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 احلادي عشر فالصّ ة لتالميذ اللغة العربيّ  رة يف رفع نتائج تعلمالوسائل املصوّ  فعالية

  غووا والية باجينج منطقة ينمبعهد سلطان حسن الدّ  يف املدرسة العالية

  

 
 

  

  رسالة

  بعض الشروط املطلوبة قدمت الستيفاء

 كلية الرتبية  العربية يفللحصول على درجة سرجانا الرتبية اإلسالمية بقسم اللغة 

  جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر وشؤون التدريس

  بقلم

  حممد حي حممود

  ٢٠٢٠٠١١٠٠٣٦الرقم اجلامعي: 

  

   وشؤون التدريس الرتبية قسم اللغة العربية كلية

  جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 

 مكاسر

  م ٢٠١٤هـ ١٤٣٥

  



 ب 
 

  الرسالة التصريح بأصالة

الرسالة هي نتيجة من عمله أن هذه املوقع أدناه بتمام الوعي الكاتب  صرّح

أ�ا نتيجة تقليد أو  ت مربهن أو مثبت بدليل علىإذا كانت يف يوم آو  بالنفس،

فهذه الرسالة والشهادة اليت  اعدة الشخص اآلخر كلها أو بعضها،نتحال أو مسا

  الكاتب باطلتان للحكم. حصل عليهما
  

  

  ه ٥١٤٣ شوال ٢٣ مكاسر،

  ٢٠١٤ سأغسطو  ١٩

  

  الكاتب

  

  حممد حي م

  ٢٠٢٠٠١١٠٠٣٦ت/

   



 ج 
 

  موافقة المشرفين

، الرقم اجلامعي: حممد حي مبعد اإلطالع على الرسالة املقدمة من الطالب 

 رة يف رفع نتائج تعّلمالوسائل املصوّ  فعالّية ، باملوضوع: "٢٠٢٠٠١١٠٠٣٦ت/

مبعهد سلطان حسن  يف املدرسة العالية احلادي عشر فّ الصّ ة لتالميذ غة العربيّ اللّ 

اإلصالحات نقرر، حنن املشرفان،  ء، وبعد إجرا"غووا والية باجينج منطقة ينالدّ 

على أن الرسالة املذكورة قد استوفت الشروط العلمية املطلوبة، وأن الرسالة تقدميها 

  صاحل للمناقشة.

  

 
  ه ٥١٤٣ شوال ١٥مكاسر، 

    ٢٠١٤ أغسطوس ١١

 
   الثانية ةالمشرف   

  

  

        .ف د م. ست عائشة خالق س.أغ.،

  ٠٠٣ ٢ ٢٠٠١١٢ ١٩٧٠٠٧٠٧رقم التوظيف: 

  المشرف األول   

  

  

 م. أغ. ،منري  الدكتور 

  ٠٠٥ ١ ١٩٩١٠١ ١٩٥٧١٢٣١رقم التوظيف: 

 



 د 
 

  عتماد على الرسالةاال

الرقم اجلامعي:  ،مودحممد حي حماملقدمة من الطالب:  العلمية هذه الرسالة

فعالّية الوسائل املصّورة يف رفع نتائج تعّلم الّلغة العربّية  عنوا�ا " كان ،٢٠٢٠٠١١٠٠٣٦

والية باجينج  مبعهد سلطان حسن الّدين يف املدرسة العالية احلادي عشر فّ الصّ لتالميذ 

لدين جبامعة عالء ا التدريسوشؤون  قد ناقشتها جلنة املناقشة لكلية الرتبية " غووا منطقة

املوافق للتاريخ م  ٢٠١٤أغسطوس  ١٩الثالثاء التاريخ اليوم  اإلسالمية احلكومية مكاسر يف

درجة قد قبلت الستيفاء بعض الشروط املطلوبة للحصول على  ،ه ١٤٣٥ شوال ٢٣

  يف قسم اللغة العربية بكلية الرتبية بإصالحات.الرتبية اإلسالمية سرجانا 

  جلنة املناقشة:

  )        (         الدكتوراندوس احلاج حممد حييا، م. أغ. :    الرئيس

  )        (           .م  الدكتورندة محسية جأفر، م. ه:   السكرتري 

  )        (                 .أ م, قاسم أمرة احلاجة الدكتور:   األوىل ةاملناقش

  )        (           .محكا إلياس، م. ته إالدكتوراندوس :   املناقش الثاىن

  )        (                          .غم. أ ،نريم: الدكتور   املشرف األول

  )        (           .فد م. ، س.أغ.،عائشة خالق تس:   ة الثانيةاملشرف

  م ٢٠١٤س و غسطأ ١٩ه/ ١٤٣٥ شوال ٢٣مكاسر، 

  

  

  

  كلية الرتبية جبامعة عالء الدين

  اإلسالمية احلكومية مكاسر

  العميد

  

  صالح الدين، م. أغ الدكتور الحاج

  ٠٠١ ١ ١٩٨٥٠٣ ١٩٥٤١٢١٢رقم التوظيف: 



 ه 
 

  رحيبكلمة الت

 مل يعلم،ما م اإلنسانعلحسن تقومي و خلق اإلنسان يف أاحلمد هللا الذي   

جزيل أشكر اهللا  وبعد، فأنا .أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممد رسول اهللا

متكنت من إ�اء  الصحة والتوفيق واهلداية واملعرفة والفهم حىت  أدامين الذي الشكر

هذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على كتابة 

كلية الرتبية قسم اللغة العربية جبامعة عالء الدين   يفالرتبية اإلسالمية سرجانا 

  اإلسالمية احلكومية مكاسر.

واجه الكاتب مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة لكن بفضل لقد 

هذه الرسالة كتابة  انتهتوخدمة خمتلف األقوام استطاع الكاتب يف معاجلتها حىت 

الشكر اجلزيل على هاؤالء املساعدين واملشرفني ود الكاتب أن يقدم ولذا  .باجلودة

  واملشجعني منهم:

األب "حممود بأىل" واألم "حسنياتى.ح.س"  والدّي الكرميني العزيزين احملبوبني، .١

الذين قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سّن الرشد وساعداين بقدر 

طاقتهما على إمتام دراسيت وأسأل اهللا أن ميد يف عمرمها وأن يرزق هلما الصحة 

 والعافية ويهديهما صراطا سويا



 و 
 

بية وشؤون التدريس ونوائبه عميد كلية الرت  الدكتور احلاج صاحل الدين، م. أغ .٢

األستاذ الدكتور احلاج صبار الدين غراجنانج، م. أ. وكيل العميد األول 

والدكتور احلاج أمري تاج الدين، ل.س. م. أغ. وكيل العميد الثاين 

والدكتوراندوس احلاج حممد آنس مالك. م. أغ. وكيل العميد الثالث، الذين 

ه كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجي

 .عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

 .وشؤون التدريسالدكتور منري، م. أغ. رئيس قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية  .٣

م. فد.   أغ.،س.  ،كاملشرف األول وست عائشة خالقأغ.الدكتور منري، م.  .٤

كاملشرفة الثانية الذين ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من كتابة هذه الرسالة، 

 عسى اهللا أن يتم نعمه عليهما إن شاء اهللا.

كاملناقسة األوىل والدكتوراندوس محكا إلياس،   .أ .م، قاسم أمرةاجة احل الدكتور .٥

 م. ته إ. كاملناقش الثاين، عسى اهللا أن يتم نعمه عليهما إن شاء اهللا.

كل األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقا�م يف ترقية ما عندي من  .٦

 أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.



 ز 
 

بوجه خاص والطالب  من طالب كلية الرتبيةمجيع األصدقاء واإلخوان  .٧

اآلخرين من الكليات األخرى بوجه عام الذين أمدويل مبا لديهم من أفكار 

  وآراء يف إعداد هذه الرسالة.

إىل من ساعدين من األصحاب  وإين ال أنسى أيضا أن أقدم الشكر اجلزيل .٨

احلكيم، والصاحبات مادة كانت أم روحية، وأخصهم بالذكر وأصحايب، عزيز 

فرضان عبد اهللا، أسدار رمحن، خيضر خري الناس وغريهم من خرجيي معهد 

 .سلطان حسن الدين

وأخريا إين ال أرجو بعد كتابة هذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة وزيادة 

وعونا بني لدى القرّاء وال سيما القواعد املتعلقة �ذه الرسالة, ونسأل اهللا التوفيق 

  م هذه الرسالة, آمني يا رّب العاملني.واهلداية يف تنظي

  

  ه ١٤٣٥شوال  ٢٣مكاسر,                                              

  ٢٠١٤أغسطوس  ١٩           

  الكاتب

  

  حممد حي م

  ٢٠٢٠٠١١٠٠٣٦ت/



 ح 
 

  محتويات الرسالة

  أ  ..................................................... صفحة املوضوع

  ب  ................................................ عتماد على الرسالةاال

  ج  ...................................................... موافقة املشرفني

  د  ..............................................   الرسالة التصريح بأصالة

  ه  ....................................................... كلمة التمهيد

  ح  .....................................................حمتويات الرسالة 

  ك  ..........................دفرت اجلداول ..............................

  ل  ..........................دفرت امللحقات ..............................

  م  ......................................................  . جتريد البحث

  الباب األول مقدمة

  ١  ................................... تة املشكالخلفيّ :   الفصل األول

  ٥  ................................... مشكالت البحث:   الفصل الثاىن

  ٦  .............................. توضيح معاىن املوضوع:   الفصل الثالث

  ٧  .............................. أهداف البحث وفوائده:   الفصل الرابع

  ٩............................... الرسالة: أساس ترتيب   امسالفصل اخل



 ط 
 

  الباب الثانى الدراسة المكتبية

  ١٢.................................... الوسائل تعريف:   الفصل األول

  ١٣  ...................................... الوسائلأنواع :   الفصل الثاين

  ١٤  .................................... احلسية الوسائل:   الثالثالفصل 

  ١٧.....................................اللغويةالوسائل :   الرابعالفصل 

  ٢٢....................رة و استعماهلال املصوّ ائع الوسا صن:   اخلامسالفصل 

  ٢٣............إرشادات عامة يف استخدام الوسائل املعّينة:   السادس الفصل

  ٢٤...........صورةإرشادات عامة يف استخدام الوسائل امل:   سابعالفصل ال

  ٢٥...............هاضعفة و راسيّ رة الدّ وسيلة املصوّ  منافع:   ثامنالفصل ال

     ٢٦    ........................................نتائج التعلم :   تاسعالفصل ال

  الباب الثالث مناهج البحث

  ٢٧  ...................................  .. ا�موع الكلي:   الفصل األول

  ٢٨  ...........  .........................ةموذجيّ النّ العينة :   الفصل الثاين

  ٣٠  ...........  ................... علوماتريقة مجع املط:   الفصل الثالث

  ٣١  .............................. يّ دوات البحث العلمأ:   الفصل الرابع

  ٣٣  ...........  ................ ةطريقة حتليل املواد البحثيّ :   الفصل اخلامس



 ي 
 

  نتائج البحثالباب الرابع 

  ٣٥  ...... حملة عن املدرسة العالية مبعهد سلطان حسن الدين:   الفصل األول

قبل   عشر احلادي فّ الصّ ة لتالميذ غة العربيّ اللّ  نتائج تعّلم:   الفصل الثاين

مبعهد سلطان  العالية يف املدرسة استخدام الوسائل املصورة

  ٤٣  ................ غووا منطقة والية باجينج ينحسن الدّ 

بعد   عشر احلادي فّ الصّ ة لتالميذ غة العربيّ اللّ  نتائج تعّلم:   لثالفصل الثا

مبعهد سلطان  العالية يف املدرسة استخدام الوسائل املصورة

  ٤٥  ................ غووا منطقة والية باجينج ينحسن الدّ 

ة لتالميذ غة العربيّ اللّ  يف رفع نتائج تعّلم الوسائل املصورةفعالية :   رابعالفصل ال

مبعهد سلطان حسن  العالية يف املدرسة عشر احلادي فّ الصّ 

  ٤٧  ...................... غووا منطقة والية باجينج ينالدّ 

  الباب الخامس الخاتمة

  ٦٠  ........................................... صةال: اخل  الفصل األول

  ٦١  ......................................... حاتقرت : امل  الفصل الثاين

  المراجع

  



 ك 
 

  دفترالجداول

أحوال املدرسني واملوظفني يف املدرسة العالية مبعهد سلطان حسن . ١جدول 

  ٢٠١٤-٢٠١٣الدين للعام الدراسي 

  لمدرسة العالية مبعهد سلطان حسن الدينلأحوال الوسائل املدرسية .  ٢جدول 

  املبدئي للمجموع ا�رب واملراقبنتائج اإلمتحان   .٣جدول 

  النهائي للمجموع ا�رب واملراقبنتائج اإلمتحان  . ٤جدول 

جمموع نتائج االمتحان املبدئي واالمتحان النهائي للمجموع ا�رب       .٥جدول 

  وا�موع املراقب

  النسبة املائوية، نتائج امتحاين ا�موع ا�رب املبدئي والنهائي  .٦جدول 

  املبدئي والنهائي املراقبالنسبة املائوية، نتائج امتحاين ا�موع   .٧جدول 

  )PAPاملقياس (تقييم مرجع   .٨جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ل 
 

  الملحقات دفتر

ْبَدِئي  . ١ملحق 
َ
   َوالنـَِّهاِئي َأْسِئَلُة ْاِالْمِتَحاِن امل

ْبَدِئيأجوبة .  ٢ملحق  
َ
  َوالنـَِّهاِئي َأْسِئَلِة ْاِالْمِتَحاِن امل

  تالميذ ا�موع ا�رب ىنتائج االمتحان املبدئي والنهائي لد  .٣ملحق  

  االمتحان املبدئي والنهائي لدي تالميذ ا�موع املراقبنتائج .  ٤ملحق  

        ا�موع ا�رب وا�موع املراقب نتائج االمتحان املبدئي والنهائي   .٥ ملحق

  واملراقب معدل درجات الفصل ا�رب  .٦ ملحق 

  النسبة املئوية  .٧ ملحق 

  )Hasil Akhir Kelompok Eksperiment dan Kontrol(  .٨ ملحق 

  )Perbedaan Signifikan Antara Kelompok Eksperiment dan Kontrol(  .٩ ملحق 

 )NILAI-NILAI DALAM DISTRIBUSI t(  .١٠ ملحق 

 يف الوسائل املصّورة الكاتب أمثال الصور اليت استخدم  .١١ ملحق 

  ّيةقالوثي ورالصّ .١٢ ملحق 

  الرسائالت.١٣ ملحق 

  ترمجة الكاتب.١٤ ملحق 

  

  

  

  



 م 
 

  

  تجريد البحث

  محمد حي م:   اسم الكاتب

  ٢٠٢٠٠١١٠٠٣٦:   الرقم اجلامعي

احلادي  فّ الصّ فعالّية الوسائل املصّورة يف رفع نتائج تعّلم الّلغة العربّية لتالميذ :   عنوان الرسالة

 غووا والية باجينج منطقة مبعهد سلطان حسن الّدين يف املدرسة العالية عشر

 فّ الصّ فعالّية الوسائل املصّورة يف رفع نتائج تعّلم الّلغة العربّية لتالميذ بحث عن تهذه الرسالة 

. البحوث أو غووا والية باجينج منطقة مبعهد سلطان حسن الّدين يف املدرسة العالية احلادي عشر

 فالصّ لتالميذ  نتائج تعلم الّلغة العربّية كانت  كيفاملشكالت اليت سيبحث عنها يف هذه الرسالة هي:  

والية باجينج  مبعهد سلطان حسن الّدين يف املدرسة العالية ةر استخدام الوسائل املصوّ قبل  احلادي عشر

بعد استحدام الوسائل  احلادي عشر فالصّ الّلغة العربّية لتالميذ  كانت نتائج تعلمكيف   ؟غووا منطقة

 رةالوسائل املصوّ هل و  ؟غووا والية باجينج منطقة مبعهد سلطان حسن الّديناملدرسة العالية يف  ةر املصوّ 

مبعهد سلطان  املدرسة العاليةيف عشر احلادي  فالصّ لتالميذ  نتائج تعلم الّلغة العربّية يف رفع فّعال

  ؟غووا والية باجينج منطقة حسن الّدين

عشر باملدرسة العالية ملعهد  يادا�موع الكلي يف هذا البحث هو مجيع تالميذ الصف احل

 ٣٠كذلك تلميذا. والعينة النموذجية   ٣٠كان عددهم   غووا والية باجينج منطقةسلطان حسن الدين 

الطبيعة كا�موع عشر يف قسم علم  ادى. فالصف احلويسمى هذا بالبحث ا�موع الكلي تلميذا

كان   جتماع كا�موع املراقباإل عشر يف قسم علم يوالصف احلادتلميذا.  ١٥كان عددهم ا�رب  

. وحلل هذه املشكالت استخدم الكاتب البحث يف ميدان البحث استخدام تلميذا كذلك ١٥عددهم 

طريقة البحث التجريبـي، طريقة مجع املعلومات وطريقة حتليل املعلومات؛ ففي مجع املعلومات استخدم 

واالمتحان النهائي واملراقبة؛ ويف حتليل املعلومات استخدم الباحث الطريقة الوثيقية واالمتحان املبدئي 

  .الكمي الكاتب الطريقة الوصفية

 فّ الصّ استعمال الوسائل املصّورة يف رفع نتائج تعّلم الّلغة العربّية لتالميذ ومن نتائج البحث أن 

بالتفصيل أن  غووا والية باجينج منطقة مبعهد سلطان حسن الّدين يف املدرسة العالية احلادي عشر



 ن 
 

والية  مبعهد سلطان حسن الّدين يف املدرسة العالية احلادي عشر فّ الصّ نتائج تعّلم الّلغة العربّية لتالميذ 

نتائج تعّلم الّلغة العربّية أما  "،جدا تكون يف مرتبة "جيد استعمال الوسائلقبل  غووا باجينج منطقة

 غووا والية باجينج منطقة مبعهد سلطان حسن الّدين يف املدرسة العالية احلادي عشر فّ الصّ لتالميذ 

استعمال الوسائل املصّورة فّعال يف رفع نتائج تعّلم ، ولذا تكون يف مرتبة "ممتاز" استعمال الوسائلبعد 

والية باجينج  مبعهد سلطان حسن الّدين يف املدرسة العالية احلادي عشر فّ الصّ الّلغة العربّية لتالميذ 

  .غووا منطقة

والية عهد سلطان حسن الدين باملدرسة العالية مبمدرسي اللغة العربية  إىل لكاتبا حقرت ي

 الوسائلهذه  استعمالمبثل  وال يسيبوا استعمال الوسائل املصّورة أن يستعمل غووا باجينج منطقة

صف فحسب بل يوافقونه مع األحوال الدراسية وأن حيفظوا نتائج الدراسة اليت حصل عليها تالميذ ال

تائج دراستهم يف مرتبة أودرجة عشر باملدرسة العالية ملعهد سلطان حسن الدين نظرا ملا أن ن ادياحل

األخرى اليت تؤثر   الوسائلأن يرقي ويقوي نتائج هذا البحث قياما بدراسة  ويرجى من الكاتبمتياز اإل

  كذلك يف رفع نتائج دراسة اللغة العربية اليت حصل عليها التالميذ.
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  لالباب األوّ 

  مةمقدّ 

   المشكالت ةخلفي: لالفصل األوّ 

عرضـــهم علـــى املآلئكـــة فقـــال  هـــا مثّ م ءادم األمســـآء كلّ قـــال اهللا تعـــاىل "وعلّـــ

اهللا كـاملعلم  مـن هـذه اآليـة عبـارة علـى أنّ  .١بأمسآء هؤآلء إن كنـتم صـادقني" ئوينأنب

األشــياء ب للتعبــري دمآ هايســتخدمكــي تكــون وســيلة   هــااألمســاء كلّ آدم م احلقيقــي عّلــ

  إالّ فما هي؟و  ؟اللغة ىعلى األرض. أهي تسمّ 

اقهم إىل ارتبـاط فغة، ويعود عدم اتّ فق علماء اللغة على تعريف واحد لل يتّ مل

ملنطـــــق، ، وعلـــــم اعجتمـــــا علـــــم الـــــنفس، وعلـــــم االك علـــــم اللغـــــة، والعلـــــوم األخـــــرى،

، بغريه دالتصال الفر اللغة وسيلة  نّ أال شك ولكن  ٢.هاري والفلسفة، والبيولوجيا، وغ

يف التعبـري  ا وسـيلتهمآربـه، كمـا أّ�ـ االتصـال يـدرك حاجتـه، وحيصـل طريق هذاعن و 

يـول واالنفعـاالت ملا ذه الرتمجة عما خياجل النفس منه، و عن آالمه وآماله وعواطفه

وقـال د. حممـود  ٣.حيـاءاأل الفـروق بـني اإلنسـان وغـريه مـن ، تعد مـن أظهـرواخلواطر

                                                           
      ٦. سورة البقرة.ص. القرآن الكرمي ١
( الطبعة الثالثة : بريوت. دار الثقافة اإلسالمية فقه اللغة العربية وخصائصها الدكتور إميل بديع يعقوب،  ٢

  ١٣بدون السنة). ص. 
( الطبعة العاشرة : القاهرة. دار املعارف بدون  املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم، ٣

  ٤٣السنة). ص. 
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السـمة الفريـدة يتميـز وسـيلة االتصـال بـني النـاس، وهـي  يعلي السمان عن اللغة هـ

اللغـــــة أداة  مــــة أنّ يوذكـــــر أيضــــا الــــدكتور رشـــــدي أمحــــد طع �٤ــــا اجلــــنس البشــــري.

إنسـان  االتصال، ومن خالهلا تكتسب قيمتهـا بقـدر�ا علـى التعبـري عـن حـوائج كـلّ 

ولإلنسـان لغتـه اإلراديـة  ٥اللغة أيضا بنت أي ثقافة كانت. م، و إنّ �والوفاء مبطلوبا

  ٦يتعلمها من بيئته. اليت

وســـيلة وأداة وهـــي دور اللغـــة بـــني جمتمـــع البشـــر مهـــم للغايـــة.  لقـــد عرفنـــا أنّ 

لـك مـن هلم ومقاصدهم وغري ذوميو لالتصال والتفاهم بينهم للحصول على إراد�م 

وســيلة وهــي  أن يتصــل بــآخر بــدون أيّ  إنســان املــآرب االجتماعيــة. وال ميكــن أليّ 

  اللغة.

اللغـــة فاللغـــة أداة االتصـــال والتفـــاهم بـــني ا�تمـــع البشـــري،  واإلضـــافة إىل أنّ 

تهـا  األمـم كافـة بلغا�ـا وتعمـل علـى ترقيّ ة وحضـار�ا، ولـذلك قافـة األّمـأيضا عنـوان ث

  ٧كما ذكر حممود تيمور.

                                                           
بدون الطبعة : القاهرة. دار املعارف، ( التوجيه يف التدريس اللغة العربيةدكتور علي السمان،  ٤

  ١٨.ص. )١٩٨٣
(بدون الطبعة : منشورات  مناهجه وأسالبه -تعليم اللغة العربية لغري الناطقني �ارشدى أمحد الطعيمه،  ٥

  ٢٦). ص.م١٩٨٩ / هـ١٣١املنظمة اإلسالمية الرتبية والعلوم والثقافة. 
( بدون الطبعة : الغخالة. مكتبة غريب،  طروق تدريس اللغة العربيةدكتور عبد املنعم سيد عبد العال،  ٦

  ٨بدون السنة ). ص. 
  ٤وت املكببة العصرية. بدون السنة).ص.(بدون الطبعة: بري  مشكالت اللغة العربيةحممود تيمور،  ٧
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اهللا تعـــاىل اختـــار اللغـــة العربيـــة مـــن  يف هـــذه الـــدنيا، أنّ  ومـــن اللغـــات الكثـــرية

وذكــر ســبحانه م اخلــامت،  عليــه وســلّ ى اهللاغــات حلمــل رســالة نبينــا حممــد صــلّ ســائر الل

 يف آيـات كثـرية منهـا، قولـه تعـاىل: "وهـذا لسـان عـريبّ   القـرآن الكـرميوتعاىل أيضـا يف

العربيـة مازالـت اللغـة  .٩ا لعلكـم تعقلـون"ا أنزلنـاه قرآنـا عربيّـ، وقـال أيضـا: "إنّـ٨مبني"

اللغــة العربيــة بالنســبة  ني يف العــامل، نظـرا لوضــع هــذهمعميقـة اجلــذور يف قلــوب املســل

لــيم املصــادر الــيت تنشــق منهــا مجيــع تع احلــديث النبــوي املصــدرين مــن أهــمللقــرآن و 

منــذ عهــد ١٠ة.تطبيقهــا يف حيــا�م اليومّيــم الــيت جيــب أن يفهمهــا املســلمون و اإلســال

يراد لذاتـه، لـيس قد اعتنت باللغة العربية، وعد�ا هدفا  يةاإلسالمة مّ كانت األقدمي  

 لعــزّ ال، فكــان هلــا ة علــى ذلــك امليــو لرســالة، وســارت األّمــاجمــرد وســيلة حلمــل تلــك 

  والتمكني يف هذه الدنيا.

تعلم ا بــأعجميّــا و كثــري مــن املســلمني عربيّــ  ن يهــتمّ العصــر، أ وال غرابــة يف هــذا

احلــديث هلــا الزمــان القــدمي و وعنايــة املســلمني بتلــك اللغــة يف اللغــة العربيــة وتعليمهــا، 

ة رمحــه اهللا: " ين، وقــال ابــن تيميّــالــدّ  لغــة اللغــة العربيــة هــي هــا: أنّ أســباب كثــرية، أمهّ 

ـــدّ  إنّ  ـــة مـــن ال ة الســـنّ فهـــم الكتـــاب و  فـــرض واجـــب، فـــإنّ  ين، و معرفتهـــااللغـــة العربي
                                                           

  ١٩٥سورة الشعراء: :  القرآن الكرمي ٨
  ٢سورة يوسف: :  القرآن الكرمي٩

جاكرتا: فوستاكا عارف،  (الطبقة األوىل؛ مقدمة العربية امليسرةمصطفى حممد نوري و حفصة إنتان،  ١٠

  م)، ص. أ ٢٠٠٨ / هـ ١٤٢٩
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ـــتمّ  فـــرض، وال يفهـــم إالّ  ـــه فهـــو واجـــب". الواجـــب إالّ  باللغـــة العربيـــة، ومـــا ال ي   ١١ب

العبــادة مــن الصــالة و الــدعاء وتــالوة القــرآن الكــرمي، وكثــري مــن شــعائر اإلســـالم ال 

 وبناء على هذا القول يدلّ  باللغة العربية. رها إالّ فهمها وتدبّ  ى وال يتمّ أن تؤدّ  ميكن

ـــيـــة اللغـــة العربيـــة، حبيـــث إ�ـــا جيـــب علـــى أمهّ  ا علـــى املســـلمني تعلمهـــا وتعليمهـــا عربّي

  ا.وأعجميّ 

للغـة ا ا حقيقيـا تامـا تطلـب معرفـة تـدريسإتقانـ وتعليمهـا وإلتقان اللغة العربية

ـــســـرتاتيجيّ ة واالفالوســـائل التدرســـيّ  .العربيـــة ا يف معرفـــة ا أساســـيّ يلعبـــان دور  ةة التعليمّي

 ةسـرتاتيجيّ اال يف صـناعة مـاهراون ن يكـأ البـد املدرس اللغـويّ ف ،العربيةتدريس اللغة 

بـد للمـدرس أن ميـارس ال  .عةاملتنوّ  ةالتدريسيّ  لائوساستعمال ال و ،ةاللغويّ  ةيّ التعليم

ن آلـة أو أن يكو  ةلبيان موائده أمام احملاضرة التدريسيّ  هذه الوسائلنفسه باستعمال 

  .التالميذ لنقصان الصعوبة اليت يوجهها

هـذه الرسـالة هـي  بحـث ميـدان ال أن علـى  كاتـبال اختـار ،لـكبناء على ذو 

سـبب تطبيقـي،  بني: أوالبسـب غـووا والية باجينج منطقة ينمعهد سلطان حسن الدّ 

هــذه الوســائل املصــورة مل يطبقهــا مــدرس اللغــة العربيــة مــن قبــل عنــد التــدريس. ثانيــا 

   .ينمعهد سلطان حسن الدّ  خترج الكاتب من سبب نصيب،

                                                           
 هـ٣١٩بريوت. دار العامل الكتب،  (بدون الطبعة، املستقيماقتضاء الصراط ابن تيمية احلراين،  ١١

   ٥٣). ص.م١٩٩٩/
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  البحث : مشكالتانىالفصل الثّ 

علهـــا م هنـــا أســـئلة جية الســـابقة، فيقـــدّ مـــن اخللفيّـــ الكاتـــببنـــاء علـــى مـــا قـــدم 

   ملشكالت البحث فيما يلي: احتديد

قبل  احلادي عشر فالصّ لتالميذ  ةغة العربيّ اللّ  تعلمنتائج  كانت  كيف .١

 ينمبعهد سلطان حسن الدّ  يف املدرسة العالية ةر استخدام الوسائل املصوّ 

  ؟غووا والية باجينج منطقة

بعد  احلادي عشر فالصّ لتالميذ  ةغة العربيّ اللّ  تعلمكانت نتائج كيف   .٢

 ينمبعهد سلطان حسن الدّ املدرسة العالية يف  ةر استحدام الوسائل املصوّ 

  ؟غووا والية باجينج منطقة

 فالصّ لتالميذ  ةغة العربيّ اللّ  تعلمنتائج  يف رفع فّعال رةالوسائل املصوّ هل  .٣

والية باجينج  ينمبعهد سلطان حسن الدّ  املدرسة العاليةيف  عشراحلادي 

  ؟غووا منطقة

  الموضوع توضيح معانيالث: ثّ الفصل ال

الكاتــب شــرح  البحــث، يهــمّ  ن ســوء الفهــم ملعــىن املوضــوع يف هــذلالبتعـاد عــ

 املصطلحات اآلتية:
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ــ .١  الوســائل املصــّورةعقــب أو نتيجــة مــا ظهــر مــن  هــي الوســائل املصــّورة ةفعالّي

 دريسبعد تطبيقها يف التّ 

حا أداة قـــــادرة علـــــى إيصـــــال صـــــطالا يلةوالوســـــ .ةوســـــيلمجـــــع مـــــن وســـــائل لا .٢

 .١٢الرسالة، وحفظ أفكار ومشاعر ورغبات التالميذ

سالة، وحفـظ أفكـار ومشـاعر أداة قادرة على إيصال الرّ رة هي املصوّ  ائلالوس .٣

 .وصيلة الصورالميذ بورغبات التّ 

 .١٣ورْفع ضّد وْضع  يرفع وزن فـَْعل-رفع رْفع مصدر .٤

بعــــد إجـــــراء  الميـــــذالتّ  امتحــــان وهـــــي حاصــــل تــــائج مجــــع مـــــن نتيجــــةالنّ  .٥

 .اإلمتحانات

إجـــراء بعـــد الميـــذ التّ  حيصـــل عليهـــاذي راســـة الّـــنتـــائج الدراســـة كتحصـــيل الدّ  .٦

 .اإلمتحانات

موضــــوع املــــراد مــــن هــــذا  أنّ للكاتــــب  ضــــح وتبــــّني تّ إ املــــذكورةفمــــن الشــــروح 

عشـر لرفـع نتـائجهم  ف احلاديالصّ  لتالميذرة استعمال الوسائل املصوّ هو  باإلمجال

 .غووا والية باجينج منطقة ينمبعهد سلطان حسن الدّ  ةغة العربيّ اللّ  يف تعلم

  أهداف البحث وفوائدهابع: رّ الفصل ال

                                                           
12 Arief Sadiman, Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatanya (PT 

Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2 
13

 Achmad Warson Munawir dan Muhammad Fairuz, Al Munawwir Edisi Indonesia – Arab 
(cetakan pertama, Surabaya. Pustaka Progressif, tahun 2007). H. 516 
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 البحث أهداف  . أ

 :جلها الكاتب هيذى قام من أاألهداف الّ  إنّ 

قبـــــل  احلـــــادي عشـــــر فالّصـــــلتالميـــــذ  ةغـــــة العربّيـــــاللّ  تعلـــــمنتـــــائج  عرفـــــةمل .١

 ينمبعهد سلطان حسـن الـدّ  يف املدرسة العالية ةر استخدام الوسائل املصوّ 

 .غووا والية باجينج منطقة

بعـــــد  احلـــــادي عشـــــر فالّصـــــلتالميـــــذ  ةغـــــة العربّيـــــاللّ  تعلـــــمنتـــــائج  ملعرفـــــة .٢

 ينحسـن الـدّ مبعهد سلطان املدرسة العالية يف  ةر دام الوسائل املصوّ خاست

 .غووا والية باجينج منطقة

لتالميـــذ  ةغــة العربيّـــاللّ  تعلـــمنتــائج  يف رفـــع فّعـــال رةالوســـائل املصــوّ  ملعرفــة  .٣

والية  ينمبعهد سلطان حسن الدّ  املدرسة العاليةيف  احلادي عشر فالصّ 

 غووا. باجينج منطقة

 البحث فوائد  . ب

ل فوائده القسم األوّ الفوائد واملنافع يف هذا البحث تنقسم إىل قسمني؛ 

  نظريا والثاين تطبيقيا:

 نظريا 
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اللغة  رة يف رفع نتائج تعلمالوسائل املصوّ عن  إفادة وزيادة معارف وعلوم

مبعهد سلطان حسن  يف املدرسة العالية احلادي عشر فالصّ ة لتالميذ العربيّ 

 .غووا والية باجينج منطقة ينالدّ 

 تطبيقيا 

  يلي:املنافع من هذا البحث فيما 

 للمدرسة -

نتيجة هذا البحث ميكن جعلها مرجعا إلثراء العلوم، وترقّية اسرتاتيجّية 

الّتعلم والّتعليم وخياريّا يف حل مشكالت تالميذ الّصّف احلادى عشر يف 

تعلم الّلغة العربّية وتعليمها للمدرس باملدرسة العالية ملعهد سلطان حسن 

  الّدين.

 

 للمدرس -

نتيجة هذا البحث تكون دليال ملدّرس الّلغة العربّية لرتقّية طريقة الّتدريس 

  ّصورة.واستعمال الوسائل امل

 للتالميذ -
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ضوعات و نتيجة هذا البحث ستساعد الّتالميذ يف ترقية ما هلم من فهم امل

يف حرم املدرسة أو يف  غةيف املدرسة. وتطبيق استعمال اللّ  التدريسية

 ك.املسكن أو غري ذل

  أساس ترتيب الرسالة: خامسالفصل ال

غة اللّ  رة يف رفع نتائج تعلمالوسائل املصوّ  ةفعاليّ  هذه الرسالة حتت املوضوع "

 ينمبعهد سلطان حسن الدّ  يف املدرسة العالية احلادي عشر فالصّ ة لتالميذ العربيّ 

حتت   ندرجت ،متتابعة توي على مخسة أبوابحتالرسالة  "غووا والية باجينج منطقة

بتشكيل اإلطار العاّم  فلتوضيحها، قام الكاتب .فصول كّل باب منها  عدد من

تشكيال منطلقا من وحدة فكرية مرتابطة يرتبط بعضها ببعض بقوة  لرسالةحملتويات ا

كون مستويف ول حىت تكتمل فتمن األبواب، فالفص الرسالةتألف وذلك أن تفائقة. 

  الشروط العلمّية الالزمة.

فصول  مخسةإىل  لكاتبول يعىن بباب املقدمة، وأوصله افالباب األ

،  مشكالت البحثو  ، ة املشكالتخلفيمتتابعة، فأوضح يف كّل فصل منها: 

، فختم الباب يف النهاية  أهداف البحث وفوائده، و  توضيح معاين املوضوعو 

   .أساس ترتيب الرسالةب
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 فصول؛ عشر إىل كاتبوأوصله ال ،بالدراسة املكتبيةيعىن الباب الثاين و 

، الوسائل احلسّيةو  ،أنواع الوسائلو  ،الوسائل عريفتبحيث يقوم يف كّل فصل منها 

إرشادات عامة يف  ، وورة و استعماهلال املصّ ائع الوسا صنو  ،الوسائل الّلغويّةو 

 منافع، و رةاملصوّ إرشادات خاّصة يف استخدام الوسائل ، و استخدام الوسائل املعّينة

  .ونتائج التعلم هاضعفوسيلة املصورة الدراسية و 

 مخسة إىل كاتبأوصله ال، و ناهج البحث، فيعىن مبالباب الثالث أماو  

، ةموذجيّ العينة النّ ا�موع الكلي، و حيث أورد يف كّل فصل منها: ؛ متتابعة فصول

  .ةالبحثيّ طريقة حتليل املواد ، مثّ يّ دوات البحث العلمأو ، وطريقة مجع املعلومات

فقد أوصله ، نتائج البحثفيعىن بالرابع الذي هو لّب البحث،  البابأما 

حملة عن املدرسة  حيث أورد يف كّل فصل منها: ،متعاقبا لو فص أربعة إىل كاتبال

احلادي  فّ الصّ نتائج تعّلم الّلغة العربّية لتالميذ ، ينالعالية مبعهد سلطان حسن الدّ 

 مبعهد سلطان حسن الّدين يف املدرسة العاليةقبل استخدام الوسائل املصورة  عشر

 احلادي عشر فّ الصّ نتائج تعّلم الّلغة العربّية لتالميذ ، غووا والية باجينج منطقة

والية  مبعهد سلطان حسن الّدين املدرسة العالية بعد استخدام الوسائل املصورة يف

سائل املصّورة يف رفع نتائج تعّلم الّلغة العربّية لتالميذ فعالّية الو ، غووا باجينج منطقة
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والية باجينج  مبعهد سلطان حسن الّدين يف املدرسة العالية احلادي عشر فّ الصّ 

  .غووا منطقة

أوصـــــله ؛ ففيعــــىن مبوضــــوع اخلامتــــة البحـــــث، آخــــر البــــاب اخلــــامس أي أمــــاو 

  ، واملقرتحات.اتالباحث إىل فصلني كذلك، حبيث يورد يف فصل منهما: اخلالص

  

  

  

 

 

 

 

  الباب الثّانى

  البحت المكتبيّ 

 تعريف الوسائل: الفصل األّول
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الالتينّية، معىن حرفيا  " Mediusتأيت من " ميديوس كلمة  لغة لائوسال

،"الوسيطة" أو "مقّدمة" يف الّلغة العربّية، وسائل كوسطة (الوسائل) أو ""الوسط

   ١٤املتلّقي للرسالة.متهيد الّرسائل من املرسل إىل 

الوسائل إصطالحا كّل ما يستعني به املعّلم على تفهيم الّتالميذ من الوسائل 

" يف كتاب وين Rossi and Breidleوقال أيضا روس وبريدل" ١٥الّتوضيحّية املختلفة.

" أّن الوسائل الّتعليمّية مجيع اآلت ومادة تتمكن استعمال Wina Sanjayaسنجايا"

  ١٦الّرتبّية منهم، الرّاديو، الّتليفزيون، الكتاب، اجلريدة، ا�ّلة وغريها.حتقيق هلدف 

لقد عرفنا من الّتعريف الّلغوّي واإلصطالحّي أّن هلذه الوسائل أمهّية كبرية يف 

الّتدريس. ومن هنا دعا الكاتب إىل استخدام الّوسائل الّتوضيحّية وهي منها 

  أمام تالميذ. الوسائل املصّورة عند إلقاء احملاضرة

والدراسة تعلم لغة أجنبية ليس باألمر السهل أو اهلني، لكنه مع البحث 

 لتعليم اللغة يف وقت قصري وجبهد معقول، ولقد أمكن الوصول إىل عدة وسائل

ئج يف بعض األحيان مرضية موضع التجربة، وكانت  النتا وضعت هذه الوسائل

  للغاية.

                                                           
14 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (cet.XV. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) h. 3. 

ة. دار املعارف بدون السنة). ( الطبعة العاشرة : القاهر  املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم، ١٥

  ٤٣٢ص. 
16 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajan Berorientasi Standar Proses Pendidikan ( cet. VI, 

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) h. 163. 
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تبعا لسن الدارس والبيئة اليت يعيش فيها  وختتلف صعوبة تعلم اللغة األجنبية

أثناء تعلمه للغة، وختتلف أيضا صعوبة تعلم اللغة األجنبية حسب طبيعتها من 

حيث مشا�تها أو اختالفها يف الصوت أو الكتابة للغة الدارس األصلية، ومن مث 

ات لغيسهل على العريب مثال تعلم اللغة الفارسية أو األردية، ويشق عليه تعلم ال

  ١٧األوربية أو اللغة الصينية.

 الفصل الثّانى: أنواع الوسائل

  ذه الوسائل العامة إىل نوعني :الكاتب ه ردّ 

وسائل حسّية، وهي ما تؤثّر يف القّوى العقلّية بوساطة احلواس، وذلك  )١

 ١٨بعرض ذات الشىء، أومنوذجه، أوصورته، أو حنو ذلك.

العقلّية بوساطة األلفاظ، كذكر وسائل لغويّة، وهي ما تؤثّر يف القّوى  )٢

 ١٩املثال، أو الّتشبيه، أو الّضد، أو املرادف.

 ةالوسائل الحسيّ الث: الفصل الثّ 

                                                           
(املقالة اليت قدمت  بـهادروس الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني  ،مشروع العربية للجميع١٧

  .١١٨هـ)، ص.  ١٤٢٤عند الربنامج التدريبـي يف اململكة العربية السعودية 

( الطبعة العاشرة : القاهرة. دار املعارف بدون السنة).  املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم،  ١٨

  ٤٣٢ص. 

هرة. دار املعارف بدون ( الطبعة العاشرة : القا اللغة العربيةاملوجه الفىن ملدرسى عبد العليم إبراهيم،  ١٩ ١٩

  ٤٣٢. السنة). ص
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  الوسائل احلسّية مزايا  . أ

  رمزايا من الوسائل احلسية كما رأى من كتب الرتاث وهي: يبني الكاتب

 أّ�ا جتلب الّسرور للتالميذ، وجتدد نشاطهم، وحتبب إليهم املدرسة. )١

أّ�ا تضفى على الّدرس احلياة، مبا يتطلبه استخدامها من احلركة  )٢

 والعمل.

 ا ترهف احلواس، وتدعو إىل دقة املالخظة.أ�ّ  )٣

م أدركوها عن الميذ، أل�ّ ذهان التّ تساعد على تثبيت احلقائق يف أ )٤

 ٢٠طريق احلواس املختلفة.

  

 

  أمثلة الوسائل احلسّية  . ب

رســــني أن يطبقهــــا يف التــــدريس أمــــام هــــذه أمثلــــة الوســــائل احلســــية، جيــــوز للمد

  احملاضرة وهي: 

                                                           
هرة. دار املعارف بدون ( الطبعة العاشرة : القا املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم،  ٢٠ ٢٠

  ٤٣٢. السنة). ص
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عبري وميكن اإلنتفاع �ذه الوسيلة يف دروس التّ  ذوات األشياء: )١

علم، أو ساعة، ة، ذلك كاستخضار زهرة أو مثرة، غري للصفوف الصّ 

 أو حقيبة، أو حنو ذلك.

عبري، أو األناشيد، مناذج جمسمة: ويستعان �ا كذلك يف دروس التّ  )٢

اإلمالء، أو القراءة، كنموذج للهرم، أو لطائر، أو احليوان أو حنو أو 

 ذلك.

يد. عبري والقراءة واألناشور: وهي كنماذج ينتفع �ا يف دروس التّ الصّ  )٣

ىب، لتوضيح املعاين واألفكار صوير األدا يدخل يف هذه الوصيلة التّ ممّ 

 ص.والنّ أنها البيت يتضمّ  اّليت

صوص يف النّ  تردّ  ن البلدان واملواقع اّليتة: لبيارات اجلغرافيّ املصوّ  )٤

يت تعرض يف مناسبات  ، الّ قراءة، ملعرفة أجزاء الوطنوموضوعات ال

 ة.غة العربيّ كثرية من دروس اللّ 

مها يف بيان االجتاهاد ة: وميكن صنعها واستخداسوم البيانيّ الرّ  )٥

 غة يف العصور املختلفة.ة لفنون اللّ اخلصائص الفنيّ األدبّية، 

ة: وحتمل هذه األلواح جدوال توضح بعض القواعد اح املوضوعيّ األلو  )٦

 ة.ة أو اإلمالئيّ حويّ النّ 
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 : (إنّ ّني يته واضحة ال ختفى، ويقول بعض املربّـ ورات: أمهّ بّ السّ  )٧

، وهو ال حيسن استعمال الّسّبورة، ذي يدخل الفصلاملدرس الّ 

يستخدم ورة تتيح لتلميذ أن بّ السّ  ساوى نصف املدرس). ذلك ألنّ ي

حاسة البصر، برؤية احلقائق مدونة، بعد أن استخدام حاسة السمع 

 يف تلقيها باألذن عن نطق املدرس.

 البطاقات: ليحسن التالميذ يف فهم الدرس مبرحلة املبتدئني. )٨

ة، لتعليم القراءة للمبتدئني، اللوحات: منها اللوحات الرمليّ  )٩

أو الكلمات، أو ة لتثبت فوقها مناذج للحروف، واللوحات الوبريّ 

 ة.ل باملرحلة اإلبتدائيّ العبارات،  ذلك يف تعليم القراءة  للصف األوّ 

دة للرتتيالت الرآنية، أو ل فيها مناذج جيّ لة: وتسجّ األشرطة املسجّ  )١٠

دوات، أو ما ألقي ل فيها مادار يف إحدى النّ عر، أو يسجّ إللقاء الشّ 

 حنو ذلك. اظرات، أو احملاضرات، أويف إحدى احلفالت أو النّ 

 اديوالرّ ك اإلذاعة )١١

ة، وحيسن أن ختصيص غة العربيّ املعارض: ونقصد �ا معارض اللّ  )١٢

 ٢١ .للمعرض إحدى حجرات املدرسة

                                                           
ة العاشرة : القاهرة. دار املعارف بدون السنة). ص. ( الطبع املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم،  ٢١٢١

٤٣٣  
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  ةغويّ الوسائل اللّ  :الفصل الرابع

 الوسائل الّلغويّة مزايا  . أ

  وضيح مبا يلي:ة عن غريها من وسائل التّ فظيّ متتاز العبارة اللّ 

إىل زمن أقّل ممّا يتطلبه استحضار هذه الّسرعة: فذكر الشىء حيتاج  )١

الشىء وعرضه، أو عرض صورته، أومنوذجه، أو رسم شكله، وقص 

 الّتارخيّية يتم يف وقت قصري، ال يتسع لتمثيلها. احلوادث

 أن ينطق. ا يريد إالّ ف اإلنسان يف تعبري عمّ غة ال تكلّ هولة: فاللّ السّ  )٢

 واحلقائق ا�ردة.ة، يّ غة أقدر على توضيح املعاين الكلّ واللّ  )٣

 

  صور للوسائل الّلغويّة  . ب

، ميكن للمدرسني فهما كثريا عن الوسـائل اللعويـة هذه صور للوسائل الّلغويّة

  وهي: 

األمثلة: فكثري من احلقائق تظل غامضة، ومضطربة يف الّذهن، حّىت  )١

 يعرض هلا املثال، فتستبني معاملها.

 يئني.ة بني الشّ وضيح بعالقة املشا�شبيه واملوازنة: التّ التّ  )٢
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الوصف: وإذا كان هذا الوصف دقيقا جدا، أمكن أن يعرض بلفظ  )٣

 ة.ورة احلسيّ صورة واضحة، تقرب من الصّ 

 يان معاينة يف بعة العربيّ الشرح: وهو ما يلجأ إليه مدرس اللّ  )٤

 صوص وحنوها.املفردات واألساليب يف دروس القراءة والنّ 

الميذ ة اخليال، وتزويد التّ القصص واحلكايات: وأثرها كبري يف تنميّ  )٥

 ٢٢باألفكار واملفردات واألساليب.

 .٢٣ةة ووسائل بصريّ أحيانا إىل وسائل مسعيّ  املعّينة الوسائل 

  رأى بعض املربـّّني تقسيمها إىل: 

 وسائل مسعّية .١

 ةوسائل بصريّ  .٢

 ةة بصريّ وسائل مسعيّ  .٣

  ومن اليسري أن نتبّني لكّل من هذه األنواع الّثالثة أمثلة خمتلفة ممّا سبق: 

ل اثامل، معيت تعتمد على السّ الوسائل الّ ة هي معيّ السّ  لائالوس .١

املصرياء واألشرطة  اإلذاعة، وأجهزة الّتسجيل، والوسائل الّلغويّة

                                                           
( الطبعة العاشرة : القاهرة. دار املعارف بدون  املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم،  ٢٢ ٢٢

  ٤٣٤السنة). ص. 
نية, (الطبعة الثا مدخل إيل املناهج و طرق التدريسحممد مزمل البشري و حممد مالك حممد سعيد,  ٢٣

  ١٣٣) ص. ١٩٩٥السعودية: دار اللواء للنشر و الثوزيع, 
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ذين هلم هذه الوسائل غري مناسبة عند الّ  أنّ  واستوانه الفنغراف. إالّ 

 .معسوء السّ 

يت منها الصور الّ  ،يت تستند إىل البصرالوسائل الّ ة هي الوسائل البصريّ  .٢

ورة، بّ السّ وك.٢٤ةال حراكة هلا كفلم السرد وفلم االطار وصورة مشسيّ 

 رات، واللوحات.ور، واألشكال، واملصوّ موذج، والصّ والنّ 

كة ور املتحّر الصّ اطقة، و ة اخليالة النّ ة البصريّ معيّ ومن الوسائل السّ  .٣

رائح ابتة والشّ ليفزيون) وكذلك األفالم الثّ اطقة (وتشمل األفالم والتّ النّ 

 ة.ور عندما يصاحب العرض تسجيالت صوتيّ والصّ 

ة، وميكن عليميّ فيما يلي عددا من الوسائل التّ  ناول الكاتبتوسوف 

  ابقة :قسيمات السّ إرجاعها إىل تقسيم أو أكثر من التّ 

  ورة "أو األخضر أو األبيض " السبّ اللوائح األسواد  .١

عليمي ة العمل التّ دريس، هي عدّ وسائل وأدوات التّ  فيه أنّ  ا ال شكّ ممّ 

ية على وجود هذه الوسائل واألدوات ة احلديثة تعلق أكرب أمهّ بيّ الرتّ  ، وأنّ ياجحالنّ 

 مدرسة. يف كلّ 

 ماذج أو الصور النّ  .٢

                                                           
24 Saiful Bahri Djamarah, Drs. Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (cet. III., Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2006) h. 124.   
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توصيل احلقائق دون تعب أو تردد م على  املعلّ الوسائل اليت تعّني  من أهمّ 

ز بإدراك بديهي للحقائق، وفهم سريع ملا يعرض ور، ملا تتميّ لتالميذه، النماذج والصّ 

  الميذ.أمام أنظار التّ 

ور م، يف هذا اإلطار، أن يعرض على تالميذه، بعض الصّ جب على املعلّ او 

ة، مما يضع عيانيّ ماذج لتفهيم الدرس وتوضيحه، ولتعليم بعض املواضيع بصورة والنّ 

ة  عقوهلم، وجيعلهم يدركون ما يود تعليميّ الميذ, فينّري األشياء قبل الكلمات أمام التّ 

 هلم بسرعة ووضوح.

 

  

  الراديو .٣

ة، وميكن أن عليميّ ميكن أن يستخدم الراديو حبيث يسهم يف الربامج التّ 

خدم ألمرين أن يستيستخدم أيضا لتعليم اجتاهات مرغوب فيها، ويشرتط كال ا

 .خداما مستنرياتبعناية وحرص اس

  لفازالتّ  .٤

وت يف نفس الوقت، ورة والصّ التلفاز وسيلة حديثة لإلتصال جتمع بني الصّ 

الم وتثقيق أكثر تأثريا ا جعل منه وسيلة إععة ممّ دة ومتنوّ لفاز متعدّ وإمكانيات التّ 
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لفاز شر التّ ينما، وقد انتعلى نفوس املشاهدين املستمعني من اإلذاعة والسّ  واستحوا

اس على شرائه ومشاهدة د كبري من النّ يف كثري من دول العامل، وازداد إقبال عدّ 

  براجمه.

  ورة و استعمالهال المصّ ائع الوسا صن: خامسالفصل ال

احملتاج األدوات و  ،الفصل ل قبل دخولائهز املدرس الوسامن األحسن جي

ال حنتاج حنتاج صورة وقلم.  ورق، مقص، وجيوز منل ائع هذه الوسا إليها يف صن

بإمكان املدرس  ،إضافة إىل ذلكصورة مفهومة يف العقول و كفي ل ،صورة مجيلة إىل

  ورة.ورة مباشرة على السبّ أن يرسم الصّ 

  :إىل تحتاجف ّتعليمّيةرة الوّ املص لائوسالع ا دريب يف صنة التّ ا كيفيّ أمّ 

  األلة املوجودة حول املدرسني  .١

 تة اخلياالقوّ  علجي  .٢

  نةإرشادات عامة في استخدام الوسائل المعيّ الفصل السادس: 

، يوجه املدرسني يف استخدامها املعّينة الوسائلهذه إرشادات عامة يف استخدام 

  وهي:

تزداد أمهّية هذه الوسائل وفائد�ا للتالميذ، إذا اشرتكوا يف اختيارها  .١

 مبتكرة.وإنتاجها ونأمل أن جندها يف املدارس صور ومناذج منوعة 
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ينبغي أن تعرض هذه الوسائل عندما متس احلاجة، وأن تبعد بعد  .٢

استنفاد أغراضها، وإّال كانت ملهاة للّتالميذ، ويسمح باستمرار عرض 

 الوسائل اّليت متتد فائد�ا للّتالميذ.

 يرعى يف غرضها على الّتالميذ أن يكون يف وضع مناسب هلم مجيعا. .٣

 ن التعقيد والغموض.جيب أن ختلو الوسائل احلسّية م .٤

جيب أن ختلو الوسائل املعيّنة مسايرة ملراحل النمو: فنبدأ بذوات األشياء  .٥

 إن أمكن، وبنماذجها ا�سمة وكذلك الرسم والّصور.

الوسائل الّتعليمّية التغىن عن املدرس، ولكنها تعنيه، ورمبا زادت أعباءه،  .٦

هد والدراسة، حني وهلذا جيب على املدرس أن يوليها نصيبا كبريا من اجل

 إعداده الّدروس، وأالّ يظن أّن يف عرضها ما يغين عن الّشرح.

جيب أن يكون املدرسة على وصيلة دائمة بإدارة الوسائل اليت أنشأ�ا  .٧

الوزارة، أو أعّد�ا املنطقة، لتنتفع بإنتاجها وجتار�ا ولتزود هذه اإلدارة 

  مبقرتحا�ا، فيتّم تبادل املنفعة.

  رةالمصوّ ة في استخدام الوسائل صّ السابع: إرشادات خاالفصل 

املصــــــورة، البــــــد املدرســــــني يف  الوســــــائليف اســــــتخدام  خاصــــــةهــــــذه إرشــــــادات 

  استخدام جتريبها وهي:
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 ة وفقا للظروف.ة املتكيفيّ ة الدراسيّ تسهل إجرء عمليّ  .١

ة ويبانية عن الوضع الواقعة من ناطقي اللغة تعني إعطاء صورة توضيحيّ  .٢

 العربية.

 ة.غويّ ة اللّ ق بالدراسيّ ف قيما يتعلّ صرّ م والتّ كلّ ارسني على التّ تثري اجلرأة للدّ  .٣

 ة السؤل وإيضاح املفردات.تسري جتهيز األغالم عن خلفيّ  .٤

 ارسني.ة للدّ تبعث احلماسة القويّ  .٥

  

  هاضعفوسيلة المصورة الدراسية و  الفصل الثامن: منافع

 نافعهام .١

 بني املدرس والطّالب مقاصدا.لالبتعاد عن سوء الفهم   )١

 اقتصاد األوقات وقّوة األساتذة.  )٢

 تقدمي األشياء الغريبة اجلديدة.  )٣

أشـــّد كـــامال اســـتعماهلا ممّـــا اســـتعمال الكلمـــات و اجلمـــل عنـــد   )٤

 شرح املواءد. 

 .�ّيج نشاطات الطّالب يف الّتدريس  )٥

 ارتفاع مخاسة الطّالب يف الّتدريس. )٦
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  الّتدريس.يؤثّر على الّتأثّر عند  )٧

  ضعفها .٢

 .ةيرتكز يف الناحية البصريّ  )١

لــيس مــن كثــري، للمــدّرس أن يّصــور تصــويرا جّيــدا كــامال كحــال  )٢

 واقع. 

يربز عن سوء الفهم يف القياس أو املكيال ( األشياء كبري أو  )٣

  ٢٥.صغري ) 

 ة لوجـــدنا أنّ الدراســـيّ املصـــّورة مـــن هـــذه الوســـيلة  ضـــغفوال نـــافعتأملـــت امللـــو 

 ها.ضعفها أكثر من نافعم

  الفصل التاسع: نتائج التعلم

قال مجارة وزين نتائج التعلم هي ماحصل تالميذ بعد إجراء عملية التـدريس، 

عــن نتــائج الــتعلم هــي حصــول تالميــذ مــن نتــائج الدراســة يف  و. ونكــلوقــال أيضــا 

نتــائج الــتعلم كاإلمتحــان أو   ورنطــو ذو رمحــةاملدرســة بوجــود األرقــام، وكــذلك رأى 

  التدريبات املقصود من اإلمتحان يعىن حلصول التائج يف معرفة جناح التالميذ.

                                                           
25Abdul Karim H. Ahmad, Media Pembelajaran (cet. I., Makassar: Badan Penerbit Universitas 

Negeri Makassar, 2007. h. 28.      
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ومــن هــذه التعريفــات لقــد عرفنــا أن نتــائج الــتعلم كالتحصــيل الدراســي الــذي 

 حصل عليه تالميذ يف إجراء التعلم وتدريسهم ومعها التغريات يف األدب والعمل.  

 

 

  الثالباب الثّ 

  منهج البحث

 يالمجموع الكلّ ل: الفصل األوّ 

  ي هو: كنتو ا�وع الكلّ ير أ سوهارسيميعند 
Populasi adalah keseluruhan subyek atau sumber data penelitian 

apabila peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada dalam suatu wilayah, 
maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. 26 

  املعىن:

من املواد للبحث العلمى إذا  ار ما يكون مصد ي هو كلّ ا�موع الكلّ  

اراد أن يبحث العناصري املوجودة يف الوالية فيكون ما حبثه البحث 

  ي. الكلّ 

  ي، قال: خر يف ا�موع الكلّ آويرى سوغيونو رأيا 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
mempelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.27 

                                                           
26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Cet, I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 102. 

27 Sugiyono, Metode Peneitian Pendidikan, (Cet. XII; Bandung: CV. Alfabeta, 20011), h. 117. 
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  املعىن:

والية تعميم تتكّون من موضوع البحث له كمية وخصيصة معينة  

  .ويليها سحب االستنباط لدراستهاأثبتها الكاتب 

ميكن الكاتب االستنباط على أّن ا�موع  نيعريفا سبق لنا من التّ ممّ 

البحث اّليت تكون مركز البحث للحصول  موضوعاتالكّلي هو مجيع 

على املعلومات. مبناسبة موضوع هذه الّرسالة فعّني الكاتب ا�موع 

الكّلي يف هذا البحث هو مجيع تالميذ الفصل احلادي عشر يف 

ا، وكان عددهم ثالثون املدرسة العالية مبعهد سلطان حسن الّدين غوو 

      تلميذا.

 ةموذجيّ العينة النّ انى: الفصل الثّ 

  ة هي: جيّ موذالعينة النّ  قال سوغيونو أنّ 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.28 

  املعىن:

  متتاز به. يذالّ ي ة هي جزء من أجزاء ا�موع الكلّ موذجيّ العينة النّ 

  أريكنتو هي: سوهارسيميالعينة عند 
Sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti29 

                                                           

28 Sugiyono, Metode Peneitian Pendidikan, (Cet. XII; Bandung: CV. Alfabeta, 20011), h. 118  
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  املعىن:

  ي املراد حبثهالكلّ  ا�موعجزء أو نائب 

  ذين نأخذ منهم العينة الميذ الّ ويف تعيني عدد مصدر املواد أو عدد التّ 

  اركنتو مبا يلى:  سوهارسيمية فقال موذجيّ النّ 
Apabila subjeknya kurang dari seratus orang, lebih baik diambil 

semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan apabila 
jumlah subjeknya lebih dari seratus orang, maka dapat diambil antara 20-30% 
atau lebih sebagai sampel.30 

  املعىن:

هم كلّ   ذمن مائة شخص فهو األفضل أن أخ إذا كان مصدر املواد أقلّ 

ي. وإن كان عدد مصدر ويكون البحث حبث العدد أو ا�موع الكلّ 

كثر من مائة شخص فعلى األحسن أن ختتار منهم بني عشرين أاملواد 

  ة. موذجيّ يف املائة إىل ثالثني يف املائة فأكثر ليكون العينة النّ 

 باملدرســة العاليــة ملعهــدالفصــل احلــادي عشــر عــدد تالميــذ  ومــن املعــروف أنّ 

تلميـذا فيكـون ا�مـوع ثالثـون  ،ين يف مديرية باجينج منطقة غوواسلطان حسن الدّ 

الصــف احلــادى عشــر يف قســم علــم هــي  الّنموذجيّــة، العينــة الكاتــبعلــه جيي الكلّــ

الـذان كـان عـدد كـل منهمــا الطبيعـة والصـف احلـادي عشـر يف قسـم علــم االجتمـاع 

                                                                                                                                                                     

29
Sugiyono, Metode Peneitian Pendidikan, (Cet. XII; Bandung: CV. Alfabeta, 20011), h.. 109 

30 Sugiyono, Metode Peneitian Pendidikan, (Cet. XII; Bandung: CV. Alfabeta, 20011), h. 108    



28 
 

تلميذا. فالصف احلـادى عشـر يف قسـم علـم الطبيعـة كـا�موع ا�ـرب والصـف  ١٥

 احلادي عشر يف قسم علم االجتماع كا�موع املراقب

 

  علوماتريقة جمع المط :الثالفصل الثّ 

  يف مجع املواد بطريقتني مها: الكاتبقوم ي

بقراءة  علوماتامل و املواد الكاتبمع جيهو أن  (library research) البحث املكتيب .١

ستخدمها الكاتب يف ا يذالكتب واملراجع املتعلقة �ذا البحث. واألسلوب الّ 

 هذا الصدد هي:

ء من الكتب واملراجع ار اآل الكاتب يقتطف، هو أن ةاملباشر  قتطفاتامل )١

 ياق.  السّ مباشرة دون أن يغّري 

راء العلماء والكتب بزياذة آ الكاتب يقتطفغري املباشرة هو أن  قتطفاتامل )٢

 ىن.عاجلملة أونقصها دون أن ختالف امل

 :الكاتب جبمع املواد غري ما يأيتقوم يهو أن   (field research)  يداينالبحث امل .٢

جلمع املعلومات عن  التالميذ الكاتباالمتحان وميتحن �ا  وأ  (test)اإلختبار )١

 مبعهد سلطان حسن الدين. ميذ الفصل احلادي عشرمهارة تال



29 
 

يقام �ا ملعرفة العوامل اّليت تؤثّر تالميذ الفصل احلادي  (interview) املقابلة )٢

 عشر باملدرسة العالية ملعهد سلطان حسن الّدين.

فيها الكاتب املعلومات مع جي يتريقة الّ هي الطّ  (dokumentasi) ّيةقالوثي ريقةالطّ  )٣

بتسجيل األشياء اّليت تتعلق مبسائل البحث. سيأخذ الكاتب املعلومات عن 

أحوال املدرسة واملباين ومكمالت املدرسة وغريها من األشياء اليت تتعلق 

 .مبباحث هذه الرسالة

طريقة مجع املعلومات باملراقبة املباشرة على هي  (observasi) املالحظةطريقة  )٤

ة العالية ملعهد سلطان حسن تالميذ الفصل احلادي عشر باملدرسمهارة 

املعلومات املتعلقة  الكاتبدراسة. وكذلك أيضا جيمع الدين بعد 

  باستجابات التالميذ باستخدام ورقة املراقبة.

  يّ دوات البحث العلمأ :الفصل الّرابع

  اركنتو عنها حيث قال:  سوهارسيميشرح 
Instrumen penelitian adalah alat untuk memperoleh data, atau ini harus 

dipilih sesuai dengan data yang diinginkan. 31 

وسائل حلصول على املواد. وهذه  يّ املعى: أدوات البحث العلم

  .مناسبا بنوع احملتاجة الكاتبىت اختارها الوسائل الّ 

  جلمع العلومات هي:  الكاتبستعملها يىت الّ  يّ ومن أدوات العلم         
                                                           

31
Sugiyono, Metode Peneitian Pendidikan, (Cet. XII; Bandung: CV. Alfabeta, 20011), h.108. 
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نتائج  اإلختبار، استخدمها الكاتب ليكون دليال كتابيا يف معرفة رفع )١

عهد احلادي عشر باملدرسة العالية مب فالصدراسة اللغة العربية لتالميذ 

 سلطان حسن الدين يف منطقة غووا.

مجع املواد مبقابلة  يف جهزها الكاتبطريقة الىت  هيريقة املقابلة ط )٢

مبعهد  يف املدرسة العالية احلادي عشر فّ الصّ تالميذ مع  سنياملدرّ 

 .غووا والية باجينج منطقة ينسلطان حسن الدّ 

الطّريقة الوثيقة؛ يستخدمه الكاتب جلمع املعلومات املتعلقة �ذا  )٣

 البحث.

ة أثناء مراقبته عمليّ  أي الطّريقة اّليت جهزها الكاتب املالحظةطريقة  )٤

دراسة اللغة العربية لتالميذ رفع نتائج ة على عليم املباشرة خاصّ علم والتّ التّ 

ين يف عهد سلطان حسن الدّ احلادي عشر باملدرسة العالية مب فّ الصّ 

 منطقة غووا.
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  ةطريقة تحليل المواد البحثيّ الفصل الخامس: 

بطريقــــة الوصــــف  كاتــــبحتللهــــا الالبحــــث العلمــــي  هــــذا يفاملــــواد املوجــــودة 

  :الكمي, وهي

يف  احلادي عشر فّ الصّ ة لتالميذ غة العربيّ اللّ  نتائج تعلمملعرفة   . أ

 غووا والية باجينج منطقة ينمبعهد سلطان حسن الدّ  املدرسة العالية

املواد  كاتبوبعده، حتلل ال املصّورة استخدام الوسائلقبل تطبيق 

 برموز املئوية :

 

� =
�

�
	× 100 

P=presentase 

F=prekwensi 

N=Jumlah sampel32 

                                                           
32Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pengajaran (Cet. XIV; Jakarta : PT. Grafindo Persada, 

2004), h. 43.  
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نتائج  رة يف رفعاستخدام الوسائل املصوّ  معرفة فّعالا للوقوف على أمّ   . ب

 يف املدرســـة العاليـــة احلـــادي عشـــر فّ الّصـــة لتالميـــذ غـــة العربيّـــاللّ  تعلـــم

ســتعمل يف غــووا واليــة بــاجينج منطقــة ينمبعهــد ســلطان حســن الــدّ 

 :  t-test الكاتب

t=	

�
��	

�		
�
��

�
���	� 		���
��	� 	��� 	�

�
�

��	
� 	

�

��	
�	

 

1

_

X  :Nilai rata-rata kelas eksperiment 

2

_

X  : Nilai rata-rata keles kontrol 

sS1
2 : Jumlah standar skor dari kelompok eksperiment 

sS2
2 : Jumlah standar skor dari kelompok kontrol 

 n1       : Jumlah sampel pada kelompok eksperiment 

n2          : Jumlah sampel pada kelompok kontrol 

1  : Constant number 

2  : Number of class 

t     :Hasil Perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dengan   

kelompok kontrol 
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(Gay,L.R.,1990:400) 

  ابعالباب الرّ 

  نتائج البحث

 ينل: لمحة عن المدرسة العالية بمعهد سلطان حسن الدّ الفصل األوّ 

 حملة قصرية .١

املدرسة العالية مبعهد سلطان حسنن الّدين إحدى املدارس العالية املدنّية 

املوجودة يف والية غووا اليت كان معهدها يف مبدإ إنشائه يسمى مبعهد مرضّية. أّول 

إنشاء هذا املعهد "منصور داينج نونتونج" رمحه اهللا املتوىف يف اليوم الثّالث من مهد 

والعشرين من نوفمرب سنة ألف وتسع مائة واثنني وسبعني للميالد قبل أن حيقق هذا 

  األمل الّشريف.

الرغبة يف إنشاء هذا املعهد واصلها ابنه حممد عارف، حّىت أن حقق قيام 

. املرحلة الّرتبويّة املفتوحة ١٩٨٧-١٩٨٦الدراسي  معهد مرضية رمسيا يف العام

  عندئذ هي املرحلة املتوّسطة (الثّانويّة) فحسب. 
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ويف مبدإ إنشاء هذا املعهد، ال يتقدم سريعا بسبب مشكالت يواجهها، 

لكن حبسن جهاد أمجع مؤسس املعهد املديرين، واملسامهني، وزعماء الّشؤون 

اع للحديث عن حماوالت ترقية املعهد يف مكتب غووا االجتماعّية والّدينّية يف اجتم

. ومن هذا ١٩٩٠) املنطقية اليوم األّول من شهر أبريل Golkarلرئاسة غولكار (

االجتماع اتفاق على تبديل اسم معهد مرضية مبعهد سلطان حسن الّدين حتت 

العقود ظّل مؤسسة تربويّة سلطان حسن الّدين وأصبح ذا هيئة قانونّية بوثيقة كاتب 

  .١٩٩١أبريل  ٤يوم  ٢الرمسّية رقم 

تبديل اسم معهد مرضية مبعهد سلطان حسن الّدين لتأبيد اسم أحد 

األبطال الستقالل إندونيسيا اّلذي كان كذلك ملك غووا، أال وهو سلطان حسن 

الّدين. إضافة إىل ذلك أّن تبديل هذا االسم شعار أو إعالم للجميع بأّن سلطان 

س ملكا فحسب بل هو كذلك ممّن نشر تعاليم اإلسالم يف شرق حسن الّدين لي

  جزيرة إندونيسيا خاصة.

كذلك اتفاق على فتح املرحلة الّرتبويّة   ١٩٩٠ومن االجتماع املنعقد سنة 

للمدرسة العالية. وهذا يساير رؤية املعهد للمسامهة يف تنفيذ أهداف الّرتبّية الوطنّية 

ء جمتمع املسلمني املثابرين كما هي مكتوبة يف عاما لتحقيق آمال الّشعب وإذكا

خاصة يف محل ورفع تعاليم اإلسالم  ١٩٤٥الدستور (الدساتري األساسية) سنة 
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حنو البلد ذي شخصية إندونيسيا ومتقية إىل اهللا عّز وجّل. فحينئذ فتحت املدرسة 

  ويّة فقط.العالية حيث قبل ذلك مل تفتح، إمنا املرحلة املوجودة هي املرحلة الثّان

املنهج اّلذي تنهج به هذه املدرسة يناسب مبنهج وزارة الّشؤون الّدينّية ووزارة 

الّرتبّية الوطنّية وألّن هذه املدرسة باملعهد فينهج أيضا مبنهج معهدي يشدد اهتمامه 

جبعل الّتالميذ والّتلميذات جييدون لغتـي العربّية واالجنليزيّة وحيسنون العلوم 

  ّليت سيعمل �ا يف أعماهلم اليومّية يف حرم املعهد.اإلسالمّية ا

املدرسة العالية مبعهد سلطان حسن الّدين كهيئة تربويّة يف والية غووا هلا 

رؤية ورسالة حيث أن رؤيتها هي متثيل املدرسة العالية كهيئة تربوية إسالمّية متفوقة 

العلوم الّدينّية والعلوم  تساعدها ظروف البيئة اجلّيدة إلجياد األجيال املتفوقني يف

  العامة والتكنولوجية. أّما رسالة هذه املدرسة ففيما يلي:

 ترقية فهم وعمل تعاليم اإلسالم )١

 إجياد ظروف البيئة الّدراسّية الّنظيفة واجلميلة طيبة املنظر والصحيحة. )٢

تزويد الّتالميذ والّتلميذات بالعلوم والّتكنولوجية على أساس اإلميان والّتقوى  )٣

 إىل اهللا عّز وجلّ 

ترقية املشاركة مع مجيع العناصر الّرتبويّة حنو رفع جودة الّرتبّية (إصالح  )٤

 جودي).
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 ةاجلغرافيّ  .٢

املدرسة العالية مبعهد سلطان حسن الّدين تقع يف باتنجالنجان 

)Pattunggalengang) قرية فارئيكايت (Paraikatte مديرية باجنج والية غووا، بستة كيلو (

 Bumiمن عاصمة مديرية باجنج بالضبط. وتقع قبل موقع خميم جديكا (مرتا 

Perkemahan Cadika مرتا مربعا  ٤٧,٥٠٠). هذه املدرسة حتل مساحة وسعها

) برقم Sungguminasaسنغوميناس ( ٢٠رقم  Po.boxهـ أ)  ٤،٧٥(

 .٠٨١٢٤٢٧٧٤٠١٩اهلاتف

 أحوال املدرسني .٣

العمليات الّدراسّية ولذلك حيتاج  املدرس من الوسائل أو األدوات اهلامة يف

إىل املدرس املتخصص اّلذي جييد املواد الّدراسّية املراد تدريسها. املدرس اخليايل ال 

يتصرف مدرسا فحسب بل يتصرف كذلك مؤدبا ومهذبا يستطيع أن يقوم بدور 

 والدي الّتالميذ والّتلميذات يف املدرسة. وجود املدرس يف حرم املدرسة ذو دور هام

    يف العمليات الّدراسّية ألّن املدرس من وسائل لنقل العلوم إىل الّتالميذ.
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بناء على الوثيقية، عدد املدرسني يف املدرسة العالية مبعهد سلطان حسن 

  الدين والية غووا كما يلي:

  ١جدول 

  أحوال املدرسني يف املدرسة العالية مبعهد السلطان حسن الدين

  ٢٠١٤-٢٠١٣للعام الدراسي 

  االسم  الرقم

  الدراسة األخيرة

  المادة

  التدريس

  الحصة  الصف  القسم  الشهادة  السنة

١.  
  ٢٠١٢  .بدم ،الدكتوراندوس مروان

S2  

جامعة 

  حممدية

تدريس 

  اإلندونيسية
  ٢٤ I,II,III  اللغة اإلجنليزية

٢.  
  حمكمة شرعية S1 IAIN  ١٩٨٧  الدكتوراندة ذليخة

  الفقه

  العقيدة واألخالق
I,II,III  ١٦  

٣.  
، حممد سامل. الدكتوراندوس

  م.بد.إ
٢٠١٢  

S2  

جامعة 

 حممدية

التنظيم الدراسي 

  اإلسالمي

  القرآن واحلديث 

   التاريخ اإلسالمي
I,II,III  ١٨  

٤.  
، الدكتوراندة احلاجة حسرة

  م.بد
٢٠١٢  

S2  

جامعة 

 حممدية

  ١٦  I,II,III  اللغة اإلندونيسية  اللغة اإلندونيسية

٥.  
 S1  ١٩٩٦  .س.إب ،دارقتين

UNHAS 
  العلم احلكومي

 PKN، االجتماعي

  والتاريخ والرياضة
I,II,III  ٣٢  

٦.  
 S1  ٢٠٠٥  .س.بد ،ست نور إسراء

UNM 
  ٢٠  I,II,III  الكيمياء  الكيمياء

٧.  
 S1  ٢٠٠٣  .س.بد ،حممد سوفة

UNM 
  ١٠  I,II,III  علم الفن  علم الفن
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٨.  
  ٨  II,III  احلساب  احلساب S1 IKIP  ١٩٩٨  الدكتوراندوس حبر الدين

  ٢٠٠١  .س.بد ،حممد أخيار أمني  .٩

S1  

جامعة 

 حممدية

  ١٢  I,II,III  احلساب  احلساب

١٠.  
 S1  ٢٠٠٨  .س.بد ،مريانةو ج

UNM 
  ١٩  I,II,III  والبيولوجي اجلغرافية  اجلغرافية

١١.  
  ١٠  STKIP TIK  TIK I,II,III  ٢٠٠٢  س.بد. ،حممد صادق

١٢.  
 S1  ٢٠٠٨  .س.بد ،مريايناك

UNM االقتصادي  االقتصادي  I,II,III  ١٠  

  ٢٠١٢  .، م.بد.إإ.س.بد ،نور سالم  .١٣
S2  

جامعة 

  حممدية

التنظيم الدراسي 

  اإلسالمي
  ١٠  I,II,III  مديةاحمل

  ٢٠١٢  فطرة فجر  .١٤

S1  

جامعة 

 حممدية

الدراسة 

  اإلسالمية
  ٢  I  اللغة العربية

١٥.  
  ٢  I التاريخ  التاريخ اإلسالمي S1 UIN  ١٩٩٠  خري النساء، س.أغ.

١٦.  
  ٦  I,III  الرياضة احملاكمة الدينية S1 UIN  ٢٠١٠  أكرب آدم، س.هـ إ.

  ٢٠١٠  حممد يوسف، ل.س.  .١٧

S1  

جامعة 

 األزهر

  ٨  II,III  اللغة العربية  العلوم الشرعية

 S2 UIN  ٢٠١٠  م.بد.إ س.بد.إ.، عزيز احلكيم،  .١٨
  تدريس

  اللغة العربية

  الدروس املعهدية

 (النحو)
I,II,III  ١٠  

 املدرسة مكمالت .٤

من املشكالت اليت نواجهها مؤخرا عدم توفر الوسائل واملكمالت املدرسية 

لتحقيق يف معظم املدارس مع أن هلا دورا هاما يف العمليات الدراسية كمساعدة 
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أغراض الدراسة. الوسائل واملكمالت املدرسية يف املدرسة العالية مبعهد السلطان 

حسن الدين تزداد وترتقى سنة بعد سنة بسبب املعونة اجليدة من املشرفني ورئيس 

واملسامهة الكبرية من قبل احلكومة ووالدي التالميذ املدرسة واملدرسني واملوظفني 

املتوفرة يف املدرسة العالية مبعهد السلطان حسن الدين  والتلميذات. أما الوسائل

  منطقة غووا ففيما يلي:

  ٢جدول 

  أحوال الوسائل املدرسية

  املدرسة العالية مبعهد السلطان حسن الدين

  البيان  ا�موعة  الغرف  الرقم

  جيدة  ١  غرفة رئيس املدرسة  .١

  جيدة  ١  غرفة املدرسني   .٢

  جيدة  ١  الغرفة اإلدارية  .٣

  جيدة  ٦  الفصول  .٤

  جيدة  ١  غرفة احلواسيب  .٥

  جيدة  ١  املكتبة  .٦

  جيدة  ١  غرفة الصحة  .٧
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  جيدة  ١  غرفة الكشافة  .٨

  جيدة  ١  غرفة اهليئة  .٩

  جيدة  ١  اجلمعية التعاونية  .١٠

  جيد  ١  املعمل  .١١

  انجيد  ٢  انالرياضي انامليدان  .١٢

  جيد  ١  املسجد  .١٣

  جيدة  ٤  مساكن التالميذ  .١٤

  انجيد  ٢  التلميذات امسكن  .١٥

  جيدان  ٢  مسكنا املشرفني  .١٦

  انجيد  ٢  اناملطبخ  .١٧

  جيدة  ١  الغرفة الفنية  .١٨

  جيدة  ١  غرفة الوسائل الرياضية  .١٩

  جيد  ١  املستودع  .٢٠

بناء على اجلدول السابق نرى أن الوسائل املتوفرة كافية خاصة يف الوسائل 

الدراسية حيث أن الغرض الدراسي سيتحقق بتوفر الوسائل اليت تتعلق بالعمليات 

  الدراسية.
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قبل  الحادي عشر فّ الصّ نتائج تعّلم الّلغة العربّية لتالميذ : ثّانيالفصل ال

 بمعهد سلطان حسن الّدين في المدرسة العالية استخدام الوسائل المصورة

  غووا والية باجينج منطقة

 نتائج البخث يف الصف احلادي عشر نم واد احلصول عليهاعلى امل بناء

فيقدم  املصّورة، ائلقبل استخدام الوس معهد سلطان حسن الدين،درسة العالية بامل

بة داخل اجلدول لبيان وتبسيط املواد اليت صدر من أجلها مكتو  الكاتب مواد أوىل

التالميذ والتلميذات. بناء على نتائج اإلمتحان املبدئي عند ا�موعني ا�رب 

 :واملراقب فحصل الكاتب على املواد كما يلي

  ٣جدول 

  املبدئي نتائج اإلمتحان 

  ا�موع ا�رب واملراقب

  نتيجة  قسم  مساءاأل  نتيجة  قسم  مساءاأل  رقم

١  

٢  

٣  

 أمحد فاضل

 سرى أرنيتا

 أسوة حسنة

  ا�رب

  ا�رب

  ا�رب

٩٠  

٨٦  

٨٥  

  إظهر موافق

  حممد زركاوى

  زيتونحممد 

  املراقب

  املراقب

  املراقب

٩١  

٨٢  

٧٤  
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٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥ 

  أمحد فرداس

  أيو وحيوين

  ابن منذر

  نور هداية

  خري النساء

  نور فضيلة

  نور فطرياين

  إسالمية س

  حممد إهلام

  إنده برمتا س

  حممد ألوي

  سرنيايت

  ا�رب

  ا�رب

  ا�رب

  ا�رب

  ا�رب

  ا�رب

  ا�رب

  ا�رب

  ا�رب

  ا�رب

  ا�رب

 ا�رب

٨٢  

٧٧  

٧٦  

٧٣  

٧٠  

٦٨  

٦٤  

٦٠  

٥٩  

٥٩  

٥٢  

٥١  

  سحودى أمحد

  حممد إكرم

  حممد فهم

  حممد أزهر س

  سكرمان

  إيت لطفيانة

  د أيو اسرينا

  إرموايت هاسم

  مشس البحر

  عرش عدلية

  رمحن شام

  نصردلة

  املراقب

  املراقب

  املراقب

  املراقب

  املراقب

  املراقب

  املراقب

  املراقب

  املراقب

  املراقب

  املراقب

  املراقب

٦٨  

٦٧  

٦٠  

٥٨  

٥٥  

٥١  

٤٩  

٤٦  

٤٤  

٤١  

٤٠  

٢٧  

∑ مجموع ��=

١٠٥٢  
∑  مجموع ��=

٨٥٣  

  

بناء على املواد عليها، فمجموع نتائج إمتحان ا�موع اجلرب املبدئي 

  عند اإلمتحان البدئي.  ٨٥٣، أما تالميذ ا�موع املراقب فحصلوا على  ١٠٥٢
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بعد  الحادي عشر فّ الصّ نتائج تعّلم الّلغة العربّية لتالميذ : ثالثالفصل ال

 بمعهد سلطان حسن الّدين المدرسة العالية استخدام الوسائل المصورة في

  غووا والية باجينج منطقة

ملعرفة تفريق نتائج تالميذ الصف احلادي عشر باملدرسة العالية ملعهد 

 فيقدم الكاتب مواد ثاين سلطان حسن الدين يف استعمال الوسائل املصورة،

بة داخل اجلدول لبيان وتبسيط املواد اليت صدر من أجلها التالميذ مكتو 

والتلميذات. بناء على نتائج اإلمتحان النهائي عند ا�موعني ا�رب واملراقب 

  :  فحصل الكاتب على املواد كما يلي

  ٤جدول 

  النهائي نتائج اإلمتحان 

  ا�موع ا�رب واملراقب

  نتيجة  قسم  مساءاأل  نتيجة  قسم  مساءاأل  رقم

١  

٢  

٣  

 أمحد فاضل

 سرى أرنيتا

 أسوة حسنة

  ا�رب

  ا�رب

  ا�رب

٩٨  

١٠٠  

٩٨  

  إظهر موافق

  حممد زركاوى

  حممد زيتون

  املراقب

  املراقب

  املراقب

١٠٠  

٩٥  

١٠٠  
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٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥ 

  أمحد فرداس

  أيو وحيوين

  ابن منذر

  نور هداية

  خري النساء

  نور فضيلة

  نور فطرياين

  إسالمية س

  حممد إهلام

  إنده برمتا س

  حممد ألوي

  سرنيايت

  ا�رب

  ا�رب

  ا�رب

  ا�رب

  ا�رب

  ا�رب

  ا�رب

  ا�رب

  ا�رب

  ا�رب

  ا�رب

 ا�رب

٩٩  

٨١  

٨٨  

٨٧  

٨٦  

٩٤  

٧٦  

٨٤  

٨٤  

٩٤  

٦٥  

٨٢  

  سحودى أمحد

  حممد إكرم

  حممد فهم

  حممد أزهر س

  سكرمان

  إيت لطفيانة

  د أيو اسرينا

  إرموايت هاسم

  البحرمشس 

  عرش عدلية

  رمحن شام

  نصردلة

  املراقب

  املراقب

  املراقب

  املراقب

  املراقب

  املراقب

  املراقب

  املراقب

  املراقب

  املراقب

  املراقب

  املراقب

٨٨  

٦٩  

٦٤  

٦٦  

٨٠  

٥٦  

٧٠  

٥٧  

٦٦  

٦٥  

٦٦  

٦٤  

∑  مجموع ��=

١٣١٦  
∑  مجموع ��=

١١٠٦  

  

فمجموع نتائج إمتحان ا�موع اجلرب النهائي بناء على املواد عليها، 

  عند اإلمتحان النهائي ١١٠٦، أما تالميذ ا�موع املراقب فحصلوا على  ١٣١٦
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فعالّية الوسائل المصّورة في رفع نتائج تعّلم الّلغة العربّية : رابعالفصل ال

 بمعهد سلطان حسن الّدين في المدرسة العالية الحادي عشر فّ الصّ لتالميذ 

  غووا والية باجينج منطقة

بناء على املواد احملصول عليها من نتائج البحث يف الصف احلادي عشر 

بة مكتو  باملدرسة العالية ملعهد سلطان حسن الدين، فيقدم الكاتب مواد أساسية

داخل اجلدول لبيان وتبسيط املواد اليت صدر من أجلها التالميذ والتلميذات. بناء 

 املبدئي والنهائي عند ا�موعني ا�رب واملراقب فحصل على نتائج اإلمتحانني

  الباحث على املواد كما يلي:

  ٥جدول 

  جمموع نتائج اإلمتحان املبدئي واإلمتحان النهائي

  ا�موع ا�رب وا�موع املراقب

 المستجيبون  الرقم
  المجموع المراقب  المجموع المجرب

  النهائي  املبدئي  النهائي  املبدئي

  املستجيب األول  .١
١٠٠  ٩١  ٩٨  ٩٠  

  املستجيب الثاين  .٢
٩٥  ٨٢  ١٠٠  ٨٦  
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  املستجيب الثالث  .٣
١٠٠  ٧٤  ٩٨  ٨٥  

  املستجيب الرابع  .٤
٨٨  ٦٨  ٩٩  ٨٢  

  املستجيب اخلامس  .٥
٦٩  ٦٧  ٨١  ٧٧  

  سادساملستجيب ال  .٦
٦٤  ٦٠  ٨٨  ٧٦  

  سابعاملستجيب ال  .٧
٦٦  ٥٨  ٨٧  ٧٣  

  ثامناملستجيب ال  .٨
٨٠  ٥٥  ٨٦  ٧٠  

  تاسعاملستجيب ال  .٩
٥٦  ٥١  ٩٤  ٦٨  

  العاشراملستجيب   .١٠
٧٠  ٦٩  ٧٦  ٦٤  

  ٥٧  ٤٦  ٨٤  ٦٠   احلادي عشراملستجيب   .١١

  ٦٦  ٤٤  ٨٤  ٥٩  ثاين عشراملستجيب ال  .١٢

  ٦٥  ٤١  ٩٤  ٥٩  الثالث عشراملستجيب   .١٣

  ٦٦  ٤٠  ٦٥  ٥٢  رابع عشراملستجيب ال  .١٤

  ٦٤  ٢٧  ٨٢  ٥١  امس عشراملستجيب اخل  .١٥

  
∑ ��=  

١٠٥٢ 

∑ ��= 

١٣١٦ 

∑ ��=  

٨٥٣ 
∑ ��= 

١١٠٦ 
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بناء على املواد احملصول عليها، فمجموع نتائج إمتحان ا�موع ا�رب 

، أما تالميذ ا�موع املراقب ١٣١٦ونتائج إمتحا�م النهائي  ١٠٥٢املبدئي 

  عند اإلمتحان النهائي. ١١٠٦عند اإلمتحان املبدئي و  ٨٥٣فحصلوا على 

  

  ٦جدول 

  املائويةالنسبة 

  نتائج إمتحاين ا�موع ا�رب املبدئي والنهائي

  فاصلة المرتبات  الرقم
  االمتحان النهائي  االمتحان المبدئي

F  %  F  %  

٦٠ %  ٩ ١٣،٣٣ %  ٢  ١٠٠ – ٨٦  ممتاز  .١  

٣٣،٣٣ %  ٥   ٣٣،٣٣ %  ٥  ٨٥ – ٧١  جيد جدا  .٢  

٤٠ %  ٦ ٧٠ – ٥٦  جيد  .٣  ٦،٦٦ %  ١  

  -  -   ١٣،٣٣ %  ٢ ٥٥ – ٤١  مقبول  .٤

  -  -  -  - ٤٠ – ٢٦  راسب  .٥

  ١٠٠ %  ١٥  ١٠٠ %  ١٥  مجموع
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بناء على املواد السابقة رأينا أن جمموع العينة النموذجية عند ا�موع ا�رب 

 %نفرا حيث أن نتائج مائوية اإلمتحان املبدئي لدى التالميذ مبرتب "ممتاز"  ١٥

ومبرتب"مقبول"  ٤٠% ، ومبرتب "جيد" ٣٣،٣٣ %، ومبرتب "جيد جدا" ١٣،٣٣

، ومبرتب ٦٠ %،. أما نتائجهم عند اإلمتحان النهائي ملرتب "ممتاز" ١٣،٣٣% 

  .٦،٦٦ %، ومبرتب "جيد" ٣٣،٣٣% "جيد جدا" 

 

  ٧جدول 

  النسبة املائوية

  نتائج إمتحاين ا�موع املراقب املبدئي والنهائي

  فاصلة المرتبات  الرقم
  االمتحان النهائي  المبدئياالمتحان 

F  %  F  %  

  ٢٦،٦٦ %  ٤  ٦،٦٦ %  ١  ١٠٠ – ٨٦  ممتاز  .١

٦،٦٦ %  ١   ١٣،٣٣ %  ٢  ٨٥ – ٧١  جيد جدا  .٢  

٢٦،٦٦ %  ٤ ٧٠ – ٥٦  جيد  .٣  ٦٦،٦٦ %  ١٠  

  -  -    ٤٠ %  ٦ ٥٥ – ٤١  مقبول  .٤
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  -  -  ١٣،٣٣ %  ٢ ٤٠ – ٢٦  راسب  .٥

  ١٠٠ %  ١٥  ١٠٠ %  ١٥  مجموع

بناء على املواد السابقة رأينا أن جمموع العينة النموذجية عند ا�موع املراقب 

 %نفرا حيث أن نتائج مائوية اإلمتحان املبدئي لدى التالميذ مبرتب "ممتاز"،  ١٥

، ومبرتب ٢٦،٦٦ %، ومبرتب "جيد" ١٣،٣٣ %ومبرتب"جيد جدا"  ٦،٦٦

م عند اإلمتحان النهائي . أما نتائجه١٣،٣٣ %، مبرتب "راسب" ٤٠% "مقبول" 

 %، ومبرتب "جيد" ٦،٦٦ %جدا "  ، ومبرتب "جيد٢٦،٦٦ %ملرتب "ممتاز " 

٦٦،٦٦.  

لكل شيء يف كل من األحوال مزاياها ونقاصاها. وكذلك يف استعمال 

الوسائل املصورة على تدريس اللغة العربية حماولة لرفع نتائج الدراسة لتالميذ الصف 

عالية ملعهد سلطان حسن الدين والية باجينج منطقة احلادي عشر باملدرسة ال

غووا. هناك حتديات يواجهها املدرس والتالميذ نظرا ملا أن هذه الوسائل وسيلة 

  جيدة استعماهلا يف املدرسة يف تدريس اللغة العربية

مبناسبة نتائج هذا البحث نرى أن استعمال الوسائل املصورة عامل من 

دراسة التالميذ. إضافة إىل تأثري نتائج دراسة التالميذ  عوامل مؤيدة يف رفع نتائج

لقد أثرت كذلك يف أنشطة التالميذ. هذه كما تتمثل يف العملية التعليمية حيث 
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أن ا�موع ا�رب أكثر وأكرب من ا�موع املراقب فعال ونشاطا. تالميذ ا�موع 

درس، ويستفهمون كثريا، ا�رب يهتمون أكرب من اهتمام ا�موع املراقب بشروح امل

  ويقدمون اآلراء ويناقش بعضهم بعضا عند املناقشة اللغوية.

من أسباب ارتفاع حتصيل أو نتائج التالميذ يف اشرتاك الدراسة باستخدام 

الوسائل املصورة ال خيلو من خصائص وتفوقات هذه الوسيلة بذا�ا على غريها من 

باللغة املراد تدريسها مباشرة دون أي الوسائل التعليمية حيث أن الدراسة تقدم 

وساطة حىت ميكن التالميذ من فهم الدراسة جيدة أل�م �ذه الوسيلة يهتمون إىل 

شرح املدرس حسن االهتمام بينما يبذلون اهتمامهم أوال بنظر الصور الواضحة 

املعقولة، واألهم حياولون ترمجة الكلمات واجلمل مبا عندهم من خزائن املفردات 

  يت قد استلموها وحفظوها منذ سنوات دراستهم اللغة العربية.ال

كما هو معروف لدينا أن الوسيلة املستخدمة يف عملية التعلم والتعليم 

تواجه مشكالت تعوق جناح املدرس يف التدريس وقد تؤثر على التالميذ حىت ال 

راءات حتقق أغراض الدراسة. وسيلة التدريس اليت ال تناسب ستكون عائقة على ج

الدراسة وقد تضيع أكثر من أوقات وطاقات. ولذا ستكون الوسيلة اليت استعملها 

  املدرس يف عملية التعلم والتعليم معينة يف حتقيق أغراض الدراسة املرجو منها.



51 
 

حالة درس أو مادة اللغة العربية يف املدرسة العالية مبعهد سلطان حسن 

ملا أ�ا نشأت مقارنة باربع سنوات الدين والية باجينج منطقة غووا يف جودة 

دراسية ماضية. هذا كما شعر األستاذ مروان معروف الذي أصبح رئيس املدرسة 

الثاىن منذ قيام هذه املدرسة. ومن تفوقا�ا أن تكثر حصص اللغة العربية أكثر من 

األعوام الدراسية املاضية حىت يستطيع املدرس والتالميذ اشرتاك عملية التعلم 

  ليم باجلودة.والتع

استعمال الوسيلة الذي اليناسب بأغراض الدراسة من أي درس ستضيع 

أوقات وطاقات املدرس والتالميذ لكنه بالعكس إذا استطاع املدرس استعمال 

الوسائل املصورة باملواد املراد تدريسها ومبا يريد التالميذ فتنجح عملية التعلم 

  والتعليم.

رجة ملعلومات فعالية الوسائل املصورة. نتائج اخلطوة اآلتية تعيني معدل الد

حساب معدل درجات التالميذ ومستوى احنرافها من نتائج اإلمتحانني املبدئي 

  والنهائي باستخدام الرموز:

 معدل درجات الفصل ا�رب  . أ

 اإلمتحان املبدئي .١

�� = 	
∑ ��
�
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�� = 	
1052

15
 

�� = 	70,13 

 

 اإلمتحان النهائي .٢

�� = 	
∑ ��
�

 

�� = 	
1316

15
 

�� = 	87,73 

 معدل درجات الفصل املراقب  . ب

 اإلمتحان املبدئي .١

�� = 	
∑ ��
�

 

�� = 	
853

15
 

�� = 	56,86 

 اإلمتحان النهائي .٢

�� = 	
∑ ��
�
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�� = 	
1106

15
 

 �� = 	73,73 

بناء على معدل درجات نتائج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الصف 

باجينج منطقة غووا احلادي عشر باملدرسة العالية ملعهد سلطان حسن الدين والية 

 ٦٥،٣٦فنرى أن نتائج اإلمتحان املبدئي لدى تالميذ الفصل ا�رب هي 

. أما نتائج اإلمتحان املبدئي لدى ٨٦،٦٨ونتائجهم عند اإلمتحان النهائي هي 

ونتائجهم عند اإلمتحان النهائي هي  ٦٥،٣١تالميذ الفصل املراقب هي 

حان التالميذ، فنوافق جدول تقييم . مبناسبة التنويع الوصفي لنتائج إمت٦٩،١٨

  ) كما يلي:PAPمرجع املقياس (

  ٨جدول 

  )PAPجدول تقييم مرجع املقياس (

  الرقم مرتبات درجة فهم المواد

  .١ ممتاز  ١٠٠ – ٨٦

  .٢ جدا جيد  ٨٥ – ٧١

  .٣ جيد ٧٠ – ٥٦
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  .٤ وسط ٥٥ – ٤١

  .٥ ضعيف ٤٠ – ٢٦

املدرسة العالية مبعهد سلطان بناء على جدول تقييم املرجع املستخدم يف 

حسن الدين والية غووا، فيمكن النظر إىل أن نتائج الدراسة من معدل درجات 

وتكون يف مرتبة "ممتاز" أويف درجة االمتياز، أما نتائج  ٨٧،٧٣الفصل ا�رب هي 

وتكون يف مرتبة "جيد  ٧٣،٧٣الدراسة من معدل درجات الفصل املراقب هي 

  جدا".

  

  

  

تية هي تعيني مستوى القيم ويليه تعيني مستوى االحنراف فاخلطوة اآل

  باستخدام الرموز كما يلي:

 مستوى القيم .١

 ا�موع ا�رب -

���  = ∑ ��
�- 

(∑ ��)
�

��
   ���  = ∑ ��

�- 
(∑ ��)

�

��
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 = 75946 – 
(����)�

��
                          = 116788 – 

(����)�

��
  

 = 75946 – 
�������

��
     = 116788 – 

�������

��
 

 = 75946 – 73780,26    = 116788 – 115457,06 

 =  2165,74     = 1330,94 

 ا�موع املراقب -

���  = ∑ ��
�- 

(∑ ��)
�

��
   ���  = ∑ ��

�- 
(∑ ��)

�

��
 

 = 52647 – 
(���)�

��
                                              = 84700 – 

(����)�

��
 

 = 52647 – 
������

��
     = 84700 – 

�������

��
 

 = 52647 – 48507,26    = 84700 – 81549,06 

 = 4139,74     = 3150,94 
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 مستوى االحنراف .٢

 ا�موع ا�رب -

���     = �
���

� ��
       ���     = �

���

� ��
 

 = �
����,��

����
			                                                     = �

����,��

����
 

 = �
����,��

��
	                                                       = �

����,��

��
 

 = �154,69      = √96,06  

=  12,43     =  9,801    

 ا�موع املراقب -

���     = �
���

� ��
       ���     = �

���

� ��
 

 = �
����,��

����
			                                                     = �

����,��

����
 

 = �
����,��

��
	                                                       = �

����,��

��
 

 = �295,69     = �225,06 

 = 17,195     = 15,001 

كل عمل أوكسب حياول أن حيصل على أحسن نتيجة أو أحسن مما قبلها، 

هذا كما قال أحد املدرسني يف املدرسة العالية مبعهد سلطان حسن الدين. فعند  
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كل تدريسه حياول أن يركز اهتمام تالميذه باملواد املدّرسة. لقد حتمس الطالب يف 

هذه الوسائل تشجعهم يف اشرتاك الدراسة باستخدام الوسائل املصورة ملا أن 

استخدام اللغة العربية أثناء فرتات دراستهم يف املدرسة وليس قليال منهم من 

طبقوها واستخدموها خارج الفصل يف مجيع أنشطتهم اليومية داخل املعهد. وهذا 

يساير بنظام املعهد عن وجوب استخدام اللغة العربية واالجنليزية الذي ال بد من 

  ماهلم املعهدية اليومية.طاعته يف مجيع أع

ومن حماولة املدرس يف تشجيع تالميذه وإثارة ثقتهم النفسية هي حماولته يف 

مجعهم يف ا�موع الدراسي كي يعلم املاهرون من التالميذ أصحابه يف نفس 

ا�موع الذين مل جييدوا املواد الدراسية حىت يتحمسوا ويثقون بأنفسهم يف التكلم 

  باللغة العربية.

ناء على نتائج مجيع املواد واملعلومات احملصول عليها من التالميذ يف هذا ب

البحث حيث أن املعلومات املقدمة اليت حصل عليها الكاتب عرب إمتحاين 

فعالّية الوسائل ا�موعني ا�رب واملراقب مبدئيا و�ائيا واليت مت حبثها هي عن 

يف املدرسة  احلادي عشر فّ الصّ لتالميذ  املصّورة يف رفع نتائج تعّلم الّلغة العربّية

  .غووا والية باجينج منطقة مبعهد سلطان حسن الّدين العالية

  " بالرموز كما يلي:uji tويف جتربة الفروض يقام �ا استخدام "
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        =       
��
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         =      
��

�,��
 

         =      3,03 

 ������	�" حيصل عليها قيمة uji tنتائج جتربة الفروض اليت قيم �ا استخدام "

  .2,045: هي  dk = 30مع  0,05	�على رتبة معىن  		�����	�، أما قيمة3,03هي 

  ��، فإن  ������	�من  أصغر  		�����	�نتائج هذا التحليل يدل على أن إذا 

. ونستنتج أن استعمال مردودة ��	مقبولة و ��). ولذا 2,045	>3,03مقبولة وهي (

 احلادي عشر فّ الصّ رفع نتائج تعّلم الّلغة العربّية لتالميذ الوسائل املصّورة فّعال يف 

 .غووا والية باجينج منطقة مبعهد سلطان حسن الّدين يف املدرسة العالية
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  الباب الخامس

  الخاتمة

 تخالصاال  ) أ

فعالية الوسائل املصّورة يف رفع نتائج تعلم اللغة عن  ;بعد أن سرد الكاتب

 مبعهد سلطان حسن الّدين يف املدرسة العالية احلادي عشر فالصّ العربّية لتالميذ 

  فيمكن للكاتب أن يستنتج اخلالصات ما يأيت: ،غووا والية باجينج منطقة

مبعهد  يف املدرسة العالية احلادي عشر فالصّ نتائج تعلم اللغة العربّية لتالميذ  .١

قبل استعمال الوسائل املصورة  غووا والية باجينج منطقة سلطان حسن الّدين

 ".د جداجيّ تكون يف مرتبة "

مبعهد  يف املدرسة العالية احلادي عشر فالصّ نتائج تعلم اللغة العربّية لتالميذ  .٢

بعد استعمال الوسائل املصورة  غووا والية باجينج منطقة سلطان حسن الّدين

 ".ممتازتكون يف مرتبة "

يف رفع نتائج تعلم اللغة العربّية لتالميذ  فّعال الوسائل املصّورةاستعمال  .٣

والية  مبعهد سلطان حسن الّدين يف املدرسة العالية احلادي عشر فالصّ 

  .غووا باجينج منطقة
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  المقترحات  ) ب

  نتائج البحث، فيقدم الكاتب بعض املقرتحات فيما يلي: بناء على

الدين يف يرجى من مدرسي اللغة العربية باملدرسة العالية معهد سلطان حسن  .١

مديرية باجنج والية غووا أن يرقوا استعمال الوسائل املصّورة املعينة يف كّل 

 إجراء عملية الّتدريس

ينبغي للمدرسني أن حيفظوا مستوى نتائج الدراسة اليت حصل عليها تالميذ  .٢

الصف احلادى عشر باملدرسة العالية معهد سلطان حسن الدين نظرا ملا أن 

 بة أودرجة اإلمتياز.نتائج دراستهم يف مرت

ويرجى من الباحث الذي يأيت بعدد القادم أن يرقي ويقوي نتائج هذا  .٣

البحث قياما بدراسة الطرق األخرى اليت تؤثر كذلك يف رفع نتائج دراسة 

 اللغة العربية اليت حصل عليها التالميذ.
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  امللحقات



  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 رَ شَ عَ  الحادي فِّ الصَّ  ذِ يْ مِ الَ تَ لِ  ةة العربيّ غم اللّ نتائج تعلّ  عِ فْ ي رَ فِ  رةة الوسائل المصوّ فعاليّ  بـَْرنَاَمُج اْلَبْحِث ْالَمْيَداِني ِلَمْعرَِفةِ 

  اوَ وْ غُ  والية باجينج منطقة نِ يْ الدِّ  نِ سَ حَ  انِ طَ لْ سُ  بمعهد ةِ يَ الِ عَ الْ  ةِ سَ رَ دْ مَ في الْ 

  النـَِّهاِئيوَ  الَمْبَدِئي َأْسِئَلُة ْاِالْمِتَحانِ 

 )١٠ثُمَّ تـَْرِجْم ! ( َشكِّْل َهِذِه الِقَراَءةَ  .١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
على  جلساملكتبة و  إىل ذهباملدرسة.  مبكرا إىل مدحم وصلأمام املدرسة.  نزلمث  احلافلة ركبمن البيت.  حممد خرج

  إيل الصف. ذهبو  هحقيبت محلف مث الصح من بعض مدحم قرأكتاب اللغة العربية،   تناولالكرسي مث 
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......................................................................................................  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ) ٢٠( ِفي الِقَرَاَءِة َوَأْسِنْدُه ِإَلى ُكلِّ َمايَْأِتي.! السَّاِبقِ  صِّ نَّ ِكَتابَِة بِالَأِعِد ال .٣

 َحنْنُ    -زَيـَْنُب                -أَْنَت              -

(أَْنَت)....................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

يـَْنُب)...................................................................................................(زَ 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

(َحنُْن).....................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.  

 )١٠( ! بْ جِ أَ  .٢

 ...........................................................................؟ دٌ مَّ حمَُ  جَ رَ خَ  نَ يْ أَ  نْ مِ  -

 ....................................................................................؟ بَ كِ ا َر اذَ مَ  -

 ......................................................................................؟ لَ زَ نَـ  نَ يْ أَ  -

  َىل إِ  لَ صَ وَ  َمَىت  -
َ
 .........................................................................؟ ةِ سَ رَ دْ امل

 ..............................................................................؟ دٌ مَّ حمَُ  لَ اوَ نَ ا تَـ اذَ مَ  -

 .................................................................................؟ دٌ مَّ حمَُ  أَ رَ ا قَـ اذَ مَ  -

 ..............................................................................؟ دٌ مَّ حمَُ  لَ ا محََ اذَ مَ  -

 ؟........................................................................... دٌ مَّ حمَُ  بَ هَ ذَ  نَ يْ أَ  ِإَىل  -
 



  

   ى :نَ عْ المَ  يْ فِ  ةِ ادَ ضَ تَ المُ  اتِ مَ لِ الكَ  نَ يْ بَـ  لْ . صِ ٤

 )١٠(  

 

 أ صل ب

  لَ خَ دَ 

  لٌ هْ سَ 

 اتِ هَ 

 رٌ يْـ غِ صَ 

  بْ هَ ذْ اِ 

  تَ حتَ 

  َورَاءَ 

  رٌ كَّ بَ مُ 

 رٌ يْـ بِ كَ  

 الَ عَ تَـ 

 جَ رَ خَ 

  قَ وْ فَـ 

  رٌ خِّ أَ تَ مُ 

  بٌ عْ صَ 

  ذْ خُ 

 امَ مَ أَ 
 
 

 )٢٠( ِاْمَإلِ اْلَفَراَغ بِاْلَكِلَمِة اْلُمَناِسَبِة !.  ٦

 (َهَذا/َهِذِه)     َمْطَبٌخ ........ 

 (َهَذا/َهِذِه)    َمطَاِبُخ ........ 

 (تِْلَك/أُْولِئَك)   َأَساتَِذٌة ........ 

 (ََّحنُْن/أَنـُْنت)     طَالَِبَتاِن........ 

 (أَْربَُع/أَْربـََعُة)    ِيل ..... أَْقَالٍم  

  َ(َشْنطًَة/ِكَتابًا) َلَك َمخَْس َعَشر      ...... 

 (َماِهرَاِن/َماِهَرتَاِن)     .............. اَْلُمِديـْرَاِن 

 (َلٌة يـْ
ْيٌل/مجَِ  اَْلبُـيُـْوُت  ..............       (مجَِ

  (الطَّاِلِب /الطَّاِلُب)     ْيٌل  ِكَتاُب  .........  مجَِ

  َْن/ِمْن)بـَْيِيت َقرِْيٌب .....  اْلَمْعَهِد        (ع  

 

 )٢٠( تـَْرِجْم َما يَْأِتي ِإلَى الُّلَغِة اْلَعَربِيَِّة ! .٧

1. Saya adalah seorang santri yang rajin ---------------------------------------------------- 

2. Kami adalah Guru ---------------------------------------------------- 

3. Buku-buku itu murah ---------------------------------------------------- 

4. Pulpen Direktur itu bagus ---------------------------------------------------- 

5. Hari ini adalah hari Ahad ---------------------------------------------------- 

 
 
 
Nama: …………………… Kelas: ……………… Paraf: …………….. 

 

 َضْع َخط�ا َتْحَت الَكِلَمِة الَغرِيـَْبِة ِمْن ُكلِّ َمْجُمْوَعٍة: .٥

)١٠ ( 

  قـََلٌم . ُكرَّاَسٌة . ِجَدارٌ  -

  ةٌ وَ هْ . قَـ  دٌ الِ . وَ َوَلٌد  -

-  
َ
  بُ عَ لْ امل

ُ
  رُ يْـ دِ . امل

َ
  ةُ سَ رَ دْ . امل

  ةُ ارَ يَّ . السَّ  ةُ فَ رْ . الغُ  مَّامُ احلَ  -

ُلو . يـَْقرَعُ  -  يـَْقرَأُ . يـَتـْ

 بَِعْيٌد . َقرِْيٌب . َجِدْيدٌ  -

 يـَْوٌم . َقَمٌر . َشْهرٌ  -

َقٌة . َشْنطَةٌ  -  َحِقْيَبٌة . َحِقيـْ

 َأْمحَُر . أَبـَْيُض . أَْرَنٌب  -
 

 



  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 رَ شَ عَ  الحادي فِّ الصَّ  ذِ يْ مِ الَ تَ لِ  ةة العربيّ غم اللّ نتائج تعلّ  عِ فْ ي رَ فِ  رةة الوسائل المصوّ فعاليّ  بـَْرنَاَمُج اْلَبْحِث ْالَمْيَداِني ِلَمْعرَِفةِ 

  اوَ وْ غُ  منطقةوالية باجينج  نِ يْ الدِّ  نِ سَ حَ  انِ طَ لْ سُ  بمعهد ةِ يَ الِ عَ الْ  ةِ سَ رَ دْ مَ في الْ 

  النـَِّهاِئيوَ  الَمْبَدِئي ْاِالْمِتَحانِ  َأْسِئَلةِ  ةُ بَ وِ جْ أَ 

 )١٠ثُمَّ تـَْرِجْم ! ( َشكِّْل َهِذِه الِقَراَءةَ  .٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  امَ مَ أَ  لَ زَ نَـ  ُمثَّ  احلَاِفَلةَ  بَ كِ َر . تِ يْ البَـ  نَ مِ  دٌ مَّ حمَُ  جَ رَ خَ 

َ
  َىل ا إِ رً كِّ بَ مُ  دٌ مَّ حمَُ  لَ صَ وَ . ةِ سَ رَ دْ امل

َ
  َىل إِ  بَ هَ ذَ . ةِ سَ رَ دْ امل

َ
ى لَ عَ  سَ لَ جَ وَ  ةِ بَ تَ كْ امل

  .فِّ الصَّ  َىل إِ  بَ هَ ذَ وَ  هُ تَ بَ يْ قِ حَ  لَ محََ  ُمثَّ  فِ حُ الصُّ  نَ مِ  ضَ عْ بَـ  دٌ مَّ حمَُ  أَ رَ قَـ ، ةِ يَّ بِ رَ العَ  ةِ غَ اللُّ  ابَ تَ كِ   لَ اوَ نَ تَـ  ُمثَّ  يِّ سِ رْ الكُ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Muhammad telah keluar dari rumah, ia mengendarai bus kemudian turun tepat 
depan sekolah, Muhammad tiba di Sekolah pagi hari, ia pergi ke Perpustakaan dan 
duduk di kursi kemudian mengambil buku bahasa arab, Muhammad membaca 
beberapa halaman kemudian membawa tasnya dan pergi ke Kelas.   

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ) ٢٠( ِفي الِقَرَاَءِة َوَأْسِنْدُه ِإَلى ُكلِّ َمايَْأِتي.! السَّاِبقِ  صِّ نَّ ِكَتابَِة بِالَأِعِد ال .٤

 َحنْنُ    -زَيـَْنُب                -أَْنَت              -

ْدَرَسِة. َوَصلْ  تَ احلَاِفَلَة ُمثَّ نـَزَلْ  تَ ِمَن البَـْيِت. رَِكبْ  تَ َخَرجْ (أَْنَت) 
َ
ْدَرَسِة. َذَهبْ  تَ أََماَم امل

َ
ْكَتَبِة َوَجَلسْ  تَ ُمَبكِّرًا ِإَىل امل

َ
 تَ ِإَىل امل

  الصَّفِّ  ِإَىل  تَ َوَذَهبْ  كَ َحِقْيَبتَ  تَ بـَْعَض ِمَن الصُُّحِف ُمثَّ َمحَلْ  تَ ِكَتاَب اللَُّغِة الَعرَبِيَِّة، قـََرأْ   تَ َعَلى الُكْرِسيِّ ُمثَّ تـََناَول

  

ْدَرَسِة. َوَصلَ  تْ احلَاِفَلَة ُمثَّ نـَزَلَ  تْ ِمَن البَـْيِت. رَِكبَ  زَيـَْنبُ  تْ َخَرجَ (َزيـَْنُب) 
َ
ْدَرَسِة. َذَهبَ  زَيـَْنبُ  تْ أََماَم امل

َ
ِإَىل  تْ ُمَبكِّرًا ِإَىل امل

ْكَتَبِة َوَجَلسَ 
َ
 َهاَحِقْيَبتَـ  تْ بـَْعَض ِمَن الصُُّحِف ُمثَّ َمحَلَ  َزيـَْنبُ  تْ ِكَتاَب اللَُّغِة الَعَربِيَِّة، قـَرَأَ   تْ َعَلى الُكْرِسيِّ ُمثَّ تـََناَولَ  تْ امل

  الصَّفِّ  ِإَىل  تْ َوَذَهبَ 

  

ْدَرَسِة. َوَصلْ  ْلَنااحلَاِفَلَة ُمثَّ نـَزَ  َناِمَن البَـْيِت. رَِكبْـ  َناَخَرجْ (َحنُْن) 
َ
دْ  َناأََماَم امل

َ
ْكَتَبِة َوَجَلسْ  َناَرَسِة. َذَهبْـ ُمَبكِّرًا ِإَىل امل

َ
َعَلى  َناِإَىل امل

  الصَّفِّ  ِإَىل  َناَوَذَهبْـ  َناَحِقْيَبتَـ  َنابـَْعَض ِمَن الصُُّحِف ُمثَّ َمحَلْ  نَاِكَتاَب اللَُّغِة الَعَربِيَِّة، قـَرَأْ   َناالُكْرِسيِّ ُمثَّ تـََناَولْ 

  

  

  

                                                                                                                

 

 )١٠( ! بْ جِ أَ  .٣

 تِ يْ البَـ  نَ مِ  دُ مَّ حمَُ  جَ رَ خَ  ؟ دٌ مَّ حمَُ  جَ رَ خَ  نَ يْ أَ  نْ مِ  -

 رَِكَب احلَاِفَلَة  ؟ بَ كِ ا َر اذَ مَ  -

ْدَرَسةِ  ؟ لَ زَ نَـ  نَ يْ أَ  -
َ
 نـََزَل أََماَم امل

  َىل إِ  لَ صَ وَ  َمَىت  -
َ
ْدَرَسِة ُمَبكِّرَا ؟ ةِ سَ رَ دْ امل

َ
 َوَصَل ِإَىل امل

 تـََناَوَل ُحمَمٌَّد ِكَتاَب اللَُّغِة الَعرَبِيَِّة  ؟ دٌ مَّ حمَُ  لَ اوَ نَ ا تَـ اذَ مَ  -

 قـَرَأَ ُحمَمٌَّد بـَْعَض ِمَن الصُُّحِف  ؟ دٌ مَّ حمَُ  أَ رَ ا قَـ اذَ مَ  -

 َمحََل ُحمَمٌَّد َخِقْيَبَتهُ  ؟ دٌ مَّ حمَُ  لَ ا محََ اذَ مَ  -

 ؟ َذَهَب ُحمَمٌَّد ِإَىل الصَّفِّ  دٌ مَّ حمَُ  بَ هَ ذَ  نَ يْ أَ  ِإَىل  -
 



  

   ى :نَ عْ المَ  يْ فِ  ةِ ادَ ضَ تَ المُ  اتِ مَ لِ الكَ  نَ يْ بَـ  لْ . صِ ٤

 )١٠(  

 

 أ صل ب

  لَ خَ دَ 

  لٌ هْ سَ 

 اتِ هَ 

 رٌ يْـ غِ صَ 

  بْ هَ ذْ اِ 

  تَ حتَ 

  َورَاءَ 

  رٌ كَّ بَ مُ 

 رٌ يْـ بِ كَ  

 الَ عَ تَـ 

 جَ رَ خَ 

  قَ وْ فَـ 

  رٌ خِّ أَ تَ مُ 

  بٌ عْ صَ 

  ذْ خُ 

 امَ مَ أَ 
 

 )٢٠( ِاْمَإلِ اْلَفَراَغ بِاْلَكِلَمِة اْلُمَناِسَبِة !.  ٦

 َمْطَبٌخ     (َهَذا/َهِذِه) َهَذا 

  َِمطَاِبُخ    (َهَذا/َهِذِه) َهِذه 

  ََأَساتَِذٌة   (تِْلَك/أُْولِئَك) ُأْولِئك 

  ُطَالَِبَتاِن     (َحنُْن/أَنـُْنتَّ) َنْحن 

  أَْقَالٍم    (أَْربَُع/أَْربـََعُة) َأْربـََعةُ ِيل  

  َ(َشْنطًَة/ِكَتابًا)      َشْنطَةً  َلَك َمخَْس َعَشر 

  (َماِهرَاِن/َماِهرَتَاِن)     َماِهَرانِ اَْلُمِديـْرَاِن 

  َلةٌ اَْلبُـيُـْوُت َلٌة)       َجميـْ يـْ
ْيٌل/مجَِ  (مجَِ

   ْيٌل     (الطَّاِلِب /الطَّاِلُب)   الطَّاِلبِ ِكَتاُب  مجَِ

  اْلَمْعَهِد        (َعْن/ِمْن)  ِمنْ بـَْيِيت َقرِْيٌب  

 

 )٢٠( الُّلَغِة اْلَعَربِيَِّة !تـَْرِجْم َما يَْأِتي ِإلَى  .٨

1. Saya adalah seorang santri yang rajin : طَاِلٌب ُمْجَتِهٌد      ا نَ أَ    

2. Kami adalah Guru :        اتٌ ذَ َنْحُن َأَساِتَذٌة/ُأْسَتا 

3. Buku-buku itu murah :         ةٌ اَْلُكُتُب رَِخْيصَ       

4. Pulpen Direktur itu bagus :                ِرٌ يْـ بِ كَ   قَـَلُم اْلُمِدْير    

5. Hari ini adalah hari Ahad :         ََحدِ ألَ اْ  مُ وْ يَـ  مُ وْ يَـ لْ ا   

 
 
 
Nama: …………………… Kelas: ……………… Paraf: …………….. 

 َضْع َخط�ا َتْحَت الَكِلَمِة الَغرِيـَْبِة ِمْن ُكلِّ َمْجُمْوَعٍة: .٦

)١٠ ( 

  ِجَدارٌ قـََلٌم . ُكرَّاَسٌة .  -

  قـَْهَوةٌ .  دٌ الِ . وَ َوَلٌد  -

-  
َ
ُِديـْرُ .  بُ عَ لْ امل

  امل
َ
  ةُ سَ رَ دْ . امل

  السَّيَّارَةُ .  ةُ فَ رْ . الغُ  مَّامُ احلَ  -

ُلو .  -  يـَْقرَعُ يـَْقرَأُ . يـَتـْ

 َجِدْيدٌ بَِعْيٌد . َقرِْيٌب .  -

 . َشْهرٌ  . َقَمرٌ يـَْوٌم  -

َقةٌ َحِقْيَبٌة .  -  . َشْنطَةٌ  َحِقيـْ

  أَْرَنبٌ َأْمحَُر . أَبـَْيُض .  -
 

 



  "تالميذ ا�موع ا�رب ىنتائج االمتحان املبدئي والنهائي لد"

 المستجيبون  الرقم
  النتائج

  االمتحان النهائي  االمتحان المبدئي
�� ��

� �� ��
� 

  9604  98  8100  90  املستجيب األول  .١

  10000  100  7396  86  املستجيب الثاين  .٢

  9604  98  7225  85  املستجيب الثالث  .٣

  9801  99  6724  82  املستجيب الرابع  .٤

  6561  81  5929  77  املستجيب اخلامس  .٥

  7744  88  5776  76  املستجيب السادس  .٦

  7569  87  5329  73  املستجيب السابع  .٧

  7396  86  4900  70  املستجيب الثامن  .٨

  8836  94  4624  68  املستجيب التاسع  .٩

  5776  76  4096  64  املستجيب العاشر  .١٠

  7056  84  3600  60  املستجيب احلادي عشر   .١١

  7056  84  3481  59  املستجيب الثاين عشر  .١٢

  8836  94  3481  59  املستجيب الثالث عشر  .١٣

  4225  65  2704  52  املستجيب الرابع عشر  .١٤

  6724  82  2601  51  عشراملستجيب اخلامس   .١٥

  ∑��= 
1052 

∑��
�= 

75946 
∑��= 
1316 

∑��
�= 

116788 
 

  



  "نتائج االمتحان املبدئي والنهائي لدي تالميذ ا�موع املراقب"

 المستجيبون  الرقم

  النتائج

  االمتحان النهائي  االمتحان المبدئي
�� ��

� �� ��
� 

  10000  100  8281  91  املستجيب األول  .١

  9025  95  6724  82  املستجيب الثاين  .٢

  10000  100  5476  74  املستجيب الثالث  .٣

  7744  88  4624  68  املستجيب الرابع  .٤

  4761  69  4489  67  املستجيب اخلامس  .٥

  4096  64  3600  60  املستجيب السادس  .٦

  4356  66  3364  58  املستجيب السابع  .٧

  6400  80  3025  55  املستجيب الثامن  .٨

  3136  56  2601  51  املستجيب التاسع  .٩

  4900  70  2401  49  املستجيب العاشر  .١٠

  3249  57  2116  46  املستجيب احلادي عشر   .١١

  4356  66  1936  44  املستجيب الثاين عشر  .١٢

  4225  65  1681  41  املستجيب الثالث عشر  .١٣

  4356  66  1600  40  املستجيب الرابع عشر  .١٤

  4096  64  729  27  اخلامس عشراملستجيب   .١٥

  ∑��= 
853 

∑��
�= 

52647 
∑��= 
1106 

∑�2
2= 

84700 
  

   



  ”ا�موع ا�رب وا�موع املراقب نتائج االمتحان املبدئي والنهائي"

 المستجيبون  الرقم
  المجموع المراقب  المجموع المجرب

  النهائي  املبدئي  املبدئي  املبدئي

  ١٠٠  ٩١  ٩٨  ٩٠  املستجيب األول  .١

  ٩٥  ٨٢  ١٠٠  ٨٦  املستجيب الثاين  .٢

  ١٠٠  ٧٤  ٩٨  ٨٥  املستجيب الثالث  .٣

  ٨٨  ٦٨  ٩٩  ٨٢  املستجيب الرابع  .٤

  ٦٩  ٦٧  ٨١  ٧٧  املستجيب اخلامس  .٥

  ٦٤  ٦٠  ٨٨  ٧٦  سادساملستجيب ال  .٦

  ٦٦  ٥٨  ٨٧  ٧٣  سابعاملستجيب ال  .٧

  ٨٠  ٥٥  ٨٦  ٧٠  ثامناملستجيب ال  .٨

  ٥٦  ٥١  ٩٤  ٦٨  تاسعاملستجيب ال  .٩

  ٧٠  ٦٩  ٧٦  ٦٤  العاشراملستجيب   .١٠

  ٥٧  ٤٦  ٨٤  ٦٠   احلادي عشراملستجيب   .١١

  ٦٦  ٤٤  ٨٤  ٥٩  ثاين عشراملستجيب ال  .١٢

  ٦٥  ٤١  ٩٤  ٥٩  الثالث عشراملستجيب   .١٣

  ٦٦  ٤٠  ٦٥  ٥٢  رابع عشراملستجيب ال  .١٤

  ٦٤  ٢٧  ٨٢  ٥١  امس عشراملستجيب اخل  .١٥

  ∑��=  
١٠٥٢ 

∑��=  
١٣١٦ 

∑��= 
 ٨٥٣ 

∑��= 
 ١١٠٦ 

  

  



 معدل درجات الفصل ا�رب  . أ

 االمتحان املبدئي .١

�1 = 	
∑�1
�

 

 

�1 = 	
1052

15
 

 
�1 = 	70,13 

 االمتحان النهائي .٢

�2 = 	
∑�2
�

 

 

�2 = 	
1316

15
 

 
�2 = 	87,73 

 معدل درجات الفصل املراقب  . ب

 االمتحان املبدئي .١

�1 = 	
∑�1
�

 

 

�1 = 	
853

15
 

 
�1 = 	56,86 

 االمتحان النهائي .٢

�2 = 	
∑�2
�

 

 

�2 = 	
1106

15
 

 
 �2 = 	73,73 

  



  النسبة املئوية

  نتائج امتحاين ا�موع ا�رب املبدئي والنهائي

  االمتحان النهائي  االمتحان المبدئي  فاصلة المرتبات  الرقم

F  %  F  %  

٦٠ %  ٩  ١٣،٣٣ %  ٢  ١٠٠ – ٨٦  ممتاز  .١  

٤٣،٧٥ %  ٥  ٣٣،٣٣ %  ٥  ٨٥ – ٧١  جيد جدا  .٢  

٤٠ %  ٦ ٧٠ – ٥٦  جيد  .٣  ٣٣،٣٣ %  ١  

  ٦،٦٦ %  -  ١٣،٣٣ %  ٢ ٥٥ – ٤١  مقبول  .٤

  -  -  -  - ٤٠ – ٢٦  راسب  .٥

  ١٠٠ %  ١٥  ١٠٠ %  ١٥  جمموع

  

  نتائج امتحاين ا�موع املراقب املبدئي والنهائي

  فاصلة المرتبات  الرقم
  االمتحان النهائي  االمتحان المبدئي

F  %  F  %  

  ٢٦،٦٦ %  ٤  ٦،٦٦ %  ١  ١٠٠ – ٨٦  ممتاز  .١

٦،٦٦ %  ١  ١٣،٣٣ %  ٢  ٨٥ – ٧١  جداجيد   .٢  

٢٦،٦٦ %  ٤ ٧٠ – ٥٦  جيد  .٣  ٦٦،٦٦ %  ١٠  

  -  -  ٤٠ %  ٦ ٥٥ – ٤١  مقبول  .٤

  -  -  ١٣،٣٣ %  ٢ ٤٠ – ٢٦  راسب  .٥

  ١٠٠ %  ١٥  ١٠٠ %  ١٥  مجموع

  



 
Hasil Akhir Kelompok Eksperiment 

1. Nilai Rata-rata 

−
�1

   =  
∑�1
�

=  
1052

��
 = 70,13    

−
�2

   =  
∑�2
�

=  
1316

��
 = 87,73 

2. Standar Score 

 

���  = ∑��
�-	

(∑��)
2

��
   ���  = ∑��

�- 
(∑�2)

�

�2
 

 = 75946 – 
(����)�

��
                                     = 116788 – 

(����)�

��
  

 = 75946 – 
�������

��
     = 116788 – 

�������

��
 

 = 75946 – 73780,26    = 116788 – 115457,06 

 =  2165,74     = 1330,94 

 

3. Standar Deviasi 

 

��1     = �
��1
�−1

       ��2     = �
��2
�−1

 

 = �
����,��

15−1
			                                                     = �

1330,94

15−1
 

 = �
����,��

14
	                                                       = �

1330,94

14
 

 = �154,69       = �96,06 

= 12,437     = 9,801 

 



Hasil Akhir Kelompok Kontrol 

1. Nilai Rata-rata 

−
�1

   =  
∑�1
�

 =
���

15
 = 56,86   

−
�2

   =  
∑�2
�

	=  
1106

��
 = 73,73 

2. Standar Score 

��1  = ∑�1
2- 

(∑�1)
�

�1
   ��2  = ∑�2

2- 
(∑�2)

�

�2
 

 = 52647 – 
(���)�

��
                                              = 84700 – 

(����)�

��
 

 = 52647 – 
������

��
     = 84700 – 

�������

��
 

 = 52647 – 48507,26    = 84700 – 81549,06 

 = 4139,74     = 3150,94 

3. Standar Deviasi 

��1     = �
��1
�−1

       ��2     = �
��2
�−1

 

 = �
����,��

15−1
			                                                     = �

����,��

15−1
 

 = �
����,��

14
	                                                       = �

����,��

14
 

 = �295,69     = �225,06 

 = 17,195     = 15,001 

 

 

 

  



Perbedaan Signifikansi Antara Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

�1														= 15         �2															= 15 

∑�1	         = 1316     ∑�2	          = 1106 

∑�1
2  = 116788     ∑�2

2        = 84700 

−
�   = 87,73    

−
�        = 73,73 

��1	          = 1330,94    ��2	            = 3150,94 

��1	           = 9,801     ��2	            = 15,001 

 

t      =  

−
�1	

−		
−
�2

�
��1	+		��2
�1	+	�2

− 	2
�
1

	�1
+	

1

	�2
�	

 

        =  
87,73−73,73

�
1330,94+3150,94

15+15− 2
�
1

��
+	

1

��
�

 

        = 
14

�
4481,88

��
	�
2

15
�

 

        =       
14

�(160,06)	(0,133)
 

        =       
14

�21,28
 

         =      
14

�,��
 

         =      3,03 

  

  

 



NILAI-NILAI DALAM DISTRIBUSI t 
 

 untuk uji dua pihak (two tail test) 

Dk 0.50 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 

1 1.000 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 

2 0.816 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 

3 0.765 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 

4 0.741 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 

5 0.727 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 

6 0.718 1.440 1.943 2.417 3.143 3.707 

7 0.711 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 

8 0.806 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 

9 0.703 1.383 1.833 3.262 2.821 2.350 

10 0.700 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 

11 0.697 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 

12 0.695 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 

13 0.692 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 

14 0.691 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 

15 0.690 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 

16 0.689 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 

17 0.688 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 

18 0.688 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 

19 0.687 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 

20 0.687 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 

21 0.686 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 

22 0.686 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 

23 0.685 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 

24 0.685 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 

25 0.684 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 

26 0.684 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 

27 0.684 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 

28 0.683 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 

29 0.683 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 

30 0.683 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 

40 0.681 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 

60 0.679 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 

120 0.677 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 

  0.674 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 

 



  :يف الوسائل املصّورة الكاتب هذه أمثال الصور اليت استخدم

 تشتمل جمموعة الّصور األوىل يف ( فهم املفردات )  .١

 حافلة – دراجة –جوالة  – ١ابركّ  يارةُ س

 
                                                           

1
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 ( فهم املفردات ) الثّانية يفور تشتمل جمموعة الصّ  .٢

  ومعجون. ٢فرشة األسنان – صابون – منشفة – دلوٌ 

  

                                                           
2
 Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz , Almunawwir Edisi Indonesia-Arab. (cet. I., 

Surabaya: Pustaka Progressif, 2007) h. 809. 



 يف ( فهم املفردات )  الّصور الثّالثةتشتمل جمموعة  .٣

  مسمار – مفكٌ  –٣احملصمة – كماشة 

 

                                                           
3
 Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz , Almunawwir Edisi Indonesia-Arab. (cet. I., 

Surabaya: Pustaka Progressif, 2007) h. 631. 



 يف ( استعمال اسم األسارة ) ور الرّابعتشتمل جمموعة الصّ  .٤

  هذه  – تلك – ذلك –هذا 

  طالب –اسة كرّ   –طالبة  –كتاب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 يف ( استعمال اسم األسارة ) ور اخلامستشتمل جمموعة الصّ  .٥

  ذانك –هاتان  –تانك  –هذان 

  كتابان  -طالبتان  –طالبان  –كرّاستان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 يف ( استعمال اسم األسارة ) ّسادستشتمل جمموعة الّصور ال .٦

  هاؤالء –أولئك  –تلك  –هذه 

  طالبات  -كرّاسات   –طّالب  –كتب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 )فهم الّصورة يف (  ّسابعةال ةتشتمل الّصور  .٧

  كانت يف هذه الّصورة ؟ بّني !أيّة حالة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هذه الّصورة. وللّطالب أن يكتبوا  مفردات يف  كلّ أن يبّني  سللمدرّ  البدّ 

 إنشائا صحيحا من هذه الّصورة.

  



 ) ورةيف ( فهم الصّ ثّامنة تشتمل الّصورة ال .٨

 أيّة حالة كانت يف هذه الّصورة ؟ بّني !

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هذه الّصورة. وللّطالب أن يكتبوا  مفردات يف  كلّ أن يبّني  سللمدرّ  البدّ 

 إنشائا صحيحا من هذه الّصورة.

  



 ورة )يف ( فهم الصّ  تاسعةتشتمل الّصورة ال .٩

 أيّة حالة كانت يف هذه الّصورة ؟ بّني !

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هذه الّصورة. وللّطالب أن يكتبوا  مفردات يف  كلّ أن يبّني  سللمدرّ  البدّ 

 إنشائا صحيحا من هذه الّصورة.

  



 عاشرة يف (فهم املفردات وتطبيقها على رسم الّصورة)تشتمل الّصورة ال .١٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 املفردات، وللّطالب أن يصّوروها. يكتبأن  سللمدرّ  البدّ 



  املبدئياالمتحان عند  الوثيقة

  

  

  

  

  

  

  

 الوثيقة عند بيان املوضوعات

  

  

  

  

 

 

 

 



 نهائياالمتحان العند  الوثيقة

  

  

  

  

  

  

  

 الوثيقة بعد إجراء االمتحانات
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 ترمجة الكاتب

اليوم الثالثاء من  ،نجاندونج فا، ولد يف أوجم د حيّ محمّ 

أىل، وحسنيايت من حممود ف لثاينم. هو االبن ا ١٩٩٢ نوفنرب

ة ضسته يف رو ادر ح.س. احلمد هللا لقد أ�ى الكاتب 

نتا منطقة فوجنأر والية ف م ١٩٩٧سنة   (PG. Takalar)األطفال

 ١ فأرفوجننتابتدائية م باملدرسة اال ٢٠٠٤االبتدائية سنة ويواصل دراسته ، تكالر

الثانوية مبعهد  ويواصل دراسته املتوسطة يف املدرسة ،تكالر منطقة فأرفوجننتاوالية 

م مث يواصل دراسته العالية يف  ٢٠٠٧وخترج الكاتب سنة  ،سلطان حسن الدين

 سنةالويف نفس  .٢٠١٠وخترج  سنة  ،مبعهد سلطان حسن الدين املدرسة العالية

جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر بقسم يواصل دراسته اجلامعية يف 

يف اليوم الثالثاء تدريس اللغة العربية كلية الرتبية وشؤون التدريس، وخترج حبمد اهللا 

  م. ٢٠١٤سنة أعسطس  ١٩التاريخ 


