةةةحا لمةةةح  -

 . الصور ا تحرةة و الر أا و التمثيلياا حاااست 
تممةةةد الصةةةول الل ظةةةد لمةةةح الحارسةةةني لةةةن طريةةةق  يضةةةاح ا عةةةاين و  -

 .زيا    صيلتها
تتةةةيح ال رصةةةة للحصةةةول للةةةأ عةةةتاا ال ي ةةةهل اةت ةةةا ا لةةةن طريةةةق  -

 . ا واا اعرى
 . ت هه   ة اية و تموا و تعميق  صيلة ما يتعلم  الحارسون -

 

                                                           
  09 -07لدح ا يح سيح امحح ممصورو مرجت سابقو ص  9
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 ضةةةافة  ىل مةةةا سةةةدقو  ىل قةةةيه تربويةةةة ( 850  يةةةل ا جةةةار )ةمةةةا يشةةةري 
 : 8اعرى عاصة بالوسائل التعليمية تتمثل  

مةةةةن وسةةةةائل معاجلةةةةة الل ظيةةةةة   العمليةةةةة الرتبويةةةةةو ألن الحارسةةةةني قةةةةح  -
 .ي ت حمون ال اظا و يكتدوهنا  ون   راك ا عمالا

مةةل اسةتمرار و بقةةاء األثةر   العمليةةة التعليميةةةو فالوسةائل التعليميةةة تع -
 . للأ تقحمي عتاا   ية ذاا اثر با  لمح الحارسني

 . تثري ا شارةة اإلاابية و االنتداه و االلتماا لمح الحارسني -
تثري المشا  الذا و فالوسائل التعليمية تثري التماا و محا  الحارسني  -

لن طريق ت ديق ما يتعلمون  مت ما يواجهون مةن مشةاةل    يةاهته 
 . العملية

متكةةةةن الحارسةةةةني مةةةةن الت كةةةةري ا ةةةةمظه القةةةةائه للةةةةأ ت ل ةةةةل و تةةةةرابل  -
 . األفكار

 . تزيح من الصول الل ظد لمح الحارسني -
 . توست جمال اخلتاا اليت يكت دها الحارسون -
الوسةائل التعليميةة يةوفر  است حااتوفر من طاقاا و جهح ا علمنيو ف -

  قالةة الةحر  ةمةا من اجلهح و الوق  و التكل ة اليت يدذهلا ا عله  
 .ان  يع د  يوية وجو   لعملية التحريس

تتقابةةل مةةةت ال ةةةرو  ال ر يةةة لمةةةح الحارسةةةنيو فتمويةةت اخلةةةتاا التعليميةةةة  -
الةةةةةيت اةةةةةر فيهةةةةةا ا تعلمةةةةةون تةةةةةؤ ي  ىل   ةةةةةن اسةةةةةت ابتهه   العمليةةةةةة 

 .التعليمية

                                                           
 09سيح امحح ممصورو مرجت سابقو ص لدح ا يح  8
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األ واا و الوسةةةةائل األعةةةةرى   لمليةةةةة  اسةةةةت حااتزيةةةةح مةةةةن جةةةةحوى  -
تةةةةحله لريلةةةةا مةةةةن الوسةةةةائل و تعةةةةزز قيمةةةةة لريلةةةةا مةةةةن التعلةةةةيهو فهةةةةد 

 .األ واا التعليمية األعرى

ممةةةةا ذةةةةةرا سةةةةابقاو قالةةةة  ان وسةةةةائل لةةةةو لامةةةةل مهةةةةه   التعلةةةةيه ألهنةةةةا 
ت ةةالح ا ةةةحر    ارسةةال ا ةةةوا  الحراسةةةية للتأميةةذ وهلةةةا نوافةةةت ةثةةري  الةةةيت ت ةةةالح 

 .ا حر    هقيق الحاس تعليه اللغة العربية

 معايير اختيار الوسائل التعليمية  -5

و اانةةى ذلةةك لكةةد تةةؤ ي الوسةةائل العمليةةة الغةةر  الةةذي و جةةحا مةةن 
 : 4 اجل    لملية التعله و بشكل فاللو ال بح من مرالا  ما يلد

توافةةةةق الوسةةةةيلة مةةةةت الغةةةةر  الةةةةذي ن ةةةةعأ  ىل هقيقةةةة  ممهةةةةاو ةتقةةةةحمي  -
 .تعحيل اجتالات ا علوماا او اةت اب التلميذ لدعض ا هاراا او 

صةةح  ا علومةةاا الةةيت تقةةحمها الوسةةيلة و م ابقتهةةا للواقةةت و  ل ائهةةا  -
صةةةةةور  متكاملةةةةةة لةةةةةن ا وضةةةةةواو و لةةةةةذلك اةةةةةى ان نتاةةةةةةح ان لةةةةةذه 

 . ا علوماا لي   قحاة او ضعي ة او  روفة
 .محى صلة  توياا الوسيلة نوضوا الحارسة -
ه و عةةةةةتاهته مماسةةةةةدة الوسةةةةةائل أللمةةةةةار التأميةةةةةذ و م ةةةةةتوى ذةةةةةةائه -

 .ال ابقة اليت تتصل باخلتاا اجلحيح  اليت هتيؤلا لذه الوسائل
ان تكةةةةون الوسةةةةيلة    الةةةةة جحيةةةةح و فةةةةأ يكةةةةون ال لةةةةيه مق عةةةةا او  -

 .التصوير لري واضح او اخلري ة ممزقة او الت  يل الصو  مشوشا
ان ت ةةاوي الوسةةيلة اجلهةةح او ا ةةال الةةذي يصةةرس ا ةةحر  او التلميةةذ  -

 .ا و احلصول لليها   لحا ل
                                                           

  6-57ص  (ا897  ار القلهو: الكوي )التصال و التكمولوجيا   التعليه وسائل ا  ني مححي ال وجأو  4 
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ان تةةةةؤ ي الوسةةةةيلة التعليميةةةةة  ىل زيةةةةا   قةةةةحر  التلميةةةةذ للةةةةأ الت مةةةةل و  -
 .ا أ ظة و  ت ا ععلوماا و الت كري العلمد

 . ان تتماسى  الوسائل مت الت ور العلمد و التكمولوجد لكل جمتمت -

ونةةا ان تعلةةيه ايةةة مهةةار  لغويةةة اكةةن ان ي ةةتعني  بوسةةائل مةةا يتاسةةى ا وقةةف 
 :   تعليمد الذي اح ن    في و وذلك   ضوء ا عايري اآلتيةال

و يقصةةح بةةذلك ان للةةأ : مةةحى مأئمةةة الوسةةيلة خلصةةائص ا تعلمةةني - ا
الوسةةةةيلة ان تةةةةربل    توالةةةةا و انشةةةة تها ب كةةةةر التأميةةةةذ و عةةةةتاهته 

 .ال ابقةو و ان تماسى قحراهته للأ اإل راك
 يقصةةةح: والةةةا با وضةةةواتعتيهةةةا لةةةن الوسةةةائل ا ةةةرا  نقلهةةةاو وصةةةلة  ت - ب

 . بذلك ان الوسيلة  توالا ان تتماسى مت موضوا ا ا   الحراسية
 : ارتداطها با مهج - ا

ويقصةةح بةةذلك ان تلةةئ و تأئةةه  تةةوى ا ةةمهج و األنشةة ةو و طريقةةة 
 . التحريس و هقيق األلحاس التعليمية

 : ا عيار اخلاص باخلصائص ال مية للوسيلة التعليمية و لد - ث
 الوسيلةو صوتية ةان  اا ةتابيةو او مشرتةةوضت  . 
  قتها العلمية و محى م ابقتها للواقت . 
 التمظيه و التم يق و احلس اجلمايل فيها .1
فعةةر  صةةور  لةةن األفعةةأ اةثةةر امانةةا مةةن لةةر  األفعةةد : األمةةان .0

  يا 
 و وقلة التكاليفسهلة است حامها .5
 مماسدها  ح  العر  .6
 ب اطتها .7

                                                           
 70- 7: ص(  44 .  ار ص اء للم ر و التوزيت: لمان)تصميه و  نتا  التعليميةو ماجح  ال يح لديحو    
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 عالية من التشويش و الحلاية .9
 ان تعمل الوسيلة للأ جذب انتداه ال أب و تثري التمامهه  .8

ان تضةةةةيف الوسةةةةيلة شةةةةيئا جحيةةةةحا  ىل مةةةةار    الكتةةةةاب  .4 
 ا حرسد

اعتةةارا وان أقةةا ممةةا ةتدةة  سةةابقاو قالةة  الدا ثةةة ان الوسةةائل التعليميةةة 
 . ولذا لي عل الوسائل ا وا  معالقة جيح . نعايري اخلاصة

 خصائص الوسيلة الناجحة  -6

للأ الرله من ان للوسائل التعليمية ةل لذه األمهيةةو فة ن ا ةحر  يمدغةد 
ولةذا لكةد تةم ح لةذه الوسةيلة   ت  يةة و ظي تهةا . ان يهته خبصائصها الماجحةة

 :    الرتبويةو يمدغد ان تتوافر فيها الشرو  التالية

ان تكةةةةةةون ممتميةةةةةةة لأللةةةةةةحاس الرتبويةةةةةةة المابعةةةةةةة مةةةةةةن ثقافةةةةةةة األمةةةةةةة و  -
 .  ضارهتا

 .تكون  ققة للهحس ا داشر الذي ت ت حا من اجل  ان -
 .ان ترالد عصائص ال الى اجل حية والم  ية و العقلية -
ان تكةةون ال ائةةةح  الةةةيت تقةةحمها للمعلةةةه و ا ةةةتعله ت ةةو  اجلهةةةح الةةةذي  -

 . يدذل إللحا لاو و للتكاليف اليت تصرس إلنتاجها
 .ان تت ه بالد اطة و الوضوح و سهولة االستعمال -
يرالةةد   تصةةميمها و  لةةحا لا صةةحة ا علومةةااو و    عراجهةةا ان  -

 .جو   اإلنتقان
ان ت ةةةةةةةتعمل   الوقةةةةةةة  ا ماسةةةةةةةى و ا كةةةةةةةان ا ماسةةةةةةةى و الشةةةةةةةكل  -

  .ا ماسى
                                                           

 00 نايف  مو  معروسو مرجت سابقو ص    
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 الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية  -7

الوسةةةائل التعليميةةةة ا  ةةةتعملة   تعلةةةيه اللغةةةة العربيةةةة نولةةةانو ومهةةةا وسةةةائل 
ا ةةرا  بوسةةائل   ةةية ولةةد مةةا تةةؤثر   القةةوي العقليةةة لةةةن . لغويةةة  ةةية وسةةائل 

و . طريق اإل راك احل د لمحما يعر  ا عله ن س الشيئ او منوذجا ل  او صورت 
ا ةةرا  بوسةةائل لغويةةة و لةةد مةةا تةةؤثر   القةةوي العقليةةة لةةن طريةةق األل ةةاظ لمةةحما 

 . 1 يعر  ا عله األمثلة او التشدية او األضحا  او ا را فاا

من مزايا الوسائل احل ية لتعليه اللغة العربيةو ولد جتذب انتداه الحارسةني 
وتةةحفعهه  ىل المشةةةا  الةةذا و جتةةةح   يويةةة الةةةحار  وتشةةوق   ىل الةةةحر و و تدعةةةح 
ا لل نتي ة للمشارةة و احلرةة و العمل من جانى الحارسينيو و توقظ احلةوا  و 

ا و و تعمل للأ تثدي  احلقةائق نتي ةة تممد  قة ا أ ظة و القحر  للأ اإلستمت
 . لأستحراك احل د لمح الحارسني

ومةةةن امثلةةة  الوسةةةائل احل ةةةية لتعلةةةيه اللغةةةة العربيةةةة ولةةةد ذواا األشةةةياء و 
منةةةةةةاذ  جم ةةةةةةمة و الصةةةةةةور و ا صةةةةةةوراا اجلغرافيةةةةةةة و الرسةةةةةةوا الديانيةةةةةةة و األلةةةةةةواح 

طة ا  ةةةةة لة و ا وضةةةةةولية و ال ةةةةةدور  و الد اقةةةةةاا و اللو ةةةةةاا الوبريةةةةةة و األشةةةةةر 
 . اإلذالة الرتبوية و ا عار 

امةةا مزايةةا الوسةةائل اللغويةةة لتعلةةيه اللغةةة العربيةةة فهةةد ال ةةرلة   العةةر  و 
ومةن امثلة  لةذه الوسةائل ولةد األمثلة  و التشةدي  و ا وازنةة و . ال هولة و الوضوح

 . الوصف و الشرح و القصص و احلكاياا
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صةةر اكةةن تق ةةيمها  ىل الوسةةائل ولصةةلة لةةذه الوسةةائل لاسةةيت ال ةةمت الد
ا ةرا  بالوسةائل الدصةرية . الدصرية و الوسائل ال معية و الوسةائل ال ةمعية الدصةرية

و ا ةةرا  بالوسةةائل ال ةةمعية ولةةد . ولةةد الةةيت ي ةةت ا  ممهةةا لةةن طريةةق مم ةةذ العةةني
و ا ةرا  بالوسةائل ال ةمعية الدصةرية ولةد الةيت . اليت ي ةت ا  ممهةا لةن طريةق األذن

 . 0   ممها لن طريق  العني و األذني ت ا

 الصور : المبحث الثاني

 مفهوم الصور  -1

يعةةك ةةةل انةةواا التمثيةةل الصةةوريو واب ةةل نةةوا مةةن الصةةور ( صةةور )الل ةةظ 
لو ذلك الموا ا كمون من الرسوماا التوضةيحية الةيت اكةن نزلهةا مةن الكتةى و 

 . 5 و الكارةاتوريةا أا و اجلرئحو مثل الصور ال تولرافية و الصور ا لونة 

ان الصةةور لةةد العامةةل الرئي ةةد ا شةةرتك   معظةةه العةةرو  " فةةريث"يةةرى 
الضوئية و ا داشر    التعليهو و اهنا اساسية   ا  دولاا التعليميةة ا مه يةةو و 
اهنا لصى العرو  الضوئية بص ة عاصةو  ذ  ن لالدية  اجهز   العر  الضوئد 

   .6 لحا الما ر ممها تعريض الصور   التعليمية فيما

والصةةور  التعليميةةة لةةد العامةةل ا شةةرتك األساسةةد   الغالديةةة العظمةةد مةةن 
العةةرو  الضةةوئيةو و العةةرو  ا داشةةر و و الكتةةى ا حرسةةيةو لةةذلك فهةةد   ةةحى 
 لامةةةاا اي نظةةةاا  تعليمةةةدو و لكةةةةد يتضةةةح  ور الصةةةور    التعلةةةيه األساسةةةةد 

  .و و صلتها بالرتبية األساسيةيمدغد التعر  لدعض اجلوانى ا همة فيها

                                                           
 05 نايف  مو  معروسو ا رجت سابقو ص  0 
 4  مو    اليل صيىن و لمر الصحيق لدح اهللو ا رجت سابقو ص  5 
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واما الصور ا  ل لة لد جممولةة مةن الصةور الةيت هكةأ قصةة معيمةة وقةح 
يكون التصوير للأ ب اقةاا مم صةلة او للةأ صة حة ةدةري  مةن الكرتةون باألرقةاا 

 .7 او بحوهنا

 فوائد الصور في تعليم اللغة العربية  -2

 ن اسةةةتعمال الصةةةور    رو  تعلةةةةيه العربيةةةة للم قةةةةني باللغةةةاا األعةةةةرى 
يعةةو  ب وائةةح تربويةةة و ن  ةةية و تعليميةةة و لغويةةة لحيةةح  للةةأ ا ةةحر  و ال الةةى 

 : للأ ال واء ولد

  ثار  انتداه ال أب  . 
 .است اا ا عله ان لصر انتداه الحارسني  ا يعر  من ما  

 زيا   التحصيل و احل ظ  . 
ت ةةةالح للةةةأ   ةةةظ ا ةةةا   اللغويةةةة و تةةةذةرلا ألن الصةةةور  الةةةيت يصةةةا دها 
الصةةةةوا اثةةةةر   ةةةةيا للةةةةأ ذاةةةةةر  ال الةةةةى اقةةةةوى مةةةةن اثةةةةر ا ةةةةا   ا كتوبةةةةة 

 . و حلا
 تقليل الرت ة  .1

تقليةةل الصةةور  مةةن جلةةوء ا ةةحر   ىل الرت ةةة ةوسةةيلة مةةن وسةةائل التدليةة  و 
 .توضيح معىن ا ا   اللغوية لل أب

   ال ك لل أب تممية التذو  .0
ت ةةالح الصةةور و الرسةةوا للةةأ توضةةيح ةثةةري مةةن جوانةةى احليةةا    ذلةةن  .5

 . ال الى
تزويةةةةح الحارسةةةةني ب وضةةةةاا و مواقةةةةف اجتماليةةةةة ألن الصةةةةور  تكةةةةون عةةةةري  .6

 .وسيلة معيمة اخللق ا وقف او الوضت االجتمالد ا  لوب

                                                           
 64 ماا اسرارىو ا رجت سابقو ص  7 
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 . ت الح للأ  ا مشكلة الدعح الزماين و ا كاين .7
 .  هه ا  اا األشياء بالم دة لدعضهات الح ا تعله ل .9
تقضةةد للةةأ ال ةةرو  ال ر يةةة بةةني ا تعلمةةني  ىل  ةةحماو  ذ ان لغةةة الصةةور   .8

  9 .لغة لا ية ي همها اجلميت فهما متقربا
ت ةالح ال ةةأب للةأ متييةةز الكلمةاا و األفكةةار ةمةا اهنةةا ت ةةهل  .4 

 8 .لليهه ربل الكلمة نا تشري  لي 
 ممظر وا حجتمت الصور  ليون ال أب للأ  .  
ت ةةةت حا الصةةةور   تعلةةةيه ا عةةةاين الكلمةةةاا لةةةن طريةةةق االقةةةرتان  .  

 .ا داشر بني الكلمة و الصور 
ت ةةةةت حا الصةةةةور  لتكةةةةون  ةةةةور  ا ثةةةةة او ايةةةةة نشةةةةاطاا شةةةة وية  .1 

 اعرى
 ت ت حا الصور لتوضيح استعمال بعض الرتاةيى اللغوية .0 
 ت ت حا الصور لتكون  ور ةتابة وص ية او قصصية .5 
 الصور لتوضيح   توى مقال او قصةت ت حا  .6 
ختليةق الصةور  جةةوا جحيةحا   الصةف و تصةةدو مصةحار للتمويةةت و  .7 

 4 التشويق
 تش يت ال الى للأ الكأا .9 
 ت الح للأ  اا  ال يا  الذي اعل لكأا ال الى معىن .8 
 توفر ا علوماا اليت ي ت حمها ال الى   ةأم  .4 
 اللغةمتحه با ؤشراا لري الش وية   استعمال  .  
   متحه نلقماا لري ش وية إللا   صيالة  وار او ابتكاره .  

                                                           
   4 للد القا د و  مح للأ ال يحو ا رجت سابقو ص  9 
 18  مو    اليل صيىن و لمر الصحيق لدح اهللو ا رجت سابقو ص  8 
  7 ص . 887 . ار ال أحو لمان. اساليى تحريس اللغة العربية.  مح للأ اخلويل 4 
 91لدح اهللو ا رجت سابقو ص  مو    اليل صيىن و لمر الصحيق    
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 مميزات الصور في تعليم اللغة  -3

 ن متتت الصةور  ب مكانيةة تقةحمي احلقةائقو وةوهنةا تةزو  ا شةالح با علومةاا 
ا تصةةلة نيةةا ين معرفيةةة خمتل ةةةو لةةو الةةذي ايزلةةا   ذاهتةةا ةوسةةيلة تعليميةةة   نظةةر 

الةةةةذي يضةةةةيف ان افضةةةةل فةةةةر  للمقارنةةةةة بةةةةني ( 4  :   ( )879 : فةةةةريث)
احلقةةةةائق و احل ةةةةوا و األبعةةةةا و لةةةةد الةةةةيت تقةةةةحمها الصةةةةور  التعليميةةةةةو ألهنةةةةا متةةةةح 
ا شالح ب ة ل الت كةري االسةتمتا  مةن عةأل القةراء  فقةلو ةمةا ان  مةحا  احليةا  
للحرو  العلمية اجلافة يتوقف للأ اسةت حاا الصةور  التعليميةة الةيت اةح  المشةا  

ان التقةةةا  ا عرفةةةة (   :8 ( )874 ممت ةةةر بةةةري و )ذلك للمتلقةةةأو و يةةةرى الةةة
عةةةأل لةةةر  الصةةةور  يتوقةةةف للةةةأ الةةةولد بةةةاالعتأس بةةةني ا علومةةةاا ال ةةةابقة 
للحار  و مقارنتها باالن داا اجلحيح الماشةئ لةن مشةالح  الصةور و فميةز  الصةور  

 يةةا  ال ةةر  الثقافيةةةو    نظةةره متكةةن   ةوهنةةا لامةةل ارتدةةا  للمعةةارس ا تتابعةةة  
 . القائلة ب مهية الصور  للمقارنة بني احلقائق( فريث)و  ن س الوق  يؤةح فكر  

 : تتميز الصور  التعليمية بالعحيح من ا ميزااو امهها ما يلد

 تقحمي احلقائق . 
 ربل ا عارس ا تتابعة . 
 اسا  للعرو  التعليمية .1
 سهولة اإلنتا  .0
    تعح  انواا الصور .5
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 أنواع الصور  -4

 : 1 انواا الصور التعليمية الثابتة

 الصور ا عتمة  . 
الصةةور ا عتمةةة منةةل مةةن امنةةل ا ةةوا  التعليميةةة ال يم ةةذ مةةن عأهلةةا الضةةوء 
اثمةةةار لرضةةةها ضةةةوئيا للةةةأ اجهةةةز  لةةةر  عاصةةةة بةةةا وا  ا عتمةةةةو ولليةةة  فةةة ن 
 يت انواا الصةور ال وتولرافيةة ا  دولةة للةأ الةور  تعتةت مةن الصةور ا عتمةةو 

ال مةةانني ولصةةور  وةةةذلك الرسةةوا الديانيةةة و التوضةةيحية و الكروةيةةاا و رسةةوا
ا  دولةة   الكتةاب الحراسةةو و يةحعل    طةار الصةور و ا ةوا  ا عتمةة تلةةك 
ا ةةةةةوا  ا  ةةةةةمة الد ةةةةةي ة الةةةةةيت اكةةةةةني لرضةةةةةها ضةةةةةوئيا مثةةةةةل ا واا اهلمحسةةةةةةو 
وليمةةاا مةةن الصةة ور او القواقةةت او ا ةةوا  ا عحنيةةة ةال ةةالاا  او احلةةايل او 

ا عتمةة ال يم ةذ مةن عأهلةا الضةوء ف هنةا القواطت او لريلاو و نظرا ألن الصور 
ال تعر  بم س اجهز  لر  الصور الش افةو ولكه هلا اجهز  لةر  عاصةة 

 . بالصور ا عتمة
ان التقا  ا عرفة عأل لر  (   :8 ( )874 ممت ر بري و )و يرى 

الصةةةور  يتوقةةةف للةةةأ الةةةولد بةةةاالعتأس بةةةني ا علومةةةاا ال ةةةابقة للةةةحار  و 
دةةةاا اجلحيةةةح الماشةةةئ لةةةن مشةةةالح  الصةةةور و فميةةةز  الصةةةور    مقارنتهةةةا باالن 

نظةةره متكةةن   ةوهنةةا لامةةل ارتدةةا  للمعةةارس ا تتابعةةة    يةةا  ال ةةر  الثقافيةةةو 
القائلةةةةة ب مهيةةةةة الصةةةةور  للمقارنةةةةة بةةةةني ( فةةةةريث)و  ن ةةةةس الوقةةةة  يؤةةةةةح فكةةةةر  

 .0 احلقائق
ال يم ذ من عأهلا الضوء ف هنا ال تعر  بم س وقح لرفما الصور ا عتمة  

 . اجهز  لر  الصور الش افةو ولكه هلا اجهز  لر  عاصة بالصور ا عتمة
                                                           

  8- 8: لدح ال أا العظيه ال رجاينو مراجت ال ابقو ص 1 
 80: لدح ال أا العظيه ال رجاينو مراجت ال ابقو ص 0 
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 ال تولرافيا  . 
تعتتةةت ال تولرافيةةا ا ةةح ا صةةا ر ا همةةة للصةةور  التعليميةةة سةةواء للةةأ ليئةةة 

ن ملمةا صور  معتمة او متحرةةو لذلك فمن ا هه ا عله الرتبيةة ال ميةة ان يكةو 
ب نتا  ال تولرافيا  ىت اكم   نتا  ا وا  التعليمة لري ا توافر و او ليت ي ور  ا 

   photoمكونةةة مةةن مق عةةني   Photographyتةةحريس مقروراتةة و وةلمةةة 
نعةةةىن  graphyولةةةد با ئةةةة نعةةةىن ضةةةوء او خمةةةتص بةةةالمور او م ةةةدى لمةةة و و 

رسه او خت ةيلو و الرت ةة احلرفيةة للكلمةة تغةك الرسةه بالضةوء الةيت اصة أح 
و وذلةك ألن الضةوء يشةكل العامةل احلاسةه (بالتصوير الضوئد)للأ ت ميتها 

ال تولرافيةةةةا و ه ةةةةيمها ممةةةةذ بحايةةةةة التصةةةةوير بالكةةةةامريا  ةةةةىت ا عاجلةةةةة    نتةةةا  
 . 5 ا علمية

 : 6 لرسه   ثأثة  ال الوجوه اليت فيها الصور و ا
 الصور ا وضولية  ( 

 ن معظه  رو  الكتاب ا حرسد تدحا بةمص لغةوي او  ةوار بةني 
ش صني او اةثرو وبعحما يرافق لذا المص او ذلك احلوار صور  ما متثةل 
ال كر  الرئي ية   موضوا الحر و او تصور احلوا ث اهلامة   الةمص او 
ا ةةوارو ي ةةمأ لةةذا الةةممل مةةن الصةةور بالصةةور ا وضةةعيةو ولةةيس ا قصةةو  

ال الةى للةأ الكةأا او تراةيةى المحويةة الةوار   فية  بقةحر  ممها م ةالح 
مةا يقصةح ممهةا  ثةار  التمامة  وشةةحذ رلدتة    قةراء  الةمص للوقةوس للةةأ 

و ةةا ةةةان الغةةر  مةةن لةةذه الصةةور . ت اصةةيل األ ةةحاث الةةيت متثلهةةا الصةةور 
توضيح اةةت قةحر ممكةن مةن ا وضةوا بش وصة  و ا حاثة  ف هنةا لالدةا مةا 

 اصةةيل  الةةيت تمصةةى  يعةةا للةةأ موضةةوا الةةحر و ةمةةا تكةةون عاصةةة بالت
                                                           

 
. متشوراا ا اظمة اإلسأمية الرتبوية و الثقافة: اي كو. طريقة تحريس اللغة العربية لغري الماطقني  ا. 441 .  مو  ةامل الماقة و رشحي امحح طعيمة.  6 
 68: ص
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لو احلال مثأ   صور  متثل نصا لن لائلة تتكون من اب و اا و ثأثة 
 . اط ال وله يتمولون طعاا الغحاء   نزلة عار  ا حيمة

وهلذا فقح ي ت حا ا حر  الصور  لتوضيح معاين بعض ا  ر اا 
يمدغةةةةةد ان يت ةةةةةه اعتيةةةةةار  الةةةةةيت ور ا   الةةةةةمص و ظهةةةةةرا   الصةةةةةور  و 

الصةةةور ا وضةةةولية نأئمتهةةةا  وضةةةوا الةةةحر و واجلةةةوى الةةةذي هتةةةحس  ىل 
و الصةةور . علقةة و و اجلا بيةةة الةةيت تتمتةةت  ةةاو ومماسةةدتها لةةذو  الحارسةةني

ا وضولية ت يح ةوسيلة معيمة   التعدري الش ويو و الا ثةو و األسئلة و 
 . األجوبة

 الصور التذةريية  ( 

التذةريية  ر  تذةري ال الةى ب صةواا صور او الرسوا ت ت حا ال
" او ةلمةةاا او  ةةل معيمةةةو ويةةته لةةذا التةةذةري طدقةةا  دةةحا الرجةةت ا قةةرتن 

فعمحما ما يقحا ا حر  الصوا او الكلمة او اجلملة األول مر  " الدافلو 
يعر  للأ ال أب صور  مرافقةو وتتكرر لةذه العمليةة لةح  مةراا  ةىت 

وبعةح فةرت  مةا و لمةحما . ب الصور  مت ذلك الل ظ الةذي متثلة يقرن ال أ
يريةةةح ا ةةةحر  التةةةذةري يرفةةةت صةةةور  معيمةةةة او يشةةةري  ليهةةةا فيتةةةذةر ال الةةةى 

 . الل ظ او الرتةيى اللغوي يقرتون  ا
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 الصور  الحاللية  (1
الحالليةةة  ن و ظي ةةة لةةذا المةةةوا  الصةةور اسةةت حاا  لةةذ الدحةةث 

ومةةن لمةةا البةةح . الكلمةةة او اجلملةةة لل ةةأبمةةن الصةةور لةةد  يصةةال معةةىن 
وهلةةذا . ان تق ةةه لةةذه الصةةور و الرسةةوا بالوضةةوح و الد ةةاطة و االقتصةةا 

فةةةة ن الرسةةةةوا افضةةةةل مةةةةن الصةةةةور ال وتولرافيةةةةة   ا اء لةةةةذه الوظي ةةةةة ألن 
جامعةا  ب مكانما ان نتحكه بالرسوا و نصةمم  ليةث يكةون جامعامانعةاو

وتعمةةةح بعةةةض ةتةةةى . لةةةا مةةةن العماصةةةريلعماصةةةر ا عةةةىن ا  لةةةوب ممعةةةا لغري 
تعلةيه اللغةاا ألجمديةة للمدتةحئني  ىل اسةةت حاا صةور  لكةل ةلمةة او  لةةة 

هلةةةذا رايةةة  الدا ثةةةة ان لةةةذا الصةةةوار مماسةةةدة    .لةةةحى تقةةةحاها اول مةةةر 
  . لعأ  مشكأا تعليه اللغة العربية اي قلة ا  ر اا لمح ال أب

 الصور  استخدامأساليب تدريس ب -5

تقصح بالتعدري لن ال كر   اولة ال الى للتعدري ش ويا لن موضوا معةني 
 ذا لةةةه ا ةةةحر  تةةةحريى الةةةحار  للةةةأ .   صةةةور  وصةةة ية او  واريةةةة او قصصةةةية

 : التعدري الش وي بالوصور اى للي  ما يلد

 يكتى القصة مث يعح الصور طدقا لت ور القصة . 
 يكتى بعض األسئلة ه  ةل صور   . 
ةةة  اسةةةئلة ةةةةل صةةةور  ايةةةى لليهةةةا الةةةحار   ةةةىت يعةةةر  الصةةةور و  .1 يوجة

 ي تولى ال كر  العامة لن القصة
ي لى من الحار  ان يقصة القصةة وا ةحا بعةح اعةر و ي ةالحه للةأ  .0

 ت ويرلا  ىت تصدح   المهاية ةاملة متماسكة
يةةةزو  الةةةحار  بةةةدعض الكلمةةةاا ا ماسةةةدة لكةةةل صةةةور    ةةةالحت  للةةةأ  .5

 7 ت وير القصة
                                                           

 91 مو    اليل صيىن و لمر الصحيق لدح اهللو ا رجت سابقو ص  7 
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الصةةةور   تةةةحريس اللغةةةة  اسةةةت حااتوضةةةح طريقةةةة  و اخل ةةةواا التاليةةةة .6
 : العربية

 يعر  ا حر  الصور  مةا  فعة وا ح  او صور  صور :  اوال
ي ةةةتمت ال الةةةى  ىل قصةةةة مةةةن شةةةريل ب ةةة يل مةةةرتني او ثأثةةةا : ثانيةةةا

 ويأ ظ الصور اليت امامهه الستيعاب ما يتضمم  القصة
يقةةحا ا ةةحر  اسةةئلة االسةةتيعاب لي يةةى لليهةةا التأميةةذ شةة هيا : ثالثةةا

وقةةةةح تكتةةةةى األسةةةةئلة للةةةةأ ورقةةةةة مث تةةةةوزا للةةةةأ التأميةةةةذ . )و ةتابةةةةة
 ( لي ةلعلوا لليها و يمدغؤا   مضمون القصة قدل استمالهه  ليها

مةةةةةن ا مكةةةةةن ان ي لةةةةةى مةةةةةن التأميةةةةةذ  لةةةةةا   القصةةةةةة ا اليةةةةةا : رابعةةةةةا
 . 9 م تعيمني بالصور

 مجاالت استخدام الصور في التعليم  -6

فيمكةني للمعلةه ان . الصةور  اسةت حاام ابقا قال  مح للد اخلويل لمح 
 : يرلد األمور ما يلد

 الصور الد ي ة افضل من الصور  ب اصيل ( 
اةةةةى ان يكةةةةون   ةةةةه الصةةةةور  ةدةةةةريا ليةةةةث برالةةةةا ةةةةةل طالةةةةى   الصةةةةف  ( 

 بوضوح
 8 اى اال يدال  ا عله   استعمال الصور (1
اليشرت    الصور ان تكون م دولةو  ذا اكن  ان تكون مةن صةمت ا علةه  (0

 . او ال أب

 

                                                           
 79 ماا اسرارىو ا رجت سابقو ص  9 
  7 : و ص897  ار ال أحو : لمانل اليى تحريس اللغة العربيةو  مح للد اعويلو  8 
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يدةةةحا ا علةةةه يعةةةر  الصةةةور ليةةةث اكةةةني ان يرالةةةا ةةةةل الحارسةةةني و ي لةةةى  (5
ممهه ان يمظروا  ىل الصورو مث يشري ا عله  ىل العماصر ا همة   الصورو مث 

للغةةةةةة العربيةةةةةة لمةةةةةا ي لةةةةةى بعةةةةةح ذلةةةةةك مةةةةةن الحارسةةةةةني فةةةةةرا ى ان يعةةةةةت و با
 . يشالحون 

  اللةةةةةى األ يةةةةةان يعتمةةةةةح ا ةةةةةحر  للةةةةةأ عتتةةةةة    اعتيةةةةةار الصةةةةةور الةةةةةيت  (6
واةةحر بمةةا ان ترلةةد المقةةا  التاليةةة لمةةح اعتيةةار لةةذه . ي ةةتعملها   الةةحر 

 : الصور
ان تكون الصور مثري  اللتماا الحار  ليث جتذب انتدالة  و ت ةتحوذ  . ا

 للأ ت كريه
 التعقيح   الصور   ىت تز ا  ال ائح  ممهامرالا  الد اطة ولحا  . ب
 ان يكون  تويا امهية تعليمة . ا
 مرالا  صحة ا علوماا و الحقة العلمية وتقحمي الدياناا احلحيثة . ث
ان يكةةةةةون  نتاجهةةةةةا مةةةةةن الما يةةةةةة ال ميةةةةةة جةةةةةحا وان يتماسةةةةةى مةةةةةت لةةةةةح   .  

الحارسةةةةيان بالصةةةةفو و الصةةةةور ا لونةةةةةو اةثةةةةر  ثةةةةار  إلنتدةةةةاه الحارسةةةةنيو 
 .14رور  افضل  ئما من لري ا لونةاألبالض

 الصور و األنشطة اللغوية -7

ويت ةةةةةةق اسةةةةةةلوب . ت ةةةةةةت حا الصةةةةةةور ب سةةةةةةاليى لحيةةةةةةح   اعةةةةةةل ال صةةةةةةل
االسةةةةت حاا للةةةةأ الةةةةحاس التةةةةحريسو للةةةةأ ا هةةةةاراا او العماصةةةةر الةةةةيت يتماوهلةةةةاو 

لمةةةاك لةةةح  االنشةةة ة واسةةةاليدها ا  تل ةةةة الةةةيت . وةةةةذالك للةةةأ مواصةةة اا الصةةةور
 . اكن ان اريلا ا عله باست حاا الصور

 

                                                           
 19 : و ص897  ار القلهو : الكوي وسائل التصال و التكمولوجيا   التعليهو   ني مححي ال وجدو  14
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 األنش ة اجلمالية . 

ليت يوج  فيها ا عله المشا  لل صل ةل و م ت حما لو ة ولد األنش ة ا
او صور  ةدري و او لح ا من الد اقاا و الصور الصغري  تةوزا للةأ  يةت 

و تقحا األنش ة اجلماليةة . تأميذ ال صلو ويته المشا     طار  الد
 :األسلوب ةما يلد

يعر  ا عله صور  وا ح  ةدري و او لح  صور للأ ال صل ةل و  ( 
ي لى من التأميذ ا اء بعض األنش ة الش هية اوالكتابة تماول و 

ما   الصور ا عروفةة ليةث يشةرتيك  يةت التأميةذ  او معظمهةه 
 اين نقو ؟ : حنو.   احلل

يت يةةةةةل ا ةةةةةح . يعةةةةةر  ا علةةةةةه صةةةةةور  ممةةةةةزل او   ةةةةةر    ممةةةةةزل  ( 
التأميةةةذ انةةة  اع ةةةأ نقةةةو ه   مكةةةان بةةةا مزل او بةةةاحل ر و وللةةةأ 

لل نقو  : أميذ ان ي  لوه اسئلة ليعرفوا اين اع أ المقو بقية الت
 ه  ال رير؟ 

 األنش ة ا مولاا . 
يةةوزا ا علةةه لةةح ا مةةن الصةةور للةةأ ةةةل جممولةةةو وللةةأ األلضةةاء  ( 

ويةةته . ان يرتدةةوا مةةا معهةةه مةةن الصةةور ليةةث تكةةون قصةةة م هومةةة
 . ذلك لن طريق ا ماقشة بني األلضاء 

لةةاول ةةةل فةةر  مةةن الضةةاء ا مولةةة وبعةةح ان يةةته ترتيةةى الصةةورو  ( 
 كايةة : حنةو. ان لكد جزء من القصةة م ةتعيما ب  ةحى الصةور

 . القصة
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تأميةةذ لةةح ا مةةن  6او  5يع ةةد ا علةةه ةةةل جممولةةة مكونةةة مةةن  (1
ت ضةةةةةةةةل الصةةةةةةةةور ال ريقةةةةةةةةة و . )الصةةةةةةةةور ال ترب هةةةةةةةةا ايةةةةةةةةة لأقةةةةةةةةة

وقح تتماول لذه الصور الما  او األمةاةن او األشةياء (. ال كالية
ومهمةةةة ةةةةل جممولةةةة ان تعلةةةف قصةةةة هتةةةوي للةةةأ . و األلمةةةالا

ولمةةحما تكةةون جممولةةاا جةةالز  .  يةةت العماصةةر   تلةةك الصةةور
يةةة تون  ىل مقحمةةةة ال صةةةلو وي ةةةر ون القصةةةةو مةةةت لةةةر  الصةةةور   
الةةةةيت يةةةةحور  وهلةةةةا الكةةةةأا لريالةةةةا التأميةةةةذ لةةةةذا تمشةةةةاء جمةةةةاالا 

 احلوار ا صور: ا ثال. لقصص طريقة و ممتعة
ا علةةه لةةح ا مةةن الصةةور و اللو ةةااو الةةيت ان تتضةةمن بعةةض  بعةةح (0

اا تتحةةحث مةةت ابمهةةا لاضةةية و تشةةةري  ىل : ا واقةةف احلواريةةة مثةةل
 لرفت  لري ا ربتدةو او طديى يتححث  ىل مريضو ولري ذلك

 األنش ة ال ر ية .1
المشةةةا  ال ةةةر ي لةةةو مايؤ يةةة  التلميةةةذ ن ةةةر ه  ون االشةةةرتاك مةةةت زميةةةل او 

. و سةةواء ةةةان مشةةاطا ذاتيةةا اا نشةةاطا موجهةةا مةةن ا علةةهالتعةةاون مةةت فريةةق
 .الصور الغربية: حنو

ويةةةذلك بتوزيةةةت ا علةةةةه ب اقةةةاا  ىل طلدةةةةة لليهةةةا جممولةةةةاا مةةةن الصةةةةورو 
تتضمن ةل جممولة صور  لربية لن بقية ا مولةةو وي لةى مةن التلميةذ ان لةح  

  .الصور  الغربية و يكتى ا ها
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 خصائص الصور الجيدة  -8

لكةةد تكةةون الصةةور م يةةح  وقةةا ر  للةةأ هقيةةق الغةةر  الةةذي اسةةت حم  
. باللغةةاا ألعةةرىو البةةح هلةةا ان تتةةوفر مةةن اجلةة     رو  تعلةةيه العربيةةة للمةةاطقني

 :  1للأ عصائص معيمة امهها ما ي  

 إلااز  . 

يقصةةةةح باإلاةةةةاز لمةةةةا ترةيةةةةز الصةةةةور  او الرسةةةةه للةةةةأ ا علومةةةةاا اجلولريةةةةة 
 الةةةى و التقليةةةل مةةةن ا علومةةةاا الثانويةةةة الةةةيت قةةةح تصةةةرس ا  لةةةوب  يصةةةاهلا  ىل ال

ولعل ص ة اإلااز تكون اةثر وجوبا   الصور . انتداه ال الى لن ا عىن ا قصو 
فلةةو فرضةةما انمةةا نريةةح تعلةةيه . الةةيت ت ةةتعمل وسةةيلة معيمةةة   تعلةةيه ا عةةىن ا  ةةر اا

ن الصور  ان الكلمة ولكمما ر ما ةدا ب ةمل و فقح ي هه ال الى م( ذيل)الكلمة 
فالةةذيل لةةو العماصةةر اجلةةولري   الرسةةه وهلةةذا اةةى . تعةةك ةلدةةا او  يوانةةا( ذيةةل)

 . الرتةيز للي  ولحا بقية اجزاء ج ه احليوان  ال ما لو الزا ل هه  الذيل

 الحقة  . 

يمدغد ان يكون الرسه  قيقةاو و تتضةافر لوامةل لةح  للةأ تةوفري الحقةة   
رسةةةهو واسةةةت حاا األلةةةوان ال ديعيةةةةو والل ةةةوء  ىل الصةةةور واقعيةةةة ال: الرسةةةهو امههةةةا

ولقةةح اجريةة   راسةةاا جتربيةةة لحيةةح  للمقارنةةة و ا  اضةةلة بةةني الرسةةوا . ال تغرافيةةة
الت  ي يةةة و الصةةور ال تغرافيةةةو وةةةذلك للم اضةةلة بةةني الصةةور بةةاأللوان ال ديعيةةة 

العمليةة الرتبيةةو  لري ا لونةو وذلك من اجل التعريف للأ اي األنةواا ابعةح اثةر  
 . لري ان لذه الحراساا جاءا بمتائج متدانية ومل تت ق   م ار وا ح

                                                           
و (ا  88 ا مظمة اإلسأمية للرتبية و العلوا و الثقافةو : واي ي يك) التقمياا الرتبوية   تحريس اللغة العربية لغري الماطقني  اللد القا د و آعرونو   1
 5   -4  : ص
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الةةذي ت ةةت حم  ( األ انيةة المةةاطققني  ةةا)ف ةد ال دعةةة األعةةري  مةةن ةتةةاب 
معالةةةح لوتةةة  ممةةةذ سةةةمواا طويلةةةة و الةةةذي مةةةر بعةةةح  تعةةةحيأا وتمقيحةةةاا  ةةةح 

اءو ةماةان  الرسوا الت  ي يةة الصور ال وتغرافية و الرسوا الت  ي ية للأ ال و 
 . ملونة ولري ملونة

ومن استقراء لذه الوسائل الدصةارية ا عيمةة   خمتلةف الكتةى اإل ليزيةة و 
 : ال رن ية واأل انيةو ومكمما استحأص ا دا ر االتية

افيةةةةةة اانةةةةةى الا ثةةةةة و وذلةةةةةك ي ضةةةةةل اسةةةةةت حاا الصةةةةةور ال تغر   ( 
صةا قة   متثيةل اوجة   ضةار  المةاطقني باللغةة ةاألزيةةاء و  لتكةون

ال ةةةةةرز ا عماريةةةةةة و األطعمةةةةةة ووسةةةةةائل المقةةةةةل وامةةةةةاةن العمةةةةةل و 
   ني ت ةت حا الرسةوا الت  ي يةة اانةى المصةوص او . لريلا

الا ثةةةاا اخلاصةةةة بتةةةحريس القوالةةةح و الرتةيةةةى المحويةةةة ل ةةةهولة 
 . التحكيه   الوضيح القالح  بالرسه

وفق االعتيار بني الصةور  ال وتغرافيةة و الرسةه الت  ي ةد للةأ يت  ( 
فكلما ةان . طديعة ا وضوا وم توى األلحاس ال لوةية ا توعاه

فلةةو . اهلةةحس ال ةةلوةد رفيعةةا ةانةة  الوسةةيلة الدصةةرية اةثةةر جتريةةحا
فرضةةما مةةثأ ان اهلةةحس مةةن اسةةت حاا الوسةةيلة الدصةةرية ا عيمةةة لةةو 

قصةةةةو  مةةةةن اسةةةةه  قيقةةةةد ةانةةةة  م ةةةةالح  ا ةةةةتعله للةةةةأ فهةةةةه ا 
امةةةا  ذا ةةةةان اهلةةةحس م ةةةالح  . الصةةةور  ال وتغرافيةةةة ةافيةةةة شةةةافية

ال الةةى للةةأ   راك العأقةةاا الوجو يةةة او ا م يقيةةة بةةني األفعةةال 
او األشةةةياء ةةةةان الرسةةةه الت  ي ةةةد اةثةةةر م اولةةةة و  لانةةةة للةةةأ 

 . ذلك
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ي ضةةةةةل اسةةةةةت حاا األلةةةةةوان   الصةةةةةور و الرسةةةةةوا ا  ةةةةةت حمة     (1
ليه اللغة لألط ال وذلك  الأللوان من جاذبية عاصة للصغارو تع

 . وت ثري ن  د  ضا  لليهه
 سهولة الت  ري  .1

يعتمةةح فهةةه الصةةور او الرسةةه  ىل  ةةحما للةةأ عواصةةهما الذاتيةةة وصةةلتهه 
خبةةتاا ا ةةتعلهو و ةةا ةانةة  عةةتاا ا تعلمةةني األجانةةى الديئيةةة و احلقيقيةةة ختلةةف 

المةةةاطقني بالعربيةةةة ألهنةةا تكونةةة    جةةةو  ضةةةاري  بةةحرجاا وت اوتةةةة لةةةن عةةتاا
خمتلةةةف وجةةةى ان ي عةةةذ ال مةةةان ذلةةةك   االلتدةةةار ولةةةاول وصةةةل رسةةةوم  خبةةةتاا 

  .ا تعلمني   الحله للأ ت  ريلا و فهمهاو لتكون وسيلة معيمة لق المعيقة

 الد اطة  .0

يعةةةك بالد ةةةاطة لمةةةا ان الصةةةور  ال هتمةةةل ت  ةةةريا مز وجةةةا وهلةةةذا فهةةةد ال 
واكن جتمى از واجية الت  ري باست حاا . لى من ا تعله جهحا ةدري ال همهاتت 

وسائل فمية مثل رسه سهه يشري  ىل الق ه ا  لةوب   الصةور و وتلةوين األجةزاء 
ا همة ممهاو ووضت األق اا الرئي ية   الوسلو واسةتعمال األرقةاا الةيت تشةرح   

فيهةةةاو ومةةةن األمثلةةةة للةةةأ از واجيةةةة اسةةة ل الصةةةور و وخت ةةةيض ا علومةةةاا الثانويةةةة 
فقةةح ال ( سةةالة)الت  ةةري صةةور  او رسةةه ليةةح و لليهةةا سةةالة يحويةةةو وهتهةةا ةلمةةة 

 . يعرس ا تعله ا قصو  من الكلمة

 الوضوح  .5
يمدغد ان تكون الصور و الرسوا ا  ت حمة   الكتاب ا حرسد واضةحة 

 . م ا ة مماسدة وطدالة متقمة جيح : و للوضوح شرطانو مها
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 األصالة و الوقعية   متثيل احلضار  العربية اإلسأمية  .6

وةمةةةا يمدغةةةد ان تكةةةون ا ةةةا   اللغويةةةة الةةةيت نحرسةةةها لل ةةةأب مقتد ةةةة مةةةن 
اللغةةةةةة العربيةةةةةة ال صةةةةةيحة ا  ةةةةةتعملة فعةةةةةأ   ةتدمةةةةةا وا ا يثمةةةةةا ووسةةةةةائل  لأممةةةةةا 

الصةةةور الةةةيت   اسةةةت حااا  ةةةمولة و ا رئيةةةة و ا كتوبةةةة ف نمةةةا يمدغةةةد ان نؤةةةةح للةةةأ 
تت ه باألصالة و الوقعية ليث ال تكون الصور  قةح الةحا عصيصةا لأسةتعمال 
الص د فقل بل يمدغد ان تكةون الصةور  واقعيةة اعةذا مةن احليةا  للةأ طديعتهةاو 
واصيلة اقتد   من اجلضار  العربيةة إلسةأمية للةأ  قيقتهةا لكةد تكةون اصةح  

 . متثيأ هلا و اةثر تعدريا لمها

  الصةةةور   طةةةار مماسةةةىو و ال فيصةةةقها ا علةةةه للةةةأ ق عةةةة ور  اةةةةت ان لةةةح .7
ه مث مةةن ةةةل جانةةى  ةةىت هةةح  ا علومةةااو وت صةةلها لمةةا -ممهةةا وبزيةةا    

 .  وهلا من رسوا وصورو وبالتايل تزيح من امهيتها
 ذا ةةةان البةةح مةةن الكتابةةة لليهةةا فلةةيكن بكلمةةاا قليلةةة واضةةحة مقةةروء  لةةحى  .9

 . تصل بني اجلزء و الكلمة الحالة للي   يت ال أب وبرسه ع و 

ان تكون صحيحة للميا ف ن ةةان  ةا ع ة  للمةد اةى ان ال ت ةت حا 
 ةةةىت ال يتلقةةةةأ ال ةةةةأب معلومةةةاا عاطئةةةةة اكةةةةن ان تثةةةري مماقشةةةةة   الةةةةحر  ال 

  .ضرور  هلا وبالتايل سيكون هلا مر و  سليب للأ الحر  و ال أب
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 تعليم المفردات : المبحث الثالث

 مفهوم المفردات -1
اإلنحون ية الذي ال ها  –ا  ر اا ةما ذةرا   القامو  اإل ليزية 

و  اللغة اإل ليزية .  1جون  مح  يقولس و  ن الشاذيل لد قائمة الكلمة
و و ا  ر اا   اص أح القمو  العاا للةغة vocabularies ةي  بةة 

  .11قائمة الكلمةاإلنحون ية لد 
 يت الكلماا ا ضمونة   اللغةو (  )قال ا كا ية  ن ا  ر اا لد 

الكلماا اليت استولى للي  الش ص او الكلماا اليت ي ت حمها  الة (  )
  لله اللغة ليس ( 0)الكلماا ال ت حمة   العلواو ( 1)  ن س الديئةو 

اراا وا ص لحاا   اللغة قائمة الكلمة والعد( 5) يت الكلماا م ر ااو 
  .10اليت تمظيه ل ائية ومعها هحيحلا

 عية الكلماا ا ضمونة   اللغةو (  )اما ا  ر اا لمح سوجي ا فهد 
الكلماا ا  ت حمة ( 1)الكلماا اليت ي تولى لليها ا تكله والكاتىو (  )

القامو  او قائمة الكلماا ا مظمة مت الديان ا وجز مثل ( 0)  العلواو 
  .15ا ع ه

لد ا واا محل ا عىن ةما اهنا   ذاا الوق  وسائل   ذن ا  ر اا
للت كريو وبا ا  ر اا ي ت يت ا تكله ان ي كر مث يعت ما ع ر   بال  وفكره 

ولا   ما ت تكتى ا  ر اا   اللغة األجمابية من عأل  16.بكلماا ما يريح
 . القراء  مث ت   مهار  الكأا و الكتابة مهاراا اإلستقدال ولد اإلستماا و

 
                                                           
32 Ecol, John dan Hasan Sadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2003), hal: 631. 
33 Henri Guntur Tarigan, Menulis Sebagau Suatu Keterampilan Bernahasa (Bandung: Angkasa, 1998) Hal. 24. 
34 Ahkadiyah, MK. Sabarti, dkk, Pengajaran Kosakata (Jakarta: Dikti, 1991), Hal. 41 
35 Soedjito, Kosakata Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia, 1998). Hal. 34 
36 Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: UIN Press 2008) hal: 101. 
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 مفهوم تعليم المفردات  -2

تعلةةيه ا  ةةر اا او ةلمةةة العربيةةة للتأميةةذ األجانةةى لةةو ان يكةةون التلميةةذ 
و و ةةةذالك ال ةةليه قةةا را للةةأ تر ةةة الكلمةةة و هحيةةح معةةىن ا  ةةر اا و ن قهةةا

الكلمة ا ماسدة   سيا  اجلملة ال ليهو ألن  ال ي يح ةثةريا  است حااقحرهته للأ 
هاو و باخلاصةةة اسةت حام ذ   ةظ التلميةذ ا  ةر اا الكثةري  و لكةةن مل يقةحر للةأ 

و يعتةةت بعةةض اللغةةويني ان   ةةظ التأميةةذ للم ةةر اا العربيةةة .    يةةاهته اليوميةةة
ة قةةحرهته اللغويةةة للةةةأ لمةةأ لةةري للمةةدو ألن  ذا اريةةةح تقةةومي قةةحر  التأميةةذ  عرفةةة

ا ةةحر  ان يعةةح التنةةامج اكةةن للةةيهه االتصةةال بالعربيةةة و بالرتاةيةةى الةةيت ي ةةي ر 
 17.ها بك اء است حاملليهه و ي ت يت 

و . يدةةحا تعلةةيه ا  ةةر اا مةةن اإلفةةرتا  األساسةةد و لةةو ا  ةةر اا ن  ةةها
لإللةةأا ألهنةةا و ةوهنةةا  ةةأ . احلةق ان ا  ةةر اا تعتةةت فكةةر  و  ةةلة اإللةةأا الغغةةىن

توضةةةةةت فيهةةةةةا ا علومةةةةةاا   فةةةةةرت  طويلةةةةةة و قصةةةةةري و و ا علومةةةةةاا اللغويةةةةةة و لةةةةةري 
قيةل  نة . اانةى ذلةكو انة ا  ةر اا مةن نتي ةة لمليةة ا ةح مةوة اإلن ةان. اللغويةة

و ت ةةةمية لةةةذه ال كةةةر  تكةةةون مةةةن رمةةةز األصةةةواا او رمةةةز . ا  ةةةر اا تعتةةةت فكةةةر 
 ةةر اا بتةةحريى التأميةةذ للةةأ ذةةةر او تل ةةيظ لمةةح لةةذا الةةرايو فتعلةةيه ا . الكتابةةة

 . ال كر  ا قصو  و و ذةرلا باللغة اليت   صح  تعلمها

 

 

 

                                                           
 80 . ص.  سكو: مصر. تعليه العربية لغري الماطقني  ا مما ل   و اسالد . 898 . امحح طعيمة رشحي 17
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اانى ال كر  اهنةا ةةذلك مكةان للمعلومةااو و ةوهنةا مكانةا للمعلومةاا 
و اإلسةةتعاب لليهةةا يةةحل للةةأ اإلسةةتيعاب و . فتكةةون ا  ةةر اا ب ةةي ة و صةةعدة

و  ةذاو  قيقةة تعلةةه ا  ةر اا لةيس . علةمهةاال هه للةأ الكلمةاا الةيت   صةح  ت
و للةأ لةذا األسةا و . تعلةه األ ةاء و  منةا تعلةه ا علومةاا الةيت هي هةا ا  ةر اا

انة تعليه ا  ر اا الد يل  عرفة م هوا الكلمااو و ا  ر اا الصةعدة للةربل بةني 
ذو امهيةة   و ال عد  ىل تكثيف ا  ةر اا. اخلت  و الكلماا اليت   صح  تعلمها

ةةةةةتىو و للةةةةأ التأميةةةةذ ان ي عواسةةةةعيا م ةةةةتمرا    يةةةةت نةةةةوا أ العلةةةةوا للةةةةأ 
 .   ى العمر و محى منةوله و عتاهته

  ع تعليم المفرداتا نو أ -3

 : 19 ةتور  مح للد اخلويل يرى ب ن تعليه ا  ر اا متمولةو ممها

 اإلفرا    اللغة الوسي ة  ( 
و ةةةان . ةةان ا علةه يشةرح معةاين الكلمةةاا العربيةة   الةحر  اجلحيةح

  ةل مر  يع د ةلمة لربيةة جحيةح  يشةرح معانالةا باللغةة الوسةي ةو 
مث ةةان ي لةى مةن ال ةأب ان . و لد اللغة اإل ليزيةة   لةذه احلالةة

 . ير  وا الكلمة العربية و معمالا اإل ليزي مراا
 ا عىن و ال يا   ( 

طريقةةةة و ضةةةت  اسةةةت حااف. علةةةه ان يشةةةرح معةةةىن ةلمةةةة جحيةةةح ارا  ا 
 . الكلمة    لة او سيا 

 

 

                                                           
 09-11: ص(.  ون ال مة: جامعة مالك سعو :  ون ا  دت. )تعليه اللغاا  االا و تعليقاا.  مح للد اخلويل 19
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 قائمة الكلماا  (1

. ةتى ا عله  يت الكلماا اجلحيح  للأ ال دور  للأ شةكل قائمةة
 . مث اعذ لذه الكلماا وا ح  بعح األعرى

 األمثلة احلقيقة  (0

لذ ةتاب ا ضر و ةةان : ا عله ةتابا ازر  اللون و رفع  لاليا و قال
مةن اجةل ذلةك   اسةت حااو و لكم  (ا ضر)لحف  توضيح معىن ةلمة 

 . ةتابا لون  ازر 

 ةلماا متوالية  (5

ارا  ا علةه ان يعلةه طأبةة  جممولةة ةلمةاا جحيةةح  لةد ا ةاء فصةةول 
 . ربيتالصيفو الشتاءو اخلريفو ال: فوضعها اال . ال مة

 اإلصغار و التكرار  (6

يم ق الكلمة و الوا ةح  فيعيةح . ةان ا عله يحر  الكلماا اجلحيح 
فم ةةق . لصةةغوا وال تعيةةحوا مةةن بعةةحي: فقةةال هلةةه. ال ةةأب مةةن بعةةحه

فعةةةةةا  و اصةةةةةةحر تعليماتةةةةة  باإلصةةةةةةغاء  ون . وصةةةةةغوا ولكةةةةةمهه الةةةةةةا وا
فغضةةةى صةةةا دما لضةةةدا . مث ن ةةةق ف صةةةغواو ولكةةةمهه الةةةا وا. اإللةةةا  

 .حيحا و استمر    الة ضيق األعر الحر  تقريداش

 الكلماا   اجلمل  (7
شةةةرح ا علةةةةه معةةةاين الكلمةةةةاا اجلحيةةةح  بعةةةةح ان ةتدهةةةا للةةةةأ ال ةةةةدور  

مث ي ةةةةةةتعمل لةةةةةةذه الكلمةةةةةةاا    ةةةةةةل و مل . وا ةةةةةةح  بعةةةةةةح األعةةةةةةرى
 . ي ت حمها ال أب ان  هه بل اةت أ ا عله بشرح مهانيها
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 التعليه باجلملة  (9

دت الكلماا للأ ال دور  للأ شةكل قائمةة مث ن قهةا ةتى ا عله س
 . ةأ ممها    لة م يح   است حاا يعا مث شرح معانيها  يعا مث 

 ةلماا ممعزلة  (8
و ةةةان ي لةةى مةةن ال ةةأب ان . ةةةان ا علةةه يعلةةه الكلمةةاا اجلحيةةح 

و ةةةان تكةةررا للكلمةةة و لةةد ممعزلةةةو اي . يكةةرروا الكلمةةة تكةةررا فر يةةا
 . ءا من  اجلملة ون ان تكون جز 

  شار   قيقة  (4 
و . ف شةةةةار  ىل راسةةةة (. را ) ارا  ا علةةةةه ان يعلةةةةه طأبةةةة  ةلمةةةةة 

و لمةةةحما ارا  ان يت ةةةةح مةةةن فهمهةةةه للمعةةةىن . لةةةذا راسةةةد: قةةةال
و ( شةةةةةععر)للةةةةةأ اهنةةةةةا ( را )ا قصةةةةةو و تدةةةةةني ان بعضةةةةةهه فهةةةةةه 

 (. ل اء الرا ) بعضهه فهمها للأ اهنا 
 تكوين اجلمل  (  

بعةةةح ان قةةةحا ا علةةةه الكلمةةةاا اجلحيةةةح و طلةةةى مةةةن ال ةةةأب ان 
و  لةةةش ا علةةةه و . فمةةةا اجةةةاب اي مةةةمهه. ي ةةةت حمها    لةةةة

 . لضى لعحا است ابة الصف ل لد 
 معان لري مكتوبة  (  

مث طلةةةى مةةةن ال ةةةأب ان . للةةةه ا علةةةه الكلمةةةاا اجلحيةةةح  جيةةةحا
واثمةةاء . يكتدةةوا    فةةاترله قائمةةة الكلمةةاا ا كتوبةةة للةةأ ال ةةدور 

قيةةامهه بعمليةةة الكتابةةةو اهنمةةرا للةةأ ا علةةه األسةةئلة لةةن معةةاين 
فغضةةةى ا علةةةه و بقةةةد    الةةةة لضةةةى و تةةةوتر  ةةةىت . الكلمةةةاا

 . هناية الحر 
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 ا ع ه  است حاا (1 
 اسةت حاامعله طمو ا نشي او ف را  ان يحرب طأبة  للةأ  ةان

فرجةةةةةت معهةةةةةه معةةةةةرفتهه لألل ةةةةةاء . ا ع ةةةةةه ألول مةةةةةر     يةةةةةاهته
 . العربية

 ن ق الكلماا  (0 
و است حمها    ل لديان . شرح ا عله معاين الكلماا اجلحيح 

و مل ي لةةةةةةى مةةةةةةن ال ةةةةةةأب ان . و ظائ هةةةةةةا اللغويةةةةةةة و ال ةةةةةةياقية
 . ر يايم قولا  اليا او ف

 شكل الكلماا  (5 
مث طلةى . ةتى ا عله الكلماا اجلحيح  للأ ال ةدور  و شةر ها

مةةن ال ةةةأب ان يم ةةةحولا    فةةاترله و لكةةةن الكلمةةةاا ةانةةة  
 .  ون الشكل

 أسس إختيار المفردات -4
الل ظ او الكلمة اليت تتكون من : ا  ر اا وا حلا م ر  و ونقصح  ا

: متدايمة وخمتل ة من  يث انواا ةثري  -اى لغة - رفني ف ةثر وتحل للأ معىن
فمثأ من  يث لح   روفها وسهولة ن قها وةتابتهاو وةذلك من  يث الت ريح 
وال و  فهماك ةلماا تحل للأ اشياء   وسة وتحرك با حى احلوا  اخلمس 
: ا عروفةو ةما ان لماك م ر اا التحرك باحلوا  وت مأ ا  ر اا ا ر   مثل

  .18...(حاقةو اآلمانةاحلريةو الص)

 

 

                                                           
 78-79: ناصر لدحاهلل الغاىل ولدح اهلل احلميح لدحاهللو مراجت سابقو ص 18
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 :لماك جممولة من األسس نذةر فيما يلد اةثر لا انتشارا
ت ضل الكلمة شائعة و واسعة :  الشيوا او التواتر . 

االست حاا الكلمة اليت لتا   ليها التأميذ اةثر للأ لريلا ما 
ولذه من األسس اليت تتعلق بثقافة .  ام  مت قة   ا عىن

او تقحمي األطعمة " ةتاب قدل سيار "تقحمي : ا ثال. 04الحارسني
  .اليت ةثريا ما احلا التلميذ  ول 

ت ضل الكلمة ا  تعملة   ةل الدأ  العربية :  التوزا او ا حى . 
 راجة خبارية من )تقحمي ةلمة : ا ثال . للأ الشائعة   بعضها

  (.جوالة
ا  ني ت ضل الكلمة اليت تكون   متماول ال ر  احل:  ا تا ة .1

ي لدها واليت تؤ ي ل  معىن  مح ا و يقا  لذا ب ؤال الما  
تقحمي  : لن الكلماا اليت ي ت حموهنا   جماالا معيمة ا ثال

  .ةلمة اةل قدل ناقش
ت ضل الكلمة اليت تكون م لوفة لمح األفرا  للأ :  األل ة .0

ت ضل بأ )مشس ( : الكلمة ا ه ور  نا ر  االست حاا ا ثال
  .ذةاء و ن ةانتا مت قتني   ا عىن( ةلمةشك للأ  

ت ضل الكلمة اليت تع د اةثر من جمال لن ا  صور  :  الشمول .5
افضل ( بي )  جمال او ال ختحا  ال جماالا  حو  و فكلمة 

 (مرتل)من ةلمة 
 
 

                                                           
 64و ص 448 الزمة مصرو  ي كوو . اجتالاا جحيح و و ت ديقاا:  اللغة العربية لغري الماطقني  ا   ا تمت ا عاصررشيح امحح طعيمةو تعليه  04
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ف ذا مل توجح ةلمة . ت ضل الكلمة العربية للأ لريلا:  العروبة .6
ل التل از للأ التل وزيونو و اعريا لربية ت ضل الكلمة ا عربة مث

ت   الكلمة األجمدية اليت ال مقابل هلا   العربيةو للأ ان تكتى 
  .فيحيوا: باحلرس العريب ا ثال

ت ضل الكلمة اليت تشدت  اجة معيمة لمح الحرا  :  األمهية .7
 .للأ تلك الكلمة العامة اليت ال لتاجها قليأ

 أهداف تعليم المفردات -5
اهلحس من تعليه ا  ر اا ان يتقن ال الى ن ق اصواهتا فح ىو ليس 

او فهه معمالا م تقلة ممهاو او جمر  وص ها   ترةيى لغوي صحيحو  ن معيار 
الك ائة   تعليه ا  ر ااو لو ان يكون ال الى قا را للد لذا ةل و باإلضافة 

  ا كان  للأ شيئ آعر لو ان يكون قا را للأ است حاا الكلمة ا ماسدة
  0.ا ماسى

يزو  ا عله ا تقن طأب  بدعض االسرتاتي ياا اليت تعيمهه للأ التعلهو 
وفيما خيض ا  ر اا اكم  تش يعهه للأ  لحا  قوائه بالكلماا اجلحيح  اوال 

لذه القوائه ت الح ال أب ةثرياو فالت  يل ا مظه ا كتوب هلذه . ب ول
 حامهاو وي الحله للأ مراجعة ما ةتدوه الكلماا يي ر لليهه   ظها واست

ومن األفضل تش يعهه للأ ت  يل الكلمة   سيا  يوضح .   فرتاا متدايمة
  .  0والتش يعهه للأ تر ة معىن الكلمة. معمالا

 
 
 
 

                                                           
 .5 6: و صا رجت   تعليه اللغة العربية للماطقني بلغاا اعرىرشحي امحح طعيمةو    0
 .57 : و صلمد اللغة العربية لغري الماطقني  ا ضاءاا  علدح الرمحن بن  براليه ال وزانو    0
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 تقويم اإلستيعاب المفردات  -6

يعةةرس الدلةةوا لةةن التقةةومي بقولةة  جممولةةة ممظمةةة مةةن األ لةةة الةةيت تدةةني فيمةةا 
مت هحيح مقحار او  رجةة ذلةك . بال عل تغرياا للأ جممولة ا تعلمني ذا جرا 

  01.التغري للأ التلميذ ن ر ه

 ذا ةةةةةان التقةةةةومي ن هومةةةة  العلةةةةه لمليةةةةةة م ةةةةتمر  لتوجيةةةةة م ةةةةار العمليةةةةةة 
التعليميةةة برمتهةةاو ف نةة    ضةةوء لةةذا ا ةةحلول يكةةون للتقةةومي وظةةائف متعةةح   ممهةةا 

 00:مايلأ

التقومي يوج  ال أب اثماء التعلهو فةال أب لةا   يحرسةون مةا سةيته  ( 
اعتدةةةةةةارله فيةةةةةة و بةةةةةةل اهنةةةةةةه يحرسةةةةةةون بال ريقةةةةةةة الةةةةةةيت تماسةةةةةةى انةةةةةةواا 

ومةةن مهةةا اكةةن ان يكةةون التقةةومي و سةةيلة . اإلعتدةةاراا الةةيت تعقةةح هلةةه
جيةةةةح  لتوجيةةةة  التمةةةةاا ا علمةةةةني و ال ةةةةأب باأللةةةةحاس الةةةةيت ن ةةةةعأ 

 .  ليها
جهةةو  ا علمةةني اثمةةاء التةةحريسو فةةا عله لةةا   ي ةةت حا التقةةومي يوجةة   ( 

اسةةرتاتي ياا التةةحريس الةةيت تماسةةى مةةت نوليةةة اإلعتدةةارااو و معةةىن 
ذلةةك ان اإلعتدةةاراا لةةو اةةةحا جوانةةى اعةةرى باإلضةةافة  ىل التةةذةر 

 . ف ن اسرتاتي ياا التحريس سيته ت ويعها وق ا لتلك األلحاس

 

 

                                                           
 9   -7  .ص. ا رجت   تعليه اللغة العربية للماطقني بلغاا اعرى. رشحي امحح طعيمة 01
: ص. م دعة جامعة موالنا مالك  براليه اإلسأمية احلكومية: مأنج. مهاراا التحريس حنو  لحا  محر  اللغة العربية الكفء. 448 . اوريل لرالحين 00
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ذيةةة الراجعةةو  ذا تشةةري الحراسةةاا  ىل التقةومي وسةةيلة فعاليةة لتقةةحمي التغ (1
ان التقةةةةةةومي ي ةةةةةةالح للةةةةةةأ التعريةةةةةةف للةةةةةةأ مةةةةةةحى هقيةةةةةةق األلةةةةةةحاس 
التعليميةةو ةمةا انة  ي ةالح للةةأ تةحليه لمليةة التعلةيه و الةتعلهو فقةةح 
تدةةةةني مةةةةن تلةةةةك الحراسةةةةاا ان معرفةةةةة ال الةةةةى لحرجتةةةة    اإلمتحةةةةان 

 . ت الحه   ه ني ا ائ    اإلمتحان التايل
ي اله   اختاذ القراراا الرتبويةو ةالقدول با حار و و هحيح التقومي  (0

وضت ال الىو و نوا التنامج الذي سيحرس و و انقل   ا ر لة  ىل 
مر لةو ةما ي يح   اختاذ القراراا الرتبوية ا تعلقة نحتوى ا مالج و 
ا ةةةةةةةوا  التعليميةةةةةةةةو و اسةةةةةةةاليى التةةةةةةةحريسو و الت ةةةةةةةاربو و الت ةةةةةةةوير 

 . وفقا  ا ت  ر لم  نتائج ت ديق ا واا التقومي الرتبويو
 طريقة تعليم المفردات  -7

 اإلستماا  ىل الكلمة  . 
لذا من ق ه الثاين   تعليه ا  ر اا للتأميذ األجمديةو ب ل ةاء هلةه 
ال رصةةةةة لي ةةةةمعوا الكلمةةةةة مةةةةن ا ةةةةحر و  مةةةةا م ةةةةتقأ او موقعهةةةةا   

 . اجلملة
 ن ق الكلمة  . 

بعةةةح  مثةةةال الكلمةةةة مةةةن ا حرسةةةة و ي ةةةمعون جيةةةحاو فللتأميةةةذ فرصةةةة 
ن ةةةق مةةةا  عهةةةهو ألن الت ةةةرب ا داشةةةر ي ةةةالح ذةةةةر الكلمةةةة ةثةةةري و 

 : واكن ا عله ان ي ت حا اسلوب لر  ا  ر اا التالية
 ذا ةةةةان ) اطلةةةى مةةةن ال ةةةأب  لقةةةاء نظةةةر  للةةةأ ةةةةل الصةةةور  ( 

 . عصاله ا( لماك صور
 . اطلى ممهه الرتةيز للأ الصور  األوىل فقل  ( 
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ان ةةةةق الكلمةةةةة ثةةةةأث مةةةةراا ن قةةةةا واضةةةةحاو بيممةةةةا يي ةةةةتمت   (1
 . ال أب

ان ةةةق الكلمةةةة ثةةةأث مةةةةراا ن قةةةا واضةةةحاو و اطلةةةى مةةةةمهه  (0
 . اإللا    اليا بعحك   ةل مر 

 عةةةةةةةةرت بعةةةةةةةةض ال ةةةةةةةةأب لم ةةةةةةةةق الكلمةةةةةةةةة فر يةةةةةةةةاو و صةةةةةةةةوب  (5
 . اع اءله

 شرح ا عىن الكلمة  .1
 ر لةةةةةة يشةةةةةرح ا ةةةةةحر  ا عةةةةةىن ا  ةةةةةر اا بقةةةةةحر مةةةةةا اسةةةةةت ت   لةةةةةذه ا

باألسةةةاليى الةةةيت سةةةدق شةةةر ها و اتمةةةى لةةةن الرت ةةةة  ال   اإلعتيةةةار 
  .األعيار

 قراء  و ةتابة الكلمة  .0
بعةةةح مر لةةةة اإلسةةةتماا و ن ةةةق الكلمةةةة و شةةةرح ا عةةةىنو يقةةةراء ا ةةةحر  

لقةةراء  و بعةةح ا. الةةمص الةةذي يضةةع  مةةت التأميةةذ مث اتدةة  للةةأ ال ةةدور 
و بالتةةةاىل . سةةقوا التأميةةةذ بةةالقراء  و ي ةةةالدهه ا ةةحر  بم ةةةق ال ةةليه

يكتةةى التأميةةذ الكلمةةاا ا كت ةةدةو و يةةؤعر الكتابةةة مةةن الم ةةق ألن 
 . البح تدحا الكتابة  ال بعح ان يته اةت اب ا  ر اا ش ويا

 الكلمة   اجلملة  است حاا .5
 . اا ا كت دةي لى ا حر  من تأميذه تكوين  ل  ول ا  ر 

يع ةةد ا ةةحر  بعةةض التمريمةةاا التحريريةةة  راجعةةة العماصةةر ا حروسةةة  .6
و اكةةةةن ( مثةةةةل تكةةةةوين  ةةةةل او  ةمةةةةال اعةةةةرى بةةةةا  ر اا اجلحيةةةةح )

 05.مزجها مت بعض تحريداا االمنا 

                                                           
 95 : ص.  ار ال كر العريب: القالر . اإلجتها  ا عاصر    تحريس اللغة العربية و اللغاا احلية األعرى لغري الماطقني هتا. 897 . رمحن  براليه 05
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ن ةةةق الكلمةةةة ألن فيةةة  ةةةةان ال ريقةةةة تعلةةةيه ا  ةةةر اا  ةةةذا الدحةةةث فهةةةو 
ي ةةةت حا الدا ثةةةة الصةةةور لةةةن ا  ةةةر اا مث تةةة مر الدا ثةةةة التأميةةةذ لم ةةةق ا  ةةةر اا 

 . فيها
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 الثالث الفصل

 منهجية البحث

 

 مدخل البحث و منهجه  - أ
 .(Classroom Action Research) ي الصفيهذا البحث هو البحث اإلجرائ

البحث اإلجرائى هي عملية البحث ىف الفصل، املراد بالفصل ليس الغرفة أو 
احلجرة، لكن عملية التعليم التالميذ، لذلك عملية التعليم ليس ىف الفصل وحدة 

 الصفي اإلجرائى البحث أن Ebbut قال .بل ىف أي مكان، ويقوم بعملية التعليم

 لتعليما إجراءات بقيام ملدرسنيا التعليم عملية إصالح حملاولة منظم البحث هي

ي اإلجرائوالبيانات هذا البحث . اإلجراءات نتيجة عن انعكاسهم يعتمد الذى
 .الصفي هو الوصفي والكمي

 وعملية ظاهرة البحث يكون أن هو الصفي اإلجرائى البحث خصائص

 إجراءات مراحل بشكل املشكلة حتليل وهدفه. املذكورة املشكلة حلل العاملية

  البحث
  البحث إجراءات مراحل شكل

(Kemmis & Mctaggart) 
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 : يلى فيما بتفصيل البحث هذا اإلجراءات مراحل وستناول

 التخطيط -1

تفيد هذه املرحلة تكون جمموعة املتعاونني وتوزيع الوظائف بينهم لتعيني 
ويليه تصميم اخلطة دليال على تنفيذ . من، مىت، أين، كيف، وماذا ستفعل

 استيعاب املفرداتذلك حتديد معهم خطة وك. اإلجراءات ونشرهاوتطبيق 
الذي تشمل على األهداف والطريقة واملادة واألنشطة والتقومي، وتصميم ورقة 

و  اواد الدراسية وكيفية استخدامهامل الباحثة استعدتهذه اخلطوة  .املالحظة
 . وسائل  التعليم  و أدوات البحث

 التنفيذ -2

والبد . التخطيط من اخلطوات اليت ستجرى يف الفصلتطبيق كل ما يف 
قامت الباحثة  .للباحث أن يتبع خططه يف التخطيط، مع أنه ينقذه طبعيا

 . بتطبيق خطة التدريس يف عملية التعليم

  املالحظة -3

 ملعرفة املالحظة وتقام .متمشيان كالمها التنفيذ، يتم حينما املالحظة تقام

 أدوات من أداة هي املالحظة بأن. الطلبة كفاءة ولقيام التعليم إجراءات مجيع

  .ونتيجتها التعليم عملية قيام يف كثريا تستخدم االختبار

 أوراق بالشكل التعليم عملية أثناء ىف اخلطوة هبذه الباحثة قامت

 أهداف ومن. التعليم عملية عن والطلبة املدرس أنشطة عن وتبحث. املالحظة

 مرحلة ىف التعليم عملية ىف ومتغريات مؤشرات كل تسجيل إىل املالحظة

 . التدريس
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 عكاساالن /التقومي -4

 نتيجة عن العربية اللغة مدرس مع واملناقشة بالتقومي الباحثة وقامت

 الطلبة سلوك عن ةظاملالح ونتيجة التدريس اإلجراءات حول املالحظة

 نتيجة حتليل عملية هو التقومي. التدريسية اإلجراءات هبذا اشرتكوا عندما

 عملية من والنقصان أوعكسه جناح ملعرفة املعينة طريقة وتصميم املالحظة

 .  التعليم

 ميدان البحث  - ب
 املدرسةب يف  -الثاينإن ميدان البحث مجيع الطلبة  الفصل 

-2115يف عام الدراسي  ماالنقداو  11املتوسطة اإلسالمية واحد هاشم 
 . وعدد الطلبة  ثالثون طالبا. 2116

 مصادر البيانات - ج

يف  تصدر مصادر البيانات من الطالب مصادر البيانات يف هذه البحث
 ماالنقداو  11ب من املدرسة املتوسطة اإلسالمية واحد هاشم  -الفصل الثامن

اللغة و التقومي أو النتائج األخري  بعد إجراء استخدام الصور يف تعليم املفردات 
فكانت هذه . ب و دولة الفصل هباو تصدر املعلومات املأخوذة من الطال

النتا ئج األخري  البيانات من املصادر اإلنسانية من مدرس اللغة العربية و التالميذ
  .بعد إجراء تعليم املفردات باستخدام الصور
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 البيانات جمع أسلوب -د

 :هي املطلوبة البيانات مجع أسلوب أهم البحث هذا ىف الباحثة استخدم      
 (observasi) املالحظة .1

 وهناك البيانات، مجع وسائل من هامة وسيلة املباشرة املالحظة تعترب 

 استخدمت املباشر بالفحص عليها حيصل أن للباحث ميكن معلومات

 محاستهم حيث من التالميذ أحوال ملعرفة املباشرة املالحظة الباحثة

 . البحث ميدان ىف اجلارية التعليم عملية وإجراء ومشاركهم

 

 (1) جدوال

 دفرت املالحظة عملية التعليم

 النتيجة معيار الرقم
 25-1 الشجاعة يف تعبري اآلراء 1
 25-1 االنفعال 2
 25-1 االحرتم على الرأى غريه 3
 25-1 التحليل املشكلة 4
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 ( latihan) االختبار .2

 يستجيب أن الدارس من يطلب الىت األسئلة من جمموعة هو االختبار

 ومقارنته فيها تقدمه مدى وبيان معينة لغوية مهارة ىف مستواه قياس يهدف هلا،

 أو كتابية أو شفهية أسئلة كانت املثرات من جمموعة هو اختبار .  بزمالئه
 .ما سلوكا كيفية أو كمية بطريقة لتقيس وأعدت رسوم أو صورة

 من االختبار وميكن للمفحوص ما رتبة أو ما درجة يعطى واالختبار 
 .   معينا جهازا األسئلة

 باستيعاب املفردات  املتعلقة تناالبيا جلمع االختبار الباحثة استخدمت

 .  اإلجرائى البحث دور لكل االختبار الباحثة وتقوم .تخدام الصورباس

 مادة عن التالميذ فهم ملعرفة الفصل، ىف باالختبارات الباحثة تقوم

 .دور لكل االختبار وتقوم. الدراسية

 (2) جدوال
 استيعاب املفرداتمعيار 

 النتيجة معيار الرقم

1 

 61-45 املفردات واسعة جدا
 45-31 املفردات واسعة
 31-16 املفردات حمدودة
 1-15 املفردات ناقصة

 31-41 اآلراء كثرية و جيدة 2
 21-31 اآلراء جيدة 
 11-21 قصورة اآلراء 

 

                                                           
 280ص . ، جامعة أم القرىالمرجع فى تعليم اللغة العربية للناطقين بلعات أخرى، 42 رشيد أحمد طعيمة،  0 
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 (wawancara)مقابلة  .3

. 8 اخل رباء م ن علوم اتامل لني ل الباحث ة هب  تعم ل ال ذي احل وار يه و 
 علوم اتامل لني ل مس تخدمة الطريق ةه و   قابل ةامل أن يش رح األخ ر، وب التعريف

  .  باخلابر واجهةامل و باحلوار شفويا

 و. ةي  ر احل قابل ةامل أو ي بكالرتً  ريبغ  قابل ةامل عل ى الباحث ة تس تخدم وهب ذا،
 .9 مفص ال البيان ات جلم ع س تعدةامل قابل ةامل دلي ل عل ى الباحث ة تس تخدممل   هفي 
 يف تعلمامل  و عل مامل و درس ةامل رئيس من علوماتامل لنيل مستخدمة الطريقة ذههو 

 .العربية اللغة تعليم
 البيانات تحليل.     ه

 بعد االختبار وحصيلة التالميذ كفاءة حتليل فهي البيانات حتليل وأما

 جناح ملعرفة املالحظة حصيلة فهي الكيفية البيانات حتليل.التعليم عملية

 بالرموز املئوية النسبة معادلة باستخدام البيانات هذه الباحثة وحللت. التالميذ

 :   األتية
 

P= 
 

 
 x  00 

 : البيان

= P الدراجة املعدلة 

=F درجة احملصولة 

  =Nةيلادرجة املث 

                                                           
 8

 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,  448).  Hal.  85.  
  

 Mardalis. Metode Penelitian ( Suatu Pendekatan Proposal). ( Jakarta: Bumi Aksara, 8002). Hal. 

59 
 9

 Sugiono. Metodelogi Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitif, dan R&D). (Bandung: 

Alfabeta,80 0). Hal: 42.  
 0

Masnur Muslich. Penilaian Berbasis Kelas dan Kompetensi. (Bandung:PT Refika Aditama, 

80  ). Hal.   9. 
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 :5 ليقارن القيمة و رمز الثاين 

   
  

 
   

 : البيان

= X الدراجة املعدلة 

 قيمة الطالبدرجة =     

N  =مجلة طلبة 

 

 (3) جدوال
  1معاير جناح الطلبة  يف اإلختبار

 التقدير فئة النتيجة الرقم
 جيد جدا 01-111 1
 جيد 01-00 2
 مقبول 0 -1  3
 فاشل 1 < 4
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 عالفصل الراب

 عرض البيانات وتحليلها

 

داو    10المتو ثث   اال ثث وي  وااثثس  ا ثث   عثثا المسة ثث لمحثث  : المبحثثا الو 
    واالنق

 لمح  عا المسة    -0
 ماالنق داو  01شمها واحد اإلسالمية الدتوسطة مدرسة:  الددرسة اسم
 0707725121120: الددرسة إحصائية رقم

  الشرقية جاوى:   مقاطعة
  ماالنق :  الددينة

 داو:   نطقةامل
 أكونج موليا:   قرية
 A 77جتيس رايا الشارع:    عنوان
   54141:   الربيدي رقم
 135724570721:  التلفون رقم
  7100يف سنة  :akreditsi B  احلكومة قيمة

 107304Dp: رقم قيمة احلكومة
 swasta )) مدرسة خاصة :  حالة املدرسة
  0832:  سنة بناءها

  صباحا  : الدراسة وقت
 املدرسة نفسها :  املدرسة مالك
 مؤسسة مفتاح العلوم :   ددرسةامل مدير
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 المسة   وبعث  نظرة -2

 للترعيرن األمرر ىراا تسرهر  .الددرسرة الردراد غرر  علر  برنرامج كر  قرررر
 مر  الددرسرة بعثرة و نظرر  ولراالك  .تقردرما و تنميرة أو توجيرو الددرسرة لزاولرة
 .ماالنق داو 01 ىاشم واحد اإلسالمية يف الددرسة الدتوسطة التعليم لرموعة
 الددرسة نظر  - أ

 و العلروم و التقروى و اإلميران يف الرداايا الددرسرة حتقرقر 
 و اخللرق حسر  و اجلماعرة و سرنة اسرالم أهر  بأسرا  التكنولوجيرة

 .الوطانية الدعرفة
 الددرسة بعثة - ب

 و اجملتمعات و األساتيا و ألباءىم الكرمي بأخالق الطالب تعليم .0
  .حبولو ما ك 

 الددرسة  يف األنشطة ك  فعالية الرتفاع منتظمة دولة اجعال .7
 التكنولوجية و العلوم و التقوى و باإلميان الطالب تعليم .2
 الطالب إجناا الرتفاع الدسابقات الثقافة تنمية .4
 اليومية  حيا  يف اجلماعة و سنة أى  االسالم شريعة عم  .5
 بالوط  لرب الطالب نفس نشأ   .7

 المسة   أ ساف -3
 التكنولوجيرة  و العلروم و التقروى و اإلميران يف بالرداايا الطرالب ميلكروا
 يف الوطانية الدعرفة و اخللق حس  و اجلماعة  و سنة أى  االسالم ويعم  شريعة
  .حيا  اليومية
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 السةا   خاةج برناوج -4
 كشرافة  .0
 القدم كر  .7
2. PMR 

4. Drum Band 

5. Music Band 
 التالو  .7

 البيانات عا الموظفيا  -5

 حملة ع  املوظفن:  4جدوال 

 وظيفة در  إسم رقم
 الددرسة رئيسة اللغة اإلجنيليزية ىداية املاجستري نور سييت . 0
التررررراري   عقيرررررد   ستياين راهايو .7

اللغررررررة  اإلسررررررالم 
 اجلاوى

 املعلمة

 املعلمة الرياضيات خاريايت سييت .2
تكنولوجيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة  سوسياين .4

 والدعلوماتية 
Prakarya 

 رئيسرررة و املعلمرررة
 اإلدار 

فقررررررررة  أهرررررررر  سررررررررنة و  رشدي حممد .5
 اجلماعة

نائرررئ رئيسرررة املدرسرررة 
مبجرررررررررررررررررررررال املرررررررررررررررررررررنهج 

 الدراسي
 األندونيسية  اللغة أسو  حسنة . 7

 الفنية و الثقافة
 املعلمة
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 املعلمة اإلجنليزية اللغة املاجستري طيفة .2
 العلوم اإلجتماعي  البسر عبد .3

 الوطاين العلوم
 رئيس املكتبة املعلم 

 املعلم العربية اللغة نورسعيد  . 8
رئررريس  و املعلرررم  الطبيعي العلوم حممد مسرور حبريانطا .0

 الطبيعي معم 
 اديهرررر الررررر   نررررور .00

 سوكانطا
 نائئ املعلم  الوطاين علوم

 يف املدرسة رئيسة
 اإلجتماعي لرال

 املعلم الرياضة ويبوو حمفوظ نانانج .07
 الطبيعي  علوم هداييت مولينا .02

 الرياضيات
 املعلمة

 املعلم احلديث و القرأن خريان فيص  حممد .04
 املوظفن قائمة ع  الوثائق : مصدر
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 المتعل  عا دفتاة -6

 فصرول  سرتة علر  يقسرم ىرم .طالبرا 143 عرددالطالب الددرسرة هبرا 
 يف الطرالب تفصري  وأمرا .ب 3 و أ 3 ب  2 و أ 2 ب   7و أ 7 منها فصر 

  : يلي كما اجلدوال  يف الباحثة فتشرح فص  ك 
 تعلمنامل ع  حملة : 5 جدوال

 ةق 
 

 ال  ب عسد فصل

 77 أ 2 0

 72 ب 2 7

 78 أ 3 2

 73 ب3 4

 72 أ 8 5

 78 ب 8 7
 العربية اللغة يف الطالب نتيجة قائمة م  الوثائق: مصدر

 خللفيرة ترأثري وىراا .فصر  ك  يف شخصيتهم الدتنوعة الطالب يتعلمون
 يعرف أن الدعلم عل  حيئ وباالك  .الدختلفة الطالب م  الًتبية اإلقتصادية و

  .التعليم اتباع يف الطالب ملساعدهتم شحصية
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 المسة   و ائل -7
إذا   وبراالك  .فيو الطالب يساعد ىاا و تعليم يف مهم عوام  ىي وسائ 

يف  وسائ  أما .فيها التعليم عملية فيحس  كميال و جيدا الوسائ  الددرسة كان
 : يلي كما  ماالنق داو 01 ىاشم واحد اإلسالمية توسطةامل درسةامل

 درسةامل وسائ  :7 جدوال

 اسم الغرفة رقم
 حالة الوسائ 

 فسد كبري فسد صغري جيد

  7 4 فصول 0

غرفررررررررررة رئرررررررررريس  7
   0 املدرسة

   0 اإلدار  2

 0   معم  الطبيعي 4

5 
معمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  

  0  احلاسوب

  0  معم  اللغة 7

  0  املكتبة 2

  0   ام للمعلم 3

  0   ام للطالب 8
 الددرسة ع  حملة وثائق : مصدر



56 

 

 عرض البيانات وتحليلها : المبحا الثاني
قبرر  عمليررة التخطرري  تالحررة الباحثررة عمليررة التعلرريم الرريت  ررري يف هررا  
املدرسرررة  وا ررردف مررر  عمليرررة املالحظرررة وهررري ملعرفرررة أحررروال الطرررالب وملرجررر  

املفررررردات فهرررري  كمررررا يف خلفيررررة البحررررث أن التعلرررريم . تنظرررريم خطرررروم التعلرررريم
وِبَعرررَدِم تعريرررف أو حفرررة املفرررردات سررروف يصرررعئ . كفررراء  أساسرررية يف اللغرررة

هبررا  الطريقررة املسررتخدمة ال حتصرر  نتيجررة . لطررالب يف تعبررري أو كتابررة اجلمرر ا
= جيررررد  وأمررررا كفرررراء  الطلبررررة  قبرررر  قيررررام البحررررث هرررري  . املفررررردات للطررررالب

 0.%51=   فاش %41=   مقبول01%
 الصوة لترقي  ا تيعاب المفردات  ا تخسامت بيق  - أ

األول والرررردور يف هرررراا التعلرررريم اسررررتخدمت الباحثررررة الرررردوري    ررررا الرررردور  
 :الثاين  وك  دور يتكون عل  اللقائن فتفصله كما يلي

 السوة الو 
 التخ يط في السوة الو  -0

 اللقاء الو   . أ
قامررت الباحثررة اإلجررراء الترردريس يف اللقرراء األول مرر  الرردور األول يف 

 داو 01 اشرمه واحرد اإلسرالميةب يف املدرسرة املتوسرطة -الفصر  الثراين
وتبرردأ موضرروعا كمررا قرررر يف . م 7105أغسررطس  70يف يرروم اجلمعررة  مرراالنق
LKS . و أمررررا " النشرررراطات يف املدرسررررة" و حتررررت املوضرررروع يف هرررراا الرررردور
 : الصور فهي استخدامختطي  ب

 تبداء الباحثة التعليم بالسالم و إعطاء الداف  .0
 تبنر الباحثة أهداف التعليمية يف مادر  املفردات اليوم .7
 اإلختبار القبل  إعطاء الباحثة .2

                                                           
 
 7105أبري    77يوم الراب   املالحظة يف.  
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وسررائ  الصررور يف التعلرريم  اسررتخدامتبررنر الباحثررة عرر  املررادر  ب .4
 املفردات

تعم  الباحثة التقييم بإعطاء أسئلة إىل التالميا ع  املفرردات  .5
 اليت قد تبنر الباحثة 

 مث أعطاء الباحثة املادر  ع  املوضوع النشاطات  يف املدرسة .7
 السالمختتم الباحثة التعليمية بالدرعاء و  .2

 اللقاء الثاني  . ب

قامررت الباحثررة اإلجررراء الترردريس يف اللقرراء األول مرر  الرردور األول يف 
 داو 01 ىاشرم واحرد اإلسرالميةب يف املدرسرة املتوسرطة -الفصر  الثراين

وتبردأ موضروعا كمرا قررر . م 7105أغسرطس  73يف يروم اجلمعرة  ماالنق
و " املدرسررةالنشرراطات يف " و حتررت املوضرروع يف هرراا الرردور . LKSيف 

 : الصور فهي استخدامأما ختطي  ب
 تبداء الباحثة التعليم بالسالم و إعطاء الداف  .0
 مراجعة الباحثة املادر  يف اللقاء األمس  .7
خمتررب  كيميرا  : املفردات يف ها  اللقاء هي)  تستخدم وسائ  الصور .2

طالرررئ  املكتبرررة  الرياضرررية  الفصررر   الرياضررريات  \املدرسرررة  التلميرررا
 ( راء  املقصفيق-قراء

 و إعطاء الباحثة السؤال ع  الصور .4
تعم  الباحثة التقييم بإعطاء أسئلة إىل التالميا ع  املفردات الريت قرد  .5

 تبنر الباحثة 
 ختتم الباحثة التعليمية بالدرعاء و السالم .7
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 اللقاء الثالا. ج

يف يف اللقرراء األول مرر  الرردور األول  قامررت الباحثررة اإلجررراء الترردريس
 داو 01 ىاشرم واحرد اإلسرالميةب يف املدرسرة املتوسرطة -الفصر  الثراين

وتبررردأ موضررروعا كمرررا قررررر . م 7105سررربتمرب  14يف يررروم اجلمعرررة  مررراالنق
و " النشرراطات يف املدرسررة" و حتررت املوضرروع يف هرراا الرردور . LKSيف 

 : الصور فهي استخدامأما ختطي  ب

 الداف تبداء الباحثة التعليم بالسالم و إعطاء  .0
 مراجعة الباحثة املادر  يف اللقاء األمس  .7
 تستخدم وسائ  الصور .2
 أعطاء الباحثة مترينات دور األول للتالميا .4
 ختتم الباحثة التعليمية بالدرعاء و السالم .5

 التنفيذ وا السوة الو  -2
 اللقاء الو   ( أ

كرران إجرررراء التررردريس يف اللقرراء األول مررر  الررردور األول الرراى قامرررت فيررره 
ب يف املدرسررة املتوسررطة اإلسررالمية واحررد هاشررم  -يف الفصرر  الثررام الباحثررة 

وتبررردأ موضررروعا   . م 7105أغسرررطس  70يف يررروم اجلمعرررة  مررراالنقداو  10
النشرررررراطات يف " و حتررررررت املوضرررررروع يف هرررررراا الرررررردور . LKSكمررررررا قرررررررر يف 

 . الصور استخدامو أما ختطي  ب" املدرسة

ومرر ت الباحثررة  كشررف  .يعترررب هرراا اللقرراء األول فرصررة الطلبررة للتعررارف
النشررراطات " وسرررألت الباحثرررةع  األحررروال املتعلقرررة باملوضررروع وهررري . الغيررراب
  ".املدرسة
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بدأت " النشاطات املدرسة" الباحثة اإلختبار قبلي حتت املوضوع  أعطت
الباحثرة ها  املاد  أعطت . يا قد يتعلمونالباحثة اإلختبار القبلي ألن التالم

ولكررر  يعلرررم األسرررتاذ دون .  أسرررتاذ حممرررد عرررارفناإلختبرررار الررريت درسرررهم مررر  
" مث جرأت الباحثة كررر املاد  بالوسيلة الصور  عر   . الوسائ  ع  ها  املاد 

 ". النشاطات املدرسة

 : بداية األنشطة شرحت الباحثة دون وساءل و قدمت الباحثة املاد 

 المعنى المفردات ةق 
 Laboratorium خمترب .0

 Kimia كيميا .7

 Sekolah املدرسة .2

 Bahasa Arab اللغة العربية .4

 Perpustakaan املكتبة .5

 Kantin مقصف .7

 Matematika الرياضيات .2

 Olahraga الرياضة .3

 Kelas الفص  .8

 Membaca يقراء-قراء .0

 Belajar يدر  -در  .00

 Murid طالئ\التلميا .07
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ال  ألن كملرررررت الباحثرررررة املررررراد  الباحثرررررة املررررراد  دون الوسرررررائ  أور  أعطرررررت
 :  مث قدرمت الباحثة األسئلة األتية. و استمار ها  العملية حىت إنتهاء. القبلي
 المعنى المفردات ةق 
0. ... Laboratorium 

 ... كيميا .7

 ... املدرسة .2

4. ... Bahasa Arab 

 ... املكتبة .5

7. ... Kantin 

2. ... Matematika 

 ... الرياضة .3

8. ... Kelas 

 ... يقراء-قراء .0

 ... يدر  -در  .00

07. ... Murid 

 
قامت الباحثة بشرح املواد الدراسية املناسبة بأهداف التعليم اعتمادا 

اختتمت . مبالحظة اإلتفاق واملناقشة لتأكيد فهم الطلبة ع  املاد  الدراسية
الفرصة بفتح باب السؤال كي الطلبة  يسألون مامل تعرفهم ع   الباحثة يف ها 

املاد  الدراسيةو اعطت الباحثة التشجي  لرتقية نشام الطلبة يف تعليم اللغة 
  .العربية  دعا الباحثة والطلبة واختتمهم بقراء  احلمدلة
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 اللقاء الثاني  ( ب

كان إجراء التدريس يف اللقاء األول م  الدور األول الاى قامت فيه 
 10ب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية واحد هاشم  -الباحثة يف الفص  الثام 

وتبدأ موضوعا كما قرر يف  . م 7105أغسطس  73يف يوم اجلمعة  ماالنقداو 
LKS . أما ختطي   و" النشاطات يف املدرسة" و حتت املوضوع يف هاا الدور

 . الصور استخدامب

يف بداية احلصة  دخلت الباحثة وسلم عل  الطلبة  ابتدأت الباحثة  
كمدرسة وسألت الباحثة كيف حال الطلبة  وم ت الباحثة كشف 

واعت " النشاطات املدرسة"سألت الباحثة ع  الدر  املاضي باملوضوع .الغياب
اإلجابة الصحيحة  واهتم  الطلبة باهتمام الباحثة ورقة اإلجابة مث أعطت الباحثة 

  .جيد

". النشاطات املدرسة"وقدمت الباحثة الصور  الستيعاب املفردات ع  
ظهرت الباحثة بعض الصور مث . هبا  الوسيلة سيسه  التالميا لتأكيد ذكريات

أعطت الباحثةالفرصة قدر عشرون دقيقة ملالحظة ورقة  .بينت الباحثة ع  الصور
وإجابة األسئلة  الحة وتفاهم الطلبة مر  اخري  إما اختار بعضهم املالحظة 

 أعطتمث . التالميا ءباملناقشة لتأكيد فهم مجي  أعضا الطلبة توقام .باملل 
 . السؤال عل  السبور  قب  إنتهاء الباحثة 
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 0 يف الدور الصور :  2اجلدوال
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الدراسية املناسبة بأهداف التعليم اعتمادا قامت الباحثة بشرح املواد 
اختتمت . مبالحظة اإلتفاق واملناقشة لتأكيد فهم الطلبة ع  املاد  الدراسية

الباحثة يف ها  الفرصة بفتح باب السؤال كي الطلبة  يسألون مامل تعرفهم ع  
طلبة يف تعليم اللغة املاد  الدراسية و اعطت الباحثة التشجي  لرتقية نشام ال

 . الباحثة والطلبة واختتمهم بقراء  احلمدلة تعاالعربية  د

 اللقاء الثالا ( ج

كان إجراء التدريس يف اللقاء األول م  الدور األول الاى قامت فيه 
 10ب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية واحد هاشم  -الباحثة يف الفص  الثام 

وتبدأ موضوعا كما قرر يف  . م 7105سبتمرب  4يف يوم اجلمعة  ماالنقداو 
LKS . و أما ختطي  " النشاطات يف املدرسة" و حتت املوضوع يف هاا الدور

  .الصور استخدامب

 .الصور استخداميعترب هاا اللقاء الثالث اإلختبار يف الدور األورل بعد  
 :التمرينات كما يلي

َجابَ  الّصِحيإَح  بَثيإَا أ، ب، ج، َو د . أ  !إختر اْلإِ
 ؟ "اْلَكَتئَ "َو " الِقرَاَء   "املرررَْعََن َما  .0

 Membaca dan Menulis . أ
  Membaca dan Menggambar  . ب
  Menggambar dan Menulis . ج
 Menulis dan Membaca . د

 ؟"ْاملررَْدَرَسِة الثَّاَنوِيَّةِ "َما ْاملرررَْعََن  .7
 SMP. د MTS. ج MA. ب  SMA . أ
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 الدَّْرَ  ..... الِتْلَمْيا   .2
 َيْكت ئ   .ج   يَرْقرَاء   . أ
 َيْسَم   . د   يَرْرس م    . ب

4. Kata “Perpustakaan” dalam B.Arab Ialah… 
َْقَصف   . أ

 الَفْص   . ج   امل
َْكَتَبة    . ب

 احَلمَّام  . د   امل

  ....َنْسرَتِْيح  يف الَساَعةِ  .5
 السَّاِدَسة  . د الَعاِشَر . ج الثَاِم . ب الَتاِسَعة . أ

 ير ْوس ف اْلِكَتاَب ..... .7
 يَقرَاء  . د َيْكن س  . ج ت ئ  َيكْ . ب َيْسَم    . أ

 ِلطََلِئ اْلِعْلم ...يفْ ك  َّ يَرْوم َيْاَهئ  َأْ ٌَد ِإىَل  .2
ْقَصفِ  . أ

َ
ْدَرَسةِ . ج البَرْيتِ . ب امل

َ
ْيَدانِ . د امل

َ
 امل

 يَف اْلَمْدَرَسةِ ....َعاِئَشةٌ  .3
 َتْدر ِسْنَ . د َتْدر    . ج َيْدر    . ب أَْدر     . أ

 االل)) ...يف السَّاَعةِ أَْذَهئ  ِإىَل اْلَمْدَرَسِة  .8
 السَّاِدَسة َو النِّْصف. ج  السَّاِدَسة و الرُّْب  . أ
 السَّاِدَسة. د   السَّاِبَعة  . ب
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  .....أ ِحئُّ َدْر َ  .01
 الِفْقهِ . د اللَُّغة األندونيسية. ج اللَُّغة اإلجنليزية. ب  اللَُّغة الَعَربَِية . أ
ْعََن  .00

َ
 ؟ " َتْسَتِعيرْر  فَاِطَمٌة ك ت ئ  اللَُّغة اْلَعَربِية" َما امل

 Fatimah menulis buku bahasa Arab . أ
 Fatimah meminjam buku bahasa Arab . ب
 Fatimah menggambar buku bahasa Arab . ج
 Fatimah membaca buku bahasa Arab . د

  ...َتْاَهئ  َمْرمَيٌ ِإىَل اْلَمْدَرَسة بِا .07
 اجَلوَّاَلةِ . د السَّيَّاَر ِ . ج احلَاِفَلةِ . ب الدَّرَّاَجةِ  . أ
 يف اْلَمْيَدانِ ... َعزِيْرزٌ  .02
 يَرْقرَاء  . د الرِّيَاَضة. ج يَرَنام  . ب  الرِّيَاِضَيات . أ
عََن  .04

َ
 ؟"الَفْص   " َما امل

 Halaman. د Kebun. ج Kelas. ب  Sekolah . أ

 ...أََماَم اْلَفْص ِ  .05
 ص َورٌ . د ك ْرِسي  . ج  الَسبرُّْوَر ٌ . ب  بَابٌ  . أ

 
ِئَلِ  اإلَتَِي ِ  . ب َ إ  !َأِجبإ َعِا الإ

 ؟"اللَُّغة الَعَربَِية َو اللَُّغة اإلجنليزية َو احَلِدْيث" َما َمْعََن ِمْ  َكِلَمٍة  .0
 (Papan Tulis)........ ْ ٌَد مَيَْسح  أَ  .7
 (Terjemahkan kedalam B.Indonesia)!" ِهْند ْون َتْكت ئ  الرَِّسالَة" .2
 (Kelas.........)َعاِمَر  َتْدر    الرِّيَاِضَيات يَف  .4
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 (Kantin........)ْي الَشاي يف رتَِ َعزِْيز َيشْ  .5

َرَداِت التَّاِلي. ج  !تَثرإِج إ اإلُمفإ

َرَدات َرَدات اإلمثثَثثعإَنى اإلمثثُفإ  اإلمثثثَعإَنى اإلمثثثُفإ
 Membaca   ك ْرِسي  

 Belajar    الرِّيَاَضة

 Matematika   يَرْومٌ 

 Menulis   َأْصِدقَاءٌ 

ْقَصفِ 
َ
 Perpustakaan   امل

 Kelas   خم َْتبَررٌ 

 Pelajar/ Siswa   ِكْيِمَياء

 Bahasa Arab   السَّبرُّْوَر 

ةَةِ . د َلِ  َوالصُّوإ  ! ِصلإ بَثيإَا الإُجمإ
(Jodohkanlah kalimat berikut dengan gambar yang tepat!) 

َل    ةَقإ    ةَة   ُجمإ  ُصوإ
 بالدَّرَّاَجةِ َعاِمَرٌ  َتْاَهئ  ِإىَل اْلَمْدَرَسِة َمَ  َأْصِدقَاِئها  1

  .أ
َجلَّة يف اْلَمْكَتَبةِ  2

َ
 ع َمٌر يَرْقرَأ  امل

 . ب
 َيْدر    اأْل ْسَتاذ ِف الَفْصِ   3

  .ج
ْخَترَبِ َأْ ٌَد َيْدر    الِكْيِمَيا يف    4

 
 امل

 . د
 َعاِمَرٌ  َتْشرَتِْي الَشاي يف اْلَمْقَصفِ  5

  . ه
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اختتمت الباحثة يف ها  . دقائق لتمرينات 31أعطت الباحثةالفرصة قدر 
الفرصة بفتح باب السؤال لفهم مامل تعرفهم ع  املاد  الدراسيةو اعطت الباحثة 

والطلبة  التشجي  لرتقية نشام الطلبة يف تعليم اللغة العربية  ودعا الباحثة
 .واختتمهم بقراء  احلمدلة

 الم اظ  وا السوة الو   -3
وم  . والحظت الباحثة مجي  أنشطة التالميا طول استيعاب املفردات

املالحظة  يقوم الطلبة بالتعلم التعاوين عند عملية التعليم يف رأي رأي غري  
وأن %. 71وح  الطلبة  املشكالت ع  املفردات . عند التعلم التعاوين

الطلبة  يظهرون أهنم حيمسون يف تعليم املاد   ويفرحون الطلبة  طول عملية 
إما استيعاب املفردات مل . التعليم  ظهرت م  الوجود اإلراد  واجلهد الطلبة 

 . ذكر املفرداتبعضهم مل يستطيعون تك  صحيحة وواضحة و 
 االنعكاس -4

لرتقية استيعاب املفردات  الصور استخداموبعد انتهاء تعليم اللغة العربية ب
داو  10ب يف املدرسة املتوسطو اإلسالمية واحد هاشم  -يف الفص  الثام 

  ظهر الطلبة وجود اإلراد  واجلهد يف تعليم املفردات إما مل تك  ماالنق
تناولت الباحثة نتيجة االختبار و . صحيحة وواضحة وبعضهم مل يستطيعون

. KKM 21الصور   يدل عل  الطلبة  مل يتصلوا إىل حد  استخدامب
فوجبت الباحثة . مقبولويسم   57 22ونتائج املعدلة يف الدور األول يعين 
ومشكلة يف هاا الدور أن بعض الطلبة  مل . بإقامة التخطي  يف الدور  الثاين
 . يستطعوا ع  ياكروا املفردات
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 السوة الثاني
 الثانيالتخ يط في السوة  -0

 اللقاء الو  ( أ
يف  الثاينقامت الباحثة اإلجراء التدريس يف اللقاء األول م  الدور 

 ماالنق داو 01 هاشم واحد اإلسالميةب يف املدرسة املتوسطة -الفص  الثاين
و . LKSوتبدأ موضوعا كما قرر يف . م 7105سبتمرب  00يف يوم اجلمعة 

 استخدامو أما ختطي  ب" املدرسةالنشاطات يف " حتت املوضوع يف هاا الدور 
 : الصور فهي

 تبداء الباحثة التعليم بالسالم و إعطاء الداف  .0
 تبنر الباحثة أهداف التعليمية يف مادر  املفردات اليوم .7
وسرائ  الصرور يف التعلريم  اسرتخدامتطبيق الباحثة عر  املرادر  ب .2

 املفردات
املفرردات  تعم  الباحثة التقييم بإعطاء أسئلة إىل التالميا ع  .4

 اليت قد تبنر الباحثة 
 مث أعطاء الباحثة املادر  ع  املوضوع النشاطات  يف املدرسة .5
 ختتم الباحثة التعليمية بالدرعاء و السالم .7

 اللقاء الثاني  ( ب

يف  الثرراينمرر  الرردور  الثرراينقامررت الباحثررة اإلجررراء الترردريس يف اللقرراء 
 داو 01 هاشرم واحرد اإلسرالميةب يف املدرسرة املتوسرطة -الفص  الثراين

وتبررردأ موضررروعا كمرررا قررررر . م 7105سررربتمرب  03يف يررروم اجلمعرررة  مررراالنق
 "النشاطات يف املدرسة" و حتت املوضوع يف هاا الدور . LKSيف 
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 : الصور فهي استخدامو أما ختطي  ب 
 تبداء الباحثة التعليم بالسالم و إعطاء الداف  .0
 مراجعة الباحثة املادر  يف اللقاء األمس   .7
 -صررلر : املفررردات يف هررا  اللقرراء هرري) تسررتخدم وسررائ  الصررور  .2

يكتررئ  مطيرر   صررديقة  صررديق  والررد و والررد    -يصررلري  كتررئ
 (املرض   اللغة اإلجنيليزية  الطئر  اجلامعة

 للتالميا  الثاين أعطاء الباحثة مترينات دور .4
 ختتم الباحثة التعليمية بالدرعاء و السالم  .5

 نيالتنفيذ وا السوة الثا -2
 اللقاء الو   ( أ

كرران إجررراء الترردريس يف اللقررراء األول مرر  الرردور الثررراين الرراى قامررت فيررره 
 10ب يف املدرسررة املتوسررطة اإلسررالمية واحررد هاشررم  -الباحثررة يف الفصرر  الثررام 

وتبرردأ موضرروعا كمررا قرررر يف  . م 7105سرربتمرب  00يف يرروم اجلمعررة  مرراالنقداو 
LKS . و أمررا ختطرري  " النشرراطات يف املدرسررة" و حتررت املوضرروع يف هرراا الرردور

  .الصور استخدامب
دخلت الباحثة وسلمت عل  الطلبة   بدأت الباحثة كمدرسة وسألت 

سألت الباحثة ع  األحوال املتعلقة . كيف حال الطلبة  وم ت كشف الغياب
يصلري    -صلر : جديد يعين ت  مبفردا"النشاطات يف املدرسة"ي باملوضوع وه

ي   صديقة  صديق  والد و والد   املرض   اللغة يكتئ  مط -كتئ
 . اإلجنيليزية  الطئر  اجلامعة
وقدمت الباحثة الصور  الىت أعدهتا قب  عملية يف بداية األنشطة  

 . التعليم
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 7يف الدور الصور: 3اجلدوال 

    

   

   
الرررريت بعرررد أعطرررت الباحثرررة أمررررت الباحثررررة إىل التالميرررا ليررراكروا املفرررردات 

إخرررتت الباحثررة بعررض التالميررا   و قرردرم إحرردى التالميررا ليرراكر . تسررم  بالصررور
مث إخرررت الباحثررة التلميررا مث يسررأل إىل صررديقهم أمررام الفصرر  بالوسررائ   .املفررردات
 .  الصور

علرر  السرربور  مث يكتررئ التالميررا علرر  السرربور   و أعطررت الباحثررة السررؤال
 .أيضا  حىت إنتهاء
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ح املرررواد الدراسرررية املناسررربة بأهرررداف التعلررريم اعتمرررادا قامرررت الباحثرررة بشرررر 
اختتمرررت . مبالحظرررة اإلتفررراق واملناقشرررة لتأكيرررد فهرررم الطلبرررة عررر  املررراد  الدراسرررية

الباحثرة يف هرا  الفرصرة بفرتح براب السررؤال كري الطلبرة  يسرألون مرامل تعررفهم عرر  
م اللغرررة املررراد  الدراسررريةو اعطرررت الباحثرررة التشرررجي  لرتقيرررة نشرررام الطلبرررة يف تعلررري

 . العربية  دعا الباحثة والطلبة واختتمهم بقراء  احلمدلة

 اللقاء الثاني  ( ب

كان إجراء التدريس يف اللقاء األول م  الدور األول الاى قامت فيه 
 10ب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية واحد هاشم  -الباحثة يف الفص  الثام 

وتبدأ موضوعا كما قرر يف  . م 7105سبتمرب  03يف يوم اجلمعة  ماالنقداو 
LKS . و أما ختطي  " النشاطات يف املدرسة" و حتت املوضوع يف هاا الدور

 . الصور استخدامب

. الصور استخداميعترب هاا اللقاء الثاين اإلختبار يف الدور الثاين بعد 
  :التمرينات كما يلي

َجابَ  الّصِحيإَح  بَثيإَا أ، ب، ج، َو د . أ  !إختر اْلإِ

 َماِشًيا .....َسْلَمان َياَهئ  ِإىَل  .0
 اجل م َعةِ . د املْدرَسةِ . ج اجلَاِمَعةِ . ب اجَلَماَعةِ  . أ
 ؟ " م ِطْي ٌ " َمااملْعََن ِمْ  َكِلَمٍة  .7

 Membantu. ج   Taat . أ
 Melanjutkan. د   Mentaati  . ب

 ؟"ْاملررَْدَرَسِة الثَّاَنوِيَّةِ "َما ْاملرررَْعََن  .2
 MTs. د SMA. ج MA. ب SMP . أ
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  ....اإِلْسرتَاَحة يف السَّاَعة  .4
 التَّاَس َ . د الَعَشرَ . ج  التَّاِسَعة َو النِّْصف. ب الَعاِشَر  . أ
 ؟ " الِطئَّ َو الطَِبْيئٌ " َمااملْعََن ِمْ  َكِلَمٍة  .5

 Kedokteran dan Dokte. ج  Dokter dan Kedokteran . أ

 Fakultas Kedokteran dan dokter. د Dokter dan Fakultas Kedokteran  . ب

 ...األ ْسَتاذ  ير بَرنِّ َدْر َ  .7
 اللَُّغة األندونيسية. ج  اللَُّغة الَعَربَِية . أ

 احَلِديث. د  اللَُّغة اإلجنليزية. ب

 ؟ " َصِديْرَقٌة " َمااجَلْم   مْ  . 2

 َصِحْيَبةٌ . د  َصِديْرَقاتٌ . ج  َأْصَحابٌ . ب َأْصِدقَاءٌ . أ

 ... َمىَت تَرْرِج   ِمَ  اْلَمْدَرَسِة؟ أَْرِج   . 3

 يف السَّاَعِة َواِحَدِ  َو النِّصفِ . ج  يف سَّاَعِة الَواِحَدِ  َو النِّْصفِ . أ

 يف السَّاَعِة الَواِحد َو النِّْصفِ . د يف السَّاَعِة الَواِحَدِ  َو النِّْصفِ . ب

 ؟ " َيْاَهئ  ِإىَل املْقَصِف َمَ  َأْصِدقَائِهِ  َعزِيْرزٌ " َمااملْعََن ِمْ  َكِلَمٍة .  8

 Aziz pergi ke kantin bersama teman- temannya. أ

 Aziz pulang ke rumah bersama teman- temanya. ب

 Aziz pergi ke kantin bersama teman- temanya. ج

 Aziz pergi ke kantin bersama saudaranya. د
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 االَُّغة الَعربَِية يف اجلَاِمَعةِ ....َأْ َدٌ . 01
 َتْدر ِسْنَ . د  َيْدر    . ج َتْدر    . ب أَْدر    . أ

 يف املْسِجِد لِلصَّاَلِ  الصُّْبحِ ....َمْرميَْ . 00

 ت َصلِّي. د تر َواِص   . ج أ َصلِّي. ب ي َصلِّي. أ

رَاِدف مْ  َكِلَمٍة . 07
 
 ؟ "َواِلٌد " َما امل

 اْب ٌ . د  َوَلدٌ . ج  أ م  . ب  َأبٌ . أ

ْرَض  " ما املعََن ِم  َكِلَمٍة . 02
َ
 ؟ "امل

 Orang yang sedang sakit. ج  Sakit. أ 

 Orang- orang sakit. د Sedang Sakit. ب

 ؟ " َمرِْيٌض " َما الِضدُّ ِم  َكِلَمٍة . 04

 َصاحِلَةٌ . د ِصحَّةٌ . ج َصاِلحٌ . ب َصِحْيحٌ . أ

 الدَّْرَ  ..... الِتْلَمْيا  . 05

 َنْكت ئ  . د َتْكت ئ  . ج أ ْكت ئْ . ب َيْكت ئ  . أ
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ةَةِ . ب َلِ  َوالصُّوإ  ! ِصلإ بَثيإَا الإُجمإ
(Jodohkanlah kalimat berikut dengan gambar yang tepat!) 

َل    ةَقإ    ةَة   ُجمإ  ُصوإ
 يَزِْيٌد ي َصلِّي الِعَشاء يف املَصلَّ  1

  .أ
 أَْدر    يف اجلَاِمَعِة ك  َّ يَرْومٍ  2

 . ب
 ع َمٌر يَرْقرَاء  الدَّْرَ  يف الغ رَفِة  3

  .ج
 َعاِئَشٌة ملَْ حَتْض ْر ِإىَل املْدَرَسِة ألَنرََّها َمرِْيَضةٌ  4

 . د
 الِتْلِمْيا  َيْشرَتِى الطََعام يف املقَصفِ  5

 .  ه
َرَداِت . ج  !التَّاِليتَثرإِج إ اإلُمفإ

َرَدات َرَدات اإلمثثَثثعإَنى اإلمثثُفإ  اإلمثثثَعإَنى اإلمثثثُفإ
 B.Inggris   َمرِْيضٌ 

 Belajar    الرِّيَاَضة

 Matematika   الِطئَّ 

 Taat   َأْصِدقَاءٌ 

 Perpustakaan   املْقَصفِ 

 Universitas   خم َْتبَررٌ 

 Teman- teman (pr)   َوالدٌ 

 Bahasa Arab   َواِلَد ٌ 
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ِئَلِ  اإلَتَِي ِ . د َ إ  !َأِجبإ َعِا الإ

  ..........أَْدر    ِكيِمَيا يف . 0

فرْرَتِ .......ي وس ٌف َيْكت ئ  الدَّْرَ  با. 7  عَل  الدَّ
 االن؟ السَّاَعة التَّاِسَعة َصَباًحا.......َكم. 2
4! .Terjemahkan kedalam b.Indonesia  

 " َسْلَمان َيْدر    اللَُّغة اإلجنليزية يف اْلَفْص ِ "

5 .Terjemahkan kedalam b. Arab! 

 "Ibu pergi ke masjid untuk sholat maghrib" 

 الم اظ  وا السوة الثاني  -3

وتالحة الباحثة مجي  أنشطة التالميا طول استيعاب املفردات 
 %.  4 32ن وصول النتيجة أل يف الدور الثاين مستوى جيدالصور  استخدامب

إن الطلبة  حيبون استيعاب املفردات بزياد  الصور   ويفرحون وال يشعرون 
والطلبة  يشعرون السهلة . باملل  وهاا يظهر م  النشام طول عملية التعليم

 ". النشاطات املدرسة"الستيعاب املفردات باملوضوع يف 

ونتائج . استيعاب املفردات يفة االختبار ملعرفة كفاء  الطلبة قامت الباحث
ونتائج املعدل لك    4 32أي  جيداالختبار يف الدور الثاين وصلت إىل مستوى 

أي %  34 املفرداتوأراء  أي مستوى جيد%  7 38املفردات : كفاء  هي
 .مستوى جيد
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 اْلنعكاس -4
أن الطلبة  حيبون . الصور استخداموبعد انتهاء تعليم اللغة العربية ب

ويفرحون وال يشعرون باملل  وهاا يظهر م  . استيعاب املفردات بزياد  الصور 
ونتائج االختبار يف الدور الثاين وصلت إىل مستوى . النشام طول عملية التعليم

 . KKM21ويبلغ إىل حد .  4 32جيد أي 

 (8)جدوال 

 القبلى نتيج  االختباة

 الجمل  اْل   ةق 
0. Dini Amelia 23 
7. Devina 23 
2. Wulan Sri W 23 
4. Yuni Amanda 21 
5. Intan Nur J 73 
7. Bagas Dwi 55 
2. Adi Kusdianto 71 
3. M. Sulaiman 21 
8. Fitria Ningsih 75 
01. Ahmad Khudori 23 
00. Nazilatur R 23 
07. Viviana Dwi W 53 
02. Raharjo Soko W 41 
04. Eka Nafiatul M 31 
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05. Safa Amelia 55 
07. Karisma Puspita 23 
02. Winda U S 23 
03. Uswatul Rodiyah 23 
08. Siti Nur Afifah 22 
71. Ceo 05 
70. Nazil Nur L 23 
77. Arif 53 
72. Shihabur Romadhon 75 
74. Roby C 72 
75. Muchammad Ridho A 71 
 0482 وجموع  

 

 الصوة  ا تخسامترقي  ا تيعاب المفردات ب - ب
 الدور األول ( أ

املفردات  استيعابقامت الباحثة االختبار ملعرفة كفاء  الطلبة  يف 
 : وها  نتيجة االختبار يف الدور األول. الصور استخدامب
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 (01) جسوا 
 0نتيج  االختباة

الةاء  المفردات اْل   ةق 
 المفردات

 البيان الجمل 

  71 41   
0. Dini Amelia 51 22 33 جيد 
7. Devina 71 25 85 جيد جدا 
2. Wulan Sri W 51 27 37 جيد 
4. Yuni Amanda 71 73 33 جيد 
5. Intan Nur J 51 73 23 مقبول 
7. Bagas Dwi 51 25 35 جيد 
2. Adi Kusdianto 22 21 72  فاش 
3. M. Sulaiman 78 71 48  فاش 
8. Fitria Ningsih 51 24 34 جيد 
01. Ahmad Khudori 71 24 84 جيد جدا 
00. Nazilatur R 71 24 84 جيدجدا 
07. Viviana Dwi W 41 22 22 مقبول 
02. Raharjo Soko W 51 24 34 جيد 
04. Eka Nafiatul M 71 23 83 جيد جدا 
05. Safa Amelia 51 23 33 جيد 
07. Karisma Puspita 51 23 33 جيد 
02. Winda U S 51 27 37 جيد 
03. Uswatul Rodiyah 41 21 21 مقبول 
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08. Siti Nur Afifah 71 25 85 جيد جدا 
71. Ceo 03 05 22  فاش 
70. Nazil Nur L 71 24 84 جيد جدا 
77. Arif 00 01 70  فاش 
72. Shihabur 

Romadhon 
 فاش  75 75 41

74. Roby C 21 21 71  فاش 
75. Muchammad 

Ridho A 
 جيد 33 23 51

  0828 222 0070 جمموعة 
 

ودرجة التكرار  0السابق يتضح أن نتائج الطلبة  يف االختبار  دوالنظرا إىل اجل
 : تصنيفها إىل

 %  74طالب أي   7درجة جيد جدا حص  عليها  ( 
 % 41طالب أي  01درجة جيد حص  عليها  (2
 % 07طالب أي  2درجة مقبول حص  عليها   (3
 % 74 طالب أي  7درجة فاش  حص  عليها   (4

 :ملعرفة نسبة النتيجة مجي  الطلبة  م  املائة  استخدمت الباحثة الرمز كما يلي

  0828   الدراجة احملصولة        
 % x 011 =%  x011 =22 57   =  الدراجة املعدلة 

 7511   النتيجة املثإلىة       
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م  النتيجة املعدلة السابقة حسئ املعيار املستخدم يف هاا البحث  تعرف أن 
 ألن حصول نتيجة وقبو قدر  مجي  الطلبة  يف استيعاب املفردات علي مستوى 

22 57 % 
 

 :ملعرفة نسبة نتيجة املفردات م  املائة  استخدمت الباحثة الرمز كما يلي
  0070  الدراجة احملصولة   

 % x 011 =%   011=%22 4   = الدراجة املعدلة 
 0511   النتيجة املثإلية   

م  النتيجة املعدلة السابقة حسئ املعيار املستخدم يف هاا البحث  تعرف أن  
ألن حصول  وقبو قدر  التالميا علي املفردات يف استيعاب املفردات علي مستوى 

 .% 4 22نتيجة 
 

 :املفردات م  املائة  استخدمت الباحثة الرمز كما يليوملعرفة نسبة نتيجة اراء 
 222   الدراجة احملصولة       

 % x 011 =%   011 =%22 2   =  الدراجة املعدلة 
 0111   النتيجة املثإلىة        
م  النتيجة املعدلة السابقة حسئ املعيار املستخدم يف هاا البحث  تعرف أن  

ألن حصول  وقبو الصور علي مستوى  استخدامباملفردات اراء اقدر  التالميا عل  
 % 2 22نتيجة  
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 (00) جدوال

 0نسبة مئوية لنتيجة املفردات يف االختبار 

 الدراجات الرقم
 املفردات

 املستوى
 نسبة مئوية  التكرار

 جيد جدا % 73 02 81-011 0
 جيد 07% 4 31-38 7
 مقبول 07% 2 21-28 2
 فاش  4% 0 21< 4
  75 011%  

 

 (07) جدوال

 0نسبة مئوية لنتيجة أراء ااملفردات يف االختبار 

 الدراجات الرقم
 أراء الكتابة

 املستوى
 نسبة مئوية  التكرار

 جيد جدا-  - 81-011 0
 جيد 74% 07 31-38 7
 مقبول 74% 7 21-28 2
 فاش  07% 2 21< 4
   011%  
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(  0) السابق يض  أن نتائج املفردات لدي الطلبة  يف االختبار دوالنظرا إىل اجل
 : كما يلي

 %73 أيطالبا  02درجة جيد جدا حص  عليها  (0
 %07أي  طالب 4درجة جيد حص  عليها  (7
 %07أي  طالب 2درجة مقبول حص  عليها   (2
 %4أي  طالب 0درجة  فاش  حص  عليها  (4

   0السابق يض  أن نتائج أراء املفردات لدي الطلبة  يف االختبار دوالنظرا إىل اجل
 : كما يلي

 .%أي .  درجة جيد جدا حص  عليها  (0
 %74أي  طالبا 07درجة جيد حص  عليها  (7
 %74طالب أي  7درجة مقبول حص  عليها  (2
 %07طالب أي   2درجة فاش  حص  عليها  (4

 (02) جدوال

 األولنتائج االختبار الدور 

 معيار أراء املفردات املفردات 
 57 22 2 22 4 22 نتيجة
 مقبول مقبول مقبول مستوى

ونتائج . 57 22مقبول أي ونتائج االختبار يف الدور األول وصلت إىل مستوى 
أي مستوى مقبول  وأراء املفردات % 4 22املفردات : املعدل لك  كفاء  هي

 . أي مستوى مقبول% 2 22
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 السوة الثاني ( ب

 استخداماملفردات ب استيعابقامت الباحثة االختبار ملعرفة كفاء  الطلبة  يف 
 : وها  نتيجة االختبار يف الدور االثاين. الصور

 (04 ) جسوا 
 2نتيج  االختباة

 البيان اجلملة األراء املفردات املفردات اإلسم رقم
  71 41   
0. Dini Amelia 71 28 88 جيد جدا 
7. Devina 71 27 87 جيد جدا 
2. Wulan Sri W 71 20 80 جيد جدا 
4. Yuni Amanda 71 20 80 جيد جدا 
5. Intan Nur J 51 22 32 جيد 
7. Bagas Dwi 71 20 80 جيد جدا 
2. Adi Kusdianto 51 21 31  جيد 
3. M. Sulaiman 41 21 21 مقبول 
8. Fitria Ningsih 71 22 82 جيد جدا 
01. Ahmad Khudori 71 24 84 جيد جدا 
00. Nazilatur R 71 25 85 جيد جدا 
07. Viviana Dwi W 71 21 81 جيد جدا 
02. Raharjo Soko W 51 25 35  جيد 
04. Eka Nafiatul M 71 27 87 جيد جدا 
05. Safa Amelia 71 27 87 جيد جدا 
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07. Karisma Puspita 51 23 33  جيد 
02. Winda U S 51 28 38  جيد 
03. Uswatul Rodiyah 51 22 32  جيد 
08. Siti Nur Afifah 51 28 38 جيد 
71. Ceo 25 25 21 مقبول 
70. Nazil Nur L 71 25 85 جيد جدا 
77. Arif 25 25 21 مقبول 
72. Shihabur 

Romadhon 
 مقبول 27 77 51

74. Roby C 71 27 87 جيد جدا 
75. Muchammad 

Ridho A 
 جداجيد  81 21 71

  7035 341 0245 جمموعة 
ودرجة  0السابق يتضح أن نتائج الطلبة  يف االختبار  دوالنظرا إىل اجل
 : التكرار تصنيفها إىل

 %  57طالبا أي  04درجة جيد جدا حص  عليها  (0
 % 73طالب أي  2درجة جيد حص  عليها  (7
  % 07طالب أي  4درجة مقبول حص  عليها   (2
 % 1 طالب أي  1درجة فاش  حص  عليها   (4

 :ملعرفة نسبة النتيجة مجي  الطلبة  م  املائة  استخدمت الباحثة الرمز كما يلي

 7035   الدراجة احملصولة        
 % x 011 =%  x011 =32 4   =  الدراجة املعدلة 

 7511   النتيجة املثإلىة       
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م  النتيجة املعدلة السابقة حسئ املعيار املستخدم يف هاا البحث  تعرف أن 
 4 32 ألن حصول نتيجةجيس قدر  مجي  الطلبة  يف استيعاب املفردات علي مستوى 

% 
 

 :ملعرفة نسبة نتيجة املفردات م  املائة  استخدمت الباحثة الرمز كما يلي
  0245  الدراجة احملصولة   

 % x 011 =%   x011=%38 7   = الدراجة املعدلة 
 0511   النتيجة املثإلىة   

م  النتيجة املعدلة السابقة حسئ املعيار املستخدم يف هاا البحث  تعرف أن  
ألن حصول نتيجة جيس قدر  التالميا علي املفردات يف استيعاب املفردات علي مستوى 

38 7 % 
 

 :دات م  املائة  استخدمت الباحثة الرمز كما يليوملعرفة نسبة نتيجة اراء املفر 
 341   الدراجة احملصولة       

 % x 011 =%  x011 =%34   =  الدراجة املعدلة 
 0111   النتيجة املثإلىة        

 

م  النتيجة املعدلة السابقة حسئ املعيار املستخدم يف هاا البحث  تعرف أن 
ألن حصول نتيجة   جيسالصور علي مستوى  استخدامباراء ااملفردات قدر  التالميا عل  

34% 
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 (05) جدوال

 7 وية لنتيجة املفردات يف االختبارنسبة مئ

 الدراجات الرقم
 املفردات

 املستوى
 نسبة مئوية  التكرار

 جيد جدا 34% 70 81-011 0
 جيد 07% 4 31-38 7
 مقبول 1% 1 21-28 2
 فاش  1% 1 21< 4
  75 011%  

 (07) جدوال

  7يجة أراء ااملفردات يف االختبار نسبة مئوية لنت

 الدراجات الرقم
 أراء الكتابة

 املستوى
 نسبة مئوية  التكرار

 جيد جدا-  - 81-011 0
 جيد 27% 08 31-38 7
 مقبول 74% 7 21-28 2
 فاش  1% 1 21< 4
   011%  
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(  7) السابق يض  أن نتائج املفردات لدي الطلبة  يف االختبار دوالنظرا إىل اجل
 : كما يلي

 %34 أيطالبا  70درجة جيد جدا حص  عليها  (0
 %07أي  طالب 4درجة جيد حص  عليها  (7
 %1أي  طالب 1درجة مقبول حص  عليها   (2
 %1أي  طالب 1درجة  فاش  حص  عليها  (4

   0السابق يض  أن نتائج أراء املفردات لدي الطلبة  يف االختبار دوالنظرا إىل اجل
 : كما يلي

 .%أي .  درجة جيد جدا حص  عليها  (0
 %27أي  طالبا 08درجة جيد حص  عليها  (7
 %74طالب أي  7درجة مقبول حص  عليها  (2
 %1طالب أي   1درجة فاش  حص  عليها  (4

 (02) جدوال

 الثاينانتائج االختبار الدور 

 معيار أراء املفردات املفردات 
 4 32 34 7 38 نتيجة
 جيد جيد جيد مستوى

. 4 32أي  جيسوصلت إىل مستوى  الثاينونتائج االختبار يف الدور ا
  وأراء جيسأي مستوى % 7 38املفردات : ونتائج املعدل لك  كفاء  هي

فإذن قد حصلت النتائج السابقة إىل حد  .جيسأي مستوى % 34املفردات 
KKM 21.   
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 (03) جدوال
 ع  املقارنة نتيجة كفاء  الطلبة يف الدور األول والدور الثاين

 وستوى المفردات 
أةاء 

 وستوى المفردات

الدور 
 األول 

 مقبول 2 22 مقبول 4 22

الدور 
 الثاين

 جيد 34 جيد  7 38

 

 (08) جدوال
 ع  املقارنة نتيجة الطلبة  باالختبار يف الدور األول والدور الثاين

االختباة في  
 السوة الو 

االختباة في 
 السوة الثاني 

 وعياة النجاح

 43 37   4 32 57 22 التكرار 
 جيد جيد مقبول مستوى نتيجة 

 

ب  يف املدرسرررة -أن نترررائج الطلبرررة  الفصررر  الثرررام  دوالكمرررا ظهرررر يف اجلررر
. وصرلت إىل معيرار النجراح جيرد ماالنقداو  10املتوسطة اإلسالمية واحد هاشم 

 : وفيما يلي تص  مقارنة نتائج يف الدور األول والدور الثاين

 7 38والردور الثراين  4 22كانت نتيجة مؤدلة يف املفرردات يف الردور األول   .0
 .7 07ارتفعت 
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  34والرررردور الثرررراين 2 22كانررررت نتيجررررة مؤدلررررة يف أراء املفررررردات  الرررردور األول .7
 2 7وارتفعت 

وارتفعررت   4 32الرردور الثرراين 57 22ار النتيجررة يف الرردور األول  كانررت معيرر .2
8 3 

 المناقش  -ج

 الصوة ا تخسامت بيق  .0
الصرررررور  اسرررررتخدامكمرررررا حبثرررررت الباحثرررررة يف عرررررر  البيانرررررات أن تطبيرررررق 

  .رغبة الطلبةيستطي  أن تنمية 
الصور احدى مر  االوسرائ  الرىت تسرتخدمها لتجعر  الطلبرة   استخدامإن 

حريررررة و اسررررة و نشرررريطة عنررررد عمليررررة التعلرررريم ألن رغبررررة الطلبررررة يعرررردى إىل عرررردم 
 . التكلف عند عملية الواجبة

رغبررة الطلبررة ووصررول تنميررة هررا  اإلسرررتاتيجية مناسرربة ألن يشررج  الطلبررة ل
 . إىل أهداف املشرتك  ويساعد الطلبة النتهاء الواجبة

كمررررا رأى حممررررد علرررري اخلرررروا أن إحرررردى اختبررررارات اإلنشرررراء املوجررررة هرررري 
عند تقيريم تعلريم مهرار  الكتابرة  قريم املردر  مر  حيرث املفرردات . وصف الصور 

 ملعرفرررة مهرررار  وهررراا يناسرررئ بررررأي يررراكوبس أن معرررايري. والتنظررريم والقواعرررد اللغويرررة
الكتابررة ولتقيرريم مهررار  الكتابررة هرري احملترروى أو املضررمون والتنظرريم واملفررردات واللغررة 

 . وقواعدها والكتابة اإلمالئية
قردر   ترقيرة لالك اسرتخدمت الباحثرة هرا  الطريقرة ألن  يسراعد الطلبرة إىل 

وكرررر  الطلبررررة عتهرررردون معررررا عنررررد التعلرررريم .  التعرررراوين لوصررررول إىل هرررردف مشرررررتك
ولنجرراح التعلرريم وجررئ علرر  كرر  الطلبررة أن حيرررتم . لوصررول إلىفهررم املرراد  الدراسررية

علررر  رأي غرررري  وال يشرررعروا رأيررره أحسررر  مررر  غرررري  ألن عررردم اإلحررررتام يعررردي إىل 
 . فش  التعلم
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مرررر  . الصررررور يشرررراعد الطلبررررة حلرررر  املشرررركلة عرررر  الصررررور  اسررررتخدامتطبيررررق 
 7. لصور  عميقالتحلي  االصور هي تشج  التالميد استخدامأهداف 

الطلبة يف الصور يسه   استخداماتفقت الباحثة ع  األراء السابقة أن 
 . حتلي  الصور   ألن يقوم الطلبة باملناقشة بينهم  وها  يعدى إىل حتلي  الصور 

 الصوة  ا تخسامترقي  ا تيعاب المفردات ب .2

أن " فريث"يرى  .الصور استخدامترقية نتيجةالطلبة يف استيعاب املفردات ب وإن
الصور هي العام  الرئيسي املشرتك يف معظم العرو  الضوئية و املباشر  يف التعليم  و 
أهنا أساسية يف املطبوعات التعليمية املنهجية  و أهنا عصئ العرو  الضوئية بصفة 
خاصة  إذ إن غالبية  أجهز   العر  الضوئي تعريض الصور   التعليمية فيما عدا النادر 

 . 2منها
استيعاب    الوسائ  مناسبة لتعليم املفردات ألن بعض نتيجة الطلبة يفها

هي ترقية نتيجة الطلبة يف الصور  استخداموم  أهداف  .KKMيبلغ حد  داتاملفر 
  .استيعاب املفردات

 

                                                           
2
.Miftahul Huda. Op.Cit. Hal 234 

3
 6666دار غريب للتباعة و النشر و التوزيع، : ، القاهرة، تكنولوجيا إنتاج المواد التعليميةعبد العظيم عبد السالم الفرجاني 
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الخامس الفصل  

 االختام

 

اسااتيبا   ترقياا  عاا  االسااتاتا  الباحثاا  أخاا   قباا   يف مااا البحاا  علاا  اعتمااا ا
 اا  10املت ساااط  امساااامي  ااحاااص  ا ااا   املص سااا ت للطلبااا  املفااار ا  تاساااتلصار ال ااا  

  .رتاحا فالنج ماال

 الخالصة  - أ
ا يف الصا  تتك ن م  الصا ي  ال     تاستلصار  فر ا ملاستيبا  ا أن .0

 امل ا  تشرح الباحث  قامت. األال ثاث لقاءآ   ا يف الصا  الثاين لقائني

 لتأكيص ااملااقش  امتفاق مباحظ  اعتما ا التبلي  تأ صاف املااسب  الص اسي 

 كي السؤال تا  تفتح الفرص    ه يف .الص اسي  املا ة ع  الطلب  فه 

 اللغ  تبلي  يف  غب  لصيه . الص اسي  املا ة ع  تبرفه  مامل يسأل ن  الطلب 

 . ال    تاستلصار استيبا  املفر ا  خاص  البرتي 

 8 ،6 االصا  الثاين 7 ،،نتيج  مؤ ل  يف املفر ا  يف الصا  األال   إن .2
 7 ،،الصا  األال ر ا  فملكانت نتيج  مؤ ل  يف أ اء ا.2 02ا تفبت 

كانت مبيا  الاتيج  يف الصا  األال  ، 8اا تفبت   67االصا  الثاين
 . 6 ،اا تفبت   7 ،6الصا  الثاين 78 ،،
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 اإلفتراحات - ب
املمتب  خاص  يف  اسائ  التبليمي للباحث   ترج  أن متث  اتستبم   .0

 . عاص تبليمها اتطبيق تبليمها استيبا  املفر ا 
املمتب  يف املص س  ا اسائ  ال    للمبلم  اللغ  البرتي   ترج  تاستلصار  .2

 . يف تبلي  اللغ  البرتي  مستمرة اجلصيص اسائ التامي  
تساعص يف تبلي  اللغ  البرتي  خاص   ا اسائ  التبليمي للطا   يرج     .7

  . استيبا  املفر ا يف 
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 قائمة المصادر والمراجع

 : املراجع العربية

اإلجتهررررملع املعمليفرررررس ا لررررلررب الو ررررة العربيررررة   الو ررررمل  ا يررررة . 7891. رمحرررر ، إبرررررا ي 
 . عار الفكر العريب: القمل رس. األخرى ل ري النملطقني هتمل

. مهرررملرا  الترررلررب ارررد إ رررلاع مرررلر  الو رررة العربيرررة الكررر  . 9008. أ ررررر ، حبرالرررلر 
  . مطبعة جملمعة مدالنمل ممللك إبرا ي  اإلسالمية ا كدمية: مالنج

 كمللرة املطبد رمل   برل : الكدرر . أيفدل البحث العومر   منمل هر  . 7899. أمحل، بلر
 . اهلل حرمي، الطبعة السملع 

 . عار الفالح،  مملن. أسملليب للررب الو ة العربية . 7881 .حممل  و ، اخلديل
جملمعررررة : ع ن املطبررررع. الو ررررمل  حررررملال    لعويقررررمل لعورررري   . ع ن السررررنة. -------

 . ممللك سعدع
 ع ن السنة.    مر الصلرق  بل اهلل حممدع امسمل ي ، يفيىن
: مصر. لعوي  العربية ل ري النملطقني هبمل منمل  ه    أسمللب . 7898. رشلي أمحل، طعيمة

  .إسكد
:  املعمليفررررر . اجملتمررررعلعورررري  الو ررررة العربيررررة ل ررررري النررررملطقني هبررررمل ا  . 9008. -------

 . الزمة مصر، إرسكد. اجتمل مل  جلرلس،   لطبيقمل 
: الكدرر .  سملئ  االلصملل   التكندلدجيرمل ا التعوري  . 7891. حسني محلي، الطدجي

 . عار القو 
عار يفررفمل  لونسررر   :  مررملن. لصررمي    إنتررملت التعويميررة . 9007. مملجررلس السرريل،  بيررل

 .التدزرع
 . عار الفكر: ،  مملنالبحث العوم  . 7891. ذ قملن  اخر ن،  بيلا 
: الرررمل )الطبعرة الامللارة . لقنيرمل  التعوري   االلصرملل . 7178.  بل العزرز حممرل، العقيوي

 .املموكة العربية السعدعرة
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: القرمل رس .لكندلدجيرمل إنترملت املرداع التعويميرة . 9009.  برل العيري   برل السرال ، الفرجملين
 عار غررب لوتبمل ة   النشر   التدزرع

إضرررررمل ا  ملعومررررري الو رررررة العربيرررررة ل رررررري  . ع ن السررررنة.  برررررل الررررررمح  بررررر  إبررررررا ي ، الفرررردزان
 . النملطقني

التقنيرررررمل  ال بدررررررة ا لرررررلررب الو رررررة العربيرررررة ل رررررري  . 7887.   آخرررررر ن وررررري ، القرررررملمسي
 . ة   العود    الاقملفةمية لو بياملنيمة اإلسال: ارسيسيكد. النملطقني هبمل

عار : لبنملن -بري  . خصملئص العربية   طرائق للررسهمل .7889. نملر  حممدع، معر ف
 . النفملئب

 . 9072أبرر    99رد  الرابع  املالحية ا
سيكدلدجية الدسرملئ  التعويميرة    سرملئ  لرلررب . 7891.  بل اجمليل سيل أمحل، منصدر

 .املعملرفعار : القمل رس. الو ة العربية
طررقررة لررلررب الو ررة العربيررة ل ررري . 9001. حممرردع كملمرر    رشررلي أمحررل طعيمررة، النملقررة 

 . متشدرا  اململظمة اإلسالمية ال بدرة   الاقملفة: ارسكد. النملطقني هبمل
طرر   -ملاخور  -أسر :   أخررىلعوري  الو رة العربيرة بملل رمل . 7812. حممدع كملم ، النملقة

 .أ  القرى جملمعة: مكة املكرمة .للررس 
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