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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

هارات اللغوية األربع، وهي فن ال يتقنها مهارة الكالم هي مهارة من امل

متعلم لغة ما إال بكثرة التدريبات الكالمية. ألن هذه املهارة اللغوية حتتاج إىل 

التدريب والتعويد املستمر كي يستطيع املتعلم أن يتكلم بطالقة وبأسلوب 

 يفهمه اآلخرون. 

اع، وهو ترمجة اللسان يعترب الكالم الفن الثاين من فنون اللغة األربعة بعد االستم

عما تعلمه االنسان عن طريق االستماع والقراءة والكتابة، وهو من العالمات املميزة 

لإلنسان فليس كل صوت كالما، ألن الكالم هو اللفظ واإلفادة، واللفظ هو 

مادلت على معىن من  الصوت املشتمل على بعض احلروف، كما أن اإلفادة هي

 .1ن املتكلماملعاين، على األقل يف ذه
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والشك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوى للكبار والصغار على السواء، 

. كما قال أمحد فؤاد عليان 2 فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم

يف كتابه املهارات اللغوية "إن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود، 

  3فاإلنسان تكلم قبل أن يكتب"

أكثر األفعال يف حياة اإلنسان وتكون  دورا مهما يف اجملتمع  لذلك إن الكالم

ويعترب من أهم املهارات اللغوية العربية األربعة، وهو معيار أساسي لنجاح الطالب يف 

تعليم اللغة العربية، وقيل من يتكلم بطالقة يف تعبري عما خطر بفكره، فقد جنح يف 

 تعلم اللغة، وبالعكس.

املوجودة. وهذه الوسائل ميكن أن يسهل  الوسائلمن والوسائل الصور إحدى 

التالميذ يف دراستهم. وهذا الوسائل لتعميد التالميذ يف حفظ املفردات. هم 

ينشطون يف حفظ املفردات باستعمال الوسائل الصور. توجد الباحثة أن هذه 

 املدرسة يستعمل الوسائل الصور.

                                                           
 .58(، ص: 1001القاهرة: دار الفكر العريب، ، )1ط.  يس الفنون اللغة العربية،تدر على أمحد مدكور،  2

3
 .58أمحد فؤاد عليان، املرجع سابق، ص:   

 



3 
 

وكذالك حفظها مثل  كذلك جند أن هناك مفردات لغوية تصعب كتابتها

الكلمات اليت حتتوي مهزات يف و سطها أو يف هنايتها . و كذلك جند كلمات سهلة 

الكتابة مثل الكلمات اليت ختلو من حروف املّد و اهلمزات و غريذلك و جبانب ذلك 

جند أن اللغة العربية حتتوي كلمات تتضمن أكثر من املعىن. كل كلمة هلا معىن 

يراد بالعيون حاسة البصر و قد تدل على األفراد الذين يتتبعون الكثرية. فمثال قد 

 4اخبار الناس.

 يعود بفوائد تربوية ونفسية لغري النطقني هباالصور يف تعليم العربية  واستخدام

وتعليمية ولغوية عديدة على املدرس والطالب على السواء وهي: إثارة انتباه الطالب، 

زيادة التحصيل واحلفظ ألن للصورة اليت يصاحبها الصوت أثرا حسيا على ذاكرة الطالب 

أقوى من أثر املادة املكتوبة وحدها، تقليل الرتمجة، توضيح كثري من جوانب احلياة يف 

ى الفروق الفردية بني املتعلمني إىل حد ما، إذ أن لغة الصورة ذهن الطالب، تقضي عل

 . 5لغة عاملية يفهمها اجلميع فهما متقاربا
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ى إجياد السياق الذي جيعل لكالم الطالب تشجيع الطالب على الكالم، تساعد عل

 .6معىن، توفر املعلومات اليت يستخدمها الطالب يف كالمه

كالم رن األثر بني مدرسني يف تعليم املهارة البناء على هذا، تريد الباحثة أن تقا

 بوسيلة الصور وحفظ املفردات.

 تحديد البحث .ب

كما يف خلفية البحث املذكورة، ذكرت أن هذا البحث يقصد به عن أثر وسائل 

الصور وحفظ املفردات اللغة العربية. فتحديد املسائل املقصودة هي عن أثر وسائل 

هارة الكالم مبدرسة الفجر املتوسطة اإلسالمية تاغاالن  الصور وحفظ املفردات على م

 كاديري ومدرسة اإلخالص املتوسطة اإلسالمية باالباك كاديري

 ج. مسائل البحث

قتصر الباحثة مسائل البحث يف السؤال تاعتمادا على خلفية البحث السابقة ف

 األيت:
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جر املتوسطة أثر وسائل الصور على مهارة الكالم يف مدرسة الف كان  كيف .1

اإلسالمية تاغاالن كاديري ومدرسة اإلخالص املتوسطة اإلسالمية باالباك 

 كاديري؟

أثر حفظ املفردات على مهارة الكالم يف مدرسة الفجر املتوسطة  كان  كيف .2

اإلسالمية تاغاالن كاديري ومدرسة اإلخالص املتوسطة اإلسالمية باالباك 

 كاديري؟

الصور و حفظ املفردات يف مدرسة الفجر أثر بني وسائل  كان  كيف .3

املتوسطة اإلسالمية تاغاالن كاديري ومدرسة اإلخالص املتوسطة اإلسالمية 

 باالباك كاديري؟

 د. أغراض البحث

أثر وسائل الصور على مهارة الكالم يف مدرسة الفجر املتوسطة  ملعرفة  .1

المية باالباك اإلسالمية تاغاالن كاديري ومدرسة اإلخالص املتوسطة اإلس

 كاديري 
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ملعرفة أثر حفظ املفردات على مهارة الكالم يف مدرسة الفجر املتوسطة  .2

اإلسالمية تاغاالن كاديري ومدرسة اإلخالص املتوسطة اإلسالمية باالباك 

 كاديري

ملعرفة أثر بني وسائل الصور و حفظ املفردات بني مدرسة الفجر املتوسطة  .3

ري ومدرسة اإلخالص املتوسطة اإلسالمية باالباك اإلسالمية تاغاالن كادي

 كاديري

 ه. اإلفتراضية

الفرض هو اإلجابة احملتملة عن سؤال الدراسة انه استنتاج من الباحثة، ولكنه 

ليس استنتاجا عشوائيا، بل استنتاج مبين على معلومات او نظرية او خربة عملية حمددة. 

 فهي فرضني :

 فرض املباشر .1

 فرض صفرى .2

 X2 = X1 

 أن يكون له عالقة
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 و. فؤائد البحث

 أن يستفيد املعلومات من هذا البحث كما يلي:  

 .الفائدة النظرية1

أن تكون مداخلة و معلومات نظرية اليت تتعلق بتدريس تعليم املفردات 

بوسائل الصور يف مدرسة الفجر املتوسطة اإلسالمية تاغاالن كاديري ومدرسة 

 سالمية باالباك كاديرياإلخالص املتوسطة اإل

 . الفائدة التطبيقية1

لرئيس املدرسة، أن تكون مداخلة ومعلومات تعليمية عن تدريس تعليم  -

 زيادة االبداعية واجلذابة يف تعليمها. يف تعليم املفرداتاملفردات 

للمدّرس، هذا البحث حيتاج إىل إبداء ونشــاطات املدرس يف تكوين  -

واحملتوى. حيتاج إىل علوم أخرى سوى اللغة العربية  اإلسرتاتيجية، من الفن

من العلوم العربية. وهذه هي خصوصية هذا البحث. وإعداد املعلم القادر 

 على العلوم املتنوعة، وتطويرها يف تعليم اللغة العربية.
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 ز. توضيح المصطلحات

 : ةناب سوء الفهم عن موضوع هذا البحث، فينبغي للباحثة توضيح  التاليتجال

 توضيح النظريال .1

وسائل التعليمية هي وصيلة االتصال يف عملية التعليم إما من شكل آلة  -

األجهزة والربامج لنيل عملية التعليم ونتائج التعليمية الفعالية والكفاءة، ولنيل 

 اهداف التعليمية 

 له شيئ عن به يعرب صوت من االنسان عن يصدر ما هي: الكالم مهارة -

 ويقصد. 7املتكلم ذهن يف األقل على أو والسامع املتكلم ذهن يف داللة

 املرئية الصور من الذهن انتقال الصور باستخدام الكالم مهارة بتعلم الباحث

 .8عليها تدل اليت الرمزية واأللفاظ العبارات إىل

 من نوع وأبسط الصوري، التمثيل أنواع كل يعين( صورة) اللفظ: الصور  -

 من نزعها ميكن اليت التوضيحية الرسومات من املكنون النوع ذلك هو الصور
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 امللونة والصور الفتوغرافية الصور مثل واجلرئد، واجملالت الكتب

 الصور من جمموعة هي الصور هذا يف بالصور الباحث يقصد .9والكاركاتورية

 معينة قصة حتكى اليت

 توضيح التطبيقيال .2

بنسبة توضيح االصطالحات يف السابق هو مقارنة بني تعليم العربية بالوصيلة 

بطاقة الصور يف مدرسة مدرسة الفجر املتوسطة اإلسالمية تاغاالن كاديري 

 إلسالمية باالباك كاديريومدرسة اإلخالص املتوسطة ا

 ح.  البحوث السابقة

 إن البحوث السابقة يف هذا املوضوع هي :

حتت املوضوع "تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات  شريف الدين   -

 10لطلبة املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنج"

                                                           
9
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أهداف البحث: وصف عملية تدريس مهارة الكالم عند الطلبة وقدرهتم 

قبل    تدريس مهارة الكالم وقدرهتم بعد تدريسها على اساس املفردات وفعالية 

 تدريسها.

منهج البحث: هذا البحث من النوع الكمي الوصفي التجرييب. وجمتمع 

ينته هي الطلبة يف الفصل العاشر "ب" للفصل التجرييب و الطلبة يف البيانات وع

الفصل العاشر "ج" للفصل الضابط. أما أداوت مجع البيانات فهي املالحظة 

 واالختبار واالستبيان. واستخدم الباحث املتغريات املستقبل والتابع والضابط.

ردات فعال لرتقية أمهية نتيجة البحث: إن تدريس مهارة الكالم على اساس املف

مهارة الكالم عند الطلبة وله دور كبري يف تسهيل وتشجيع وتسريع الطلبة يف 

 مهارة الكالم، ونال الطلبة ثقة النفس يف تطبيق مهارة الكالم.

حتت املوضوع "اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف ضوء اجتاه  سيف املصطفي -

لة يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة التعليم والتعلم على سياق العام )دراسة حا

 11العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج(
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أهداف البحث: لكشف اسرتاتيجية تعليم مهارة الكالم يف اجتاه التعليم  

م على السياق العام  يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة والتعل

اإلسالمية احلكومية ماالنج، والكشف عن املشكالت يف تعليم مهارة الكالم 

يف اجتاه التعليم والتعلم على السياق العام  يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 

 باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

ية البحث: هذا البحث من إحدي احملاوالت لتنمية نوعية التعليم والتعلم أمه

فيه، ويرجي نتائج هذا التحليل ان يكون اسهاما نافعا يف جمال تعليم اللغة العربية 

 وأن يسهم يف جتهيز املواد التعليمية يف تعليم مهارة الكالم للطالب. 

الوصفي التحليلي  منهج البحث: استخدم الباحث يف هذا البحث املدخل

التجريب الكيفي. وجمتمع البحث وعينته هو الطالب الربنامج اخلاص   لتعليم 

. 1008-1008اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج عام اجلامعي 

(. وأداوت مجع البيانات هي Purpose Sampleواستخدم الباحث العينة العمدية )

والوثائق من حصيلة التعليم وأما أنشطة حتليل  املالحظة واملقابلة الشخصية

 البيانات فهي تسجيالت البيانات مث عرض البيانات مث مراجعة البيانات.
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أمهية نتائج البحث: اسرتاتيجية طريقة منشار املنحنيات  يف تعليم مهارة 

الكالم مناسبة وجذابة وهي تكون األكثر يف رفع مستوي كفاءة الطالب على 

رة الكالم يف اللغة العربية، واملشكالت اليت يواجهها املعلم عند استيعاب مها

تطبيق طريقة منشار املنحنيات باسرتاتيجية اجتاه التعليم والتعلم على السياق 

العام هي: اختيار املواد التعليمية املناسبة حلياة الطالب اليومية وحيتاج إىل املؤونة 

 الفرقة قبل التدريس. العداد الوسائل التعليمية املناسبة لعدد
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 الباب الثاني

 النظريات

 ا. مفهوم الوسائل التعليمية

خيتلف تعريف الوسائل التعليمية من وجهة نظر رجال الرتبية على أساس أمهية 

استخدام حواس معينة يف عمليات التعلم واختالف املفهوم على أساس الوظائف واملهام 

 رتبية والتعليم.وسائل يف جمال الاليت تقدمها ال

وعند نايف حممود معروف أن الوسيلة التعليمية هي ما يلجأ إليه املدرس من 

أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعليم وحتسينها وتعزيزها. وهي وسيلة ألن املعلم 

 .12يستخدمها يف عمله، وهي تعّلمية ألن الطالب يتعلم بواسطها

مما سبق ميكن القول بأن الوسائل التعليمية هي ما تندرج حتت خمتلف الوسائط 

اليت يستخدمها املعلم يف املوقف التعليمي بغرض إيصال املعارف واحلقائق واألفكار 

 واملعاين للدارسني
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 ب.  أنواع الوسائل التعليمية

عددت أنواع وتقسيمات الوسائل التعليمية، ولكننا ميكن جتميع املتشابه منها يف ت

 خصائص معينة يف األقسام التالية: 

 القسم األول:  الوسائل السمعية والبصرية

الوسائل البصرية، وهي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة البصر، كالصور  -1

ور األفالم والشرائح والرسوم التوضيحية الفوتوغرافية والصور املتحركة الصامتة وص

 واللوحة الوبرية واللوحة املغناطيسية واللوحات الكهربية.

الوسائل السمعية، وهي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة السمع، كالراديو   -2

 واألسطوانات والتسجيالت الصوتية.

على حاسيت البصر  الوسائل السمعية والبصرية ، وهي تضم اجملموعة اليت تعتمد -3

والسمع. وتشتمل الصور املتحركة الناطقة كالتليفزيون واألفالم والتسجيالت 

 .13الصوتية املصاحبة للشرائح واألسطوانات أوالصور

 القسم الثاين: وسائل جمموعات العمل
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ني فرص العمل واملشاركة أكثر من املالحظة. ويضم هذه الوسائل تتيح للدارس  

 هذا القسم أنواع الوسائل التالية:

اخلربات املباشرة اهلادفة، وهي املواقف اليت تقتضي نشاطا إجيابيا فعاال من التلميذ.  -1

ويكتسب عن طريقها خربات تعتمد على خمتلف احلواس، ويكون الغرض من هذه 

ذ. مثل التجربة املعملية أو تربية حيوانات أو زراعة املواقف واضحا يف ذهن التلمي

 نباتات.

اجملسمات )النماذج واألشياء والعينات(. هذه اجملسمات ختتلف عن الواقع يف  -2

احلجم أو التعقيد أو املادة املصنوعة منها. مثل منوذج جسم اإلنسان واخلرائط 

 البارزة والكرة األرضية واحليوانات احملنطة.

ليات. وختتص باملواقف املاضية أو نادرة احلدوث أو اليت تشكل أخطارا معينة التمثي -3

عند دراستها على الطبيعة أو لتوضيح امور مكانية بعيدة عن الدارس.  ومن 

فوائدالتمثيليات اتاحتها فرصة االسهام االجيايب عند الدارسني وتركيزها على العناصر 

 اهلامة. 

 

 

 



16 
 

 الحظةالقسم الثالث: جمموعات امل

هذه الوسائل تتيح للدارسني عنصر املالحظة، وال تعين سلبية من جانبهم بل إهنا  

تتيح فرص العمل اإلجيايب. ويضم هذا القسم أنواع الوسائل التالية: التوضيحات 

 .14العملية والرحالت واملعارض والصور املتحركة والصوت والصور الثابتة والرسوم

 ج.  القيمة التربوية للوسائل التعليمية

( يف استقصاء وزع على املعلمني الذين 1980تشري دراسات )هوبن ـ فني ديل 

يستخدمون الوسائل التعليمية كمعينات يف عمليات التدريس. وكان من ردود 

بول استخدامها كما املعلمني مايوضح القيمة الرتبوية للوسائل التعليمية عند مق

 :15يلي

تتيح أمام الدارسني أساسا ماديا لإلدراك احلسي، وهي هبذا تقلل من استخدام  -1

 الدارسني لأللفاظ اليت اليدركون معناها.

 تعمل على إثارة واهتمام الدارسني مبادة الدرس -2

 عند الدارسنيأثر التعلم باق واستمر  -3

                                                           
14

  81 -81املرجع السابق، ص عبد اجمليد سيد أمحد منصور،   

15
 15-18عبد اجمليد سيد أمحد منصور،مرجع سابق، ص  
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 تتيح اكتساب خربات واقعية عند الدارسني مما حيفز النشاط الذايت لديهم. -4

حيفز استمرار التفكري عند الدارسني، ويظهر ذلك واضحا عند استخدام الصور  -5

 .املتحركة والرحالت والتمثيليات

 تها.تنمي احملصول اللفظي عند الدارسني عن طريق إيضاح املعاين وزيادة حصيل -6

 تتيح الفرصة للحصول على خربات ال يسهل اكتساهبا عن طريق أدوات أخرى. -7

 تسهم يف كفاية وتنوع وتعميق حصيلة ما يتعلمه الدارسون. -8

( إضافة إىل ما سبق، إىل قيم تربوية أخرى خاصة 1981كما يشري )ادجار ديل  -9

 بالوسائل التعليمية تتمثل يف:

فظية يف العملية الرتبوية، ألن الدارسني قد يستخدمون ألفاظا أوال: من وسائل معاجلة الل

 ويكتبوهنا دون إدراك ملعناها.

ثانيا: استمرار وبقاء األثر يف العملية التعليمية، فالوسائل التعليمية تعمل على  تقدمي 

 خربات حسية ذات أثر باق عند الدارسني.

 ام عند الدارسني.ثالثا: تثري املشاركة اإلجيابية واالنتباه واالهتم

رابعا: تثري النشاط الذايت، فالوسائل التعليمية تثري اهتمام ومحاس الدارسني عن طريق 

 تطبيق ما يتعلمونه مع ما يواجهون من مشاكل يف حياهتم العملية.
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 خامسا: متكن الدارسني من التفكري املنظم القائم على تسلسل وترابط األفكار.

 فظي عند الدارسني.سادسا: تزيد من احملصول الل

 سابعا: توسع جمال اخلربات اليت يكتسبها الدارسون.

ثامنا: توفر من طاقات وجهد املعلمني، فاستخدام الوسائل التعليمية يوفر من اجلهد 

والوقت والتكلفة اليت يبذهلا املعلم يف قاعة الدرس كما أنه يعطي حيوية وجودة 

 لعملية التدريس.

الفردية عند الدارسني، فتنويع اخلربات التعليمية اليت مير فيها  تاسعا: تتقابل مع الفروق

 املتعلمون تؤدي إىل مقبول استجابتهم يف العملية التعليمية.

عاشرا: تزيد من جدوى استخدام األدوات والوسائل األخرى يف عملية التعليم،فهي 

 16رىتدعم غريها من الوسائل وتعزز قيمة غريها من األدوات التعليمية األخ

 

 

 

                                                           
16

 .48نفس المرجع، ص   
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 د. الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية

الوسائل التعليمية املستعملة يف تعليم اللغة العربية نوعان، ومها وسائل حسية و 

وسائل لغوية. املراد بوسائل حسية وهي ما تؤثر يف القوي الع العقلية عن طريق اإلدراك 

س الشيئ أو منوذجا له أو صورته. واملراد بوسائل لغوية احلسي عندما يعرض املعلم نف

وهي ما تؤثر يف القوي العقلية عن طريق األلفاظ  عندما يعرض املعلم األمثلة أو التشبيه 

 .17أو األضداد أو املرادفات

من مزايا الوسائل احلسية لتعليم اللغة العربية،وهي جتذب انتباه الدارسني 

وتدفعهم إىل النشاط الذايت، جتدد حيوية الدارس وتشوقه إىل الدرس، وتبعد امللل نتيجة 

للمشاركة واحلركة والعمل من جانب الدارسني، وتوقظ احلواس وتنمي دقة املالحظة 

عمل على تثبيت احلقائق نتيجة لالستدراك احلسي عند والقدرة على االستنتاج، وت

 الدارسني.

                                                           
17

 111(،  ص 1958، )الكويت: دار القلم، 1ط. وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم، حسني محدي الطوجى،   
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ومن أمثلة الوسائل احلسية لتعليم اللغة العربية وهي ذوات األشياء ومناذج جمسمة 

والصور واملصورات اجلغرافية والرسوم البيانية واأللواح املوضوعية والسبورة والبطاقات 

 عة الرتبوية واملعارض.واللوحات الوبرية واألشرطة املسجلة واإلذا

أما مزايا الوسائل اللغوية لتعليم اللغة العربية فهي السرعة يف العرض والسهولة 

والوضوح. ومن أمثلة هذه الوسائل وهي األمثلة والتشبيه واملوازنة والوصف والشرح 

 والقصص واحلكايات.

لبصرية ولصلة هذه الوسائل حباسيت السمع والبصر ميكن تقسيمها إىل الوسائل ا

والوسائل السمعية و الوسائل السمعية البصرية. املراد بالوسائل البصرية وهي اليت يستفاد 

منها عن طريق منفذ العني. و املراد بالوسائل السمعية وهي اليت يستفاد منها عن طريق 

األذن. واملراد بالوسائل السمعية البصرية وهي اليت يستفاد منها عن طريق العني 

 .18واألذن

 

 

                                                           
18

 .118نايف حممود معروف، مرجع سابق،  ص   
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 مفهوم الصوره. 

اللفظ )صورة( يعين كل أنواع التمثيل الصوري، وأبسط نوع من الصور هو ذلك 

النوع املكنون من الرسومات التوضيحية اليت ميكن نزعها من الكتب واجملالت واجلرائد، 

  19 .مثل الصور الفتوغرافية والصور امللونة والكاركاتورية

الصور هي جمموعة من الصور اليت حتكى قصة معينة وقد يكون التصوير على 

   20 بطاقات منفصلة أو على صفحة كبرية من الكرتون باألرقام أو بدوهنا.

 في تعليم العربيةو. فوائد الصور 

إن استعمال الصور يف دروس تعليم العربية للنطقني باللغات األخرى يعود بفوائد 

 تربوية ونفسية وتعليمية ولغوية عديدة على املدرس والطالب على السواء وهي:

 إثارة انتباه الطالب  -1

 استطاع املعلم أن حيصر انتباه الدارسني ملا يعرض من مادة.

 صيل واحلفظزيادة التح  -2

                                                           
19

 .11، ص: سابقمحمود أسماعيل صينى و عمر الصديق عبدهللا، مرجع   

 

20
 .65، ص. 1995، سابقإمام أسرارى، مرجع   
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تساعد على حفظ املادة اللغوية وتذكرها ألن الصورة اليت يصاحبها الصوت أثرا 

 حسيا على ذاكرة الطالب أقوى من أثر املادة املكتوبة وحدها. 

 تقليل الرتمجة  -3

تقلل الصورة من جلوء املدرس إىل الرتمجة كوسيلة من وسائل التبليغ وتوضيح معىن 

 املادة اللغوية للطالب.

 تنمية التذوق الفين للطالب  -4

 تساعد الصور والرسوم على توضيح كثري من جوانب احلياة يف ذهن الطالب.  -5

 تزويد الدارسني بأوضاع ومواقف اجتماعية ألن الصورة تكون خري وسيلة    -6

 معينة خللق املوقف أو الوضع االجتماعي املطلوب.

 ملكاين. تساعد على حل مشكلة البعد الزماين وا  -7

 تساعد املتعلم لفهم أحجام األشياء بالنسبة لبعضها  -8

تقضي على الفروق الفردية بني املتعلمني إىل حد ما، إذ أن لغة الصورة لغة عاملية   -9

 21يفهمها اجلميع فهما متقاربا. 

                                                           
21

 .101علي القامسي وحممد علي السيد، مرجع سابق، ص.   
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  ات واألفكار كما أهنا تسهل عليهم ربطتساعد الطالب على متييز الكلم -10

 22 الكلمة مبا تشري إليه.  

 جتمع الصورة عيون الطالب على منظر واحد -11

 تستخدم الصور يف تعليم معاين الكلمات عن طريق االقرتان املباشر بني  -12

 الكلمة والصورة.  

 تستخدم الصورة لتكون حمور حمادثة أو أية نشاطات شفوية أخرى -13

 تستخدم الصور لتوضيح استعمال بعض الرتاكيب اللغوية -14

 تستخدم الصورو لتكون حمور كتابة وصفية أوقصصية -15

 تستخدم الصور لتوضيح حمتوى مقال أو قصة -16

 23يع والتشويقختلق الصورة جوا جديدا يف الصف وتصبح مصدرا للتنو  -17

 تشجيع الطالب على الكالم -18

 تساعد على إجياد السياق الذي جيعل لكالم الطالب معىن -19

                                                           
22

 .189حممود إمساعيل صيىن وعمر الصديق عبداهلل، مرجع سابق، ص.   

23
 .181(، ص: 1998)عمان: دار الفالح،  ،1ط.  ،أساليب تدريس اللغة العربية حممد على اخلويل،  
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 توفر املعلومات اليت يستخدمها الطالب يف كالمه -20

 الشفوية يف استعمال اللغة متده باملؤشرات غري -21

 24 متده مبلقنات غري شفوية إلعادة صياغة حوار أو ابتكاره. -22

 ز. أساليب تدريس باستخدام الصور 

نقصد بالتعبري عن الفكرة حماولة الطالب للتعبري شفويا عن موضوع معني يف 

فية أوحوارية أو قصصية. إذا هم املدرس تدريب الدارس على التعبري الشفوي صورة وص

 بالصور جيب عليه ما يلي:

 يكتب القصة مث يعد الصور طبقا لتطور القصة. -1

 يكتب بعض األسئلة حتت كل صورة -2

يعرض الصور ويوّجه أسئلة كل صورة جييب عليها الدارس حىت يستوعب الفكرة   -3

 ةالعامة عن القص

يطلب من الدارس أن يقّص القصة واحدا بعد اخر ويساعده على تطويرها حىت  -4

 تصبح يف النهاية كاملة متماسكة

 .25يزود الدارس ببعض الكلمات املناسبة لكل صورة ملساعدته على تطوير القصة -5

                                                           
24

 .58حممود إمساعيل صيىن و عمر الصديق عبداهلل، مرجع سابق، ص:   
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  تدريس اللغة العربية:واخلطوات التالية توضح طريقة استخدام الصور يف -6

 أوال: يعرض املدرس الصور إّما دفعة واحدة أو صورة صورة.

ثانيا: يستمع الطالب إىل قصة من شريط تسجيل مرتني أو ثالثا ويالحظ الصور 

 اليت أمامهم الستيعاب ما يتضمنه القصة.

وقد ثالثا: يقدم املدرس أسئلة االستيعاب ليجيب عليها التالميذ شفهيا وكتابة. )

تكتب األسئلة على ورقة مث توزع على التالميذ ليطّلعوا عليها ويتنبؤا يف مضمون 

 القصة قبل استماعهم إليها(

 . 26 رابعا: من املمكن أن يطلب من التالميذ إعادة القصة امجاليا مستعينني بالصور

 27و أساليب تدريس باستخدام الصور األخرى : 

 )أ(. التهيئة احلافزة وقد تكون مناقشة أو عرض صورة أو جمسمات أو موقف ..اخل.

 )ب(. ينتقل التالميذ إىل تأمل الصورة يف الكتاب أو من خالل شفافيات على جهاز  

                                                                                                                                                               
25

 .78، ص. سابقإمام أسرارى، مرجع   

 

26
 .65نفس المرجع، ص.   

 

27
  http://www.khayma.com/almoudaress/educ/ 
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 الربوجكرت.    

إىل احلكاية بطريقة مناسبة لرتتبط )ج(. يطرح املعلم أسئلة على كل صورة ليوجه التالميذ 

يف أذهان التالميذ أحداث القصة مرتية ومسلسلة. ويف أثناء ذلك يتناول املعلم 

 مايلي :

 . (. املعرفة أو املعلومة اليت سيقدمها جديدة1)

 (. يعطيهم فرصة للتعبري الشفوي مبا يشاهدونه يف الصورة .1)

صورة ويقوي لديهم املالحظة واالنتباه (. يلفت أنظارهم إىل جزئيات أخرى يف ال8)

 والدقة.

 (. العربة والقيمة الوجدانية اليت هتدف إليها القصة.1)

(. يطلب املعلم من أحد التالميذ أن حيكي مضمون الصورة األوىل ، مث من آخر  8)

 حيكي مضمون الصورة الثانية وهكذا.

ل متابعة الصور  (. مث يطلب من أحدهم أن حيكي مضمون القصة كلها من خال8)

 مث  من آخر أن حيكي مضمون القصة بدون الصور .

 



27 
 

 ح. مجاالت استخدام الصور في التعليم

مطابقا مبا قال حممد علي اخلويل عند استخدام الصورة، ميقبول باملعلم أن يراعي 

 ما يلي:

اليشرتط يف الصورة أن تكون مطبوعة، إذ ميكن أن تكون من صنع املعلم  -1

 . أوالطالب

 الصورة البسيطة أفضل من الصورة كثرية تفاصيل -2

 جيب أن يكون حجم الصورة كبريا حبيث يراها كل طالب يف الصف بوضوح  -3

 .  28جيب اال يبالغ املعلم يف استعمال الصور -4

ني ويطلب منهم أن يبدأ املعلم بعرض الصور حبيث ميكن أن يراها كل الدارس

ينظروا إىل الصور، مث يشري املعلم إىل العناصر املهمة يف الصور، مث يطلب بعد ذلك من 

 .29الدارسني فرادى أن يعربوا باللغة العربية عما يشاهدونه

ته يف اختيار الصور اليت يستعملها يف يف أغلب األحيان يعتمد املدرس على خرب  -5

 الدرس. وجيدر بنا أن نرعي النقاط التالية عند اختيار هذه الصور: 
                                                           

28
 .188، ص: 1998حممد على اخلويل، مرجع سابق،   

29
 .18حممود إمساعيل صيىن و عمر الصديق عبداهلل ، مرجع سابق، ص:   
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أوال: أن تكون الصورة مثرية الهتمام الدارس حبيث جتذب انتباهه وتستحوذ على 

 تفكريه.

 : مراعاة البساطة وعدم التعقيديف الصورة حىت تزداد الفائدة منها. ثانيا

 ن يكون حملتوياهتا أمهية تعليمية.ثالثأ: أ

 رابعا: موراعاة صحة املعلومات والدقة العلمية وتقدمي البيانات احلديثة.

خامسا: أن يكون إنتاجها من الناحية الفنية جدا وأن يتناسب مع عدد الدارسني 

بالصف، والصور امللونة، مع أهنا أكثر إثارة إلنتباه الدارسني، إال أهنا ليست 

وعلى املعلم الذي يتخذ من القصة  .30أفضل دائما من غري امللونة بالضرورة

املصورة أسلوبا يف تقدمي التعبري املوجه أن يعد الدرس مسبقا، وإعداد الدرس 

 يقتضي أن يقوم املعلم بااليت:

 

 

 )أ(.   صياغة القصة يف نص قصصي بسيط بعد إعداد الصور.

                                                           
30

 .185حسني محدي الطوجيي، مرجع سابق، ص:   
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)ب(. أن يستمد األسئلة اليت سيتوجه هبا للطالب عن كل صورة من الصور. واهلدف 

من هذه األسئلة هو بناء القصة يف ذهن الطالب خطوة خطوة عن طريق السؤال 

 واجلواب شفاهة.

ج(. التعرف على الكيفية اليت تتطور هبا القصة واالستفادة من ذلك مؤخرا يف تصحيح )

 كون القصة يف املرحلة األخرية من الدرس.أخطاء الطالب عندما حي

)د(. أن يعد طائفة من الكلمات والتعبريات لكي يزود هبا الطالب يف املرحلة قبل 

  31 األخرية من تسلسل الدرس.

 المفردات تعريفأ. 

امة حبيث يتضمن عليها املعا ى واستحدام إن املفردات عنصور من عناصر اللغة اهل

يف اللفة من املتكلم نفسه أو من الكاتب، والشخض تزدادله مهاراته يف اللغة إذا ازدادت 

مفرداته. ألن كفاءة مهارة لغة الشخص متوقف على املفردات اليت استوعب معانيها 

 . 32اللفطية
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 .95حممود إمساعيل صيىن و عمر الصديق عبداهلل، مرجع سابق، ص:   

32
 Handri Guntur Tarigan، Pengertian kosakata:  Jakarta، 1990. 2 
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واحدها مفردات : اللفظية أو الكلمة الىت تتكون من حرفني فأكثر   املفردات

املفردات يف صطالح . و 33وتدل على معىن، سواء أكانت فعال أو امسا أو أدات

.ويعرف املفردات بقائمة الكلمات 34القاموس العام للغة األندونيسية هي قائمة الكلمات

 .35مع القواعد، هبا ترتكب تركيبا و تتوحد يف اللغة توحيدا

 ويقدم اخر المفردات على أنها هي : 

 مجيع الكلمات املضمونة يف لغة  -1

 الكلمات الىت يستو عيها املتكلم والكاتب  -2

 العلوم  الكلمات املستخدمة يف -3

 .36قائمة املكلمـات املنظمة مع البيـان املوخز مثـل القاموس  -4

 

 

 

                                                           
33

 1991،دار الغاىل: الرياض(، اسس إعداد الكتب التعليمية الغري الناطقني بالعربيةاهلل،  عبل محيد عبد ناصر عبد الغاىل & 

(78،  

34
 Purwadaminta، Kamus Besar bahasa Indonesia.( Jakarta: balai pustaka،  1995)، 572 

35
 Yuni Pratiwi Penggunaan Nyanyian Sebagai Media Pengajaran Kosakat  Siswa Kelas IV SD 

Sendang، (Tulung agung : Jawa Timur 1984 )، 20.  

36
 Soedjito، Kosakata Bahasa Indonesia.( Jakarta : gramedia، 1988) 35.  
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 أما المفردات عند أحكادية فهي  

 مجيع الكلمات املضمونة يف لغة،  -1

 يستخدمها مجاعة الكلمات الىت يستو عليه الشخص أو الكلمات اليت  -2

 يف نفس البيئة،

 الكلمات املستخدمة يف العلوم، -3

 يف علم اللغة ليس مخيع الكلمات مفردات -4

قائمة الكلمات والعبــارات واملصطلحات يف اللغة اليت ينظم هجائية  -5

 .37ومعها حتديدها

 والمفردات لها معاني 

 عنر من عناصر اللغة الشاملة على املعارف عن املعا ى واستخدمها يف اللغة، -1

 الكلمات اليت يستوعب عليها املتكلم والكاتب، -2

 .38قائمة املكلمـات املنظمة مع البيـان املوخز مثـل القاموس -3
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 Ahkadiyah، MK. Sabarti. dkk.. Pengajaran Kosakata. (Jakarta.: Dikti. 1991). 41 

38
 Kridalaksana Harimakti،. Kamus linguistic. (Jakarta.: PT. Gramedia، 1982) 
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 أنواع المفردات -أ

 هناك عدة تقسيمات للمفردات منها : 

 : تقسيمها حسب المهارات اللغوية، و هي -1

 مفردات للفهم، وهذه تنقسم إىل نوعني : ( أ

االستماع، وتقصد بذلك جمموعة الكلمات الىت يستطع الفرد  (1)

 وفهمها عندما يتلقاها من أحد املتحدثني.التعرف عليها 

القراءة، ويقصد بذلك جمموعة الكلمات الىت يستطيع الفرد  (2)

التعرف عليها وفهمها عندما يتصل هبا على صلى صفحة 

 مطبوعة.

 مفردات الكالم ، وهذه  أيضا تنقسم إىل نوعني:  ( ب

يف  عادية، ويقصد هبا جمموعة الكلمات الىت يستخدمها الفرد (1)

 حياته اليومية.

موقفية، ويقصد هبا جمموعة الكلمات الىت حيتفظ هبها الفرد وال  (2)

 يستخدمها إال يف موقف معني أو عندما تكن له مناسبة. 

 مفردات للكتابة، وهذه تنقسم إىل نوعني أيضا : ( ت
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عادية، ويقصد هبا جمموعة الكلمات الىت يستخدمها الفرد يف  (1)

كتايب الشخصي مثل أخذ مذكرات، كتابة مواقف االتصال ال

 يومية .... اخل.

موقفية، ويقصد هبا جمموعة الكلمات الىت يستخدمها الفرد يف  (2)

مواقف االتصال الكتايب الرمسي مثل تقدمي طلب العمل أو 

 استقالة أو كتابة تقرير ....اخل

 مفردات  كامنة، وتنقسم إىل نوعني : ( ث

موعة الكلمات الىت ميكن تفسريها من سياقية، ويقصد هبا جم (1)

 السياق الذى وردت فيه.

حتليلية، و يقصد هبا جمموعة الكلمات الىت ميكن تفسريها  (2)

استندا إىل خصائصها الصرفية كأن نرى ما زيد عليها من 

 حروف أو ما نقص، أو يف ضوء اإلملام بلغات أخرى.

 تقسيمها حسب المعنى، وهي : -2

، ويقصد هبا جمموعة الكلمات األساسية الىت تشكل كلمات احملتوى ( أ

 صلب الرسالة مثل األمساء واألفعال....اخل. 
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كلمات و ظيفية، ويقصد هبا جمموعة الكلمات الىت يربط املفردات  ( ب

واجلمل والىت يستعان هبا على إمتام الرسالة مثل حروف اجلر والعطف 

 وأدوات االستفهام وأدوات الربط بشكل عام.

كلمات و عنتودية، ويقصد هبا جمموعة الكلمات الىت ال تنقل معىن  ( ت

معينا وهى مستقلة بذاهتا وإمنا حتتاج إىل كلمات أخرى مساعدة 

تنقلمن خالهلا أىل املستقبل معىن خاصة مثل )رغب( فهذه الكلمة 

تكون مبعىن أحب يف قولنا: رغب يف وتكون مبعىن انصرف يف قولناك 

 رغب عن.

 ا حسب التخصص، وتنقسم أيضا إلى نوعين:تقسيمه -3

كلمات خادمة، وتقصد هبا جمموعة الكلمات العامة الىت  ( أ

يستخدمها الفرد يف مواقف احلياة العادية أو استخداماته الرمسية غري 

 التخصيصة.

كلمات ختصصية، وتقصد هبا جمموعة الكلمات الىت تنقل  ( ب

وتسمى أيضا بالكلمات معانىخاصة أو تستخدم بكثرة جمال معني. 

 احمللية وكلمات االستخدام.
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 تقسيمها حسب االستخدام، وهي نوعان: -4

كلمات نثيطة، ويقصد هبا جمموعة الكلمات الىت يكثر الفرد من  ( أ

 استعماهلا يف الكالم أو الكتابة أو حىت يسمعها أو يقرؤها بكثرة.

تفظ الفرد هبا كلمات خاملة، وتقصد هبا جمموعة الكلمات الىت حي ( ب

يف رصيد اللغوي وإن مل يستعمها. وهذا النوع من املفردات يفهم 

الفرد دالالته واستخدامه عندما يظهر له على الصفحة املطبوعة أو 

 .39يصل إىل مسعه

 تعليم المفردات  -ب

إن التعليم عامل من عوامل الرتبية وينحصر إيصال املعلومات  املعلومات ىل 

ذهن وصك حوافظ النشء مبسائل الفنون والعلوم. وعوامله ثالث : هي املعّلم 

واملتلم واملعلومات. واملعلم هو الواسط بني العاملني اآلخرين وهو الذي خيتار من 

للمتلم، فعمله يتضمن دراسة املتعلم حىت يسهل عليه  املعلومات املقذار الالزم

  40إيصاهلا له مرتبة ترتيبا منطقيا ومرتبطا بعضها ببعض.

                                                           
39

  Syaiful Mustofa، Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif، (Malang: UIN Malang Press، 

8002) 36-36 

 .8)فونوروكو: دار السكم، بدون السنة(.  C الرتبية والتعليم اجلزء األول طلبة كلية املعلمني اإلسالمية كونتور،40
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 مفهوم تعليم المفردات -ج

ءا رئيسيا يف دراسة اللغة قد خيتلف خرباء تعليم يشكل تعليم املفردات جز 

اللغات الثانية يف معىن اللغة و يف أهداف تعليمها ومع ذلك فإهنم يتفقون على أن 

تعلم املفردات مطلب أساسي من املطالب تعلم اللغة الثانية وشرط من شروط 

تعرض له إجادهتا والغاية من تعليم املفردات هي أن يفهم التالميذ معانيها حني 

ويصبح قادرا على استخدماها حني ترغب ىف التعبري عن شيء ما. ويعتمد جناح 

املدرس ىف تدريس املفردات على عدد عوامل منها مفهومه للمقصود بتعلم 

املفردات، وكيفية تقدميها وفهمه لفلسفة الكتاب املقرر ىف تقدمي املفردات وأحريا 

 طريقة تعليمها للتالميذ

م املفردات أيضا هي توفري املفردات للتالميذ واليراد هبذا ومن أهداف تعلي

أن التالميذ جيب عليهم احلفظ عددا من قوائم املفردات فحسب، ولكن املراد منه 

 أن التالميذ يقدرون عل فهم معانيها واستخدامها ىف اجلمل.

وليس القضية ىف تعليم املفردات أن يتعلم التالميذ نطق حروفها فحسب 

عناها معناها مستقلة فقط أو معرفة طريقة االشتقاق منها أو جمرد وصفها أو فهم م

ىف تر كيب لغوى صحيح. إن معيار كفاءة ىف تعليم املفردات هو أن يكون 
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التلميذ قادرا على هذا كلة باإلضافة إىل شيء أخر اليقل عن هذا كله أمهية أال 

 41املناسب.وهو قدرته على أن يستحدم الكلمة املناسبة ىف املكان 

اللغة إىل أربع مهارات هي االستماع والقراءة  Carrol)فقد قسم كارول 

، والكالم والكتابة تسمسان مهاريت  Receptionوتسميتان مهاريت االستقبال 

  Production .42اإلنتاج 

 المفردات تعليمأهداف  -د

 العربية هو كما يلي: اللغةالغرض العام من تعلم مفردات 

تعرف املفردات اجلديدة على التلميذ أو الطالب، وإما من خالل قراءة  -1

 النص وكذلك فهم املسموع

تدريب التلميذ أو الطالب لتكون قادرة على نطق املفردات بنطق  -2

صحيح، ألن النطق الصحيح هو جيعل ويفهم إىل كفاءة الكالم والقراءة 

 حبسن وصحيح أيضا

                                                           
41

 818املرجع السابق ، رشدى أمحدي الطعيمة:   

42
، مكتبة وهبة : ع ىف تعليم الغى العربية لآلجانب من النظرية إىل تطبيقالشيح املرجفتحى علي يونوس و حمد عبد الرؤوف ،   

 .85 ص 1008بالقاهرة 
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فهم معىن املفردات، إما يف الدالالت أو املعجمية، أو عند استخدامها  -3

 يف سياق مجلة معينة. 

ردات بالتعبري الشفهي )الكالم( والكتابة قادرة على تقدير ووضع مف -4

 43)اإلنشاء( وفقا لسياقها الصحيح.

 أسس إختيار المفردات -ه

املفردات واحدها مفردة، ونقصد هبا: اللفظة أو الكلمة اليت تتكون من 

ع كثرية : حرفني فأكثر وتدل على معىن، أى لغة متباينة و خمتلفة من حيث أنوا 

فمثال من حيث عدد حروفها وسهولة نطقها و كتابتها، وكذلك من حيث 

التجريد واحملسوس فهناك كلمات تدل على أشياء حمسوسة وتدرك باحدى احلواس 

اخلمس املعروفة، كما أن هناك مفردات التدرك باحلواس وتسمى املفردات اجملردة 

 ...( ) احلرية، الصداقة، األمانةنثل: 

  جموعة من األسس نذكر فيما يلي أكثرها انتثارا:هناك م

 Frequency:  التواتر -1

                                                           
43

 Ibid Syaiful Mustofa، 2008. 63  
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تفضل الكلمة شائعة االستخدام على غريها، مادامت متفقة معها 

 يف املعىن. 

 Rangeالتوزع أو املدى :  -2

تفضل الكلمة الىت تستخدم يف أكثر من بلد عريب على تلك اليت 

 توجد يف بلد واحد. 

 Availability: املتاحية  -3

 تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدها حني يطلبها. 

 و اليت تؤدي له معىن حمددا.

 Familiarityاأللفة :  -4

تفضل الكلمة اليت تكون مألوفة عند األفراد على الكلمة املهجورة 

نادرة االستخدام. فكلمة " مشس " تفضل بال شك على كلمة " ذكاء " 

  يف املعىنوإن كان متفقني

 Coverage :  الشمول -5
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تفضل الكلمة اليت تغطي عدة جماالت يف وقت واحد علي تلك اليت 

ختدم اال جماالت حمدودة. فكلمة " بيت " أفضل يف رأينا من كلمة 

 "مرتل". 

  األمهية -6

تفضل الكلمة اليت تشبع حاجة معينة عند الدارس على تلك الكلمة 

 حيتاجها قليال. العامة اليت الحيتاجها أو

 العروبة -7

تفضل الكلمة العربية على غريها. وهبذا املنطق يفضل تعليم الدارس  

 44.... كلمة " اهلاتف " بدال من التليفون 

 مبادئ اختيار المفردات -و

 ىء ينبغى أن يستند إليها املدرس عند اختبار املفردات واملباد

 مراعة مبادىء الشيوع -1

 مبدأ الشمول -2

 القرب واملالصقة االشرتاك -3
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  Abdul hamid، uril، bisri، pembelajaran bahasa arab، (Malang: UIN Malang Press، 8002) 36-38 
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 مبدأ الكلمات احلقيقة مث اجملردة -4

 فصاحة الكلمة -5

 مبدا سهول نطق الكلمة وكتابتها -6

 45مبدأ الداللة  -7

 وهناك يتلخص على المبادىء اختيار المفردات كما يلى

 تعليم املفردات احملسوسة قبل اجملردة  -1

 تعليم املفردات القريبة قبل البعيدة -2

 تعليم املفردات ذات األصوات السهلة أوال -3

 تعليم املفردات املفيدة أوال -4

 قليلة أوالتعليم الكلمات ذات املقاطع ال -5

 تعليم املفردات اخلالية من شذوذ الكتاىب -6

  46تعليم املفردات املألوفة قبل املفردات الغريبة  -7

 

                                                           
  .50-58حلميد عبد اللة، عبد ا  &املرجع السابق، ناصر عبد غاىل45

 88 مرجع السابق، أسحاق األمني،46
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 أساليب ووسائل تعليم المفردات -ز

وهناك عدة طرق تستعمل لشرح معن املفردة منها للكلمات احلسوسة 

 ( استعال الصور والرسم1شيء، ) ( الشرح بواسطة اإلشارة إىل1)

( 8( استعال سياقات )1( تعريف، )1وأما لكالت اجملردة الشرح بــــــــ )

 47والرتمجة وهذا أسلوب ميكن أن يلجأ إليه املدرس لتوضيح معىن 

  خطوات في تعليم المفردات

 سهيال ملدرس تعليم املفردات ينبغى له أن يسري على خطوات التالية:ت

 يكتب املدرس املدرس بشكل كامل -1

 ينطق املعلم الكلية والطالب يستمعون -2

 يشرح املدرس معىن الكلمة بطريقة يراها مناسبة -3

 يستخدمها املدرس الكلمة يف اجلملة -4

 يكرر الطالب هذه اجلملة -5

 كيفية كتابة الكلمةيرى املعلم   -6

                                                           
47
 50على حموس، فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية يف تعليم املفردات، ،  
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 يكتب املدرس معىن الكلمة -7

 يقرأ املدرس قائمة الكلمة اجلديدة -8

   48يكتب الطالب الكلمات واجلمل اليت توضح معانيها -9

 تدريبات على المفردات -ح

قبل البدء ىف ذكر التدريبات املفردات، جيب على املدرس أن يدرك 

 ملعرفة املفردة و هي:مكونات ا

 أن يفهم التلميذ معىن الكلمة إذا مسعها أو قرأها )الفهم( -1

 أن ينطق التلميذ الكلمة نطقا صحيحا -2

 أن يكتب التلميذ الكلمة كتابة صحيصة -3

 أن يستخدم التلميذ ىف سياق لغوى صحيصة ىف الكالم والكتابة  -4

 سياق )القراءة( أن يقرأ التلميذ هذه الكلمة منفصلة أو ىف -5

 49أن يفعل التلميذ كل ذلك ىف سرعة عادية دون تردد )سرعة عادية( -6

 تبار المفرداتخا -ط

                                                           
 81على حموس، ، املرجع السابق 48

49
 82املرجع السابق ، على حموس،   
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تشكل املفردات )أي الكلمات( جزءار ئيسيا من الكفاءة اللغوية لطالب. 

شيطة ومفردت وذكر حممد على اخلويل بأن املفردات تنقسم إىل نوعني : مفردات ن

خاملة. املفردات النشيطة هي مفردات تتوقع أن ترد يف كالم الطالب، وكتابته. 

وتتوقع ورودها فيما يقرأ أو فيما يسمع أيضا. واملفردات النشيطة نسأل عن 

جوانبها اإلنتاجية، وأما املفردات اخلاملة فنسأل عن مستوى نشيطة لطالب 

 .50السنوات التالية

وهنك عدة طرق لقياس املفردات منها: اختبار ملء الفراغ، واختبار 

اختيار املرادف، واختبار صورة وبدائل، واختبار تعريف وبدائل، واختبار كلمة 

رتان، واختبار كلمات وختبار وتعريفات، واختبار كلمة ومعان، واختبار كلمة واق

 .51الشرح، واختبار االشتقاق، واختبار ملء الفراغ ملعان 
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 أ. مفهوم مهارة الكالم

الكــالم يف أصــل اللغــة عبــارة عــن: األصــوات املفيــدة، وعنــد املتكلمــني هــو: املعــىن 

ل يف نفســـي كـــالم، ويف اصـــطالح النحـــاة: القـــائم بـــالنفس الـــذي يعـــرب عنـــه بألفـــاظ، يقـــا

 .52اجلملة املركبة املفيدة

أمـــا التعريـــف االصـــطالحي للكـــالم فهـــو: ذلـــك الكـــالم املنطـــوق الـــذي يعـــرب بـــه 

، وماجيول خباطره من مشاعر وأحاسـيس، املتكلم عما يف نفسه من : هاجسه، أو خاطره

ومــايزخر بــه عقلــه مــن: رأي أو فكــر، ومــا يريــد أن يــزود بــه غــريه مــن معلومــات، أو  ــو 

 .53ذلك، يف طالقة وانسياب، مع صحة يف التعبري وسالمة يف األداء

ن صـوت يعـرب بـه عـن شـيئ وميكن تعريف الكالم بأنه: ما يصدر عن اإلنسان م

. وبنأ على هذا، فإن 54له داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم

فـــإن الكـــالم الـــذي لـــيس لـــه داللـــة يف ذهـــن املـــتكلم أو الســـامع، البعـــد كالمـــا، بـــل هـــي 

 أصوات المعىن هلا.
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 ب. أهداف تدريس الكالم

ــــاك مبــــدأين هنــــاك أ ــــويل أن هن ــــرية ومتنوعــــة للكــــالم، ويــــرى روبــــرت ب هــــداف كث

أساســـيني يف أي جهـــد يقـــوم بـــه االنســـان عنـــد اتصـــاله بـــاالخرين عـــن طريـــق اللغـــة مهـــا: 

 .  55األفكار اليت يعربهبا واللغة اليت ينقل هبا هذه األفكار إىل األخرين

 دريس الكالم ميكن أن نعرض ألمهها فيما يلي: و أهداف عامة لت

أن ينطـــق املـــتعلم أصـــوات اللغـــة العربيـــة ، وأن يـــؤدي أنـــواع النـــرب والتنغـــيم املختلفـــة  -1

 وذلك بطريقة ضعيفة من أبناء العربية.

 أن ينطق أصوات املتجاورة واملتشاهبة. -2

 أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات الطويلة والقصرية. -3

 أن يعربعن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة. -4

أن يعربعن أفكـاره مسـتخدما للنظـام الصـحيح لرتكيـب الكلمـة يف العربيـة خاصـة يف  -5

 لغة الكالم.

                                                           

 
55

 .98ص. أمحد فؤاد عليان، نفس املرجع،  
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أن يسـتخدم بعـض خصـائص اللغـة يف التغبـري الشـفوي مثـل التـذكري والتأنيـث ومتييـز  -6

 ا يلزم املتكلم بالعربية.العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنته وغري ذلك مم

أن يكتســـــب ثـــــروة لفظيـــــة كالميـــــة مناســـــبة لعمـــــره ومســـــتوى نضـــــجه وقدراتـــــه، وأن  -7

 يستخدم هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية.

أن تســـــتخدم بعـــــض أشـــــكال الثقافيـــــة العربيـــــة الضـــــعيفة واملناســـــبة لعمـــــره ومســـــتوى  -8

ت األســــاس عــــن الــــرتاث االجتمــــاعي وطبيعــــة عملــــه، وأن يكتســــب بعــــض املعلومــــا

 .العريب واألسالمي

 أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة. -9

أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصـل ومـرتابط لفـرتات  -10

 زمنية ضعيفة.

إلنســان إن تعلــيم الكــالم باللغــة األجنبيــة يعــد أساســا ملمارســة كثــري مــن أنشــطة ا

 وحتقيق أهدافه ومن ذلك: 

 أن تطلب املتعلم شيئا ما. -1

 أن يستعلم عن األماكن واألوقات واألشخاص. -2

 أن يطلب من اآلخرين عمل شيئ ما. -3

 أن يقيم عالقة ألفة مع أصحاب اللغة. -4



48 
 

 أن حيكي قصة بسيطة، أو تقول شيئا ما لآلخرين. -5

  موعد شيئ ما.أن يشغل اجلالسني باحلديث حىت حيني -6

 أن يفهم اآلخرين ويوجههم ويرشدهم. -7

 .56أن يقضي حوائجه اليومية ويؤدي ما يطلب منه من أعمال -8

 ج. بعض الجونب المهمة في تعليم لكالم 

ثالثــة جوانـــب مهمــة يف تعلـــيم الكـــالم عنــد حممـــد كامـــل الناقــة يف كتابـــه "تعلـــيم 

طـــرق تدريســه"، وهـــي النطـــق،  -مداخلـــه -اللغــة العربيـــة للنــاطقني بلغـــات أخـــرى، أسســه

 57 واملفردات، والقواعد.

 النطق: -1

من أهم اجلوانب، اجلانب الصويت، إذ يرى الرتبويون األمهية الكربى لتعلـيم النطـق 

ة الكالم، فاملستمع اليرى منذ البداية تعليما صحيحا، والنطق هو املظهر تاخلارجى لعملي

مــن عمليــة الكــالم إال هــذا املظهــر اخلــارجى هلــا. ومــن هنــا جيــب أن يكــون النطــق ســليما 

                                                           
56

)منشورات املنظمة اإلسالمية  ،1ط. ، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة ، 
 .181-180(،  ص.  1008 -إيسيسكو-للرتبية والعلوم والثقافة

57
)الرياض: اجلامعة أم  ،1ط.  ،طرق تدريسه -مداخله -غة العربية للناطقني بلغات أخرى، أسسهتعليم اللحممد كامل الناقة،  

 . 188-189(، ص: 1958القرى، 
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فالنطق أكثر عناصر اللغة صـعوبة يف تغيـريه أو تصـحيحه . 58وواضحا خاليا من األخطاء

ان أنــه لــيس املطلــوب يف النطــق أن بعــد تعلمــه بشــكل خــاطئ.  ولــيكن واضــحا يف األذهــ

ينطـــــق الـــــدارس بشـــــكل كامـــــل تـــــام، أي أن يســـــيطر علـــــى النظـــــام الصـــــويت للغـــــة ســـــيطرة 

متحــدثيها، ولكــن الســيطرة هنــا تعــين علــى القــدرة علــى إخــراج األصــوات بالشــكل الــذي 

ميكن املتعلم من الكالم مع أبناء اللغة بصـرف النظـرعن الدقـة الكاملـة يف إخـراج أصـواهتم 

                            رباهتم وتنغيمهم. ون

 املفردات: -2

تعد تنمية الثـروة اللغويـة هـدفا مـن أهـداف أي خطـة لتعلـيم لغـة أجنبيـة، ذلـك أن 

املفــردات هــي أدوات محــل املعــىن ،كمــا أهنــا يف ذات الوقــت وســائل التفكــري، فبــاملفردات 

مـل مـا يريـد، وعـادة مـا تكتسـب يستطيع املـتكلم أن يفكـر مث يـرتجم فكـره إىل كلمـات حت

املفردات يف اللغة األجنبية من خـالل مهـرات االسـتقبال وهـي االسـتماع والقـراءة، مث تـأيت 

مهارتا الكالم والكتابة فتفسحان اجملال لتنميتهما والتـدريب علـى اسـتخدامها، معـىن هـذا 

اقــــف أن الكلمــــات ال تعلــــم إال مــــن خــــالل الســــياق، أي مــــن خــــالل اســــتخدامها يف مو 

                                                           
 .90على أمحد مدكور، مرجع سابق، ص:  58
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شــــفوية أو موضــــوعات للقــــراءة، ولــــذلك يفضــــل تقــــدمي الكلمــــات للدارســــني مــــن خــــالل 

 .                                  59موضوعات يتكلمون فيها، حبيث تتناول هذه املوضوعات جوانب مهمة من حياهتم

 القواعد:  -3

علـــيم اللغـــة األجنبيـــة اإلشـــارة إىل القواعـــد، بـــل نـــرى كثـــريا مـــا يهمـــل املهتمـــون بت

بعضــهم ينكرهــا متامــا، أمــا املتعلمــون للغــة أجنبيــة فكثــريا مــا يصــرحون بــأن القواعــد ليســت 

أمرا ضرورية يف تعلم استخدام اللغة ، أي ليست ضرورية يف التحدث باللغة، ومهما يكن 

كمهـــا جمموعـــة مـــن القواعـــد الـــيت األمـــر فثمـــة حقيقـــة ال ميكـــن إنكارهـــا، وهـــي أن اللغـــة حت

ينبغــي أن يعرفهــا املــتكلم جيــدا، والــيت جيــب أيضــا أن يعرفهــا الراغــب يف تعلمهــا ســواء   

ذلــك يف وقــت مبكــر أو وقــت متــأخر، وســواء   بــوعي أو بغــري وعــي، و ــن إذ نقــرر هــذا 

عليهــا  إمنـا نقــرره و ـن واعــون متامــا بـأن صــعوبات تـدريس القواعــد ال حتــل وال يـتم التغلــب

 .     60بتجاهل املشكلة، فالقواعد شيئ ضروري لتعلم مهارات اللغة
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 .181مرجع سابق، ص:  حممد كامل الناقة،  

 

 . 181حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة ، مرجع سابق، ص:  60
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 د. وسائل مهارة الكالم

حيتاج تعليم مهارة الكالم إىل الكثري من الوسائل واملعينات، ذكر عبد اجمليد:  

جهزة اليت تفيد الدارس على تعلم مهارة الكالم هي اللوحات "أن من أهم الوسائل واأل

وقال حممود . 61الوبرية، والصور العادية والشفافة واالفالم الثابتة، ومعامل اللغات"

ن املعينات إمساعيل صيىن وعمر الصديق عبداهلل يف املعينات البصرية يف تعليم اللغة: "أ

البصرية املستخدمة يف أنشطة الكالم مثل الرحالت امليدانية واأللعاب اللغوية واملعينات 

مثل لوحة العرض، واللوحة الوبرية وقرص الساعة، والصور والشرائح واألفالم 

اليت تشمل -الشريطية/الثابتة". وتقوم املعينات البصرية املستخدمة يف أنشطة الكالم 

بالوظائف التالية: تشجيع الطالب على الكالم، تساعد  -عادة واالستعمالاحملاكاة واإل

على إجياد السياق الذي جيعل لكالم الطالب معىن، توفر املعلومات اليت يستخدمها 

. إعتمادا على ذلك، يشجع املعلم على تعليم هذه املهارة مبا 62الطالب يف كالمه
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 .164عبد اجمليد سيد أمحد منصور، مرجع سابق، ص:  

 

 
(، 1951لك سعود، جامعة امل :)الرياض ،1ط.  ،املعينات البصرية يف تعليم اللغةحمبوب إمساعيل صيىن وعمر الصديق عبداهلل، 62

 .58ص: 

 



52 
 

تتضمنه هذه الوسائل من أفكار، ومناقشة حمتواها ووصف مكوناهتا. وممارسة كل 

 األنشطة اليت تؤدي إىل اشرتاك املتعلم يف مهارة الكالم.

 بعض الوسائل التعليمية لتعلم مهارة النطق والكالم: 

تستخدم اللوحات الوبرية لتدريب الدارس على النطق والكالم، ألهنا منظرا  -1

 يساعد الدارس على تصور ما يتحدث عنه وتشجعه على شرح ما يرى.

تستخدم األفالم الثابتة يف عرض منظم لسلسلة من االطارات أو الصور اليت  -2

دث عنها أو املوضوع تعني الدارس على التعبري عن التتابع الزمىن للقصة اليت يتح

 الذي يدرسه. 

تستخدم الصور املفردة و الصور  املصاحبة حلوار معني هبدف تقريب املعىن عند  -3

 الدارس.

يستخدم أيضا قرص الساعة لتعليم الدارسني الوقت، وامللصقات والبطاقات  -4

الربيدية الثارة اهتمام الدارسني، وجذب انتباههم وتدريبهم على النطق و 

 63ارات اللغوية األخرىامله
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 .188عبد اجمليد سيد أمحد منصور، مرجع سابق، ص:  
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 ه. اختبار مهارة الكالم

هتدف اختبارات الكالم إىل قياس قدرة الطالـب علـى الكـالم مبسـتوياته املختلفـة، 

وقــد تكــون األســئلة هنــا شــفهية أو كتابيــة. ولكــن األجابــة يف هــذه احلالــة البــد أن تكــون 

هـــدف االختبــــار هـــو قيـــاس القــــدرة الكالميـــة. و القـــدرة الكالميــــة هلـــا عــــدة شـــفهية ألن 

مســتويات، أدناهــا هــو نطــق نــص مقــروء أو نطــق نــص مســموع، ويف هــذه احلالــة الينــتج 

الطالب تراكيب من عنده: ينطق فقط ما هو مكتوب أو مسموع. واملسـتوى األعلـى مـن 

اين هـو تكـوين سلسـلة مـن اجلمـل ذلك هو تكوين مجلة منطوقة. واملستوى األعلى من الث

يف عمليـــة كالميـــة متصـــلة. وبـــذا ميكـــن أن تكـــون القـــدرة الكالميـــة ذات ثالثـــة مســـتويات 

على األقـل: مسـتوى النطـق مث مسـتوى تكـوين اجلملـة مث مسـتوى تكـوين الكـالم املتصـل. 

 ومــن وســائل قيــاس القــدرة الكالميــة: اختبــار األســئلة مكتوبــة، اختبــار اإلعــادة الشــفهية،

اختبـــار التحويـــل، اختبـــار األســـئلة عـــن الصـــورة، احملـــاورة، املقابلـــة احلـــرة، املقابلـــة املوجهـــة، 

 .64التعبري احلر

اختبــار األســئلة مكتوبــة: هنــا يــرى الطالــب أســئلة مكتوبــة، مث يطلــب منــه فرديــا أن  -1

 يب عنها شفهيا.جي
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 .118(، ص. 1000، )عمان، دار الفالح، االختبارات اللغوية حممد على اخلويل،  
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 اختبار اإلعادة الشفهية: هنا يطلب من الطالب أن يقول ما يسمع. -2

اختبــار التحويــل: هنــا يطلــب مــن الطالــب أن حيــّول اجلمــل الــيت يســمعها أو يقرؤهــا  -3

 من شكل إىل اخر، مثال من األثبات إىل النفي، من االخبار إىل االستفهام.

علـى الطالـب صـورة يطلـب منـه أن يعلـق عليهـا اختبار األسئلة عن الصورة: تعـرض  -4

حبــديث حــر. مــثال اشــرح مــا تــرى يف هــذه الصــورة، وجيــوز عــن طريــق اإلجابــة عــن 

 أسئلة حمددة.

اختبار احملاورة: هنا يأخذ دور الوالد مثال والطالب اخر دور االبن ويتحاوران حول  -5

 موضوع حيايت ما.

لــم الطالــب علــى انفــراد ويوجــه إليــه أســئلة غــري اختبــار املقابلــة احلــرة: هنــا يقابــل املع -6

 حمددة.

اختبــار املقابلــة املوجهــة: هنــا يكــون املعلــم قــد أعــد أســئلة حمــددة مــن قبــل. وتســري  -7

 املقابلة وفقا لألسئلة املعدة مسبقا.

اختبــار التعبــري احلــر: هنــا يطلــب املعلــم مــن الطالــب أن يــتكلم ملــدة مخــس دقــائق يف  -8

   موضوع حيدده له.  

وقــال جيوانــدنو: إقامــة اختبــار الكــالم تعتمــد علــى مرحلــة املــتعلم.  ومــن أشــكال    

التعلــيم يســتطيع املــدرس أن يســتعمل بالطريقــة الرادعــة أو بالطريقــة احلــرة.  الطريقــة الرادعــة 
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مثل االختبار بالقصة أو تعبـري النصـوص املتقدمـة اللسـانية أو الكتابيـة أو مبسـاعدة الصـور 

 .65ما بالطريقة احلرة فإن املدرس يرتك املتعلم حرا يف التعبرياجلذابة. وأ

 وقال حمّمد علي اخلويل: خيترب التعبري الشفهي بعّدة الطرق منها:

م على أساس الطالقة يطلب من الطالب أن يتحّدث عن موضوع مألوف لديه. ويقي -1

 و الصحة.

 توجه إىل الطالب أسئلة كتابية أو شفهية تتطلب إجابات شفهية قصرية. -2

من املمكن أن تكون األسئلة مسجلة على الشريط و يرتك بني كل سؤال وآخر  -3

 وقت كاف لإلجابة.

 تقدم إىل صورة يطلب منه أن يعّلق عليها شفهيا يف وقت حمدد. -4

 . 66ن أو أكثر يف حماورة شفهية حول موضوع معني أو يف حمادثة حرةيشرتك طالبا -5

 و. توجهات عامة لتدريس الكالم

وفيما يلي جمموعة من التوجيهـات العامـة الـيت قـد تسـهم يف تطـوير تـدريس مهـارة 

 67 الكالم يف العربية كلغة ثانية:
                                                           
65

 Djiwandono, M. Soenardi, Tes Bahasa dalam Pengajaran. ITB Bandung.1996,  

h .69 

 

 188حمّمد علي اخلويل، مرجع سابق، ص.  66
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تــدريس الكــالم يعــين ممارســة الكــالم : يقصــد بــذلك أن يتعــرف الطالــب بالفعــل إىل  -1

مواقـــف يـــتكلم فيهـــا بنفســـه ال أن يـــتكلم غـــريه عنـــه.. إن الكـــالم مهـــارة ال يتعلمهـــا 

الطالب إن تكلم املعلـم وظـل هـو مسـتمعا... مـن هنـا تقـاس كفـاءة املعلـم يف حصـة 

ـــرة كالمـــه واســـتئثاره ا ـــه علـــى توجيـــه احلـــديث ولـــيس بكث لكـــالم مبقـــدار صـــمتة وقدرت

 باحلديث.

أن يعــرب الطــالب عــن خــربة : يقصــد يــذلك أال يكلــف الطــالب بــالكالم عــن شــيئ  -2

لــيس لديـــه علــم بـــه .. ينبغــي أن يـــتعلم الطالــب أن لديـــه شــيئ يتحـــدث عنــه. ومـــن 

مـألوف إذ أن هـذا يعطـل فهمـه.  العبث أن يكلف الطالب بـالكالم يف موضـوع غـري

 وقد ال حيد يف رصيده اللغوي ما يسعفه.

التــدريب علــى توجيـــه االنتبــاه : لــيس الكـــالم نشــاطا آليــا يـــردد فيهالطالــب عبـــارات  -3

معينة وقتما يراد منه الكالم. إن الكالم نشاط عقلي مركب. إنه يستلزم القدرة علـى 

القــدرة علــى تعــرف الرتاكيــب وكيــف أن متييــز األصــوات عنــد مساعهــا وعنــد نطقهــا. و 

إختالفهــا يــؤدي إىل اخــتالف املعــىن. إن الكــالم باختصــار نشــاظ ذهــين يتطلــب مــن 

الفـرد أن يكــون واعيـا ملــا صـدر عنــه حــىت ال يصـدر منــه مـا يــالم عليـه وقــدميا قيــل إن 

 عثرات اللسان أفتك من عثرات السنان.

                                                                                                                                                               
67
 .181-180، مرجع سابق، ص  أمحد طعيمة حممود كامل الناقة و رشدي 
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شياء حرجا للمتحدث وإحباطا لـه أن عدم املقاطعة و كثرة التصحيح : من أكثر األ -4

يقاطعه اآلخـرون. وإذا كـان هـذا يصـدق علـى املتحـدثني يف لغـاهتم األويل فهـو أكثـر 

صدقا بالنسبة للمتحدثني يف لغات ثانية.. إن لديهم من العجز يف اللغة مـا يعـوقهم 

عن االسرتسال يف احلديث أو إخراجه بشكل متكامل ، ولعل ممـا يزيـد يف إحساسـه 

ذا العجــز أن يقاطعــه املعلم.ويــرتبط هبــذا أيضــا أال ي ل ــح املعلــم يف تصــحيح أخطــاء هبــ

 الطالب.

مسـتوى التوقعــات : مــن املعلمــني مــن تزيــد توقعاتـه كمــا ســبق القــول عــن االمكانــات  -5

احلقيقة للطالب، فيظل يراجع الطالب، ويستخثه على استيفاء القول مث يلومـه إن مل 

. إن احلقيقــة الـــيت ينبغــي أن يعرفهـــا معلــم العربيـــة كلغـــة يكــن عنـــد مســتوى التوقعـــات

ثانيـــة أن األجنبيـــة، خاصـــة إن تعلـــم العربيـــة وهـــو كبـــري، ينـــدر أن يصـــل إىل مســـتوى 

العـرب عنـد ممارســته مهـارة الكـالم.. وهــذه ظـاهرة ال تتخـتص بــتعلم العربيـة وحــدها، 

يقـــّدر ذلـــك،وأن  وإمنـــا تشـــمل كافـــة الدارســـني للغـــات الثانيـــة. وعلـــى املعلـــم إذن أن

يكون واقعيا. وأن مييز بني مستوى الكالم الذي يصدر عن النـاطقني بالعربيـة وذلـك 

 الذي يصدر عن الناطقني بلغات أخرى.

التدرج : ينطق مبدأ التدرج هنا أيضا.. إن الكالم، كما قلنا، مهارة مركبة ونشاط عقلي 

وال بني عشية وضحاها. إهنا  متكامل.. وتعلُّم هذه املهارة ال حيدث بني يوم وليلة،
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عملية تستغرق وقتا وتتطلب من الصرب واجلهد واحلكمة ما ينبغي أن ميلكه املعلم. وعليه 

 أن يهيئ من مواقف الكالم ما يناسب مع كل مستويات الدارسني.
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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 املدخل البحث   .1

و املدخل الكمي واملنهج الذي املدخل البحث الىت استخدمت الباحثة ه

 انتهجتها الباحثة يف هذه الدراسة هو املنهج وصفي. 

 جمتمع البحث وعينته .2

إن اجملتمع يف 68السكان هو مجيع املوضوع البحث. (،Arikunto)أريكونطا  ورأي

ذا البحث هو مجيع الطالب يف املدسة املتوسطة مدرسة مدرسة الفجر ه

املتوسطة اإلسالمية تاغاالن كاديري ومدرسة اإلخالص املتوسطة اإلسالمية 

السكان هو كل احلسابات والقياسات قيمة جيدة، الكمية  باالباك كاديري.

 69 ضحة.والنوعية، بدال من خاصية حمددة اجملموعة من الكائنات كاملة و وا

السكان هي منطقة تتكون من كائنات التعميم أو املواد  (،Sugiono)سغينا  ورأي

اليت صفاهتا معينة ويتم حتديد اخلصائص واحملقق من قبل لدراستها ومن مث 
                                                           
68

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 0202), hlm. 071 

69
 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistika, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

0222), hal. 080 
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وبالتايل السكان ليست جمرد املبلغ املوضوع أو  70لوص إىل استنتاجات.اخل

 71 الكائن قيد الدرس، ولكن يشمل مجيع اخلصائص.

ومعىن األخر أهنا يتخذ  72العينة هي بعض املمثلة السكان من قبل الباحث.

 عرضتها وعينة البحث الىت73 بعض أفراد السكان باستخدام تقنية خاصة.

ينة فصلني متساويني الباحثة تالميذ فصل السابع. واختارت الباحثة من تلك الع

 .يف دراجتهما

 أدوات البحث .3

 مالحظة  -

هذه املالحظة للحصول على البينات الىت تتعلق بأنشطة يف عملية التعليم 

الطريقة والتعلم، واتصال بني املعلم واالتالميذ، واالتصال بني التالميذ أنفسهم، و 

 املستخدمة، ومشاركة التالميذ يف عملية التعلم.

 مقابلة -

                                                           
70

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 0202), hlm. 007 

71
 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: TERAS, 0222), hlm. 20 

72
 Asrof Safi'i, Metodologi Penelitian…, hlm. 041 

73
 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistika…, hlm. 021 
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للبحوث وجهابوجه بغرض طرح عدد من األسئلة من قبل الباحثة واإلجابة عليها 

من قبل املبحوث أو يقال إهنا طريقة طلب البينات بطريقة احلوار بني الباحثة 

البينات بني الباحثة وإلجابة عليها من قبل املبحوث أو يقال أهنا طريقة طلب 

والفاعل أو املخرب. فاملخرب هلذه املقابلة هو رئيس املدرس اللغة العربية لفصل 

 السابع.

 إختبارات -

اإلختبارات هو جمموعة من املثريات )اسإلة شفوية أو تابة أو صور أو رسوم( 

اعدت لتقيوس بطريقة كمية أوكيفية. واإلختبار يعطي درجة ما أو قيمة ما أو 

بة ما للمحفوص، وميكن ان يكون اإلختبار جمموعة من األسئلة أو جهارا رت

 عينا.م

 74معيار جناح الطالب يف االختبار

 فئة النتائج التقدير الرقم

 100-85 ممتاز 1

                                                           
74

 91. ص: 1005هانديانرييين،استخداموسيلةالنماذجاجملسمةفعاملناستخداموسيلةالصورفيتعليماملفردات.  

 



62 
 

 84-75 جيد جدا 2

 74-65 جيد 3

 64-55 مقبول 4

 54-5 راسب 5

 

 طريقة اإلستبيان -

يتعرب اإلستبيان أو االستقصاء اداة املالئمة للحصول على معلومات وبينات 

وحقائق مرتبة بواقع معني، ويقدم االستبيان بشكل عدد من األسإلة يطلب 

 .اإلجابة عنها من قبل عدد من اإلفراد املعينني مبوضوع االستبيان

 الوثائق -

هي طريقة مجع البينات جبمع البينات املكتوبة فيه كالوثائق والكتب حول األراء 

 والنظرية والدليل واألحكام وغري ذلك الذى يتعلق هبذ البحث.

 

 

 اسلوب تحليل البيانات .4
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  (normalitas) الطبيعي بيانات االختبار -

، مثل باستخدام الفرضية القائلة بأن وقد لفحصها مع إحصاءات حدودي

لكل  احلقائقاستخدام اإلحصاءات حدودي تتطلب حتليل  اال دار البسيط.

لذلك، قبل يتم اختبار، جيب أن يكون  متغري جيب أن توزع بشكل طبيعي.

والختبار طبيعية احلقائق فيمكن  75أوال. احلقائقاختبار احلياة الطبيعية من 

مع شرط إذا   (Kolmogorov-Smirnov)مسرينوف  -استخدام اختبار كوملوغوروف

واستخدام الباحث  76فيكون اسهام احلقائق طبيعيا.  0005كان أشيمف سيغ<

 (SPSS 1660 for windwos) تطبيق النموذج اإلحصائي الكمبيوتر باستخدام

  الخطي بيانات االختبار -

 .توزيع البيانات البحثية من طيةيعرف اخلإجراء يستخدم ل هو اخلطي اختبار

 التقنيات التحليلية حتديد اخلطي من خالل االختبار احلصول عليها فإن النتائج

املصنفة بيانات  أن توزيع اخلطي االختبار نتائج وجد إذا .أم ال ستخدامهاال

)املثال، حتليل اال دار عينة امل وسائل ميكن استخدامها من طياخل البحوث

                                                           
75

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 0202),  hlm. 040 

76
 Agus Eko Sujianto, Aplikas Statistik dengan SPSS 0262, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 

0222), hlm. 78  
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تطبيق النموذج  باستخدام عكسه. و استخدم الباحث اخلطي(، و كذالك

 .(SPSS 1660 for windows)اإلحصائي الكمبيوتر 

من خالل  وميكن أن يتم، النموذج اخلطي أو مل يكنذا كان كتشاف ما إال 

 :وهياجلدول، F- معاإلحصاءات F         - قيمة مقارنة

النموذج  الفرضية القائلة بأن مثاجلدول،  > F-اإلحصاءاتF–إذا كانت  (أ

 مرفوضا اخلطي

النموذج  الفرضية القائلة بأن مثاجلدول،  < F-اإلحصاءاتF–إذا كانت  (ب

 قبوال طياخل

 simple linear regression)) البسيط الخطي االنحدارتحليل  .1

استخدام الباحث اال دار البسيط ألن هناك متغريات املستقلة واملتغري 

 :املقيدة. وميكن صياغة اال دار البسيط على النحو التايل

 

 :الوصف

= X  املتغريات 

= Y  املتغريات 

=  a ثابت 
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b = 77 معامل اال دار اخلطي االجتاه 

 SPSS 1660 for)تطبيق النموذج اإلحصائي الكمبيوتر  باستخدام و استخدم الباحث

windows). 

 (Uji Homogenitas)   اختبار التجانس

 ( Uji Fبالرمز الفائية )  yو  xللبحث مقياس من الإل راف بني 

 كما يلي : 

   

F = S12 / S22  

 حيث :  

 

   S12  =فروق من الفرقة األوىل 
                               S22   =فروق من الفرقة الثا ى 

       

Ho : σ12= σ22 

Ha : σ12≠σ22 

                                                           
77

 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistika…, hlm. 002 
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 SPSS)تطبيق النموذج اإلحصائي الكمبيوتر  باستخدام و استخدم الباحث

0.61 for windows) 

 البحث ترتيب 5) 

 البحث، حدود البحث، يةخلف: على تشتمل حيث مقدمة،:  األول الباب

 توضيح البحث، فوائد البحث، فروض البحث، اهداف البحث، مسائل

 .البحث ترتيب البحث، منهجية املصطلحات،

 الوسائل مفهوم املردات، مفهوم:  على وتشتمل النظريات،:  الثاين الباب

 .املفردات تعليم يف الصور الوسائل ، الصور،

 مكان البحث، تصميم:  على يشتمل حيث البحث، منهج:  الثالث الباب

 جلمع طريقة احلقائق، ومتغري املصادرها واحلقائق ومعاينته، وعينته اجملتمع البحث،

 احلقائق حتليل وطريقة وادواته، احلقائق

 موضوع عن موجز بيان:  على ويشتمل البحث النتائج تقدمي:  الرابع الباب

 ليلهاوحت البحث من احملولة احلقائق وتقدمي البحث،

 واإلقرتاحات اإلستتاخ على حتتوي اخلامتة:  اخلامس الباب 

 



67 
 

 الباب الرابع

 نتائج البحث

 ديري كا تاغاالنمتوسطة اإلسالمية  لمحة إلى مدرسة الفجر -أ

 الموقع الجغرافي .1

يف القرية   كانداتمتوسطة اإلسالمية يف شارع   الفجروقعت مدرسة 

 كاديري جاوى الشرقية.  كاندات

 ريخ تأسيس المدرسةتا .2

كاديري يف السنة  الفجر متوسطة اإلسالمية تاغاالنأسست مدرسة 

، حتت رياسة العلماء واملتقدمني بتلك القرية، وتكمل هذه املدرسة،   م.1955

مدرسة اإلبتدائية وروضة األطفال اليت أسستها بعد سنوات. وتقصد بتأسيس 

يل القرية الذين يريدون أن يواصلوا املتوسطة ليقبل التالميذ من أهاهذه املدرسة 

 درستهم إىل املرحلة املتوسطة. 

 . رؤية مستقبلية1

 تيكنولوجيا  املاهر علىو  صاحل يف احللوق حتقيق خلرجيي املتعلمة و 
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 مؤشرات الرؤسة:

 زيادة املوارد البشرية يف املدارس الدينية . أ

 زيادة جودة املدارس الدينية . ب

 التعليمي الدعم ةج. زيادة أنشط

د. استفادة من الطاقة االستعابية للتعليم، و األنشطة غري التعليمية 

 بفعالية و كفاءة

 ه. مرافق تعليمية كاملة

 . رسالة2

 أ. تنمية املوارد البشرية داخل املدارس الدينية

 ب. وضع احلية الدينية يف املدرسة                

 دج. دعم األنشطة التعليمية بتطوير املوار 

د. استخدام املوارد دعم األنشطة التعليمية و غري التعليمية بفعالية و                  

 كفاءة

 ه. توفري مرافق البنية التحية
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 التعليم املنظم و اجلودةو.إلجراء عملية 

 المنهج الدراسي .3

تستخدم املدرسة جماهدين متوسطة اإلسالمية سالومبونج كاديري املناهج 

ى املدرسية. وتقوم هذه املدرسة بتدريس العلوم الدينية )عقيدة الوحدة للمستو 

أخالق، القرأن احلديث، الفقه، تاريخ الثقافة اإلسالمية، اللغة العربية، وأهل 

السنة واجلماعة( والعلوم الرمسية )اللغة اإلندونيسيا، اللغة اإلجنليزية، الرياضية، 

، الدراسة اجلسمية، والعلم العلم الطبيعي، العلم اإلجتماعي، الفن الثقايف

وكان يف هذه املدرسة أيضا التطوير الشخصية وهوعمل رتيب  االنضباطي(.

 ودائم )مثل صلوات اإلرفان(.

وكانت عملية التعليم يف تعليم اللغة العربية تستخدم نظرية الوحدة، وال 

الفجر تستخدم نظرية الفروع. وفيما يلي جدول املواد الدراسية يف املدرسة 

 كاديري : متوسطة اإلسالمية تاغاالن

 (4الجدوال )

 المواد الدراسية 
 المواد الدراسية الرقم المواد الدراسية الرقم

 الفن الثقايف 11 قرأن حديث 1
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   الدراسة اجلسماين 12 عقيدة أخالق 2

 اللغة اإلجنليزي 13 تاريخ الثقافة اإلسالمية 3
 تربية الوطنية 14 الفقة 4
 العلم أهل السنة واجلماعة 15 عربيةاللغة ال 5
 احلاسوب 16 العلم التبعي 6
 كتب السلفي 17 اللغة اإلندونسيسي 7
   الرياضيات 8

   العلم الطبيعي 9

   العلم اإلجتماعي 10

 

  المدرسةالمعلمين والموظّفين  .4

. تأخذ هذه البيانات يف التاريخ  15عدد مدرسني واملوظفني املْدرسة 

م. وفيما يلي جدول عدد املدرسني واملوظفني املدرسة يف 1018ناير من ي18

 سطة اإلسالمية سالومبونج كاديري.جماهدين متو 

 (5الجدوال )    

 موظف املدرسة وعددها

 عدد الوظيفة اسم الرقم
 1 مدير املدرسة حممد ظافر 1

 1 نائب مدير املدرسة مبنّي  2

 1 موظف معمل احلاسوب  مفتح الندى 3
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 1 املوظف اإلداري مونيك 4

 1 موظف املكتبة انيتا 5

 1 موظف معمل اللغة  عيين ويديانط 6

 1 موظف املكتبة عبد البصيد 7

 1 موظف حديقة املدرسة حممد نزار 8

 1 موظف لقسم األمين حممد صحيب 9

 

 (6(الجدول  

 عدد المعلمين والمعلمات

 يعلم اسم الرقم
 علم الطبيعة حممد ظافر 1
 اللغة العربية  خمرتم 2

 علم البالدي مبنّي  3

 القران احلديث نور خالق 4

 اإلسالمية تاريخ الثقافة حمفوظ  5

 كتب السلفي مصطفى الكمال 6

 الرّياضّيات سوهارطا 7

 األندونيسيةاللغة  مهة الدينية  8

 فقه حممد بشر الدين 9

 علم اإلجتماعي واوان 10

 طبيعيعلم ال اغوس ساالمت 11

 احلاسوب مفتح الندى 12

 فقه زهري 13
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 الرّياضّيات إزول مغفرة 14

 اللغة اإلجنيليزية جاكا للنا 15

 اللغة العربية جرة النورايدة 16

 فقه  مصتفدة 17

 اللغة اإلجنيليزية اين خوسوسييايت 18

 اللغة اجلوي  سارييانة 19

 الرّياضّيات يووانا 20

 اضّياتالرّي يفا هداية ا 21

 اللغة اإلجنيليزية رهبة اجلميلة 22
 الفن الثقايف ويدادا 23
 اللغة اإلجنيليزية زيادة احلسنة 24
 احلساب حممد زين  25
 علم الطبيعي هليت نور هايايت 26
 اللغة اإلندونيسية حارسة املنّورة 27

 الفن الثقايف انيتا أولياء احلسين 28
 

  الطالبحالة  .5

طالب يف  85طالبا ) 199الطالب يف هذه املدرسة وكان وعدد 

يف الفصل التاسع(، تأخذ هذه  85يف الفصل الثامن، و 88الفصل السابع، و

م. وفيما يلي جدول عدد الطالب يف 1018 من يناير15 البيانات يف التاريخ 

 سطة اإلسالمية سالومبونج كاديري:املدرسة جماهدين متو 
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 المدرسةأدوات  .6

ة املوجودة يف هذه املدرسة تشتمل على: إدارة لرئيس أدوات مدرس

املدرسة، إدرة للمدرسني، معمل احلاسوب، املكتبة، محام، املطعم، ميدان، 

 الفصول.

 (8الجدول )

 أدوات المدرسة

 الجملة أدوات المدرسة الرقم
 1 إدارة لرئيس املدرسة 1

 1 إدرة للمدرسني 2

 1 معمل احلاسوب 3

 1 املكتبة 4

 1 ملطعما 5

 2 محام /املعلمني   6

 2 الطالب /محام  7

 1 ميدان 8

 10 الفصول 9
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 ديري باالباك كامتوسطة اإلسالمية  لمحة إلى مدرسة اإلخالص -ب

 الموقع الجغرافي .7

  باالباك كانداتمتوسطة اإلسالمية يف القرية  الفجروقعت مدرسة 

 كاديري جاوى الشرقية.

 رسةتاريخ تأسيس المد .8

كاديري يف السنة  باالباكمتوسطة اإلسالمية  الإلخالصأسست مدرسة 

، حتت رياسة العلماء واملتقدمني بتلك القرية، وتكمل هذه املدرسة،   م.1996

مدرسة اإلبتدائية وروضة األطفال اليت أسستها بعد سنوات. وتقصد بتأسيس 

لذين يريدون أن يواصلوا املتوسطة ليقبل التالميذ من أهايل القرية اهذه املدرسة 

 درستهم إىل املرحلة املتوسطة. 

 . رؤية مستقبلية1

 وجود املدرسة الكيفية لطلبة اإلميان واألخالق الكرمية

 مؤشرات الرؤسة:

 الكيفية اإلنسان يف تعليم وغريهارتفاع  . أ

 ارتفاع عملية التدريس  . ب
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 التعليمي وسيلةزيادة   . ج

 تفعل عملية العليم برتيب وكيفية د.  تكميل الوسائل التعليم

 . رسالة2

 الكيفية اإلنسان يف تعليم وغريهارتفاع أ.  . ت

 ارتفاع عملية التدريس  . ث

 التعليمي وسيلةزيادة   . ح

 د.  تكميل الوسائل التعليم

 ه.  تفعل عملية العليم برتيب وكيفية

 المنهج الدراسي .9

سالومبونج كاديري املناهج  تستخدم املدرسة جماهدين متوسطة اإلسالمية

الوحدة للمستوى املدرسية. وتقوم هذه املدرسة بتدريس العلوم الدينية )عقيدة 

أخالق، القرأن احلديث، الفقه، تاريخ الثقافة اإلسالمية، اللغة العربية، وأهل 

السنة واجلماعة( والعلوم الرمسية )اللغة اإلندونيسيا، اللغة اإلجنليزية، الرياضية، 

م الطبيعي، العلم اإلجتماعي، الفن الثقايف، الدراسة اجلسمية، والعلم العل
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وكان يف هذه املدرسة أيضا التطوير الشخصية وهوعمل رتيب  االنضباطي(.

 ودائم )مثل صلوات اإلرفان(.

وكانت عملية التعليم يف تعليم اللغة العربية تستخدم نظرية الوحدة، وال 

الفجر جدول املواد الدراسية يف املدرسة  تستخدم نظرية الفروع. وفيما يلي

 كاديري : متوسطة اإلسالمية تاغاالن

 

 (4الجدوال )

 المواد الدراسية 
 المواد الدراسية الرقم المواد الدراسية الرقم

 الفن الثقايف 11 قرأن حديث 1
   الدراسة اجلسماين 12 عقيدة أخالق 2

 زياللغة اإلجنلي 13 تاريخ الثقافة اإلسالمية 3
 تربية الوطنية 14 الفقة 4
 العلم أهل السنة واجلماعة 15 اللغة العربية 5
 احلاسوب 16 العلم التبعي 6
 كتب السلفي 17 اللغة اإلندونسيسي 7
   الرياضيات 8

   العلم الطبيعي 9

   العلم اإلجتماعي 10
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  المدرسةالمعلمين والموظّفين  .10

. تأخذ هذه البيانات يف التاريخ  15 عدد مدرسني واملوظفني املْدرسة

م. وفيما يلي جدول عدد املدرسني واملوظفني املدرسة يف 1018من يناير 18

 جماهدين متوسطة اإلسالمية سالومبونج كاديري.

 

 (5الجدوال )    

 موظف املدرسة وعددها

 عدد الوظيفة اسم الرقم
 1 مدير املدرسة حممد ظافر 1

 1 سةنائب مدير املدر  مبنّي  2

 1 موظف معمل احلاسوب  مفتح الندى 3

 1 املوظف اإلداري مونيك 4

 1 موظف املكتبة انيتا 5

 1 موظف معمل اللغة  عيين ويديانط 6

 1 موظف املكتبة عبد البصيد 7

 1 موظف حديقة املدرسة حممد نزار 8

 1 موظف لقسم األمين حممد صحيب 9
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 (6(الجدول  

 اتعدد المعلمين والمعلم

 يعلم اسم الرقم
 علم الطبيعة حممد ظافر 1
 اللغة العربية  خمرتم 2

 علم البالدي مبنّي  3

 القران احلديث نور خالق 4

 اإلسالمية تاريخ الثقافة حمفوظ  5

 كتب السلفي مصطفى الكمال 6

 الرّياضّيات سوهارطا 7

 األندونيسيةاللغة  مهة الدينية  8

 فقه حممد بشر الدين 9

 علم اإلجتماعي واوان 10

 علم الطبيعي اغوس ساالمت 11

 احلاسوب مفتح الندى 12

 فقه زهري 13

 الرّياضّيات إزول مغفرة 14

 اللغة اإلجنيليزية جاكا للنا 15

 اللغة العربية جرة النورايدة 16

 فقه  مصتفدة 17

 اللغة اإلجنيليزية اين خوسوسييايت 18

 اللغة اجلوي  سارييانة 19

 الرّياضّيات يووانا 20
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 الرّياضّيات يفا هداية ا 21

 اللغة اإلجنيليزية رهبة اجلميلة 22
 الفن الثقايف ويدادا 23
 اللغة اإلجنيليزية زيادة احلسنة 24
 احلساب حممد زين  25
 علم الطبيعي هليت نور هايايت 26
 اللغة اإلندونيسية حارسة املنّورة 27
 الفن الثقايف سينانيتا أولياء احل 28

 

  الطالبحالة  .11

طالب يف  85طالبا ) 199وكان وعدد الطالب يف هذه املدرسة 

يف الفصل التاسع(، تأخذ هذه  85يف الفصل الثامن، و 88الفصل السابع، و

م. وفيما يلي جدول عدد الطالب يف 1018 من يناير15 البيانات يف التاريخ 

 سالومبونج كاديري: سطة اإلسالميةاملدرسة جماهدين متو 

 المدرسةأدوات  .12

أدوات مدرسة املوجودة يف هذه املدرسة تشتمل على: إدارة لرئيس 

املدرسة، إدرة للمدرسني، معمل احلاسوب، املكتبة، محام، املطعم، ميدان، 

 الفصول.
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 (7الجدول )

 أدوات المدرسة

 الجملة أدوات المدرسة الرقم
 1 إدارة لرئيس املدرسة 1

 1 ة للمدرسنيإدر  2

 1 معمل احلاسوب 3

 1 املكتبة 4

 1 املطعم 5

 2 محام /املعلمني   6

 2 الطالب /محام  7

 1 ميدان 8

 8 الفصول 9

 

 تقديم الحقائق .أ

يف  2015 أبريل 11قامت الباحثة املقابلة مع مدّرسة اللغة العربية يف التاريخ 

 – 09.00يف الساعة  باك كاديريمدرسة اإلخالص املتوسطة اإلسالمية باالديوان 

، و حصلت الباحثة من هذه املقابلة أن رأي مدّرسة اللغة العربية عن  10.18

بالوسائل الصور وحفظ املفردات اخلاص يف التعليم تعليم اللغة العربية ال وسائلال

 يف 1018أبريل  18التارخ  يفوكذلك تقابل الباحثة رئيس املدرسة  املهارة الكالم
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-8.00يف الساعة  مدرسة الفجر املتوسطة اإلسالمية تاغاالن كاديري ديوان

 . وعملت الباحثة يف هذه املدرسة سواء كان بعملية يف املدرسة اإلخالص. 5.00

أعطت مدّرسة اللغة العربية على هذا البحث فرصة واسعة للباحثة، و أن تبحث و 

وافقنا على ما فيها و  الباحثة مع مدّرسة الفصل الذي سوف يكون مَوّضع البحث،

، وعدد املدرستنيعلى  و )ب( عن   اختيار طالب الصف األول /السبعة )أ(

. واتفقنا كذلك أن جنري االختبار طالبا 100الطالب يف هذه اجملموعة تكون على 

 بفصلني. هذا اإلختبار مباشرةهلذا البحث. و 

يف  1015سنة  لأبري من 22، األربعاءجرى االختبار يف احلصة الرابعة يوم 

 1018أبريل  18املدرسة الفجر املتوسطة االسالمية تاغاالن كاديري ويوم السبت 

، ويستهدف هذا االختبار يف املدرسة اإلخالص املتوسطة اإلسالمية باالباك كاديري

نة نتائج الطالب يف ملقار ا، و اثر الوسائل الصور وحفظ املفردات للمهارة الكالمملعرفة 

حساهبا باألسلوب اإلحصائي وتدلل البيانات عنها وكيفية الدرس اهلدف، 

املتوسطة اإلسالمية باالباك   الفجرمدرسة و هذه هي رمز الطالب يف  االستداليل.

 :مدرسة اإلخالص املتوسطة اإلسالمية باالباك كاديري و كاديري

 

 



82 
 

 (9الجدول )

 رمز الطالب

مدرسة الفجر المتوسطة اإلسالمية 

 باالباك كاديري

رسة اإلخالص المتوسطة مد

 اإلسالمية باالباك كاديري

 اسماء الطالب الرقم اسماء الطالب الرقم

 أ 1 أأ 1

 ب 2 أب 2

 ت 3 أت 3

 ث 4 أث 4

 ج 5 أج 5

 ح 6 أح 6

 خ 7 أخ 7

 د 8 أد 8

 ذ 9 أذ 9

 ر 10 أر 10
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 ز 11 أز 11

 س 12 أس 12

 ش 13 أش 13

 ص 14 أص 14

 ض 15 أض 15

 ط 16 أط 16

 ظ 17 أظ 17

 ع 18 أع 18

 غ 19 أغ 19

 ف 20 أف 20

 ق 21 أق 21

 ك 22 أك 22

 ل 23 أل 23

 م 24 أم 24

 ن 25 أن 25
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 و 26 أو 26

 ء 27 أء 27

 ه 28 أه 28

 ي 29 أي 29

 ب أب 30 أأأ 30

 أب ت 31 أأب 31

 ج أب 32 أأت 32

 ح أب 33 ثأأ 33

 خ أب 34 جأأ 34

 د أب 35 حأأ 35

 ذ أب 36 خأأ 36

 ر أب 37 أأد 37

 ز أب 38 أأذ 38

 س أب 39 أأر 39

 ش أب 40 أأز 40
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 ص أب 41 أأس 41

 ض أب 42 أأش 42

 ط أب 43 أأص 43

 ظ أب 44 أأض 44

 ع أب 45 أأط 45

 غ أب 46 أأظ 46

 ف أب 47 أأع 47

 ق أب 48 أأغ 48

 أب ك 49 أأف 49

 أب ل 50 أأق 50

 

 تواء اختبار اإلس .ب

 اإلحصاء الوصفي

 
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

nilan_kalam 111 301911 .28762 3011 4011 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
nilan_kalam 

N 111 

Normal Parameters
a
 Mean 301911 

Std. Deviation .28762 

Most Extreme Differences Absolute .533 

Positive .533 

Negative -.377 

Kolmogorov-Smirnov Z 50328 

Asymp. Sig. (2-tailed) .111 

a. Test distribution is Normal.  

 

 البيانات : 

Ho من تناسب اجملتمع هو سواء : 

Hi من تناسب اجملتمع هو غري سواء : 

 أسس االختاذ التقرير :

 لمقبو  Ho 0005>   إذا إمكانية

 غري مقبول Hi 0.08إذا إمكانية <
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وجدت الباحثة أن  kolmogrof smirnof من اجلدول السابق باستعمال كوملوغاروف 

. لذالك جائز هذا مقبول     وذلك مبعىن أن  ،  50328نتيجة االحصائي =  

 البحث أن يستمره. 

 ج. إختبار التجانس 

Descriptives 

nilan_kalam 

       

 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

959 Confidence Interval for Mean 

Minimum 

Maximu

m 
 

Lower Bound Upper Bound 

1 

51 301211 .32826 .14642 301267 302133 3011 

4

.

1

1 

2 

51 301611 .23991 .13393 209918 301282 3011 

4

.

1

1 

Total 

111 301911 .28762 .12876 301329 301471 3011 

4

.

1

1 

 

Test of Homogeneity of Variances 

nilan_kalam 
   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
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Test of Homogeneity of Variances 

nilan_kalam 
   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

40533 1 98 .163 

 

 أسس االختاذ التقرير :

 مقبول Ho 0.08إذا إمكانية  > 

 غري مقبول Hi 0.08إذا إمكانية <

=   وجدت الباحثة أن نتيجة االحصائي liveneمن اجلدول السابق باستعمال ليفانا 

. ومعينة البحث متجانس. مقبول     ، وذلك مبعىن أن  0005>  00063

 لذالك جائز هذا البحث أن يستمره.

 

 

 

 

 ثر وسائل الصور على مهارة الكالم. كيف كان أ1
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Correlations 

  
nilai_media nilan_kalam 

nilai_media Pearson Correlation 1 .369
**
 

Sig. (2-tailed) 
 

.111 

N 111 111 

nilan_kalam Pearson Correlation .369
**
 1 

Sig. (2-tailed) .111 
 

N 111 111 

**. Correlation is significant at the 1011 level (2-tailed). 

لذالك أن النتيجة تعليم  0.08>0.819من جدول السابق أن إرطباة من النتيجة 

 مل الصور هي ارطباة مبهارة الكالبوسائ

 كيف كان أثر حفظ املفردات على مهارة الكالم .2

Correlations 

  
nilan_kalam nilai_mufradat 

nilan_kalam Pearson Correlation 1 .121 

Sig. (2-tailed) 
 

.236 

N 111 111 

nilai_mufradat Pearson Correlation .121 1 

Sig. (2-tailed) .236 
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Correlations 

  
nilan_kalam nilai_mufradat 

nilan_kalam Pearson Correlation 1 .121 

Sig. (2-tailed) 
 

.236 

N 111 111 

nilai_mufradat Pearson Correlation .121 1 

Sig. (2-tailed) .236 
 

N 111 111 

 

 لذالك أن النتيجة 0.08>0.110لسابق أن إرطباة من النتيجة من جدول ا

 ماملفردات هي ارطباة مبهارة الكال

كيف كان الفرق مهارة الكالم بني مدرسة الفجر املتوسطة اإلسالمية تاغاالن   .2

 كاديري ومدرسة اإلخالص املتوسطة اإلسالمية باالباك كاديري

Group Statistics 

 
Sekolah N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

nilan_kalam MTs Al-fajar 51 301211 .32826 .14642 

MTs Al-Ikhlas 51 301611 .23991 .13393 
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Independent Samples Test 

  
Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

959 Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

nilan_kalam Equal 

variances 

assumed 

40533 .136 10143 98 .299 .16111 .15751 -.15411 
.1741

1 

Equal 

variances not 

assumed 

  

10143 890724 .311 .16111 .15751 -.15424 
.1742

4 

، مث قامت 8.11االحصائي =   tحثة أن نتيجة من اجلدول السابق، وجدت البا

( degree of freedom)مث حبثت الباحثة نتيجته يف القائمة احلرية  t-tableالباحثة بتعيني 

. كذلك أكرب من نتيجة ٪8يف املستوى املعنوي 8.08فوجد أن نتيجته =  t-tableمن 

هذا البحث  ول أي أن فروضمقب     =وذلك مبعىن أن  ٪8املستوى املعنوي 

 .مقبولة
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 الباب الخامس

 التحليل

يكون هذا البحث يف مدرستني هي يف مدرسة الفجر املتوسطة اإلسالمية تاغاالن كادير  .1

عملت الباحثة هبذا البحث  .و املدالسة اإلخالص املتوسطة اإلسالمية باالباك كاديري

 من مايو.  18من أبريل حىت 18سهرا مند من التارخ 

قامت الباحثة بتقسيم  يف اللقاء األّولاملدرسة اربع مرة. الباحثة اىل جاءت 

هذا اإلستبيان ملعرفة غرية  اإلستبيان إىل مجيم الطلبة يف الفصل السابع يف تلك املدرستني.

  الطلبة يف التعليم الكالم بالوسائل الصور وحفظ املفردات.

درستني ملعرفة قدرة الطالب يف قامت الباحثة باالختبار يف امليف اللقاء الثاين   

طالبا يف  18طالبا يف اجملموعة أ و  18فهو  اجملموعةيف ذلك  الطالبو أما عدد  املفردات.

و تفعل هذه اإلختبار يف احلصة الرابعة يف املدرسة اإلخالص واحلصة الثانية يف .  اجملموعة ب

ب أن يفعلوا ذلك اإلختبار. و املدرسة الفجر . قسمت الباحثة السؤال و أمر الباحثة الطال
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انتظر الباحثة حىت إنتهاء الوقت. و ختمت اللقاء األول بالسالم و قراءة احلمدلة. و جرى 

 هذا االختبار القبلي مرتبا.    

والرابع قامت الباحثة باالختبار الشفهي ملعرفة قدرة الطالب يف يف اللقاء الثالث  

 . طالبا يف املدرستني 18فصل فهو يف ذلك ال الطالب.  و أما عدد الكالم

 أثر الوسائل الصور  على مهارة الكالم .2

. ويصبح كما راين يف اإلحصاء السابق أن تعليم بوسائل الصور هي ارطباة مبهارة الكالم

 أن الوسائل الصور فوائد كثرية منها يعود بفوائد تربوية ونفسية وتعليمية ولغوية عديدة على

إثارة انتباه الطالب : استطاع املعلم أن حيصر انتباه  السواء وهي:املدرس والطالب على 

الدارسني ملا يعرض من مادة. زيادة التحصيل واحلفظ : تساعد على حفظ املادة اللغوية 

وتذكرها ألن الصورة اليت يصاحبها الصوت أثرا حسيا على ذاكرة الطالب أقوى من أثر 

: تقلل الصورة من جلوء املدرس إىل الرتمجة كوسيلة من املادة املكتوبة وحدها.  تقليل الرتمجة

وسائل التبليغ وتوضيح معىن املادة اللغوية للطالب. تنمية التذوق الفين للطالب. تساعد 

الصور والرسوم على توضيح كثري من جوانب احلياة يف ذهن الطالب. تزويد الدارسني 

. تساعد على حل مشكلة البعد بأوضاع ومواقف اجتماعية ألن الصورة تكون خري وسيلة

الزماين واملكاين. تساعد املتعلم لفهم أحجام األشياء بالنسبة لبعضها. تقضي على الفروق 
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الفردية بني املتعلمني إىل حد ما، إذ أن لغة الصورة لغة عاملية يفهمها اجلميع فهما متقاربا. 
الكلمة مبا   الطالب على متييز الكلمات واألفكار كما أهنا تسهل عليهم ربط  تساعد78

جتمع الصورة عيون الطالب على منظر واحد. تستخدم الصور يف تعليم 79 تشري إليه.

والصورة. تستخدم الصورة لتكون  معاين الكلمات عن طريق االقرتان املباشر بني الكلمة

حمور حمادثة أو أية نشاطات شفوية أخرى. تستخدم الصور لتوضيح استعمال بعض 

الرتاكيب اللغوية. تستخدم الصورو لتكون حمور كتابة وصفية أوقصصية. تستخدم الصور 

لتوضيح حمتوى مقال أو قصة.ختلق الصورة جوا جديدا يف الصف وتصبح مصدرا للتنويع 

. تشجيع الطالب على الكالم. تساعد على إجياد السياق الذي جيعل لكالم 80شويقوالت

الطالب معىن. توفر املعلومات اليت يستخدمها الطالب يف كالمه. متده باملؤشرات غري 

 اللغةالشفوية يف استعمال 

 81 مبلقنات غري شفوية إلعادة صياغة حوار أو ابتكاره. 

 أثر حفظ املفردات على مهارة الكالم  .3

                                                           
78

 .101علي القامسي وحممد علي السيد، مرجع سابق، ص.   

79
 .139. ، صحممود إمساعيل صيىن وعمر الصديق عبداهلل، مرجع سابق  

80
 .181(، ص: 1998مان: دار الفالح، )ع ،1ط.  ،أساليب تدريس اللغة العربية حممد على اخلويل،  

81
 .58حممود إمساعيل صيىن و عمر الصديق عبداهلل، مرجع سابق، ص:   
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م مبعىن حفظ كما راين يف اإلخصاء السابق أن حفظ املفردات هناك أثر مبهارة الكال

 .املفردات تعليمهداف مطابق بأ وهذا0.110املفردات يكون 

أن تعرف املفردات اجلديدة على التلميذ أو الطالب، وإما من خالل قراءة النص  

 وكذلك فهم املسموع

أن تدريب التلميذ أو الطالب لتكون قادرة على نطق املفردات بنطق صحيح، ألن 

 أيضاالنطق الصحيح هو جيعل ويفهم إىل كفاءة الكالم والقراءة حبسن وصحيح 

أن فهم معىن املفردات، إما يف الدالالت أو املعجمية، أو عند استخدامها يف سياق مجلة 

 معينة. 

وقادرة على تقدير ووضع مفردات بالتعبري الشفهي )الكالم( والكتابة )اإلنشاء( وفقا 

 82لسياقها الصحيح.

مهارة الكالم بني مدرسة الفجر املتوسطة اإلسالمية تاغاالن كاديري ومدرسة النتيجة الفرق   .4

 اإلخالص املتوسطة اإلسالمية باالباك كاديري

، مث قامت 8.11االحصائي =   tمن اجلدول السابق، وجدت الباحثة أن نتيجة 

( degree of freedom)قائمة احلرية مث حبثت الباحثة نتيجته يف ال t-tableالباحثة بتعيني 

                                                           
82

 Syaiful Mustofa,strategi pembelajaran bahasa arab, uin-press,2008.h 63  
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. كذلك أكرب من نتيجة ٪8يف املستوى املعنوي 8.08فوجد أن نتيجته =  t-tableمن 

مقبول أي أن فروض هذا البحث      =وذلك مبعىن أن  ٪8املستوى املعنوي 

 مقبولة

 

 

 

 

. 
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 الباب السادس

 الصةالح

 نتائج البحث -أ
 الوسائل الصور وحفظ املفردات على مهارة الكالم ث عن بعد إنتهاء من إجراء لبح

واإلخالص  الفجر املتوسطة اإلسالمية باالباك كاديرييف الفصل السابع مبدرسة 

جاوى الشرقية فحصلت الباحثة على االستنتاج  املتوسطة اإلسالمية باالباك كاديري

 األخري االتية:

يف الفصل السابع مبدرسة  الكالم  الوسائل الصور وحفظ املفردات على مهارةتطبيق 

واإلخالص املتوسطة اإلسالمية باالباك   الفجر املتوسطة اإلسالمية باالباك كاديري

 .كاديري

قامت الباحثة بتقسيم اإلستبيان إىل مجيم الطلبة يف الفصل السابع  يف اللقاء األّول     

لتعليم الكالم بالوسائل الصور يف تلك املدرستني. هذا اإلستبيان ملعرفة غرية الطلبة يف ا

  وحفظ املفردات.
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ملعرفة قدرة الطالب يف  املدرستني يف يف اللقاء الثاين قامت الباحثة باالختبار        

 25و  أطالبا يف اجملموعة  25فهو  اجملموعةيف ذلك  الطالبو أما عدد  املفردات.

يف املدرسة اإلخالص  لرابعةو تفعل هذه اإلختبار يف احلصة ا.  بطالبا يف اجملموعة 

. قسمت الباحثة السؤال و أمر الباحثة الطالب أن واحلصة الثانية يف املدرسة الفجر 

يفعلوا ذلك اإلختبار. و انتظر الباحثة حىت إنتهاء الوقت. و ختمت اللقاء األول 

 بالسالم و قراءة احلمدلة. و جرى هذا االختبار القبلي مرتبا.    

ء الثالث والرابع قامت الباحثة باالختبار الشفهي ملعرفة قدرة الطالب يف يف اللقا      

 . طالبا يف املدرستني 18يف ذلك الفصل فهو  الطالب.  و أما عدد الكالم

لذالك أن النتيجة تعليم  0.08>0.819من جدول أن إرطباة من النتيجة 

 بوسائل الصور هي ارطباة مبهارة الكالم

لذالك أن النتيجة  0.08>0.110طباة من النتيجة من جدول السابق أن إر 

 املفردات هي ارطباة مبهارة الكالم

، مث 8.11االحصائي =   tمن اجلدول السابق، وجدت الباحثة أن نتيجة 

 degree of)مث حبثت الباحثة نتيجته يف القائمة احلرية  t-tableقامت الباحثة بتعيني 

freedom ) منt-table كذلك أكرب ٪8يف املستوى املعنوي 8.08=  فوجد أن نتيجته .
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مقبول أي أن فروض هذا      =وذلك مبعىن أن  ٪8من نتيجة املستوى املعنوي 

فعالية يف تعليم   "ثعبان وسلم"اللعبة اللغوية  استخدام البحث مقبولة، وخالصتها أن

 املفردات.

 مقترحات البحث -ب
دم الباحثة بعض املقرتحات البحث ث السابق، قحج البئمن البيانات عن النتا

 االتية: 

أن  حفظ املفرداتو  الصوريرجى ملدرس اللغة العربية أن ينتفع من هذه الوسيلة  .1

 .مهارة الكالم ، خاصة يف تعليممرارا يف عملية التعليم و التعّلميستخدمها 

مراحل يرجى للباخثني االخرين أن يطّوروا هذا البحث يف املدرسة األخرى أو يف  .2

 األخرى.
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، البحث يف الرتبية وعلم النفسمناهج جابر عبد احلميد جابر أمحذ خري كاظيم، 

 م(  1958)مصر : دار النهضة العربية 

طرائق تدريس اللغة العرية لغري الناطقني حممود كامل الناقة ورشدى امحد طعيمة، 

منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم الثقافة يسيسكو،  :هبا

1003. 

: نورية لعربية لغري الناطقني هبااملوجه يف تعلم اللغة احممد سامل بن امحد واخرون، 

 .1991تربوية تأهيل املعلمني، 

شريف الدين، رسالة املاجستري، ماالنج: كلية الدراسات العليا جامعة ماالنج 

 اإلسالمية

لغبة سلم و ثعبان لرتقية مهارة الكالم يف املدرسة  استخدامفعالية صاحل حممد،  

ة املاجستري لربنامج الدراسات رسال الصديقي املتوسطة اإلسالمية ماالنج:

 .101العليا باجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
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