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  رسالة
  

قدمت إلستكمال بعض الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا 
عالء الدين  الرتبية اإلسالمية قسم اللغة العربية ىف كلية الرتبية جبامعة

  اإلسالمية احلكومية مكاسر
  
  بقلم
 

  زين العا بدين
  ٢٠٢٠٠١١٣٠٠١رقم التسجيل: 

  
  كلية الرتبية لقسم اللغة العربية 

  جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 
  مكاسر 
٢٠١٧  
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  التصريح بأصلية الرسالة

كانت صّرحت الكاتبة أن هذه الرسالة هى نتيجة من عمليتها بالنفس، وإذا  

ىف يوم آت أا نتيجة تقليد أو انتحال أو مساعدة الشخص اآلخر كلها أو 

  بعضها، فهذه الرسالة والشهادة اليت حصلت عليهما الكاتبة باطلتان للحكم.

  

  م  ٧٢٠١ وفنبرين    ،مسات، غوا 

ه١٤٣٩ربيع العول                  
    

 

  

  الكاتب

  

  زين العابدين

    ٢٠٢٠٠١١٣٠٠١ت/      

  

  



 

 

ت

 موافقة المشرفين

، رقم التسجيل:  زين العابدين: ع على الرسالة املقدمة من الطالببعد اإلطال

 Stick)وسيلة الرسم التخطيطي تأثير ، بعنوان: ٢٠٢٠٠١١٣٠٠١

figure)  في إثراء المفردات لدى التالميذ الصف الثامن بالمدرسة الثانوية

 -حنن املشرفان -الالزمة،  رأيناوبعد إجراء اإلصالحات . االسالمية مداني باوباو

أّن الرسالة املذكورة قد إستوفت الشروط العلمية املطلوبة وأا صاحلة لتقدميها 

  للمناقشة.

 

    م ٢٠١٧نوفنبري  ٢٦  ، مسات، غوا 

ه١٤٣٩العول  ربيع                  
    

  

  المشرف الثاني  المشرف األول  

  

  أد .م,سعيدمعيز عبدل الدكتور        .أ م ف الدين أندنجيشر  احلاج الدكتوراألستاذ 
  ١٩٧٣٠١٢٠ ٢٠٠٣١٢ ٠٠١رقم التوظيف:              ١٩٥٦٠٨١٥١٩٨٧٠٣١٠٠٢رقم التوظيف:
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  كلمة تمهيدية

احلمد هللا الذى أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم، وأوضح لنا سبيل 

النجاح. والصالة والسالم على نبينا الكرمي الذى أرسله اهللا شاهدا وبشريا ونذيرا 

وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا جهودهم إلعالء كلمة اهللا يبتغون من اهللا الفضل 

  واخلري والرضوان. 

على إكمال كتابة هذه الباحث يته، إستطاع فبعون اهللا عز وجل وهدا

مجيع النواحي  ىف الباحثةالرسالة. أعرتف أن هذا البحث بعيد عن الكمال لضعف 

  .لديها معرفة حمدودة للمادة املبحوثة الباحثةوالسيما أن 

 هذه الرسالة بدون املساعدة واإلشراف عليهاأن تتم  وليس للباحث القدرة

الدكتور و املشرف األول،  ، م. أ غ. شريف الدين أندنج احلاج الدكتوراألستاذ 

املشرف الثاين، فيستحقان اية الشكر وعسى   احلاج حممد أمري، ل س.، م. أغ.

  اهللا أن جيزي هلما خري اجلزاء يف الدنيا واآلخرة.

وليست منكرة، أن إكمال هذه الرسالة ال ينفصل عن دور األخرين. لذلك 

  آلء، وخاصة:أرفع شكري وتقديري هلؤ 



 

 

ح

مد حسن" واألم "احلجة أسفة" على حماحملبوبني، األب "احلاج لوالدى الكرميني  .١

ومجيع أسرتى الذين ساعدوىن ىف مواصلة الدراسة حىت بلغت إىل  مجيع طاقاما

 هذا املستوى ونسأل اهللا أن يرمحهم ويساعدهم.

وشؤون الدكتور احلاج حممد أمري، ل س.، م. أ غ. كعميد كلية الرتبية  .٢

التدريس ونوابه الدكتور موليونو داموفوليئ، م. أ غ. كنائب العميد األول، 

الدكتورة مشكاة مالك إبراهيم، م. س إ. كنائبة العميد الثانية، واألستاذ الدكتور 

احلاج شهر الدين عثمان، م. ف د. كنائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا 

ة وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين جهودهم وأفكارهم ىف توجيه كلية الرتبي

 اإلسالمية احلكومية مكاسر.

الدكتور محكا، م. ت ح. إ. كرئيس قسم اللغة العربية ىف كلية الرتبية وشؤون  .٣

 .التدريس الذي ساعدين بتقدمي بعض املواد املتعلقة ذه الرسالة

عربية الدكتورة سيت عائشة خالق، س. أ غ.، م. ف د. كسكريترية قسم اللغة ال .٤

ىف كلية الرتبية وشؤون التدريس الذي ساعدتين بتقدمي بعض املواد املتعلقة ذه 

 الرسالة.

الدكتور  ، م. أ غ. كاملشرف األولشريف الدين أندنج احلاج الدكتوراألستاذ  .٥

كاملشرفة الثانية، اللذين ساعداين وأرشداين حىت   .أد .م ,عبدل معيس سعيد

 .انتهيت من كتابة هذه الرسالة، عسى اهللا أن يتم نعمه عليهما إن شاء اهللا
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، الثانوية مداين باو باورئيس املدرسة عبد الرجب س.أغ., م.ت ح إ األستاذ  .٦

ىف إمتام كتابة هذه  ىنومجيع األساتذ واألستاذات والتالميذ الذين قد ساعدو 

 الرسالة وعسى اهللا أن جيزيهم جزاء كثريا.

كل األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقام ىف ترقية ما عندي من  .٧

 أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.

مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية الرتبية بوجه خاص والطالب اآلخرين  .٨

ليات األخرى بوجه عام الذين ساعدوين وأعاروين الكتب املتعلقة ذه من الك

 تأليف هذه الرسالة. الرسالة وأمدوين مبا لديهم من أفكار وآراء ىف

  

 

  الباحث                     

  

  
  زين العابدين                 
                        
  ٢٠٢٠٠١١٣٠٠١ت/        
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 محتويات الرسالة

 أ    ...........................................................  صفحة الرسالة 

  ب    ...................................................  ةالتصريح خبلوص الرسال

  ت    ...........................................................  موافقة املشرفني

  ث    ......................................................  سالةاإلعتماد على الر 

  ج    .............................................................  متهيديةكلمة 

  د    ...........................................................  تويات الرسالةحم
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  تجريد البحث

  زين العا بدين:   االسم

  ٢٠٢٠٠١١٣٠٠١:   رقم التسجيل

  التعليمشؤون : الرتبية و   الكلية

  : اللغة العربية  القسم

يف إثراء املفردات لدى  (Stick figure)وسيلة الرسم التخطيطي تأثري  :  العنوان

  التالميذ الصف الثامن باملدرسة الثانوية االسالمية مداين باوباو

      

يف إثراء املفردات لدى التالميذ  (Stick figure)وسيلة الرسم التخطيطي تأثري هذه الرسالة تبحث عن 

هى: احدة و مسألة ال. وحتتوى هذه الرسالة على الصف الثامن باملدرسة الثانوية االسالمية مداين باوباو

املفردات لدي الطالب الصف الثامن  يأثر (Stick figure)هل هناك استخدام وسيلة الرسم التخطيطى 

  .ىف املدرسة الثانوية مداين باو باو

الباحث طريقة البحث العلمى. وأدوات البحث العلمى الىت  ةاملذكورة فاستعمل شكلةوحلل امل    

إستعمتلها الباحث هي  التجربة واالستبيان والتوثيق. وأما طريقة حتليل املواد فاستعملتها الباحث 

نه تلميذا فيكو  ٢٨الوصف الكمي  لبحث املعدل والعرض حيث أن عدد التالميذ كاموع الكلي 

 العينة النموذجية.   

للحصول على القرار او اجلواب هل هناك إستخدام الوسيلة رسم ختطيطي يف املفردات العربّية 

جند ىف الدرجة n+n ,dk -54٢=القائمة, حيث  tاحلساب وقيمة  tتقوم الباحثة باملقارنة بني فيمة 

هي 1,580احلساب يعن، t، لذالك تري الباحثة ان قيمة 1,674القائمة هي، tقيمة  ٥اخلاطئة % 

  .1,674القائمة يعين tاكرب من قيمة 

العربية أو أخريا تصل الباحث إىل القول بأن استخدام الوسيلة رسم ختطيطي يف إجياد املفردات 

 ىف املدرسة الثانوية مداين باو باو. أثرله 
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 الباب األول

  مقدمة

  ة المشكالت: خلفي الفصل األول

نوافذ العرض من جانب واحد من حتديد جناح تعلم اللغة العربية هو املنهج 

تشمل األهداف واملواد  ةالذي حيتوي علي بعض املكونات االساسي

التعليم والتعلم وعناصر الدعم، وكالهم  ةواالسرتاتيجيات ووسائل االعالم وعملي

  .مرتابطة وتتفاعل من أجل حتقيق أهداف التعلم

إذا ما مت باتباع ج قائم علي االعالم  ةقال ان تعلم اللغة العربية أكثر فعالي

 ةاين"، وهو ج يعتمد علي استخدام تقنيقالتي دخلباللغة العربية يسمي "امل

ا يعرف ان الوسائل أو الدور الكبري جدا يف نقل التدريس يف وسائط االعالم. كم

كمل السياق الذي يشرح معين الكلمات يخربه املعلم. ويهدف هذا النهج ل

  ١واهلياكل واملصطلحات الثقافية اجلديدة.

حتقيق هدف يف  ةمن املكونات اهلام ةاما بالنسبة لوسائل االعالم فهي واحد

بوجود وسائط االعالم يف التعلم، ميكن ان يساعد احملميني علي تلقي و  التعلم.

                                                           

١Abdul Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab,  (Malang: 

UIN, 2011), h.40 
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حبيث حيصل الطالب علي نتائج تعليمية جيدة يف تعلم  ٢املواد اليت يقدمها املربيون.

اللغة العربية، فانه ينبغي علي املعلم ان يوفر طرقا للتعليم اإلعالمي يف 

  .مينفاراسيكان

مل أو نقل شيء من الرسالة والفكرة إىل تستخدم حل ةوسائل االعالم هي أدا

أيضا علي تعلم أنواع الوسائط املناسبة،  ةسيؤثر اختيار طريقه تدريس معين ٣املتلقي.

وكذلك ما ميكن البحث عنه يف اختيار وسائل االعالم، من بني أمور أخرى هو 

دريس اهلدف، ونوع، واملهمة واالستجابة املتوقعة، ميكن ان يتقنها الطالب بعد الت

 ةكيفي  ةإىل معرف ةولذلك، وليست حباج ٤والتعلم السياق وخصائص الطالب.

إىل  ةتطبيق وسائل االعالم التعلم وكيف سيؤثر علي نتائج تعلم الطالب. االضاف

ذلك، فان استخدام وسائل االعالم املناسبة يف التعلم سيوفر أيضا حافزا للطلبة 

 :عنه الدكتور عبد العليم ايربول وجدتسيؤثر علي نتائج تعلم الطالب. وكما 

جتلب السرور للتالميذ وجتدد نشاطهم و حتبب اليهم املدرسة إا تساعد على "

تثبيت احلقائق يف أذهان التالميذ اا حتيد الدرس مبا يتطلبه استنمدامها من 

  ".احلركة

                                                           

٢Subandijah., Pengembangan dan Inovasi Kurikulum., (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1933),h.60 

3 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-metodenya, 
(Yogyakarta: TERAS, 2009), h.55 

4 Hasil wawancara peneliti dari salah satu  siswa kelas VIII  Mts. Madani pao-pao, Tgl. 28 
Desember 2016, h. 42 
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"ان وسائط االعالم اليت تدرس اللغة العربية ميكنها ان تثري شعور الطالب   

السعداء واملتحمسني، وتؤثر علي معنويام، والشعور باحلب لقلوم إىل املدرسة 

سوف تنشا، ميكن ان يكون املعرفية يف أذهان الطالب وتكون قادره علي حتويل 

 ٥".الدروس ألا تتطلب وسائل االعالم بيباكني احلركة واالعمال

يف حتقيق األهداف،  ةبفعالية وكفاء ةولكي يتسىن استغالل الدراسة االعالمي

جيب ان تعد قبل استخدامها و من اهلدوء وان تدعمها. مث التعلم اإلعالمي اليت 

ميكن تطبيقها جيب ان تتكيف مع ظروف الطالب واملواد املناسبة وتدرس حبيث 

تشبع ال جتعل الطالب يف التعلم. ولذلك، فان الباحثني مهتمون بالبحث يف 

اللغة العربية  ةذا كانت املواد املناسبة واملناسبة اي مهناستخدام وسائل االعالم انه إ

باستخدام وسائل االعالم عصا الرقم. وميكن ان يقال ان وسائط االعالم احلديثة 

علي تكيف التطورات التكنولوجية احلالية ، ألا متلك يف املدارس اليت تتوفر  ةقادر 

  ٦.ةساسيهلا بالفعل الوسائل واجلوانب املتعلقة باهلياكل اال

هي واحد من وسائل االعالم من  (Stick figure)الرسم التخطيطي  وسيلة

متنوعة من وسائل االعالم اليت ميكن ان تقدم من قبل املعلم يف حني انه  ةجمموع

يدرس أو اليت مت اعدادها قبل التدريس. مع مثل هذه الوسائط ميكن للمعلمني 

                                                           
5 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarnnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 

h.24 
6 Ahmad  Muhtadi  Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-metodenya, 

(Yogyakarta: TERAS,2009), h.54 
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التدريس واملهنية. باالضافه إىل  ةيف عمليتصميم وجعل الصورة أكثر أثاره لالهتمام 

 ٧تسهيل طالب كيفهامان وجذب الطالب أيضا لتعلم اللغة العربية. 

، املفردات هي جمموعة من الكلمات اليت تشكل لغة. (Horn) قال هرن

هو كشف ذكر ان كفاءة اللغة ال غين عنه، كما   ةدور يف إتقان املفردات من أربع

يعتمد علي إتقان املفردات اليت  ةلكفاءة اللغوية االربعالشخص القدرة علي فهم ا

 ٨ميلكها.

اليت  ةباو هي واحدة من املؤسسات االسالمي-ين باوامد ةنوياثالمدرسة 

تؤدي إىل تكوين العادات االسالميه للطالب سواء من حيث احلياة اليومية 

  الشخصية واحلياة املدنية. 

باو معظم -ين باوامد يةو اثنالمدرسة  استنادا إىل حقل البيانات ، يف

جيدون صعوبة يف قبول الدروس العربية.  (sd) الطالب القادمني من املدارس العامة

النظر يف  .االفرتاض املتعلق بالدروس املستفادة العربية ال يزال هناك بالء للطالب

اليت ينبغي تعلمها لكي يتسىن حتقيق قدر اقل من اهتماماا  ةالدروس األقل امهي

التعليمية وميكن ان يكون هلا تاثري علي نتائج الدراسة. وميكن ان نري من عدد 

                                                           
7 Sukiman,  Pengembangan Media Pembelajaran, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan  Madani, 

2012), h.65 
8 Wayan Nurkancana, Evaluasi Hasil Belajar, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), h.54 
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من جمموع  ٪ ٥٠الطالب ، لألطفال الذين حيبون يف الدروس العربية هناك حوايل 

هو يف حدود  ١٠٠-٧٠ ةيف حني ان نتائج التعلم الطاليب مع قيم .عدد الطالب

مع  ٪ ٧من خرجيي الطفل يف حني ان خرجيي التنمية املستدامة كانت فقط  ٪ ٣٠

التايل فان نتائج دراسة الطالب بأكملها ال ميكن ان يقال اا  .٥٠اقل من  ةقيم

. ٧٠الطالب مل تصل إىل معيار اللغة العربية اليت يبلغ طوهلا  ةمتساوية الن قيم

ك حقائق أخرى تقول ان يف القيام العالقات احلميمة إىل ذلك ، هنا ةاالضاف

األطفال قادره علي ارتفاع دائما كان اعداد املنزل (العمل علي العالقات اخلاصة) 

   .علي صديق ذكي ةيف حني ان الطفل قادر علي املتوسطة واالعتماد ببساط

، وهي وجود قيود علي استخدام ةإىل املشاكل املذكورة أعال ةباالضاف

 صللتعلم اللغة العربية. من املفرتض ان يكون يف كل ف ةئل االعالم وخاصوسا

لديها الفرصة الستخدام وسائل االعالم ، ولكن مع االستخدام احملدود لوسائل 

االعالم، وذلك جلعل معظم املعلمني يف التدريس باستخدام وسائل اخلاصة لتسهيل 

االضافه إىل تاثري ذلك علي  .ةالطالب دون منفاركان مع وسائل االعالم التعليمي

املعلمني أيضا تاثري علي الفوائد ونتائج تعلم الطالب. التايل، فان الطعام مع 

وسائل االعالم املتوقعة املعلم يستخدم هذه الوسائط للقيام التدريس املناسب بطرق 



6 

 

 

 

من أجل تسهيل الطالب يف تعلم اللغة العربية، حبيث ميكن ان تكون نتائج  ةخمتلف

  ٩احلد األدىن من املعيار الكنتوتاسان. ةلم الطالب معيار قيمتع

لذالك، فان القضايا املذكورة أعالة من الباحثني املهتمني الجراء البحوث يف 

تعلم  ةين باو باو، ألنه مع تنامي الوعي بامهياالنظام التجاري املتعدد األطراف مد

 .وسائل االعالم يف هذه املرحلة، ينبغي ان تتحقق عمليا يف جمال تعلم اللغة العربية

التعليمية املناسبة حبيث الطالب  وسيلةيف استخدام  ةويتعني علي املعلم ان االبداعي

وحتقيقا هلذه الغاية ، ميكن ان يثبت يف هذا  .التعلم تعمل علي النحو األمثل ةعملي

ان يكون مؤثرا يف حتسني املوفردات  ةالبحث من خالل تطبيق الرقم العصا االعالمي

  " باو-مداين باو يةنو اثاليف مدرسة 

  

  

  

  

  

                                                           
9 Hasil  wawancara penelitian dari  Bapak. Abd. rajab di Mts. Madani Pao-Pao pada tanggal 27 

desember 2016, h.61 
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  الفصل الثاني : تحديد المشكالت

  :ووفقا للمشكلة املذكورة أعاله، فان الغرض من إبالغ البحث هو كما يلي

كيف قدرة املفردات العربية لدي الطالب قبل استخدام وسيلة الرسم     .١

 ؟ ىف املدرسة الثانوية مداين باو باوالتخطيطي الدراسية  

كيف قدرة املفردات العربية لدي الطالب بعد استخدام وسيلة الرسم         .٢

 ؟ ىف املدرسة الثانوية مداين باو باوالتخطيطي الدراسية  

املفردات العربية  ىف إثراء  أثرلة الرسم التخطيطى الدراسية هل استخدام وسي .٣

  لدي الطالب الصف الثامن ىف املدرسة الثانوية مداين باو باو؟

 الفصل الثالث : الفروض 

بناء على املشكالت السابقة يتقدم الباحث بنظرية ختمينية إجابة مؤقتة يعىن 

ثر املفردات العربية لدى الطالب أأن استخدام وسيلة الرسم التخطيطى الدراسية ي

  مداين باو باوىف املدرسة الثانوية 

 الفصل الرابع : تعريف الموضوع

وقاية على أن يكون ىف هذه الرسالة سوء الفهم ىف تفسري هذا املوضوع 

  يتمىن الباحث أن يعرفه, يعىن:
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الرسم التخطيطي هو صورة بسيطة تصف حالة الشخص أو النشاط أو  .١

 العمل.

وسيلة الرسم التخطيطى الدراسية هي نتيجة أو عاقبة جتىن بعد استعمال تأثري  .٢

  (stick figure)وسيلة من وسائل الدراسة وهي الرسم التخطيطى 

املفردات العربية لدي الطالب هي الكلمات من اللغة العربية فعلية كانت أو  .٣

 امسية او صفة, الىت جييدها الطالب او تكون على معرفتهم.

ح لنا إذن أن املراد باملوضوع هو أن استعمال الوسيلة الرسم التخطيطي تتض

مداين باو الدراسية يراد به  إثراء الكلمات العربية عند الطالب ىف املدرسة الثانوية 

  . باو باو املوجودة ىف منطقة باو

 الفصل الخامس : أهداف البحث وفوائده

 األهداف البحثية  -أ

  بالبحث العلمي من أجلها هي :األهداف الىت يقوم الباحث 

البحث يراد به معرفة استعمال وسيلة الرسم التخطيطي الدراسية ىف إثراء  .١

مداين باو ىف املدرسة الثانوية  صف الثامن املفردات العربية لدى الطالب

 .باو
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 الفوائد البحثية  -ب

  أما الفوائد البحثية الىت يراد بلوغها فرتجع إىل مايلى:

أن يكون البحث العلمى إقرتاحا للمدرس ىف اعتبار استعمال الوسيلة ىف  .١

 .ىف املدرسة الثانوية مداين باو باوإلقاء درس اللغة العربية 

أن يأيت البحث باملسامهة ىف تطوير أهلية املدرس ىف استعمال وسيلة تعليم  .٢

 .مداين باو باو اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية
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  الباب الثاني

  الدراسة المكتبية

 وسيلة في عملية التعليم والتعلمالفصل األول : 

التعلم والتعليم فكرتان ال ميكن الفراق بعضها ببعض ىف عملية التدريس. التعلم 

يشري إىل ما جيب على أحد القيام به كالشخص الذى يستلم الدرس, أما التعليم فيشري 

  .١كاملعلمإىل ما جيب على املدرس فعله  

يتحدان إذا كان بني املدرس والتالميذ يف تعاملهما  –التعلم والتعليم  –النشاطان 

عند عملية التعلم والتعليم. وهذاالتعامل باحلقيقة جوهر من التعلم والتعليم وهو يشتهر 

باصطالح عملية التعلم والتعليم. التعامل بني املدرس والدارسني ىف هذه العملية له دور 

  للحصول على األغراض التعليمية.هام  

  هناك عوامل شىت تتعلق بالتعلم والتعليم كعملية منها:

 إىل أين العملية توجه. .١

 ما الذى جيب القيام بعمليته. .٢

 كيف يكون جتهيز العملية. .٣

  أي اخلطوة الىت يراد ا الوقوف على أن العملية فعالية وناجحة. .٤

                                                           
1 Nana Sudjana dkk, Pedoman Praktis Mengajar ( Bandung :Sinar Baru, 1982 ), h. 24 
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اسبة تلك العناصري, هناك طريق ميكن هذه العناصري األربع يأيد بعضها بعضا. مبن

السري عليه تفعيال للعملية التعليمية والتعلمية. الطريق يرجع إىل استعمال الوسيلة خالل 

  العملية. 

  . تعريف الوسيلة الدراسية .١

, وىف قاموس الفارسية الوسيلة هي سبب وواسطة ٢الوسيلة لغة وسط ومتوسط وسرة

وهناك  ٤.أما الوسيلة إصطالحا فهي مركب نشر اإلعالم الدرسي او ناشر الرسالة .٣وعلة

رأي قائل أن الوسيلة هي كل شكل من أشكال الواسطة لنشر الشيئ كالرسالة والفكرة 

من التعريفات السابقة جاء الباحث بالقول أن الوسيلة هي  ٥ومحله وتوصيله إىل املستلم.

يال على أنشطتهم وأعماهلم. أما ىف اال الرتبوي فإن الوسيلة آلة معينة للناس إسراعا وتسه

هلا معاىن خمالفة على ما أمضينا من التعريفات. إذ قال برنج إن الوسيلة التعلمية هي آلة 

وقال اآلخر أن الوسيلة التعلمية   ٦تستعمل جللب إنتباه الدارسني حىت جتري عملية التعلم.

ها ىف العملية التعلمية والتعليمية أوغريها من األنشطة هي آداة ناشرة الرسالة وحاملت

أما عند الباحث فيتمكن من القول أن  الوسيلة التعليمة هي كل آلة وأداة  ٧اإلنسانية.

                                                           
2 Prenc Kocm, Kamus Latin  ( Semarang: Yayasan Kansrus,1996 ), h. 526.   

 .٧٨٥( ا�ط�� ا%و�$ , ��روت : دار ا���ب ا� ����� ), ص.  �� �وس ا���ر���ا�د��ور ��د ا���م �	�د 	��ن, ٣ 

4Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, op.cit., h. 120.  

5Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya (Cet. II; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004),  

h. 74.  

6 AECT  Edisi Indonesia, Definisi Teknologi Pendidikan (Jakarta : CV Rajawali, 1977),  h. 56.  

7 Pawit M. Yusuf , Komunikasi Pendidikan dan Komunikasi Instruksional (Cet. I; Bandung : PT Remaja 

dan Rosda Karya, 1990),  h. 89. 
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تستعمل إللقاء الرسالة واإلعالم من مصادرها, سواء أكانت كوغنيتفية او أفكتيفية او 

  سيكوموترية.

  . أنواع الوسيلة٢

  أنواع الوسيلة كما يلى :حل نانا سوجانا 

 وسائل البعدين االثنني منها:  .أ

 البوم -                      امللصق -            السبورة -

 كريكاتورية  -          اللوحة الالصقة -

 قصة صورية -      رسم البيان -

 صورة ال حياة فيها -    الرسم التخطيطى -

 اخلريطة -           الصورة البيانية -

 الثالثة, منها :وسائل األبعاد   .ب

 قناع -  آلة حماكات -  شيء مدرك باحلواسى -

                الكرة األرضية -    الديوراما -       الطراز -

 دمية -

  ت. الوسائل املصورة منها :

  األفالم -

  ٨سليد او فلم األشرطة -

  وجاء أيضا سيف البحر مجارة بتقسيم الوسائل التعليمية فيما يلى :

                                                           

 8 Nana Sudjana dkk,op cit., h. 28-35. 
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هي الوسائل اليت تعتمد على السمع فقط, مثل املزياء        الوسائل السمعية  -

واألشرطة وإستوانة الفتغراف.إال أن هذه الوسائل غري مناسبة عند الذين هلم سوء 

  السمع.

الوسائل البصرية هي الوسائل الىت تستند إىل البصر فقط. منها الصور الىت ال حراكة  -

 والرسم و الطبع. هلا كفلم السرد وفلم اإلطار وصورة مشسية

الوسائل السمعية البصرية هي الوسائل اليت إجتمع فيها الصوت و الصورة. وهذه  -

تشتمل الوسيلتني السابقتني, من هذه الوسائل نوعان أوهلما الوسائل السمعية 

 ٩البصرية الساكنة وثانيهما الوسائل السمعية البصرية املتحركة.

عليمية يتبني لنا أن وسيلة الرسم كثرية من النوعني املاضيني من الوسائل الت

االستعمال ىف العملية التعليمية, لذلك سيرتكز الباحث ىف احلديث عن الوسائل الرمسية 

  واستعماهلا عند إجراء الدرس.

  الرسم أو الصورة ميكن تقسيمه من ناحية كيفية صنعه ومادته وقياسه. 

 الرسم من ناحية كيفية صنعه. .١

وسيأتى  ١٠النوع من الرسم إىل صورة فتغرافية وصورة يدوية. من املمكن متييز هذا

  بيان كل واحد من هتني صورتني فيما يلى :

 الصورة الفتغرافية   .أ

                                                           
9Saiful Bahri Djamara, op cit., h. 124.   

10 Amir Achsin, Media Pendidikan dan dan Kegiatan Belajar Mengajar (Ujung Pandang : FIP IKIP, 1986 

), h. 54. 
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الصورة املأخوذة من عملية تصوير الشيئ. ىف هذا السياق قال نانا سوجانا أن  

الفتغرافية   التصوير الفتغرافيي ىف املبدإ األمر هو أخذ الصورة باستعمال النور. الصورة

كانت من الصور اجليدة النوع, حيث الشيئ املقصود املصور يشبه ذاته األصيل, 

بل أكثر وضوحا ألنه يساوي من ناحية الشكل واللون. إستعمال الصورة الفتغرافية 

عند العملية التعليمية ميكن إجيادها قبل ان جترى العملية. على املدرس ان يأخذها 

الىت تالزم املادة املدروسة, وقد توفرت مصادر الصورة ىف  من الصور املوجودة حوله

  عصرنا احلاضر حيث تكثر آلة التكنولوجيا املرتبط ا حىت بقي للمدرس إختارها .

 الصورة اليدوية  .ب

إذا كان املدرس مل جيد الصورة الفتغرافية فبإمكانه ان يصنع الصورة وحده. إال أن 

واحد منهم ان يصنعها يدويا باجلودة. لكن ال جييد كل  –كما عرفنا-املدرسني 

ليس مطلوبا ان تكون الصورة اليدوية مجيلة، إمنا املطلوب أن تكون الصورة من صنع 

عند صنع الصورة اليدوية على املدرس أن يراعى العالمات  ١١املدرس وبسيطة.

اودة ىف الشيء او الشخص واحلالة املوصوفة وأن جيعل للصورة شكال بسيطا 

 حا حىت يسهل أن تعرف. واض

  أصبح ىف معرفتنا اآلن ان املدرس عندما يقوم بالرسم جيب عليه ان    

  يهتم اهتماما باملادة التعليمية الرئيسية وبوصوح الصورة إبتعادا عن سوء الفهم.

 الرسم من ناحية مادته   .٢

من هذه الناحية, ميكن متييز الرسم إىل نوعني, أوهلما يصف عن الفعل 

والشيء. وهذا النوع من الرسم ميكن إستعماله لتعريف املفردات اجلديدة  والشخص

                                                           
11 Nana Sujana, op. cit., h. 77 
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حىت يسهل على الطالب ان يفهم وحيفظ, ألن الرسم يرتك أثرا بليغا ىف نفوس 

الدارسني. وثانيهما يصف عن حالة وأنشطة من الناس او الشيء. وهذا النوع من 

  الرسم يستخدم لتعريف احملاورة وتدريب أمناط اجلملة.

 الرسم من ناحية قياسه .٣

  ىف هذا الناحية ثالثة انواع ,هي :

 الرسم الكبري القياس -

 الرسم املتوسط القياس -

 الرسم الصغري القياس -

)  كالوسيلة    STICK FIGUREالفصل الثاني : وسيلة الرسم التخطيطى الدراسية ( 

  التعليمية.

حديثنا السابق عن وسيلة الصورة اي وسيلة الرسم. ونريد هنا ان خنوض إىل  متقد 

الكالم عن وسيلة الرسم التخطيطى الدراسية، واملراد ذه الوسيلة هي الصورة اليدوية الىت 

. وقد وضعنا هذه الوسيلة ١٢صنعها املدرس قبل ان يدرس او عندما جيرى عملية التعليم

  ية كيفية صنع الرسم وهي الصورة اليدوية. عند التقسيم السابق ىف ناح

 صنع الوسيلة الرسم التخطيطى وكيفية استعماهلا. .١

من األحسن أن جيهز املدرس الوسيلة قبل دخوله إىل الفصل. األدوات احملتاج إليها ىف 

صنع هذه الوسيلة هي ورق رسم وقلم. وليس مهما ان يكون الرسم مجيال بل يكفى 

                                                           
12 Azhar Arsyad, , Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya (Cet. II; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2004)h. 83. 
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طيع كل املدرس ان يصنعها. إضافة إىل ذلك بإمكان أن يكون بسيطا حىت يست

املدرس أن يرسم الصورة مباشرة على السبورة. هناك نقطتان ينبغى للمدرس ان يرعامها 

عند صنع وسيلة الرسم التخطيطى, أوهلما املتميزة املوجودة واحلاالت املوصوفة, كرسم 

ويل والضاحك يفارق احلازن. املرأة ميكن متييزه عن رسم الرجل بالفستان والسروال الط

أما كيفية التدريب ىف صنع وسيلة الرسم  ١٣ثانيهما شكلها بسيط واضح سهل املعرفة.

  التخطيطى الدراسية فريجع إىل : 

 ان ينقل املدرس الرسوم املتهيأة التالية .١

 ان يتأمل العالمات اخلاصة ىف كل رسم ويذكرها .٢

 ان يفعل قوة خياله .٣

 ١٤ىت يكون جميداان يقوم بالتدريب كثريا ح .٤

  هيأ الباحث الرسوم املتعددة كما يلى :

  

                                                           
13 Azhar Arsyad, , Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya (Cet. II; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2004)., h.54 

14 Azhar Arsyad, bahasa dan metode metode pembelajarannya , Bahasa Arab dan Metode 

Pengajarannya (Cet. II; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 84. 
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15 Azhar Arsyad, , Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya (Cet. II; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2004)., h. 84 
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١٦

                                                           
16 Azhar Arsyad, , Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya (Cet. II; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2004)., h. 87. 
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١٧

                                                           
17Azhar Arsyad, , Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya (Cet. II; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2004)., h. 86. 
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    18 Azhar Arsyad, , Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya (Cet. II; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2004)., h.. 85. 
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  أما كيفية إستخدام وسيلة الرسم التخطيطى ففى ما يلى :

يلصق املدرس الرسوم على السبورة وإن مل يكن له الرسم فريسم الرسوم على السبورة  .١

 بالطباشري او القلم

يذكر املدرس أمساء الرسوم باللغة العربية للدارسني واحدا فواحدا وحياكى الدارسون  .٢

 ما قال املدرس 

 أمر املدرس الدارسني بفهم الرسوم وحفظ أمسائها ىف الوقت املعني  .٣

 ميسح املدرس الرسوم املكتوبة على السبورة اوخيلع الرسوم امللصوقة ىف السبورة  .٤

مسا رمسا للدارسني ليذكروا امساء الرسوم حفظا هلا ىف أخريا أظهر املدرس الرسوم ر  .٥

 اللغة العربية

وذلك كيفية صنع وسيلة الرسم التخطيطى وطريقة إستخدامها رفعا وإثراء 

  املفردات العربية عند الدارسني.

  . مزايا وسيلة الرسم التخطيطى الدرساسية وعيوا٢

  أ. مزاياها

 ميكن وصفها بالواقعية -

 حمدود املكان والزمانتستطيع عالج  -

 تتمكن من حل عجز مراقبتنا -

 توضح املشكالت ىف خمتلف ااالت -

 مثنها رخيص وإدراكها سهل وإستعماهلا يسري. -

  عيوا.. ب
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 ترتكز ىف الناحية البصرية فقط -

 ال تستطيع وصف الشيء املتعقد -

 ١٩شكلها صغري ال تالئم االستخدام عند الدارسني الكثريين. -

املزايا والعيوب من هذه الوسيلة الدراسية لوجدنا أن مزاياها أكثر من  لو تأملت 

  عيوا.

  . قيمة وسيلة الرسم التخطيطى ومنافعها.٣

 تسهل إجراء عملية الدراسية املتكيفة وفقا للظروف. -

 تعني إعطاء صورة توضيحية وبيانية عن الوضع الواقع من ناطقي اللغة العربية. -

 التكلم والتصرف فيما يتعلق بالدراسة اللغوية. تثري جرأة الدارسني على -

 تيسر جتهيز اإلعالم عن خلفية السؤال وإيضاح املفردات. -

 تبعث احلماسة القوية للدارسني - 

  الفصل الثالث : إستراتجيا إثراء المفردات

اإلسرتاجتيا الذى يتكلم عنه  ىف هذا البحث يرجع إىل الطريقة الىت يسلكها املدرس   

ملفردات الدارسني وتكثريها الىت جييدوا عرب التعليم. قال الدكتور قمارالدين إن تطويرا 

  هناك منطني ىف عملية تعلم ملساعدة الدارسني على فهم اللغة الثانية, يعىن:

 أوهلما نشاط التعلم املرتكز عند املدرس.  .أ

                                                           
19 Arif S. Sadiman,Media Pendidikan,Pengertian, Pengenbangan dan pemanfaatannya ( PT Raja 

Grafindo Persada, 1993), h. 65. 
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يه دورا هاما ىف الفصل الذى جيرى ف-منها اللغة العربية –يلعب مدرس اللغات 

التعليم لتوجيه عملية التعلم والتعليم اللغوى. وكان إجتاه التعليم اللغوى حىت يومنا احلاضر 

قد يتغري تغريا وفقا لتطور املنهج القومى اجلديد. إال أن التغري ىف مهارات الدارسني اللغوية 

  يتعلق على أيدى املدرسني, فال بد هلم أن جييدوا مدخل إسرتاجتيا التعليم املعني.

بتعيني اهلوية ىف إسرتاجتيا التعليم املرتبط  ١٩٧٩قد قام رمرييس وصنغويس ىف السنة 

بتعلم اللغة الثانية عند التالميذ الذين يتعلمون اللغتني اللغة اإلسبانية واإلجنليزية. ودراستهما 

  أشارت إىل:

ثلث املدرسني يركزون تدريسهم ىف التدريب اللغوى حيث أن املدرس يشرح أمناط  .١

 الرتاكيب مث حيللها التالميذ.

 مهارات التالميذ اللغوية تبدأ من اإلستماع مث يليه التكلم والقراءة والكتابة. .٢

  أما إسرتاجتيا التعليم الشائع اإلستخدام إثراء املفردات فهو:

 األمر باملوضوع, املدرس يأمر الدارسني بتسمية الشيئ فحصا لفهمهم. .١

املدرس من التالميذ أجوبة إعتمادا على ما ألقى السؤال باجلواب املرؤوس, يطلب  .٢

 عليهم من املواد اللغوية حىت يصبح بإمكان تالميذ مثابرة الدرس.

شرح الكلمات, يشرح املدرس معىن الكلمات اجلديدة بإتيان باملرادفة واملضاد من  .٣

 الكلمات.

تصحيح خطإ القواعد اللغوية, جاء املدرس باجلمل اخلاطئة وعلى التالميذ  .٤

 تصحيحها.

اإلسرتاجتيا املتنوع, إستخدم املدرس جمموعة الطرق التدرسية حىت ال يكون جامدا  .٥

 ىف إسرتاجتيا واحد.
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 وثانيهما نشاط التعليم املرتكز عند الدارسني.  .ب

ىف أيامنا احلاضرة تتوجه عملية التدريس إىل دور تعامل الدارسني بعضهم ببعض وال 

بينهم هو تنفيذ نشاط احلصول على مهارات اللغة سيما ىف اخلصة اللغوية. والتعامل 

  طبيعية. وهذا النوع من الطريقة التعلمية تنفيذه مالئم جدا ىف املدرسة اإلبتدائية واملتوسطة.

قد قام بعض العلماء بالبحوث ىف هذه احلالة ونتائج حبوثهم كثريا تشري إىل أمهية 

لماء جهن سون قد كان يكوم مبراقبة التعامل بني الدارسني عند عملية التدريس. ومن الع

أثر التعامل اإلجتماعى بني طالبني مزدوجني, الزوجان الذان يقام عليهما البحث. كان 

أحدمها جييد اللغة الإلجنيلزية إجادة جيدة واآلخر ليس كذلك. وبعد تعاملهما املكثف 

  من غريه من زمالئه.أصبح التالميذ الذى مل يكن جييد اللغة متطورا ىف نيل املفردات أكثر 

هناك عدة أساليب ميكن إستعماهلا إلثراء املفردات العربية عند التالميذ املبتدئني, 

 واألساليب تتمثل ىف مايلى:

 جعل اللغة مرتبطة باحلركة .١

 جعل اللغة مرتبطة بالبصرية او باملوضوع .٢

 جعل اللغة متقيدة باحلركة وبالبصرية وباملوضوع .٣

 طة باحلركة قد مسي بإستجابة اموع اجلسمياما اسلوب جعل اللغة مرتب

)total physical response:وكيفية إستخدامه تعود إىل ما يلي ( 

 جاء املدرس باألمر, كقوله "قم" مث يقوم املدرس بفعل األمر وحده. .١

 أتى املدرس باألمر للمرة الثانية, مث يقوم املدرس والتالميذ بفعله معا. .٢

ة, مث يقوم التالميذ بفعله دون املدرس. إال إذا كان لثالثاجاء املدرس باألمر للمرة  .٣

 التالميذ مل يكونوا فامهى األمر الثالث فعلى املدرس أن يقوم معهم بعمله.
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بعد أن عرف التالميذ قصد األمر وقاموا بعمله يأتى املدرس باألمر اآلخر, مثل قوله  .٤

 "إجلس" أو "أنظر إىل الوراء" وغري ذلك.

بة اموع اجلسمى متنوع من ناحية إختالف أعمار إن أسلوب استجا

التالميذ. التلميذ األصغر سنا يهتم مبا عمل املدرس او أصدقائه فقط, أما التلميذ 

  األكرب سنا فله نشاط متعدد حىت بقي للمدرس أن حيفظ محاسام.

وأما اسلوب جعل اللغة مرتبطة بالبصرية أو باملوضوع ميكن القيام به بإيصال 

غة باألشياء املوجودة حول الفصل أو خارجه. وهو األسلوب البسيط يراد به الل

تسمية األشياء وذكر أمسائها واحدا واحدا. وإذا عرف التالميذ ما ىف الفصل وحوله 

فعّرف املدرس األشياء املوجودة ىف بيئتهم املنزلية, وىف هذا السياق يستطيع املدرس 

  أن يأيت بالصور املتنوعة.

الميذ مل يروا الصور أو استخدام الرسوم ميثل وجود األشياء األصيلة, وإن كان الت واستعمال

ند التالميذ مث املدة األصيلة. لكن من األحسن أن يأيت املدرس بالرسوم املعروفة املألوفة ع

ول الدارسني.يأيت بعد ذلك بالصور الغريبة املادة, وهذا يعود إىل قدرة خيال املدرس ومي  
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  الباب الثالث

  طريقة البحث العلمي

  الفصل األول : المجموع الكلي

هناك كثري من العلماء يتقدمون بتعريف اموع الكلى, منهم هدارى نواوى   

ومسرى سيغ رميبون وسوهرسيمى ارى كوتو.أما اموع الكلي عند هداري نواوي فهو كل 

واحليوان والنباتات او غريها من املصادر املوضوع البحثي الذي يتكون من اإلنسان والشيء 

ولو ننظر اىل ما قال مسري سيغ رميبون عن اموع الكلي  ١املوادية الىت هلا متييزات معينة.

زيادة من التعريفني السابقني  ٢نه كل شيء من التحليل الذى له عالمات مظنونة.ألنجد 

يث قالت ان اموع الكلي حنضر ايضا تعريف اموع الكلي من سوهرسيمي أريكنتو ح

  ٣هو كل املوضوع واملصادر املوادية البحثية العلمية.

بعد النظر اىل التعريفات السابقة نظرا عميقا يرى الباحث ان اموع الكلي هو كل 

ما يتعلق بالبحث العلمي من الكائنات والبيئة احمليطة بالبحث العلمي.أما اموع الكلي 

 .  مداين باو باو ىف املدرسة الثانوية منهو مجيع تالميذ الصف الثاىف هذا البحث العلمي ف

  

  

                                                           
1Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Cet.VI; Yokyakarta : Gajah Mada University Press, 

1993 ), h. 141. 

2Masri Siga Rimbung dan Sofyan Efendi, Metode Pendidikan Ekonomi dan Sosial (Jakarta: LP3S, 1999), 

h. 102.  

3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Cet. I; Jakarta : Bineka Cipta, 1992), h. 102. 
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  الفصل الثاني : النموذجية

 النموذجية عند سوهرسيمي اريكنتو هي جزء من أجزاء اموع الكلي نيابة عنه.        

لذالك يعني الباحث أن  ٥اما سوغيونو فريى أا جزء من عدد اموع الكلي ومتييزاته.٤

 ىف املدرسة الثانوية منتالميذ الصف الثاالنموذجية ىف هذا البحث العلمي هي كل تالميذ 

تلميذا, وفقا ملا قالت سوهرسيمي اريكنتو إذا كان  ٢٨الذين يكون عددهم  مداين باو باو

موذجية, اموع الكلى ال جياوز مائة تلميذ فمن األحسن أن جيعلهم مجيعا الباحث الن

 ٦وهذا البحث يسمى بالبحث اموع الكلى.

 

 الفصل الثالث : أدوات البحث العلمى

حصوال على املواد البحثية فال بد أن تكون ىف البحث العلمي أدوات البحث الىت 

  ٧استعملها الباحث تسهيال إلجراء البحث وحتسينا ملا فيه من النتائج.

  املستعملة فهى:أما األدوات البحثية العلمية 

طريقة املراقبة, هى الطريقة الىت فيها ما يكون دليال ومقياسا للقيام باملراقبة. يقوم  .١

تالميذ الصف الباحث باملراقبة تأييدا جلمع املواد عن إثراء املفردات العربية لدى 

 .مداين باو باو ىف املدرسة الثانوية منالثا

                                                           
4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Cet. I; Jakarta : Bineka Cipta, 1992), h. 103. 

5 Sigiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. IV; Bandung : Alfabeta, 2008), h. 49.  

 
6Suharsimi Arikunto, op. cit., h. 107.  

7Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Cet. I; Jakarta : Bineka Cipta, 1992), h. 151.  
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تسجيل الوثائق املوجودة ىف املدرسة تصميم الوثيقة, الوثيقة هى الىت تستعمل ل .٢

 .مداين باوباو الثانوية

تالميذ التجربة, إستخدمها الباحث جامعا ملواد البحث عن املفردات العربية لدى  .٣

طريقة املقابلة ,هي الىت يستعملها  مداين باو باو ىف املدرسة الثانوية منالصف الثا

لة املدرسني ىف املدرسة الثانوية الباحث حصوال على املعلومات احملتاج إليها مبقاب

 تلنج ريلو بإنريكانج.

  

  الفصل الرابع : طريقة تحليل المواد البحثية

  املواد املوجودة ىف هذا البحث العلمي حيللها الباحث بطريقة الوصف الكمي, وهي :

م التخطيطي وبعده, أ. ملعرفة قدرة املفردات العربية لدي التالميذ قبل استخدام وسيلة الرس

 حيلل الباحث املواد برموز املئوية :                     

 � =
�

�
	× 100	            

                                                    

P=presentase         

F=frekwensi   

N=Jumlah  sampel8                                                                                                               

    

 
 
 

  
                                                           

8Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pengajaran (Cet. XIV; Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004), h. 43.  
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 ب. أما القياس لتفسري درجة املئوية ففى القائمة التالية :

  
٩ 

  

  :  t-testفيستعمل الباحث  تطبيق نظرية الوحدةت. أما للوقوف على فعالية  
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X  : Rata-rata sampel 1 (sistem kerja lama) 

2

_

X  : Rata-rata sampel 2 (sistem kerja baru) 

S1 : Simpangan baku sampel 1 (sistem kerja lama) 

S2 : Simpangan baku sampel 2 (sistem kerja baru) 

S1
2 : Varian Sampel 1 
 ا���وذ��� او�

S2
2 : Varian sampel 2 �����وذ��� ا���ا  

                                                           

               9 Dr. Tanwey Gerson Ratumanan, M.Pd , Dra. Theresia Laurens, M.Pd. Evaluasi Hasil Belajar (Unesa 

University Press.2003) h.19. 

 ≤٩٠x ممتاز

 x٩٠<≤٨٠ جيد جدا

 x٨٠<≤٧٠ جيد

 x٧٠<≤٦٠ متوسط

 ٦٠     x < راسب
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r : Korelasi antara dua kelompok10  وذ����ن���ن ا�� ���  ا��

                                                           
10Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Cet,VI; Bandung : Alfabeta, 2008), h. 422.   
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 الباب الرابع

  نتائج البحث

  الثانوية الثانوية مداني باو باوالثانوية لمحة العامة عن المعهد فصل األول : ال

حىت متكن  يف عصرنا اآلن، يشرتط للناس أن متلكوا املعرفة واملهارة القوية   

هلم التسابق مع اتمع العليا. للرد على هذه التحديات، كل مؤسسة تواجه إىل 

الغرض الوطىن يف تذكية حياة األمة الفكرية والتنمية البشرية يف إندونيسيا حتقيق 

سليمة وهو رجل خملص قريب إىل اهللا عز وجل وفاضلة، لديه املعرفة واملهارة، 

والصحة اجلسدية والروحية، والشخصية املطرد واملسؤولية الذاتية واإلحساس 

  باإلنتماء للمجتمع والدولية.

 دائما جتعل قضية وطنيةأصبحت االهتمام و  هو حمور ريةتورط املوارد البش

يلعب دورا  أن التعليم مسؤولية كبرية حتقيق من أجل .والدولة لألمة توصيات

ومما البد منه ىف عصرنا احلاضر  الغرض من التعليم. ألجنوهر .الوسطىهاماعاجلة و 

ان يتسلح الناس باملعرفة واملهارة حىت يتمكنوا من التنافس مع بعضهم بعضا ىف 

  احلياة اتمع احملضر



٣٢ 
 

حتملت جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية كمؤسسة تربوية إسالمية 

الدين كربي يف جناح التعليم الوطين. وعلى ذلك، أنشأت رؤوساء عالء    مسؤولية

مؤسسة التعليمية اإلسالمية كمخترب التدريس على طالب جامعة عالء الدين 

  ليقوموا بالتدريب العلمى.

ففر عام  الدين باو باودرسة مبدرسة الثانوية مدان عالءمسيت هذه امل

مث افتتاحها لقبول الطالب اجلدد ألول مرة رمسيا، وبعدم تقدمت وحتسنت  ٢٠٠٢

إفتتحت املدرسة العالية التابعة هلا وهلذا اصبحت هلذة  من حيس الكمية والنوعية,

العالية باو باو. وتقع هذه املدرسة على  املدرسة مرحلتان ومها املدرسة مداين

  ١كيلومرتات من مدينة مكسر شرقيا.  ١٠بعد

 من أهم دورا إلجراء التعلم والتعليم ىف املدرسة املدرسون. وأحوال املدرسني ىف

  إليها ىف القائمة اآلتية : نستطيع النظرمداين باو باو الثانوية انوية الثالثانوية املدرسة 

   

                                                 

 الباحثني، واملوقع اجلغرايف واملالحظات املدرسية، ١٠ أكتوبر ٢٠١٧.1

 



٣٣ 
 

  لوّ اجلدول األ

٧٢٠١-٦١٢٠ مداين باو باوالثانوية املدرسة أحوال   

  الدرس المعلم  الجنسية  األسماء  رقم

عبد الرجب س.أ.غ.,   ١

  م.ت.ح.إ

  اللغة العربية-  ذكر

  

الدكورندوس احلجة    ٢

  مرحان

  اإل سالمتريخ  -  أنثى

  اسالمية تاريخال-  أنثى  .فائزة. س. أ غ   ٣

عقدة  -  ذكر  هرن س.أ.غ   ٤

  واألخالق

  الرتبية الوطنية -  أنثى  دكتورندى بس  ٥

  فقه -  أنثى  .دكتورند  قمرية  ٦

  اللغة العربية  -  ذكر  سربالدين س.ف.د.إ   ٧

 .سيت رغية  ، س. ف   ٨

  د.

  اللغة األجنليزية -  أنثى

. ف د ، س.أمحد ه  ٩

   م. ف. د. إ

عقدة و  -  ذكر

  األخالق



٣٤ 
 

  الرياضة -  ذكر  د  .، س. فأ لدرزقينتو  ١٠

، س. ف سيت محسة  ١١

  إ .د

اللغة  -  أنثى

  اإلندونيسية

أسريان، س.هم, م.   ١٢

 هم 

قراءة و الكتابة -  أنثى

  القرأن

 س. ف أفرزقي., اسرتي  ١٣

  .د

  ريخالتا -  ذكر

  الرياضية -  ذكر  د ، س. فعمر الدين  ١٤

احلرفة اليدوية  -  ذكر  مششكر، س. ف د.  ١٥

  والفنية

دو هردينيت ، س. ف   ١٦

  د.

  الرياضية  ذكر

  الرتبية الوطنية  أنثى  إ .أدريان, س. ف س  ١٧

اللغة  -  أنثى  ندر ويت ، س. ف د  ١٨

  اإلندونيسية

   ٢٠١٧مداين باو باو ر:إدارة املدرسة الثانوية املصد

  



٣٥ 
 

ها هنا الباحث أمساءهم كلّ فال  انوية مداين باو باوالثاملدرسة  اما التالميذ ىف

ذين عليهم بالبحث العلمي وهم التالميذ الّ  ةالباحث تذين قامالميذ الّ التّ  إالّ 

 . وامسائهم موجودة يف القائمة التالية.لرسون ىف الفصل األو يدّ 

  

  اجلدول الثاين

  . مداين باو باوالثانوية باملدرسة الفصل األول احوال تالميذ 

 ٢٠١٧مداين باو باو الثانوية  املصدر:إدارة املدرسة الثانوية

  

  الجنس  االسماء  رقم

 أنثى نور فضيلة  . ١

 أنثى عمرة نور قلزم  . ٢

 ذكر رين  . ٣

 ذكر حممد رزق الفينشة  . ٤

 أنثى رزق عمنة  . ٥

 ذكر حممد شاكر برحان  .٦

 ذكر حممد زاكر فكرم  .٧

ئشة معرف سري نور عا  .٨  أنثى 



٣٦ 
 

 أنثى نور الفطري إمنب  .٩

 ذكر يا يات  .١٠

 أنثى بش مروة  .١١

 أنثى نوفزي  . ١٢

 أنثى نبل أسوار  . ١٣

 أنثى شهوة وصيلة  . ١٤

 أنثى شكني  . ١٥

 ذكر فجر  .١٦

 ذكر شهر الرمضان  .١٧

 أنثى مرند أجنرين  .١٨

 أنثى سكني  .١٩

 أنثى سيت إسناية  .٢٠

القللبنور   . ٢١  أنثى 

 ذكر حممد صديق  . ٢٢

 ذكر حممد ريف  . ٢٣

 ذكر كمل  . ٢٤

 ذكر رمحة  . ٢٥



٣٧ 
 

 أنثى زكية فخررية  .٢٦

 ذكر نسر الدين  .٢٧

 ذكر حممد زكي فكرم  .٢٨

 

 

  

استخدام  قبل العربية إيجاد المفردات في ات الطّالبدرجالفصل الثاني : 

  .رسم التخطيطي

ىف  العربية املفردات إثراء يف الطّالبدرجات  حصوال على املعرفة عن

 تقام ، رسم ختطيطي وسيلة ال استخدامقبل مداين باو باو  املدرسة الثانوية

 سّتة وعشرذين كان عددهم الّ  قاء اإلمتحان لطّالب الفصل األّولإلبالباحث 

كلمة   ىف كل سؤال خيتار الطّالب .. واإلمتحان يتكون من عشرين سؤاالباطال

. ومن اإلمتحان ةباجاىت يعتربوا أصح واحدة من أربع الكلمات املوجودة الّ 

  املواد الواضحة كما توجد ىف القائمة اآلتية. ةالباحث توجد

 

  

  

 



٣٨ 
 

  اجلدول الثالث

  نتائج اإلمتحان األول 

  

  اتدرج  االسماء  رقم

 ٥ نور فضيلة  . ١

 ٤ عمرة نور قلزم  . ٢

 ٥ رين  . ٣

الفينشةحممد رزق   . ٤  ٤ 

 ٥ رزق عمنة  . ٥

 ٧ حممد شاكر برحان  .٦

 ٣ حممد زاكر فكرم  .٧

 ٤ سري نور عا ئشة معرف  .٨

 ٥ نور الفطري إمنب  .٩

 ٢ يا يات  .١٠

 ٤ بش مروة  .١١

 ٥ نوفزي  . ١٢

 ٦ نبل أسوار  . ١٣



٣٩ 
 

 ٥ شهوة وصيلة  . ١٤

 7 شكني  . ١٥

 3 فجر  .١٦

 2 شهر الرمضان  .١٧

 3 مرند أجنرين  .١٨

 ٤ سكني  .١٩

 7 سيت إسناية  .٢٠

 ٤ نور القللب  . ٢١

 ٥ حممد صديق  . ٢٢

 ٥ حممد ريف  . ٢٣

 ٤ كمل  . ٢٤

 ٤ رمحة  . ٢٥

 ٥ زكية فخررية  .٢٦

 ٤ نسر الدين  .٢٧

 ٤ حممد زكي فكرم  .٢٨
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٤٠ 
 

ىت حصل النسبة املئوية من النتائج الّ  ةالباحث تمن القائمة املقدمة حسب

  ب. عليها الطالّ 
P = 

�
� x 100% 

P = 
���
��   x 100%      

%   ,46٤ P =  

 العربيــة مــن النســبة املؤيــة هــي إجيــاد املفــردات يف ات الطــّالبدرجــ اآلن تتبــني

 يف طـــّالبال اتدرجـــ فنعـــرف أن ةا فســـرنا هـــذه القيمـــة بالقيـــاس املئويـــ وإذ .% ٥،٥

وسـيلة الرسـم ال استخدامقبل  مداين باو باوالثانوية ىف املدرسة  العربية إجياد املفردات

  .ناقصة اتدرجعلى  التخطيطي

  

رسم وسيلة ال استخدام الفصل الثالث : قدرة المفردات العربية للطالب بعد

  .تخطيطي

املفردات  إثراءيف ات الطّالب درج عنعلى املواد  ةالباحث تبعد أن حصل

 ةوسيلاستخدام القبل مداين باو باو الثانوية ىف املدرسة ىف املدرسة الثانوية  لعربيةا

الباحث  تأجري اإلمتحان األول،بعد و . ولاأل بإلقاء اإلمتحان رسم ختطيطي

. وىف اية عدة اللقاءات رسم ختطيطيوسيلة ال استخدامب التدريس يم اوالتعل

األول. كان ىف االمتحان  قوم بإلقاء اإلمتحان الثاين كمات الباحث تالتعليمية عاد

  على املواد املكتوبة ىف القائمة اآلتية :  ةالباحث تمن اإلمتحان الثاين حصل



٤١ 
 

 اجلدول اخلامس

  مداين باو باوالثانوية الثامن  فصلالطّالب نتائج اإلمتحان الثاين من 

  اتدرج  االسماء  رقم

 ٨ نور فضيلة  . ١

 ٨ عمرة نور قلزم  . ٢

 ٨ رين  . ٣

 ٧ حممد رزق الفينشة  . ٤

 ٧ رزق عمنة  . ٥

 ٩ حممد شاكر برحان  .٦

 ٨ حممد زاكر فكرم  .٧

 ٧ سري نور عا ئشة معرف  .٨

 ٨ نور الفطري إمنب  .٩

 ٦ يا يات  .١٠

 ٨ بش مروة  .١١

 ٨ نوفزي  . ١٢

 ٨ نبل أسوار  . ١٣

 ٧ شهوة وصيلة  . ١٤



٤٢ 
 

 9 شكني  . ١٥

 4 فجر  .١٦

 7 شهر الرمضان  .١٧

 7 مرند أجنرين  .١٨

 ٦ سكني  .١٩

 9 سيت إسناية  .٢٠

 ٦ نور القللب  . ٢١

 ٧ حممد صديق  . ٢٢

 ٨ حممد ريف  . ٢٣

 5 كمل  . ٢٤

 ٨ رمحة  . ٢٥

 ٨ زكية فخررية  .٢٦

 ٨ نسر الدين  .٢٧

 ٧ حممد زكي فكرم  .٢٨
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٤٣ 
 

الثانوية من طالب الفصل األول في المدرسة نتيجة اإلمتحان األول  وزيع

  مداني باو باو

  رتبة  فاصلة

  ممتاز  ١٠-٩،٦

  جيد جد  ٩،٥-٨،٦

  جيد  ٨،٥-٧،٦

  مقبول جدا  ٧،٥-٦،٦

  مقبول  ٦،٥-٥،٦

  ناقص  ٥،٥-٤،٦

  جدا ناقص  ٤،٥-٠

ىت حصل عليها النسبة املئوية من النتائج الّ  ةسب الباحثمن هذه القائمة حت

  الطالب: 
  

  

P = 
�
� x 100%    

    

P = 
���
��   x ١٠٠%      

 =7,35%  



٤٤ 
 

علمهم تبعد ان درجات الطّالب يف إجياد املفردات العربية وهذا مبعىن ان 

وإذا فسرنا هذه القيمة  %7,35الوسيلة رسم ختطيطي هي باستخدام الباحث

مداين الثانوية  يف إجياد املفردات العربية الطّالب اتدرج بالقياس املئوية فنعرف أن

    ات مقبولة جدا.درجعلى الرسم التخطيطي الوسيلة  باو باو. بعد استخدام

المفردات  أو إثراء في إيجاد الرسم التخطيطيوسيلة الأثر الفصل الرابع : 

  العربّية

ان الباحث قد  –الفصل األول والثاين  – كما ذكرت ىف الفصلني السابقني

اإلمتحانني يعين اإلمتحان االول واالمتحان الثاين. ومنهما وجد الباحث  تأجري

  جمموعيت النتائج. 

إستخدام رسم ختطيطي يف إثراء املفردات العربّية  أثر حصوال على املعرفة عن

 نتائج اإلمتحانني بالرمز اآلتىي :  ةلل الباحثحت
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  املواد احملتاج إليها ىف القائمة اآلتية : ةالباحثعد قبل استعمال هذا الرمز ت

  

  

  



٤٥ 
 

  

   اجلدول السادس

ىف الطّالب الفصل األّول نتائج اإلمتحان األول واإلمتحان الثاين من 

  مداين باو باوالثانوية املدرسة 

ي ناالمتحان الثا
(X2) 

 االمتحان االول
(X1) 

 رقم االسماء

  . ١ نور فضيلة ٥ ٨

  . ٢ عمرة نور قلزم ٤ ٨

  . ٣ رين ٥ ٨

  . ٤ حممد رزق الفينشة ٤ ٧

  . ٥ رزق عمنة ٥ ٧

  .٦ حممد شاكر برحان ٧ ٩

  .٧ حممد زاكر فكرم ٣ ٨

سري نور عا ئشة  ٤ ٧

 معرف

٨.  

  .٩ نور الفطري إمنب ٥ ٨

  .١٠ يا يات ٢ ٦



٤٦ 
 

  .١١ بش مروة ٤ ٨

  . ١٢ نوفزي ٥ ٨

  . ١٣ نبل أسوار ٦ ٨

  . ١٤ شهوة وصيلة ٥ ٧

  . ١٥ شكني 7 9

  .١٦ فجر 3 4

  .١٧ شهر الرمضان 2 7

  .١٨ مرند أجنرين 3 7

  .١٩ سكني ٤ ٦

  .٢٠ سيت إسناية 7 9

  . ٢١ نور القللب ٤ ٦

  . ٢٢ حممد صديق ٥ ٧

  . ٢٣ حممد ريف ٥ ٨

  . ٢٤ كمل ٤ 5

  . ٢٥ رمحة ٤  ٨ 

  .٢٦ زكية فخررية ٥ ٨

  .٢٧ نسر الدين ٤ ٨



٤٧ 
 

  .٢٨ محد زكي فكرم ٤ ٧
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� 
  

7,35   4,46  

�� 
  

-2,80 2,50  

S1   

38,86 44,92  
2S 

 

  

0,7  

R 

 

  

 

  بالطريق اآليت: tبحث الباحث عن قيمة ت إذن,

t = 
�,����,��

���,���� ���,���� ����,����,� √��"�
#�,� 
√�� "

                                  

t = 1,580            

  

الوسيلة رسم ختطيطي يف  تأثري للحصول على القرار او اجلواب هل هناك

القائمة,  tاحلساب وقيمة  tقوم الباحث باملقارنة بني فيمة ت املفردات العربّية إثراء

القائمة  tقيمة  ٥الدرجة اخلاطئة % جند ىف n+n ,dk -54٢=حيث 

هي اكرب من 1,580،احلساب يعن tلذالك تري الباحثة ان قيمة  ،1,674،هي

  .1,674القائمة يعين tقيمة 



٤٨ 
 

 ثراءاستخدام الوسيلة رسم ختطيطي يف إ أخريا تصل الباحث إىل القول بأن

 مداين باو باو.الثانوية ىف املدرسة أثر أو له  العربيةاملفردات 

  

  

  

    

  

  
 



49 

 

 

   الباب الخامس  

  الخاتمة

بعد ان مر الباحث بالبحوث العلمية سواء كانت مكتبية او ملعبية يتناول الباحث         

  .فرتاحاتو اإل ىف هذا الباب اخلامتة. واخلامتة تتكون من مسئليت اخلالصة

  الفصل االول : الخالصة

  اما اخلالصة اليت جاء ا الباحث, فهي :        

ىف املدرسة الثانوية مداين باو إن قدرة املفردات العربية لدي طالب الصف الثامن   .١

  قبل استخدام وسيلة الرسم التخطيطي الدراسية اقل من مخسني يف املئة. باو

 ىف املدرسة الثانوية مداين باو باوإن قدرة املفردات العربية لدي طالب الصف الثاين  .٢

  طي الدراسية اكثر من مخسني يف املئة.بعد استخدام وسيلة الرسم التخطي

إن استخدام وسيلة الرسم التخطيطي الدراسية أثر يف إثراء املفردات العربية لدي  .٣

  .ىف املدرسة الثانوية مداين باو باوالطالب 

 الفصل الثاني : الإلقتراحات

  يتقدم الباحث باإلقرتاحات التالية : 

ملدرسيها ان يستعملوا الوسائل املعينة يف اللغة العربية حصة جذابة من املمكن  .١

  تدريسها السيما وسيلة الرسم التخيطي الدراسية.



50 

 

 

استعمال  وسيلة ان يعترب  باملدرسة الثانوية مداين باو باوعلى مدرس اللغة العربية  .٢

  الرسم التخيطي الدراسية عندما يقوم بتعليم اللغة العربية.

املفردات العربية بوسيلة ان يرفعوا حفظ  او باوباملدرسة الثانوية مداين بعلى الطالب  .٣

  الرسم التخيطي الدراسية.
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