
 
 
 

 
 

فعالية األغنية لتحسن تعليم المفردات اللغة العربية في المدرسة اإلسالمية 
 بحثفي الشارع السولوح ميدان  2-لدى طلب الفصل الثامن

 مقدم لنيل شهادة البكالوريوس في تعليم اللغة العربية 

 :إعداد الطالب

 أبيزال
 32133100: رقم القيد

 
 المشرف الثانىالمشرف األول                                       

 
 

 الماجستير، لدكتور ابو بكر عدنانا  البروفسور الدكتورو حسن أسعر، الماجستير
 195712051988031001 :رقم التوظيف        196411021990031007: رقم التوظيف

 
 شعبة تدريس الّلغة العربّية كلية علوم التربية والتعليم

  الجامعة اإلسالمّية الحكومّية سومطرة الّشمالّية، ميدان
م2.17  

 



Nomor  : Istimewa     Medan, 02 Mei 2017  

Lamp  : 6 (enam) sks     Kepada Yth:   

Perihal  : Skripsi     Bapak Dekan FAK. 

a.n Abizal     IlmuTarbiyah Dan  

Keguruan UIN-SU 
        di 

Medan 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr .Wb 

Dengan Hormat, 

 Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan 

seperlunya, terhadap skripsi mahasiswa a.n ABIZAL  yang berjudul : 

 فعالية األغنية  لتحسين تعليم المفردات اللغة العربية في المدرسة اإلسالمية لدى "

 ".طالب الفصل الثامن في شارع سولوه ميدان
“Efektifitas Lagu untuk Meningkatkan Pembelajaran Kosakata Bahasa 

Arab  MTs Islamiyah Kelas VIII di Jalan Suluh Medan” 

Maka kami berpendapat skripsi ini sudah dapat diterima untuk 

dimunaqasyahkan pada sidang munaqasyah FAK. Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

UIN-SU Medan. 
 Demikianlah kami sampaikan. Atas perhatian saudara kami ucapkan 

terima kasih. 

 

 

Wassalamu’alaikum wr.wb. 

 

Pembimbing I      Pembimbing II 

 

 

 

 

Prof. Dr. Hasan Asari, M.A                                    Dr. H. Abu Bakar Adanan, 

NIP.195712051988031001                                         

NIP.196411021990031007   

  



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama    : ABIZAL 

NIM    : 32133100  

Jurusan/ Program Studi : PBA/S1 

Judul Skripsi   : 

في المدرسة اإلسالمية لدى فعالية األغنية  لتحسن فى تعليم المفردات اللغة العربية

 .  طالب الفصل الثامن في شارع سولوه ميدان
 Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini 

benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari 

ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. 

 Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skkripsi ini hasil 

ciplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima. 

 

 

       Medan, 02 Mei 2017  

       Yang membuat pernyataan 

 

 

 

 

       Abizal 

       NIM: 32133100  

 

 



مستخلص البحث 

 أبيزاؿ: اإلسم   
 32133100:  الرقم األساسي 

 علم الًتبية كالتعليم : الكلية   
شعبة تدريس اللغة العربية : الشعبة   

 اؼباجستَت,  حسن اسعركالدكتورالربكفسور :  اؼبشرؼ األكؿ 
اؼباجستَت ،الدكتور ابو بكر عدناف:   اؼبشرؼ الثاين

فعالية األغنية لتحسن تعليم المفردات اللغة العربية " :اؼبوضوع
-في المدرسة اإلسالمية لدى طلب الفصل الثامن

 في الشارع السولوح ميدان  2
اؽبدؼ من .ـ اؼبفردات اللغة العربيةلطالبمكانت منخفضةتعلىذا البحث مشاكل ُب 

السنة ُب " الػمهنة"ترقية النتيجة التحػصيلي بوسيلة األلغاز ُب ؿبتول : ىذا البحث ىو

 . 2017-2016 الدراسية

لطالب الفصل موضوع ُب ىذا البحث.  العمليالفصل ىو البحثحبث ىذا اؿ

-2016 السنة الدراسيةُب . اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية شارع سولوه ميداف2-الثامن

.  طالب النساء12طالب الذكور ك 22طالب اليت تتكوف من 34أف عدد  . 2017

 ىدؼ ُب االمتحاف.  كرقة اؼبالحظة، ك كاؼبقابلةمتحافتقنية صبع البيانات اؼبستخدمة اال

 أثناء علم كرقة اؼبالحظة لتقييم نشاط الطالب كامل كمعُت ؼبعرفة نتائج التعلملطالب،
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ABSTRAK 

Nama   : ABIZAL 

NIM   : 32133100  

Fakultas  : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Jurusan  : Pendidikan Bahasa Arab 

Pembimbing I  : Prof.Dr. Hasan Asari, M.A 

Pembimbing II : Dr. H. Abu Bakar Adanan, M.A 

Judul :“Efektifitas Lagu dalam Meningkatkan Pembelajaran 

Kosakata Bahasa Arab di MTs Islamiyah Jln. Suluh Medan 

”. Diajukan untuk memenuhi  salah satu persyaratan untuk 

mendapatkan ijazah tingkat Perguruan Tinggi (S1) Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara Medan 2017 . 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya pembelajaran kosakata 

bahasa Arab siswa. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk  Meningkatkan 

Hasil Belajar dengan Menggunakan Media Lagupada materi “Profesi” . Tahun 

Ajaran 2016/2017 . 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian tidakan kelas (PTK). Subjek dalam 

penelitian ini adalah Siswa VIII-2MTs Islamiyah Jalan Suluh Medan. tahun ajaran 

2015/2016 , dengan jumlah 34  siswa yang terdiri dari22  siswa Laki-laki dan 12  

siswa Perempuan.Tehnik pengumpulan data menggunakan  tes  ,lembar observasi 

dan wawancara. Tes yang diberikan bertujuan untuk mengetahui hasil belajar 

siswa, lembar observasi untuk menilai aktivitas siswa dan guru selama proses 

pembelajaran, dan wawancara untuk memperkuat data pada penelitian ini. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada pre tes dari 34  jumlah siswa 

tedapat 7 orang (20,58% ) siswa yang mencapai tingkat ketuntasan belajar dengan 

nilai rata-rata kelas sebesar 41,89  dan sebanyak 27orang siswa yang tidak tuntas 

dalam belajar, selanjutnya pada siklus I, 16  orang  siswa yang mencapai tingkat 

ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata 69 ,41 sedangkan siswa yang tidak tuntas 

sebanyak 18  orang . Pada siklus II sebanyak 29  orang siswa yang mencapai 

tingkat ketuntasan belajar dengan nilai rata 86,45  dan 5 orang siswa yang tidak 

tuntas. 



Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penggunan media Audio Visual Dalam Bentuk Lagu dapat meningkatkan hasil 

belajar Siswa dengan Menggunakan Media Audio Visual Dalam Bentuk 

LaguPelajaran Bahasa Arab Materi “Profesi”  Kelas VIII-2  MTs Islamiyah Jalan 

Suluh Medan,Tahun Ajaran. 2016/2017 . Sebagai tindak lanjut disarankan kepada 

guru untuk dapat merancang dan menggunakan media Audio Visual Dalam 

Bentuk Lagudalam meningkatkan pembelajaran bahasa Arab. 

 

      Mengetahui, 

Pembimbing II 

 

 

 

Dr. H . Abu Bakar Adanan, M.A 

NIP: 195712051988031001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التمهيد
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

اغبمد هلل الذم خلق اإلنساف بعلمو، كرفع منزلتو عند الناس بالعلم كاإليباف إليو، 
كعلم اإلنساف مامل يعلم، ٍب الصالة كالسالـ على أشرؼ األناـ، الذم أفصح اػبلق 

، كعلى آلو كأصحابو لسانا، كأعراهبم بيانا، سيدنا كموالنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
.  أشهد أف ال إلو إال اهلل كأشهد أف ؿبمدا عبده كرسولو.خَت األمم

فعالية األغنية  لتحسن فى "بعناية اهلل كرضبتو أكملت الباحثة ىذا البحث بعنواف
 في المدرسة اإلسالمية لدى طالب الفصل اللغة العربيةتعليم المفردات 

 "رع سولوه ميدانلالثامن في ش
 باعبامعة اإلسالمية اغبكومية سومطرة الشمالية (S1)لنيل الشهادة ُب اؼبرحلة اعبامعية 

 .ميداف
ما قامت الباحثة بنفسو ُب كتابة ىذا البحث اعبامعي كلكن دبساعدة ىؤالء 

: الصاغبُت، كالبد للباحثة أف تقدـ الشكر ؽبم، كىم
 قد ربياين منذ ينالذاضبد حسُت ك امى نوريبو، أيب كالدم احملبوبُت،  -1

 .ككاف دعائهم اؼبستمر خَت معُت يل ُب حياٌب كعملي.طفولة تربية

يشجعوين ,   سيفأذلو احسن,ك نرفداهلل, إخواين صغَت ، ك حيدايٌتوهلل -2

 .كل الوقت

اؼبشرؼ األكؿ ُب كتابة ىذا الدكتور حسن اسعر اؼباجستَتالربكفسوراألستاذ -3
 .البحث



اؼبشرؼ الثاين ُب كتابة ىذا الدكتور ابو بكر عدناناؼباجستَت األستاذ -4
 .البحث

 .األستاذ سالـ الدين اؼباجستَت رئيس الشعبة تدريس اللغة العربية -5
ذ الدكتور اغباج كاألستا اغباج ذكالفهم لوبيس اؼباجستَت،األستاذ -6

الدكتور اغباج ؿبمد روباف ناسوتيوف اؼباجستَت،  كاألستاذ،اؼباجستَتأسيونو
اتذ كاألس، ك ،اؼباجستَتكاألستاذ الدكتور اغباج أضبد باقبوف ناسوتيوف

 .الذين قد علموينكاألستاذاتفي تدريس اللغة العربية 
 .ذكر أظباءىمت أف ةأصدقائي ُب شعبة تدريس اللغة العربيةال يبكن للباحث -7
كلألخواٌب . دياؤدين، إماـ إرشاد مهيي الدين،: إلخواين ؿببوب ىنا  -8

 .  ألف شهرينا،يوين نركانا، ليٍت أقبغرين، ديسي لياينؿببوبة،
 .الذين يشجعٍت كل الوقت حبيبتيألف شهرينا -9

كتسأؿ . عسى اهلل تعاىل أف هبعل أعماؽبم خالصة لوجو اهلل كأف هبزيهم جزاء كثَتا
. كوف ىذا البحث نافعا لنفسو كمن قرأه، آمُت يارب العاؼبُتمالباحثة أف 

كترجوا الباحثة للقراء االقًتحات كالتداخالت كالتعليقات نقدا كإصالحا ؽبذا 
. البحث ألنو مازاؿ بعيدا عن الكماؿ

 2017 أبريل 29 ميداف،
 الباحث
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الباب األّول 
المقدمة 

 .خلفية البحث . أ

التعلم ىو حدكث تغيَت ُب التصرؼ أك القدرة اليت يتم ربقيقها من خالؿ أنشطة 

. تغيَت التصرؼ مل يتم اغبصوؿ على مباشرة من عملية النمو شخص علميان . الشخص

R. Gagne ،(1989حسب  يبكن أف يكوف التعلم كاف يعرؼ بأنو عملية الذم أثبت (

 .الكائن حي تتغَت نتيجة لتجربة ذلك

قدر ىذا تعلم اللغة العربية ال تزاؿ أقل جاذبية للمجتمع عند مقارنة بلغات 

ألنو من . كىذا ألنو بشكل عاـ ال تردد اللغة العربية ُب بيئة اغبياة اليومية. أخرل

الضركرم كجود الغالؼ اعبوم اليت يبكن أف تعزز مصلحة اؼبزيد من الطالب سوؼ 

. إحدل الطرؽ ػبلق جو من الراحة كاؼبتعة ُب التعلم عن طريق اللعب. تتعلم اللغة العربية

 .حىت أنو ًب على كبو مالئم يدار على تعلم كيفية اللعب. العامل ىو ملعب لو

 عندما اؼبدرسُت لديهم كعي لتحسُت نوعية التعليم لو بأداء ؾبموعة متنوعة من 

ىذه االختالفات يبكن أف يتم على اعبوانب اؼبختلفة للتعلم مثل اعبانب اؼبتعلق . التعلم

إثارة االىتماـ بتعلم الطلبة، اؼبدرسُت . دبواد كأساليب، ككسائل اإلعالـ كأماكن التعلم

                                                           
 Ahmad Susanto, Teori Belajar Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Ggroup, 2013), h. 1 
 



من بُت األساليب اليت يبكن . أيضا استخداـ ؾبموعة متنوعة من تقنيات التعلم

استخدامها ُب تعلم اللغة العربية، خاصة ُب األطفاؿ ىو أسلوب اللعب، كما كانت 

 .اللعبة غَت مباشر جزءا من اعبانب أىم حياة اإلنساف

اللعب نشاط ؼبساعدة األطفاؿ على ربقيق التنمية،  (2011)ذكرت فريباف  

( 2014)ميجوقبكابكاف مادياٌب . كاؼبادية، كالفكرية، كاالجتماعية كاألخالقية كالعاطفية

 :أف كجود فائض ألعاب اللغة، كتشمل

 .كيبكن زيادة اغبيوية للطلبة ُب ـبتلف األنشطة (1

 .القياـ بأنشطة لألطفاؿ ليس فقط جسديا كلكن أيضا ذىنيان  (2

 .كيبكن إثارة الدافع (3

 .يبكن أف تعزز شعور بالتضامن كالتعاكف (4

حىت اللعب . أنبية اللعب ُب التعلم نشاط وببذ بأم شكل اإلنساف من اللعبة

عن طريق اللعب شخص ليس فقط يبكن القضاء على . ليست حكرا على األطفاؿ

اؼبلل، كشعور باالشباع، كسوؿ، كالفوضى من العقل، كلكن مع عزؼ شخص يبكن 

كلذلك . أيضا اغبصوؿ على الًتفيو، اؼبتعة، ذبربة، اختالؼ من الركتُت، كحىت األصدقاء

                                                           
 Lilis Madyawati, Strategi Pengembangan Bahasa Pada Anak, (Jakarta: Prenadamedia 

Ggroup,2016), h.144. 
 



منذ فًتة طويلة ًب ربقيق اػبرباء حيث . يبكن أف تستخدـ اللعبة كوسيلة كتقنيات التعلم

 .أف التعليم كاف مبدأ اللعب أثناء التعلم أك الدراسة أثناء اللعب

نقل . التعلم عن طريق اللعب، سوؼ ذبرم ُب متعة اعبو كاؼبعقولة كالطبيعية

، حىت ال "دكف الذكؽ"اؼبعلومات أك اػبربات أك اؼبهارات بطريقة ما، يبكن أف ذبرم 

كبعبارة أخرل، الدكر الذم لعبة اإلعالـ ال يقل . يشعر الطالب ترعاىا أك القسرم لتعلم

كىذا ألف اللعبة كسائل اإلعالـ . أنبية عن دكر اؼبعلمُت كافية بالكفاءة ُب عملية التعلم

يبكن أف يوفر لك اؼبزيد من الفرص للحصوؿ على نتائج التعلم اغبد األقصى إذا ما 

لذلك، أنو . قورنت بعملية التعلم اليت تتجاىل لعبة كسائط اإلعالـ كدعم قباح التعلم

 .ألمر جيد أف نويل اىتماماكسيكوف تطوير لعبة كسائط اإلعالـ ُب عملية التعليم كالتعلم

التعليم ُب العامل دائمان على اتصاؿ مع اؼبدرسُت كالطالب، للمدرسُت كالطالب 

قباح عملية التدريس كالتعلم . ىو عنصر تعلم الذم يعمل بشكل مباشر ُب التعلم

يتحدد إىل حد كبَت على قدرة اؼبعلمُت ُب أداء كظيفتها كقادة، اؼبيسرين، ديناميساتور 

اػبادـ ُب مرة كاحدة، كلكن ُب الواقع العديد من اؼبعلمُت تواجو عقبات ُب التصدم 

كالتغلب على اؼبشاكل اليت تنشأ عندما تعلم يأخذ كضعو ىو للعمل العاملُت ُب ؾباؿ 

التعليم اؼبعلم مباشرة التفاعل مع الطالب الذين ىم أيضا العادية إنساف معقولة حىت إذا 

 .كاف لديو قصور



كىذا . فىاؼبدرسة الثانوية الػباصة ، تعلم اللغة العربية ىو ليس جيدا جدان وبب

عند الباحثُت سأؿ أحد الطالب اسم بعض . للمفردات ضئيلة جدان مرة كاحدة سبلكها

اؼبفردات العربية من الكائنات اؼبضمنة ُب الفئة مثل مكاتب، كقوائم، كدفاتر اؼبالحظات 

كأقالـ الرصاص، كالكائنات األخرل، كيقدر عشرة ُب اؼبئة فقط قادركف على تذكر 

 .ىذا النقص. كىذه كارثة أكرب ؼبعلم. مفردات اللغة العربية

األطفاؿ الذين هبدكف صعوبة ُب فهم ستجد معوقات كبَتة عملية التعلم عبميع 

األطفاؿ سوؼ تواجو أيضا . اؼبعارؼ اؼبكتسبة تكوف ؾبدية إذا كانوا ال يفهموف أنو

بعض األسباب لألطفاؿ يواجهوف . صعوبات ُب االتصاؿ لديو مشاكل ُب الفهم

 :صعوبات ُب فهم شيء ما

 .اػبزانة ال يزاؿ أقل من اؼبفردات لألطفاؿ كاؼبفاىيم -

 .األطفاؿ تعاين من االرتباؾ من مفاىيم اللغة بداية -

 .القدرة القصول ال كظيفة اؼبخ -

الواقع ُب اؼبيداف يبُت الكثَت من ىذا التعلم اللغة العربية ُب اؼبدارس الدينية جيدة  

سيكوف ؽبا تأثَت على الطالب . عليا سبيل إىل أف تكوف رتيبة كفبلة 'إيبتيدأيية، منزؿ، أك 

كقد يشعركف التعب كمتحمس، كغَت اؼبشبعة، الناصبة عن ضعف . التعلم ُب ما يلي
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حىت ناىيك عن اللغة العربية أحد الطالب بالطبع اؼبفردات اؼبتخمة، كتشعر . اؼبفردات

. باؼبلل

ربتاج حقيقة مثلها ُب ذلك مثل بالفعل أف وبدث عندما يكوف الوعي لتحسُت  

ىذه االختالفات يبكن أف . نوعية التعليم لو بأداء ؾبموعة متنوعة من التعلم للمعلمُت

يتم على اعبوانب اؼبختلفة للتعلم مثل اعبانب اؼبتعلق دبواد كأساليب، ككسائل اإلعالـ 

إثارة االىتماـ بتعلم الطلبة، اؼبدرسُت أيضا استخداـ ؾبموعة متنوعة من . كأماكن التعلم

من بُت األساليب اليت يبكن استخدامها ُب تعلم اللغة العربية، خاصة ُب . تقنيات التعلم

األطفاؿ بسبب تلعب لعبة ىو األسلوب غَت مباشر كاف جزءا من اعبانب من أبسط 

 .من حياة اإلنساف

ُب فئة من اؼبتعلمُت العربية حفزىم على اؼبشاركة بنشاط ُب أنشطة خباصة ُب  

. تعلم موفركدات التعلم، بالطريقة توفر اؼبعلمُت بعض كسائل اإلعالـ، كتقنيات التعلم

حاليا تعلم اللغة العربية ما زالت تفتقر إىل الطلب عليو بسبب نقص اؼبفردات اليت 

. يبلكها للمتعلمُت

 كما أدىل بو الرعد تارهباف ىنرم أف نوعية اؼبهارات اللغوية تعتمد على نوعية 

ككمية من اؼبفردات، كما اؼبزيد كاؼبزيد من اؼبفردات اليت تنتمي إىل شخص ما، فإنو 

 .يتسٌت اغبصوؿ على أكرب أيضا شخص اؼبهرة ُب حديثة



كأم اؼبفردات التعلم ُب اؼبدراسة اإلسالمية ُب السولوه، استنادان إىل نتائج  

اؼبناقشات مقدـ البالغ مع بعض اؼبدرسُت للغة العربية الذم ىو حاليا ال يزاؿ عدـ 

ربقيق نتائج مرضية، مشاكل التعلم اليت كثَتا ما تنشأ بُت أمور أخرل منخفضة الفائدة 

الطالب التعلم كالطالب أقل نشاطا ُب الصف، كقدرة الطالب متعددة ـبتلفة، كلكن 

يبدك أف موقف الطالب ُب التفكَت النقدم كاإلبداعي، كالقدرة على العمل مل يكن 

تعلم الطلبة منخفضة الفائدة ينظر ُب عدد الطالب الذين ال يريدكف للمعلم . فعاالن 

ضافة إىل إقناع العديد من الطالب غَت إلمينجَتجاكاف العالقات العامة اؼبعطاة، كبا

مهتم كاؼبلل مع اللغة العربية، كىو مستمد من قلة اؼبفردات اليت ىي فبلوكة، تظهر 

كلذلك، أف اغباجة لتحسُت التعلم من خالؿ . الطالب العديد من اؼبشاكل اليت ربدث

 .بعض كسائل اإلعالـ اليت يبكن أف توفر اىتماـ بالطالب

 تحديد البحث . ب

ٍب مقدـ البالغ . من خلفية البحث، يبكن أف يكوف ُب معرفة ىذه اؼبشكلة

شعرت باغباجة إىل إجراء حبوث بشأف كيفية دكر األلغاز عرب كسائل اإلعالـ ُب زيادة 

التمكن مفردات اللغة العربية، اليت سيتم مناقشتها ُب أطركحة ؼبقدـ البالغ، بعنواف 

في المدرسة اإلسالمية فعالية األغنية  لتحسن فى تعليم المفردات اللغة العربية"

 "لدى طالب الفصل الثامن في شارع سولوه ميدان



 .أسئلة البحث . ج

إستنادا اىل خلفية البحث السابقة فانتاجت الباحثة منها مسائل أساسية الىت 

: أرادت بياهنا ُب ىذه رسالة البحث ك اعتبارىا على حسب صفاهتا التالية 

 ؟ألغنيةكيفية تنمية الطالب قبل استخداـ كسائال .1

 ؟ألغنيةكيف كضع الطالب بعد استخداـ كسائال .2

 ؟ألغنية ما إذا كانت ىناؾ زيادة ُب الطالب بعد استخداـ كسائال .3

 . أىداف البحث. د

 :اٌما اىداؼ البحث لعقدت الباحثة عن اؼبوضوع اؼبذكور فهى

 .ألغنيةؼبعرفة تقدـ الطالب قبل استخداـ كسائال .1

 .ألغنيةؼبعرفة كضع الطالب بعد استخداـ كسائال .2

 .ألغنيةؼبعرفة الزيادة ُب الطالب بعد استخداـ كسائال .3

 فوائد البحث. ه

 :كمن اؼبتوقع ىذا البحث لتوفَت الفوائد التالية

 .فوائد نظرية .1

كيتوقع نتائج ىذه البحوث من الناحية النظرية يبكن أف تسهم ُب تعلم اللغة 

، كمن غنيةخصوصا على زراعة تعلم مفردات اللغة العربية باستخداـ كسائل األ .العربية



اؼبتوقع أيضا ىذا البحث اإلسهاـ ُب دراسة اللغة العربية ُب شكل ربوالن من التعلم الذم 

 .يهتم فقط بنتائج ىذه الدراسة إىل أف عملية كاعية

 الفوائد العملية .2

 ؼبعلمي غنيةيبكن أف يسهم ىذا البحث باللغة العربية اؼبعلم كالطالبوسائل األ

اللغة العربية، يبكن استخدامها كأسلوب بديل لتحسُت تعلم الطالب كربقيق استخداـ 

يبكن ربسُت ىذه العملية التعليمية للطالب، كفهم . لتنظيم التعلم اإلبداعي كاالبتكارم

. الطالب لدراسة اللغة العربية

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الباب الثانى 

 الّدراسة النظريّة

  فعاليةتعريف.1

 ىي فعالية.اؼبقدرةعلىتحصياللنتيجةاؼبطلوبةكاؼببتغاةكاؼبتوقعة ىي فعالية

. قدرهتاعلىالتكٌيفواالستمرارفيالبيئة. قدرةاؼبنظمةعلىتحقيقاألىدافالتيتسعىإليها

. قدرهتاعلىالتطٌوركالنموكاالستمراريٌة

بسبب تأثَت االنطباع الناشئة ُب العقل "ُب حُت تفيد أنواريفيك قد يكوف 

؛ بينما فعالة (بعد ظباع أك رؤية شيء)كاؼبشاىدين كاؼبستمعُت كالقراء، كىلم جرا 

حوؿ الفعالية قياس ما إذا كاف )يكوف فعاؿ أك ناجع،  (كنتيجة لذلك، نفوذىا، كآثاره)

حوؿ )يبكن أف تسفر عن نتائج، سبكنت  (النجاح ُب ربقيق أىداؼ برنامج اؼبخدرات

  :كيوم إيرجانيت كينتجيل: ُب) ". (حوؿ القوانُت كاألنظمة)ىذا التشريع  (اعبهد، العمل

عض ما كرد أعاله، فإنو يبكن استنتاج حوؿ فعالية باىوابينجَتتياف عبارة عن سلسلة من 

اؼبهاـ اليت يتم القياـ بو لتحقيق تلك األىداؼ كالغايات اليت كانت سابقا ديتابكاف ُب 

 .منظمة

ُب كينتجيل إيرجانتيأطركحة )خصائص كلمة ىارم بيمبيالجارامبينوركت افيكيفيتاس 

 :فعالية التعلم الربامج على العالمة مع اػبصائص التالية (كيوم
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 إجراء الطلبة بلوغ األىداؼ التعليمية اليت قمت بتعيينها بنجاح-1

لتوفَت خربات التعلم اليت تعترب جذابة، كإشراؾ الطالب بنشاط من أجل دعم ربقيق -2

أىداؼ تعليمية 

سبلك الوسائل لدعم التعليم كالتعلم -3

من الشرح أعاله فإنو يبكن االستنتاج بأف حسن التعلم كيفية إدارة اؼبعلمُت توجيو 

 .األطفاؿ إىل تلميذه اكتساب اؼبعرفةكتوفر ذبربة تعلم أنًتاكتيف

استنادان إىل خصائص التعلم الفعاؿ كما ىو موضح أعاله، فعالية التعلم الربامج 

كلكن ينبغي أيضا استعراض من حيث . ليس فقط من حيث مستول التحصيل التعليمي

كتشمل اعبوانب نتائج استعراض نتائج تعلم الطلبة بعد التعلم . العمليات ككسائل الدعم

تشمل جوانب العملية مراقبة مهارات . تتضمن القدرة اؼبعرفية،العاطفية، كفسيكوموتوريك

الطالب، الدافع، كاستجابة، كالتعاكف، كاؼبشاركة النشطة، مستول الصعوبة ُب استخداـ 

كسائط اإلعالـ،الوقت، فضال عن استكشاؼ األخطاء كإصالحها التقنيات اليت ًب 

التوصل إليها الطالب عند تدريس كأنشطة التعلم القائمة تشمل دعم اعبوانب كسيلة 

الستعراض استعراض اؼبرافق اؼبادية دانباىاف فضال عن اؼبصدر الالزمة للطالب ُب 

 .التدريس كالتعلم عملية مثل الفصوؿ الدراسية كاؼبختربات، كالتعلم ككسائط اإلعالـ

 



 :أىداف فعالية .1.1

 .قدرة اؼبنظمة على ربقيق األىداؼ اليت تسعى إليها .2

 قدرهتا على التكٌيف كاالستمرار ُب البيئة .3

 قدرهتا على التطٌور كالنمو كاالستمراريٌة .4

 .العوامل التي تؤثر على فعالية التعلم .1.2

اؼبنهج الدراسي ىو برنامج تعليمية اليت يتم التخطيط ؽبا كتنفيذىا من أجل ربقيق ىدؼ 

 .ذلك ىو منهج اؼببادئ التوجيهية ُب التدريس كأنشطة التعلم. معُت

 اسًتاتيجية كأساليب التعلم- 

 مواد التعلم- 

 التعلم كسائل اإلعالـ- 

 تقييم التعلم -

 اؼبعلم أسلوب التدريس -
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 ميتعريف التعل .2

التعلم ىو تفاعل ثنائي االذباه بُت اؼبعلمُت كاؼبتعلمُت ، كبُت كل من 

 .االتصاالتواالذباات التوجو علي اؽبدؼ الذم ًب تعيينو قبلو

لتعليمهوالعملٌيةاؼبنٌظمةالٌتيتمارظبنقبالؼبعٌلم؛هبدفنقالؼبعارفاؼبهاراتٌيةإلىالطلبة،كتنميةاٌتجا 

. اىاهتمنحوىا،كيعٌدالتعٌلمهوالٌناذباغبقيقيلعملٌيةالٌتعليم

تلك العملية التعليمية بػمعناىا الشامل، عملية ): كيعريف رشدم لبيب على أنو

تكيف، يكتسب اؼبتعلم خاللػها أساليب جديدة للسلوؾ تؤدم إىل إشباع حاجاتو 

كميولو كتػحقيق أىدافو اليت يػحددىا لنفسو، نتيجة لتفاعلو مع البيئة االجتماعية 

 .(كاؼبادية

التفاعل )كاغبقيقة أف جهدا كاعيا للتعلم من معلم إىل ميمبيالجاركاف للطالب  

 .من أجل ربقيق األىداؼ اؼبتوقعة (اؼبباشر للطالب مع مصادر التعلم األخرل

: األىداف التعليـمية -

الفهم َب )قدرة التلميذ على التعرؼ سػمعيان على الكلمػات اعبديدة َب القطعة . 1

 (االستعاع

. قدرة التلميذ على نطق أسػمػاء أعضاء األسرة العربية كالكلمػاة اعبديدة بصفة عامة. 2
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. القراءة الصامتػة للقطعة بسرعػة معقولة. 3

. فػهػم اؼبعاىن العامة كالتػفصيلية للقطعة. 4

. فػهػم اؼبعاىن الكلمػات اعبديدة من خالؿ السياؽ. 5

. القراءة اعبهرية ت الدقيقػة للقطعة، كتػمػثل اؼبعاىن الواردة. 6

.... كتابة اعبمل اآلتية. 7

مثال، رقم  (2)كتابة بعض الكلمػات كالعبارات الىت وبتػاج إليها َب تدريب رقم . 8

 .اخل.....، (7)، (6)، (5)

: األىداؼ التعلػيػمية العامة

. ػ أف تعلم الطالب اللغة العربية ليفهم معاىن القرآف الكرًن

. ػ أداء النطق الصحيح للحركؼ العربية

. ػ معرفة التعاليػم اإلسالمية كالثػقػافة العربية

ػ إتػقػاف اؼبهارات اللغوية األربػع كاالستمػاع كالقراءة كالتكلػم كالكتابة حىت ال يػجد أية 

. صعوبة َب استخداـ اللغة العربية كتابة كتػحدثا لقضاء اغباجابت الرسػمية كغػَت الرسػمية

ػ اؼبقدرة على التحدث اللغة العربية َب مواقف اغبياة اليومية، حىت يكوف اتصاؿ الطالب 

. بااتػمػع طبيعيان 
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ػ تزكيد الطالب دبػعلومات عػامة عن بالد عربية كشعو هبا، كعػأداهتا كآداهبا كثػقافتها 

. كفنوهنا حىت الوبسب الطالب نفسو غريبان َب ااػتمع

. ػ سبكُت الطالب من استخداـ كإنتاج الًتاكيب اللغوية البسيطة

.  ػ تكوين اعبمل العربية كاعبػملة االسػمية

: تعريف اللغة. 3

كلكن .  ىناؾ عدة تعاريف للغة تذكرما كتب علم اللغة كاؼبعاجم كاؼبوسوعات

فإف اللغة نظاـ اعتباطي لرموز , كبػموجب ىذا التعريف. ىناؾ تعريفا يناسب أىدافنا ىنا

. صوتية تستخدـ لتبادؿ األفكار كاؼبشاعر بُت أعضاء صباعة لغوية متجانسة

: كيربز ىذا التعريف النقاط اآلتية

كىذا يعٍت أف اللغة تػخضع لتنظيم معُت أك تبدل تنظيما معينا ُب . اللغة نظاـ .1

إف اللغة , كبعبارة أخرل. مستوياتػها الصوتية كالفونيمية كالصرفية كالنحوية كالداللية

 .ليست فوضية، بل تػخضع لتنظيمات ؿبددة

 . نظاـ اللغة اعتباطي .2

 . اللغة أساسا صوتية .3

 

 



 :تعريف اللغة العربية .4

اللغة العربية ىي أكثر اللغات ربدثان ضمن ؾبموعة اللغات السامية، كإحدل 

 مليوف نسمة ، كيتوزع متحدثوىا 422أكثر اللغات انتشارنا ُب العامل، يتحدثها أكثر من 

ُب الوطن العريب، باإلضافة إىل العديد من اؼبناطق األخرل اااكرة كاألحواز كتركيا كتشاد 

اللغة العربية ذات أنبية قصول لدل اؼبسلمُت، فهي لغة مقدسة . كمايل كالسنغاؿ كإرتَتيا

 ُب اإلسالـ إال بإتقاف بعض من كلماهتا (كعبادات أخرل)، كال تتم الصالة (لغة القرآف)

أىمية اللغة العربية  .4.1

كما أف أنبية ىذه اللغة تزيد يوما .  إف اللغة العربية مكانة خاصة بُت لغات العامل

: كترجع أنبية اللغة العربية إىل األسباب اآلتية. بعد يـو َب عصرنا اغباضر

. إف اللغة العربية ىي اللغة اليت نزؿ بػها القرآف الكرًن. لغة القرآف الكرًن .1

كىي بذلك اللغة اليت وبتاجػها كل مسلم ليقرأ أك يفهم القرآف الذم يستمد 

 .منو اؼبسلم األكامر كالنواىي كاألحكاـ الشرعية

. إف كل مسلم يريد أف يؤدم الصالة عليو أف يؤديها بالعربية. لغة الصالة .2

فيصبح تعلم .كلذلك فإف العربية مرتبطة بركن أساسي من أركاف اإلسالـ

 .العربية بذلك كاجبا على كل مسلم



إف لغة أحاديث الرسوؿ الكرًن صلى اهلل عليو كسلم . لغة اغبديث الشريف .3

كلذا فإف كل مسلم يريد قراءة ىذه األحاديث كاستيعابػها . ىي اللغة العربية

 .أف يعرؼ اللغة العربية

إف العرب اآلف ينموف اقتصاديا بشكل سريع . اؼبكانة االقتصادية للعرب .4

مػما يػجعل لػهم كزنا اقتصاديا , بفضل ما لديهم من ثركات نفطية كمعدنية

كتتواكب أنبية اللغة مع األنبية االقتصادية . كبَتا ككزنا سياسيا موازيا

 .كالسياسية ألصحابػها

إف العربية مستخدمة كلغة أكىل َب اثنتُت كعشرين . عدد متكلمي العربية .5

كىذا يعٍت . دكلة عربية كتستخدـ كلغة ثانية َب كثَت من الدكؿ اإلسالمية

كما أف كثَتا من شعوب الدكؿ . أف سبع دكؿ العامل تتكلم العربية لغة أكىل

بتعلم اللغة العربية , بل كترحب, اإلسالمية لديػها االستعداد النفسي

 .الرتباط ىذه اللغة بديانة ىذه الشعوب

: أىداف تعلم اللغة العربية .4.2

 . أف ينشأ الطالب على حب الٌلغة العربٌية لغة القرآف الكرًن -

التعٌرؼ على مواطن اعبماؿ ُب الٌلغة العربٌية كآداهبا، كأف يكتسب  -

 . الطالب القدرة على دراسة فركع الٌلغة العربٌية 
                                                           

 19: ، ص(2000دار الفالح، : األردن)أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة محمد على الخوالً، 



تعريف الطالب بألفاظ الٌلغة العربٌية الصحيحة كتراكيبها كأساليبها  -

 . السليمة بطريقة مشوقة كجذابة 

 .أف يستغل الطالب كقت فراغو بالقراءة كاإلطالع كالرجوع إىل اؼبكتبة -

 سبكُت الطاب من القراءة الصحيحة، كأف يكتب القدرة على استعماؿ  -

اللغة استعماالن صحيحان ُب االٌتصاؿ مع اآلخرين؛ كالسرعة كجودة 

اإللقاء كحسن التعبَت، كتعويده حسن االستماع ؼبا يسمع فبا ييٌسر لو 

 . أموره كيعينو على قضاء حوائجو

تنمية الذكؽ األديب لدل الطالب حىت يدرؾ النواحي اعبمالية ُب  -

 . أساليب الكالـ كمعانيو كصوره

تعويد الطالب التعبَتات السليمة الواضحة عن أفكاره كما يقع ربت  -

 .حواسو نطقان ككتابة كحسن استخداـ عالمات الًتقيم

 تنمية قدرة كمهارة الطالب اإلمالئية كاػبطية حبيث يستطيع الكتابة  -

 .الصحيحة من صبيع النواحي

 إيقاظ كعي الطالب إلدراؾ شرؼ الكلمة كتوجيهو؛ للمحافظة على  -

 .طهارهتا كنقائها حىت ال تستعمل إال ُب اػبَت



 مساعدة الطالب على فهم الًتاكيب اؼبعقدة كاألساليب الغامضة  -

 .كسبكُت الطالب من التفكَت بدٌقة كالبحث العقلي الدقيق

 . العمل على النهوض باللغة العربية كالعمل على نشرىا قدر اؼبستطاع -

 تعويد الطالب على قواعد اغبديث كاحًتاـ الرأم اآلخر ككذلك التغلب على  -

 .عامل اػبجل

 المفردات تعريف .5
اؼبفردات ىي كاحدة من عناصر اللغة اليت هبب أف يلم باؼبتعلمُت لغات األجنبية 

فهم لكتابة نص أك . ليتمكن من اكتساب اؼبهارات الالزمة للتواصل مع تلك اللغة

مفردات . الطالقة الشفوية للغة العربية اؼبنطوقة تعتمد كثَتا على التمكن مفردات

الشخص اػباضعة ألكثر، الفهم القراءة يبيل إىل أف يكوف أكثر سهولة، سلس اغبديث 

كلذلك، التمكن من اؼبفردات اغباجة إىل االستمرار ُب كضع كل شخص يريد أف . أسرع

 . (باللغة العربية)يتكلم، حىت أكثر تقدما باللغة األجنبية 

 فأكثر حرفُت من تتكوف الىت الكلمة أك اللفظية :مفردات كاحدىا اؼبفردات

 القاموس صطالح ُب اؼبفردات ك .أدات أك اظبا أك فعال أكانت سواء معٌت، على كتدؿ

                                                           
 Imam Asrori, Strategi Belajar Bahasa Arab Teori dan Praktek, cet. Ke-2 (Malang: 

Misykat Landungsari, 2014), h.1 



 مع الكلمات بقائمة اؼبفردات كيعرؼ .الكلمات قائمة ىي األندكنيسية للغة العاـ

  .توحيداف اللغة ُب تتوحد ك تركيبا تًتكب هبا القواعد،

 تعليم المفردات .5.1

. الػمفردات مكوف أساس من مكونات اللغة، بل ما اللغة إالمػجموع مفردات ككلمػات

 ال حظ الػمجموعة األكىل تػجدىا أعالما ال تػختلف َب داللتػها من لغة أىل 

إذف ىذه الػمجموعػة ليست من الػمفردات : أخرل، كلكنػها قد تنطق بنطق مػختلف

التعليػمية الىت يتم استهدافها بالتعليم، كال تكوف من قوائم الػمفردات َب األصل، كلكننا 

كىي . نستفيد منها َب سياؽ تدريس الػمفردات كالًتكيب، كَب تعليم الػمهارات كلها

. منطلق أساس ندرب من خالؽبا على صبيع عناصر اللغة كصبع مػهاراهتا

 ال حظ الػمجموعة الثانية تػجدىا مفردات تػختلف َب داللتها من لغة إىل 

إذف ىذه الػمجموعػة تعد من الػمفردات الىت يتم استهدافها بالتعليم، كتكوف من : أخرل

. قوائم الػمفردات َب األصل، كيدرب عليها بعد معرفة معناىا

 ال حظ الػمجموعتُت الثالثة كالرابعة تػجدنبػا صبػال كتراكيب، كلكن ارتباط 

، كىذا النوعيعٌلم َب برامج "تعبَتات"مكونات اؼبػجموعػة الثالثة ببعضها ثوٌم، كتسٌمى 

تعليم اللغة مع الػمفردات، ألف اؽبدؼ ىو معرفة السياؽ الذم ترد فيو، كال يشًتط معرفة 
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الطالب بػمعٌت كلمػاهتا مفرٌقة، كال معرفتو لكامل داللتها، إذف ىذه اؼبػجموعػة تعد من 

بػخالؼ . اؼبفردات الىت يتم استهدافها بالتعليم، كتكوف من قوائم اؼبفردات َب األصل

الػمجموعػة الرابعة، الىت تعد من اعبمػاؿ كمن موضوعػات الًتاكيب، كتدرس بدركس 

. الًتاكيب

كالػحوارات :  كاألصل أف تقدـ ىذه اؼبفردات َب سياقات لغوية يسهل مػحاكاهتا

كالنصوص السهلة، فهي كسيلة لعرض اؼبفردات َب مواقف كسياقات مػختلفة، 

تعتػمدعليػها التدريبات اللغوية الالحقة التأخذ بيد الطالب نػحو استعمػاؿ اللغة كفبػارستها 

كىكذا ينبغى تعليم اؼبفردات َب الػحوار كالنصوص القرائية من . َب التعبَت كاالتصاؿ

. خالؿ السياؽ

 تقدـ اؼبفردات َب الطرؽ التقليدية دكف اعتمػاد خطة كتدرجة َب النمو اللغوم 

كتصاعد الثركة اللفظية، كدكف اعتمػاد فلسفة معينة َب اختيار اؼبفردات كالشيوع مثال، 

ففي بعض الربامج يشيع البدء بػمفردات . كدكف معالػجة اؼبفردات بأسلوب تعليػمي سليم

منفصلة يتعلمها الدراس على حدة، حىت إذا استوعبها أدخلها َب صبل، كاؼبفردات ىنا 

تقدـ بػمعزؿ عن سياقاهتا كبعيدة ػ إىل كبَت ػ عن مػجاؿ اىتمػامات الدارسُت كقدراهتم 

. فضال عن مػجافاهتا ؼبػا انتها إليو ميداف تعليم اللغات األجنبية من حقائق



 كيظن كثَتكف فبن ال علم لػهم بعلم اللغة التطبيقي أف تعليم اللغة يػمكن أف يتٌم 

كلذا فقد صدرت مػجموعػة : بتعلٌػم مفرداهتا، كحفظ أكرب قدر منها بػمعزؿ عن سياقها

من الكتيبات التجارية لتعليم اللغات، يزعػم أصػحاهبا أف تعليم لغة معينة يكفية ثالثة 

، كىذه الكتب عبارة عن مػجموعػة من (كىكذا...تعلم العربية َب ثالثة أياـ): أياـ

، ...اؼبفردات الشائعة َب موضوعاهتا،  كمثل ما يستخدـ َب السوؽ أك اؼبطعم أك اؼبطار

. كيػبُت معناىا بواسطة الًتصبة إىل اللغة الوسيطة إف كانت لغة اؼبستخدـ األـ العربية

 كليس اؽبدؼ َب تعليم اؼبفردات أف يتعلم الطالب نطق حركفها فػحسب، أك 

فهم معانيها مستقلة فقط، أك معرفة طريقة االشتقاؽ منها، أك مػجرد كصفػها َب تركيب 

لغوم صػحيح، إف معيار الكفاءة َب تعليم اؼبفردات ىو أف يكوف الطالب قادرا على ىذا 

كلة باإلضافة إىل شيء آخر ىو أف يكوف الطالب قادرا على استخداـ الكلمة اؼبناسبة 

. َب األعػم، مػمن ليس دراية بعلم اللغة التطبيقي

 كاؼبػعلم اؼبتػقػنيزكد طالبة ببعض االسًتاتيجيات اليت تعينهم على التعلم، كفيمػا 

ىذه .يػخص اؼبفردات يػمكنو تشجيعهم على إعداد قوئم بالكلمػات اعبديدة أكالن بأكؿ

فالتسجيل اؼبنطم اؼبكتوب ؽبذه تاكلمػات يػيسر عليهم : القوئم تساعد الطالب كثَتا

كمن األفضل . حفظها كاستخدمػها، كيساعدىم على مراجعة ما كتبوه َب فًتات متباينة

. تشجيعهم على تسجيل الكلمة َب سياؽ يوضػح معناىا، ال على ترصبػة معناىا



الشيوع، االرتباط بػحاجات الدارسُت، االرتباط بعامل الدارسُت : أسس اختيار اؼبفردات

. اؼبعرُب، االرتباط مستو بالدارسُت العمرم، األنبية االتصالية، الصحة اللغوية كالفصاحة

بياف ما تدؿ عليو الكلمة بػإبػراز عينها ػ إف أمكن ػ أك : أساليب توضيح معٌت اؼبفردات

، تػمثيل الدكر (فتح الباب)، تػمثيل اؼبعٌت (قلم). إبراز صورهتا إف كانت مػحسوسة

للعائلة تذكر )، ذكر اؼبتضادات، ذكر اؼبًتادفات، تداعي اؼبعاين (مريض يشكو من بطنو)

، ذكر أصل الكلمة كمشتقاهتا، شرح معٌت الكلمة (زكج كزكجة كأكالد كأسرة: الكلمػات

بالعربية، إعػادة القراءة كتعددىا يساعد على معرفة اؼبعٌت أكثر، البحث َب اؼبعجم، 

. إيرادىا َب أمثلة متعددة

 اؼبفردات أك الكلمة تقل أنبيتها التعليػمية عندما تكوف بػمفػردىا، لذا ينبغي أف 

يػحرص دائمػا على تعليػمها َب صبل ك من خالؿ سياقات ذات معٌت كمفهومة 

بػحيث ال )كأف يػتضمن الدرس أك الوحدة مفردات مػختارة بعناية كتركيز . للدارسُت

 (تػحبوم على الكثَت من اؼبفردات غػَت الضركرية أك الصعبة اليت تزيد من عوائق التعلم

كأف تتكامل مع مفردات بقية الدركس أك الوحدات لتشكل َب النهاية الذ خَتة اؼبفرداتية )

. اؼبستهدفة َب اػبطة أك الػمنهج التعليػمي (اؼبعجمية)

 

 



 المفردات تعليم أىداف .5.2

 :يلي كما ىو العربية اللغة اؼبفردات تعليم من العاـ الغرض

 ككذلك النص قراءة خالؿ من كإما الطالب، أك التلميذ على اعبديدة اؼبفردات معرفة .1

 .اؼبسموع فهم

 ألف صحيح، بنطق اؼبفردات نطق على قادرة لتكوف الطالب أك التلميذ تدريب .2

 .أيضا كصحيح حبسن كالقراءة الكالـ كفاءة إىل كيفهم هبعل ىو الصحيح النطق

 صبلة سياؽ ُب استخدامها عند أك اؼبعجمية، أك الدالالت إما اؼبفردات، معٌت فهم .3

 .معينة

 كفقا (اإلنشائي) كالكتابة (الكالـ) الشفهي بالتعبَت مفردات ككضع تقدير على قادرة .4

 .الصحيح لسياقها

: أنبية تدرس اؼبفردات  

كمع .  قد ىبتلف خرباء تعليم اللغات الثانية َب معٌت اللغة، ك َب أىداؼ تعليمها

ذلك فإهنم تنفقوف على أف تغلم اؼبفىدات مطلب أساسي من مطالب تعلم اللغة الثانية 

.  ك شرط من شركط إجابتها

:  معٌت تعليم اؼبفردات

                                                           
 ،(العربٌة اللغة معهد القرى أم جامعة) الثانً القسم ,أخرى بلغات للناطقٌن العربٌة اللغة تعلٌم فً المرجع ,طعٌمة أحمد رشدي
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 قد يرل البعض أف تعلم الدارس األجنيب معٌت كلمة عربية يعٌت قدر تو على 

كالبعض اآلخر قديظن أف تعلم الكلمة العربية . ترصبتها إىل لغتة القومية كإهباد مقابل ؽبا

. ككال الرأيُت غَت صحيح. يعٌت قدرتو على ربديد معناىا ُب القواميس كاؼبعاجم العربية

 ليست القضية ُب تعليم اؼبفردات أف يتعلم الطالب نطق حركفها فحسب، أك 

أك معرفة طريقة االشتقاؽ منها، أك ؾبرد كصفها ُب تركيب ..... فهم معناىا مستقلة

إف معيار الكفاءة ُب تعليم اؼبفردات ىو أف يكوف الطالب قادرا على ىذا . لغول صحيح

كلو باإلضافة أىل شيء آخرال يقل عن ىذا كلو أنبية، أال ك ىو قدرتو على أف يستخدـ 

.  الكلمة اؼبناسبة َب اؼبكاف اؼبناسب

: توجيهات عػامة ُب تدريس اؼبفردات

فيما يلي ؾبموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم ُب تدريس اؼبفردات ُب برامج 

.  تعليم العربية للنا طقُت بلغات أخرل

يػتػفاكت اػبرباء ُب ربديد القدر اؼبناسب من اؼبفردات الذم ينبغي : القدر الذم تعلم . أ

فبعضهم يقًتح من . أف نعلمو للدراسُت ُب برامج تعليم العربية للنا طقُت بلغات أخرل

.  كلمة للمستول اؼبتوسط1000/1500من .  كلمة للمستول االبتدائي750/1000

كيبدك أف ىذا البعض متأثر بالرأم القائل بأف .  للمستول اؼبتقدـ2000/ 1500من 

 كلمة ُب اؼبرحلة اإلبتدائية كاؼ ألف يكوف لديهم 2000/2500تعليم األطفاؿ من 



أكالنبا تركيب : على شريطة أف يتعلموا مهارتُت أساسيتُت. قاموسا يفي دبتطلبات اغبياة

. الكلمات، كثانيهما كيفية استخداـ القاموس

.  كتعًتض كليجا ريقرز على مبدأ ربديد رقم يستهدؼ الربنامج تعلميو للدارسُت

 كلمة كافية لضماف 5000 كلمة أك حىت 3000فال أحد يستطيع َب رأيػها أف يزعم أف 

الطالقة َب قراءة ـبتلف اؼبطبوعات، َب ـبتلف التخصصات، مهما ركعي َب اختيار ىذا 

. العدد من ضوابط

 من ىنا نقوؿ إف القدر الذم ينبغي أف يعلم ُب برامج تعليم العربية كلغة ثانية، 

أمر نسيب بتوقع على أىداؼ الربنامج، كاؼبهارات اللغوية اؼبطلوب إكتساهبا للدارسُت 

 .كاؼبواقف اليت يراد تدريبهم على االتصاؿ بالعربية فيها

كازيفيية موجاميية كموفركدات : من حيث الوظيفة، كيتميز اؼبفردات إىل قسمُت

اؼبنزؿ )األكىل ىي اؼبفردات اليت ؽبا معٌت ُب قاموس مثل بيت، القلم، سيارة . موفركدات

بينما الثاين ؾبموعة مفردات لالضطالع دبهمة، على سبيل اؼبثاؿ . (كاألقالـ كالسيارات

 .ماكشوؿ، كنفحة، كما شابو-اعبرة، أظبأاؿ-رسالة بن

 

 

                                                           
    57.ص ( 1989الرباط، : مصر)، ، تعلٌم العربٌة لغٌر الناطقٌن بها مناهجه واسالبٌهرشد أحمد طعٌمة

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, cet. Ke-5 (Malang: 
Misykat Landungsari, 2012, h: 13 



 تعريف الوسائل .6

عرؼَّ عبد اغبافظ سالمة الوسائل التعليمية على أهنا أجهزة كادكات كمواد 

يستخدمها اؼبعلم لتحسُت عملية يضاؼ كالتعلم اغباكم تٌدرج اؼبربوف ُب تسمية الوسائل 

كسائل اإليضاح، الوسائل البصرية، الوسائل : التعليمية فكاف ؽبا أظباء متعددة منها

السمعية، الوسائل اؼبعنية، الوسائل التعليمية، كأحدث تسمية ؽبا تكنولوجيا يضاؼ اليت 

كىي دبعناىا الشامل تضم . تعٍت علم تطبيق اؼبعرفة ُب األغراض العلمية بطريقة منظمة

دكات كاالجهزة كالتنظيمات اؼبستخدمة ُب نظاـ تعليمي بغرض ربقيق ألصبيع الطرؽ كا

 .أىداؼ تعليمية ؿبددة البداية

الوسائل التعليػمية ىي كل أدات يستخدمػها اؼبػعلم لتحسُت عػملية التعليم، 

كتوضيح معاين كلمػات اؼبعلم، أك لتوضيح اؼبعاين كشرح األفكار ك تدريب الدارسُت على 

اؼبهارات كإكتساهبم العادات كتنػمية االذباىات كغرس القيم، دكف االعتػمػاد األساسي 

بعبارة أخرل أهنا أجػهػزة . من جانب اؼبعلم على استخداـ األلفاظ كالرموز كاألرقاـ

 كقاؿ اهلل تعلى ُب .كأدكات كمواد يستخدمػها اؼبعلم لتحسُت عملية التعليم كالتعلم

ًة فػىقىاؿى أىٍنًبئيوين بًأىظٍبىاًء " القرآف الكرًن  ًئكى الى ا ٍبيَّ عىرىضىهيٍم عىلىى اٍلمى ـى اأٍلىظٍبىاءى كيلَّهى كىعىلَّمى آدى

ًء ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقُتى  ؤيالى  ".ىى 

                                                           
 ( 2010مٌدان، : الجامعة اإلسالمٌة الحكومٌة فرسش)، تطوٌر مناهج اللغة العربٌة وطرٌق تدرٌسهاذوالهادي، 

 95. ص
31القرآن الكرٌم سورة البقرة آٌة   



يبكن أف يساعد . عملية التدريس كالتعلم، بوجود كسائل اإلعالـ لو معٌت ىاـ

يبكن تبسيط . بسبب الغموض ُب أنشطة اؼبواد اؼبقدمة بعرض كسائط اإلعالـ كوسيط

يبكن أف سبثل كسائل . تعقيد اؼبواد اليت سيتم تسليمها لتلميذه دبساعدة كسائط اإلعالـ

يبكن أف تكوف . اإلعالـ ما ىو أقل قدرة على تالكة اؼبعلم عن طريق الكلمات أك اعبمل

كىكذا، الطالب أكثر . اؼبواد كيبسًتاكاف حىت ديكونكريتكاف مع كجود كسائل اإلعالـ

اغبديث عن الوسائل .سهولة ىضم اؼبواد من دكف اؼبساعدة من كسائل اإلعالـ

طَّ النَّيبُّ صىلىَّ اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى خىطَّا ميرىبػَّعنا: عىٍن عىٍبًد اهلًل رىًضيى اهللي عىٍنوي قىاؿى " التعليمية  ، خى

ا ًمٍنوي  ارًجن طَّ خىطًّطا ُب اٍلوىسىًط خى ا الًَّذم ُب اٍلوىسىطً ,كىخى ذى طَّ خيطيطنا ًصغىارنا ًإىلى ىى ًمٍن ، كىخى

انًًبًو الًَّذم ُب اٍلوىسىطً  ا اإٍلً ٍنسىافي ): كىقىاؿى , جى ذى ٍيطى ًبوً , ىى ا أىجىليوي ؿبًي ذى اطى ًبًو : أىكٍ - كىىى قىٍد أىحى

ارًجه أىمىليوي  ا الًَّذم ىيوى خى ذى ًذًه اػٍبيطيطي الصِّصغىاري اأٍلىٍعرىاضي , كىىى ا ، كىىى ذى نػىهىشىوي  ,فىًإٍف أىٍخطىأىهي ىى

ا ذى ا , ىى ذى ا, كىًإٍف أىٍخطىأىهي ىى ذى  (.ركاه البخارل )(نػىهىشىوي ىى

أنبية الوسائل التعليػمية 

كاغبواس ىي .  تكمن أنبية الوسائل التعليػمية َب كوهنا ـباطبة غبواس اإلنساف

اؼبنافذ الطبيعية للتعلم، كيرل بعض اؼبربػيػُت أنو يػجب أف يوضع كل شيء أماـ اغبواس 

كلذلك دعػا الػمنشغولوف . كلمػا كاف ذلك مػمكنا إذ أف الػمعرفة دائػمػا تبدأ من اغبواس
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َب ؾباؿ التعليم إىل استخداـ الوسائل التوضيحية، ألهنا ترىق اغبواس كتوقظها كتعينػها 

. على أف تؤدم كظيفتػها َب أف تكوف أبوابا للمعرفة

 كتػمثل أنبية الوسائل التعليػمية َب عملية التعليم كالتعلم َب تأثَتىا الفعاؿ على 

اؼبعلم كاؼبتعلم : العناصر الرئيسية الثالثة من عناصر العملية التعليػمية التعلمية كىي

: كالػمػادة التعليػمية كمػايلخص َب اآلٌب

أنبية للمعل 

: تساعد استخداـ الوسائل التعليػمية للمعلم َب عملية التعليم على األمور التالية

 .تساعد على رفع الدرجة كفايتو الػهنية، كاستعداده .1

 .تغَت دكره من الناقل كالػملقػن إىل دكر الػمخطط، كالتحكم بػها .2

 .تساعده على حسن عرض اؼبػادة، كتقويػمو، كالتحكم بػها .3

 .تػمكنو من استغالؿ كل الوقت الػمتاح بشكل أفضل .4

 .توفر كقتو كجػهده الػمبذكلُت َب تػحضَت اؼبواقع التعليػمية كإعدادىا .5

 .تساعد َب إثارة دافعية طالبة .6

تساعده على التغلب على حدكد الوماف كالػمكاف َب حػجرة الدراسة، كذلك من  .7

 .خالؿ عرض بعض الوسائل عن ظواىر كقعت َب زمن فات أك َب مكاف بعيد

 



أنبية للمتعلم 

: كتكمن أنبية الوسائل التعليػمية للمتعلم من خالؿ اآلٌب

 .تنػمي َب الػمتعلم حب االستطالع كترغبو َب التعلم .1

 .تقوم العالقة بػيػنة كبُت الػمعلم، كبينو كزمالئو .2

 .توسع مػجاؿ الػخربات الىت يػمربػها .3

 .تزيد ثػركتو اللفظية سواء كانت عن الػمحسوس أـ عن الػمجرد .4

 .تسهم َب تكوين اتػجاىات مرغوب فيػها .5

 .تشجعمو على الػمشاركة كالتفػاعل مع الػمواقف الصفية الػمختلة .6

 .تثػَت اىتػمػامة كتشوقة إىل التعلم .7

 .توفر من كقتو كجػهػده َب التعلم .8

أنبية للمػادة التعلػيػمية  

: أما أنبية الوسائل التعليػمية للػمػادة التعليػمية فتكمن َب النقػاط التالية

تساعد على توصيل الػمعلومات، كاؼبواقف، كاالتػجاىات الػمضمنة َب اؼبػادة  .1

التعليػمية إىل الػمتعلميىن، كتساعدىػم على إدراكها إدراكا متقاربا، كإف اختلف 

 .مستواىم

 .تساعد على إيقاع الػمعلومات حية كذات صورة كاضػحة َب ذىن الػمتعلم .2



تبسيط الػمعلومات كاألفكار كتوضيحها، كتساعد الطلبة على القياـ بأداء 

 .الػمػهارات كمػا ىو مطلوب منهج

 :فوائد الوسائل التعلمية

للوسائل التعلمية فوائد كثَتة َب ؾباؿ التعليم على كبو عاـ كَب ؾباؿ تعلم اللغات على 

كبو خاص إذا أحسن استخدامها على كحجو فعاؿ هبدؼ ربقيق األىداؼ اؼبرسومة 

كفيما يلى قائمة بأهنم ىذه الفوئد كما أكردىا مؤلفا التقنيات الًتبوية َب . للربنامج اؼبعُت

:  تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا

 . تنمي َب اؼبعلم حب االستطالع كترغيو َب التعلم .1

 . تشوؽ اؼبعلم للتعلم كتزكي نشاطة َب قاعة الدرس .2

ربرر اؼبعلم من دكره التقليدم أم ذبعلو مشاركا بعد أف كاف مستمعا كتقوم فيو ركح  .3

 .االعتماد على النفس

توسع ؾباؿ حواس اؼبتعلم ك إمكانيات االستفادة منها فتساعد على تدريب اإلذف  .4

على ظباع صوت اغبرؼ أك الكلمة، كالعُت، لتلم جبميع ؿبتويات الصورة أك اؼبادة 

 .التعليمية اؼبعركضة

 تساعد على معاعبة مشاكل النطق كحسن لفظ الكلمات كاألصوات .5

                                                           
 147ص  (2006عالم الكتاب الحدٌث، : تلفاكس) )تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بغٌرها،الحافظ عبد الرحٌم، 

 Marisa, Komputer dan Media Pembelajaran (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), h.1.6 
 



 تؤكد شخصية اؼبتعلم كتقػضػي على خيطو .6

 .تساعد على ربط أجزاء اؼبلومة بيعضها كربط األجزاء بالكل كمعرفة نسبة األشياء .7

تعلم اؼبعاين الصحيحة اللعارات كاؼبفردات الغامضة كااردة بأقل األخطاء، ك أقصر  .8

 .األكقات ك تنمي مفردات اؼبتعلم

 .تدفع اؼبتعلم للمتعلم بواسطة العمل كترغيو َب التعليم .9

 .تقول ركح التأمل َب اؼبتعلم كتساعد على استباط اؼبعارؼ اعبديدة .10

تساعد على نقل اؼبهارات من صاحب اؼبهارات إىل أكرب عدد من اؼبتعلمُت  .11

 .بإدرؾ حسي متقارب بغض النظر عن اؼبستول الثقاُب

تساعد على جلب العامل إىل فرفة الصف أم تزكي اغبس الزماين كاؼبكاين لدل  .12

 .اؼبتعلم

تقول شعور اؼبتعلم بأنبية اؼبعلومات كاؼبعارؼ الىت اكتسبها كذلك يؤدم إىل  .13

 .تعزيزىا

تعاِب مشكليت االنفجار السكاين كاؼبعرُب بتسخَتىا لوسائل االتصاؿ اعبماىَتية  .14

 .َب العمليات الًتبوية

 .توفر كقت كل من اؼبعلم كالتعلم .15

 .تسَت كتسهل عمنييت اؼبتعليم كالتعلم .16



الطالب القياـ باؼبزيد من األنشطة التعليمية، ليس فقط االستماع إىل شرح  .17

 .اؼبعلم، كلكن أيضا أنشطة أخرل مثل مراقبة، أداء، كإظهار، كآخركف

 نالوسائل التعليمية كدكرىا َب عملية تعلم كتعليم اللغة العربية

نظرا ألنبية استخداـ الوسائل التعليمية لتعليم ك تعلم اللغة العربية، كصورىا َب 

فالوسيلة . تطوير ىذه العملية، فأردت أف أعرؼ ىنا بعض الوسائل التعليمية اؼبهمة

 .التعليمية اؽبادفة اؼبناسبة تساعد اؼبعلم َب توصيل اؼبادة التعليمية، كاالرتفاء هبذا لعمل

 من الضررم أف استخداـ الوسائل التعليمية بصورة الًتبوية اغبديثة الىت ذبعل اللغة 

كذلك بتطوير الطرؽ التعليمية من الطريقة : العربية اللغة اؼبرغوبة َب تعمليمها لغَت أبنائها

اؼبباشرة كالطريقة السمعية الشفوية َب تعليم العربية، كما نشاىد اليـو أف تعليم اللغة 

ككذلك الوسائل . العربية لغَت النطقُت هبا صار زبصصا مستقػال َب العامل، كما سبق ذكره

التعليمية تساعد اؼبتعلم األجنيب على اكتساب اؼبهارات اللغوية األربع كاالستماع، 

.  كالتحدث، كالقراءة، كالكتابة

 فبواسطة التسجيل الصوٌب كاللوحات كاألشرطة كمػختػرب اللغة كغَتىا من الوسائل 

كقد ربقق كػثَت .... اؼبيسرة تقدـ األشياء احملسوسة الػمتػمثلة َب الصور كالرسـو كاألفالـ
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من الفوائد من اػبربات اؼبكتسبة، كقدرات من استخداـ الوسائل اغبديثة بطرؽ جيدة 

كوسائل يستعُت هبا اؼبدراسة َب الػمهمة الًتبوية، كىذه الػمهمة هتدؼ إىل االذباىات 

فلذا قبد أثر استخداـ الوسائل : اعبديدة الىت ذبعل منو فردأ قادرأ على التكيف مع اغبياة

:  التعليػمية يتصمن ما يلى

 .أهنا تعمل على توسيع دائرة اػبربات .1

أهنا تؤثر على اكتساب أنواع من السلوؾ، كأنػمػاط من اػبربات كالقدرة على  .2

 . اإلدراؾ كالفػهمو

 .يقدرهبا اؼبعلم على االنػتػفػقػاؿ من اااؿ اغبس إىل اااؿ اارد .3

أهنا تعد اؼبتعلم إعدادأ تربويأ كعمليا عن طريق اػبربة اؼبباشرة اؽبادقة اؼبقصود  .4

 .  بالوسائل اؼبعينة على تدريس اللغة العربية

 .كل مايستعُت بو اؼبعلم على تفهيم التالميذ من الوسائل التوضيحية اؼبختلفة

 الوسائل اؼبعينة على تدريس اللغة العربية  

: أنبيتها  

هبب أف يضع كل شىء :  اغبواس ىي اؼبنافذ الطبيعية للتعلم، كيقوؿ بعض اؼبريُت

أماـ اغبواس كلما كاف ذلك فبكنا، كلتبدأ اؼبعرفة دائما من اغبواس،كؽبذا دعا اؼبربوف إىل 

ألهنا ترىف اغبواس كتوقظها، كتعينها على أف تؤدل : استخداـ الوسائل التوضيحية



كظيفتها َب أف تكوف أبوابا للمعرفة، كبديهى أف ؽبذه الوسائل أنبيية كربل َب تدريس 

 . اؼبواد اؼبختلفة، ك من بينهما اللغة العربية

: أنوعها

كىي ما تؤثرَب القول العقلية بوساطة اغبواس، كذلك بعرض ذات : كسائل حسية. 1

. لشىء، أك مبوذجو، أكصورتو أككبو ذلك

أك التشبيو، :كىي ما تؤثرَب القول العقلية بوساطة ألفظ، كذكر اؼبثاؿ: كسائل لغوية. 2

.   أك الضد، أك اؼبرادؼ

: أمثلة الوسائل اغبسية

ذكات األشياء، كيبكن االنتفاع بػهذه الوسيلة َب دركس التعبَت للصفوؼ الصغَتة، . 1

.  كذلك كاستػحضار زىرة أك شبرة، أك علم، أك ساعة، أك حقيقة، أك كبو ذلك

مبادج ؾبسمة، كيستعاف هبا كذلك َب دركس التعبَت، أك األناشيد، أك اإلمالء، أك . 2

، أك اغبيواف . أك كبو ذلك... القراءة، كنموذج للهـر

كفبا يدخل َب . كىي كلنمادج ينتػفػع هبا َب دركس التعبَت كالقراءة كاألناشيد: الصور. 3

ىذه الوسائل التصوير األدىب، لتوضيع اؼبعاىن، كاألفكار الىت يتضمنها البيت أك 

. النص
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اؼبصورات اعبغرافية لبياف البلداف كاؼبواقع الىت ترد َب النصوص كموضوعات القراءة، . 4

. كؼبعرفة أجزاء الوطن العرىب، الىت تعرض َب منايسات كثيىرك من دركس اللغة العربية

كيبكن صنعها كاستخدامها َب بياف االقباىات األدبية، كاػبصائص : الرسـو البيانية. 5

. الفنية لفنوف اللغة العربية َب العصور اؼبختلفة

كربمل ىذه األلواح جداكؿ توضػح بعض القواعد النحوية أك : األلواح اؼبوضوعية. 6

. اإلمالئية

إف اؼبدرس الذل يدخل : " كأنبية كاضػحة ال زبفى، كيقوؿ نعض اؼبربُت: السبورات. 7

، كذلك ألف السبورة "الفصل، كىو ال وبسن استعمل السبورة، يساكل نصف مدرس

تتيح للتلميذ أف يستخدـ حاسة البصر،برؤية اغبقائق مدكنة، بعد أف استخدـ 

كال شك أف ما يصل إىل الذىن . حاسة السمع َب تلقيها باألذف عن نطق اؼبدرس

من اغبقائق كاؼبعلومات، عن طريق حاستُت، يكوف أثبت َب لذىن فبا يصل عن 

طريق حاسة كاحداة، كألف السبورة معرض يتسع لألمثلة كللشرح كللرسم، كلعرض 

. النماذج اعبيدة َب اػبط، كتنظيم اإلجابات، كغَت ذلك

كقد أشرنا إليها َب اغبديث عن تعلم القراءة للمبتدئُت، ككذلك َب : البطاقات. 8

. اغبديث عن التجارب الًتبوية



كمنها اللحات الرملية، لتعليم القراءة للمبتدئُت، كاللحات الوبرية، ، لتثبت : اللوحات. 9

فوقها مباذج للحركؼ، أك الكلمات، أك العبارات، كذلك َب تعليم القراءة للصف 

. األكؿ باؼبرحلة االبتدائية

كتسجل فيها مباذج جيدة للًتتيالت القرآنية، أك إللقاء الشعر، : األشرطة اؼبسجلة. 10

أك يسجل فيها مادار َب إحدل الندكات، أك ما ألقى َب إحدل اغبفالت، أك 

. اؼبناظرات، أك احملاضرات، أك كبو ذلك

. كقد ربدثنا عنها َب النشاط اؼبدرس: اإلذاعة. 11

ك نقصد هبا معارض اللغة العربية، كوبسن أف زبصص للمعرض إحدل : اؼبعارض. 12

حجرات اؼبدرسة، بصفة دائمة، ينسق فيها ما ينتجو التالميذ من الوسائل اؼبعينة 

السابقة، كمن البحوث كالتعليقات على الصور، كصحف الفصل، كالصحف 

اعبدارية، كااالت اؼبختلفة، كغَت ذلك فبا يسفر عنو النشط اؼبدرسفى اااؿ 

اللغول، على أف ىبتلف الطالب إىل ىذه اغبجرة  َب أكقات فراغرىم، ك على أف 

يقضوا فيها بعض اغبصص كفق خطة منظمة، كما يقضوف حصة َب مكتبة 

اؼبدرسة،  

كمن اؼبمكن أف يعرض يعرض بعض ىذا اإلنتاج َب اؼبعرض السنول للمدرسة، أك َب 

. ؾباؿ اؼبسابقات بُت اؼبدارس



 الكمبيوتر. 13

 شبكة إنًتنت. 14

:  فضل الوسائل اللغوية

: سبتاز العبارة اللفظية عن غَتىا من كسائل التوضيح دبا يلى

فذكر الشئ وبتج إىل زمن أقل فبايتطلبو استحضار ىذا الشئ كعرضو، أك : السرعة. 1

عرض صورتو، أك مبوذجو، أك رسم شكلو، كقص اغبوادث التارىبية يتم َب كقت قصَت، 

. ال يتسع لتمثيلها

. فاللغة ال تكلف اإلنساف ػ َب التعبَت عما يريد ػ إال أف ينطق: السهولة. 2

. كاللغة أقدر على توضيح اؼبعاىن الكلية، كاغبقائق ااردة. 3

 : صورللوسائل اللغوية

فكثَت من اغبقائق تظل غامضة، مضطربة َب الذىن، حىت بعرض ؽبا اؼبثاؿ، : األمثلة. 1

 .فتستبُت معاؼبها

كَب كال األمرٌن عقد صلة بُت شبيهُت أحدنبا مفهم، كألجر يراد : التثبيو كاؼبوازفة. 2

فهمو، ككما يكوف التوضيح  بالقة اؼبشاهبة بُت الشيئُت، كيكوف كذلك بعالقة التضاد 

. بينهما

                                                           
23: ص (2006عالم الكتاب الحدٌث، : تلفاكس) تعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بغٌرهاالحافظ عبد الرحٌم،   



كإذا كاف خذا الوصف دقيقا جدا، أمكن أف يعرض باللفظ صورة : كالوصف. 3

. كاضحة، تقرب من الصورة اغببية

كىو مايلجأ إليو مدرس اللغة العربية َب بياف معاىن اؼبفرات كاألساليب َب : الشرح. 4

. دركس القراءة كالنصوص ككبوىا

كأثرىا كبَت َب تنمية اػبياؿ، كتزكيد التالميذ باألفكار كاؼبفرات : القصص كاغبكايات. 5

. كاألساليب

: أرشادات عػامة َب استخداـ الوسائل اؼبعينة

تزداد أنبية ىذه الوسائل، كقئدهتا للتالميذ، إذا اشًت كوا َب اختيارىا كإنتاجها، كنأمل . 1

. أف قبدىا َب اؼبدرسة صورا كمباذج منوعة مبتكرة

ينبغى أف تعرض ىذه الوسائل عندما سبسى اغباجة، كأف تبعد بعد استنفاد أغراضها، . 2

. كإال كانت ملهاة للتالميذ، كيسمع باستمرار عراض الوسائل، الىت سبتد فائدهتا للتالميذ

. يراع َب عراضها على التالميذ أف تكوف َب كضع مناسب ؽبم صبيعا. 3

. هبب أف زبلو الوسائل اغبسية من التعقيد كالغموض. 4

فنبػدأ بذكات األشياء إف أمكن، : هبب أف تكوف الوسائل اؼبعينة مسايرة ؼبراحل النمو. 5

. كبنمادجها ااسمة، ٍب ننتقل إىل الرسم كالصور كىكذا



الوسائل التعلمية ال تغٌت  عن اؼبدرس، كلكنها تعينو، كردبا ادت أعباءه، كؽبذا هبب . 6

على اؼبدرسة أف يوليها نصيبا كبَتا من اعبهد كالدراسة، حُت إعداده الدركس، كأال يظن 

. أف َب عرضها ما يغٌت عن الشرح

هبب أف تكوف اؼبدرسة على صلة دائمة بػإدارة الوسائل الىت أنشأهتا الوزارة، أك أعدهتا . 7

 .اؼبنطقة، لتنتػفػع بػإنتاجها، كلتزكد ىذه اإلدراة بػمقػًتحاهتا، فيتم تبادؿ اؼبنفػعة

: كسائل أخرل

: كمنها مايلى. ىناؾ كسائل أخرل عديدة، كلكنها ليست موفرة دائمػا

 .الشرائػح .1

 .اؼبسالط اؼبعتم .2

 .اؼبسالط الفورأسي .3

 .األفالـ السينػمػائية .4

 .اؼبذياع .5

 .التلفزيوف .6

 .الشريط اؼبصور، أم الفيلم الثابت .7

                                                           
.176:، ص(2000دارالفالح،: األردن)، أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌةمحمد على الخولى،  



يتطلب إتقاف اللغة للطفل كميسكينيا اؼبعرفة كزيادة كجود أدكات عملية التدريس 

كىكذا، يبكن أف تستخدـ األدكات كقناصة تكتيكات أكسيبتابيل زيادة اىتماـ . كالتعلم

  .ؿبمي ضد بيالجارانيانج اؼبقدمة من اؼبعلمُت

  الغناءتعريف.7

ككفقا خوريدا ىو الغناء مفهـو الغناء أف اسًتاتيجية يبكن تطوير اؼبعارؼ 

 :كاؼبهارات

 بتتحلوف بو من حساسية كالعاطفة:تدرم .1

 تعزيز القدرة على ظباع الرسالة .2

 زيادة اغبساسية اػباصة بك حملتول كرسالة لألغنية .3

يعترب األشخاص الذين لديهم كيسَتداف اؼبوسيقى إىل تقدير قوية ضد اؼبوسيقى، كقد 

تعلم األنشطة اليت تستوعب تشكيل اؼبخابرات اؼبوسيقية  .تذكر بسهولة األغاين كاألغباف

اإليقاعية ىي مطالب ملحة سيديل بو اؼبدرسوف كغَتىم من اؼبربُت ُب التخطيط كالتنفيذ 

 .للتعلم

                                                           
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, cet ke-5 (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), h. 146-147 
 

 Lilis Madyawat, Strategi Pengembangan Pada Anak (Jakarta: Prenadamedia Group, 
2016), h. 142 
 

 Muhammad Yaumi, Nurdin Ibrahim, Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Jamak 
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 118 
  



سيامسورم األصابع، كما أكردىا سيتيوادم ذكر أف من بُت مزايا استخداـ 

 ُب التعلم، إال كىي (الغناء)األغنية

 زراعة الفائدة كتعزيز اعباذبية للتعلم .1

 إنشاء عملية التعلم أكثر متعة كإنساين .2

 كجسر ُب مادة معينة من التعلم .3

 أف عملية استيعاب القيم اؼبوجودة ُب اؼبواد التعليمية .4

 تشجيع دافع التعلم للطالب .5

كباإلضافة إىل ذلك، يبكن أيضا تدريب النتائج من تطوير البحوث اتضح أف 

مع أغنية بسيطة، يبكن أف تتبعها كل كلمة موجودة ُب .الغناء طفل ُب تطوير اللغة

قباح أك فشل استخداـ كسائط اإلعالـ الغناء ُب التعلم العميق يتأثر .األغنية إىل الطالب

 ٍب إىل حاجتو للبحث عن األغاين اليت تناسب مع عمره .اؼبعلمُت أنفسهم كاألغنية

عادة ىذه القصائد  .إدارة فئة الغناء يعٍت إنشاء كإدارة التعلم باستخداـ قصيدة قصيدة.

 .قصيدة تتكيف مع اؼبواد اليت هبرم تدريسها

هتيئة بيئة تعلم اليت تدعو االىتماـ كالتحفيز للمتعلمُت من الواجبات كمسؤكليات 

اؼبعلم هبب دائمان ربسينها كتطويرىاقباح اؼبعلمُت ُب إيصاؿ التعليم بغية ربقيق مرضيا 

 .التعلم نتائج يتأثر كثَتا مدل اليت تبذؿ اعبهود ُب هتيئة الظركؼ للمعلمُت التعلم



كضعت كاحدة من االسًتاتيجيات اليت تستخدـ العديد من الناس ُب خلق 

حاالت التعلم السجستوبيديا دعوة ىذا الطبيب النفساين اؼبنشأ يدعى بلغاريا جورجي 

كانت ُب األصل تستخدـ اسًتاتيجية السجستوبيديا ُب اؼبملكة اؼبتحدة،  .لوزانوؼ

 . كلكن يبكن أف تكوف لغة التدريس ُب التنمية ديسوناكاف على تقريبا صبيع اؼبواضيع

كفقا لالدعاء الذم قالو لوزانوؼ باستخداـ ىذه االسًتاتيجيات التعلم اؼبتعلمُت 

يبكن تعلم اللغة من ثالث إىل طبس مرات أسرع من استخداـ اسًتاتيجيات التعلم 

وبدث ىذا بسبب ؿباكلة لتقدًن اقًتاح للمتعلمُت من خالؿ بيئة تعلم دعوة  .التقليدية

 .مثل إدماج الصكوؾ ُب تعلم اؼبوسيقى

ىنا يتم  .صنع اآلالت اؼبوسيقية ؼبرافقة كل تنفيذ التعلم، مل يتم عادة ذلك

تصنيف اؼبوسيقى ىذا الصك كأحد أنشطة التعلم اليت تدمج ليس فقط ُب دركس 

كلذلك، كغرض تطبيق اآلالت اؼبوسيقية ُب  .اؼبوسيقى، كلكن أيضا ُب مواضيع أخرل

ىذه الدراسة 

 .يعرض اؼبتعلمُت اغبصوؿ على اؽباـ جديد ُب االستجابة ألم مواد التعلم .1

 .إلعطاء االقًتاح للمتعلمُت ليتمكن من زيادة اغبافز للتعلم .2

                                                           
 Imam Musbikin, Mendidik Anak Kreatif Ala Einstein)Jakarta: PT Mitra Pustaka2007(, h. 238  

 Muhammad Fadillah, dan Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini 
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 161 
 



إنشاء بيئة تعليمية دعوة حيث يبكن أف يتابع الطالب ُب التعلم دكف الشعور  .3

 .مثقلة ككيسوليتاف

 .قم بإنشاء حالة تعلم مروبة، مليئة باؼبرح .4

 .يعطي انطباعا عميقا حوؿ عرض اؼبواد التعليمية .5

األغاين  .ُب التقاليد الغربية، دخلت كضع األغاين كنتيجة للعمل الفٍت ُب ؾباؿ التعلم

التعليمية كالكفاح، فضال عن ـبتلف نوع األغنية الشائعة األخرل يرتبط أيضا دبحتول 

 .الدرس

 :كغرض كجود اؼبوسيقى اإليقاعي عملية التعليم كالتعلم،

 .الدعوة كتنطق مادة درس أساسية من خالؿ األغاين كاإليقاعات .1

 .استخداـ الذاكرة على اؼبدل الطويل للحصوؿ على اؼبعلومات كزبزينها .2

 تعرؼ الدرس ىي سونغ اؼبفاىيم عن طريق كلمات األغاين .3

فوائد الغناء 

 إدخاؿ صوت كصوت .1

 ربديد النطق .2

 ربسُت اؼبهارات اللغوية، دبا اؼبفردات، .3

 .قدرة التعبَت كالتواصل السلس .4



 .مساعدة األطفاؿ على االستماع كالتذكر كحفظ .5

 .دمج كإنتاج لغة سليمة .6

 .تطوير اؼبهارات اللغوية .7

 .ـمآأداة كسائل اإلعالـ التعل .8

عىٍن اىنىسو ًبٍن مىًلًك عىٍن النَّيبِّص صىلَّى اهلل عىلىٍيو كىسىلَّم قىاؿى يىسِّصريكا كىالى " ُب اغبديث البخرل

 .(اخرجو البخرل ُب كتاب العلم)"تػيعىسِّصريكا بىشِّصريكا كىالى تػينػىفِّصريكا 

 :أىمية االستماع

ألف القراءة باألذف أسبق من القراءة :  ىو الطريق الطبيعى لالستقباؿ اغبارجى

بالعُت، فالوليد يسمع األصوات، ٍب بنمو فيسمع الكلمات ك يفهمها قبل أف يعرؼ 

 .القراءة بالعُت، كاليشرية بدأت القراءة باألذف، حُت استخدمت ألفاظ اللغة كتراكيبها

كاألسئلة كاألجوبة، :  كىو عماد كثَت من اؼبواقف الىت تستدعى اإلصغاء كاالنتباه

 .كاؼبناقشات كاألحاديث، كسرد القصص كاغبطب كاؼبرافعات كاحملاضرات، كبرامج اإلذاعة

 كفيو ػػػ كذلك ػػػ تدريب على حسن اإلصغاء، كحصر الذىن، كمتابعة اؼبتكلم، 

ألف عماد الدراسة لديهم إمبا ىو : كسرعة الفهم، كتبدك ىذه األنبية لطالب اعبامعات

 .احملاضرات كاالستماع إليها
                                                           

Bonnie Macmillan, Permainan Kata dan Musik ( Batam: Karisma Publising Group, 
2004), hlm.7. 



 كتشكو جامعاتنا عجز كثَت من الطالب عن تتبع األساتذة احملاضرين، ككتابة 

 .خالصة ؼبايسمعوف من احملاضرات

ال نصرافة عن احملاضر، :  قد يكوف السبب َب ىذا راجعا إىل الطالب نفسو

أل طريقتو َب العرض : كعزكفة عن اؼبادة، كقد يكوف الطالب اؼبسؤؿ ىو األستاذ احملاضر

كاإللقاء ال سبكن الطالب من تتبعو، كتسجيل عناصر احملاضرة، كقد يكوف ازدحاـ 

 .اؼبدرجات دبػػئات الطالب ىو سبب ىذه الظاىرة

 كلكن من األسباب القوية، الىت ال يسعنا ذباىلها، أف كثَتا من طالب اعبامعات 

مل يهيؤا ؽبذه اؼبواقف االستماعية الطويلة، كمل يتعهدىم أساتذهتم َب اؼبراحل التعليمية 

السابقة بالتدريب على االستماع، كتلخيص ما يسمعوف، كإذف فعالج ىذه الظاىرة 

هبب أف يبدأبو  بتدريب الطالب َب اؼبدارس اإلعدادية كالثانوية على االستماع 

 .كالتلخيص، كسنوضح َب موضع آخر كسائل ىذا لتدريب

 

 

 

 

 

 

                                                           
71.، ص(1119دار المعارف،: الناشر)،  الموجه الفنى لمدرسى اللغة العربٌةعبد العلٌم إبراهٌم،  



 الباب الثالث

 البحث يةمنهج

 نوع البحث .1

Aqib2009 ككفقا.الفصلعمل ُب ىذا النوع من البحث باستخداـ   عمل فئة ،((

البحوث ىو البحث الذم قاـ بو اؼبعلم ُب الفئة نفسها من خالؿ التأمل الذاٌب هبدؼ 

يبكن أيضا ربديد البحث كالعمل . ربسُت أدائها حىت أف الطالب التعلم نتيجة الزيادات

 .كإحدل االسًتاتيجيات غبل اؼبشكلة باستخداـ إجراءات حقيقية كالعمليات

ككفقا للوصف الوارد أعاله تنص على أف ىذا اإلجراء ُب حبوث الباحثُت القياـ 

بشيء تنفيذ اإلجراء، التجربة، الحظ على كجو التحديد بشكل مستمر، مينوسنيا 

باإلضافة إىل اآلراء، ٍب ربويل اليت تسيطر عليها حىت أقصى جهد ُب أنسب شكل 

 .للعمل

 بحوث موقع  .2

أجرل كقت القياـ . اإلسالمية ميدافاؼبتوسطة ًب إجراء ىذا البحث ُب اؼبدرسة 

 .2017-2016باألحباث ُب الفصل الدراسي الغريب األكاديبية عاـ 

 

                                                           
Aqib, Zaenal, Penelitian Tindakan Kelas. (Bandung: Yrama Widya, 2009) hlm.3 

 



 موضوع البحث .3

الفئة .  ُب شارع سولوه ميداف2-كموضوع ىذا البحث ىو الفصل الفصل الثامن

 . امرأة12 رجالن ك 22 طالب، تضم 34بلغ 

اؼبتوسطة اؽبدؼ من ىذا البحث ربسُت تعليم اؼبفردات  اللغة العربية َب اؼبدرسة 

 ُب شارع سولوه ميداف ، بينما فعل التعلم باستخداـ 2-لدل طالب الفصل الثامن

 .طالبلدل ـ اؼبفرداتاللغة العربية متعلاللغاز لتحسُت  الةالوس

 تصميم البحث .4

 :ىلأما فيما يتعلق بتصميم البحث اؼبستخدمة ُب ىذه الدراسة ىي على النحو التا

 

 زبطيط

1دكرة   

 زبطيط

 

 مراقبة
 

دكرة11  
 

 انعكاس تنفيذ

 انعكاس
 

 مراقبة
 

 تنفيذ
 

 

 

 

 

 

 

 



 1 دورة

 مع 35 × 2كقت التنفيذ بقدر . تنفيذ دكرة أنا تكييفها للمشاكل اليت يواجهها الطالب

 . كقت االجتماع أف ىي نفذت كل نشاط التعلم كما يلي (كاحد) 1

 تخطيطمرحلة (1

  لتعليمتؤلف خطط . أ

 تؤلف اؼبواد اليت ينبغي نقلها . ب

 تؤلف كرقة عمل الطالب . ج

إعداد كسائل التعليم . د

 أسئلةالتمرينتؤلف. ق

  تنفيذمرحلة (2

 اشرحاؼبعلم عناؼبفردات . أ

 ىداؼ التعليماألاؼبعلم بالتعبَت  . ب

اشرحاؼبعلمعن اؼبواد اليت يبكن تعلمها . ج

 كسائلاؿاؼبعلميستخدـ . د



 يتفرؽ أكراؽ األسئلة لطالباؼبعلم . ق

 .اؼبعلم إعطاء الطالب الوقت لإلجابة على ىذا السؤاؿ. ك

 مرحلةمراقبة (3

 كهتدؼ ىذه .ـ لتأخذ مكافماؼبالحظات اؼبقدمة ألنشطة الطالب كاؼبعلم للتعل

اؼبالحظة ؼبعرفة مدل مالءمة القانوف اليت يبكن أف تؤدم التغيَتات اليت تتناسب مع 

بعد أف أعطى بيالكساف اختبار ؼبعرفة مدل مستول قباح تنفيذ كسائط . اؼبطلوب

 .التعلم

كىذه . ؼبالحظات كالالزمة لعرض، صبع البيانات، كإثبات عملية تنفيذ العمل

 .اؼبالحظة ىو األساس لنتائج تنفيذ االنعكاس

 انعكاسمرحلة  (4

انعكاس نفذت استنادان إىل ربليل قاعدة البيانات من مالحظات كتقييم 

كيتم انعكاس ألغراض تقييم ما إذا كاف استعماؿ كسائل اإلعالـ على أساس . البيانات

كقد ًب تشغيل فعاؿ، كاألىم من ىذا العمل سوؼ ذبرم ؼبعرفة نقاط الضعف االلغاز، 

                                                           
 Ridwan Abdullah Sani, dan Sudiran, Penelitian Tindakan Kelas (Bandung: Citapustaka 

Media Perintis, 2012), h. 19 
 



أك العقبات اليت تواجو اؼبعلمُت ُب زيادة الطالب تعلم النتائج ُب التعلم بواسطة مفردات 

 ."االلغاز"اللغة العربية على أساس 

 2دورة

 مع 35 × 2كقت التنفيذ بقدر . تنفيذ دكرة أنا تكييفها للمشاكل اليت يواجهها الطالب

 . كقت االجتماع أف ىي نفذت كل نشاط التعلم كما يلي (كاحد) 1

 تخطيطمرحلة (1

  لتعليمتؤلف خطط . ت

 تؤلف اؼبواد اليت ينبغي نقلها . ث

 تؤلف كرقة عمل الطالب . ح

إعداد كسائل التعليم . د

 أسئلةالتمرينتؤلف. ق

  تنفيذمرحلة (2

 اشرحاؼبعلم عناؼبفردات . ت

 ىداؼ التعليماألاؼبعلم بالتعبَت  . ث



اشرحاؼبعلمعن اؼبواد اليت يبكن تعلمها . ج

 كسائلاؿاؼبعلميستخدـ . د

 يتفرؽ أكراؽ األسئلة لطالباؼبعلم . ق

 .اؼبعلم إعطاء الطالب الوقت لإلجابة على ىذا السؤاؿ. ك

 مرحلةمراقبة (3

 كهتدؼ ىذه .ـ لتأخذ مكافماؼبالحظات اؼبقدمة ألنشطة الطالب كاؼبعلم للتعل

اؼبالحظة ؼبعرفة مدل مالءمة القانوف اليت يبكن أف تؤدم التغيَتات اليت تتناسب مع 

بعد أف أعطى بيالكساف اختبار ؼبعرفة مدل مستول قباح تنفيذ كسائط . اؼبطلوب

 .التعلم

كىذه اؼبالحظة . ؼبالحظات كالالزمة لعرض، صبع البيانات، كإثبات عملية تنفيذ العمل

 .ىو األساس لنتائج تنفيذ االنعكاس

 انعكاسمرحلة  (4

ـ باستخداـ ماألنشطة الطالبية ُب تنفيذ التعليم كالتعلم فعال يؤدم إىل التعل

ـ عن طريق ملء عمود فارغ مكالطالب كيبكن تنفيذ أنشطة التعلاأللغاز كسائل اإلعالـ 
                                                           

 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 17 



.  أما أفقيان أك البفضت، كفقا ؼبادة اؼبوضوع اليت كانت تدرس من قبل اؼبعلم. األلغازُب

 . (األلغاز(اليت تعزز التعلم باستخداـ كسائل اإلعالـ

 أداة جمع البيانات -

تتألف أداة البحث اؼبستخدمة للحصوؿ على البيانات ُب ىذه الدراسة لالختبارات 

 .كاؼبراقبة

 اؼبراقبة (1

ًب استخداـ اؼبراقبة كرقة التقييم العاطفي كالنفسي اغبركي الطالب أثناء عملية 

 .التعلم تأخذ مكاف حوؿ عملية التعلم كقت يتم تنفيذ اإلجراء

كيتم اؼبراقبة ىو مراقبة األنشطة التعليمية كاملة، كأف التغَتات اليت ربدث عند القياـ 

كيتم اؼبراقبة ؼبعرفة مدل مالءمة خطة العمل اليت كضعت من أجل . باإلجراء إعطاء

 .معرفة اؼبدل الذم يبكن أف تنتج تنفيذ عمل التغيَتات كفقا للتغيَتات اؼبطلوبة

 ختباراتاال (2

أف االختبار ىو إجراء منهجي أك أداة لقياس عينة سلوؾ بإعطاء سلسلة من 

ككانت االختبارات ُب ىذه الدراسة سلسلة من األسئلة أك . األسئلة ُب شكل موحد

التدريبات اليت تستخدـ لقياس معارؼ الطالب حوؿ موضوع جهود التحضَت 

 . بندا20االختبارات نظران الختيارات متعددة تتشكل بقدر . لالستقالؿ



 تحليل البيانات -

ًب ربليل البيانات ُب ىذا البحث من خالؿ معرفة بنجاح أك ما إذا كاف فعل 

البيانات  .بيانات حبوث ربليل البيانات اليت سوؼ يتم النوعية كالكمية .ذلك الفعل

. النوعية ُب شكل بيانات الرصد شحن كبو تنفيذ الدراسة اليت أجرهتا اؼبدرسُت كالباحثُت

اختبار أكىل، كدكرة بعد االختبار األكؿ )البيانات الكمية اليت ًب اغبصوؿ عليها بإجراء 

 (كالثاين دكرة اختبار كظيفة

للتأكيد على إمكانية الطالب جعل التخمينات، ٍب ُب النظاـ سكورينج 

 .ميمبَتىيتوقبكانيا بارتداء غرامة على مشكلة اغببوب اإلجابة خاطئة

 نتيجةرموز لتحديد ال . أ

S = R −  
W

N − 1
 

S : نتيجة

R : عدد صحيح

W : عدد خطأ

N: عدد إجابات االختيار

 

 

 



 تعلم الطالبالإجادةرموز لتحديد   . ب

كيقاؿ أف الطلبة الذين  .تعلم الطالبآراء فردية للطالب االختباراؿإجادةؼبعرفة 

الصيغ اليت يبكن  .70يكملوف الطالب لتكوف قادرة على الوصوؿ إىل كم أم 

 :استخدامها غبساب نتائج كيتونتاساف دراسة الطالب على حدة كما يلي

PHB =  
النتيجةأقصى اكتساب

النتيجة 
 𝑥 100 

 رموزمستخدمة لحساب قيمة المتوسط للطالب . ج

X =  
𝑋

𝑁
 

قيمةاؼبتوسط:  X 

 X:ؾبموع قيمة الطالب

 N:ؾبموع الطالب

 :تعلم الطالب من الكالسيكية كما يليالرموزمستخدمة لحسابإجادة . د

PKK =  
الطالب كامليتعلم

الطالب
 𝑥 100% 

 80 %=مع معايَت قباح حزب العماؿ الكردستاين 

 :مع اؼبعايَت الواردة ُب اؼبئة كما يلي



 عالية جدان :  80% <

 عالية:  60-79%

 متوسطة 40-59%:

 منخفضة 20-39%:

 منخفض جدان  20%>: 

تحليل بيانات نتائج المراقبة . ه

ىذا البحوث العمليةالفصل قيل أف تكوف ناجحة إذا كانت نتائج قيمة اؼبالحظة  

 :اليةلتحليلبياناتاؼبالحظاتالقيامبهاستخدامالصيغةالت. طالب 80 ≤من 

100x  
عددأقصى نتيجة اؼبراقبة

عدد نتيجة 
 =   اؼبراقبةقيمة 

 معايَت الكتماؽبا

 فبتاز:  90-100

 جيد: 80-89

 يكفي: 70-79

 أقل: 70>
 

 



 الباب الرابع

 إيـجاد العام ونتائع البحث

 وصف الصورة العامة موقع البحث .1

 َب شارع سولوه 2-ىذا البحث َب الػمدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية الفصل الثامن

أف إضافة الطالب . 2016/2017الفصل الدراسى الثاين من العاـ الدراسي . ميداف

ىذا البحث كفقا التفاؽ مع اااؿ . 12 طالب كطالبات 22، تتألف من 34يصل إىل 

 . َب شارع سولوه ميداف2-اؼبعلم الدراسة الفصل الثامن

 
 صورة  المدرسة بحوث موقع

كيستخدـ التحليل ؼبعرفة . البحث يستخدـ ربليل البيانات الكميةتقرير َب ىذا 
" اؼبهنة " نتائجالبحث العمليةالفصالليت ذبرم ؼبعرفة نتائج التعلمالطالب للمواد

شارع اإلسالمية َب اؼبدرسة اؼبتوسطة  2-الثامن  الفصلَب االلغاز باستخداـ كسائل



، ٍب شارع سولوه ميدافاإلسالمية َب اؼبدرسة اؼبتوسطة  2- الثامنسولوه ميداف، الفصل
، عقد االجتماع دكرة كاحدة مرحلة الثانيةيتم تقسيم النشاط ُب عملية التعلم ىذه ُب 

  .األكىل كالدكرة الثانية عقد اجتماع كاحد

 نتائج البحث .2

 امتحان القبلي 2.1

، 34 للطالب امتحاف القبليأكالن نظران .  قبل التخطيط يتم بوامتحاف القبلي

هبدؼ معرفة قدرات الطالب كأيضا إىل معرفة التخطيط للصعوبات اليت يواجهها 

 ". اؼبهنة"ُب ؿبتول الطالب ُب حل اؼبشاكل 

 صورة  باحث يتفرق السؤال االمتحان القبلي



امتحاف القبلي ُب الصورة  يبكن أف ينظر الباحث ىي تربعت دببلغ ؿبجوز من 

 20شكل االختبار اؼبستخدمة ؼبطابقة كلمة ُب اللغة العربية دبعٌت ما يصل إىل . للطالب

عند انتهائك من سبنحوف ؿبفوظة، الباحثوف أعطى التعليمات للطلبة الختيار  .بندا

 من نتيجة االمتحاف .اإلجابة الصحيحة أكثر ُب ىذه اؼبسألة كال تنسى كتابة اسم كفئو

يبكن رؤية نتائج .  كأظهرت نتائج الدراسة أف الطالب ال تزاؿ تصنف منخفضةالقبلي

 :اختبار سبهيدم ُب اعبدكؿ التايل

 االمتحان القبليقيمةجدول ال

معلومات قيمة نتيجة عدد صحيح  رقمالمجيبين
غير كامل  معيارالكامل األدنى

 غَت كامل 70 20 4 8 1
 كامل 70 80 16 17 2
  غَت كامل 70 46,67 9,33 12 3
 غَت كامل 70 26,67 5,33 9 4
 كامل 70 80 16 17 5
 غَت كامل 70 13,33 2,67 7 6
 غَت كامل 70 20 4 8 7
 غَت كامل 70 13,33 2,67 7 8
 غَت كامل 70 40 8 11 9
 كامل 70 80 16 17 10
 غَت كامل 70 20 6,67 10 11



 كامل 70 80 16 17 12
 غَت كامل 70 40 8 11 13
 غَت كامل 70 26,67 5,33 9 14
 غَت كامل 70 13,33 2,67 7 15
 غَت كامل 70 20 4 8 16
 غَت كامل 70 40 8 11 17
 غَت كامل 70 20 4 8 18
 غَت كامل 70 26,67 5,33 9 19
 غَت كامل 70 26,67 5,33 9 20
 كامل 70 80 16 17 21
 غَت كامل 70 33,33 6,67 10 22
 غَت كامل 70 20 4 8 23
 غَت كامل 70 66,67 13,33 15 24
 غَت كامل 70 26,67 5,33 9 25
 كامل 70 80 16 17 26
 غَت كامل 70 44,44 10,67 13 27
 غَت كامل 70 26,67 5,33 9 28
 غَت كامل 70 40 8 11 29
 كامل 70 80 16 17 30
 غَت كامل 70 53,33 10,67 13 31
 غَت كامل 70 33,33 6,67 10 32
 غَت كامل 70 60 12 14 33
 غَت كامل 70 33,33 6,67 10 34

 7 كامل1424,4 286,67 عدد



4 
 27 غَت كامل 41,89 8,43في المتوسط 

 

 جدول النسبة المئوية القيمة لطالب

%النسبة المئوية معلومات  قيمة التردد 
8,82% غَت كامل  3 13,33 
14,70% غَت كامل  5 20 
17,64% غَت كامل  6 26,67 
11,76% غَت كامل  4 33,33 
11,76% غَت كامل  4 40 
2,94% غَت كامل  1 44,44 
2,94% غَت كامل  1 46,67 
2,94% غَت كامل  1 53,33 
2,94% غَت كامل  1 60 

20,58% كامل  7 80 
7 %20,58 %كامل   

27 %70,42 %غير كامل   
الزفاؼ من امتحاف القبليمن اعبدكؿ أعاله، فإنو يبكن اإلشارة إىل أف قيمة 

 الطالب 27 تبُت أف ىناؾ ما يصل إىل  اللغة العربيةـ اؼبفرداتم قبل تعل34الطالب 

 فقط من الطالب الذين إهناء االختبار اؼببكر، نتائج 7الذين ال يتموف، بينما قد اكتمل 

ما قبل اختبار اغبصوؿ على مستول كيتونتاساف التعلم يبكن أف وبسب الطالب من 

PKK: برموزالكالسيكية  =  
siswa  yang  tuntas  belajar

siswa
𝑥 100% 100% يعٌت𝑥 734= 



100𝑥%  بينما الطالب الذين مل أكن قد كاف20،58 كىكذا يبكن القوؿ  79,42=734

 ."مهنة"ُب احملتول أف الطالب مل نفهم 

عن طريق الرسم التخطيطي امتحاف القبلي يبكن أيضا رؤية نتائج الطالب التعلم على 

 .قأدنا

 

 

 

 

 

 

      

 

على الطالب اإلجابة ال يزاؿ ينتمي إىل أم البفاض االمتحاف القبلي من نتائج 

 ."مهنة"ُب ؿبتول تلك اليت تنتج بسبب عدـ إتقاف الطالب  . رضا الطالب%20.58
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االمتحان القبلي ب التعلم علىالللطنتائج  الرسم البياني



 1دورة  .3

  التخطيطةمرحل .3.1

استنادان إىل نتائج التجارب السابقة، فإنو يبكن اإلشارة إىل أف مستول تعلم 

كلذلك، زبطط الباحثُت حل اؼبشكلة . الطالب نتائج كيتونتاساف ال يزاؿ منخفضا

البديلة عن طريق دراسة الصعوبات اليت يواجهها الطالب باستخداـ كسائل اإلعالـ 

السمعية البصرية ُب شكل أغنية كما الباحثُت ؿباكلة لتحسُت التدريس كالتعلم عملية 

 .يتم تنفيذىا

 :كتدابَت أك خطط إعداد الباحث

.ـمكضع خطة للتعل. أ  

.تتكوف اؼبواد اليت ينبغي نقلها. ب  

 . يؤلف الطالب كرقة العمل. ج

 ذبميع اختبار كظيفة اؼبشكلة سوؼ أعطى الطالب، بعد التعليم كالتعلم على إسباـ . د

 .األنشطة

 

 

 



 1تنفيذ مرحلة  .3.2

 1 االجتماع -

على أساس دكرة ًب بقدر ما جرت االجتماعات مرة كاحدة، ىذا االجتماع خالؿ 

، األنشطة اؼبضطلع هبا ُب اعبلسة أنا بتنفيذ اإلجراءات ( دقيقة35 × 2)دركس ساعتُت 

 .كفقا للمخطط

 صورة تعطي الباحث في أبيرسيبسي للطالب

من الصورة أعاله يبكن رؤية، الباحثُت إعطاء اإلحاالت إىل الطالب كالباحثُت 

 إجراء مناقشة مع الطالب، كتتصل باؼبواد اليت يتم تدريسها، لكن الطالب ال تزاؿ ال 



هبرؤ على اإلجابة عن سؤاؿ اؼبعلم، كلكن ىناؾ بعض الطالب الذين يتجرأكف 

على اإلجابة على أسئلة اؼبعلمُت، حىت لو كاف اعبواب أقل دقة، بعد الباحثُت القياـ ُب 

كقت مبكر أك فتح، ٍب اػبطوة التالية ىي النشاط األساسي، الباحثُت شرح اؼبفردات ُب 

 .حملة ، كإيالء االىتماـ لشرح الباحث من الطالب

يصف الباحثوف كيف سيتم اؼبرتبطة باؼبواد ُب كسائل إعالـ األغاين، كاؼبواد اليت 

الطالب االستماع كؿباكلة فهم كحفظ اؼبواد، سأؿ الباحثوف بعض ". اؼبهنة"ستستخدـ 

الباحثُت أعطى التوجيو للطالب دائمان االىتماـ . الطالب لذكر مفردات عن اؼبهنة

بالكتابة اللغة العربية ُب أم اؼبفردات، كاؽبدؼ حيث الطالب يبكن أف تعمل على 

 .مسألة ما بعد االختبار بسهولة

 

 

 

 

 



صورة الطالب االستماع وتذكر المفردات على األغنية 

من الصورة أعاله، تبُت أف صبيع الطالب االستماع إىل أغنية ُب بوتاركاف من 

الباحث قد أعدت دينجيانج اؼبرتبطة بالباحث كالباحث أمرت الطالب إىل 

ميدينجاركاف، كتذكر أم اؼبفردات الواردة ُب كلمات األغاين اليت سوؼ تكوف بوتاركاف 

من الباحثُت ُب ىذه الطريقة الطالب سيجعل من األسهل لإلجابة على السؤاؿ 

 .المتحاف البعدم ا



 1امتحان البعدي صورة باحث توزيع 

نتائج االختبار للدراسة )بعد دكرة عمل انتهيت، إعطاء الباحثُت اختبار كظيفة 

أجرل اختبار كظيفة هبدؼ تعزيز تعلم مفردات اللغة العربية اليت أعطيت للعمل،  (أنا

. "اؼبهنة"كمعرفة مسبقان مدل فهم اؼبواد كقدرة الطالب ُب استكماؿ اؼبواد احملجوزة 

 المرحلة المراقبة  .3.3
 1 المالحظة -

كذبرم اؼبالحظات أك اؼبالحظات من اؼبعلمُت ؼبوضوعات تتدرج من بداية تنفيذ 

تعلم اللغة العربية مفردات األنشطة مع كسائل اإلعالـ  .العمل حىت األنشطة اػبتامية



اؼبراقب يعطي نتيجة لذلك " اؼبهنة"السمعية البصرية ُب شكل األغاين، كاؼبتعلقة باؼبواد 

 :قدرة الباحثُت على تسليم اؼبواد اليت كما يلي

 1 نتائج المالحظات لتدريس األنشطة في دورة

التقييم أحداث الطالب  مؤشر رقم

1 2 3 4 

 اؼبعلم القياـ أبَتسيبسي .1 تعلمإعداد اؿ 1
اؼبعلم وبفيز الطالب  .2

 √ 
 

 

√ 
 

  

ستخداـ ا 2

 بوسلة األلغاز

اؼبعلم يشرح عن الوسيلة  .1
 .األغنية

اؼبعلم تسلم األىداؼ  .2
 .التعليم

 .اؼبعلم يشرح عن اؼبهنة .3
اؼبعلم سأؿ الطالب  .4

لالستماع اؼبفردات 
 .بوسيلى األغنية

اؼبعلم كطالب من كل  .5
فريق اسم كاحد من بلده 

ُب اؼبفردات اليت تصل 
 قيمتها

  √ 

 
 

√ 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

√ 
 

 
 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

√ 

 



طلب اؼبعلم من كل  .6
طالب إلحياء ذكرل كل 

أغنية الواردة ُب اؼبفردات  
اؼبعلم ك الطالب  .1 إغالؽ الدرس 3

كاختتمت باؼبواد  
 .تعلمت بالفعل اليـو

اؼبعلم يعطي فرصة  .2
للجميع للسؤاؿ عن 

األشياء اليت ليست بعد 
 "اؼبهنة"ُب معرفة اؼبواد 

  √ 

 

 

√ 

 

 

Nilai Hasil Observasi =  
Jumlah Skor Observasi

Jumlah Skor Maksimal
 x 100  

100x  
عددأقصى نتيجة اؼبراقبة

عدد نتيجة 
 =   اؼبراقبةقيمة 

استنادان إىل اؼبالحظات الواردة أعاله، اؼبالحظات اليت أبديت أثناء عملية 

. كىكذا ينتمي نتائج اؼبراقبة ُب الفئة 77,5  = 31/40× 100: التدريس كالتعلم، كنبا

ما زالت أقل  (دراسة إعداد)ىناؾ النقاط اليت ينبغي ربسُت طريق الباحثُت ُب النقاط 

قادرة على ربط اؼبعارؼ يبلكها الطالب مع اؼبواد اليت تدرس، على النقاط السادسة 



، الباحث ينبغي أف تكفل (استخداـ كسائل اإلعالـ السمعية البصرية ُب شكل أغنية)

صبيع الطالب إجراء اؼبناقشات جبدية، ألنو يبدك أف ىناؾ بعض الطالب يقاؿ يل أف 

ُب  (الدركس يغلق)كالتالية على النقطتُت .ليس لالستماع إىل اؼبواد اليت هبرم تدريسها

تلخيص الدركس اؼبستفادة ىيطلب فبثلي الطالب الذكور أك اإلناث من شيفا إىل اختتاـ 

كبالتايل ُب الدكرة  .الدرس بل كينبغي طلب الباحثوف من كل ؾبموعة اختتاـ الدرس

الثانية، نأمل أف الباحثُت سوؼ ربسُت احصل كيليماىانيا ُب استخداـ كسائل اإلعالـ 

 .السمعية البصرية ُب شكل أغنية

كالغرض من . باإلضافة إىل رصد الباحثوف، رفاقا األقراف يتابعوف أيضا الطالب

ىذه اؼبالحظات ىو معرفة معدؿ النجاح لتعلم الطالب كنرل إىل أم مدل نشاط 

الطالب ُب أعقاب عملية التعلم اليت نفذت باستخداـ كسائل اإلعالـ السمعية البصرية 

 .يلة األغنيةُب شكل األغنية بالفعل كفقا لتوقعات كس

كالغرض من . باإلضافة إىل رصد الباحث، رفاقا األقراف يتابعوف أيضا الطالب

ىذه اؼبالحظات ىو معرفة معدؿ النجاح لتعلم الطالب كنرل إىل أم مدل نشاط 

الطالب ُب أعقاب عملية التعلم اليت نفذت باستخداـ كسائل اإلعالـ السمعية البصرية 

 .يلة األغنيةُب شكل األغنية بالفعل كفقا لتوقعاتوس

 



 1المالحظات للطالب الجانب العاطفي من دورة 

التقييم أحداث الطالب  مؤشر رقم

1 2 3 4 

اؼبسؤكلة عن مهمة نظران  . أ العاطفية 1
 .للمعلم

 تركيز ُب اإلجابة على  . ب
 السؤاؿ

ضمَتيان ُب القياـ باؼبهاـ  . ج
 .اليت تعطي اؼبعلم

 .بيكايا نفسك ُب اؼبهمة . د
 .جد ُب القياـ باؼبهاـ . ه

  

 

 

 

 

√ 
 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

√ 

 
 

 

 

 

 
√ 

 

 

 

 
 

. ستنادان إىل اعبدكؿ أعاله يبكن استنتاج الطالب احملركمُت على إكماؿ اؼبهمة

كىكذا لغز الكلمات اؼبتقاطعة ُب دكرة الثاين اؼبتوقع نشاط الطالب سوؼ تكوف أفضل 



اؼبفردات تعلم اللغة "ُب التعلم التالية مع كسائل اإلعالـ حيث يؤمل أف تؤدم إىل ربسُت 

 ."اؼبهنة"دبادة  "العربية

تحليل البيانات  -

استنادان إىل اؼبالحظات اليت ًب القياـ بو، فضال عن منح اختبار كظيفة ُب دكرة 

أنا اسًتداد نتائج تعلم الطلبة بالفعل أفضل من االختبارات األكلية كطالب كيتونتاساف 

يبكن أف ينظر إىل ىذه النتيجة ُب اعبدكؿ لنتائج . معدالت التعلم تعاين بالفعل زيادة

 :تعلم الطلبة دكرة األكؿ، على النحو التايل

 1  االمتحان البعديجدول  نتائج التعلم الطالب على

معلومات قيمة نتيجة عدد صحيح  رقمالمجيبين
غير كامل  معيارالكامل األدنى

 غَت كامل 70 46,67 9,33 12 1
 كامل 70 86,67 17,33 18 2
 كامل 70 80 16 17 3
 كامل 70 86,67 17,33 18 4
 كامل 70 80 16 17 5
 غَت كامل 70 60 12 14 6
 غَت كامل 70 66,67 13,33 15 7
 غَت كامل 70 40 8 11 8
 غَت كامل 70 60 12 14 9
 كامل 70 80 16 17 10



 غَت كامل 70 60 12 14 11
 كامل 70 86,67 17,33 18 12
 غَت كامل 70 53,33 10,67 13 13
 كامل 70 86,67 17,33 18 14
 غَت كامل 70 46,67 9,33 12 15
 غَت كامل 70 53,33 10,67 13 16
 كامل 70 80 16 17 17
 غَت كامل 70 53,33 10,67 13 18
 غَت كامل 70 66,67 13,33 15 19
 كامل 70 80 16 17 20
 كامل 70 80 16 17 21
 كامل 70 80 16 17 22
 غَت كامل 70 66,67 13,33 15 23
 كامل 70 86,67 17,33 18 24
 غَت كامل 70 53,33 10,67 13 25
 كامل 70 93,33 18,67 19 26
 غَت كامل 70 66,67 13,33 15 27
 غَت كامل 70 53,33 10,67 13 28
 غَت كامل 70 60 12 14 29
 كامل 70 86,67 17,33 18 30
 غَت كامل 70 60 12 14 31
 غَت كامل 70 53,33 10,67 13 32
 كامل 70 80 16 17 33
 كامل 70 86,67 17,33 18 34



 16 كامل 2360 472 عدد
 18 غَت كامل 69,41 13,88في المتوسط 

 

1االمتحان البعديفى جدول النسبة المئويةلقيمة للطالب  

%النسبة اؼبئوية معلومات  قيمة الًتدد 
2,94% غَت كامل  1 40 
5,88% غَت كامل  2 46,67 
14,70% غَت كامل  5 53,33 
14,70% غَت كامل  5 60 
14,70% غَت كامل  5 66,67 

23,52% كامل  8 80 
20,58% كامل  7 86,67 
2,94% كامل  1 93,33 
16 %47,05  كامل 
18 %52,95  غير كامل 

آراء ". اؼبهنة" ُب ؿبتول ُب اعبدكؿ أعاله، يبكن القوؿ أف قدرة الطالب فهم 

، بينما "ـمإتقاف التعل" الذين ربقيق الب ط16، الب ط34 من 1امتحاف البعدم قيمة 

 كيبكن حساب 1  من امتحاف البعدم. طالب18مل ربقق مستول إتقاف التعلم 

 .بينما الطالب: الطالب مستول إتقاف اؼبكتسبة ُب الكالسيكية برموز

PKK =  
الطالب كامليتعلم

الطالب
 𝑥 100% 



كامل فقد حصلت زيادة ُب النسبة اؼبئوية ُب امتحاف القبلي ك امتحاف البعدم 

، يهدؼ 2كلذلك، سوؼ تواصل الباحث دكرة . ُب اؼبائة26,47%تعلم الكالسيكية 

استخدـ كمرجع ُب نتيجة من امتحاف بعدم إىل ربسُت تعلم مفردات اللغة العربية، 

إقباز العمل على سايكس الثاين، للتغلب على الصعوبات اليت يواجهها الطالب ُب حل 

 ."اؼبهنة"ُب ؿبتولاؼبشاكل اؼبتعلقة 

كلذلك، سوؼ تواصل الباحثُت دكرة الثاين، يهدؼ إىل ربقيق أقصى قدر من 

نتائج تعلم الطلبة، نتائج اختبار كظيفة استعملت كمرجع ُب إقباز العمل على سايكس 

الثاين، للتغلب على الصعوبات اليت يواجهها الطالب ُب حل اؼبشاكل مثل اؼبواد على 

من نتائج اختبار كظيفة أنا ىناؾ بعض اؼبشاكل اليت يعاين منها الطالب ىو، . بَتكفيسي

كالطالب ما زاؿ غامضا ُب عملية التعلم، نظران ألف النموذج الذم تطبقو الباحثُت ال 

يزاؿ ينتمي إىل النموذج اعبديد، ىناؾ معهود ال يزاؿ العديد من الطالب ُب كقت 

األغنية اليت كانت ُب اللعب، كال تزاؿ ىناؾ بعض الطالب الذين مل هبرؤ أف اسأؿ عن 

كىذا سبب عدـ قدرة الباحثُت ُب تقدًن اإلحاالت على الطالب . اؼبواد اليت قد ال فهم

حوؿ الوسائط اليت يتم تطبيقها، كعدـ قدرة الباحث كوسيط للتعلم كعدـ قدرة الباحث 

ٍب الباحثوف ستواصل البحث ىذه الدكرة الثاين يهدؼ إىل ربسُت نتائج . ُب فئة رئيسية

  تعلم الطالب



 :ـ يتبُت من الرسم البياينمنتائج الطالب ُب التعل

 1نعكاس الرحلة ام .3.4

كُب ىذه اؼبرحلة ، يعكس الباحث اإلجراءات اليت ًب القياـ هبا للنظر ُب اؼبالحظات 

كخالؿ الدكرة األكؿ ، ال يزاؿ الباحثوف تشوبو عيوب ُب عمليو  .كنتائج ربليل البيانات

 :التعلم ، كىي
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كال يزاؿ الباحثوف اقل قدره علي ربط اؼبواد اليت سيتم تدريسها باؼبعارؼ اليت  -

 .يبلكها الطالب

كال يزاؿ الباحث اقل ربمال للوقت الذم يستغرقو الربنامج ، كىو ما يناظر  -

 .اؼبدير التنفيذم ُب خطو تنفيذ التعليم

الباحث ال يزالوف يسيطركف علي مسار اؼبناقشة ، كال يزاؿ ىناؾ الطالب الذين  -

يستخدـ اؼبناقشة ؼبعرفو القصص ، لذلك سباما عدد من الطالب الذين ال 

 .يفهموف اؼبوضوع

يفتقر الباحث إىل الثقة ُب التدريس باستخداـ كسائل االعالـ السمعية البصرية  -

 .ُب شكل أغنيو

كال تزاؿ نتائج اؼبراقبة اليت يقـو هبا الطالب ُب تنفيذ الوسائط السمعية البصرية ُب شكل 

 :االغنيو منخفضو أيضا ، كىي

كال يزاؿ ىناؾ العديد من الطالب الذم يلعبوف ُب عمليو التعلم ، كالطالب  -

 .سَتينا ُب كقت افرقو اؼبناقشة-ااربوف ياخذكف الفرصة لكي

 .كُب الطالب األقل بكثَت من أنواع اؼبهن اؼبذكورة -

كاستنادا إىل مالحظو كربليل البيانات الواردة أعاله ، فاف فعل التفكَت الذم يبكن 

 :أداؤه ىو



كينبغي للباحثُت دراسة مره أخرل ُب الدرجة الرئيسية ، ككيفيو إعطاء فتح  -

 .الصحيح اليت يبكن اف ربفز الطالب علي التعلم

كهبب اف يكوف الباحثوف أكثر حزما الشراؾ الطالب بأكملهم ُب النشاط ،  -

 .اؼبكافات للطلبة النشطُت كاؼبتحمسُت ُب التعليم/مثل توفَت التعزيزات

 الباحث حباجو إىل فهم حقا كسائل االعالـ التعليمية -

كينبغي للباحثُت ربسُت نتائج تعلم الطالب عن طريق الفهم التفصيلي لتكرار  -

 .اؼبواد اؼبتكررة اليت مل كامل

كاستنادا إىل تلك البيانات ، يبكن اػبلوص إىل اف اغباجة إىل إدخاؿ ربسينات 

كلذلك ، فاف اػبطوات اؼبتخذة . علي عمليو التعلم من أجل ربسُت نتائج تعلم الطالب

. تواصل عمليو التدريس كالتعلم للدكرة الثانية مع مراعاه اؼبشاكل القائمة

 2دورة  .4

        2 تخطيطمرحلة .4.1

: كاالنشطو اؼبضطلع هبا ُب ىذه اؼبرحلة ىي

 كضع خطو للتعليم . أ

  يؤلف اؼبواد اليت يتعُت نقلو . ب

تاليف كرقو عمل الطالب . ج



استنباط صحائف مراقبو . د

العودة احملجوزة الختبار الوظيفة الثانية اليت ستمنح علي الطالب بعد إسباـ أنشطو . ه

 .التعليم كالتعلم

 2تنفيذ مرحلة ال .4.2

   1 االجتماع -

كهبرم تنفيذ اإلجراءات اؼبتعلقة بالدكرة الثانية بقدر االجتماع الذم يعقد مره 

كيقـو . دقيقو ( 35 ×2)كيستغرؽ كل اجتماع ساعتُت من الدركس اؼبستفادة . كاحده

الباحث ُب ىذه اؼبرحلة بنشاط للتعلم يستند إىل كضع خطو تنفيذ التعلم الذم ًب 

ًب تنفيذ ىذا النشاط لتحسُت النشاط الذم مل يتم . ذبميعو باستخداـ متوسط االغنيو

كُب ىذا االجتماع ، سيحسن الباحث الصعوبات القائمة ُب الدكرة . علي الدكرة األكؿ

 .األكؿ



 صورة الباحث يقم باجراء الفتح

الطالب اؼبهتمُت ُب االجابو علي االسئلو . ذكر أنواع العمل أك االعماؿ اػباصة

اليت أعطيت للمعلمُت ، كقد أعطيت بالفعل اعبواب الذم يتوافق مع ما كاف متوقعا من 

األىداؼ التعليمية ، بعد اف الباحثُت أيضا أضافو قصص من الطالب ، كالباحثُت 

بعد ذلك ، كاػبطوة التالية ىي النشاط األساسي ، كيصف  .الدافع كالعاطفة للتعلم

 .الباحثوف اؼبسارات كسائل االعالـ كالطالب إيالء االىتماـ لشرح  كالباحث

الباحثوف ينقل عن الغرض من التعلم ، كالطالب فهم الغرض من الدراسة ، 

 .ككصف الباحث حملو عن اؼبواد اليت سيتم تدريسها



 صورةالطالب علي ذكر المفردات االستماع للمسار وسائل االعالم

الباحث لعب األغاين اليت تتعلق باؼبواد ، ٍب حفظ اؼبفردات اؼبوجودة ُب االغنيو ، 

كىي أغنيو ُب كسائل االعالـ ألهنا سوؼ تسهل الطالب غبفظ اؼبفردات اليت كجدت ُب 

االغنيو اليت ُب كقت الحق اؼبفردات سيكوف ؽبا عالقة مع مسالو ما بعد االختبار ٍب 

طلب الباحث من الطالب اف وبفظوا حبيث يبكن للطالب العمل بسهولو علي مسالو 

. امتحاف القبلي

كعالكة علي ذلك تريد اف تعرؼ حىت يتمكن الطالب من حفظ اؼبفردات  

الباىتة مع كسائل االعالـ ، ٍب طلب الباحثوف من الطالب اسم ام شيء اؼبفردات اليت 

اتضح من . تذكرىا الطالب علي اؼبسار الذم كاف ُب كسائل االعالـ من قبل الباحث



من أجل ربفيز الباحثُت . حفظ اؼبفردات من قبل الطالب كقد ًب ربقيق النتائج اؼبتوقعة

 .الطالب إعطاء جوائز للطالب الذين يبكن اف يغٍت أغنيو اؼبرتبطة اؼبفردات كالصحيح

 .كالعديد من الطالب الذين كانوا قادرين علي الغناء جيدا كصحيحا

 2متحان البعدي الطالب يعملون حاليا علي مسالو االصورة 

نتائج )بعد انتهاء دكره العمل اليت انتهيت ، اعطي اؼبعلم اختبار الوظيفة 

بعد االنتهاء من اؽبدؼ اؼبتمثل ُب رؤية نتائج الطالب التعلم (االختبار من التعلم الثاين

الذم اعطي للعمل كمعرفو بالفعل مدم فهم اؼبادة كقدره الطالب علي حل مسالو اؼبواد 

 .اؼبتعلقة باؼبهنة

 

 



2مرحلة المراقبة . 4.3  

  1المالحظة - 

كيقـو اؼبعلموف باؼبالحظات علي الباحثُت منذ بداية تنفيذ اإلجراءات حىت هناية تنفيذ 

. االجراء

 11 نتائج المالحظات لتدريس األنشطة في دورة

التقييم أحداث الطالب  مؤشر رقم

1 2 3 4 

 اؼبعلم القياـ أبَتسيبسي .1 تعلمإعداد اؿ 1
اؼبعلم وبفيز الطالب  .2

  

 

 

√ 

 
 
 
√ 

ستخداـ ا 2

 بوسلة األلغاز

اؼبعلم يشرح عن الوسيلة  .1
 .األغنية

اؼبعلم تسلم األىداؼ  .2
 .التعليم

 .اؼبعلم يشرح عن اؼبهنة .3
اؼبعلم سأؿ الطالب  .4

لالستماع اؼبفردات 
 .بوسيلى األغنية

اؼبعلم كطالب من كل  .5

   
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 
 

 

√ 
 



فريق اسم كاحد من بلده 
ُب اؼبفردات اليت تصل 

 قيمتها
طلب اؼبعلم من كل  .6

طالب إلحياء ذكرل كل 
أغنية الواردة ُب اؼبفردات  

 

 

 

 

 

√ 

 

اؼبعلم ك الطالب  .1 إغالؽ الدرس 3
كاختتمت باؼبواد  

 .تعلمت بالفعل اليـو
اؼبعلم يعطي فرصة  .2

للجميع للسؤاؿ عن 
األشياء اليت ليست بعد 

 "اؼبهنة"ُب معرفة اؼبواد 

   

 

√ 

√ 

 

Nilai Hasil Observasi =  
Jumlah Skor Observasi

Jumlah Skor Maksimal
 x 100  

100x  
عددأقصى نتيجة اؼبراقبة

عدد نتيجة 
 =   اؼبراقبةقيمة 

استنادان إىل اؼبالحظات الواردة أعاله، اؼبالحظات اليت أبديت أثناء عملية 

 على ىذا النحو مالحظات زبص 92,5  = 37/40× 100: التدريس كالتعلم، كنبا

دراسة )ىناؾ النقاط اليت ينبغي ربسُت طريق الباحثُت ُب النقاط . فئة دبا فيو الكفاية



كمن ٍب . ما زالت أقل قادرة على ربط اؼبعرفة يبلكها الطالب مع اؼبواد اليت تدرس (إعداد

 .بوسيلة األغنيةُب الدكرة الثانية، نأمل الباحثُت إصالح لو نقاط الضعف 

 مراقبو الباحثُت ، كزمالء االقراف أيضا مراقبو 2-عندما اؼبعلم من الطبقة الثامنة

كالغرض من ىذه اؼبالحظات ىو معرفو معدؿ قباح الطالب ُب متابعو التعلم . الطالب

الذم ًب تنفيذه باستخداـ كسائل االعالـ السمعية البصرية ُب شكل أغنيو من جانب 

 .كيبكن مشاىده مالحظات الطالب ُب اعبدكؿ التايل. االدراكيو كاغبركية العقلية

  2المالحظات للطالب الجانب العاطفي من دورة 

التقييم أحداث الطالب  مؤشر رقم

1 2 3 4 

اؼبسؤكلة عن مهمة نظران  . أ العاطفية 1
 .للمعلم

 تركيز ُب اإلجابة على  . ب
 السؤاؿ

ضمَتيان ُب القياـ باؼبهاـ  . ج
 .اليت تعطي اؼبعلم

 .بيكايا نفسك ُب اؼبهمة . د
 .جد ُب القياـ باؼبهاـ . ق

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

√ 

 

√ 

 

 

 
 
√ 

 

 

 



 

من النتائج اؼبالحظة، فمن اؼبعركؼ أف نشاط الطالب ُب اؼبواضيع باستخداـ 

كىكذا، خلص الباحثوف . ـ الطالبم تعل َب الفعل يبُت اؼبفردات زيادةالوسيلة األغنية 

لألفضل أثناء الدركس التالية " اؼبهنة"إىل أف نتائج اعبانب اؼبعرُب للطالب التعلم ُب اؼبواد 

 استنادان إىل اؼبالحظات ُب الدكرة الثانية، يسعى الباحثوف للحفاظ على بوسيلو األغنية

الباحث سبكن من ربفيز الطالب الذين يواجهوف  بوسيلة األغنية ـمكتعزيز التعليم كالتعل

صعوبات، كأيضا ُب العمل على اؼبشاكل، كبالفعل أكثر من نصف عدد الطلبة فهم 

 ."اؼبهنة"بالفعل مواد 

 تحليل البيانات -

يتم إعطاء الطالب ُب هناية الدكرة، نتائج االختبار يتم توفَتىا إلجراء دراسة هتدؼ إىل 

الطالب كيتونتاساف نتائج التعلم ُب الدكرة الثانية، يبكن . معرفة النجاح معدؿ أك العمل

 :أف ينظر ُب اعبدكؿ أدناه

 2االمتحان البعدي جدول  نتائج التعلم الطالب على 

معلومات قيمة نتيجة عدد صحيح  رقمالمجيبين
غير كامل  معيارالكامل األدنى

 غَت كامل 70 66,67 13,33 15 1
 كامل 70 86,67 17,33 18 2
 كامل 70 93,33 18,67 19 3



 كامل 70 93,33 18,67 19 4
 كامل 70 100 20 20 5
 كامل 70  80 16 17 6
 كامل 70 86,67 17,33 18 7
 غَت كامل 70 66,67 13,33 15 8
 غَت كامل 70 66,67 13,33 15 9
 كامل 70 100 20 20 10
 كامل 70 86,67 17,33 18 11
 كامل 70 86,67 17,33 18 12
 غَت كامل 70 66,67 13,33 15 13
 كامل 70 93,33 18,67 19 14
 كامل 70 93,33 18,67 19 15
 كامل 70 86,67 17,33 18 16
 كامل 70 93,33 18,67 19 17
 كامل 70 80 16 17 18
 كامل 70 86,67 17,33 18 19
 كامل 70 86,67 17,33 18 20
 كامل 70 93,33 18,67 19 21
 كامل 70 100 20 20 22
 كامل 70 93,33 18,67 19 23
 كامل 70 100 20 20 24
 كامل 70 86,67 17,33 18 25
 كامل 70 100 20 20 26
 كامل 70 86,67 17,33 18 27



 كامل 70 93,33 18,67 19 28
 كامل 70 80 16 17 29
 كامل 70 100 20 20 30
 كامل 70 80 16 17 31
 غَت كامل 70 66,67 13,33 15 32
 كامل 70 93,33 18,67 19 33
 كامل 70 100 20 20 34

2973,3 594,67 عدد
3 

 29 كامل

 5 غَت كامل 87,45 17,49في المتوسط 
 

2االمتحان البعدي فى جدول النسبة المئويةلقيمة للطالب  

%النسبة المئوية معلومات  قيمة التردد 
14,70% غَت كامل  5 66,67 
11,76% غَت كامل  4 80 
26,47% غَت كامل  9 86,67 
26,47% غَت كامل  9 93,33 
20,58% غَت كامل  7 100 

29 %85,3  كامل 
5 %14,70  غير كامل 

 طالبا، شريطة اختبار 34ُب اعبدكؿ أعاله فإنو يبكن أف يكوف معلوما من 

 الطالب قد كصلت إىل 29ليست األكثر مشوالن، بينما الب ط 5الوظيفة الثانية ىناؾ 



طالب نتائج التعلم ىو يتخذ بناء على . مستول كيتونتاساف التعلم من اؽبدؼ اؼبتوقع

قيمة اختبار آخر أجرل ُب الدكرة الثانية، من نتائج البحث اليت ًب اغبصوؿ عليها ُب 

 رموز مستول كيتونتاساف الكالسيكية يبكن حساهبا ب

2934
 𝑥 100% = PKK يعٌت  % 85,3 =  

الطالب كامليتعلم
الطالب  𝑥 100% 

 

.  534
 𝑥 100%=14,70% كامل يعنىبينما الطالب مل   

   . نكاسمرحلة اال4.4
كاستنادا إىل اؼبالحظات اليت أبديت بشاف الدكرة الثانية ، فاف الباحثُت قاموا 

بالتفكَت ُب أنشطو النشاط الثانية اعبيدة اليت يقـو هبا الباحثوف ككذلك الطالب ، 

:  كالتفكَت ُب نشاطات الباحثُت علي النحو التايل

الباحث قادر علي ربط اؼبواد اليت يتم تدريسها مع اؼبعرفة اليت يبلكها بالفعل  -

 .من قبل الطالب

ككاف الباحث أيضا علي أًب كجو ُب االستفادة من الوقت ُب تنفيذ الدراسة،  -

 .كفقا للخطة الواردة ُب خطو التنفيذ اػباصة بالتعليم

 .الباحث كاثق بالفعل ُب التدريس باستخداـ سيلة األغنيو -



 :كفيما يلي األفكار اؼبتعلقة بنشاط الطالب

 .الطالب بالفعل خطَته ُب القياـ دبهاـ -

 .الطالب قادركف علي حفظ اؼبفردات ُب األغنية -

 .الطالب قادركف علي غناء مهنو اؼبواد باستخداـ أغنيو -

 .الطالب الواعيُت بالفعل ُب القياـ االمتحاف البعدم -

الطالب بالفعل كاثقوف جدا من غناء أغنيو اليت تتعامل مع ىذه اؼبسالة اماـ  -

 .الطبقة



كاستنادا إىل نتائج االنعكاسات اؼبذكورة أعاله ، يبكن اػبلوص إىل اف اعبهود 

اؼببذكلة لتعلم اؼبفردات العربية باستخداـ كسائط االعالـ السمعية البصرية ُب شكل 

. كيتم اغبصوؿ علي زيادات ُب عمليو التعليم كالتعلم ككذلك نتائج الدراسة. أغنيو

كىكذا ًب التوصل إىل حبوث لتحسُت نتائج الدراسة اؼبتعلقة دبواد اؼبهنة حبيث مل يستمر 

. 2البحث ُب الدكرة 
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2نتائج للطالب التعلم على امتحان البعدي  الرسم البياني



خالصة نتائج التعلم 

 (2دكرة )امتحاف البعدم ، (دكرة ا)امتحاف القبلي،امتحاف البعدم خالصة 

 :يبكن أف ينظر إليها ُب اعبدكؿ أدناه

امتحان امتحان القبلي   رقمالمجيبين
 البعدي

 (ادورة )

 متحان البعديا
 (2دورة )

معلومات 
 

 متزايد 66,67 46,67 20 1
 متزايد 86,67 86,67 80 2
 متزايد 93,33 80 46,67 3
 متزايد 93,33 86,67 26,67 4
 غَت متزايد 100 80 80 5
 متزايد 80 60 13,33 6
 غَت متزايد 86,67 66,67 20 7
 متزايد 66,67 40 13,33 8
 متزايد 66,67 60 40 9
 متزايد 100 80 80 10
 متزايد 86,67 60 20 11
 متزايد 86,67 86,67 80 12
 متزايد 66,67 53,33 40 13
 متزايد 93,33 86,67 26,67 14
 متزايد 93,33 46,67 13,33 15
 متزايد 86,67 53,33 20 16



 متزايد 93,33 80 40 17
 متزايد 80 53,33 20 18
 متزايد 86,67 66,67 26,67 19
 متزايد 86,67 80 26,67 20
 متزايد 93,33 80 80 21
 متزايد 100 80 33,33 22
 متزايد 93,33 66,67 20 23
 متزايد 100 86,67 66,67 24
 غَت متزايد 86,67 53,33 26,67 25
 متزايد 100 93,33 80 26
 متزايد 86,67 66,67 44,44 27
 متزايد 93,33 53,33 26,67 28
 متزايد 80 60 40 29
 متزايد 100 86,67 80 30
 غَت متزايد 80 60 53,33 31
 متزايد 66,67 53,33 33,33 32
 متزايد 93,33 80 60 33
 متزايد 100 86,67 33,33 34
  2973,33 2360 1424,33 عدد

 86,45 69,41 41,89في المتوسط  متزايد
النسبة 

 %المئوية
%20,85 %47,05 %85,3 



استنادان إىل نتائج تعلم الطلبة كيبكن ٍب أبلغ أنو ُب ما قبل اختبار مع عدد من 

 امتحاف ُب. الذم اكتمل (20,58%) طالب 7 طالبا من 34الطالب ىناؾ قدر 

الكامل، ُب ، الطالب الذين وبققوف مستول (47,05% )16، ىناؾ (ادكرة )البعدم ا

 الطالب الذين كصلوا إىل مستول 29 ىناؾ ىي ( 2كدكرة  )2امتحاف البعدم 

 .)85,3%)الكامل

 لفصلُب ابزسيلة األغنية ـ مفردات اللغة العربية متعلكىكذا يبكن القوؿ أف زيادة
. سولوه  ميداف 2-الثامن
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الرسم خالصة تحصيل الدراسي 
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 الباب الـخامس

 الخاتمة



 الخالصة . أ

بعد أف ناقشنا بعض األمور، أما ُب شكل نظرية كذلك كما ىو اغباؿ ُب 

ٍب يكوف ىذا القسم أخذ الباحثوف الوقت . النموذج من النتائج اؼبستخلصة من اؼبيداف

خاسبة يبكن أف تستخدـ لطرح اقًتاح لتعزيز تعليم مفردات اللغة العربية ُب اؼبدرسة 

: ثبعض االستنتاجات من نتائج ىذه البح. اؼبتوسطة اإلسالمية شارع سولوه ميداف

 اؼبدرسة اؼبتوسطة 2- طالب َب الفصل الثامن34َب امتحاف القبلي يتألف من  .1

 الذين ينتموف إىل دراسة الب من الط7كىناؾ اإلسالمية َب شارع سولوه ميداف 

 PKK مستفيضة مع حزب العماؿ الكردستاين
734

 𝑥 100% = 20,58% كقدر ،

من الطالب الذين ال يتموف مع حزب العماؿ الكردستاين 27

=PKK 
2734

 𝑥 100%79،42%. 

  طالب َب 34من اؼبستهدفة، كامل للنتائج اليت ربققت ال تزاؿ ال تتفق ا دكرة  .2

 طالبا 16كىناؾ ، َب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية سولوه ميداف،2- الثامنالفصل

 PKKينتموف إىل تعلم جيدا
1634

 𝑥 100%=47,05 %, من 18كما يصل إىل 

 PKKالطالب الذين غَت كامل
1834

 𝑥 100%=52,95%. 

  طالب َب 34من اؼبستهدفة، كامل  للنتائج اليت ربققت ال تزاؿ ال تتفق  اادكرة .3

 29 كىناؾ، َب اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية سولوه ميداف،2- الثامنالفصل



 PKK=ب ينتموف إىل تعلم جيداالط
2934

 𝑥 100%85,3%, ، من 5كما يصل إىل 

 PKKالطالب الذين غَت كامل
534

 𝑥 100%=14,7% . بعد البحث تبُت أف

الطالب الذين ال ربقق من سبرير معيار القيمة، كىو الطالب بطيء ُب تلقي 

الدركس، نظران ألف عدد الطالب الذين اجتازكا كاملة نصف العدد اإلصبايل 

 .للطالب، حيث أف ىذا البحث ىو قاؿ فعال أف تكوف ناجحة

 اقتراح  . ب

: يبكن إعطاء نصيحة كاحدة لتعزيز عملية التعليم الىت سبلكها اؼبدرسة ىي كما يلي  

ـ على اؼبثابرة، كالثقة، مللطالب ينبغي أف تكوف قادرة على متابعة عملية التعل .1

 .كالًتكيز، كدائما تكرار اؼبفردات اليت كانت تدرس

كبديل ألنشطة األ (يلة السمعية ك البصريةكس)يلة األغنية اؼبعلم اؼبتوقع لتنفيذ كس .2

التعلم، كىذه الوسائط يبكن أف تعزز تعليم مفردات اللغة العربية ُب الطالب 

 .كيبكن ربفيز الطالب ُب التعلم، كتدريب الطالب التعلم بنشاط

ـ، ككسائط مباسم اؼبدرسة كبذلك قد إضافة اؼبعرفة على اؼبعلم حوؿ التعل .3

اإلعالـ، كسائل اإلعالـ اليت يبكن ربسُت نوعية اؼبعلم ُب التدريس بغية تعزيز 



يلة السمعية ك كس)يلة األغنية كسكسيلة تعلم اؼبفردات ُب الطالب، كال سيما ب

 .(البصرية

للباحث أنفسهم، يفًتض أف نتائج البحث ىذا اإلجراء فئة يبكن أف زبدـ  .4

كاؼبهارة كاؼبعرفة إلضافة البصَتة ُب تعليم الطالب، خاصة طالب اؼبدارس 

 .االبتدائية
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