
 

 البحث اجلامعي

  الكرتون العربي لترقية استيعاب المفردات استخدام فلم

 1 الحكومية المتوّسطة اإلسالمية ريجوصو فيتيروعانمدرسة بحث تجربي في )
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 قسم تعليم اللغة العربية
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 البحث اجلامعي

  الكرتون العربي لترقية استيعاب المفردات استخدام فلم

  الحكومية المتوّسطة اإلسالمية ريجوصو فيتيروعانمدرسة بحث تجربي في )

 (جومبانجب 1

 (S1)مقدـ إلكماؿ بعض الشركط للحصوؿ على درجة بكالوريس 

 قسم تعليم اللغة العربيةيف  كالتعليم كّلية علـو الًتبيةمن  

 إعداد :

 جزكرل

 15121111: رقم القيد

 

 إشراف:

 الدكتور دانيال حلمي الماجستير

 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علـو الًتبية كالتعليم 

 براىيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إ
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 استهالل

 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
 
َعَلْيَك َاْحَسَن  ص  ضَلُْن نَػقُ  ۞اِنَّآ اَنْػَزْلنُو قُػْراَننا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَػْعِقُلْوَف 

َنآ  َلِمَن  َف َكِاْف ُكْنُت ِمْن قَػْبِلوِ آلَْيَك ىَذااْلُقرْ اِ اْلَقَصِص دبَآ اَْكَحيػْ
 -(3-5)سىرة يىسف. -. ۞ .اْلغِفِلُْتَ 
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 إهداء

 

 :إلى الجامعي البحث هذا أهدي

 

 جة نور عزيزةاالح :احملبوبة أمي

مند صغارم كبدكف  ربتٍت قد اليت كاآلخرة الدنيا يف يرمحها أف اهلل عسى (
 رضاىا كحبها ما كجدت النجاح(

 

 الحاج عبدالعزيز :الكرًن أيب 

 طواؿ العمر كالصحة دائما(  كاآلخرة كيعطيو الدنيا يف يرمحو أف اهلل عسى (

 

 أمامة و إيني مرأة المطعة: كالصغَت الكبَت  ويتكإذل أخ
كاآلخرة كجيعلهما البنُت الصاحلُت كالنجاحُت  الدنيا يف يرمحهما أف اهلل )عسى

 يف ادلستقبل(
  



 ج 
 

 شكر وتقدير
 الّرحيم الّرحمن اهلل بسم

احلمد هلل رب العادلُت، كالصالة كالسالـ على عبده نبينا األمُت، زلمد بن عبد اهلل 
 أما بعد. ،ة للعادلُت، كعلى آلو كصحبو أعمعُتادلبعوث رمح

حىت قد انتهيت من البحث  كالفرصة كالصحة القوة نعمو على كجلّ  عزّ  اهلل إذل شكرا أشكر
 استخدام فلم الكرتون العربي لترقية استيعاب المفردات "اجلامعي بادلوضوع 

 1ومية بحث تجربي في مدرسة ريجوصو فيتيروعان المتوّسطة اإلسالمية الحك
 اآلخر، مساعدة بدكف إسبامو كال ديكن اجلامعي البحث ىذا كتابة كقد انتهيتبجومبانج ". 

 أقدـ الشكر إذل: كلذلك
 إبراىيم اإلسالمية مالك موالنا جامعة مدير الدكتور احلاج عبداحلارس ادلاجستَت، فضيلة .1

 .ماالنج احلكومية
 موالنا جبامعة لـو الًتبية ك التعليمعميد كلية ع فضيلة الدكتور أغس ميموف ادلاجستَت، .5

 ماالنج. احلكومية إبراىيم اإلسالمية مالك
 مالك موالنا جبامعة قسم تعليم اللغة العربيةرئيسة  ادلاجستَت، احلسنة شللوءة الدكتورة فضيلة .3

 ماالنج. احلكومية إبراىيم اإلسالمية
البحث. كأقوؿ شكرا على الدكتور دانياؿ حلمي ادلاجستَت، مشرؼ على كتابة ىذا  فضيلة .1

إشراؼ الدكتور دانياؿ حلمي ادلاجستَت. على كل ما قدمو مساعدة من نعمة من اهلل 
سبحانو كتعاذل حىت يتسٌت جلميع األشياء اجليدة اليت ربصل على مكافأة من اهلل سبحانو 

 حىت الباحث فكرة بداية منذ اجلامعي البحث ىذا مراحل إعداد كل يف كتوجيو .كتعاذل
 .النتهاء منوا

إبراىيم  موالنا مالك جبامعة العربية اللغة تعليم قسم يف كاألستاذات األساتيذ عميع .2
 ماالنج. احلكومية اإلسالمية

فضيل أستاذ صوبيح، معلم اللغة العربية يف ادلدرسة رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالمية  .3
 جبومبانج. ٔاحلكومية 



 د 
 

عبد الفقيو كجركا ك امحد فوائد ك زلمد طس ك عميع اصحايب مصلى سبل اذلدل ىم  .2
ياصلونج ك إلياس صاحل ك خَتالتماـ كاىل ادلصلى سبيل اذلدل الذم ىم بالدعائي يف 

 الدنيا كاألخراة.
جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  ٕٕٔٓعميع أصحايب يف قسم التعليم اللغة العربية  .8

 احلكومية ماالنج.
 اإلندكنسيا حرير الرايوف"مشاخنة ابن عقيل". حركة الطالب اإلسالمية .9

"ابن  ٕٕٔٓعميع أصحايب يف حركة الطالب اإلسالمية اإلندكنسيا كاحد العصر   .11
 مالك".

 حركة الطالب اإلسالمية اإلندكنسيا حرير الرايوف"جوندرا دديوكا". .11
 حركة الطالب اإلسالمية اإلندكنسيا مفوضيات "سوناف أمبيل" ماالنج .15
داخل الدكؿ اجلامعة جلمهرية الطالب جامعة اإلسالمية احلكومية  منظمة الطالب .13

 موالنا مالك إبراىيم ماالنج .
عسى اهلل أف دين علينا رمحتو الحد ذلا كأف يثيبنا حبسن الثواب. كأخرا، أدرؾ البحث أف  
كتابة ىذا البحث اجلامعي كىناؾ بالتأكيد الضعف أك القصور، يتوقع التقرير انتقادات 

حات بناءة من ام طرؼ دلزيد من التحسن، كىذا قد يكوف البحث اجلامعي مفيدة كاقًتا
 لنا عميعا. آمُت يارب العادلُت. جزاكم اهلل خَتا كثَتا أحسن اجلزاء.

 
 

 الباحث
 

 جزولي
ٕٗٗٔٓ٘ٔٔرقم القيد :   

 
 



 ق 
 

 إقرار الطالب

 : أنا ادلوقع أدناه
 جزكرل:   االسم

 ٕٗٗٔٓ٘ٔٔ:  رقم القيد
 مسفاع :  العنواف 

بأف ىذا البحث اجلامعي حضرتو لتوفَت شركط النجاح لنيل درجة سرجانا يف قسم تعليم  أقرّ 
ماالنج، اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

  عاب ادلفرداتيم الكرتوف العريب لًتقية استاستخداـ فل :ربت ادلوضوع

 .جبومبانج 1 احلكومية مدرسة رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالميةيف  حبث ذبريب

كرتو من إبداع غَتم أك تأليف اآلخر. كإذا أدعى أحد استقباال أنو ز حضرتو ككتبتو بنفسي كما 
، كلن تكوف ادلسؤكلية ذلكمن تأليفو كتبُت أنو فعال ليس من حبثي فأنا أربمل ادلسؤكلية على 

ى مسؤكرل قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا على ادلشرؼ أك عل
 ماالنج.مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

 .ذلكجيربين أحد على  إلقرار بناء على رغبيت اخلاصة كدلا هىذ تحرر 

ٕٚٔٓ أكتوبر ٙٔ ،ماالنج  
 صاحب الإلقرار

 
 جزولي

ٕٗٗٔٓ٘ٔٔرقم القيد :   
 

 



 ك 
 

 للغة العربيةقسم تعليم ا

 كلية علوم التربية والتعليم
 ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

 تقرير المشرف

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ىذا البحث اجلامعي الذم قدمو الباحث: تقدـ إذل حضرتكم

 
 : جزكرل  االسم

 ٕٗٗٔٓ٘ٔٔ:  رقم القيد
 عاب ادلفرداتي لًتقية استالكرتوف العريب فلماستخداـ  : موضوع البحث

 1 احلكومية مدرسة رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالميةحبث ذبريب يف                

 .جبومبانج

كقد نظرنا فيو حق النظر، كأدخلنا فيو بعض التعديالت كاإلصالحات الالزمة ليكوف على 
( يف S-1على درجة سرجانا ) الشكل ادلطلوب الستيفاء شركط ادلناقشة إلسباـ الدارسة كاحلصوؿ

قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 
 ـ. ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓاحلكومية ماالنج للعاـ الدراسي 

 
 ٕٚٔٓ أكتوبر ٙٔ ،االنجتقريرا دب

 ،ادلشرؼ
 الدكتور دانياؿ حلمي ادلاجستَت

 ٖٕٖٖٜٓٓٔٓٔٚٓٓٓٓٗٚٔ:التوظيف رقم

 قسم تعليم اللغة العربية



 ز 
 

 كلية علوم التربية والتعليم
 ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

 العربية اللغة تعليم قسم رئيسة تقرير

 فنقدـ بُت يديكم ىذا البحث اجلامعي الذم كتبو الطالب:
 

 جزكرل:   االسم
 ٕٗٗٔٓ٘ٔٔ:  رقم القيد

  عاب ادلفرداتيالكرتوف العريب لًتقية است فلم استخداـ:  موضوع البحث

 1 احلكومية مدرسة رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالميةحبث ذبريب يف 

 .جبومبانج

كقد نظرنا فيو حق النظر، كأدخلنا فيو بعض التعديالت كاإلصالحات الالزمة ليكوف على 
( يف S-1على درجة سرجانا ) الشكل ادلطلوب الستيفاء شركط ادلناقشة إلسباـ الدارسة كاحلصوؿ

قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 
 ـ.  ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ للعاـ الدراسي ماالنجاحلكومية 

 
 ٕٚٔٓ أكتوبر ٙٔ، االنجتقريرا دب

 قسم تعليم اللغة العربيةرئيسة 
 
 

 َتستادلاج احلسنة شللوءةاحلاجة  الدكتورة
 ٕٖٕٕٜٔٓٓٓٓٓٓ٘ٓٔٗٚٔ  :التوظيف رقم

 قسم تعليم اللغة العربية



 ح 
 

 كلية علوم التربية والتعليم
 ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

 اإلشراف مواعيد
 : جزكرل  االسم

 ٕٗٗٔٓ٘ٔٔ:  رقم القيد
  اتعاب ادلفرديم الكرتوف العريب لًتقية استاستخداـ فل : موضوع البحث

 1 احلكومية مدرسة رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالميةحبث ذبريب يف 

 جبومبانج

 : الدكتور دانياؿ حلمي ادلاجستَت  ادلشرؼ
 التوقيع الوصف التاريخ رقمال

  )الوثائقي( التجربة ادليدانية ٕٚٔٓيناير  ٘ٔ .ٔ
  الفصل الرابع –األكؿ الفصل  ٕٚٔٓفرباير  ٔٓ .ٕ
  الفصل الرابع ٕٚٔٓ فرباير ٓٔ .ٖ
  الفصل الرابع ٕٚٔٓفرباير  ٕٔ .ٗ
  الفصل اخلامس –األكؿ الفصل  ٕٚٔٓمارس  ٔٓ .٘
  الرابع إصالحات الفصل  ٕٚٔٓمارس  ٖٓ .ٙ
  ادلناقشة البحث اجلامعي ٕٚٔٓأبريل  ٜٕ .ٚ
  اخلامس –األكؿ  إصالحات الفصل ٕٚٔٓجوين  ٕٔ .ٛ

 ةقسم تعليم اللغة العربيرئيسة 
 َتادلاجست احلسنة شللوءةاحلاجة  الدكتورة

  ٕٖٕٕٜٔٓٓٓٓٓٓ٘ٓٔٗٚٔ :التوظيف رقم



 ط 
 

 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علوم التربية والتعليم
 ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

 والتعليم التربية علوم كلية عميد تقرير
سالمية احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذم ألفو قد استلمت جامعة موالنا مالك إبرىيم اإل

 :الطالب
 

 : جزكرل  االسم
 ٕٗٗٔٓ٘ٔٔ:  رقم القيد

  عاب ادلفرداتيم الكرتوف العريب لًتقية استاستخداـ فل :  موضوع البحث

 1 احلكومية مدرسة رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالميةحبث ذبريب يف 

 جبومبانج

. 
نظر، كأدخلنا فيو بعض التعديالت كاإلصالحات الالزمة ليكوف على كقد نظرنا فيو حق ال

( يف S-1فاء شركط ادلناقشة إلسباـ الدارسة كاحلصوؿ على درجة سرجانا )يشكل ادلطلوب الستال
قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

 ـ. ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓدراسي للعاـ ال ماالنجاحلكومية 
 

 ٕٚٔٓ أكتوبر ٙٔ ،االنجدبتقريرا 
 كالتعليم الًتبية علـو كلية عميد

 َتادلاجستأغس ميموف  الدكتور

  ٖٖٜٜٜٓٓٔٓٛٔٚٔٛٓ٘ٙٔ :التوظيف رقم



 م 
 

 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علوم التربية والتعليم
 ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

 لجنة المناقشةتقرير  
 بسم اهلل الرمحن الرحيم        

 لقد اكتفت مناقشة ىذا البحت اجلامعي الذم قدمتو:       
 جزكرل:   االسم

 ٕٗٗٔٓ٘ٔٔ:  رقم التوقيد
  عاب ادلفرداتيم الكرتوف العريب لًتقية استاستخداـ فل : :  عنواف البحث

 جبومبانج 1 احلكومية الميةمدرسة رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسحبث ذبريب يف 

كقررت اللجنة بنجاح كاستحقاؽ درجة سرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية 
 ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓكالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعاـ الدراسي 

 ـ. كتتكوف جلنة ادلناقشة من:
 ).......................(    الدكتور دانياؿ حلمي ادلاجستَت .ٔ

 ٖٕٖٖٕٜٓٓٔٓٔٚٓٓٓٓٛٔ رقم التوظيف:
 ).......................(           احلاج شهداء ادلاجستَت الدكتور .ٕ

 ٕٕٜٔٓٓٔٔٓ٘ٓٓٙٓٔٓٚٔ رقم التوظيف:
 ).......................(  الدكتور احلاج زلمد عبد احلميد ادلاجستَت .ٖ

 ٖٜٜٕٖٜٚٓٓٔٓٛٔٔٓٓٚٔرقم التوظيف: 
 ٕٚٔٓأكتوبر  ٙٔتقريرا دباالنج، 

 عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم
 

 الدكتور أغس ميمون الماجستير
 ٖٖٜٜٜٓٓٔٓٛٔٚٔٛٓ٘ٙٔرقم التوظيف: 



 ؾ 
 

 مستخلص البحث

مدرسة في  بحث تجربي عاب المفرداتيم الكرتون العربي لترقية استفلاستخدام  ـ،2ٕٔٓ، جزولي
البحث اجلامعي قسم تعليم  .بجومبانج 1ة الحكومية ريجوصو فيتيروعان المتوّسطة اإلسالمي

 .اللغة العربية كلية العلـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 دانياؿ حلمي ادلاجستَت. ادلشرفة : الدكتور 

 

 ، المفردات م الكرتون العربيفلالكلمات األساسية : 

، ىذه لتحقيق األىداؼ كلكن حيتاج الوسيلة يف التدريس ىدؼ األخراأل ةليس مادة اللغة العري
مدرس أف يعرض ادلواد باجلاّذبة ك الفّعالية ، لكي يستطيع مادة اللغة العربية عند للتالميذ أمر مهم  سيلة ك 

ّما مشكلة . أأفالـ الكرتوف العريبفاحتاج الوسيلة. تأخذ الباحثة إحدل الوسائل ادلناسبة ذلذا البحث كىي 
كيف استخداـ أفالـ الكرتوف العريب لًتقية استعاب ( ٔالبحث إذل احلصوؿ على الوصف التطورم منها : 

م فل استخداـما ( ٕ، جبومبانج  1 مدرسة رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالمية احلكوميةيف  ادلفردات
 ٔكعاف ادلتوّسطة اإلسالمية احلكومية مدرسة رجيوصو فيتَت يف  عاب ادلفرداتيالكرتوف العريب لًتقية است

 .جبومبانج

أفالـ الكرتوف باستخداـ  تستخدـ الباحثة يف ىذا منهج البحث التجرييب دلادة استعاب ادلفردات
، ادلدخل الكيفي كالكمي. كىذه الطريقة ىي طريقة البحث ادلستخدمة للحصوؿ على نتائج معُّت  العريب

حثة تستخدـ أدكات عمع البيانات اليت تتكوف من ادلالحظة، كادلقابلة، كذبربة فعالة.حسب ما ربتاج البا
 كاإلختبار، كاإلستبانات. 

نتائج ىذه الدراسة أف استخداـ فيلم أكفُت كإيفُت على موضوعُت منها يف شاطئ البحر كالرحلة. 
الثاين حىت اللقاء يف تنفيذ عملية التعلم من مخس اللقائات، اللقاء األكؿ دكف استخداـ الفيلم كاللقاء 

اخلامس استخداـ الفيلم الكرتوف العريب، كمشاىدة الطالب، كالطالب يكتبوف ادلفردات الذين دل يفهموا مّث 
تنتج قيمة اختبار )ت(  عاب ادلفرداتيم الكرتوف العريب لًتقية استفلاستخداـ  يم لنتائج مشاىدة الفيلم.تقي

. لذلك ديكن أف تؤخذ ٜٖ.ٕ :٘كأظهرت  :ٚٙ.ٔ يبُت ٔكفقا جلدكؿ  ٖٗمع عينة من  :ٗٛ.ٛىي 
أكرب من اجلدكؿ فال نتائج صحيحة. كالباحثُت احلصوؿ على  Tٓأين  ٚٙ.ٔ< ٜٖ.ٕ< ٔٙ،ٕادلقارنة 

 صاحلة كفعالة. أفالـ الكرتوف العريب لًتقية استعاب ادلفرداتاستخداـ نتائج اختبار )ت( 
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ABSTRACT 
 

Jasuli, 2017, The Use of Arabic Cartoon Movie to Enhance Mastery of Mufradat 

(MTsN 1 Peterongan Jombang). Thesis of Arabic Education Department, 

Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Maulana Malik Ibrahim State 
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The learning of Arabic in every school must require a strategy to achieve a 

prescribed goal, such as in the study of mufradat material. Mufradat is one of the 

second language elements after aswat. So in learning process, teacher needs media to 

help students in understanding it. Because most of students consider that Arabic is very 

difficult, therefore teacher needs the media in achieving goals. In this research, the 

researcher takes one of the media which is suitable with this research that is Arabic 

cartoon movie. The research problems are: 1) how to use Arabic cartoon movie to 

increase mastery of mufradat in MTsN 1 Peterongan Jombang?; 2) how the 

effectiveness of Arabic cartoon movie to increase mastery of mufradat in MTsN 1 

Peterongan Jombang?. 
 

The researcher uses experimental research for mufradat using qualitative and 

quantitative approaches. The instruments of data collection include: observation, 

interview, test, and questionnaire. 

 

The results of this study that 1) the use of Arabic cartoon movie in this research 

by using Upin and Ipin film with a theme on the beach and recreation. The process of 

implementation has been done five times of meetings, the first meeting without using 

film media and the second to fifth encounter using Arabic cartoon movie with strategy 

of the researcher introduced Arabic cartoon films, then students watched and wrote 

unanswered mufradat. The last, researcher and students evaluated the results of the 

movie. 2) The use of Arabic cartoon movie to increase mastery of mufradat which has 

resulted t-test value of 8.84% with sample 34 according to table 1% showing 1.67 and 

5% showing 2.39. So it can be taken the difference 2.61> 2.39> 1.67 where t0 is greater 

than t-table then the result is not valid. Finally, the researcher gets the result of the t-test 

from the use of Arabic cartoon movie to improve the mastery of the mufradat that is 

valid and effective. 
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 Pembelajaran bahasa Arab dalam setiap madrasah mayoritas harus 

membutuhkan strategi untuk mencapai tujuan yang ditentukan, seperti dalam 

pembelajaran materi mufradat. Mufradat  salah satu unsur bahasa yang kedua setelah 

aswat. Sehingga dalam pembelajaran membutuhkan media untuk membantu siswa 

dalam memahaminya. Karena mayoritas siswa menganggap bahwa pelajaran bahasa 

Arab sangatlah sulit, oleh karenanya membutuhkan media dalam mencapai tujuan. 

Peneliti mengambil salah satu media yang sesuai dengan penelitian ini yaitu film kartun 

Arab. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini  di antaranya : 1) bagaimana 

penggunaan film kartun Arab untuk meningkatkan penguasaan mufradat di MTsN 1 

Peterongan Jombang, 2) bagaimana efektivitas film kartun Arab untuk meningkatkan 

penguasaan mufradat di MTsN 1 Peterongan Jombang. 

 

 Peneliti menggunakan jenis penelitian eksperimen untuk materi mufradat, 

pendekatan kualitatif dan kuantitaf. Adapun instrumen pengumpulan data meliputi: 

observasi, wawancara,tes, dan angket.  

 

Hasil dari penelitian ini bahwa 1) penggunaan film kartun Arab ini 

menggunakan film  Upin dan Ipin dengan bertema di tepi pantai dan rekreasi. Proses 

penerapannya dilakukan lima kali pertemuan, pertemuan pertama tanpa menggunakan 

media film dan pertemuaan kedua hingga kelima menggunakan film kartun Arab 

dengan tahapan peneliti memperkenalkan film kartun Arab, siswa menyaksikan, siswa 

menulis mufradat yang belum dipahami kemudian diadakan evaluasi dari hasil film 

tersebut. 2) penggunaan film kartun arab untuk meningkatkan penguasaan mufradat 

menghasilkan nilai uji-t yaitu 8,84 % dengan sample 34 sesuai tabel 1 % menunjukkan 

1,67  dan 5 % menunjukkan 2,39. Sehingga dapat diambil perbedaan 5631 > 2,39 > 1,67 

Dimana t0 lebih besar dari pada t-tabel maka hasil nya tidak valid. Dan peneliti 

mendapatkan hasil dari uji-t dari penggunaan film kartun arab untuk meningkatkan 

penguasaan mufradat yaitu valid dan efektif. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث . أ

كسيلة االتصاؿ اإلجتماعي ك تفاعل اللغة من أىم ادلقومات الثقافية ك احلضارية 
أم رلتمع على أف يتعلم  ص. كىي كسيلة احملافظة على الًتاث ك لذلك حير 1أفراد اجملتمع

أفرد مهارهتا ادلختلفة، فا اللغة كعاء التفكَت كال يستطيع اإلنساف أف يفكر بدكف اللغة، كىذا 
إذا كاف التالميذ متقنا للغة فإنو  ما يؤكد أمهية دكر مدرس اللغة اساس تعليم ادلواد األخرل ف

قادر على استيعاب ما يعرض عليو ادلواد زلتلفة تناسب مع مستواه العقلي ك الذىٍت لذلك 
ربرص سلتلف ادلؤسسات الًتبوية على إعداد معلم اللغة إعداد يتناسب عظيم ادلسؤكلية 

 5.ادللقاة على عا تقة

 يفهموىا أف التالميذ تقرض اليت لعربيةا اللغة عناصر من يتكوف العربية اللغة تعّلم

ك االتصاؿ اللغوم ال يتعدل أف يكوف بُت . كادلعاىن كالقواعد، كادلفردات، األصوات،: منها
متكلم ك مستمع أك بُت كاتب ك قارئ. كعلى ىذا األساس فإف للغة ادلهارات األربع ىي : 

ربع ىي أركاف االتصاؿ اللغول ك االستماع، الكالـ، ك القراءة، ك الكتابة كىذه ادلهارات األ
ىي متصلة ببعضها سباـ االتصاؿ ك كل منها يتأثر با لفنوف األخرل ك لكن يف تعليمها كلغة 
أجنبية من البحوث الواسعة النطاؽ كعديد من ادلشكالت فيها. كمن األشياء الىت ربتاج إذل 

                                                           
منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبوية كعلـو  )التقنيات الًتبوية يف تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعلي القامسي كزلمد علي سيد،.1

 ( 1991الثقافة

 ٖٕٕ( ص: ٜٙٛٔاسكندرية: دار الفكرم، اجلملة العربية دراسة لغوية ضلوية، )زلمد إبرىيم عبادة، 5
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إذل األىداؼ ادلرجوة. كىذه  االىتماـ هبا ىي ادلشكالت الىت تتعلق با دلفردات الىت دل نبلغ
ادلشكالت تبحث على ادلعلومات عن الباحثُت ادلفكرين كادلتأىلُت يف تعليم اللغة العربية. أّما 

يف  كّلما كاف تعلم ادلفردات مرتبطا متينا بتدريس ادلهارات اللغوية ادلنشودة أمهّية ادلفردات
االتصالية، كّلما كانت  ا كاللغةتدريس اللغة العربية من ناحية فهم موضوعاهتا ك اكتساهب

جسرا  تعلم ادلفردات أف يبٌت طريقا أك اإلستفادة أكرب بالنسبة للدارسُت. ك يقصد ىذا أفّ 
تدريس  يوصلهم بُت ما يدرسونو يف سائر ادلواد الدراسية مثل يتمٌت الكاتب أف يكوف

 .ادلفردات يتناكؿ حصتو الوافية ك اىتمامو الكبَت

عناصر اللغة اذلامة حبيث يتضمن عليها  ية كبَتة يف حياتنا ألف أحدذلا أمه ادلفردات
ادلعٌت كاستخداـ اللغة من ادلتكلم تفسو أك الكاتب ككفاءات مهارات اللغوية الشخص 

 لذلك، البد لكل الطالب أف يتعلموا. 3متوفق على ادلفردات اليت استوعب معاهنا اللفظية

 .ادلفردات جبّد ليحصل على ادلنافع

أك  بياف ما تدّؿ عليو الكلمة بإبراز عينهاشرح تعلم ادلفردات منها : أساليب ا أمّ 
، كسبثيل ادلعٌت ) فتح الباب(، كسبثيل الدكر ) مريض ) قلم ( صورهتا إف كانت زلسوسة

يشكو من بطنو(، كذكر ادلتضادات، كذكر ادلًتادفات، كتداعي ادلعاين ) للعائلة تذكر 
الد كأسرة(، كذكر أصل الكلمة كمشتقاهتا، كشرح معٌت الكلمة الكلمات : زكج كزكجة كأك 

بالعربية، كإعادة القراءة كتعّددىا يساعد على معرفة ادلعٌت أكثر، كالبحث يف ادلعجم، 
 . كالًتعمة

                                                           
3
 Henry Guntur Tarigan, Pengertian Kosa Kata, Jakarta: PT Roesdakarya, . 1990, Hal :90 
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جبومبانج ىي إحدل  1 احلكومية مدرسة رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالمية
هتا شلتعة، األف بعض مسابقتها كمبار  ؤكف الدينيةكزارة الش ةتقدمة على مؤسسادل ادلدارس

اللغة العربية دل ربقق نتيجة كافية ىناؾ عوامل كثَتة تؤدم إذل تأخر  ادلفردات كلكن مادة
ادلدرسة ادلذكورة يف تدريس اللغة العربية منها: عدـ الطريقة اجليدة اجلذابة اليت يستخدمها 

لملل ك السأـ يف تعلمهم اللغة العربية. يف ىذه مدرس اللغة العربية حىت يشعر الطالب با ل
ادلدرسة كثَت من كسائل كلكن ادلدرسُت ال يهتموف بأمهية الوسائل التعلمية يف عملية التعليم 
كالتعل بعضهم يستخدمها بصورة ال تناسب مع أحواؿ الطلبة كمقتضى ادلادة، كبعضهم دل 

الظواىر، يرل الباحث أف يستخداـ  يتدربوا عليها كال يؤمن بفائدهتا ك جدكاىا. ذلذه
يف ىذه  الوسائل التعلمية الصحيحة كاجلذابة يف تدريس ادلفردات مهم جدا لتنمية اللغة

 ادلدرسة.

 1 احلكومية معظم التالميذ يف مدرسة رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالمية يعترب

ليم كالسًتاتيجيات التع واهتمّ جبومبانج أّف اللغة العربية صعبة، حىت كجب على ادلعلمُت أف ي
علم يف أم درس من دركس ك جيب أف يف تقدًن ادلواد. يريد ادلعلموف أف يت الذين يستخدمها

كوف مفهوما لتحقيق ىدؼ قدرة ادلواد ك ادلواد رلموع يف الكتاب التعليمى الذم يدرس ت
بيح البكالوريس أف التالميذ. كما يقابل الباحث مع مدرس اللغة العربية باسم احلاج زلمد ص

ليوصلهم بُت ما يدرسونو يف سائر  التالميذ دل يقدر الستعاب ادلفردات بينما ادلفردات مكّوف
 .تدريس ادلفردات يتناكؿ اىتمامو الكبَت ادلواد الدراسية مثل يتمٌت الكاتب أف يكوف
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 تطوير فيصبح مستخدـ الوسائل شكل على معتمدة التدريس اسًتاتيجية كاف

 تعليم نظرية يستخدـ فالباحث. االستخدامها يعرفوا دل معظم لكن ادلدرسة، كلّ  يف التعليم

 االسًتاتيجبا مستخدمة أما الثّالث، صفّ  مدرسة ىذه يف ادلثاؿ سبيل على العربية اللغة

 أكفُت" الفيلم الباحث فيأخذ. لفهمها الصعوبات يشعركف التالميذ فمعظم شللة كالطريقة

 .فرداتيف تدريس ادل" كإيفُت

تطور التكنولوجية كانتشارىا يؤثر كثَتا على  أفالـ الكرتوف العريب ىي أمهّية كانت
يب ىو يستطيع التالميذ عميع نواحي حياة اإلنساف إجيابيا كانت أك سلبيا. كمن تأثَت اإلجيا

ىذا التطور يف تيسَت تنفيد أنشطتهم اليومية ككذلك يف رلاؿ التعليم أصبح أف يستفيدكا 
م أدة التعليمية جيدة ذلك أنو يستطيع تقدًن ادلعلومات كاخلربات كاحلوادث بشكل الفيل

 . لذلك ىذا الفلم مناسب حلل ادلشكالت السابقة  .جذاب

دكرىم كىو يعترب الوسائل التعليمية احلديثة اليت  الفيلم ىو إحدل الوسائل اليت ذلا
م عند التعلم. لقد حققت ىذه تستطيع أف تسجيع الطلبة على التعلم كتذىب مللهم كسأمه

الوسائل التعليمية نتيجة جيدة جدا يف مدارس بعينها، كلكن ليس كل الوسائل التعليمية 
اجليدة يف مكاف معُت ستحصيل على النتيجة نفسها يف مكاف آخر. لذلك يرل الباحث أف 

بيق بالبحث. بناءا على ذلك، رباكؿ الباحث يف ىذا البحث أف تط ىذه ادلشكلة جديدة
لتنمية كفاءة الطلبة.  أفالـ الكرتوف العريب لًتقية استعاب ادلفردات عملية التدريس باستحداـ

كعلى ذلك، أراد الباحث أف يتمى تعليم اللغة العربية خاصة يف ادلفردات بتطبيق إحدل 
مدرسة يف  أفالـ الكرتوف العريب لًتقية استعاب ادلفرداتالنظريات ادلوجودة ىي باستخداـ 

 .جبومبانج 1 احلكومية وصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالميةرجي
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م الكرتون فلاستخدام "انطالقا من احلجج السابقة إختيارت الباحثة ىذا ادلوضوع 
مدرسة ريجوصو فيتيروعان في  بحث تجربي عاب المفرداتيلترقية است العربي

 ". بجومبانج 1 الحكومية المتوّسطة اإلسالمية

 أسئلة البحث . ب

 على ادلشكالت السابقة، قّدـ الباحث أسئلة البحث كما يلي: بناء

مدرسة يف  حبث ذبريب عاب ادلفرداتيلًتقية است م الكرتوف العريبفل استخداـكيف  .1
 ؟ جبومبانج 1 احلكومية رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالمية

رسة رجيوصو مديف  حبث ذبريب عاب ادلفرداتيلًتقية است م الكرتوف العريبفل تأثَتما  .5
 جبومبانج ؟ 1 احلكومية فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالمية

 أهداف البحث. ج

 بناء على أسئلة البحث فكانت أىداؼ البحث كما يلي:

مدرسة يف  حبث ذبريب عاب ادلفرداتيلًتقية است م الكرتوف العريبدلعرفية تطبيق فل .1
 . نججبومبا 1 احلكومية رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالمية

مدرسة يف  حبث ذبريب عاب ادلفرداتيلًتقية است م الكرتوف العريبالية فلدلعرفية فعّ  .5
 .جبومبانج 1 احلكومية رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالمية
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  فروض البحثد. 

مدرسة رجيوصو يف  حبث ذبريب عاب ادلفرداتيلًتقية است الكرتوف فّعاؿم استخداـ فلإف  
كهبذا البحث أيضا يرجو الطالب أف يواسعوف  جبومبانج، 1 احلكومية طة اإلسالميةفيتَتكعاف ادلتوسّ 

 . كيسهلوف معرفات عن مفردات اللغة العربية معلومات

 البحث فوائدق. 

إف ىذا البحث لو الفوائد الكثَتة. فهذه الفوائد تعود إذل الوجهتُت، منها : كجهة النظرية،ك  
ذل كجهة النظرية، لًتقية كتقّدـ معارؼ التالميذ كادلعّلم اللغة العربية كجهة التطبيقية. فاألكذل تعود إ

بأفالـ  ادلفرداتألنّو يتضّمن على ادلعلومات اجلديدة كادلتعلقة بتعليم  ترقية استعاب ادلفردات خاصة
  . فالثانية تعود إذل كجهة التطبيقية، كىي :الكرتوف العريب

 للمدرسة .1

لتحديد كيفية تصميم لتعلم اللغة العربية أك الدركس  للنظر فيها، كمعلومات إضافية
 .سلصوص يف تعلم ادلفردات اآلخرل

  للمعلم .5

 يرجو الباحث للمدرسُت اللغة العربية يسطتع أف يفهم اسًتاذبية دلعرفة كفاءة الطالب -

 يرجو الباحث للمدرسُت اللغة العربية يسطتع أف يصنع مادة التدريس تعلم ادلفردات -

 الت ادلوججودة يف تعليم ادلفرداتلتحليل ادلشك -

 تالميذلل .3

 فامها كشاغرا لوجود ادلشكالت يف عمالية التعليم اللغة العربية تالميذأف يكوف ال -

 استعاب ادلفردات ترقية يف تالميذليكوف نتائج البحث تشجيعا لل -
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 للباحث .1

صوصا اعظاء ادلعلومات عن ادلشكالت ادلوكجودة يف عملية تعليم  اللغة العربية خ -
 تعلم االمفرداتيف 

 تعلم ادلفردات دلشكالت ادلوجودة يفلوقاية ا -

 و. حدود البحث

الباحث بثالثة جوانب، كىي احلدكد ادلوضوعية، كاحلدكد ادلكانّية، كاحلدكد  حّدد
 الزمانّية.

 دكد ادلوضوعيةاحل .1

لًتقية  "أكفُت إيفُت" م الكرتوف العريباستخداـ فلوع يف ىذا البحث أخذ الباحث ادلوضي
 احلكومية مدرسة رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالميةيف  حبث ذبريب عاب ادلفرداتياست

 منها : يف شاطئ البحر كالرحلة. ادلوضوعُت الباحث كحيّدد. جبومبانج 1

 احلدكد ادلكانّية .5

مدرسة رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة يف  الفصل الثالث يف كتابة ىذا البحث، اختار الباحث
 .، ألف كضع ككيل ادلنهج ادلدرسّية لباحث فيوجبومبانج 1 احلكومية سالميةاإل

 احلدكد الزمنّية .3

  5112 العاـ الدراسي أبريلإذل  مارسالزمن ادلستخدـ يف الشهر 
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 تحديد المصطلحات .ز   

استخداـ "لتجتنب سوء التفاىم كاحلفاظ على تفسَتات سلتلفة ذلدا ادلوضوع،     
مدرسة رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة يف  لًتقية استعاب ادلفرداتالعريب  أفالـ الكرتوف

 " الـز على الباحث أف يًتح فيما يلي: جبومبانج 1 احلكومية اإلسالمية

الكرتوف ىو الرسـو ادلتحركة كىو يستخدـ يف كثَت من ادلواد  م كرتوف : إف أفالـفل .1
 يقة حديثةالدراسية دبا فيها تعليم اللغة العربية ألهنا طر 

من عناصر اللغة اذلامة حبيث يتضمن عليها ادلعٌت كاستخداـ يف  أحد:  ادلفردات تعليم .5
اللغة من ادلتكلم تفسو أك الكاتبز ككفاءات مهارات اللغوية الشخص متوفق على 

 1ادلفردات اليت استوعب معاهنا اللفظية

 استيعاب ادلفردات :  .3

 ح. الدرسات السابقة

 سة السابقة اليت قاـ هبا الباحث فسيأيت بينها كما يلي:أما الدرا          

استخدام فيلم كرتون )احكام ( ربت ادلوضوع ٖٖٓٔٓٛٓجيتا جحيا نورماال ) -1
القرآن( لتنمية كفاءة الطالبة في المهارة الكالم في المدرسة العالية الحكومية 

حث ىو كيف . استخدمت الباحثة يف ىذا البحث ادلنهج التجريب. أسئلة البماالنج
تطبيق كخطوات استخداـ فيلم كرتوف لتنمية كفاءة الطلبة يف مهارة الكالـ يف ادلدرسة 

                                                           
4
 Opcit, Henry Guntur Tarigan Hal :90 
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العالية احلكومية الثالثة ماالنج؟ ك كيف فعالية من تطبيق فيلم كرتوف لتنمية كفاءة 
 الطلبة يف مهارة الكالـ يف ادلدرسة العالية احلكومية الثالثة ماالنج؟

ـ باستخداـ فيلم كرتوف يف ادلدرسة العالية احلكومية الثالثة إف تعليم ادلهارة الكال
ماالنج فعاؿ ألف يف الوسيلة الفيلم ىناؾ الصور ادلتحركة كادلتنوعة كالصوت الكالـ 
حىت الطالب يكوف احلماسة كيفهم التعليم ادلهارة الكالـ.كبالنظر إذل نتيجة اإلختبار 

 8ٖٗٛٗربية. إف نتيجة "ت" بيم الفصلُت = كادلالحظة كادلقابلة مع ادلدرس اللغة الع
كذلك دبعٌت مقبوؿ أم أف فركض ىذا  8ٙٚٔ% = ٘أكرب من نتيجة ادلستول 

البحث مقبولة. كأف استخداـ فيلم كرتوف فعاؿ يف مهارة الكالـ يف ادلدرسة العالية 
 احلكومية الثالثة ماالنج.

فلم كرتون" في تعليم فعالية استخدام الوسيلة " ربت ادلوضوع 5115كحي الدين  -5
الصالة )البحث التجربي( في المدرسة الثانوية االنوار سارنج رمبانج جاوي 

فعالية استخداـ الوسيلة "فلم كرتوف" يف تعليم الصالة يعطي احلماس إذل  الوسط.
الطالب ك الطالبات يف ادلدرسة االنوار الثانوية سارنج رمبانج جاكم الوسط ألف 

غَت شلل. استخداـ الباحثة كادلنهج ىذا البحث فهو ادلنهج يدرسوف بكل مسركرا ك 
التطويرم. ك األىداؼ من ىذا البحث ىي معرفة فعالية فعالية استخداـ الوسيلة "فلم  

 .ادلدرسة الثانوية االنوار سارنج رمبانج جاكم الوسطىفي كرتوف" يف تعليم الصالة 

وسيلة الفلم ليرفع الطالب فعالية استخدام ال ربت ادلوضوع 5119نانع فَتاكايت  -3
الطالب  . بماالنق Gondanglegiمفهوم الدين في المدرسة الثانوية الحكومية 

إدياف ك تقوم بالستخداـ كسيلة فيلم الذين يستخدموف يف اليومية يرفعوف القدر من 
 اإلدياف ك حيسنوف االخالؽ.



 

11 
 

تعليمية لتنمية استخدام األفالم الـ. بادلوضوع " ٜٕٓٓسبحاف، رسالة ادلاجستَت  -1
مهارة الكتابة )بحث اجرائي في المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية األول 

األىداؼ من ىذا البحث ىي معرفة فعالية فعالية استخداـ الوسيلة "فلم   بيما(".
األىداؼ من ىذا البحث ىي معرفة فعالية فعالية  .كرتوف"لتنمية مهارة الكتابة

نتيجة ىذا البحث ىي أف ك . "لتنمية مهارة الكتابةاستخداـ الوسيلة "فلم كرتوف
استخداـ األفالـ التعليمية يف عملية تعليم ك تعلم مهارة الكتابة كفق خطة التدريس 
ادلربرلة يف ىذا البحث يرقي رغبة طلبة الصف الثالث برنامج اللغة العربية يف ادلدرسة 

 .العالية اإلسالمية احلكومية األكؿ بيما لتعلم الكتابة

من البحوث السابقة أّف ىذا البحث خيتلف عن البحوث السابقة. إذا كاف عرفنا 
 البحث قاـ الباحث بتنمية استعاب السابقة لتنمية مهارة الكالـ فهذايف البحوث 

عاب يلًتقية استالكرتوف العريب  ىذا البحث على استخداـ أفالـ ادلفردات. آلف ذلك ركز
كدل توجد . جبومبانج 1 احلكومية كعاف ادلتوّسطة اإلسالميةمدرسة رجيوصو فيتَت يف  ادلفردات

 .البحث ادلوضوع دلثل ىذا

 ن الدراسة السابقة ودراسة الباحثالمقارنة بي

 االختالفات التشبهات موضوع البحث اسم الباحث/ة الرقم
جيتا جحيا   .1

 نورماال

استخداـ فيلم كرتوف 
)احكاـ القرآف( لتنمية  

كفاءة الطالبة يف 
ارة الكالـ يف ادله

ادلدرسة العالية 

استخدمت 
فيلم   الباحثة
  كرتوف

أخذت الباحثة 
لتنمية كفاءة 

الطالبة يف ادلهارة 
  الكالـ
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 احلكومية ماالنج

فعالية استخداـ  نانع فَتاكايت   .5
الوسيلة الفلم لَتفع 

الطالب مفهـو الدين 
يف ادلدرسة الثانوية 

احلكومية 
Gondanglegi دباالنق 

استخدمت 
الوسيلة  لباحثةا

 الفلم

أخذت الباحثة 
لَتفع الطالب 
 مفهـو الدين

استخداـ األفالـ  سبحاف  .3
التعليمية لتنمية مهارة 
الكتابة )حبث اجرائي 

يف ادلدرسة العالية 
اإلسالمية احلكومية 

 األكؿ بيما(

لتنمية  أخذ الباحث  استخداـ األفالـ
مهارة الكتابة )حبث 

 اجرائي

استخداـ  فعالية كحي الدين   .1
الوسيلة "فلم كرتوف" 

يف تعليم الصالة 
)البحث التجريب( يف 

ادلدرسة الثانوية االنوار 
سارنج رمبانج جاكم 

 الوسط.

استخداـ 
الوسيلة  الباحث

 "فلم كرتوف"

أخذ الباحث يف 
تعليم الصالة 

 )البحث التجريب(
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظاري

 ميةيالتعل الوسائل:  المبحث األول

  ميةيالتعل الوسائلمفهوم  .أ 

دبعٌت األكساط  (medius)الوسيلة( مأخوذة من اللغة اللتينية ماديوس )media  كلمة
كالوسيلة . كأما يف اللغة العربية أف الوسيلة ىي أداة أك أدكات يستخدمها ادلدرس يف عملية 

ا. كإف الوسيلة التعليم ك التعلم لتوصيل ادلعلومات أك ادلعارؼ إذل أذىاف التلميذ بتمامه
التعلمية تيسر عملية التعليم كالتعلم كتعُت ادلعلم على اداة عملو على الوجو األكمل، كقد 

 2تكوف الالصطالحات عنها بوسيلة اإلضاح أك الوسيلة التوضيحية.

ىيكل أداة يستخدمها ادلعلم لتحسُت عملية التعلم ك التعليم  التعلمية الوساؿ
ك التدريب على ادلهارات أك تعويد التالميذ على العادات كتوضيح ادلعاين كاالفكار أ

الصاحلة أك تنمية االذباىات كغرس القيم ادلرغوب فيها دكف أف يعتمد ادلعلم أساسا على 
 مث كسيلة التعلمية ىي عمالية االتصالية. 3األلفاظ كالرموز كاألرقاـ.

دلعلومات كما التعلمية تسمى كسيلة إيضاح ألهنا هتدؼ إذل توضيح ا الوسائل
الوسيلة السمعية كالبصرية حىت الواسيلة ال تعتمد على السماع فقط كادلذياع كالتسجيالت 
الصويت كاحملاضرات كغَت ذلك. كبعضها تعتمد على حاسة البصرية كما الفيلم الصامتة 

 .كالصور الفوتوغرافيو غَتىا كبعضها تستمل احلاستُت كما الفلم الناطقة ك التلفاز

                                                           
5
 Arsyad,Azhar.Media Pembelajaran.(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002)Hal.6 

3
 11. ،صالعربية اللغة تدريس ككسائل التعلمية الوسائل سيكولوجيةمنصور، أمحد سيد اجمليد عبد 
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 التعليمية لوسائلافوائد  .ب 

 عملية يف الستخداـ بالوسيلة التعليمية تعليمو يف جودة لًتقية الباحث يستطيع

أّما فوائد . اجليد ادلعلومات ليزيد فوائد الوسيلة التعليمية عن بو يهتم كقبلو.  كالتعليم التعلم
 الوسيلة التعليمية كما يلي :

قصا من استخدامهم اللفاظ ال تقدـ للتالميذ اساسا ماديا لالدراؾ احلسي حىت ن -1
 يفهموف معنها

 تثَت اىتمامهم كثَتا -5

 ذبعل ما يتعلمونو باقي األثر -3

 تقدـ خربات كتدعو التالميذ إذل النشاط الذات -1

تنمي التفكَت استمرارية، كما ىو احلاؿ عند استخداـ الصور ادلتحركة كالتمثيليات  -2
 كالرحالت

 كة اللغويةتسهم يف منو ادلعاين كمن مث يف تنمية الثر  -3

تقدـ خَتات ال ديكن احلصوؿ عليها عن طريق أدكات أخرل كتسهم يف جعل ما  -2
 يتعلمو التالميذ أكثر كفاية كعمقا كتنوعا

 الوسيلة التعليمية يستخدـ إذا يعرؼ أف يستطيع التعليمية، الوسيلة فوائد معرفة كبعد

 الوسيلة أنواع معرفة يف ئيبتد أخذ .التعليم عملية يف للتالميذ سرعة أثر زيد يستطيع أف

 .فيها تعيُت على تشمل اليت التعليمية
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 ل التعليميةأنواع الوسائ .ج 

دل تعد الوسائل التعليمية تعتمد فقط على الكتاب كالقلم، بل أصبحت تشمل 
العديد من الوسائل األخرل ادلختلفة كادلتنوعة كاألكثر حداثةن، كمت إطالؽ العديد من 

يها كإحداىا تكنولوجيا التعليم؛ كاليت تعٍت ربديدان أف يتم تطبيق ادلصطلحات ادلختلفة عل
ادلعرفة كادلعلومات ادلتوافرة بأسلوب منتظم للوصوؿ كلتحقيق األىداؼ العلمية ادلختلفة، 
كتضم ىذه الوسائل أنواعان سلتلفة كمتعددة؛ لذلك سوؼ نتناكؿ ىنا أبرز ىذه األنواع كاليت 

 .تضم ما يلي

 ةالوسائل البصري -1

تعتمد على رلموعة سلتلفة من األدكات كالسبورة كادللصقات كالعينات كالنماذج 
اجملسّمة، إضافةن إذل اخلرائط كالرسـو البيانية، كعميعها تندرج ضمن ادلرئيات اليت ال 
تسخدـ آلة دلشاىدهتا، أّما القائمة األخرل منها فتعتمد على آلة أك جهاز معُت  

 : مثلو كمايلي ،إضافةن إذل الشرائحكالشفافيات كالصور الثابتة 

 الصور ادلعتمة كالشرائح كاألفالـ الثابتة .1

 األفالـ ادلتحركة ةالثابتة .2

 اخلرائط .3

 السبورة .4

 الكرة األرضية .5

 اللوحات ك البطاقات .6

 الرسـو البيانية .7
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 النماذج كالعينات .8

 الوسائل السمعية -2

مثالن أك التسجيالت كتضم الوسائل اليت تعتمد على حاسة السمع كاإلذاعة ادلدرسية  
 مثلو كما يلي :،  .الصوتية السمعية

 ادلذياع " الراديو " .1

 احلاكي " اجلرامفوف " .5

 أجهزة التسجيل الصويت .3

 اإلذاعة ادلدرسية الذاخلية  .1

 الوسائل السمعية البصرية -3

 الوسائل السمعية البصرية ىي كل كسيلة تستخدـ الصوت كالصورة أك االثنُت معنا

 :،مثلو كما يلي 

 ألفالـ ادلتحركة كالناطقةا .1

 األفالـ الثابتة، كادلصحوبة بتسجيالت صوتية .5

 مسرحية .3

 التلفاز  .1

 جهاز عرض االفالـ " الفيديو " .2

يشرح كثَتا عن أنواع الوسيلة التعليمية يف ىذ ادلبحث ألف الباحثة تركز يف الوسيلة 
 التعلمية السمعية البصرية خاصة. كتشرح تاما عنها يف ادلبحث الثاين.
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  األفالم المبحث الثاني :

 مفهوم األفالم -أ 

األفالـ ادلتحركة الناطقة كسائل ذلا إمكانيات تعليمية متعددة كمتنوعة، فهي تساعد 
على إدراؾ احلقائق يف كضوح، كتثَت اىتماـ التالميذ كتركيز انتباىهم، كتزكدىم خبربات غنبة 

خلربات عن طريق الوسائل منوعة. كبصعب يف كثَت من احلاالت احلصوؿ على بعض ىذه ا
 2األخرل. كفيما يلي نذكر أمهية األفالـ احملركة الناطقة يف رلاالت التعلم كالتعليم.

 تصوير االستمرار كتوضيحو -1

 تصوير احلركة ادلرئية -5

 تصوير احلركةغَت ادلرئية -3

 الرسـو ادلتحركة  ( أ

 التصوير البطئ ( ب

 ج( التصوير السريع

 د( التصوير التلقائي التنظك

 وكير ادلبكر كسكومق( للتص

 توضيح العالقات اجملردة -1

 التفكَت العلمي -2

 التحكم يف الزمن كإعادة ادلاضي -3

                                                           
2
 118:،ص(1992العربية، النهضة دار) كادلنهج، التعليمية الوسائل جابر، احلميد عبد كجابر كاظم زلمد خَتم أمحد 
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 التغلب على البعد ادلكاين -2

 أنواع األفالم -ب 

ربدث عن أنواع األفالـ ىنا لنبية دكر كل نوع يف ميداف تعليم العربية للناطقُت         
 سها ىذه األنواع ادلختلفة.باللغات األخرل، كاللغة اللغوية اليت تستخدـ لتدري

 8تنقسم األفالـ بصورة عامة نوعُت رئيسُت مها:        

 أكال: األفالـ الًتفيهية

 ثانيا: األفالـ التعليمية

األفالـ تنقسم إذل حسب خطة عملية التدريس أك ادلادة ادلدرسة يف الفصلي       
ىا حسب حاجتو كيتناسب الدراسي اليت يستطيع ادلدرس التعرؼ هبا كيسهل عليو اختيار 
 دبوضوعاهتا اجملركسة. كمن حيث ادلوضوعات ينقسم الفيلم إذل:

أفالـ علمية: كتشمل مواضيع متعددة منها: الفيزياء كالكيمياء كاألحياء كىي ربتول  ( أ
على ذبارب  كشرح لنظريات علمية كاظهار أجزاء دقيقة بواسطة مكربات أك تصوير 

 ة.حيوانات منقرضة أك بيئات سلتلف

أفالـ تربوية: يشح ىذا النوع من األفالـ نظريات تربوية يف الًتبية كالتعليم كطرؽ  ( ب
اتباعها ككسائل تطبيقها كىي بأنواع متعددة للمبدر كللمعلم كالطالب كاآلباء كاألمهات  

 كل حسب حاجة.

                                                           
8
 -الثقافة كالعلـو للًتبية اإلسالمية ادلنظمة منشورات)هبا، النطقُت لغَت العربية اللغة تدريس يف الًتبوية التقنيات السيد، على كزلمد القاسيمى على  

 152:ص ،(1991 إيسيكو،
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تارخيية: كتصور عصوار سلتلفة من التاريخ أك أحداثا مهمة كادلعارؼ   ج( أفالـ
ت، كىذا النوع يكثر انتاجو يف القطاع التجارم كيعرض كثَتا يف دكر السينما كالفتوحا

 .العامة

د( أفالـ جغرافية : كيصور ىذا النوع من األفالـ عميع مواضيع اجلغرفيا من طبيعة كفلكية 
 كسياسية كاقتصادية أك لبعض البلداف أك ادلداف.

ح فوائدىا كالتعريف بطرؽ اتباعها، أك ق( أفالـ زراعية : كىي اليت تعاجل مواضع زراعية لشر 
 ذبارب زراعيةىامة.

ك( أفالـ صحية: كىي األفالـ تبُت أجراء اجلسم البشرم كعمل كل منها كتشرح الكثَت من 
 أجهزتو كالقلب كالدماغ كالدكرة الدموية كاجلهاز اذلضمي كجهاز التنفس.

 كاحلياطة كميزانية االسرة كغَت ز( أفالـ علـو منزلية: كتشمل رعاية الطفل كالتدبَت ادلنزرل
 ذلك من األمور.

ح( أفالـ فنية: كلتشعب ىذا ادلوضوع فإف افالمو كثَتة فمنها ما يبحث يف حياة بعض 
 الفنانُت أك يشرح أساليب كطرؽ الرسم كمزج األلواف كغَتىا.

س( أفالـ الًتبوية البدنية: كتشرح بعض اللعبات أك تعطي تفصيال لبعض احلركات 
 تصوير البطئ، أك طرؽ ذبهيز ادلالعب أك إعداد الفرؽ.بال

ش( أفالـ اللغة: كقد أنتج الكثَت منها لتعليم كثَت من اللغات فمنها لتعليم القواعد كالقراءة 
 كتكوين اجلمل ك التعريف دبخارج احلركؼ.
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ص( أفالـ القصص: كىي شبيهة بألفالـ الكبَتة اليت تعرض يف دكر السينما أهنا على 
ول أقل كيستغرؽ عرضها كقتا أقصر كمعظم ادلنتج منها لألطفاؿ، كعلى شكل مست

 دمى متحركة أك بالرسم الكاريكاتورؤ.

ض( أفالـ صناعية: كتشرح توضيحات علمية لبعض األعماؿ الصناعي كتحضَت احلامة أك 
 طرؽ عمل بعض االجهزة كالعناية هبا.

اليت ربتوم على القصة. ككانت  أفالـ التعلمية كمن ىذه األقساـ، فاختار الباحث
القصة ربتوم علع الوصيا كالنصائح كادلواعظ. كىذه كلها مناسبة دبوضوع البحث. فأما 
موضوع الفيلم يبحث الباحث من انًتنت كاختار الباحث ىذه ادلوضوعات عن كتب 

 .ادلقرر كزيادة من الباحث

 طرق استخدام األفالم .د 

من اخلطوات ليساىل ادلستخدـ األفالـ باجليد أف يتكوف  يعرؼ طرؽ استخداـ األفالـ
 :كما يلي  سلصوص يف عملية التعليم،

 أكال: اختيار الفيلم

 ثانيا: مشاىدة الفيلم قبل استخدامو

 ثالثا: ربديد األغراض اليت يسثخدمها الفيلم

 رابعا: التقدًن الستخداـ الفيلم

 خامسا: عرض الفيلم

 عن استخدـ الفيلمسادسا: متعابعة تقوًن التعلم الناتج 



 

51 
 

ذلك اخلطوات يستطيع أف يكوف مساعدة الستخداـ األفالـ من اخلطوة األكذل 
 إال القدًن مباشرة لكن حيتاج طرؽ الستخدامو.حىت اخلطوة السادسة. ألف ال 

 

 مفهوم فيلم كرتون .ه 

 فيلم كرتوف تتكوف من كلمتُت يعٍت الفيلم ك الكرتوف. معنامها نفسو. يف  

“Ensiklopedia Umum”   الفيلم دبعٌت الصوار أك الرسم أك الشيء احلركة اليت ربرؾ سريعا
9كأمنا تنظر كاصلة.

ىي القرطاس كيف اللغة  ”cartone“أما الكرتوف يف لغة الالّتينية     
 Satire-Humor.11اإلصلليزية يسمى الصوار أك 

ضَت الدرس فيلم كرتوف ىو احدل الوسائل التعليمية اليت يستخدمها ادلدرس يف رب  
كيرجع ذلك اذل أف الوسائل التعليمية كفيلم كرتوف لو فوائد متعددة. إف تطور التكنولوجية 
كانتشارىا يؤثر كثَتا على عميع نواحي حياة اإلنساف إجيابيا كانت أك سلبيا. كمن تأثَت 

ة اإلجيايب ىو يستطيع اإلنساف أف يستفيد من ىذا التطور يف تيسَت تنفيد أنشطتهم اليومي
يف االدارة أك البيت كوجود الكمبيوتر كغَت ذلك من األمثلة الكثَتة، ككذلك يف رلاؿ 
التعليم أصبح الفيلم أدة التعليمية جيدة ذلك أنو يستطيع تقدًن ادلعلومات كاخلربات 
كاحلوادث بشكل جذاب كتسلسل يبعث الشوؽ دكف التعب كاجلهد اللذين يعانيهما ادلتعلم 

 11أثناء ادلذاكرة.

عن  برنامج الّرسم ادلوجود على احلاسب، أك ربميل برنامج خاّص برسم الكرتوف استخداـ 
 كىذا يدؿ على الوسائل احملركة. .طريق متعُت، أك شراؤه من احملاؿ التجاريّة اخلاّصة ببيع الربامج

                                                           
9
 A.G.Pringgodigdo. Ensiklopedi Umum. (Yogyakarta:Kanisius,1973) 

10
 Danny Yustiniadi, Tentang Kartun, (Semarang:Dhara Prize,1996)hal. 448 

11
 55:،ص(1983إحياء، دار: َتتب) ،استخدامها كطرؽ إعدادىا:  التعلمية التعليمية الوسائل الكلوب، الرمحن عبد بشَت 
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 المفرداتتعليم المبحث الثالث : 

 مفهوم المفردات  .أ 

اذلاّمة حبيث يتضمن عليها ادلعاىن  إَف ادلفردات  ىي عنصور من عناصر اللغة
كاستخداـ  يف اللغة من ادلتكلم نفسو أك من الكاتب، كالشخص تزداد لو مهارتو يف اللغة 
اذا ازدادت مفرداتو، ألّف كفاءة مهارة لغة الشخص متوقف على ادلفردات الىت استوعب 

تتكوف من حرفُت  معانيها اللفظية. ادلفردات كاحدىا مفردات: اللفظية أك الكلمة الىت
كادلفردات يف اصطالح  15فأكثر  كتدّؿ على معٌت، سواء أكانت فعال أك امسا أك أدات.

كيعرؼ ادلفردات بقائمة الكلمات  13القاموس اعاـ لغة اإلندكنيسية  ىي قائمة الكلمات.
.مع القواعد، هبا تًتكب تركيبا كتتوحد يف اللغة تودحيا

11 

لمة اليت تشكل اجلملة. دكر ادلفردات مهم ( ادلفردات ىي عمع الكHornقيل )
( أف ادلهارة اللغوية يعتمد عن استعاب ادلفردات.جور Valletلتعليم ادلهارة اللغوية. كقيل )

ادلفردات يف إتقاف اللغة من غٌت عنها أربعة كما ذكرت فليت أف القدرة على فهم الكفاءة 
ألحد. حىت مع ذلك، تعليم اللغة  اللغوية األربعة اعتمادا كبَتا على التمكن ادلفردات

ليست مطابقة جملرد تعليم ادلفردات. دبعٌت أف يكوف إتقاف اللغة غَت كافية فقط من خالؿ 
 ربفيظ ادلفردات كثَتة.

من الشرح أعاله فإنو ديكن استنتاج أف ادلفردات ىي رلموعات الكلمات اليت 
اجلمل أك التواصل مع  تشكل لغة معركفة للرجاؿ، كقاؿ أنو سوؼ تستخدـ يف تأليف

                                                           
15

 ناصر عبد الغاذل ك عبل محيد عبداهلل ، أساس إعداد الكتب التعليمية 
13

 Purwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995),572 
14

 Yuni Pratiwi, Penggunaan Nyanyian Sebagai Media Pengajaran Kosakata siswa kelas IV SD 

Sendang,(Tulungagung : Jawa Timur 1984), 20 
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اجملتمع احمللي. االتصاالت ىي كاحدة اليت بنيت باستخداـ ادلفردات ادلناسبة كالكافية، 
 .كيظهر صورة للمثقفُت كمستول تعلم اللغة تعليم ادلستخدـ خاصة يف اللغة العربية

كأراء من الباحث أف ادلفهـو ادلفردات ىي عمع الكلمة اليت تشكل اللغة أك 
ككذلك دكر ادلفردات لإلستيعاب ادلهارات اللغوية. كىذه بياف عن ادلفردات  رلموعات 

 : 12كثَتة أك معاين ادلفردات كىي كمايلي

 .عنصور من عناصر اللغة الشاملة على ادلعارؼ عن ادلعاىن كاستخدمها يف اللغة -أ 

 الكلمات اليت يستوعب عليها ادلتكلم  كالكاتب، -ب 

 ادلوخز مثل القاموس.قائمة ادلكلمات ادلنظمة مع البياف  . ج

 تعليم المفردات .ب 

يشكل تعليم ادلفردات جزاء رئيسيا يف دراسة اللغة قد خيتلف خرباء تعليم اللغات 
الثانية يف معٌت اللغة كيف أىداؼ تعليمها كمع ذلك فإهنم يتفقوف على أف تعليم ادلفردات 

ن تعليم كالغاية من مطلب أساس من ادلطالب تعلم اللغة الثانية كشركط إجادهتا كالغاية م
تعليم ادلفردات ىي أف يفهم التالميذ معانيها حُت تعرض لو كيصبح قادرا على استخدماىا 

 حُت يرغب يف التعبَت عن شيءما.

كيعتمد صلاح ادلدرس يف تدريس ادلفردات على عدد عوامل منها مفهومو للمقصود 
رر يف تقدًن ادلفردات كأحَتا بتعلم ادلفردات، ككيفية تقدديها كفهمو لفلسفة الكتاب ادلق

طريقة تعليمها للتالميذ. كمن أىداؼ تعليم أيضا ىي توفَت ادلفردات للتالميذ، كال يراد هبذا 
أف التالميذ جيب عليهم احلفظ عداد من قوائم ادلفردات فحسب، كلكن ادلراد منو أف 

 .التالميذ يقدركف على فهم معانية كاستخدامها يف اجلمل

يف تعليم ادلفردات أف يتعلم التالميذ نطق حركفها فحسب أك فهم كليست القضية 
معناىا مسقلة فقط أك معرفة طريقة الشتقاؼ منها أك رلرد كصفها يف تركيب لغول 

                                                           
15

 Kridalaksana Harimakti. Kamus Linguistic. (Jakarta : PT.Gramedia,1982) 
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صحيح. إف معيار كفاءة يف تعليم ادلفردات ىو أف يكوف التلميذ قادرا على ىذا كلو 
ىو قدرتو على أف يستخدـ الكلمة باإلضافة إذل شيء أخراليقل عن ىذا كلو أمهية أال ك 

( اللغة إذل أربع مهارات ىي carrolفقد قسم كاركؿ ) ادلناسبة يف ادلكاف ادلناسب.
، كالكالـ كالكتابة تسمياف Receptionاالستماع كالقراءة كتسميتاف مهاريت االستقباؿ 

 .Productionمهاريت اإلنتاج 

 

 أهمية المفردات  .ج 

 13كار كخربات شخص منطوقة كانت أـ مكتوبة.للمفردات دكر ىاـ يف فهم أف
ىذا دليل على أف استيعاب الشخص على ادلفردات دكر ىاـ يف عملية اللغة يف احلياة 

 اليومية أك األكادديية. ال سيما دلتعلم اللغة.

 المفردات استعاب أهداف تعليم .د 

العربية  الغرض العاـ من تعليم ادلفردات اللغة اىداؼ تعليم استعاب ادلفردات أّما
12ىو كما يلى 

: 

معرفة ادلفردات اجلديدة على التلميذ أك الطالب، ك إما من خالؿ قراءة النص ككذلك فهم  .أ 
 ادلسموع.

تدريب التلميذ أك الطالب ليكوف قادر على نطق ادلفردات نطق صحيحا، ألّف النطق   .ب 
 الصحيح ىو جيعل كيفهم إذل كفاءة الكالـ كالقراءة حبسن كصحيح أيضا.

 .معٌت ادلفردات، إّما الدالالت أك ادلعجمية، أك عند استخدمها يف سياؽ اجلملة ادلعينةفهم  .ج 

قادرا على تقدير ككضع  مفردات بالتعبَت الشفهي )الكالـ( كالتحريرم )اإلنشاء( كفقا  .د 
 لسياقها الصحيح.

                                                           
13

فتحى على يونوس كزلمد عبد الرؤكؼ الشيح ادلرجيع يف تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية إذل تطبيق، مكتبة كىية   
 ٘ٛص  ٖٕٓٓقاىرة 

17
 Saiful Mustofa. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, Hal:63 
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عناصر اللغة اذلامة حبيث يتضمن عليها  ذلا دكر كبَت يف حياتنا ألف أحد ادلفردات 
عٌت كاستخداـ اللغة من ادلتكلم تفسو أك الكاتب ككفاءات مهارات اللغوية الشخص ادل

 لذلك، البد لكل الطالب أف يتعلموا. متوفق على ادلفردات اليت استوعب معاهنا اللفظية

 .ادلفردات جبّد ليحصل على ادلنافع

 أنواع المفردات .ه 

اليت  تنقسم مناسب قاؿ طعيمة يعطي تعريف أنواع ادلفردات على أربعة أقساـ، 
 18باذلذؼ كالوظائفها. ىناؾ عدة تقسيمات للمفردات منها:

 تقسيمها حسب ادلهارات اللغوية، كىي : .1

 ، كىذه تنقسم إذل نوعن : understanding vocabularyمفردات للفهم  ( أ

االستماع كيقصد بذلك رلموع الكلمات الىت يستطيع الفرد التعرؼ عليها  - أ
 أحد ادلتحدثُت. كفهمها  عندما يتلقها من

القراءة كيقصدبذلك رلموع الكلمات الىت يستطيع الفرد التعرؼ  عليها   - ب
 كفهمها عندما يتصل هبا على صفحة مطبوعة.

 مفردات للكالـ، كىذه أيضا  تنقسم إذل نوعن:    ( ب

عادية كيقصد هبا رلموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد يف مواقف   - أ
 ذكرات، كتابة  يوميات ..اخل.االتصاؿ الكتايب الشخص مثل أخذ م

موقفية كيقصد هبا رلموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد يف مواقف  - ب
 االتصاؿ الكتايب الرسم.

 

                                                           
18

ـّ القرل معهد اللغة العربية   رشدل أمحد طعيمة ، ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، قسم الثاىن ) جامعة أ
 ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓكحدة البحوث ك ادلناحج سلسلة دراسات يف تعليم الغة العربية(، ص. 
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فعلى ادلدرس أف يعرؼ سباما قبل بدء التعليم أنواع ادلفردات اليت ديكن أف يشتمل 
درجة عليها موضوع الدرس كمن ادلفيد للمدرسُت أف يدرؾ طبيعة ادلفردات من حيث 

 استعملها كمن حيث كظيفتها يف اجلملة كمن حيث معناىا.

  أكال من حيث استعماذلا8 ادلفردات النشيطة أك )اإلجيابية( ادلفردات اخلاملة أك )السلبية(

فادلفردات النشيطة ىي تلك ادلفردات اليت يستخمها التلميذ يف كالمو ككتابتو بكثرة يف 
همها التلميذ عندما يقرأ أك يسمع لكنو اليستعملها حُت أف الكلمات اخلاملة ىي اليت يف

 يف كالمو ككتابتو فهي تشكل سلزكنا كبَتا يف الذاكرة.

ادلفردات اإلجابية ىي اليت تضمها قائمة ادلفردات اجلديدة يف كتاب القراءة كىي 
( ٗ( معناىا )ٖ( هتجيتها )ٕ( نطقها )ٔيرمي ادلدرس إذل تعليمها من أربع زكايا: )

ذلا أك توزيعها. أما ادلفردات السلبية فهي اليت اليرمى ادلدرس إذل تعليمها8 كإذا استعما
أمكن فهمها من السياؽ فال تعلم. أما إذا تعذر فهمها من السياؽ كتوقف فهم معٌت 

 اجلملة عليها فيكتفي ادلدرس بشرح معناىا فقظ.

ادلفردات ثانيا من حيث الوظفة ينقسم على قسمُت يعٍت ادلفردات ادلختول ك 
 الوظفية.

أكال: ادلفردات الوظفية كتشمل حركؼ اجلر كالعطف كاالستثناء ككاالستدار كأدكات الشرط 
 كالنفى كالنداء كاالستفهاـ كما تشمل الضمائر كاسم اإلشرة كادلوصوؿ.

ثانيا: ادلفردات احملتول ىي الغالبية الساحقة من األفعاؿ كاالمساء مثل ذلك يف 
مهَت( فكلمتا ادلدرس كمهَت من ادلفردات احملتول ألهنما تعترباف عن  اجلملة )إف ادلدرس

 معاف معينة يف حُت أف كلمة "إف" تؤدل كظيفة ضلوم اجلملة ىي النسخ كالتأكيد.

 ثالثا من حيث ادلعٌت: ادلفردات ذات ادلعٌت العاـ كاخلاص.
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 اختبار المفردات .و 

أف يقدـ هبا اختبار ادلفردات تذكر منها كأما اختبار ادلفردات ىناؾ أساليب كثَتة ديكن 
( اجملموعنة الكلمات ذات العالقة ٘( ادلضاد )ٗ( ادلرادؼ )ٖ( التكملة )ٕ( التعريف )ٔالتاذل : )

 19( الصور.ٜ( االستعماؿ )ٛ( التكوين )ٚ( ادلواءمة )ٙ)

 الفيلم كوسيلة للتعليم.- 

ـ لألفالـ يف الفصوؿ الدراسية ادلعلم يلعب دكران أساسية يف صلاح أك فشل يف أم استخدا
تدريس كتعلم اللغات. كىذا ألف ادلعلم بالفيلم، الذم يتناكؿ ادلواد اليت يود تسليم ذكم 
االحتياجات البصرية كجيمع بُت الفيديو مع لغة ادلنهج رلاؿ ادلنهج الدراسي مع اآلخر. الفيلم 

الب الذين إعداد شلارسة االستماع باحتماالت ربقيق األىداؼ اليت تعترب مهمة ربفيز اىتماـ الط
السليم كتشجيع استخداـ اللغة، كتوعية الطلبة على استخداـ لغات معينة، أك اجلوانب األخرل 
من االتصاالت اليت ديكن تطويرىا أك مشتقة من جانب الطريق ادلعلم يدخل الفيلم كأنشطة 

يصبح احملتمل، كقبلت يف تعلم إذا أكتييتاس كالبحث عن األفالـ األخرل ادلتصلة بالتعلم. الفيلم 
فإنو ديكن أف يستخدـ كجزء ال يتجزأ يف التعلم اللغة. إذا كنت زبطط الستخداـ الفيلم كمادة، 
كجعل متأكد من أنو ينبغي أف يكوف التسلسل مشلت كل الغرض من الدرس اخلاص بك. إحدل 

اليت أصبحت جزءا من ادلناىج الطرؽ للقياـ بذلك ىو استحداث أك توسيع ادلواضيع أك ادلواضيع 
 الدراسية أك نفس ادلادة مع الطالب.
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 ٕٚٓٓنصر الدين إدريس جوىر، تعليم ادلفردات العربية مقالة يف تدريس مادة تقنية ككسائل كسلتربات تعليم اللغة العربية،    
 ٕٓ-ٛٔص : 
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 كسائل اإلعالـ السمعية البصرية ديكن أف تصنف يف ثالث فئات، ىي:

 شرحية الصوت-ٔ

شرحية الصوت ىو تطوير الشرائح العادية اليت ليست بعد استخداـ الصوت مث 
نقطة قوة شرحية اليت ربتوم على مواد التعلم جنبا إذل جنب مع ادلواضيع ادلتعلقة بالصوت. الصوت 

 .مصحوبة عادة بالصوت

 مدريد أفالـريل  -ٕ

حقيقي فيلم يصور احلياة يف أكثر معينة، كما سبارس بواسطة البشر أك ادلخلوقات احلية 
األخرل كيظهر ما جيرم كفقا لقصة. أفالـ حقيقية ديكن أف تكوف أما ادلسلسالت الوثائقية،، 

 عة كىلم جرا.كرؤية اإلذا

 الفيلم ليست حقيقية )اخلياؿ(-ٖ

كبصفة عامة، الفيلم ليست حقيقية كما يصف بعض األحداث مع خط القصة ادلصحوبة. 
بيد أف الفيلم ليست حقيقية دبا يف ذلك فيلم الضوء كسبيل إذل أف تكوف مسلية. الرسـو ادلتحركة 
كأفالـ الرسـو ادلتحركة ليست حقيقية، ألنو ال ديارس يف تصوير القصة ادلخلوقات احلية، كقصة 

 سـو ادلتحركة، رجل التمٍت.حوؿ الر 

 ادلستخدمة يف تعلم اللغة ىو: –للخصائص ادلميزة لفيلم الئق 

 ( مدة قصَتة.ٔ

 .اليـو –( ادلفردات ليس من الصعب، أك ديكن استخدامها يف زلادثة يف اليـو ٕ

 ( نطق حرؼ ليست سريعة جدان.ٖ

 ( كرسالة معنوية جيدة.1

دة الكفاءة، كتعزيز الدافع، كتيسَت التعلم باستخداـ فيلم نوعية، كمن ادلتوقع زيا
النشط التعلم التجرييب، كتيسَت، سبشيا مع الدراسة تركزت على الطلبة، كدليل التعرؼ على 

 ضلو أفضل، كالتعجيل بفهم كمساعدة الطالب على تذكر ادلفردات.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجهأ. 

ادلنهج التجرييب غالبا لبحث احلوادث أك الظواىر مّي بتخدـ الباحث ىنا البحث الكاس
الصادرة يف الظركؼ ادلعينة، كيالحظ الباحث تلك احلوادث كالظواىر بدقة دلعرفة أسباهبا. 
كيسمى بالتجرييب ألف الباحث اليلتـز حبدكد الواقع إمنا حياكؿ إعداد تشكيلو عن طريق إدخاؿ 

كما ربدث من نتائج. جيرم ىذا البحث باستخداـ تغيَتات عليو كقياس أثر ىذه التغَتات 
رلموعتُت، تتكوف ىاتُت رلموعتُت من اجملموعة الضابطة. اجملموعة التجريبية ىي رلموعة جيرم 
هبا السلوؾ اخلاص، أما اجملموعة الضابطة ىي رلموعة ال جيرم هبا السلوؾ اخلاص. إذف، تطبيق 

التجربية، أما اجملموعة الضابطة تطبق بدكف  الكرتوف العريب يف اجملموعة باستخداـ أفالـ
 الكرتوف العريب. استخداـ أفالـ

استخدـ الباحث يف ىذا البحث تصميم االختبار القبلي كالبعدم يف كل من اجملتمع.كيف  
ىذا التصميم اختار الباحث رلموعتُت إحدامها ذبربة ك ألخرل ضابطة ك تتعرض اجملموعة 

تجرييب بينهما ال يدخل ىذا ادلتغَت على اجملموعة الضابطة مث ذبرم التجريبية ك أحد للمتغَت ال
عملية قياس بعدم للمتغَت التابع يف هناية التجريبة يف اجملموعتُت كقارف بينهما على أساس ىذا 
االختبار القبلي ك البعدم فقد، كعلى أساس افًتاض أف اجملموعتُت ادلتشاهبتُت من حيث 

ؤثرة ما عدا ادلتغَت ادلستقبل فإف الفرؽ بُت االختبار القبلي كالبعدم تعرضهم دلخلف العوامل ادل
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للمجموعة التجريبة كاالختبار القبلي ك البعدم للمجموعة الضابطة يرجع إذل تأثَت ادلتغَت 
 .ادلستقبل. مث اختربت الباحثة داللة ىذا الفرؽ إحصائها

 )1(اجلدكؿ 

 51ء اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدمادلنهج التجرييب بتصميم اجملموعتُت مع إجرا

االختبار  التجريبة االختبار القبلي اجملموعة الفصل
 البعدم

A اجملموعة التجريبية O 1 X O2 

B اجملموعة الضابطة O3 - O4 

 

 كفيما يلي توضيح مايف اجلدكؿ السابق :

O1     اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية : 

O2     عدم للمجموعة التجريبية: اإلختبار الب 

O3     اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة : 

O4     اإلختبار البعدم للمجموعة الضابطة : 

X       تطبيق التجريبة : 
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 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008),hlm,. 79  
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 متغيرات البحث . ب

 متغَت البحث اليت استطاع الباحث أف تصل إليها تنقسم كالتارل:

 توف العريبالكر  ادلتغَت ادلستقبل يف ىذا البحث ىو استخداـ أفالـ .1

 ادلفردات قيةادلتغَت التابع يف ىذا البحث لًت  .5

 ادلتغَت الضابط يف ىذا البحث ىو: .3

ادلواد الدراسية، ادلواد الدراسية يف ىذه ادلادة مأخودة من بعض ادلوضوعات  . أ
 .ادلقرر يف ىذه ادلدرسة مع زيادة من الباحث

 ادلعلم، ادلعلم  يف ىذا البحث ىو الباحث نفس . ب

 أفالـ دريس، كسائل التدريس اليت سيستخدمو الباحث ىوكسائل الت  ج.

 .الكرتوف العريب، ك الكتب ك السبورة

  ج. مجتمع البحث وعينته

 مشكلة موضوع يشكلوف الذين االشخاص اك االشياء اك االفراد عميع ىو رلتمع

طة مدرسة رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوسّ رلتمع البحث ذلذا الباحث ىم عميع الطالب يف . البحث
 لعناصر كشلثلة البحث، رلتمع من جزئية رلموعة ىي العينة. جبومبانج 1 احلكومية اإلسالمية

 كعمل بأكملو اجملتمع على العينة تلك نتائج تعميم ديكن حبيث سبثيل، افضل اجملتمع

-5113كعينتو الطالب يف الصف الثالث للعاـ الدراسي  اجملتمع معادل حوؿ استدالالت

)أ( كالفصل الثالث )ب(  الثالث الب إذل فصلُت سلتلفُت كمها الفصلـ. يقسم الط 5112
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 طالبا. كيسمى الفصل الثالث 18أ( بااجملموعة الظابطة ك عدده ) الثالث كيسمى الفصل

أفالـ الكرتوف  فّعالية استخداـ دلعرفة مقارنة طالبا. 19)ب( بااجملموعة التجريبة كعددىم 
  العريب.

  د. البيانات ومصادرها

كانت بيانات كمصادرىا يف البحث ىي من كل أم مبحث اكتسابا. فإذا استخدـ 
الباحث يف عمع البيانات بادلالحظة أك ادلقابلة، فمصادر البيانات تسّمى دبستجيب 

(Responden) .ىو الشخص اإلستجايب ألسئلة الباحث، أسئلة مكتوبا كاف أك شفهيّا ،
  .ليسّهل الباحث أف يعّرؼ مصادر البيانات

 يف ىذا البحث، يستخدـ الباحث مصادر البحث. منهما:

 البيانات األساسية .1

ىي البيانات اليت عمعها كمعاجلتها كعرضها الباحث من ادلصادر األكذل، كاألشخاص 
كيأخذ الباحث  51ادلتعلقة بالتعليم كادلدرس كالتالميذ ككرقة األسئلة كاإلجابة يف اإلختبار.

 حظة كادلقابلة.البيانات األساسية من ادلال

 مدرسة رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالمية يالحظ الباحث من مالحظتو يف

اللغة العربية دل ربقق نتيجة  ادلفردات مادة جبومبانج سلصوص يف الصّف الثالث 1 احلكومية
كافية ىناؾ عوامل كثَتة تؤدم إذل تأخر ادلدرسة ادلذكورة يف تدريس اللغة العربية منها: عدـ 

 يعترب أّف ادلقابلة من ادلدرس كالتالميذ.. الطريقة اجليدة اجلذابة
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افة الومضية لًتقية مفاءة الطلبة يف مهارة القراءة يف مدرسة احلميدية ادلتوسطة الإلسالمية  استخداـ البطعفة النساء،   
 ٛص  ٕ٘ٔٓ، قسم التعليم اللغة العربية، كلية علـو الًتبية كالتعليم، كونداعلكى
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 البيانات الثانوية .5

ىي البيانات اليت عمعها كمعاجلتها كعرضها الباحث من اآلخرين كادلعلومات إذل ادلدرسة   
كيأخذ الباحث البيانات الثناكية ىي الوثائق عن تاريخ تأسيس  55من ادلالحظة كالكتب كاجمللة.

  ادلدرسة كادلوقع اجلغرايف كمنهج ادلدرسة.

متعددة ليحصل الباحث على البيانات ادلطلوبة فيصل الباحث مصادر ىناؾ طريقة 
مدرسة رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة البيانات يف ىذا البحث ىي مدرس اللغة العربية يف 

   . جبومبانج 1 احلكومية اإلسالمية

 

  البيانات جمع أسلوب. ه

ج الباحث إذل طريقة عمع البيانات ادلوصوؿ إذل البيانات احملتاجة يف ىذا حيتا   
 البحث كاستخداـ بعض الطرؽ العلمية كىي ادلالحظة كادلقابلة كالطريقة الوثائقية.

 ادلالحظة .1

ىي كسيلة يستخدمها االنساف العادم يف اكتسابو خلربتو كمعلوماتو حيث جيمع 
عنو، كلكن الباحث حُت يالحظ فإنو يتبع معينا خربتو من خالؿ ما يشاىده أك يسمع 

 53جيعل من مالحظاتو أساسا دلعرفة كاعية أك فهم دقيقة لظاىرة معينة.

كيقـو الباحث ىذه ادلالحظة للحصوؿ على البيانات اليت تتعلق بأنشطة الطلبة يف 
 م ادلفرداتاالتصاؿ بُت ادلعلم كالطلبة، كاالتصاؿ بُت الطلبة أنفسهم، كعميع الطلبة يف تعل

كتعليمو، كالطريقة التعليمية ادلستخدمة. كتقاـ ىذه ادلالحظة من خالؿ عملية التعليم ك 
 .التعليم بوسيلة أفالـ الكرتوف العريب
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 ٛ، ص ادلرجع نفسعفة النساء،   

53
أساليبو )عّماف: دار الفكر،  –أدكاتو  –هومو ذكقاف عبيدات كعبدالرمحن عدس ككايد عبد احلق، البحث العلمي، مف  

 ٖ٘ٔ( ص. ٜٚٛٔ
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عملية ادلالحظة ال ذبرم ضلو احلقائق ادلنظورة فحسب، بل ضلو احلقائق ادلسموعة 
 ت ادلعربة يف عملية التعليم.كاحلسية أيضا. كىناؾ أشياء أخرل مثل العبارات كالبيانا

 

 ادلقابلة .5

كبالتعريف  51كىي احلوار الذم يعمل بو الباحث لنيل ادلعلومات من اخلرباء.
األخر، يشرح أف ادلقابلة ىو الطريقة مستخدمة لنيل ادلعلومات شفهيا باحلوار كادلواجهة 

 52باخلابر.

ة الدقيقة، كىي فادلقابلة ادلناسبة لكشف ادلعلومات يف ىذا البحث ىي ادلقابل
مقابلة حرة يوجو فيها الباحث أسئلة على حسب دليل ادلقابلة بادلوضع الذم يدكر حوؿ 
مث يًتؾ احلرية للمخرب أف يتكلم كما يريد كيتدخل الباحث من حُت إذل حُت أخر ليدفع 
ادلخرب كيشجعو على استعاب ادلفردات. كيستخدـ الباحث ىذه الطريقة لطلب البيانات 

 .ادلتعلقة

كقد قاـ الباحث دبقابلة معلم اللغة العربية كبعض الطالب ألخذ البيانات. كقد أعد 
الباحث دليل أسئلة ادلقابلة معهم، كمن اجلوانب اليت حياكرىا الباحث ىي: أشكاؿ 

 .حلوذلاعاب ادلفردات ك يم الكركف لًتقية استداـ فلاستخ

 ربليل مضموف الوثائق .3

حث لطلب احلقائق كالبيانات من الوثائق كالكتب الطريقة الوثائقية ىي طريقة الب
 كاجملالت كالرسائل كادلذكرات كغَتىا من ادلواد ادلكتوبة.

  .فبهذه الطريقة سيكتشف الباحث احلقائق أك بيانات عن تعليم ادلفردات
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), hal.126 
25

 Mardalis, Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal), (Jakarta : Bumi Akasara, 2008), hal. 64 
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 (Test)   اإلختبار  .1

 اإلختبار ىو يستعمل االختبار دلقياس كجود قدرة ادلوضوع أك ىدمها، مع كبَت
 53قدرة ادلوضوع ادلبدكث. 

االختبار الذم تستخدـ الباحثة دلقياس قدرة التالميذ عن ادلادة اللغة العربية قبل 
52تعّلم ادلواد التعليمية ىو اإلختبار القبلي 

(Pretest) أّما اإلختبار البعدم .(Postest) 
لباحثة اجملموعتُت ىي دلعرفة فّعالية ادلادة اللغة العربية على شكل اخلريطة الذىنية. تأخذ ا

 اجملموعة الضابطة كاجملموعة التجربة. 

 2.1.3الجدول 
 

 

 

 

 

  

     

 أسلوب تحليل البياناتو.     

ليجيب البحث رقم األكؿ  ث يف ىذا البحث الطريقة الكمية ،استخداـ الباح
 .عاب ادلفرداتيالكرتوف العريب لًتقية است مفل  ادلتعلق باستخداـ

                                                           
26

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,  Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, Hal: 
223 
27

 M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa dalam Pengajaran, ITB Bandung, Bandung, 1996, hal :20-21 

 نسبة مئوية )%( ادلستول الرقم
 ٓٓٔ – ٘،ٜٚ شلتاز  .1
   ٜٖ،ٜٚ - ٘،32 جّيد  .5
 ٜٗ.ٗٙ – ٓ٘،٘٘ متوّسط  .3
 ٜٗ.٘٘– ٓ٘،ٓٗ مقبوؿ  .1
 ٜٖ،ٜٗ – ٓ ضعيف  .2



 

32 
 

 استخداـ الباحث ادلقياس ادلعدرل لتحليل نتائج االختبار القبلى كاالختبار البعدم

ربليل ىذه النتائج  ك يستعُت الباحث يف اللذين يقاماف جملموعة ذبريبة ك رلموعة ظابطة،
 .Tباختبار 

 58:التارل( t-test) التائي الرموز تقاـ للمجموعتُت االستماع مهارة لًتقية كلتحليل

  
     

√{
∑    ∑   

        
}  

 
   

 
  

 

 

Mx   =التجريبية اجملموعة من ادلعدرل ادلقياس 

My  =الضابطة اجملموعة من درلادلع ادلقياس 

∑  التجريبية اجملموعة من النتائج كل يف التنوعي العدد=    

∑  الضابطة اجملموعة من النتائج التنوعي عدد =     

Nx  =التجريبية اجملموعة يف الطلبة عدد 

Ny  =الضابطة اجملموعة يف الطلبة عدد 

  : يعٍت الرمز ىذا من الفركض أما

 

 .فعاؿ تكوف بياين t من اكرب صائاح  t كاف إذا

                                                           
28

 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Asdi Mahasatya.2010. Hal. 
354 
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 يف عريب كرتوف فيلم كسيلة باستخداـ ادلفردات تعليم بُت الداللة الفرؽ توجد    =  
 أ الثالث الفصل يف عريب كرتوف فيلم كسيلة استخداـ بدكف ك( X B) ب العاشرة الفصل

(X A) ومبانججب 1 احلكومية مدرسة رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالمية يف. 

 ب الثالث الفصل يف عريب كرتوف فيلم كسيلة باستخداـ ادلفردات تعليم بُت فرؽ ال     =
(X B  )أ الثالث الفصل يف  عريب كرتوف فيلم كسيلة استخداـ بدكف ك (X A  )يف 

 .جبومبانج 1 احلكومية مدرسة رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالمية

 طالبة كما يف ىذا اجلدكؿ:أما معَت التييم لنتيجة ال

 (5) اجلدكؿ

 عن معيار النتيجة الطالبة يف االختبار

 النسبة المئوية فئات الدرجات المتقدير الرقم

 % 111 -% 91 111 -91 شلتاز 1

 %89 -% 81 89 -81 جيد جدا 5

 % 29 -% 21 29 -21 جيد 3

 % 39 -% 31 39 -31 مقبوؿ 1

 %29 -% 11 29-11 ضعيف 2
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 احل البحثز. مر 

ىناؾ إجراءات البحث اليت يتبعها الباحث8، كىذه اإلجراءات يقـو هبا الباحث باخلطوات 
 اآلتية :

 .ربديد كتعيُت اجملموعتُت كىي اجملموعة التجربية اجملموعة الضابطة .1

 قاـ الباحث باالختبار القبلي أم قبل إجراء تعليم ادلفردات باستخداـ فيلم الكرتوف  .5

تعليم اللغة العربية باستخداـ فيلم الكرتوف يف تعليم ادلفردات اجملموعة  تطبيق أك إجراء .3
 التجريبية

لًتقية  قاـ الباحث بادلالحظة من خالؿ تطبيق باستخداـ فيلم الكرتوف لتنمية ادلفردات .1
 استعلب ادلفردات

ستخداـ قاـ الباحث االختبار البعدم ذلاتُت اجملموعتُت كمها اجملموعة التجربية اليت طبقت با .2
فيلم الكرتوف لتنمية استعاب ادلفردات ، ك اجملموعة الضابطة اليت درست ادلفردات با 

 .لطريقة التقليدية
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 المتوّسطة اإلسالمية ريجوصو فيتيروعانمدرسة المبحث األول: لمحة الموجزة عن 

 جومبانج ب 1 الحكومية

 ذاتية المدرسة .1

                مدرسة رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالمية:   ادلدرسةاسم  -أ 

 جبومبانج 1 احلكومية                                    

    رجيوصو يف معهد دار العلـو رجيوصو فيتَتكعاف:  عنواف ادلدرسة  -ب 

 : صباحا  كقت الدراسة -ج 

 1938 :  قامت منذ . د

 موقيع الجغرفية .2
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 المدرسةتاريخ تأسيس  .3

ىي إحدل  جبومبانج 1 احلكومية مدرسة رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالمية
مدرسة  .1882 سبيم إرشاد يف السنةالشيخ احلاج  اليت تبٌت جومبانجادلدارس اخلاصة يف 

 . 1938قامت يف السنة  جبومبانج 1 احلكومية رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالمية

اجلاكل  رجيوصو رجيوصو فيتَتكعاف يف معهد دار العلـوقرية ىذه ادلدرسة تقع يف 
فصال كمعمل احلاسوب كمعمل اللغة كمعمل مدير ادلدرسة  53سبلك مدرسة .الشرقية 

 35طالبا كادلدرس كادلوّظف الذم عدده  829كادلكتبة كإلدارة كغَت ذلك. كسبلك مدرسة 
 دائرة يف اجلاكل الشرقية.% طالب يسكن يف ادلعهد الذم طالبو من بعض ال٘ٗشخص. 

ىي ادلدرسة   جبومبانج 1 احلكومية رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالميةمدرسة   
اليت تؤسس أساس ادلعهد. تطّورت ىذه ادلدرسة ادلنهج الوطٍت كادلنهج ادلعهدم مثل متاب 

ادلنهج  الًتاث. الربنامج الذم ينفد يف ىذه ادلدرسة ىي برنامج ادلخلط الذم خيلط مادة
الوطٍت كادلنهج ادلدرسة الدينية. ىذا احلاؿ يعطي الفرصة لطالب ليتعلم دين اإلسالـ جيدا 
كمستمدا من ادلصدر األكؿ كىو كتاب الًتاث. مادة كتاب الًتاث مثل الفقو كأصوؿ الفقو 

 ا كبَتا يف تعليم اللغة العربية.عطي اىتمامتدرسة ىذه ادلكاحلديث كالنحو كالصرؼ. كيف 
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 عدد الطالب و عدد فصل .4

 (3اجلدكؿ)

 الرقم
 العاـ

  الدراسي

صفال  

 العدد
 العدد

 الثالث الثاين األكؿ الكلي

ـ+ر ـ ر عدد ـ ر عدد ـ ر عدد ـ ر    

1 
5112-

5113 
85 81 

13

5 
23 21 

11

1 
21 23 

11

3 

51

2 

51

1 
119 

5 
5113-

5112 
83 111 

19

3 
22 28 

12

3 
23 21 

11

3 

53

5 

53

1 
193 

3 
5112-

5118 

11

9 
111 

55

1 
33 98 

13

1 
31 29 

13

9 

51

2 

52

8 
253 

1 
5118-

5119 

11

3 
159 

52

5 

11

1 

11

5 

51

3 
33 98 

13

5 

35

1 

35

9 
319 

2 
5119-

5111 

13

1 
121 

58

1 

13

2 

11

3 

51

9 
93 83 

18

1 

31

5 

33

2 
211 

3 
5111-

5111 

11

3 
111 

52

3 

15

3 

11

9 

52

2 
91 

15

1 

51

1 

33

3 

11

2 
212 

2 5111- 13 132 31 11 13 53 11 11 53 32 11 813 
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5115 9 3 1 3 1 1 9 3 1 9 

8 
5115-

5113 

11

1 
191 

33

5 

13

1 

12

8 

58

8 
81 

13

1 

51

2 

32

2 

18

1 
832 

9 
5113-

5111 

12

1 
511 

32

1 

15

2 

12

1 

59

9 
91 

18

1 

52

2 

33

3 

22

9 
952 

11 
5111-

5112 

11

2 
181 

35

3 

11

1 

19

3 

33

1 

11

3 

13

8 

58

1 

39

8 

21

5 
911 

11 
5112-

5113 

11

2 
511 

33

1 

13

1 

12

8 

31

5 

13

3 

18

3 

31

3 

11

1 

22

2 
989 

15 
5113-

5112 

11

9 
191 

31

3 

11

2 

13

9 

58

3 

11

3 

12

1 

58

2 

31

5 

23

2 
829 

 

 حالة المعلمين وموظّفي المدرسة .5

 الثانوية نور اجلديد بوندككصا :عدد ادلدرسُت كادلوظفُت يف ادلدرسة 
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 (1)اجلدكؿ 

 ادلعلمُت ك موظف ادلدرسة كعدده

 عدد المدرس

  مرءة رجل

35 53 33 

 

 البيانات عن الفلم .6
لم كرتوف احدل الوسائل التعليمية اليت يستخدمها ادلدرس يف ربضَت الدرس ف

كيرجع ذلك اذل أف الوسائل التعليمية كفيلم كرتوف لو فوائد متعددة. إف تطور التكنولوجية 
ن تأثَت كانتشارىا يؤثر كثَتا على عميع نواحي حياة اإلنساف إجيابيا كانت أك سلبيا. كم

اإلجيايب ىو يستطيع اإلنساف أف يستفيد من ىذا التطور يف تيسَت تنفيد أنشطتهم اليومية 
يف االدارة أك البيت كوجود الكمبيوتر كغَت ذلك من األمثلة الكثَتة، ككذلك يف رلاؿ 
التعليم أصبح الفيلم أدة التعليمية جيدة ذلك أنو يستطيع تقدًن ادلعلومات كاخلربات 

بشكل جذاب كتسلسل يبعث الشوؽ دكف التعب كاجلهد اللذين يعانيهما  كاحلوادث
 أخذ فلم أكفُت كإيفُت من ىذا البحث الستيعاب ادلفردات. ادلتعلم أثناء ادلذاكرة.

برنامج الّرسم ادلوجود على احلاسب، أك ربميل برنامج خاّص برسم  استخداـ       
كىذا يدؿ على  .التجاريّة اخلاّصة ببيع الربامج عن طريق متعُت، أك شراؤه من احملاؿ الكرتوف

 الوسائل احملركة.
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  عاب المفرداتيلترقية است م الكرتون العربيفلاستخدام المبحث الثاني: تطبيق 

مدرسة رجيوصو فيتَتكعاف إذل  ذىب الباحث 2116 فرباير ٛٔيف التاريخ 
ة ادلدرسة األستاذ ةإذل رئيس كأستأذف الباحث جبومبانج 1 احلكومية ادلتوّسطة اإلسالمية

قبل أف يبحث يف ىذه ادلدرسة عقد الباحث . البكالوريوس موليانيسيو سَتم أنداياين
ة تعليم اللغة العربية. ك حصل الباحث من ىذه ادلالحظة يف ىذه ادلدرسة عند الادلالحظ

 . واداستعاب ادلفردات كل ادلحصوصا يف  اللغة العربية ىناؾ بعض ادلشكالت يف تعليم

يف ىذه ادلدرسة دل ربقق نتيجة كافية ىناؾ عوامل كثَتة  استعاب ادلفردات كل ادلواد
تؤدم إذل تأخر ادلدرسة ادلذكورة يف تدريس اللغة العربية منها: عدـ الطريقة اجليدة اجلذابة اليت 

ربية. يستخدمها مدرس اللغة العربية حىت يشعر الطالب با للملل ك السأـ يف تعلمهم اللغة الع
يف ىذا ادلدرسة كثَت من كسائل كلكن ادلدرسُت ال يهتموف بأمهية الوسائل التعلمية يف عملية 

 التعليم كالتعلم ك بعضهم يستخدمها بصورة ال تناسب مع أحواؿ الطالب كمقتضى ادلادة. 

احلاج  للغة العربية  ىو األستاذا ، قابل الباحث مدرسٕٙٔٓفرباير  51 يف التاريخ
مدرسة رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة دلعرفية أحواؿ الطالب يف  البكالوريوس حزلمد صبي
. أف الطالب يف ادلدرسة الصف الثالث، حصوصا يف  جبومبانج 1 احلكومية اإلسالمية

ىناؾ صفاف كال فرؽ بُت صفُت،  الصف الثالثيف . استعاب ادلفردات كل ادلوادضعيف يف 
ذلك الفصل عند قدرة  عليم اللغة العربية ك الطالب يفسواء يف ت استعاب ادلفرداتعندمها 

 مة يف تعليم اللغة العربية بطريقةطريقة ادلستخد من ىذه ادلقابلة ىي سواء. ك حصل الباحث
الًتعمة ك القراءة ك مناقسشة اجملموعة. كلكن ال تستخدـ ادلعلم الوسائل التعليمية اك 

الوسائل ادلناسبة لتعليم اللغة  السباب أخد الباحث . ك من ىذاادلناسبة يف التعليم اإلستَتاجية
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العربية ىي بوسيلة فيلم كرتوف عريب بالشرائح تكمل بالصور ادلتحركة ك ادلتنوعة ك الصوت من 
 31كعدد الطالب يف الفصل التجرييب . استعاب ادلفرداتذلك الصور ادلناسب خصوصا يف 

 يف ىذه ادلدرسة. الصف الثالث يف الطالب. ىناؾ فصالين 32ك يف الفصل الضابط عدده 

ادلقابلة مع الطالب من  عقد الباحث، ادلقابلة مع الطالب من اجملموعة التجرييب
 يف الفصل. كحصل الباحث من ىذه ادلقابلة ، ٕٙٔٓفرباير  51اجملموعة التجرييب يف التاريخ 

لغة. كلكن، تشعر ربب الطالب أف تتعلم اللغة العربية ألف ذبد ادلعلومات اجلديدة عن ال
الصعب كادللل عندما تعليم ألف ليس ىناؾ الوسائل ادلناسبة. ك الطالب ربب أف تتعلم 

ك رأيها عن  الفهمبستخداـ الوسيلة التعليمية "فيلم كرتوف عريب" ألنو مساعدا يف  ادلفردات
 االختبار القبلي صعب جدا كاالختبار البعدم سهل جدا.

يف الفصل.  ٕٙٔٓفرباير  51يف التاريخ  موعة الضابطادلقابلة مع الطالب من اجمل   
من ىذه ادلقابلة ىي ربب الطالب أف تتعلم اللغة العربية ألف ذبد  ك حصل الباحث

ألف ليس  ادلفرداتادلعلومات اجلديدة عن اللغة. كلكن، تشعر الصعب كادللل عندما تعليم 
بستخداـ الوسيلة التعليمية من  اتادلفردىناؾ الوسائل ادلناسبة. ك الطالب ربب أف تتعلم 

 رأيها عن االختبار القبلي ك االختبار البعدم صعب جّدا.ك بدكهنا ألف مسركرة جدا. 

يف الساعة   ثنافيف يـو اإل  ٕٙٔٓ فرباير ٕٛيف اللقاء األكؿ يف التاريخ 
باإلختبار القبلي ربريريا جملموعة التجريبة. قبل عمل  قاـ الباحث ٓٔ.ٓٔ -ٓ٘.ٛٓ

جيدا مث يعمل اإلختبار  عملوفختبار اعطعت الباحثة التشجيع ك الطالب ياال
بالعملية األكؿ يعٍت  دقيقة، مث قاـ الباحث ٘ٗإلختبار القبلي باحلمسة. كالوقت ا

  التعارؼ ك التعريف كاحد فواحد منهم.
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العملية الثانية ك الثالثة   قاـ الباحث  ٕٙٔٓمارس 3يف اللقاء الثاين يف التاريح 
 يف كتاب اللغة العربية، كلكنهم ال اليت قرأت الباحث يف القصة عن ادلفردات ك اجلملة

بوسيلة فيلم كرتوف عريب، ك ىم حيبوف ألف  يسرع عن يفهم ذلك القصة. مث قاـ الباحث
يف ذلك الفيلم ك  ادلفرداتىناؾ الصور ادلتحركة ادلتنوعة ك الصوت حىت ىم يفهموف 

 ايضا.ىناؾ مع اللهجة العربية 

العملية الرابع يعٍت  قاـ الباحث ٕٙٔٓمارس  ٖٔيف اللقاء الثالث يف التاريخ 
ذىب إذل الفصل التجرييب ك يشاىد فيلم كرتوف عريب مع الطالب يف ذلك الفصل. ي

كيكرر ادلشاىدة من الفقرة الصعوبة اليت كجد يف ذلك الفيلم. مث يف الوقت الوصطى 
كل الطالب أف تسأؿ ادلفردات الصعوبة من ذلك   كاألخَت يطلب ادلدرس )أنا نفسي(

 الفيلم مث شرح ادلدرس ادلفردات الصعوبة إذل كل الطالب يف ذلك الفصل.

العملية السادسة يعٍت  مارس قاـ الباحث ٕٓيف اللقاء اخلامس يف التاريخ 
هبذا اإلختبار يشاىد فيلم كرتوف عريب ايضا ك تعمل اإلختبار البعدم من ذلك الفيلم. 

باستخداـ  استعاب ادلفردات عّلم الباحث دلعرفة كفاءة الطالب بعد يريد الباحث
ك يف ىذا اللقاء يكوف اللقاء األخَت يف الفصل الوسائل التعليمية فيلم كرتوف عريب. 

 التجرييب.

يف الساعة   امسيف يـو اخل  ٕٙٔٓ فرباير 51يف اللقاء األكؿ يف التاريخ 
ة الضابظ. قبل عمل إلختبار القبلي ربريريا جملموعبا قاـ الباحث ٓٔ.ٓٔ -ٓ٘.ٛٓ

جيدا مث يعمل اإلختبار باحلمسة.  عملوفالتشجيع ك الطالب ي االختبار اعطع الباحث
بالعملية األكؿ يعٍت التعارؼ ك  دقيقة، مث قاـ الباحث ٘ٗإلختبار القبلي كالوقت ا

 التعريف كاحد فواحد منهم. 
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العملية الثانية ك الثالثة  اـ الباحثق ٕٙٔٓ مارس ٕيف اللقاء الثاين يف التاريخ 
اليت قرأت الباحثة يف كتاب اللغة العربية بدكف الوسيلة  يف القصة عن ادلفردات ك اجلملة

ادلناسبة، ك أمر ادلدرس إذل الطالب ليسأؿ ادلفردات الصعوبة كلكن الطالب يشعركف 
 بالكسالف.

العملية الرابع يعٍت  قاـ الباحث ٕٙٔٓمارس  ٜ يف اللقاء الثالث يف التاريخ
بكتاب اللغة العربية. يقرأ ادلدرسة  ادلفرداتتذىب إذل الفصل الضابظ كتدرس الطالب 

َت من الطالب يسمعوف ذلك القصة. كلكن كثالقصة اليت كجد يف كتاب اللغة العربية ك 
كل   الطالب دل تفهموف القصة8 مث يكرر ادلدرسة يقرأ ذلك القصة ثالثة مرّات حىت

 الطالب تفهموف القصة.

العملية السادسة يعٍت  قاـ الباحث ٕٙٔٓمارس  ٙٔيف اللقاء اخلامس يف التاريخ    
 تعمل اإلختبار البعدم. ك يف ىذا اللقاء يكوف اللقاء األخَت يف الفصل الضابظ.

 

 لترقية استعاب المفردات فّعالية أفالم الكرتون العربي: المبحث الثالث

 ئج اإلختبارعرض بينات نتا (1

ة يف ادلشكلة البحث. إف نتائج اإلختبار تفيد إذل استيفاء إجابة األسئلة ادلوجود
يف ىذا البحث نتائج اإلختبارين القبلي كالبعدم من اجملموعتُت التجربية ك  كعرض الباحث

 الضابطة مث حللتها بإستخداـ الرمز االحصائي.

 ربيةنتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التج -أ 
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كحيصل من إجراء اإلختبار القبلي كالبعدم يف اجملموعتُت الضابطة كالتجريبية نتائج 
 كمايلي:التجربية اإلختبار. أما نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة 

 (2)اجلدكؿ 

 التجريبةنتائج االختبار القبلي للمجموعة 

 التقدير النتبجة اسم طالب رقم

 د جداجي 82 امحد إزا دين اللة 1

 ضعيف 31 عليشة دكم رمحة 5

 ضعيف 51 عمندا مس رايسا 3

 ضعيف 12 امرة األشيفة 1

 ضعيف 22 اناديا حستينا فوترم 2

 ضعيف 31 اكليا نوالرحة 3

 ضعيف 22 سفًتم ايو ثالث 2

 ضعيف 15 داليا فراح اللة  8

 مقبوؿ 31 داليلة رحادة العيشة 9

 ضعيف 12 دليما رزقيا رحم  11

 مقبوؿ 32 دنيس منَتا فمبيوف 11

 ضعيف 51 ديا سوجي نور كحيو 15
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 جيد 28 دينا نور ينا 13

 ضعيف 21 فردا عنيفة 11

 ضعيف 22 غريزة.رايسا عقيال 12

 ضعيف 13 إينا خرة األعيوين 13

 ضعيف 21 انتاف نور عيٍت 12

 مقبوؿ 31 جيحاف نتشا 18

 ضعيف 22 خلق الفرنندا 19

 مقبوؿ 31 كقتافياين مرزا رزقي ا 51

 ضعيف 32 نبيال نور اليُت  51

 ضعيف 12 نفيسة 55

 ضعيف 22 صلال ليلة النساء 53

 مقبوؿ 32  نعمة قًتالندا 51

 ضعيف 33 نوفا كرنيا الثنيٍت 52

 مقبوؿ 31 فراتستا ركسكا يورينيت 53

 ضعيف 38 فًتم ماج موليا أنيسة 52

 ضعيف 12 رمحانيا مغفرة 58

 مقبوؿ 31 ا عمليا فًتمريز  59

 ضعيف 13 ريرين رفيقة 31

 ضعيف 52 صنتا نور ية الليلية 31
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نالوا الدرجة ادلعدلة  الطالب، ظهر أف  ةالتجريبفمن نتائج ىذا اإلختبار القبلي جملموعة  
 يف مستول مقبوؿك  ٔ، ك يف مستول جيد = 1جيد جدا =  كأما التالميذ يف مستول 19،29

،  ك كمن ىنا فإف قدرهتم على مهارة االستماع ادلوجو بصيفة 55، يف مستول ضعيف = 11= 
 اغلبية ضعيف.

 

 (3)اجلدكؿ 

 لتجريبةنتائج اإلختبار البعدم  للمجموعة  ا

 التقدير النتيجة اسم طالب رقم

 شلتاز 111 امحد إزا دين اللة 1

 شلتاز 92 عليشة دكم رمحة 5

 ضعيف 21 عمندا مس رايسا 3

 جيد 21 امرة األشيفة 1

 مقبوؿ 31 سلفيانا فيٍت نور سفًتم 35

 ضعيف 22 سيت اذالليٌت على ادلؤمينُت 33

 مقبوؿ 31 يوليا سرم رزؽ 31

 1383 العدد

 19،29 المعدلة
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 جيد 21 اناديا حستينا فوترم 2

 مقبوؿ 31 اكليا نوالرحة 3

 مقبوؿ 39 سفًتم ايو ثالث 2

 عيفض 28 داليا فراح اللة  8

 جيد جدّ  81 داليلة رحادة العيشة 9

 مقبوؿ 33 دليما رزقيا رحم  11

 مقبوؿ 38 دنيس منَتا فمبيوف 11

 جيد 21 ديا سوجي نور كحيو 15

 جيد 21 دينا نور ينا 13

 جيد 21 فردا عنيفة 11

 جيد جّدا 82 غريزة.رايسا عقيال 12

 جيد 21 إينا خرة األعيوين 13

 مقبوؿ 31 انتاف نور عيٍت 12

 جيد 21 جيحاف نتشا 18

 شلتاز 92 خلق الفرنندا 19

 جيد 23 مرزا رزقي اكقتافياين  51

 شلتاز 98 نبيال نور اليُت  51

 جيد جدا 83 نفيسة 55

 جيد 28 صلال ليلة النساء 53
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 مقبوؿ 31 نعمة قًتالندا  51

 مقبوؿ 39 نوفا كرنيا الثنيٍت 52

 مقبوؿ 31 فراتستا ركسكا يورينيت 53

 مقبوؿ 35 فًتم ماج موليا أنيسة 52

 مقبوؿ 38 رمحانيا مغفرة 58

 جيد جدا 81 ريزا عمليا فًتم 59

 مقبوؿ 33 ريرين رفيقة 31

 ضعيف 19 صنتا نور ية الليلية 31

 مقبوؿ 39 سلفيانا فيٍت نور سفًتم 35

 مقبوؿ 31 سيت اذالليٌت على ادلؤمينُت 33

 بوؿمق 35 يوليا سرم رزؽ 31

 5131  العدد

 21،18 ادلعدلة

  

   نالوا الدرجة ادلعدلة  الطالب، ظهر أف  التجريبةفمن نتائج ىذا اإلختبار البعدم جملموعة 

، ك يف مستول جيد =  ٗجيد جدا =  يف مستول ٗيف مستول شلتاز =  كأما التالميذ 21،18
ا فإف قدرهتم على مهارة ،  ك كمن ىنٖ، يف مستول ضعيف =   11يف مستول مقبوؿ = ك  ٜ

 الكتابة ادلوجو بصيفة اغلبية مقبوؿ.

 الضابطة. ختبار القبلي و البعدي للمجموعةالنتائج ا  -ب 
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 (2اجلدكؿ )

 نتائج اإلختبار القبلي  للمجموعة  الضابطة

 التقدير النتيجة اسم طالب رقم

 ضعيف 58 ادتيا رمحادين 1

 ضعيف 12 اليف فريكة   5

 ضعيف 21 ندل اليا قطرال 3

 ضعيف 32 عمليا فائيزة . 1

 ضعيف 23 امندل نبيال  2

 ضعيف 21 ألنيس نوراذلداية 3

 ضعيف 11 فضيلة اإلفتتة 2

 جيد 22 قًتم قرة أعيوف  8

 جيد جدّ  31 غيتا كلينا كردين إمامة 9

 ضعيف 21 حنا أصريف محبارل 11

 ضعيف 18 حسن اليلة الشفعة 11

 ضعيف 22 يريدلإنديرا تبينا حر  15

 ضعيف 23 إزاة النبيال زين الدين 13

 ضعيف 21 كميلة زاحُت صبَتين 11

 ضعيف 18 كرمسا يوغ نوفينا 12
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 مقبوؿ 31 سرخسن ليلة اإلسرإية 13

 مقبوؿ 31 خَت النسأ’ 12

 مقبوؿ 32 خَت النسأ النبيال 18

 ضعيف 51 خورين عُت كاحدة  19

 ضعيف 53 ليال نور إزيت 51

 جيد 21 مفتاح اجلنة 51

 ضعيف 51 ناجى زلداديٌت  55

 ضعيف 18 نور خاللةسوجي إندة 53

 ضعيف 11 فًتم نور كومال سارم 51

 ضعيف 18 رمحويت 52

 ضعيف 21 رايسا سدا كميلة 53

 ضعيف 58 ريزا نيل اجمليدة 52

 ضعيف 31 سكينة العيوف 58

 ضعيف 38 سلفي يونيا كرداين 59

 ضعيف 12 سوسن سفتياين 31

 ضعيف 12 ذبٍت زتا إمسة 31

 ضعيف 21 أسواة حسنة 35

 ضعيف 18 فلشا فينوتيا 33

 مقبوؿ 31 كيدد سرة الفية 31
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 مقبوؿ 31 ياين رمحة عمليا 32

 1318 العدد

 13،53 ادلعدلة

نالوا الدرجة  الطالب، ظهر أف  الضابطةفمن نتائج ىذا اإلختبار القبلي جملموعة 
يف ك  5، ك يف مستول جيد =  1جيد جدا =  يف مستول كأما التالميذ 13،53ادلعدلة 

،  كمن ىنا فإف قدرهتم على مهارة 52، يف مستول ضعيف = 2مستول مقبوؿ = 
 .االستماع ادلوجو بصيفة اغلبية ضعيف

 

 (8)اجلدكؿ 

 نتائج اإلختبار البعدم  للمجموعة الضابطة

 التقدير النتيجة اسم طالب رقم

 ضعيف 32 يا رمحادينادت 1

 ضعيف 52 اليف فريكة   5

 جيد 21 اليا قطرالندل  3

 ضعيف 21 عمليا فائيزة . 1

 جيد 22  امندل نبيال 2

 ضعيف 12 ألنيس نوراذلداية 3

 مقبوؿ 32 فضيلة اإلفتتة 2
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 جيد جدّ  81 قًتم قرة أعيوف  8

 جيد جدّ  81 غيتا كلينا كردين إمامة 9

 مقبوؿ 32 رلحنا أصريف محبا 11

 ضعيف 22 حسن اليلة الشفعة 11

 مقبوؿ 31 إنديرا تبينا حريريدل 15

 جيد 22 إزاة النبيال زين الدين 13

 ضعيف 12 كميلة زاحُت صبَتين 11

 مقبوؿ 31 كرمسا يوغ نوفينا 12

 جيد 25 سرخسن ليلة اإلسرإية 13

 ضعيف 12 خَت النسأ’ 12

 جيد 21 خَت النسأ النبيال 18

 مقبوؿ 31 خورين عُت كاحدة  19

 ضعيف 23 ليال نور إزيت 51

 مقبوؿ 38 مفتاح اجلنة 51

 ضعيف 12 ناجى زلداديٌت  55

 ضعيف 13 نور خاللةسوجي إندة 53

 ضعيف 22 فًتم نور كومال سارم 51

 شلتاز 91 رمحويت 52

 ضعيف 28 رايسا سدا كميلة 53
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 ضعيف 12 ريزا نيل اجمليدة 52

 ضعيف 12 لعيوفسكينة ا 58

 ضعيف 22 سلفي يونيا كرداين 59

 ضعيف 32 سوسن سفتياين 31

 ضعيف 11 ذبٍت زتا إمسة 31

 ضعيف 28 أسواة حسنة 35

 ضعيف 12 فلشا فينوتيا 33

 ضعيف 12 كيدد سرة الفية 31

 ضعيف 22 ياين رمحة عمليا 32

 1925 العدد

 23،31 ادلعدلة

 

نالوا الدرجة  الطالب، ظهر أف  الضابطةجملموعة  فمن نتائج ىذا اإلختبار البعدم
، ك يف  ٕجيد جدا =  يف مستولك  1يف مستول شلتاز =  كأما التالميذ23،31 ادلعدلة 

،  ك كمن ىنا فإف  51  ، يف مستول ضعيف =3يف مستول مقبوؿ = ك  2مستول جيد = 
 .قدرهتم على مهارة الكتابة ادلوجو بصيفة اغلبية ضعيف

 ائج االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجربةنت مقارنة -ج 

نتائج االختبار القبلي ك البعدم للمجموعة التجريبة، فقدـ  كبعد شرح الباحث
 ادلقارنة بُت اختبار القبلي ك البعدم لتلك اجملموعة. كادلقارنة كما يلي:   ثالباح
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 ( 9 )اجلدكؿ

 المستوى النتيجة الرقم

 لبعدياالختبار ا االختبار القبلي

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المئوية

 شلتاز 1
91 -

111 

- 1% 1 15,91

% 

15,91 1 % 3,55 1 91-81 جيد جدا 5

% 

59,13 9 % 3,55 1 81-21 جيد 3

% 

55,28 11 21-31 مقبوؿ 1

% 

11 32,18

% 

21,93 55 31-21 ضعيف 2

% 

3 9,32% 

 %111 31 %111 31 العدد

 

سبة إذل بياف ادلقرنة بُت االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبة فظهر أف يف كبالن
% يف مستول 55,28يف مستول ضعيف ، ك  الطالب % من21,93 االختبار القبلي 

% يف مستول جيد جدا. كأما يف االختبار 3,55% يف مستول جيد، ك 3,55مقبوؿ، ك 
% يف مستول  32,18ضعيف، ك  % من الطلبة يف مستول9,32البعدم ظهر أف 

 15,91% يف مستول جيد جدا ، ك  15,91% يف مستول جيد، ك59,13مقبوؿ، ك 
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% منهم يف مستو شلتاز. كىذا البياف يعٍت أف نتيجة االختبار البعدم أكرب من نتيجة االختبار 
 القبلي.

 مقارنة نتائج االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة -د 

، فقدـ  نتائج االختبار القبلي ك البعدم للمجموعة الضابطة ثكبعد شرح الباح
  ادلقارنة بُت اختبار القبلي ك البعدم لتلك اجملموعة. كادلقارنة كما يلي:  الباحث

 

 ( 11)اجلدكؿ 

 المستوى النتيجة الرقم

 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 ويةالمئ

 شلتاز 1
91 -

111 

- 1% 1 3,55% 

 %3,12 5 %3,55 1 91-81 جيد جدا 5

 %13,15 2 %3,12 5 81-21 جيد 3

 %19,32 3 %9,32 2 21-31 مقبوؿ 1

81,31 52 31-21 ضعيف 2

% 

51 21,83% 

 %111 32 %111 32 العدد
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ط فظهر أف يف كبالنسبة إذل بياف ادلقرنة بُت االختبار القبلي كالبعدم للمجموعة الصاب
% يف مستول 9,32يف مستول ضعيف ، ك  الطالب% من 81,31االختبار القبلي 

% يف مستول جيد جدا. كأما يف االختبار 3,55 % يف مستول جيد، ك3,12مقبوؿ، ك 
% يف مستول  19,32% من الطلبة يف مستول ضعيف، ك 21,83البعدم ظهر أف 

% منهم يف  3,55ل جيد جدا ، ك % يف مستو 13,15مقبوؿ، ك % يف مستول جيد،  
 . مستو شلتاز

 

 

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة و التجربة - ه

 (1ٔ)اجلدكؿ

 أسماء الطالب الرقم

 المجموعة الضابطة

 

نتائج االختبار 
 البعدي

 أسماء الطلبة

 المجموعة التجربة 

نتائج االختبار 
 البعدي

 111 امحد إزا دين اللة 32 ادتيا رمحادين 1

 92 عليشة دكم رمحة 52 اليف فريكة   5

 21 عمندا مس رايسا 21 اليا قطرالندل  3

 21 امرة األشيفة 21 عمليا فائيزة . 1

 21 اناديا حستينا فوترم 22 امندل نبيال  2

 31 اكليا نوالرحة 12 ألنيس نوراذلداية 3

سفًتم ايو ثالث 32 فضيلة اإلفتتة 2  39 
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 28 داليا فراح اللة  81 قًتم قرة أعيوف  8

 81 داليلة رحادة العيشة 81 غيتا كلينا كردين إمامة 9

 33 دليما رزقيا رحم  32 حنا أصريف محبارل 11

 38 دنيس منَتا فمبيوف 22 حسن اليلة الشفعة 11

 21 ديا سوجي نور كحيو 31 إنديرا تبينا حريريدل 15

 21 دينا نور ينا 22 إزاة النبيال زين الدين 13

 21 فردا عنيفة 12 كميلة زاحُت صبَتين 11

 82 غريزة.رايسا عقيال 31 كرمسا يوغ نوفينا 12

 21 إينا خرة األعيوين 25 سرخسن ليلة اإلسرإية 13

 31 انتاف نور عيٍت 12 خَت النسأ’ 12

 21 جيحاف نتشا 21 خَت النسأ النبيال 18

 92 خلق الفرنندا 31 خورين عُت كاحدة  19

 23 مرزا رزقي اكقتافياين  23  نور إزيتليال 51

 98 نبيال نور اليُت  38 مفتاح اجلنة 51

 83 نفيسة 12 ناجى زلداديٌت  55

 28 صلال ليلة النساء 13 نور خاللةسوجي إندة 53

 31 نعمة قًتالندا  22 فًتم نور كومال سارم 51

 39 نوفا كرنيا الثنيٍت 91 رمحويت 52

 31 فراتستا ركسكا يورينيت 28 رايسا سدا كميلة 53

 35 فًتم ماج موليا أنيسة 12 ريزا نيل اجمليدة 52

 38 رمحانيا مغفرة 12 سكينة العيوف 58

 81 ريزا عمليا فًتم 22 سلفي يونيا كرداين 59
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 33 ريرين رفيقة 32 سوسن سفتياين 31

 19 صنتا نور ية الليلية 11 ذبٍت زتا إمسة 31

فيانا فيٍت نور سفًتمسل 28 أسواة حسنة 35  39 

سيت اذالليٌت على  12 فلشا فينوتيا 33
 ادلؤمينُت

31 

 35 يوليا سرم رزؽ 12 كيدد سرة الفية 31

 - - 22 ياين رمحة عمليا 

N 2431 المجموع 1925 المجموع 

 

أكرب  5131ظهر من اجلدكؿ السابق أف نتائج االختبار البعدم للمجموعة التجريبة = 
 . 1925 ختبار البعدم للمجموعة الضابطة =من نتائج اال

 (uji T) عرض تحليل البيانات عن االختبارين باالختبار االحصائ -و

 نتائج عدد االضلراؼ ك عدد االضلراؼ ادلربع من اجملموعتُت -أ 

 جملموعة الضابطة ك التجربة فشرح الباحث كبعد مقارنة نتائج االختبار البعدم بُت
 اؼ ك عدد االضلراؼ ادلربع من اجملموعتُت. كىي كما يلي:بتقدًن نتائج عدد االضلر 

 (15)اجلدكؿ

 الرقم اجملموع الضابطة اجملموعة التجربة

X
2 

(X) X2 X1 Y
2 

(y) Y2 Y1 

552 12 111 82 19 2 32 58 1 

3311 31 92 31 111 11 52 12 5 
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911 31 21 51 111 51 21 21 3 

352 52 21 12 111 51 21 32 1 

552 12 21 22 181 55 22 23 2 

911 31 31 31 13 -1  12 21 3 

193 11 39 22 111 51 32 11 2 

523 13 28 15 52 2 81 22 8 

111 51 81 31 111 51 81 31 9 

351 18 33 12 552 12 32 21 11 

9 3 38 32 19 2 22 18 11 

5211 21 21 51 52 2 31 22 15 

19 -2  21 28 181 55 22 23 13 

111 51 21 21 52 -2  12 21 11 

911 31 82 22 111 15 31 18 12 

281 58 21 13 31 8 25 31 13 

33 3 31 21 552 -12  12 31 12 

111 11 21 31 9 3 21 32 18 

1311 11 92 22 1593 33 31 51 19 

523 13 23 31 259 52 23 53 51 

3939 33 98 32 1 -5  38 21 51 

1381 11 83 12 352 52 12 51 55 

259 53 28 22 281 58 13 18 53 

1 1 31 32 151 11 22 11 51 

1593 33 39 33 1231 15 91 18 52 

13 1 31 31 13 1 28 21 53 

111 -15  35 38 589 12 12 58 52 
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259 53 38 12 552 12 12 31 58 

111 51 81 31 589 12 22 38 59 

259 53 33 13 111 -11  32 12 31 

223 51 19 52 52 -2  11 12 31 

81 9 39 31 31 8 28 21 35 

81 9 31 22 9 -3  12 18 33 

1 5 35 31 331 -19  12 31 31 

 المجموع 1618 1972 364 11266 1684 2431 715 24121

  ∑ x∑     ∑ y∑   N 

 

 كفيما يلي توضيح ما يف اجلدكؿ السابق:

 X1  نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجربة = 

X2= نتائج االختبار البعدم من اجملموعة التجربة 

(X)  عدد االضلراؼ من نتائج اجملموعة التجربة = 

 = عدد االضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة التجربة    

x ∑     = رلموع عدد االضلراؼ من نتائج اجملموعة التجربة 

 وعة التجربة= رلموع عدد االضلراؼ ادلربع من نتائج اجملم     ∑

1 y  نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة  = 

2y  نتائج االختبار البعدم من اجملموعة الضابطة = 

(y ) عدد االضلراؼ من نتائج اجملموعة الضابطة = 

 عدد االضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة =    

y ∑   الضابطة= رلموع عدد االضلراؼ من نتائج اجملموعة 
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 = رلموع عدد االضلراؼ ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة  ∑  

بعد توضيح اجلدكؿ السابق، تلخص الباحثة بعرض النتائج االتية كىي رلموع عدد  
 االضلراؼ ادلربع من اجملموعة الضابطة كاجملموعة التجريبة، كىي كما يف ىذا اجلدكؿ:

 (3ٔ)اجلدكؿ 

 جموعة الضابطةالم المجموعة التجربية

 عدد االضلراؼ ادلربع

∑   

 رلموعة عدد اإلضلراؼ

∑  

 عدد االضلراؼ ادلربع

∑   

 رلموعة عدد اإلضلراؼ

∑  

24121 715 11266 364 

 

   = 
∑ 

 
 

= 
   

  
 

=  51،2  

∑    = ∑    ∑   

 
 

            =  -  24121        

  
 

             =  -  24121              

  
 

 - 51215   = 11318 

          11191  =  

     =    ∑ 

 
 

 =    
  

 

 = 11،2  
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   ∑  ػػ   ∑ =    ∑

 
 

          =   - 11266        

  
 

            =    - 11266       

  
 

3897  -  11266  =  

     3339=  

  
     

√(
∑   ∑  

       ) (
 
   

 
  )

 

  

 
51،2    2،

√(
          
       ) (

 
   

 
  )

 

 

 
  

√(
     

  ) (
 
  )

 

 

 
  

√(   11، )         
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√  39،
 

 
  

 83،
 

 

  31،   

 

d.b = (Nx + Ny) – 2 

 = (31 + 31) – 2 

 = 33 

ts 0,05 = 1,67 

ts 0,01 = 2,39 

5،31  > 2,39 > 1,67 

بتعيُت  مث قاـ الباحث 5،31اإلحصائي =    tأف نتيجة من اجلدكؿ السابق، كجد الباحث 
t-table  مث حبث الباحث ( نتيجة يف القائمة احلريةdegree of freedom من )t-table    فوجد أف

  t% ك ألف نتيجة ٘يف مستول ادلعنول      % ، ك  ٔستول ادلعنول يف ادل    نتيجة = 
كذلك أكرب من نتيجة      % =  1أكرب من نتيجة ادلستول ادلعنوم  5،31اإلحصائي = 

مقبوؿ أم أف فركض البحث  H1ك  Hoمردكد  دبعٌت أف ك ذلك1,67%=  ٘ادلستول ادلعنوم 
  .لًتقية استعاب ادلفردات فعالية ف العريبأفالـ الكرتو استخداـ  مقبولة، ك خالصتها أف
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 الفصل الخامس
 خاتمة

 ملخص نتائج الدراسة . أ

باستخداـ فيلم كرتوف عريب يف  تعليم ادلفرداتك بعد انتهاء إجراء البحث العلمي حوؿ 
كصل  جبومبانج 1 احلكومية مدرسة رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالميةيف  الثالثالفصل 
 تائج التالية:إذل الن الباحث

 ، كىي كما يلي: استعاب ادلفرداتاستخداـ فيلم كرتوف عريب يف  

 اللغة العربية ىناؾ بعض ادلشكالت يف تعليم، استخداـ فيلم كرتوف عريب أف تطبيق -ٔ

إذل  الباحث فيلم كرتوف عريب8 مث أمر تالميذيشاىد ال. حصوصا يف استعاب ادلفردات كل ادلواد
ادلعٌت من ادلفردات الصعوبة اليت قد  رح الباحثأؿ ادلفردات الصعوبة. مث شأف يس تالميذعميع ال
اجلواب ادلخطئ  الباحث اصلح . مثتالميذإذل ال ىياالسوئل شفا الباحث أعطى .تالميذسأؿ ال
التالميذ الصعب كادللل عندما تعليم ألف ليس ىناؾ الوسائل ادلناسبة. ك  تشعر .تالميذمن ال

إذل  الباحث أمر علم ادلفردات بستخداـ الوسيلة التعليمية "فيلم كرتوف عريبالتالميذ ربب أف تت
  من الفيلم. ادلفردات ادلطلوبة من ادلدرسأف يقدـ أماـ الفصل لتقدًن  تالميذال

   tفعالية، نتيجة استعاب ادلفرداتفيلم كرتوف عريب يف استخداـ  فعالّية أف -5
نتيجة يف القائمة احلرية  مث حبث الباحث  t-tableبتعيُت  مث قاـ الباحث5،31اإلحصائي = 

(degree of freedom من )t-table    = ك  ٔيف ادلستول ادلعنول     فوجد أف نتيجة ، %
أكرب من نتيجة ادلستول  5،31اإلحصائي =   t% ك ألف نتيجة ٘يف مستول ادلعنول      

 دبعٌت أف ك ذلك1,67%=  ٘وم كذلك أكرب من نتيجة  ادلستول ادلعن    % =  ٔادلعنوم 



 

38 
 

أفالـ الكرتوف  استخداـ أفمقبوؿ أم أف فركض البحث مقبولة، ك خالصتها  H1ك  Hoمردكد 
 .لًتقية استعاب ادلفردات فعالية العريب

 المقترحات . ب

 ادلقًتحات التالية : ث فيقدـ الباحثبناء على نتائج البح

مدرسة فيلم كرتوف عريب يف باستخداـ  ادلفرداتتعليم  للباحث، كما نظر الباحث .أ 
رجى أف جذابة متفرقة، ي جبومبانج 1 احلكومية رجيوصو فيتَتكعاف ادلتوّسطة اإلسالمية

مع  استعاب ادلفرداتيف تعليم اللغة العربية خاصة يف  فيلم كرتوف عريبديثل باستخداـ 
 قدرة تطبيق تعليمها.

األخرل، كتنمية الوسائل  للمعلم، يرجى من استخداـ فيلم كرتوف عريب  يف ادلهارة  .ب 
 اجلديدة يف تعليم اللغة العربية مستمرة.

 .استعاب ادلفرداتيرجى باستخداـ فيلم كرتوف عريب مساعدة التالميذ يف  للطالب،  .ج 
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DRAF WAWANCARA 

 

1. Bagaimanakah kurikulum yang digunakan pada madrasah ini ? 

2. Bagaimana bentuk dari silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) di 

madrasah ini ? 

3. Apa  buku ajar yang digunakan untuk pegangan dalam pelajaran bahasa Arab ? 

4. Apakah siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari materi bahasa Arab 

khususnya dalam pemerolehan kosa kata (mufrodat) ? 

5. Apa saja kendala yang dihadapi selama mengajar (mufrodat)? 

6. Apa saja media yang telah digunakan selama pembelajaran bahasa Arab 

berlangsung?  

7. Apakah anda tertarik menggunakan media film kartun dalam membantu 

mempermudah pengajaran (mufrodat)  ?  

8. Bagaimana pendapat yang anda berikan penggunaan film kartun terkait materi 

bahasa Arab dalam pengajaran (mufrodat)  ?  

9. Apa tingkat kesulitan pada pembelajaran bahasa Arab khususnya pada pengajaran 

kosa kata (mufrodat) menggunakan film kartun  ini ?  

10 Bagaimanakah menurut anda tentang film kartun ini mampu meingkatkan 

pemerolehan (mufrodat) bagi siswa? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANGKET UNTUK SISWA 

Nama  : 

NIS  : 

 

1. Berilah tanda check list (√) pada kolom jawaban sesuai dengan pertanyaan! 

1 = Sangat Setuju (SS) 

2 = Setuju (S) 

3 = Tidak Setuju (TS) 

4 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

2. Mohon mengembalikan angket ini apabila telah selesai diisi! 

 

No. 

 

Pernyataan 

Jawaban 

SS S TS ST

S 

1 2 3 4 

1.  Anda lebih bersemangat mengikuti pelajaran Bahasa Arab 

dengan film kartun arab 

    

2.  Setelah belajar bahasa Arab menggunakan film kartun arab, 

anda lebih mudah belajar bahasa Arab meskipun tanpa guru. 

    

3.  Film kartun arab lebih menarik     

4.  Film kartun arab memudahkan belajar bahasa arab     

5.  Belajar bahasa arab dengan film kartun arab walaupun 

sendiri tetap selalu semangat. 

    

6.  Jika ada waktu luang, saya gunakan untuk belajar bahasa 

arab dengan melihat film kartun arab di youtube. 

    

7.  Saya selalu semangat apabila pelajaran bahasa arab itu 

dengan film kartun arab karena tidak membosankan 

    

8.  Anda lebih cepat memahami materi bahasa Arab dengan fim 

kartun arab 

    

9.  melihat film kartun arab di youtube, saya selalu mencari 

film tentang bahasa arab untuk saya pelajari 

    

10.  Jika ada teman yang sedang mengkaji film kartun arab, 

dengan senang hati saya ikut mengkaji juga. 

    

 

 

 “SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH” 

 



 

 
 

Nama :  

Kelas : 

SOAL  

 Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan 

benar.!!! 

1) Apa gambar disamping tersebut.? 

 

a. شطيء البحر  

b. البحر 

c. جبل 

d. الرحلت 

 

2) Apa bahasa Arabnya Perjalanan.? 

a. البحر 

b. نهر 

c. الماء 

d. الرحلت 

 

3) Apa gambar disamping tersebut.? 

a. البحر 

b. جبل 

c. الرحلت 

d. هنر 
 

4) Apa bahasa Arabnya Air .? 

a. ماءال  

b. البحر 

c. جبل 

d. الرحلت 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Apa gambar disamping tersebut.? 

 

a. جبل  

b. الماء  

c. البحر 

d. شطيء البحر 

 

 Cocokkanlah kosakata dibawah ini 

dengan baik dan benar.!!! 

 

a. Laut  1. شطيء البحر  

b. Pantai  2. البحر 

c. Gunung  3. الرحلت 

d. Perjalanan  4. الماء 

e. Air   5. جبل 

 

  

 Buatlah kalimat tentang pantai dan 

perjalanan dengan bahasa arab 

yang baik. !!! 

 

1. ........ 

5. ........ 

3. ........ 

1. ........ 

2. ........ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 يعطي التوجيهات للتالميذ

 

 التصوير جماعة

 

 

 

 



 

 
 

نج   بجومبا 1تالميذ مدرسة ريجوصو فيتروعان المتوسطة اإلسالمية الحكومية   الفلم مشا هدة   

 

 

 

 

 

 


