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استهالل 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
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2س رةي سف ية

(صدقاهللا  ظ  )

:  ل مرياملؤم ني م ا ناخلط برضياهلل  ه

ِديْلِ  ُه ْل"   "ِا ْل ِصُه ْلا َأ َأ  ْنَأ َأ ُّلِ ا  ُّل َأِةاْل  َأ َأ ِ َِّة َأِ نْنَّ َأ  ُه ْل ٌءِمنْل
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وأمياملكرمةالدين شفرإىلأيباملكرم -1
ربياينصغرياحفظهمااناللذمجالية

اهللوأبقامهايفسالمةالدينوالدنيا
الكبريةلنيحمفوظةأخيتوإىلواألخرة

 .أمساءاحلسىنالصغريةأخيتوإىل
يفجامعةالرانريييتوإىلأساتذ -2

قدعلموىناإلسالميةاحلكومية،الذين
أنواعالعلوماملفيدةوأرشدوىنإرشادا

 .هلمبالكثريتقديراوإجالالصحيحا
وإىلمجيعزمالئيوأصدقائييف -3

جامعةالرانريياإلسالمية
قولشكراجزيالعلىا.احلكومية
يفإجنازهذاالبحثممساعدته

 .العلمى،جزاكماهللخرياجلزاء
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 شكر وتقدير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

احلمدهللالذيجعلالعربيةلغةالقرآنوأفضلاللغاتاليتينطقهبا
والصالةوالسالمعلىحبيبالرمحنوعلىآلووأصحابوأمجعنيومن.املسلمني

.تبعوهبدايتووإحسانوإىليومالدين
الباحثبإذناهللوعنايتومنكتابةىذهالرسالةحتتاملوضوعىفقدانتو

مبعهدالرسومواستخدامهايفتزويداملفرداتلتسهيلالطالبيففهمالقراءة"
الذيقّدمهاجلامعةالرانريىاإلسالميةاحلكوميةببندا.Aceh Besarانسانقرآىن

يف(S. Pd.I)أتشيوإلمتامبعضالشروطوالواجباتاملقررةللحصولعلىشهادة
.علومالرتبيةبكليةالرتبيةوتأىيلاملعلمني

ويفىذهالفرصةالسعيدةيقدمالباحثجزيلالشكرلفضيلةاملشرفتني
الكرميتنيمهاالدكتوراندوسعائشةإدريساملاجستريوالدكتورةخملصةاملاجستري،
اللتانقدأنفقتاأوقاهتماوبذالجهودمهاإلشرافىذهالرسالةإشرافاجيدا،عسى

.أنيباركهمااهللوجيزيهماخرياجلزاء
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والتنسىالباحثأنيقدمعميقالشكرملديراجلامعةوعميدكليةالرتبية
ورئيسقسمتعليماللغةالعربيةومجيعاألساتذةالذينقدعلموينأنواعالعلوماملفيدة

وكذلكملوظفياملكتبةالذينقدساعدوينبإعارة.وأرشدوينإرشاداصحيحا
ويقدمالباحثأيضاالشكرملديراملدرسة.الكتباحملتاجإليهايفكتابةىذهالرسالة

الثانويةانسانقرآنىواملدرسنيوالطالبفيوالذينقدساعدوينيفمجيعالبياناتيف
خصوصايقدمالباحثالشكرلوالديواحملبوباللذينقدربياين.تأليفىذهالرسالة

.تربيةحسنةوىذباينهتذيبانافعالعلاهللجيزيهماأحسنالثوابيفالدنياواألخرة
والتنسىالباحثأنيقدمالشكرلزمالئواحملبوبونيفقسمتعليماللغةالعربية

الذينقدساعدوينبتقدًنبعضأفكارمهاالنافعة،ومجيعاألصدقاء2011للمرحلة
.الفضالءعلىإعانتهمودوافعهمإلمتامىذهالرسالة

وأخريايرجوالباحثمناهللعزوجلانيكونىذهالرسالةنافعةومفيدة
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حسبنااهللونعمالوكيلنعماملوىلونعمالنصريوالحولوالقوةإال.وشهيداوعليما

.باهللالعليالعظيمواحلمدهللربالعاملني
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 الفصل األّول

 مشكالت البحث- أ

الدراسية اليت يتعلمها  اللغة العربية مادة من ادلواد 

واللغة العربية ىي ادلواد ادلهمة يف . يف ادلدارس اإلسالمية

ويف اللغة العربية ىناك أربعة ادلهارات . ادلدارس اإلسالمية

وىي مهارة اإلستماع  اليت جيب أن يتعلموا هبا الدارسني،

 .ةومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتاب

ومهارة القراءة ىي مهارة من ادلهارات اللغوية 

مهارة القراءة تًتكب .  يف ادلدرسةبتعلمها الطالياليت 

اإلجادة "ادلهارة ىي . القراءة من كلمتني يعٌت ادلهارة و
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: أداء لغوي صويت "  واصطالحا ىي ".بكل عمل

فيشتمل القراءة، والتعبري الشفهي،  وأداء النصوص، 

فيشتمل : والتذوق اجلمايل البالغي، وغري صويت

اإلستماع، والكتابة بأنواعها، والتذوق اجلمايل اخلطي 

-يقرأ-قرأ" وأما القراءة فهي مصدر من ".وغري اخلطي

قراءة وقرآنا أي نطق بادلكتوب فيو أو القى النظر عليو 

عملية ميكانكية بسيطة اىل "  واصطالحا ىي ".وطالعو

مفهوم معقد يقوم على أهنا نشاط عقلي يستلزم تدخل 

 ".شخصية اإلنسان بكل جوانبها

______________ 
دار المسلم، : رياض)، المهارات اللغوية وطرائق تنميتهااحمد فؤاد عليان، 

 .60.ص (2010

 .70ص ...المهاراتاحمد فؤاد، 

الكاثوليكية، المنجد في اللغة و اإلعالم، الطابعة مؤسسة دار المشرق، 
 616. ص... األربعين

 .99.ص... المهاراتأحمد فؤاد، 
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 بالطالوتعليم ادلفردات يهدف إىل أن تكون 

قادرين على فهم  وتركيب اجلمل حىت يقدرو على التكلم 

 و .يستطيعوا على فهم النصوص ادلقروءة باللغة  العربية

تعليم ادلفردات بدون الوسائل يكون صعبا للمدرسني 

والدارسني بسبب الطالب ضعيف ان يفهموا معٌت 

. ادلفردات

 الوسائل أمر ىام يف استخدام ومن ادلعروف أن 

يف احلواس من الطالب و  تؤثر تأثريا عملية التعليم ألهنا

 .تساعدىم تثبيت احلقائق يف أذىاهنم وادلعلومات

______________ 
Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, 

Metode, Strategi, Materi dan Media, (Malang : UIN Malang Press, 

2008 ), hal.61 
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باالوصائل يسهل الطالب للحصول على الفكرة ويذكر 

لوسائل  اان"، Dayton وKemp ادلفردات احملفوظة، كم قال

 ".ثالث وظائف، ىي الّرغبة واإلعالم واإلرشاد

 الطالب انسان القرآىن يرى الباحث يف معهد

ىا حينما يقابلوهنا ناحيفظون ادلفردات ولكنهم ينسون مع

ادلشكالت اليت يواجهها الطالب يف معهد  و.يف قراءهتم

بسبب لنصوص ىن اا ال يفهمون معأهنم انسان القرآىن

  ادلعلم الاىاعطاليت أادلفردات  و. يف ادلفرداتىمضعف

وبذالك يريد . السبورةيف مكتوب إال  م يف أذىانوتثبت

 الرسوم الباحث أن يبحث يف ىذه الرسالة عن

______________ 
AzharArsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja 

GrafindoPersada, 2006 ), hal.1 
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واستخدامها يف تزويد ادلفردات لتسهيل الطالب يف فهم 

. القراءة

 أسئلة البحث- ب

:  البحث عن ىذه الرسالة ىي ةسئلأوأما 

وسائل الرسوم يف تزويد ادلفردات  استخدام ىل -1

فهم القراءة ؟   الطالب يفسهيليكون فعاال لت

 أهداف البحث - ج

سهيل تل ادلفردات زويد وسائل الرسوم يف تيةدلعرفة فعال -1

 . انسان القرآىنفهم القراءة مبعهد يف لطالبا
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 أهمية البحث- د

 للمدرسة 

 لتسجيع ادلدرسة إلعداد الوسائل ادلعينة لكي تسّهل  -1

 .ادلعلم يف تدريس اللغة العربية

  للمعلم

 يف تزويد  وعلى ادلعلم ان يستخدم وسائل الرسوم -1

 .قراءةفهم ال  لًتقية الطالب يفادلفردات

 . تسهيل ادلعلم يف إلقاء الدروس -2
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 للطالب 

 ىتمام واحلماس يف التعلمتثري إ ان جيعل الطالب  -1

وتشجيع الطالب لًتقية قدرهتم على حفظ ادلفردات 

 .ومعناىا جيدا و صحيحا

 اإلقتراض والفرض. ه

 :وأما الفرض الذي قدمو الباحث يف ىذه الرسالة كما يلي 

 تزويديف  يكون فعاال وسائل الرسومأن استخدام - 1

  لتسهيل الطالب يف فهم القرءاةادلفردات

(Ha /الفرض البديل) 
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 تزويد يكون فعاال يف  ملوسائل الرسومأن استخدام  -2

/ Ho) لتسهيل الطالب يف فهم القرءاة ادلفردات

 (صفرالفرض ال

 حدود البحث  . و

 ىذه حيدديريد الباحث أن : حدود ادلوضوعي -1

 الرسوم واستخدامها يف "الرسالة حتت ادلوضوع 

 تزويد ادلفردات لتسهيل الطالب يف فهم القراءة

وأما القراءة ادلقصودة ىي ". بادلنهج التجرييب

القراءة اليت يعلمها ادلعلم يف تعليم اللغة العربية 

 .باستخدام وسيلة الرسوم
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 ىذه حيدد يريد الباحث أن: حدود ادلكاين -2

 الرسالة بادلدرسة الثانوية اإلسالمية انسان قرآىن 

 . يف الفصل الثاينواخلاصة

دد وقت يح يريد الباحث أن: حدود الزماين -3

لقاءات يف إمخس دلدة  استخدام ىذه الوسيلة

 م2015-2016الدراسية  السنة

  معاني المصطلحات . ز

ىا استخدامالرسوم و" أما موضوع ىذه الرسالة فهو 

  القراءة يف فهم فهم سهيل الطالب ادلفردات لتديزويف ت

حيسن هبا , دخل الباحث اىل لب الباحثيو قبل ان " 

ان اشرح أوال بعض معاين ادلصطلحات وفقا موضوع 
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ومن . ىذه الرسالة كي يفهم القارؤون معانيها ادلقصودة

 :أىم ىذه ادلصطلحات وىي 

 الرسوم -1

–  مصدار من رسم . امره بووىو, الرسوم مجع من رسم

شكل ميثل  (رسم بناء)مبعٌت تصميم ىندسي  رمسا– يرسم 

ادلراد باالرسوم ىنا وسيلة من . شيأ أو شخًصا أو منظرًا

الوسائل التعليمية اللمستخدمة أعدت من قبل الباحث 

واستخدام الرسوم من . نفسها يف عملية التعليم والتعلم

 .وسائل تعليم اللغة العربية وىي تدخل يف الوسائل البصرية

 

______________ 
 261. ، ص...المنجيدلويس معلوفة،  

  185. نف المرحع، ص                 
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 استخدام -2

-يستخدم-استخدم"استخدام لغة مصدر من 

" استفعاال معناه-يستفعل- على وزن استفعل" استخداما

وادلراد باستخدام . استعمال: ، واصطالحا "اختذه خادما

 ديزوالرسوم يف تيف ىذه الرسالة ىو استعمال وسائل 

 . القراءةسهيل الطالب يف فهمادلفردات لت

 تزويد ادلفردات  -3

-على وزن فّعل" تزويد-يزود-زود"تزويد ىو مصدار من 

 ."اعطا الزاد"وىو . تفعيال-يفّعل

______________ 
 181ص،  .....المنجد في اللغةمؤسسة دار المشرق،  

، 1999، الدروس: المعجم العربي اإلسالمى، يونسأحمد العايد وآلخرون،  

 .384. ص

 31.، ص...المنجد في اللغة مؤسسة دار المشرق  
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وىي . الواحدت يقابلو اجلمع: ادلفردات مجع من ادلفردة

وىي مجع الكلمات ادلوجودة يف " يفرد-افرد"اسم ادلفعول 

أساس من كل شيئ يف العملية اللغوية : "واصطالحا. الّلغة

 .أن اجلملة اليت ىي من عناصر التعبري مطالب احلياة

ومعٌت تزويد ادلفردات يف ىذه الرسالة ىو تزويد ادلفردات 

 .الذي يتعلق باادلدة لتسهيل الطالب يفهمون النصوص

 القراءةفهم  -4

 فهما وفهامة،الفهم معٌت – يفهم –مصدر من فهم 

وأراد الباحث بالفهم ىو القدرة الطالب . تصور الشئ وادركو

– يقرأ – القراءة مصدار من قرأ .يف عملية التعليم والتعلم

______________ 
 585، ص ...المنجد في اللغةمؤسسة دار المشرق  

فن طرق تدريس اللغة العربية في طرق تدريسها، عبد العزيز عبد المجيد،  
 28. ، ص(1991دار المعارف، : القاهرة)، الطبعة الثالثة
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ويقال بااللغة  مجعها قراءات ىي تتبع كلماتو ونطق هبا. قراءة

 Membaca adalah“: وىي" Membacsa "إلندونيسية 

hubungan timbal balik individu secara total dengan 

informasi simbolik. 

ىي عملية يقوم هبا الفرد مرتبطا بينو وبني  القراءة: ادلعٌت 

وقال حممد عبد القادر أمحد . الرموز ادلكتوبة ارتباطا معنويا

نطق  عملية مكانيكية بسيطة لفهم معقد يقوم على: أهنا 

والتفا عل ,  الرموز وفهمهم يف حتليلي ما ىو مكتوب ونقود

ويفيد منو حل ادلشكالت واالنتفاع بو يف ادلواقف , معو

 "احليوية

______________ 
 Tong Buzan, Gunakan Kepala Anda, Cet. 2 (Jakarta: Dela 

Pratasa Publishing), 2002 , hal.38 

مكتبة : القاىرة),الطبعة األول, طرق التعليم اللغة العربية, حممد عبد القادر أمحد
 107, ص, (1949,النهضة ادلصرية
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 ب الطال -5

-  مجع من الطالب وىو االسم الفاعل من طلببالطال

ىو الذي يطلب العلم سوا " التلميذ: "معناه, طلبا- يطلب

يف اادلدرسة او يف ادلعهد ويطلق عرفا على التالميذ يف مرحلة 

 التعليم الثا نوية والعالية

______________ 

 87. ص, المعجم الوسيط, اللدكًت إبراىيم أنيس واالخرون
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقةاإلطار النظرى

 مفهوم المفردات  - أ

كادلفردات رتع من مفردة ىي اسم مفعوؿ من 

كأـ اصطالحا أساس من كل . يفرد كىي الكلمات-افرد

شيئ يف عملية اللغة حيث أف اجلملة اليت ىي من عناصر 

 .التعبَت مطالبا احلياة

تعليم ادلفردات ىو إحدل الوسائل جلعل التالميذ 

إستطاعة التكلم باللغة األجنبية أك لتطوير قدرة الكالـ 

______________ 
 56.، ص(ـ1999فرككيسف، : سورابايا)، قاموس البشرىمنور عبد الفتاح، 

 28. ، ص...طرق تدريس اللغة العربية في طرق تدريسهاعبد العزيز عبد اجمليد،، 
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كالقدرة على فهم النصوص ادلقركءة كحفظ ادلفردات 

كذالك مناسب دلا كصفو زلمود امساعل صيٌت . الكثَتة

إف تعليم ادلفردات مطلوب أساسى من مطالب "بقولو 

كبادلفردات . تعليم اللغة العربية كشرط من شركط إجادهتا

سجل الطالب قادرين على الفكر فيستطيع أف يعربكا ما 

كإف تعليم ادلفردات سيعرؼ الطالب . يريدكف يف فكرىم

طريقة نطق حركفها كسهلة  يف فهم معٌت  أك تررتة 

 .  العبارات كسهلة يف تكلم اللغة العربية

أما ىدؼ تعليم ادلفردات  ىو أف يكوف الطالب 

قادرين على استخداـ الكلمة ادلناسب يف ادلكاف ادلناسب 

______________ 
جامعة : مكة ادلكرمة) ، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين، الجزء بلغات أخرىزلمود كامل الناقة، 

 70. ، ص(1998أـ القرل، 
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كأف ادلعٌت اجلمل العربية . كأيضا يف فهم النصوص ادلقركءة

كإذا نريد أف نتكلم . ال يفهم إال بالقدرة حفظ ادلفردات

باللغة العربية بسرعة كمباشرة فيحتاج إذل موالية ادلفردات 

كعادة تكتسب ادلفردات  . الكثَتة  جبانب القواعد اللغة

يف اللغة األجنبية من خالؿ مهارة اإلستماع كالقراءة كلقد 

نطقها  بسرعة كسهلة كفصيحة فيحتاج إذل الطريقة 

 .ادلناسبة يف تعليمها

 طرق تزويد المفردات - ب

توجد عدة الطرؽ يف تعليم ادلفردات اجلديدة 

كالطريقة اليت . لطالب كخيتار ادلعلم الطرؽ ادلناسبة

قاؿ . تناسب باادلدة الواحد قد اليتناسب باادلدة األخرل
______________ 
 161. ، ص...تعليم اللغة العربيةزلمود كامل الناقة، 
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زلمد علي اخلورل إف طرؽ تعليم ادلفردات منها من حيث 

 فهو كما .للغوم منها ما خيرج من إطار اللغة لنفسها

: يلي 

 من حيث األساليب اللغوية .1

 الشرح بطريقة االشتقاؽ، -1

ح معٌت الكلمات بذكر ضكيستطيع ادلعلم أف يو 

بعض الكلمة األخرل اليت تشًتؾ معناىا يف األصل 

" مزرعة"كيعرؼ الطالب معناىا فيبُت ادلعلم كلمة 

" زارع"اك بكلمة " زراعة"مثال بربطها بكلمة 

______________ 
 International Islamic)أساليب تعليم اللغة العربية الطبعة الثانيةزلمد علي اخلورل، 

University)96.، دكف سنة،ص 
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ككذالك كلمة أخرل مثال يوضح ادلعلم عالقة 

 .إخل" قلم"مبفردىا " أقالـ"

 الشرح عن طريقة الًتادؼ -2

يف بعض احلاالت تتضح معٌت الكلمة إذا ذكرت  

 أم اذا .الكلمة ترادفها كدتاثلها يف ناحية الوظيفة

كانت ادلفردة اجلديدة فعال أف يكوف مرادفها  فعال 

أيضا بشرط أف تكوف كلمة مرادفة مألوفة لدم 

الطالب حيث ال جيوز  أف يشرح جديدة بكلمة 

جديدة أيضا حينما أراد ادلعلم أف يوضح كلمة 

______________ 
، مرشد المدرس في تدريس اللغة العربية لغير النا طقين بها، الطبعة الثانيةزلمج امساعيل صيٍت، 

 86.، ص(دكف سنة)
 96. ، ص... أساليب تعليمزلمد علي اخلورل، 
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رِرؾُم "بذكر كلمة "يػَلعْعلَلمُم " اليت ىي ترادفها معركؼ " يُمدْع

 .عند الطالب

 الشرح عن طريقة التعريف -3

من ادلمكن أف يشرح بعض كلمات بذكر تعريفو  

. ىو حيواف يصّح يف الصباح" الّديك"كلمة : مثاال

مألوفة عند " احليواف"كال بد للملم يرل أف الكلمة

الطالب، كإذا دل يألفها الطالب فعلى ادلعلم أف 

 .يستخدـ الكلمات األخرل ادلألوفة عندىم

 الشرح عن طريقة الًترتة -4

يشرح ك يًتجم ادلعلم بطريقة الًترتة ليسهل  

. الطالب يف معرفة ادلفردات اليت يعلمها ادلعلم
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من حيث أساليب غَت لغوية  .2

 الشرح عن طريقة التمثيل -1

بعض الكلمات يستحسن اف  

توضحمعناىابااحلركة أك اذا كانت الكلمة أفعاال 

حينما يشرح ادلعلم معناىا  فقاـ "سرؼ"كلمة .مثاال

" سرؼ"بتحريك رجليو، فعرؼ الطالب أف معٌت 

". ديشي-مشي"فهو حرؾ رجليو ككذالك الكلمة 

يسهل توضيح معناىا عن طريق " يأكل-أكل"

 . التمثيل

 الشرح عن طريقة استخداـ الصور -2
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كإذا أراد ادلعلم توضيح معٌت كلمة الفيل أك القرد  

لن يكوف قادرا على إحضار ىذه احليوانات إذل غرفة 

ديكن ادلعلم أف يصّور الكلمات اجلديدة .الصف

 .عل السّبورة

 مفهوم القراءة وأهميتها - ج

 اليت تتعلمها لغوية اؿادلهاراتمهارة من ىي القراءة  

كمن ادلباحث السابقة، حبث الباحث . درسةالطالب فيادل

 اكيف ىذ. عن تعريف القراءة يف معاين ادلصطلحات عامة

كىي . البحث، تريد الباحث أف يبحث عن القراءة تفصيال

 .تبدأ مبفهـو القراءة

______________ 
 88. ، ص... المرشيد المدرس زلمد إمساعل صيٍت 
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. نقوؿ قرأ الكتاب قراءة:   معٌت قرأ يف اللغة

تتبع كلماتو نظرا كنطق هبا، أكتتبع كلماتو كدل ينطق - كقرآننا

كالتعريف اللغوم مشل . هبا، كمسيت حديثا بالقراءة الصامتة

القراءة اجلهرية، كالقراءة الصامتة، أما التعريف االصطالحي 

ففي النصف األخر من القرنس العشرين كثرت : للقراءة

األحباث كالدراسات حوؿ القراءة كنتيجة ذلذه الدراسات 

تطور مفهـو القراءة من مفهـو يسَت يقـو على أف القراءة 

عملية ميكانكية بسيطة إذل مفهـو معقد يقـو على أهنا 

نشاط عقلي يستلـز تدخل شخصية اإلنساف بكل 

 .جوانبها

______________ 
   119 .ص،...المهارات،أزتد فؤاد علياف 
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  كقد حدث تطور كبَت يف مفهـو القراءة يف القرف 

 :العشرين ديكن تلخيصو كما يأيت

يف العقد األكؿ من ىذا القرف كقف مفهـو القراءة  .1

 .عند حدكد التعرؼ إذل احلركؼ  اذلجائية كالنطق هبا

يف العقد الثاين تطور ىذا ادلفهـو ليشمل فهم ادلادة  .2

ادلقركءة يف ضوء منو الفرد كتطوره، كالفهم كتررتة 

معاين ادلنطوؽ كاليت تعٍت التعبَت عن ادلعٌت الذم 

فهمو الطفل القارئ الذم تعرؼ إذل الرموز ادلكتوبة، 

كعادة ما يكوف ذلك التعبَت على شكل كلمات 

 .مرادفة للكلمات ادلكتوبة كتعرب عن ادلعٌت ادلقصود

______________ 
ادلؤسسة احلديثة : لبناف)، المراجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومهاعلي سامي احلالؽ،  

 180-181. ص (2010للكتاب، 
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اتسع مفهـو القراءة ليشمل حتليل معاين ادلادة ادلقركءة  .3

كمناقشتها كنقدىا، كأظهر ىذا ادلفهـو أف ادلتعلم 

ليس مستقبال فقط دلا يقرأ، كلكنو يتدخل فيو تدخال 

كاعيا موجها يصل فيو إذل األجزاء الدقيقة للمادة 

ادلقركءة مشاركا زمالءه كمعلمو يف مناقشة تلك ادلعاين 

 .احلكم عليها

كمفهـو القراءة أكؿ تطوره حتصر على فهم نطق 

احلركؼ كالعبارات بغَت فهم ادلعاين مث حتوؿ مفهـو 

كأخَتا اتسع مفهـو . القراءة إذل ادلعاين كمقاصدىا

القراءة بشيء حيتاج اإلنساف يف حياتو، صار مفهـو 

 .القراءة للمتعة كالًتقية



26 
 

 

نطق الرموز "كهبذا أصبح التعريف للقراءة ىو 

كفهمها كحتليل ادلقركء كنقده كالتفاعل معو، كاإلفادة 

منو يف حل ادلشكالت، كاالنتفاع بو يف ادلواقف 

 ."احليوية، كادلتعة النفسية بادلقركء

 أنواع القراءة (1

القراءة : فالقراءة تنقسم إذل أربعة اقساـ فهي 

الصامتة، كالقراءة اجلهرية، كالقراءة ادلكثفة، كالقراءة 

 .ادلوسعة

 القراءة الصامتة .1

______________ 
 101. ص، ... المهاراتأزتد فؤاد علياف،
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 ىي اليت يعتمد القارئ فيها على عينيو كعقلو 

فقط فينظر إذل ادلقركء بعينُت فاحصتُت كيستوعب 

مايقرؤه بعقلو دكف أف يتلفظ أك يهمس أكحيرؾ لسانو 

كشفتيو بأم كلمة بل حيرص على التأمل اجليد ببصره 

كحصر ذىنو يف ادلادة ادلقركءة كاالنتباه لًتتيب أفكاره 

كعدـ االنشغاؿ بأم مثَت خارجي ديكن أف يصرفو 

عما بُت يديو كما يتطلب ىذا اللوف من القراءة عدـ 

االستسالـ للشركد الذىٍت أك التفكَت يف شيء غَت 

 .ادلادة ادلقركءة

______________ 
 208. ، ص...المراجع علي سامي احلالؽ، 
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لقراءة عملية فكرية ال  عرفنا أف ااكمن ىنا كم  

دخل للصوت فيها، ألهنا حل الرموز ادلكتوبة كفهم 

معانيها بسهولة كدقة، كليس رفع الصوت فيها بالكلمات 

إال عمال إضافيا،  كما أف رؤية الكلب مثال كافية 

إلدراكو دكف حاجة إذل النطق بامسو، فكذلك رؤية 

 .الكلمة ادلكتوبة

كمن . تتطلب القراءة الصامتة بعض ادلهارات اخلاصة هبا

 :ىذه ادلهارات

 .الدقة كالعمق يف الفهم .1

 .السرعة يف القراءة .2

______________ 
 108. ص، ... المهارات،أزتد فؤاد علياف
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 . تعرؼ الكلمات، كزيادة اللفظية .3

 القراءة اجلهرية .2

ىي حتويل الرموز ادلكتوبة إذل رموز 

صوتية عن طريق النطق مع حسناألداء كالفهم 

كىي تقـو على رفع الصوت كحتريك اللساف 

كالشفتُت كتتطلب مهارات صوتية كإلقاء 

 [ادلهارات الصوتية كاإللقاء كاإلحساس]كإحساس

بادلزاجوادلشاعر اليت قصدىا الكاتب، كهبذا 

ادلفهـو يتبُت لنا أف القراءة اجلهرية أصعب من 

القراءة الصامتة، ألهنا تستغرؽ كقتا أطودلما 

تستغرقو القراءة الصامتة كتستخدـ احلواس 
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العُت كالعقل إذل : ادلستخدمة نفسها، كىي

 .جانب النطق كالصوت كاإلدراؾ كالفهم

كإف القراءة اجلهرية أحسن كسيلة إلتقاف "

النطق كإجادة األداء، كدتثيل ادلعٌت، فال ديكن أف 

تنمي ىذه ادلهارات بدكف القراءة اجلهرية، ألف 

األداء الصويت يف القراءة يتحسن تدرجييا 

بالتدريب، ك اليتضح األداء إال بصوت مسموع، 

ك التعرؼ ادلعاين إال بتوضيحها بالتمثيل الصويت 

 ."كاحلركي

______________ 
 210. ، ص...المراجع  علي سامي احلالؽ، 

 110. ص، ... المهارات،أزتد فؤاد علياف
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القراءة اجلهرية أكثر استعماال يف ادلرحلة 

االبتدائية أك ادلتوسطة، فتطلب ىذه القراءة صوتا 

ككثر . مرتفعا عند قراءة الدرس يف الفصل

استعماؿ ادلعلم ىذه القراءة يف إجراء عملية 

 .التدريس

 القراءة ادلكثفة .3

القراءة ادلكثفة تطلبالطالب قراءة كتب 

ممتعة سهلة للغاية لبناء قدرهتم على القراءة 

هتدؼ القراءة ادلكثفة إذل . بسرعة كطالقة

مساعدة الطالب على رفع مستول مهاراتو يف 

القراءة أكثر من مساعدتو على دراسة اللغة 
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كالقراءة ادلكثفة بالنسبة للطالب ىي قراءة . ذاهتا

جتمع بُت السرعة، كادلتعة، كالفهم الصحيح، 

تعرؼ القراءة "ك. كدكف احلاجة إذل القاموس

ادلكثفة أحيانا باسم القراءة ادلتدرجة أك القراءة 

 ."الصامتة ادلتواصلة

 القراءة ادلوسعة .4

كتعتمد ىذه القراءة على قراءة نصوص 

طويلة يطاعلها الطالب خارج الفصل بتوجيو من 

ادلعلم، كتناقش أىم أفكارىم داخل الفصل 

كبذلك يتجرأ الطالب على اختبار . لتعميق الفهم
______________ 

 readmena.org/mena-extensive-reading-foundation-board-

members /دلؤسسة-ادلكثفة-القراءة-دليل diaksespadatanggal 24 November 2015  

pukul 07:05  WIB  
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مايريد من الكتب كقراءة زلتواه، كفهم قضاياه 

الرئيسية كاالستعانة بادلدرس يف استيضاح ما 

تعذر عن طريق النقاش ادلوسع يف قاعة 

 .ادلدرس

 تقسيم طرائق تعليم القراءة  (2

 الطريقة الًتكيبية .1

كىي من أقدـ الطرائق، كتستند إذل نظرية 

التدريب الشكلي لقول العقل اإلنساين اذا إهنا 

ترل أف تدريب ادلتعلم على قراءة احلركؼ يقوده 

______________ 
www.alukah.net/literature_language/0/69436 , 

diaksespadatanggal 24 November 2015  pukul 07:51  WIB 

http://www.alukah.net/literature_language/0/69436
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باالضركرة إذل قراءة الكلمات بعد ذالك كىي 

 :تبدأ من

 اكتساب احلركؼ ( أ

 اكتساب احلركؼ يتطلب القياـ بادلناشط 

رؤية شكل احلركؼ كتعرفو، النطق بو : التالية 

كيف اكتساب . بصوت مالئم، إعادة كتابتو

احلركؼ البد أف تكوف  ىناؾ دترينات متعددة  

للفظ، كاذا كجد أف ىناؾ طفال غَت قادر أف 

يعيد احلركؼ بشكل صحيح  كأف يتعلم بسرعة 

______________ 
: الريض)، المدخل للمناهجوطرق التدريس، الطبعة األول ماىر امساعيل صربم زلمد يوسف، 

. 20.ص.(2010مكتبة الشقرم، 
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إمسو يطلب إليو يف البداية أف يعيد الصوت الذم 

 .يرمز اليو احلركؼ

 

 

  ادلقاطع ( ب

أما ادلقاطع فإف ذتة صعوبة يف نطق 

احلركؼ رلردا بأسسو كمن مث كصلو باحلركؼ 

مثال .الذم يليو بامسو كامنا ينطق ادلقاطع كامال

 .اخل...ـ،ؾ،ت،ا،ب،:

 قراءة الكلمات  (ج
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كيف قراءة الكلمات بعد ادلقاطع فالحظ 

أف ىذه الكلمات غَت مقطعة إذل مقاطع فمثل 

من غَت تقطيع،كالطفل تعود أف يقرأ ادلقاطع 

كليس ذتو كسيلة لديو لقراءة الكلمة كاملة من 

 .غَت هتجيتها

 قراءة اجلمل   (د

كيف قراءة اجلمل يصبح الطفل قادرا على 

قراءة الكلمات ادلتتابعة، إال أف فهم  اجلملة ال 

ينجم عن رلموع فهم كل كلمة منفردة، اذا إف 

قراءة الكلمات ادلتتابعو ألم رتلة ليس ىو فقط 

______________ 
. ،ص(1997: جامعة دمشيق)، الطبعة الثانية، طرائق تدريس اللغة العربيةزلمود أزتد الرشيد، 

351  
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الوسيلة لضماف فهم سريع ذلك ألف فهم رتلة 

منطوقة كلمة يطرح يف الوقت نفسو العناصر  

الثانوية كادلهمة يف حُت اف الطفل تعود على 

التهجية النظامية مقطعا كراء مقطع ككلمة كراء 

كلمة، كهبذا الديكن يف البداية التميز بُت 

 .العناصر األساسية كادلهمة يف اجلملة كغَتىا

 الطريقة االتحليلية .2

كىي اليت تبدأ بالكلمات التامة أك 

اجلمل، مث انتقاؿ إذل حتليل اجلمل كالكلمات إذل 

أجزائها كمقاطعها كحركفها، كبذلك يدركوا 

______________ 
  153.، ص(1991دار الشواؼ، : رياض) فنوف اللغة العربية، ستدرم, ازتد علي مدكور
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. منطوؽ احلركؼ بعد إدراكو الكلمات كاجلمل

ىذه الطريقة تشتمل على عدة طرائق من أمهها 

: 

 طريقة الكلمة ( أ

تبدأ بتعليم الكلمات قبل احلركؼ، أم 

كالطريقة . اهنا على عكس الطريقة الًتكيبية

كىي . (انظر كقل)الكلمة يف أساسها طريقة 

تستلـز عادة أف نعرض على الطفل عددا من 

الكلمات أكال، كأف ختتار ىذه الكلمات حبيث 

______________ 
. 155.، ص...تدرم فنوف , ازتد علي مدكور
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ديكن تركيبها بسهولة لتصبح رتال كقصصا 

 .صغَتة

  طريقة اجلملة  ( ب

ىدؼ من ىذه الطريقة ليس تعليم 

التلميذ كحدة يستطيع أف يلم هبا بعينيو، بل 

كادلبدأ الذم نالحظو يف . كحدة قائمة على فكرة

تدريس القراءة ىنا ىو أف األشياء تالحظ 

كمن . ككليات، كأف اللغة ختضع ذلذا ادلبدأ

ادلسلم بو أف مادة العقل ىي األفكار يف عالقاهتا 

الكاملة، كأف الفكرة ىي كحدهتا كلذلك ينبغي 

كادلبدأ . أف نسلم بأف اجلملة ىي كحدة التعبَت
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الثاين ىو أف أجزااء الشيء ال يتضح معناىا إال 

 .بانتمائها إذل الكل

 الطريقة ادلختلطة أك التوفيقية .3

كىي اليت جتمع بُت التحليل كتركيب، اذا 

إهنا تبدأ باجلمل، مث حتلل اجلمل إذل الكلمات 

اليت تشتمل عليها، كحتلل الكلمات إذل ادلقاطع 

اليت تألف منها، كأخَت حتلل ادلقاطع إذل احلركؼ 

 .ادلكونة ذلا

 تعريف الوسائل التعليمية وأقسامها-  د

______________ 
 .358. ، ص...طرائق تدريسزلمود أزتد الرشيد، 
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إف الوسائل ىي كل أداة يستخدـ كيستعينها ادلعلم على    

تفهيم الطالب كحتسُت يف عملية التعليمية، كقسمت الؤسائل إذل 

 :ثالثة اقساـ كىي 

 

 

 الوسائل السمعية -1

ادلراد با الوسائل السمعية ىي اليت تضم رلموعة 

: األدكات اليت تعتمد أساسا على استخداـ السمع

 .الراديو كآلة التسجيل كمعلم اللغوم كغَتىا

 الوسائل البصرية -2
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 الوسائل البصرية ىي الوسائل اليت تضم  رلموعة  

األدكات كالطرؽ اليت تشتغل حاسة البصر، تعتمد 

عليها كتشتمل ىذه رلموعة  الصور الفوتو غرافية 

 .كالصور ادلتحركة كالصور صامتة

 

 

 الوسائل البصريبة كالسمعية  -3

الوسائاللبصرية كالسمعية ىي الوسائل اليت تعتمد 

على حا سيت السمع كالبصر يف عملية اكتساب 

اخلربة معا كعنصر أساسي للتعلم فيتعلم الطالب  

منها معارؼ كمهارات كثَتة، مثل الطفل يرل أمو 
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كأىلو كيسمعهم ككذالك اجلَتاف كاألقربُت مثال 

 .األفالـ كالتلفيزيوف

كأما الرسـو فهي احدل كسيلة من الوسائل 

إف الوسائل التعليمية .البصرية اليت تعتمد حباسة البصر

 .فوائدا كثَتة

 الوسائل ىداؼأأف Gane L. Wilkinsoكرأل

 :كثَتة، منها 

 .تسهيل فهم ادلادة  يف التعلم .1

 .ترقية الدكافع يف التعلم الطالب .2

 .كفاية الطالب يف عملية التعلم .3

______________ 
دار النهضة :القاىراة ) الوسائل التعليمية والمنج،, أزتد خربم زلمد كاظيم كجابر عبد احلميد جابر

 38. ، ص(1979العربية، 
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 .  نشأة الرغبة .4

كمن فوائد ىذه الوسائل أهنا تزكد 

الطالب على حفظ ادلفردات حىت تثبيت يف 

أذىاهنم با ادلادة اليت يدرسها، كالوسائل توفر 

 .الوقت كتسرع من حصوؿ ادلعلومات للطالب

 

 الرسوم كالوسائل التعلمية- ه

 تعريف الرسـو كانواعها -1

الرسـو ىي ادكات أك كسيلة ديكن إستخدامها يف    

ادلراد با الرسـو يف ىذا . تعليم اللغة العربية من رتيع فركعها

كىي إحد .  البحث ىي الصور الواقعية اك الفوتوغرافية
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كادلعٌت باالصور الواقعية ىي تلك . الصور من الصور الثابتة

. كتكوف تلك الرسـو أصلية أم مرسومة باليد.الرسـو الواقعية

ك يستخدـ األقالـ الرصاص ك ادلقلمة، كأيضا أنواع األلواف 

كديكن للمدرس أف يرسم برسم األشياء . ادلختلفة يف رمسها

احلقيقة رمسا مباشرا اك عن طريق النقل من صورة فوتو غرافية 

 .كرسم معُت يف رللة اك كتاب

 انواع الرسـو -2

 (Sketches) الرسـو التقريبية اك الكرككية .1

  (Cartoons) الرسـو ااكاريكاتورية .2

  (Comic strips)الرسـو ادلسلسلة .3

 (Diagrams)الرسـو التوضيحية .4
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   (Graphs) .الرسـو البيانية .5

 يف تزكيد ادلفردات يف فهم القراءةامهية الرسـو  -3

يف تزكيد ادلفردات يف ك أمهية استخداـ الرسـو 

 :كىي فهم القراءة

 أهنا سهل للحصوؿ على أغراض التعليم  .1

 أهنا تساعد ك تذكَت الطالب يف  ادلدة الدراسية .2

 . أهنا تنموا دكافع ك رغبة الطالب يف التدريس .3

  كعيوهبا الرسـومزايا -4

 :أمامزايا ىذه الوسيلة منها  - أ

 .لتسهيل الطالب يف ذكرىا .1

 .يفرح الطالب يف تعلم .2
______________ 

 263.،ص...الوسائل التعلمية ازتد خَت كاظم، 
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 ترقية الرغبة الطالب قي تعلم  .3

 :كأما عيوهبا ىذه الوسيلة منها  - ب

 ادلادة باستخداـ ىذه الوسيلة قصَتا .1

دتكُت الطالب اف تفكر ادلدة بتفسَت  .2

 .األخرل

القدرة احملدكدة للمعلمُت اف يرسم سورة  .3

 .جيدة

 خطوات إستخداـ كسيلة الرسـو-  5

 .يضم أك يعلق ادلعلم كسيلة الرسـو يف السّبورة .1

 .يشرح ادلعلم حوؿ ادلهن  بوسيلة الرسـو .2
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يزيد اك يرمسادلعلمبشرح كاضح فيالسّبورة اذا كاف الطالب  .3

 .دل يفهم مفردات

جيوز ادلعلم اف ديشي حوؿ الفصل ليشرح ادلدة بوسيلة  .4

 .الرسـو

 

 

 الدراسة السابقة - ه

فائزة فاردل، تأثَت استخداـ الرسـو يف ترقية رغبة الطالب يف - 1

اجلامعة , رسالةاجلامعة غَت ادلنشورة, (دراسة جتريبية)القراءة 

 ـ 2012/ ق1433, بندا اتشيو, الرانَتم االسالمية احلكومية

: كتفصيلو مما يلي 
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مشكالت البحث  (1

 اللغة العربية مادة من ادلواد الدرا سية يف ادلدارس 

كىي , كذلذا الدرس مهارات تتنوع بعضها بعضا. اإلسالمية

ادلهارات اليت جيب اف يناذلا الطللبة يف فهم اللغة العربية فهما 

ىي , القراءة مهارة من ادلهارات اللغوية األربع.صحيحا سليما

ففي تعليم القراءة . مهارة القراءة كالكتابة كاإلستماع كالكالـ

ينبغي للمدرس اف يستعمل الوسا ئل التعليمية تسهيال للطللبة 

اف الرسـو كسيلة من الوسا ئل . على فهم النصوص ادلقركءة

, التعليمية اليت يستعُت هبا ادلعلم يف إصاؿ ادلواد القراءة اذل الطلبة

ألف ذلا دكر كثَت يف تشجيع الطلبة على التعلمز كىي كذالك 

استخداـ الرسـو .كسيلة فعالت  لتوسيل الطلبة اذل فهم ادلقركء
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يسهل الطلبة للحصوؿ على الفكرة ؤيذكر ادلفردات احملفوظة 

إف ", DaytonكKempلديهم كتطبيق األمثلة ادلتنوعة كما قاؿ

تأسيسا ".ىي الرغبة كاإلعالـ ك اإلرشاد, للوسائل ثالث كظائف

تريد الباحثة اف تبحث يف تأثَتاستخداـ الرسـو , على ما سبق

 .بندا آتشيو MAN Rukohلًتقية رغبة الطلبة يف القراءة ب

أىداؼ البحث  (ب

: اما أىداؼ البحث يف إجراء ىذاالبحث فهي كم يأيت 

معرفة مناسب استخداـ الرسـو يف تعليم القراءة مبا حددت - 1

. ادلدرسة من معيارىا الدراسي

.  معرفة رغبة الطلبة يف تعليم القراءة باستخداـ الرسـو- 2

منهج البحث   (ج
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. يستخدـ الباحث عن ىذه الرسالة حبث جتريب

نتا ئج البحث   (د

اف استخداـ الرسـو يف تعليم القراءة مناسب للحصوؿ 

كالدليل عليو . على اإلجناز التعليمي حسب ادلعيار قرره ادلدرسة

ألف الطلبة يقدركف على قراءة نص القراءة قراءة قصيحة 

. كتررتتها كفهم معنا كشرحها كاستنتاجها, صحيحة

عالقة  الدراسة السابقة باالدراسة احلالية (ق

كعالقة بُت دراسة فائزة الفاردل كالدراسة احلالة من كجو 

اإلختالؼ ىي يف مشكلة البحث ام يف تعليم القراءة ينبغي 

للمدرس أف يستعمل الوسائل التعليمية تسهيال للطلبة على فهم 

حيفظوف النصوص ادلقركءة كاما الدراسة احلالة كثَتا من الطالب 
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 ادلفردات كلكنهم ينسوف معنها حينما يقابلوهنا يف قراءهتم

فائزة الفاردل يف ادلدرسة كاإلختالؼ يف مكاف البحث ام دراسة 

بندا أتشيو كاما الدراسة احلالة يف معهد  MAN RUKOHالعالية

ككذا لك اإلختالؼ يف أىداؼ . Aceh Besarانساف اقرآين 

كأما علقة بُت دراسة فائزة الفاردل ك الدراسة احلالة من . البحث

 .كجو  التشابو ىي يف منهج البحث أم ادلنهج التجرييب

يف تعليم ادلفردات  Stick Figureتطبيق كسائل, سرم ملياىن- 2

(, Bukit Baro Montasikدراسة جتريبية باادلدرسة اإلبتدائية )

بندا ,  اجلامعة الرانَتم االسالمية احلكومية,رسالة غَت منشورة

 : كتفصيلو مما يلي 2011اتشيو 

مشكالت البحث  ( أ
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اف التعليم ادلفردات يهدؼ للطالب قادرين على حفظ 

. ادلفردات كالتلفظ حىت  يستطيعوا على التكلم باللغة العربية

كتعليم ادلفردات بدكف الوسائل يكوف صعبا للمدرسُت 

كىذا من مشكالت اليت يواجهها الطالب يف ادلدرسة . كالدارسُت

, كثَتةكاف الوسائل التعليمية . Bukit Baro Montasikاإلبتددائية

كعرض علماء الًتبية يف رلاؿ الوسائل التعليمية الطرؽ العديدة مبا 

كالبد أف يطبق . فيها من ادلزايا كالعيوب يف تطبيقها

ادلعللمالالطرؽ اليت تناسب مبيوؿ الطالب كرغبتهمخاصة على 

. تعليم ادلفردات حىت تسهلهم يف حتفظ ادلفردات كتلفظ ادلفردات

 العربية ىي احدل مواد الدراسة اليت تعلمها يف رتيع ادلدارس ةالغ

 اليت Bukit Baro Montasikككذالك ادلدرسة اإلبتدائية . السالمية
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كما ترل الباحثة اف الطالب يف ىذه . تعلم فيها اللغة العربية

خاصة . ادلدرسة يف فهم اللغة العربة بنسبة يف تعلم ادلادة األخرل

ال يستخدـ ادلعلم الوسائل أك , كبا اإلضافة. يف فهم ادلفردات

الطريقة ادلناسبة يف التعليم كقلة زلاكالت من ادلعلم إلزالة كحلل 

 .ىذه ادلشكالت

 

اىداؼ البحث  (ب 

: اما أىداؼ البحث على ىذا البحث  فهوا 

دلعرفة استطاعة للطالب على فهم ادلفردات باستخداـ - 1

 Stick Figureكسائل 
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دلعرفة قعالية الطالب يف تعلم ادلفردات باستخداـ - 2

 stick Figureكسائل

دلعرفة ادلشكالت اليت يواجهها الطالب قي تعليم ادلفردات - 3

 Stick Figureبتطبيق كسائل 

منهج البحث  (ج

 .يستخدـ الباحث عن ىذه الرسالة حبث جتريي

 

نتائج البحث  (د

استطاعة الطالب على  Stick Figureأف التعليم ادلفردات بالوسائل

 (test)احلساب–فهم ادلقردات كما حصل على حساب أف قيمة 
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-tكتكوف نتيجة . 2,01 =(test)اجلدكؿ - t ىقيمة4,22= 

. 2,01< 4,22 أك (tabel)اجلدكؿ -tكربل من(test)احلساب 

عالقة الدراسة السابقة باالدراسة احلالية  (ىا

كعالقة بُت دراسة سرم ملياين كالدراسة احلالة من كجو 

اإلختالؼ ىي يف مشكلة البحث أم تعليم ادلفردات بدكف 

ىذا من ادلشكالت . الوسائل يكوف صعبا للمدرسُت كالدارسُت

 Bukitالىت يواجهها الطالب ىف ادلدرسة اإلبتدائية 

BaroMontasik إستخداـ الوسائل أمر ىاـ يف كاما الدراسة احلالة

كاإلختالؼ . عملية التعليمألهناتؤثر تأثَتاىف احلواس من الطالب

سرم ملياين يف ادلدرسة اإلبتدائية يف مكاف البحث ام دراسة 

Bukit BaroMontasik كاما الدراسة احلالة يف معهد انساف
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. ككذا لك اإلختالؼ يف أىداؼ البحث. Aceh Besarالقراين

كأما علقة بُت دراسة سرم ملياين ك الدراسة احلالة من كجو  

 .   التشابو ىي يف منهج البحث أم ادلنهج التجرييب

اجملتمع ك العينة  (ك

 ب ك الطالباتاجملتمع من ىذا البحث ىو رتيع الطال

 فأخذ الباحث .241 كعدادىم Aceh Besarمبعهد انساف القراىن

كىي , PorpossiveSampling))منهم كا لعينة باطريقة العمدية 

ادلسمة با الطريقة ادلقصودة أك االختيار با خلربة كىى تعٍت أف 

أساس االختيار خربة الباحث كمعرفتو بأف ىذه ادلفرداة أك تلك 

 يف الفصل بك عينة البحث رتيع الطال. دتثل رلتمع البحث

______________ 
ادلكتبة :الناشر ), الطبعة الثانية, المدخال الى البث في العلوم السلوكية, صا حل بن زتد العساؼ

 99.ص, (ـ20s00–  ـ 1416سنة , العيكاف
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 األهنم علمو.  طالبا30 ادلتوسطة حيث تبلغ عددىم الثاين أ

ينسوف  لكنهم ـ بعض مفرداتواادلفردات اللغة العربية كحفظو

كلذالك يكسب الباحث اعادة . معنها حينما يقابلوهنا يف قراءهتم

ادلفردات ادلوجودة كادلفردات اجلديدة بااستخداـ الرسـو لًتقية 

 .ة العربيةغذاكرهتم عن مفردات الل
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 الفصل الثالث

 منهج البحث

 طريقة البحث - أ

كان منهج البحث الذي يستخدمو الباحث يف ىذا 

وأما حبث جترييب ىو . البحث ىو حبث جترييب بشبو التجريبية

أحد ادلناىج العلمية الذي يستعلمو الباحث االختبار 

الفروض  الذي تضعها، خاصة عند رغبة يف معرفة تأثري 

متغري مستقل يف متغري تابع، ومع إبعاد أوحتديد أثر ادلتغريات 
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ادلستقلة األخرى الذي قد يتدخل يف العالقة بني ادلتغريين 

 .الرئسية

وشبو جتريبية قسم من حبث التجريبية ىي ال خيتار 

الباحث للعينة  اجملموعة الضابطة، إال أهنا اجملموعة التجريبية 

وشبو جتريبية بأن جتريبية ختضع جمموعة واحدة . نفسها

للمتغري ادلستقل بعد أم يتم االختبار القبلي، مث خيترب  (جتريبية)

الباحث أيضا بعد التجربة باالختبار البعدي دلقارنة نتائج 

 .وذلك من أجل معرفة أثر ادلتغري ادلستقل. اإلختبار القبلي

ويتناول الباحث يف ىذا البحث عددا من 

صميمات اليت دتكن ان تطلق عليها التصميمات شبو `الت
______________ 

مكتبة : القاىرة) 1، ط مناهج البحث أصول التحليل في العلوم اإلجتماعيةإبراىيم اليوم غاًل، 
. 144. ، ص(2008الشروق الدولية، 

مكتبة : الرياض ) ،، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف
. 320. ، ص(2000العييكان،
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تصميم اجملموعة الواحدة مع إختبار قبلي : جتريبة منها

وبعدي، وتصميم االختبار البعد الواحيد مع جمموعة غري 

مكافئة، وتصميم االختبار البعدي الوحيد مع جمموعتني 

 .جتريبتني غري متكافئتني

ومن ىذه التصميمات فأخذ الباحث تصميم اجملموعة 

 :الواحدة مع إختبار قبلي وبعدي

←1س م  2س←
 المجتمع والعينة  - ب

الطريقة لبحثعلى ااذلوالعينة  يف اختيار  الباحثويعتمد

ويسمى ىذه الطريقة بالطريقة (.Purposive Sampling)العمدية

ر باادلقصودة أو االختيار باخلربة وىي تعٌت أن أساس االخت
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 دتثل جمتمع  أو تلكخربة الباحث ومعرفتو بأن ىذه ادلفردة

 .البحث

 مجيع الطالب ىف ادلدرسة حبث الاذلوويكون اجملتمع 

 اختار و.طالبا 245وعددىم انسان قرآٍلاإلسالميةادلتواسطة 

 بعض من عددىم، فأخذ الباحثالفصل الثاٍل أ الباحث العينة

 . طالبا29وعددىم 

 

 

 

 

 
______________ 

 . 99.  ص...، المدخل إلى البحثصاحل ابن محد العساف
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 أدوات البحث-ج

 أما أدوات البحث ادلستخدمة جلمع البيانات ىياالختبار 

 االختبار -1

إن االختبار إحدى األدوات الىت ديكن أن تستخدمها 

جلمع ادلعلومات اليت حيتاج إليها إلجابة سؤال البحث، وتقوم 

 :الباحث باختبارين

االختبار القبلي ىو االختبار الذي خيتربه قبل  - أ

الرسوم واستخدامها يف )إجراء عملية التعليم 

تزويىد ادلفردات لتسهيل الطالب يف فهم 

حىت يتسٌت معرفة أثر التجربة يف  (القراءة 

 .حتسينو
______________ 

. 307. ، ص...المدخإللى البحثصاحل ابن امحد العساف، 
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االختبار البعدي ىو االختبار الذي ختتربه  - ب

بعد إجراء عملية التعليم لقياس األثر الذي 

أحدثو تطبيق ادلتغري ادلستقل على ادلتغري 

 .التابع

 :ولتقوَل بنود االختبار البعدي فاستخدم الباحث

  صدق احملتوىمستوى-

يريد الباحث : أما أغراض من مستوى صدق احملتوى يعٌت

والبد . أن تنظر عن الشرار والدقة الة القياس يف تعمل أىدافو

 .للمدرسة أن تأخذ السؤال من مواد مدروسة

 

______________ 
 45-44، (ادلملكة العربية السعودية، بدون السنة: الرياض)،  اختبارات اللغةجممد عبد اخلالق حممد،
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 مستوى ثبات االختبار - 

لتؤكد اللياق : أما من أغراض مستوى ثبات االختبار ىو

أما خطواتو، نقدم . وادلناسبة عن االختبار لنقدمو إىل العينة

االختبار إىل غري عينة مرة أو مرتني، وبعد قدم الباحث لغري 

عينة، فحصل النتائج من االختبار، فرأت الباحث عن النتائج 

أوصعبة  (%100)االختبار أن ال يوجد السؤال السهلة 

وقدم ". مقبول"لكن أكثر من نتائج االختبار . (100%)

مث قدم . 2016 أبريل 14الباحث االختبارات يف التاريخ 

، وال تغيري 2016 أبريل 18الباحث االختبار للعينة يف التاريخ 

الباحث السؤال لتقدم للعينة ألن السؤال اليت قدمتها الباحث 
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وىذا مبعٌت أن السؤال يكون لياقا ومناسبا . لغري عينة مقبول

 .لتقدم إىل العينة

 مستوى صعوبة االختبار- 

قياس ادلستوى سهولة : أما مستوى الصعوبة االختبار ىو

أما القنون الذي تستخدمو . وصعوبة ومقبولة لبنود السؤال

الباحث دلعرفة عن صعوبة االختبار يف ىذا البحث ىو بالقنون 

 :التايل

P =
R

T
 

 مستوى صعوبة االختبارP  =:البيان

= Rعدد الطلبة اجمليبات بإجابة صحيحة 

______________ 

Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan 

Tes Bahasa Arab,(Tangerang Selatan: Alkitabah, 2012), hal. 183 
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= Tعدد الطلبة يف االختبار 

نعتمد صعوبة االختبار على عدد االختبار ادلتعرض فيو، 

 . ىذا يتأثر يف لياق البنود حىت يدعى أهنا جيدة

أما بيان مستوى صعوبة االختبار اجليد لكل البنود يف 

 :اجلدول التايل

P=0،30–  0،00 = صعب 

P = 0،70–  40،0 = مقبول 

P = 1،00–  0،70 = سهل 
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 3-1اجلدول 
بار من كل بنود أسئلة االختبار sمستوى صعوبة االخت

 لغري العينة

 
عدد 
 األسئلة

 
 الطالب

اإلجابة 
الصحيحة 

 النحو النتيجة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

 مقبول 0،60 6 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1
 سهل 0،80 8 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2
 مقبول 0،40 4 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 3
 مقبول 0،60 6 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 4
 صعب 0،30 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5
 مقبول 0،50 5 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 6
 سهل 0،90 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7

 سهل 0،90 9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8

 سهل 0،70 7 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 9
 مقبول 0،60 6 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 10
 سهل 0،10 10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11

 مقبول 0،60 6 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 12
 مقبول 0،50 5 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 13
 مقبول 0،50 5 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 14
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 مستوى التمييز- 

مستوى دلعرفة بني اإلجابة الصحيحة : مستوى التمييز ىو

أما . يف اجملموعة العالية واإلجابة الصحيحة يف اجملموعة األدٌل

القانون الذي تستخدمو الباحث دلعرفة عن مستوى التمييز يف 

 :ىذا البحث فهو

 

 
______________ 

Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan 

Tes Bahasa Arab…, hal. 184 

 مقبول 0،40 4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 15
 مقبول 0،60 6 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 16
 سهل 0،70 7 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 17
 مقبول 0،50 5 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 18
 مقبول 0،60 6 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 19
 مقبول 0،40 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 20
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D =  
RH − RL

T
 

 مستوى التمييز= D:  البيان

RH = عدد الطالب اجمليبني بإجابة صحيحة يف

 اجملموعة العالية 

RL = عدد الطالب اجمليبني بإجابة صحيحة يف

 اجملموعة األدٌل

T =عدد الطالب يف كل اجملموعات 

)-واألدٌل  (1+)الدرجة من مستوى التمييز بني األعلى 

. إذا كانت درجة األعلى أكثر فمستوى التمييز تكون جيدة. (1

 :ومعيار مستوى التمييز كما يلى
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 3-2اجلدول 

 الدرجة دلستوى التمييز
 ادلعيار الدرجة دلستوى التمييز

 جيد جدا 0،70- 0،100
 جيد  0،40- 0،70
 مقبول 0،20 - 0،40
 فشل 0،00 – 0،20
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أما بيان وصف البنود من حيث مستوى التمييز كما يف اجلدول 
 :التايل

 3-3اجلدول 
 فروق النتائج بني اجملموعة العالية واجملموعة األدٌل لغري عينة

 رقم
 اجملموعة األدٌل اجملموعة العالية

 النتيجة الطالب النتيجة الطالب
 55 9الطالب  90 2الطالب  1
6الطالب  2 5الطالب  80   55 
3الطالب  3 10الطالب  75   55 
4الطالب  4 8الطالب  70   50 
1الطالب  5 7الطالب  65   30 
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  3-4اجلدول 

 مستوى التمييز من كل بنود أسئلة االختبار لغري عينة

 السؤال
اجملموعة 

 العالية
اجملموعة 

 األدٌل

مستوى 
التمييز 

(D) 
 معايري

 فشل 0 3 3 1
 جيد 0،40 3 5 2
 جيد 0،40 1 3 3
 فشل 0 3 3 4
 مقبول 0،20 1 2 5
 مقبول 0،20 2 3 6
 مقبول 0،20 4 5 7
 مقبول 0،20 4 5 8
 جيد 0،60 2 5 9
 فشل 0 3 3 10
 مقبول 0،20 4 5 11
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 فشل 0 3 3 12
 جيد 0،60 1 4 13
 جيد 0،60 1 4 14
 جيد 0،40 1 3 15
 فشل 0 3 3 16
 جيد 0،60 2 5 17
 مقبول 0،20 2 3 18
 فشل 0 3 3 19
 جيد 0،40 1 3 20
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 إذا نظرنا إىل اجلدول السابق فعرفنا أن مستوى التمييز 

 .لكل النتيجة من أسئلة االختبار لغري العينة متنوعة

وأما التأليفوالكتابة هبذه الرسالة فيعتمد الباحث على 

دليل كتابة الرسالة بكلية الًتبية جامعة الرانريى اإلسالمية 

 :احلكومية وىو
Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2014 . 
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 الفصل الرابع 

 عرض البيانات وتحليلها

 عرض البيانات- أ

 لمحة عن ميدان البحث -1

حبث الباحث يف البيان السابق ما يتعلق بالنظريات،  قد

حبث على ما يتعلق يويف ىذا الباب سيبحث الباحث أن 

باالبحث ادليداىن الذي عقده يف معهد انسان قرآين حيث 

يستنجها من البيانات اجملموعة من ادلعهد حتقيقا الفروض اليت 

وقد قام الباحث بالبحث . افًتضها الباحث يف الباب األول

كلية الًتبية جبامعة الرانَتي بندا  ادليداىن معتمدة على رسالة عميد
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  فرباير26 تاريخ Un.07/FTK/PP.00.9/2099/2015أتشية برقم 

ولنيل البيانات احملتاج إليها، فقام الباحث باالختبار . م2015

 القبلى والبعدى بادلدرسة الثانوية اإلسالمية انسان قرآين 

( Aneuk Bate)إن ادلعهد إنسان قرآين تقع بقرية أنك بيت 

وأسس ىذا ادلعهد يف .  دار السالم مبديرية أتشيو الكربىناحية

وأما رئيس ىذا ادلعهد اآلن ىو .  ه1435 / م2014السنة 

  . S.Agاألستاذ مذّكر

وأما رئيس . (Aneuk Bate)وتقع ىذا ادلعهد بقرية أنك بيت

. ادلدرسة الثانوية يف ىذا ادلعهد فهو أستاذ وحي الدين ادلاجستَت

وقد بلغ عدد .  فصول8وعدد الفصول يف ادلدرسة الثانوية 
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األفصل الول . طالبا 245الطالب يف ىذه ادلدرسة الثانوية 

 .  طالبا118 طالبا والفصل الثاين شيتمل من 117يشتمل من 

وليكتمل ىذا البحث قد قام الباحث بالبحث ادليداين يف 

 .2016 يويل 20 أبريل حىت 14ادلعهد يف تاريخ 

أما ادلباين والوسائل الدافعة لًتقية عملية الًتبية والتعليم 

 :يف ىذا ادلعهد كما ظهرت يف اجلدول التايل
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 4-1اجلدول 
ادلباين والوسائل الدافعة لًتقية عملية التعليم والتعلم يف 

 ادلعهد

 عدد نوع من الوسائل التعليمية رقم
 16 غرفة التعليم 1
 2 غرفة رئيس ادلدرسة 2
 1 غرفة ادلدرسُت 3
 1 ادلكتبة 4
 - معمل احلاسوب 5
 1 ادلسجد 6
 2 ادلقصف 7
 6 مسكن الطالب 8
 6 مسكن الطالبة 9
 49 ادلرحاض 10
 1 ادلطعم 11
 1 سيارة الطالب 12
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 1 ملعب كرة اليد 13
 1 ملعب كرة القدم 14
 2 ملعب كرة ادلكتب 15

 91 رلموع

  دل اجلدول السابق على أن ادلباين والوسائل الدافعة 

 91لًتقية عملية الًتبية والتعليم يف ىذا ادلعهد كافية عددىا 

 .جنسا

 MTs)للمدرسة الثانوية اإلسالمية انسان قرآين انك بيت 

Insan Qurani Aneuk Bate )8 فصول واجملتمع يف ىذه الرسالة 

 طالبا واختار 245ىو مجيع الطالب يف ىذه ادلدرسة وعددىم 

ولتوضيح .  طالبا29أ وعددىم -الباحث العينة يف الصف الثاين

 :عدد الطالب كما ظهر يف اجلدول التاىل
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  4-2اجلدول 
عدد الطالب يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية انسان قرآين 

 2015/2016انك بتو يف السنة 

 الرقم
 عدد الطلبة الصف

 اجملموع الطالبة الطالب 
 30 - 30 أ- الصف األول 1
 32 - 32 ب- الصف األول 2
 31 31  ج- ل الصف األو 3
 34 34  د-الصف األول 4
 29 - 29 أ- الصف الثاين 5
 32 - 32 ب-الصف الثاين 6
 30 30 - ج-الصف الثاين 7
 27 27 - د-الصف الثاين 8

 245 122 123 اجملموع
 



81 

 

دلدرسة ا دل اجلدول السابق على أن عدد الطالب يف 

 الطالب، يشتمل على 245الثانوية اإلسالمية انسان قرآين 

 . طالبة122 طالبا و 123

  وأما ادلدرسون يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

 مدرسُت ومن 10 مدرسا، من الذكور 24انسان قرآين فهي 

وأما عدد مدرس اللغة العربية يف ىذه .  مدّرسة14اإلناث 

. ادلاجستَت ادلدرسة فهو مدرسان، مليدي دىلن و مّتقُت أنس

اإلسالمية و جامعة خرتوم  ومها متخرجان من جامعة ادلدينة

 سودن
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 استخدام الرسوم في تزويد المفردات  -2

ويف ىذا البحث ادليداىن قام الباحث بتعليم ادلفردات 

باستخدام الرسوم لتسهيل الطالب يف فهم ادلقروءة يف الصف 

 .الثاين الثانوية مبعهد انسان قرآين

وذالك  (Experimental)ىذا البحث يتكون من التجرييب 

 فاختار الباحث الفصل الثاين .ألن البحث يسمى شبو التجريبية

 لتكون طالبا 29الثانوية من ىذا ادلعهد حيث يبلغ وعددعم 

وإلجراء ىذا البحث قدم الباحث اإلمتحان القبلي . التجريبية

 .واإلمتحان البعدي

 
______________ 

، المدخل الى البحث في العلوم السلوكية،  الكتاب األولالد كتور صاحل بن محد الساف،  
  (،1416مكتبة العيكان، : الريا)
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 وأما النتيجة من اإلختبار القبلي فيم يلي

 4-3   اجلدوال

 نتيجة اإلختبار القبلي

 نتيجة اإلختبار القبلي أمساء الطالب رقم

 55 1 البالط 1

 75 2 البالط 2

 80 3 البالط 3

 45 4 البالط 4

 50 5 البالط 5
 45 6 البالط 6
 70 7 البالط 7
 60 8 البالط 8
 45 9 البالط 9
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 65 10 البالط 10
 60 11 البالط 11
 65 12 البالط 12
 70 13 البالط 13
 55 14 البالط 14
 65 15الب الط 15
 90 16الب الط 16
 55 17الب الط 17
 40 18الب الط 18
 65 19الب الط 19
 95 20الب الط 20
 65 21الب الط 21
 70 22الب الط 22
 70 23الب الط 23
 55 24الب الط 24
 50 25الب الط 25
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 75 26الب الط 26
 55 27الب الط 27
 60 28الب الط 28
 60 29الب الط 29
 

 وقبل إجراء تعليم ادلفردات باستخدام الرسوم لتسهيل 

الطالب يف فهم القراءة  قام الباحث باالختبار القبلى دلعرفة قدرة 

وأما خطوات تعليم ادلفردات هبذه الوسيلة تعرض يف . الطالب

 :اجلدول اآليت
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 4-4اجلدول 
 تعليم ادلفردات باالرسوم خطوات 

 نشاط الطلبة نشاط ادلعلم  الرقم

 اللقاء األول 1
دخل الباحث الفصل  -

 بإلقاء السالم
 شرح الباحث للطالب  -

أىداف تعليم ادلفردات 
باستخدام الرسوم يتعلق 

 باادلوضوع ادلذكور
قسم الباحث نص القراءة  -

وقرأ نص القراءة مع 
 الطالب

أمر الباحث الطالب  -
ليسألوا عن ادلفردات 

 الصعبة

 
 أجاب الطالب السالم  -
 استمع الطالب ما شرح ادلعلم  -

 
 
 قرأ الطالب نص القراءة مجاعة -

 
سأل الطالب ادلفردات  -

 الصعبة
 

 
 

 قرأ الطالب قراءة الدعاء -
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ادلفردات شرح الباحث  -
  الصعبة

انتهى ادلعلم عملية التعليم  -
 بقراءة

  الدعاء -

 اللقاء الثاني  2
دخل ادلعلم يف الفصل  -

 بإلقاء السالم 
شرح أىداف تعليم  -

 ادلفردات باستخدام الرسوم
قسم ادلعلم نص القراءة وقرأ  -

 نص القراءة بقراءة صحيحة
طلب ادلعلم الطالب  -

 ليقرؤون نص القراءة
أمر ادلعلم الطالب ليسألوا  -

 عن مفردات صعبة 

 
 أجاب الطالب السالم  -
استمع الطالب إىل شرح  -

 ادلعلم
  
 استمع الطالب نص القراءة  -

 
قرأ الطالب نص القراءة بقراءة  -

 صحيحة
 سأل الطالب مفردات صعبة -
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شرح ادلعلم مفردات صعبة  -
 بوسيلة الرسوم 

أمر ادلعلم الطالب ان  -
يكتب من األمثلة فعل 

 ادلضارع 
استمر ادلعلم ىذه األنشطة  -

حىت كل الطالب يقرؤون 
 مجلة من فعل ادلضارع 

انتهى ادلعلم عملية التعليم  -
 بقراءة الدعاء

 اىتم الطالب مما شرح ادلعلم  -
 
كتب الطالب من األمثلة فعل  -

 ادلضارع 
 اىتم الطالب يف ىذه أنشطة -

 
 قرأ الطالب قراءة الدعاء -

 اللقاء الثالث 3
دخل ادلعلم يف الفصل  -

 بإلقاء السالم 
لطالب اشرح ادلعلم  -

يف  وسائل الرسومأىداف 
سهيل تل ادلفردات زوييدت

 
 أجاب الطالب السالم  -
 استمع الطالب ما شرح ادلعلم  -

 
 

قرأ الطلبة نص القراءة بصوت  -
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 فهم القراءة يف لطالبا
قسم ادلعلم نص القراءة   -

ويقرأ نص القراءة مع 
 الطالب

أمر ادلعلم الطالب ليسألوا  -
 عن ادلفردات الصعبة

شرح ادلعلم مفردات  -
صعبة بوسيلة الرسوم يتعلق 

 يف السّبورة
طلب ادلعلم الطالب ليقرأ  -

مفردات يف السّبورة 
 بصحيح

أمر ادلعلم الطالب  -
ليبحثون الرسوم مما يتعلق 

 من ادلفردات
أمر ادلعلم الطالب ليقرؤوا  -

نص ادلقروءة بقراءة 

 مرتفع
سأل الطالب ادلفردات  -

 الصعبة
 

 
 اىتم الطالب مما شرح ادلعلم -

 
 قرأ الطالب مفردات  -

حبثوا الطالب الرسوم اليت  -
 تناسب ادلفردات

 قرأ الطالب نص ادلقروءة -
 

 ترجم الطالب نص ادلقروءة -
 

 اىتم الطالب األنشطة -
 

 قرأ الطالب قراءة الدعاء -
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 صحيحة
طلب ادلعلم الطالب ان  -

 يًتجم نص ادلقروءة
استمر ادلعلم ىذه األنشطة  -

حىت كل الطالب قرؤوا و 
 فهموا معاهنا

انتهى ادلعلم عملية التعليم  -
 بقراءة الدعاء

وقام الباحث باالختبار البعدى بعد العملية التجريبية 

 . دلعرفة التحصيل الدراسة على الطالب يف تعلم ادلفردات

وأما النتيجة من اإلختبار البعدي يرى الباحث 
 : فيم يلي
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 4-5اجلدوال 

 نتيجة اإلختبار البعدي

 نتيجة اإلختبار البعدى أمساء الطالب رقم
 75 1 البالط 1
 100 2 البالط 2
 90 3 البالط 3
 85 4 البالط 4
 90 5 البالط 5
 70 6 البالط 6
 95 7 البالط 7
 75 8 البالط 8
 75 9 البالط 9

 95 10 البالط 10
 95 11 البالط 11
 95 12 البالط 12
 95 13 البالط 13
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 70 14 البالط 14
 75 15الب الط 15
 100 16الب الط 16
 75 17الب الط 17
 70 18الب الط 18
 95 19الب الط 19
 100 20الب الط 20
 75 21الب الط 21
 80 22الب الط 22
 80 23الب الط 23
 75 24الب الط 24
 80 25الب الط 25
 90 26الب الط 26
 85 27الب الط 27
 80 28الب الط 28
 70 29الب الط 29
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 تحليل البيانات ومناقشتها- ب

ودلعرفة قدرة الطاّلب بتعليم ادلفردات باستخدام الرسوم 

لتسهيل الطالب يف فهم ادلقروءة  فيجمع الباحث من تلك 

 :يف اجلدول اآليت (االختبار القبلى واالختبار البعدى)النتائج 

  4-6جلدول  

  االختبار القبلى واالختبار البعدىنتيجة

 الطالب
نتيجة 

االختبار 
 (x)القبلى 

نتيجة 
االختبار 

 (y)البعدى 
D = x-y D = (x-y)

2 

 400 -20 75 55 1 البالط
 625 -25 100 75 2 البالط
 100 -10 90 80 3 البالط
 1600 -40 85 45 4 البالط
 1600 -40 90 50 5 البالط
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 625 -25 70 45 6 البالط
 625 -25 95 70 7 البالط
 225 -15 75 60 8 البالط
 900 -30 75 45 9 البالط
 900 -30 95 65 10 البالط
 1225 -35 95 60 11 البالط
 900 -30 95 65 12 البالط
 625 -25 95 70 13 البالط
 225 -15 70 55 14 البالط
 100 -10 75 65 15الب الط
 100 -10 100  90 16الب الط
 400 -20 75 55 17الب الط
 900 -30 70 40 18الب الط
 900 -30 95 65 19الب الط
 25 -5 100 95 20الب الط
 100 -10 75 65  21الب الط
 100 -10 80 70 22الب الط
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 100 -10 80 70 23الب الط
 400 -20 75 55 24الب الط
 900 -30 80 50  25الب الط
 225 -15 90 75  26الب الط
 900 -30 85 55  27الب الط
 400 -20 80 60 28الب الط
 100 -10  70 60  29الب الط

= D    رلموع 
625-  

  D2=16225  
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ولتحليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلى والبعدى 

   :كما يلي واستعمل الباحث الرموز (Tes-T)باختبار 

 t0  =  
MD

SE MD
    

 :البيانات 

 MD = متوسط الفروق بُت قيمة ادلتغَتة األوىل وقيمة ادلتغَتة

 .    :الثانية، فهو من اتباع اخلطوات التالية

MD = 

 D

N
 

 D = رلموع الفروق بُت نتيجة ادلتغَتة األوىل ونتيجة ادلتغَتة

 :الثانية ومن اخلطوات اآلتية

D = x-y = نتيجة ادلتغَتة األوىل ناقصة نتيجة ادلتغَتة الثانية 

______________ 
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2008 ), hal. 305 
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 N =عدد أفراد العينة 

 SEMD   =اخلطاء ادلعياري للفروق وىو اتباع الرموز التايل: 

 SEMD =  
SD D

 N−1  

 SDD =ة األوىل    االحنراف ادلعياري للفروق بُت قيمة ادلتغَت

 :وقيمة ادلتغَتة الثانية، يعٌت

  SDD  =   
 D2

N
−   

 D

N
 

2
  

انطالقا من الرموز السابقة فالبد لنا أن حندد الدرجة 

ت -الختبار الداللة يف االختبار( Derajat Kebebasan)احلرية 

(T-Tes) ىي: db = N-1 

______________ 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,..., hal. 306 
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 % 5(Signifikansi)ولتكون الفردية على مستوى الداللة 
 :من الدرجة احلرية يف ىذا البحث

 28 = 1-29  db =  N-1 = 
إذا كانت النتيجة ال  . 2،05فينبغي أن تبلغ نتيجة إىل

إذا كانت . فتكون النظرية التخمنية مردودة 2،05تبلغ إىل 

 فتكون النظرية التخمنية 2،16النتيجة متساوية أو أكرب من 

 . مقبولة

ودلعرفة داللة الفرق بُت ادلتوسطتُت اإلجابتُت، البد من 

( Tes-T)نظرا إىل النتيجة من االختبارات  :اتباع اخلطوات التالية

 :يف اجلدول السابقة فوجدت البيانات األتية

 -D  = 625  رلموع الفرق بُت اإلجابتُت  -

  D2  =  16225 رلموع مربعات الفرق بُت اإلجابتُت  -
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   N 29 =عدد أفراد العينة  -

  (MD)    متوسط الفرق بُت قيمة ادلتغَتتُت -

    MD   =
 D

N
=  

− 62529
=  −21،551  

مث تبحث عن اإلحنراف ادلعياري للفروق بُت قيمة 

 (:SDD)ادلتغَتتُت 

 SDD  =   
 D2

N
−   

 D

N
 

2

 

SDD  =   
16،22529

−   −  
625292

  

      SDD  =   559،48 −   −21،55 
2

 

   SDD  =   559،48  –  464،40 

      SDD  =   95،08 

     SDD  =  9 ،75 
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إذا قيمة اإلحنراف ادلعياري للفروق بُت قيمة ادلتغَتتُت 

(SDD)  وانطالقا من النتيجة 75،9ىي  (SDD = )75،9 

 (SEMD)فتبحث عن اخلطاء ادلعياري للفروق 

 SEMD =  
SD D

 N−1
 

 SEMD =  
9,

 

7529

−1
 

 SEMD =  
9،

 

7528
 

 SEMD =  
9،755

،291
 

  SEMD =  1،842 

مث  1,842 ىي (SEMD)إذا قيمة اخلطاء ادلعياري للفروق 

 : باستعمال الرموزtoخطوات البحث عن البحث قيمة 

 t0  =  
MD

SE MD
 

     t0  = −  
−21،5511

،842
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     t0  =  −11,69  

 11,69 ىيtoإذا قيمة 

     (:db/df)ومن اخلطوات األخَت يعٍت حتديد الدرجة 

28 = 1-29  db =  N-1 = 
. 2,05  يعٍت5%( Signifikansi)فحدد مستوى الداللة 

ولتحقيق . 2,76  وىو1%( signifikansi)مستوى الداللة ويف 

مستوى الداللة و %5الفروض، أن الباحثة حتدد مستوى الداللة 

 (tt) احملسوبة أكرب من قيمة ت (to)  فتتضح أن قيمة ت 1%

 وذلذا فتكون 2,76 >11,69 < 2,05 : النظرية يف اجلدول

 . النظرية التخمنية مقبولة

 



102 

 

 تحقيق الفروض - ج

 زويدوسائل الرسوم يف تإن ومن نتائج االختبار البعدى 

ويستطيع .  يكون فعاالفهم القراءة  الطالب يفسهيللت ادلفردات

 11,69 (to)أن يرفع كفاءة الطالب يف تعليم القراءة ألن قيمة 

 (Ha )فيكون الفرض البدل. 2,76 ومن 2,05 (tt)أكرب من 

  . مردودة(Ho)مقبول والفرض الصفر 

 :الفرض من ىذا البحث نقول

 زويدوسائل الرسوم يف تإن استخدام : الفرض الصفر -1

 فهم القراءة  الطالب يفسهيليكن فعاال لتمل ادلفردات 

 .وىذا الفرض مردود



103 

 

 زويدوسائل الرسوم يف تإن استخدام : الفرض البدل -2

 فهم القراءة  الطالب يفسهيلادلفردات يكون فعاال لت

 .وىذا الفرض مقبول

3-  
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 الفصل الخامس

 خاتمة

 نتائج البحث - أ

قد حبث الباحث بالبحث التجرييب عما يتعلق باستخدام 

فوجد الباحث نتيجة البحث .وسائل الرسوم يف تدريس املفردات

 املفردات يكون فعاال ديزووسائل الرسوم يف تأن استخدام 

-والدليل عن ذلك أن قيمة ت.  الطالب فيفهم القراءةسهيللت

مبستوى الداللة (tt) اجلدول -أكرب من ت11,69(to)حلسابا

(Signifikansi )5% وكذا مستوى الداللة 2,05 يعين 
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(signifikansi )1%ولذلك أن الفرض البدل .2,76  وهو

 .مقبول

 المقترحات- ب

اعتمادا على املظاهر السابقة تقدم الباحثة اإلقرتاحات   

 :اآلتية

وسائل الرسوم يف يرجى على املعلمني أن يستخدموا -1

 الطالب فيفهم القراءة سهيلتدريس املفردات لت

 .صحيحا وفصيحا

البد على املعلمني أن يهتم االهتمام الكبري بالطالب  -2

 .الذين يضعفون يف القراءة
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يرجى على معلم املعهد أن تستعني بوسيلة من  -3

 .الوسائل الرسوم لرتقية رغبة الطالبفي التعلم

يرجى على املعهد أن يعّد وسائل تعليمية متنوعة  -4

 . للمعلمني وكذا طالبه
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 Nama Sekolah : MTSs Insan Qurani 

 Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

 Kelas/semester : VIII  (Delapan )\ II (dua) 

 Alokasi Waktu : 2 x 45 menit   

 

I. Standar Kompetensi  

14.   Membaca \ Qira’ah 

Memahami berbagai ragam teks tulis dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, melalui 

kegiatan membaca, dan menemukan pokok pikiran tentang املهنة  

II.  Kompetensi Dasar 

14.2. Mengidentifikasi kata, atau kalimat dalam wacana  املهنة  dengan menggunakan kalimat      

berstruktur fiil mudhori’.  

14.3. Menemukan informasi umum dari wacana tulis sederhana tentang املهنة  dengan 

menggunakan kalimat berstruktur fiil mudhori’ 

III. Indikator 

14.2,1 Menyebutkan mufradat yang sesuai dengan yang diperlihatkan di media gambar serta 

membuat kalimat dengan pola kalimat fiil mudhori’. 

14.3.1 Menjawab beberapa pertanyaan tentang kandungan teks bacaan 

14.3.2  Menerjemahkah teks bacaan dengan baik dan benar 

IV. Materi Pelajaran : 

 Terlampir 

V. Metode Pembelajaran  

 Ceramah 

 Mubasyarah 

 Tanya jawab 

 Diskusi 
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VI.  Karakter siswa yang di harapkan 

 Rasa hormat dan perhatian 

 Bertanggung jawab 

 Bekerja sama dan saling menghargai 

 Tekun  

VII. Langkah-langkah Pembelajaran  

NO Uraian Kegiatan 
Pengelolaan 

Waktu Siswa 

1.  

 

 

 

 

Kegiatan Awal 

Appersepsi 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Siswa membaca doa sebelum belajar 

c. Guru mengecek kehadiran siswa 

d. Guru mengkondisikan dan memotivasi siswa 

untuk mengikuti pembelajaran 

e. Guru memberikan soal pre test 

f. Guru mengaitkan pengetahuan dan pengalaman 

siswa yang berhubungan dengan materi yang 

akan dibelajarkan 

g. Guru menjelaskan manfaat materi yang akan di 

pelajari dengan kehidupan siswa (Perhatian)  

h.  Guru menjelaskan prosedur pembelajaran yang 

akan dilaksanakan (Perhatian) 

 

15 Menit  

 

a. Klasikal 

 

b. Klasikal 

 

 

c. Klasikal 

 

d. Klasikal  

 

 

1  Kegiatan Inti 

Eksplorasi  

a. Siswa di setiap kelompok menyimak penjelasan 

guru tentang materi المهنة 

b. Siswa bersama teman kelompoknya 

mendiskusikan mufradat yang ada di media 

gambar. 

50 Menit  

 

 individu  

 

 

 Individu  
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Elaborasi  

c. Setiap kelompok merumuskan hasil diskusi 

untuk menyelesaikan LKS (Tekun dan bekerja 

sama)Setiap kelompok dipastikan sudah 

membuat jawaban yang terbaik (Disiplin) 

Konfirmasi  

d. Setiap perwakilan kelompok mempersentasikan 

LKS di depan kelas 

e. Secara bergiliran kelompok lain menanggapi 

presentasi 

f. Guru memberi penilaian dan penguatan 

terhadap diskusi antar kelompok 

 

 

 Kelompok  

 

 

 Individu  

 

 Kelompok 

 

 Kelompok 

  

 Klasikal  

 

 

2  Kegiatan Akhir  

 Dibawah bimbingan guru, siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran yang baru dilaksanakan 

(Perhatian) 

 Guru melaksanakan evaluasi (tes tulisan)  

 Refleksi 

 Menutup pembelajaran dengan doa dan salam 

(Rasa hormat dan Perhatian) 

25Menit  

 Klasikal 

 

 

 Individu 

 

 Klasikal  

 

 

VIII .  Media Pembelajaran/ Alat dan Sumber 

a. Media Pembelajaran 

1. Media gambar  

2. LKS 

 

b. Alat Pembelajaran 

1. Spidol 

2. Papan Tulis   

3. Sumber Pembelajaran 
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Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Kurikulum 2008اللغة العربيةتعليم •      

 (1190:جاكرتا،هيداكريا)إندونسي-حممود يونس، قاموس عريب •

1X. Penilaian 

a. Prosedur Penilaian 

Indikator Teknik Penilaian Bentuk Instrumen 

Menyebutkan mufradat yang 

sesuai dengan yang 

diperlihatkan di media gambar 

serta membuat kalimat dengan 

pola kalimat fiil mudhori’. 

 

Tes / Tulisan Soal-soal bentuk menjodohkan 

dengan gambar dan membuat pola 

kalimat fiil mudhori’. 

Menjawab beberapa pertanyaan 

tentang kandungan teks bacaan. 

Tes / Tulisan Soal-soal berupa melengkapi titik-

titik yang kosong. 

Menerjemahkah teks bacaan 

dengan baik dan benar 

Tes / Tulisan Soal terjemahan 

 

b. bentu Instrumen : terlampir 

 

 

Aceh Besar, 20 Juli 2016  

Guru Bidang Studi 

 

 

Munandar 

221121139  

 

 



 

 لقبليإختبار االسؤال 
Nama : 

Kelas  : 

َعَلى  (x)ِبَوْضِع اْلَعاَلَمة  (د)، (ج)،(ب)، (أ) إختر  .1
  !اإِلَجابَِة الصحيحة

 
 َمْن تُ َعلُِّم يِف املْدَرَسِة؟ - 1

  شطيٌ - طبيبٌة  ج- أ

  ّف ٌ - مدّرسٌة  د- ب

 َماََذا يَ ْعَمُل الطبيب ؟- 2

 يَ ْ رَُ  اللََّباتَ - يَُدرُِّس التََّفِمْيَذ  ج- أ

ْشَضى  د- ب
َ
 يَِبْيُ  الَبَ اِا َ - يُ َعاِلُج امل



شَضى ؟- 3
َ
 َمْن يُ َعاِلُج امل

 مملدسٌ - موظٌف  ج- أ

 طّبااٌ - طبيٌب  د- ب

َمْلِدُس ؟- 4
ُ
 َماَذا يَ ْعَمُل امل

 َيْطَبُ  اَاْطِعَمةَ - يَ ْ رَُ  اللََّباَت  ج- أ

ُشْور د- ب
ُ
 يُ ْبِ  املَباِا - يُ َلظُِّم امل

 َماَذا يَ ْعَمُل الَكلَّاُس ؟- 5

 يَ ْ رَُ  اللََّباتَ - َيْطَبُ  اَاْطِعَمَة ج- أ

ُشْور د- ب
ُ
 َيْكُلُ  اللََّوارِ َ - يُ َلظُِّم امل

 

 



2.Cocokkanlah mufradat dibawah ini sesuai dengan gambar 

dan buatlah mufradat tersebut dengan pola kalimat fiil 

mudhori’ 

ٌ  –ُمَدرَِّسةٌ -    ُمَمْلِدسٌ –طَبَّااٌ –طَِبْيٌب – َ فَّ

 

1. ........   

 

 

 

2. ........ 



 

 

 

3. ....... 

 

 

 

 

4. ...... 

 



 

 

 

5. ...... 

 !  امأل الفشاغ باكلمة امللا سبة(. 3

 اللََّباتَات يف اْلَمْ َرَ ةِ .....الَففَّ   .1

  املِديْ َلةِ الُبْسَتااُ .....الَكلَّاسُ  .2

 يُ ْبِ  املَداِرَس َو اللََّوارَِ  ..... .3

  ُكشَُّة الَقَد ِ .....يَ ْلَعبُ  .4

 يُ َعاِلُج املْشَضى.....  .5

 



4. Terjemahkanlahkedalambahasa 

Indonesia yang baikdanbenar ! 

 

 . ويو ش للا املواّد الغذااّيةالفف  ي ر  اللباتات .1

 .اململدس هو يب  املباا واللوار  ويصل  السيارات .2

 .اللشطي يلظم املشور ويو ش للا اامن يف اللوار  .3

 .الطبيب يعاجل املشضى يف املستلفى .4

 املدرس يدرس الطفب والطالبات يف الفصل .5

 



 

 إختبار البعديالسؤال 
Nama : 

Kelas  : 

( x)ِبَوْضِع اْلَعاَلَمة  (د)، (ج)،(ب)، (أ) إختر  .1
  !َعَلى اإِلَجابَِة الصحيحة

 
 َمْن تُ َعلُِّم يِف املْدَرَسِة؟ - 1

  شططٌ - طبيبٌة  ج- أ

  ّف ٌ - مدّرسٌة  د- ب

 َماََذا يَ ْعَمُل الَففا  ؟- 2

 يَ ْ رَُ  اللاَباتَ - يَُدرُِّس التاَفِمْيَذ  ج- أ

ْشَضى  د- ب
َ
 يَِبْيُ  الَبَ اِا َ - يُ َعاِلُج امل



شَضى ؟- 3
َ
 َمْن يُ َعاِلُج امل

 مملدسٌ - موظٌف  ج- أ

 طّبااٌ - طبيٌب  د- ب

َمْلِدُس ؟- 4
ُ
 َماَذا يَ ْعَمُل امل

 َيْ َبُ  اَاْطِعَمةَ - يَ ْ رَُ  اللاَباَت  ج- أ

ُشْور د- ب
ُ
 يُ ْبِ  املَباِا - يُ َلظُِّم امل

 َماَذا يَ ْعَمُل الشُّْشِطّط ؟- 5

 يَ ْ رَُ  اللاَباتَ - َيْ َبُ  اَاْطِعَمَة ج- أ

ُشْور د- ب
ُ
 َيْ ُلُ  الشاَوارِ َ - يُ َلظُِّم امل

 

 



2.Cocokkanlah mufradat dibawah ini sesuai dengan gambar 

dan buatlah mufradat tersebut dengan pola kalimat fiil 

mudhori’ 

ٌ  – اَِا ٌ -    ُمَمْلِدسٌ –ةٌ َ لااسَ –طَبااجٌ – َ فا

 

1. ........   

 

 

2. ........ 



 

 

3. ....... 

 

 

4. ...... 

 

 



 

5. ...... 

 !  امأل الفشاغ  ا لمة امللاسبة(. 3

 اللاَباتَاتِفط اْلَمْ َرَ ةِ .....الَففا   .1

  املِديْ َلةِ الُبْسَتااُ .....الَ لااسُ  .2

 يُ ْبِ  املَداِرَس َو الشاَوارَِ  ..... .3

  ُ شاُة الَلَد ِ .....يَ ْلَعبُ  .4

 يُ َعاِلُج املْشَضى.....  .5

6.  



4. TerjemahkanlahkedalambahasaIndonesiay

ang baikdanbenar ! 

 

 . ويو ش للا املواّد الغذااّيةالفف  ي ر اللباتات .1

 .اململدس هو يب  املباا والشوار  ويصل  السيارات .2

 .الششطط يلظم املشور ويو ش للا اامن يف الشوار  .3

 .ال بيب يعاجل املشضى يف املستشفى .4

 املدرس يدرس ال فب وال البات يف الفصل .5



  في الفصل بمعهد انسان قرآنىعملية التعليم
    

 
 

 



  في الفصل بمعهد انسان قرآنىعملية التعليم
 

 
 

 

 



Instrumen soal 

Nama : 

Kelas  : 

َعَلى اإِلَجابَِة  (x)ِبَوْضِع اْلَعاَلَمة  (د)، (ج)،(ب)، (أ)ِإْخَتر  (1)
  !الصحيحة

 َمْن تُ َعلُِّم يِف املْدَرَسِة؟ - 1

  شططٌ - طبيبٌة  ج- أ

  ّف ٌ - مدّرسٌة  د- ب

 َماََذا يَ ْعَمُل الَففا  ؟- 2

 يَ ْ رَُ  اللاَباتَ - يَُدرُِّس التاَفِمْيَذ  ج- أ

ْشَضى  د- ب
َ
 يَِبْيُ  الَبَ ااِ َ - يُ َعاِلُج امل

شَضى ؟- 3
َ
 َمْن يُ َعاِلُج امل

 مملدسٌ - موظٌف  ج- أ

 طبّااٌ - طبيٌب  د- ب

َمْلِدُس ؟- 4
ُ
 َماَذا يَ ْعَمُفمل

 َي َْبُ  اَاْطِعَمةَ - يَ ْ رَُ  اللاَباَت  ج- أ



ُشْور د- ب
ُ
 يُ ْبِ  املَباِا - يُ َلظُِّم امل

 َماَذا يَ ْعَمُل الشُّْشِطّط ؟- 5

 يَ ْ رَُ  اللاَباتَ - َي َْبُ  اَاْطِعَمَة ج- أ

ُشْور د- ب
ُ
 َيْ ُلُ  الشاَوارِ َ - يُ َلظُِّم امل

2.Cocokkanmufradatdibawahinisesuaidengangambar 

ٌ  –ُمَدرِّسٌ -    ُمَمْلِدسٌ –  َااِ ٌ – طَِبْيٌب – َ فا

 

1. ........   

 

 
 

2. ........ 



 

 

3. ....... 
 

 
 

 

4. ...... 
 

 

 
 

5. ...... 
 

 



 !  امأل الفراغ باكلمةالمناسبة مما بينالقوسين -3
ُعيَ ْ رَُ  )الَففا   .1  اللاَباتَات ِ ياْلَمْ َرَ ةِ (َيْ َب ُ – يَِبي ْ
  املِديْ َلةِ الُبْ َتااُ  (يبي - يلظم– ي ل )الَ لااسُ  .2
يُ ْبِ  املَداِرَس َو الشاَوارَِ   (طبيٌب - مملدسٌ - موظفٌ ) .3
 ُ شاُة الَلَد ِ  (ال ابااا– الَبِاا  – الفاِ ب  )يَ ْلَعُب  .4
 يُ َعاِلُج املْشَضى ( ال ابااا– الَ لااسُ –ال َِبْيُب  ) .5

 
اذا كان العبارة صحيحا  (ص)قل صحيح -  4

 اذا كان العبارة غير وفقا (خ)او خطأ 
 الففحوا ي ر وا الشّز يف قشيتمم (ا-ص). 1
 الباا  يبي  املواد الغدا اية يف ال وق (ا-ص). 2
 ال بيب يلعب يف امليداا (ا-ص). 3
 اململدس يصل  البيوت واملدارس والشوار  (ا-ص). 4
 الششطط ي ل  يف الشار  (ا-ص). 5
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