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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
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  كلمة الشكر
  اهللا الرمحن الرحيم بسم

احلمد هللا الذى خلق اإلنسان و علمه البيان هدى للناس ىف كل وقت وبينات   
من اهلدى و الفرقان و الصالة و السالم على سيداألنام حممد و على آله وأصحابه ذوى 

  .الكرام
ة العربية فان الباحث يقدم هذه الرسالة الوجيزة لكلية الرتبية و قسم اللغ, وبعد  

ا اجلامعة على  اخلاصة جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد الىت قرر
:" حتت املوضوع  و تأهيل املعلمني ىف علم الرتبية  S.Pd.Iالطلبة للحصول على شهادة  

حبث إجرائى مبعهد (استخدام  الطريقة املباشرة بوسيلة الصور لتدريس املفردات و احملادثة 
Tgk. Chiek Eumpe Awee( 

ىف هذه الفرصة الثمينة قدم الباحث شكرا جزيال لفضلة املشرفني املكرمني   
ن قد ياللذ  املاجستريحلمي املاجستري و األستاذ  الدكتوراندا سالمي حممود ةاألستاذ

ما لإلشراف على تأليف هذه الرسالة لعلى اهللا أن يبار كهما و  بذال جهدمهاوأنفقا أوقا
  .مها خريا اجلزاءجزا

ريب اغفريل ولوالدي , ويقدم الباحث شكرا عظيما لوالدي قد ربياىن تربية سليما  
  .واجعلنا من عبادك الصاحلنيوارمحهما كما ربياين صغريا 

وخالص الشكر يقدم الباحث ملدير اجلامعة و عميد كلية الرتبية و رئيس قسم   
اجلامعة الرانريى و العاملية  و تأهيل املعلمني الرتبية وجلميع األساتذة ىف كلية, اللغة العربية

ريى الذين ساعدوه ىف وال ينسى أن يقدم الشكر كثريا ملوضفي مكتبة اجلامعة الران. فيها
مالء و الزميالت الذين وجلميع الز . ستعارة الكتب على إمتام هذه الرسالة ااحلصول على 

مه على إعداد هذه الرسالة جزاهم اهللاو قد سعد   .  على إحسا



 

 ح
 

خاصة و للقارئني  ذه الرسالة نافعة له نفسهيرجو الباحث أن تكون ه ،وأخريا  
كل املعينني و املتربعني ىف كتابة هذه  عامة ويدعو الباحث ىف اخلامتة عسى اهللا أن جيزي

  .آمني.الرسالة أمجعني 
  
  

   ٢٠١٥  سطوسأغ ٣ دار السالم            
  

  الباحث              
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  مستخلص البحث
بوسيلة الصور لتدريس املفردات  استخدام  الطريقة املباشرة "كان موضوع هذه الرسالة 

هذا  فقد اختار الباحث"  )Tgk. Chiek Eumpe Aweeحبث إجرائى مبعهد (احملادثة و 
وأغراض  .يشعرون بالصعبة ىف فهم املفردات  واحملادثةالطلبة يف هذا املعهد املوضوع ألن 

باستخدام الطريقة املباشرة بوسيلة الصور  لطلبةقدرة ا ملعرفة  البحث من هذه الرسالة
باستخدام الطريقة املباشرة بوسيلة الصور على  الطلبةقدرة  ملعرفةو  على سيطرة املفردات

املشكالت الىت يواجهها الطالب ىف تعلم املفردات و احملادثة   احملادثة وملعرفة  سيطرة
و أدوات البحث يستخدمها الباحث هو املالحظة املباشرة و  .باستخدام  وسيلة الصور

استخدام   الطريقة املباشرة  أن هي  وأما نتائج البحث الىت كشفها الباحث. االختبار
لطلبة على سيطرة املفردات و استخدام  بوسيلة الصور  لتدريس املفردات يرفع  قدرة ا

و  .الطريقة املباشرة بوسيلة الصور  لتدريس احملادثة  يرفع  قدرة الطلبة على سيطرة احملادثة
هناك املشكالت الواردة اليت يواجهها الطالب  ىف تعليم املفردات و احملادثة با استخدام 

بعض الطالب متحريون    جيدا ألنالصور و هي  مل يكن فعاال  الطريقة املباشرة بوسيلة
م ىف الفهم و بعضهم  نقصان  .  احملادثةعلى القدرة املفردات و  ىف قدر

.  
 



 األول الفصل
  مقدمة

  مشكلة البحث  - أ 

ة ىف عملية التعليم و التعلم للوصول    كانت الطريقة هي عنصر من العناصر املهمّ

البّد أن تناسب مبادة ما  ىف عملية التعليم وكانت استخدامها. إىل  األغراض الرتبوية

  .لتحقيق األهداف الرتبوية املعينة

ا وكانت اللغة العربية مفتاح العلوم ،  ا الناس معرفة علوم اللغة و  يستطيع 

يقدرون على االتصال بغريهم و يستطيعون  أيضا على املفردات و  احملادثة أو احلوار 

ما فرعان من فروع دروس اللغة العربية.بينهم  واملعلوم أيضا أن القدرة على . كما عرفنا أ

اهلا متعلم اللغة العربية باستخدام استيعاب املفردات و احملادثة من الغايات اليت جيب أن ين

  .مجيع الوسائل التعليمية

ن على االستماع و يالطالب قادر  أنمن أهداف تدريس املفردات و احملادثة    

التلفظ حىت يستطيعوا على التكلم باللغة العربية، لذلك على املدرس أن خيتار الطريقة 

وكانت طريقة من طرق التعليم الىت .املناسبة باملادة الدراسية حىت يكون التعليم ناجحا

ووسيلة من . استخدمها املدرس ىف تدريس املفردات و احملادثة  هي الطريقة املباشرة

 .وسائل التعليم الىت استخدمها املدرس ىف تدريس املفردات و احملادثة هي وسيلة الصور



٢ 

 

أحد  املعاهد اإلسالمية العصرية    Tgk. Chiek Empe Aweeكان  معهد 

م الطلبة  فيه العلوم اإلسالمية و اللغة العربية مبا فيها املفردات و بأت شية كربى، و يعّل

الة ىف تدريس املفردات و احملادثة  ، وكانت ، احملادثة  ولكن املدرس مل يطبقوا الطريقة الفعّ

 الطلبةالطريقة  املستخدمة هي طريقة  القواعد و الرتمجة بدون وسيلة، لذلك كان ا

و على ذلك  يريد الباحث أن يقوم  .لصعبة ىف فهم املفردات  واحملادثةيشعرون با

استخدام  الطريقة املباشرة بوسيلة الصور لتدريس املفردات و  "البحث، حتت املوضوع 

  ).Tgk. Chiek Empe Aweeحبث إجرائى مبعهد (احملادثة 

 أسئلة البحث  -ب 

ا الباحث ىف هذه    :الرسالة فهي كما يلىوأما أِسئلة البحث الىت يقوم 

يرفع قدرة الطلبة على  استخدام الطريقة املباشرة بوسيلة الصور هل - ١

 املفردات ؟  سيطرة 

يرفع قدرة على سيطرة    استخدام الطريقة املباشرة بوسيلة الصور هل  - ٢

 احملادثة ؟

م املفردات و احملادثة  الطالب ىف تعلما هي املشكالت الىت يواجهها  - ٣

 الصور ؟ باستخدام  وسيلة

 



٣ 

 

 معانى المصطلحات  - ج

 استخدام  -١

-استخداما على وزن استفعل-يستخدم-استخدام لغة مصدر من استخدم

  . ١"اختذه خادما"استفعاال معناه  -يستفعل

املراد باستخدام هنا هو استعمال الشيء كآلة معينة لسهولة  على الوصول إىل 

 .أغراض معينة

 الطريقة المباشرة -٢

الطريقة . كلمة الطريقة املباشرة ترتكب من كلمتني و هي  الطريقة و املباشرة

  . طريقة   -طريق   -طرقا   -يطرق    - مصدر من طرق  

طرائق فهى السرية و احلالة و املذهب و اخلاّط ىف   من مجعوأما طريقة  لغة 

عرض املادة    عبارة عن خطة عامة الختيار و تنظيم: الطريقة " واصطالحا . ٢الشيئ 

ال ميكن أن تتعارض مع املدخل الذى تصدر  على أن تقوم هذه  اخلطة حبيث ية،اللغو 

  .٣عنه و تنبع منه

                                                
  

  
  



٤ 

 

 – يفاعل –على وزن  فاعل  مباشرة، –يباشر  –ة مصدر من باشر املباشر 

  .٤واله نفسهمبعىن ت مفاعلة  بالشرى األمر،

املدرس معاجلة النشاط التعليم  واصطالحا هو األسالب الذى يستخدمها

  .٥صول املعارف إىل تالميذ بأيسر السبيل  وأقل الوقت والنفقاتو حقيق لت

ا دون أية لغة   الطريقة املباشرة هي تعليم اللغة العربية من خالل العربية ذا

  .٦وتنمية قدرة  الدارس على التفكري باللغة العربية.وسيطة

 وسيلة الصور   -٣

 .  ٧ما يتقرب به إىل الغري: وسيل و وسائل  و وسل  وسيلة لغة  مجع 

  .٨مبعىن الشكل أو كل ما يصور الصفة: الصور لغة مجع من الصورة

ا الباحث  كل الصورة الىت استعملها املدرس   و أما وسيلة الصور الىت يقصد 

م ليستعينه به على تفهي  Tgk. Chiek Empe Aweeىف معهد  ىف عملية التعليم و التعلم

  .تالميذه ما قد يصعب عليهم فهمه من املعلومات اجلديدة

 
                                                

  
  
٦    

٧    

٨    



٥ 

 

  

 تدريس المفردات و المحادثة  -٤

التدريس و  املفردات و : تدريس املفردات و احملادثة تتكون من ثالثة كلمات

  .احملادثة

سه الدرس -يدرّس- مصدر من درّس: كلمة التدريس  لغة تدريسا، و درّ

  . ٩تدريسا

وأما . ١٠يفرد وهى الكلمات-فردهى اسم مفعول من أت مجع من مفردة واملفردا

اصطالحا أساس من كل شيئ ىف عملية اللغة حيث أن اجلملة الىت هى من عناصر 

  .١١التعبري تكون مطالبا احلياة

" ،  مبعىن  " حمادثة –حيادث  –حادث "و احملادثة  لغة  فهي  مصدر  من 

املناقشة  احلرة  التلقائية  الىت  جترى  "و اصطالحا هي .  ١٢"مكاملة –يكامل  –كامل 

  .١٣"بني فردين  حول  موضوع معني 

                                                
٩    

١٠     

١١     

١٢    

١٣    
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واملراد بتدريس املفردات و احملادثة  ىف هذه الرسالة هي  التعليم و التعلم  

  Tgk. Chiek Empe Aweeاملفردات و احملادثة   مبعهد 

 أهداف البحث و أهميته    - ح

  :هدف إليها الباحث ىف هذه الرسالة هي و أما أهدف البحث الىت ي

 سيطرة علىاستخدام الطريقة املباشرة بوسيلة الصور ب الطلبةقدرة معرفة  - ١

 .املفردات

 على سيطرة  الصور استخدام الطريقة املباشرة بوسيلةب الطلبةقدرة معرفة  - ٢

 .احملادثة

 م املفردات و احملادثة ىف تعل الطلبةاملشكالت الىت يواجهها   معرفة - ٣

  .باستخدام  وسيلة الصور

 :وأما أمهية البحث من هذا البحث 

 لرئيس املدرسة - ١

 ىف تدريس املفردات و احملاثةالتالميذ املدرسة و املعلم و لرتقية كفاءة  

 للمدرس - ٢

 لزيادة املراجع من يقومون  بتدريس املفردات و احملاثة و اللغة العربية

  للطالب  - ٣
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املفردات و احملاثة و اللغة  عليملرتقية التحصيل الدراسى للطالب ىف ت -

 العربية

  للباحث - ٤

ا للباحث و زيادة املعرفة و املهارة  ىف تدريس دافع يكون هذا البحث -

 املفردات و احملاثة و اللغة العربية

   فروض البحث -هـ

  :وأما الفروض الىت افرتضها الباحث ىف هذا البحث فهي   

 على طالبعلى رفع قدرة ال فعاالاستخدام  الطريقة املباشرة  بوسيلة الصور   - ١

 .سيطرة املفردات

 علىعلى رفع قدرة التالميذ  فعاالاستخدام  الطريقة املباشرة  بوسيلة الصور  - ٢

 .سيطرة احملادثة

الطالب ىف تعليم املفردات و احملادثة  باستخدام  املشكالت الىت يواجهها   - ٣

 .كثرية  وسيلة الصور
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  الثانى الفصل
  اإلطار النظري  للبحث

  طريقة المباشرة  فى تعليم المفردات و المحادثة  -  أ

  نشأة الطريقة المباشرة   - أ 

ظهرت هذه الطريقة كرد فعل لعيوب طريقة النحو والرتمجة الىت تعتمدعلى   

فجاءت الطريقة املباشرة لتلغى هذه الوساطة وتعليم اللغة األجنبية .استعمال لغة وسيطة

  ١.دون استعانة بلغة وسيطة سواء كانت لغة الدارس أم لغة أخرى جييدها نفسها

م تنادى جبعل تعليم اللغات  ١٨٥٠ولقد ظهرت دعوات كثرية منذ سنة   

وطلبت هذه الدعوات بتغيريات جذرية ىف طرق التعليم . األجنبية حياة ومشوقة فعالة

طرق خمتلفة  من طرق تدريس ولقد اختذت  هذه الدعوات أمساء عدة ل. اللغات األجنبية

والطريقة النفسية  Natural Methodالطريقة الطبيعية : من هذه األمساء . اللغات األجنبية

Psycholoyical     و الطريقة الصوتيةPhonetic Method ...إال أن املصطلح الذى .اخل

    Direct Methodانتشر بصورة أسرع فقد كان اسم الطريقة املباشرة 

أن هذه الطريقة تعودىف أساسها إىل أحد كبار اللغويني   األملان  رزشيلدويذكر 

الذى دعا إىل استخدام نتائج علم الصوتيات ىف تدريس نطق    Wilhem Victorوهو 
                                                

١   
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مث ظهرت هذه الدعوات ىف طريقة جديدة لتعليم اللغات . اللغات األجنبية

 Methodeبالطريقة املباشرة م و مسيت  ١٩٠١ظهرت ىف فرنس ألول مرة سنة .األجنبية

Directe   م  ١٩٠٢ىف الطريقة الرمسية لتدريس اللغات األجنبية ىف أملانيا سنة وكذلك 

Method the official modern language teaching   وأخريا ظهرت هذه الطريقة ىف

إحدى تالميذ    Max Walterم عن طريقة   ١٩١١الواليات املتحدة األمريكية سنة 

وقد أخذت هذه الطريقة شكال  Wilhem Victor ( Childers, J. 65,p : 32 )مل األملاىن العا

لتعليم اللغات للتجارة والسياحة و العمل و العالقات  ( Berlitz )عمليا ىف املدارس برلتز 

  ٢.الدولية

  :أما الطريقة الىت تؤدى إىل ظهور هذه الطريقة فهي ثالثة  

    لوجية الطريقة النفسية أو السيكو )Psychological Method  ( وهي طريقة تقف

على تعليم املفردات أوال من خالل بناء سلسلة من اجلمل  تدور حوىل أنشطة 

وهذه الطريقة تؤثر الطريقة املباشرة من حيث . احلياة اليومية واملواقف العلمية

إهتمامها مبهارة الكالم عن طريقة استخدام كل الوسائل الىت تساعد على منو 

 .لمالقدرة على احلديث أو التك

                                                
٢  – 
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   الطريقة الصوتية )Phonetic Method (  وهي تعترب املرحلة الصوتية للطريقة

تم باملمارسة الشفهية أوال مبعىن تبداء بدراسة اجلهاز الصوتى , املباشرة ا  أل

وطريقة إخراج األصوات قبل أن يتعلم الطالب القراءة وهذه الطريقة تساعد 

 .الطالب لقراءة احلروف اجليدة

  ة الطبيعية الطريق )Natural Method (  وهي متثل املرحلة التالية للمرحلة الصوتية

وتقوم على أساس من . فهي تؤكد عدم استخدام لغة األم ىف حجرة الدراسية

ا الطفل لغة الوطنية . الفرديستطيع أن يتعلم لغة أجنبية بنفس الطريقة الىت يتعلم 

لرتديد و األسئلة واإلجابات وهذه الطريقة  تعتمد على التمثل الصامت وا

واملفردات ىف هذه الطريقة تكتسب من . املتبادلة كوسيلة لفهم اللغة وتقليدها

 ٣.خالل األنشطة اليومية

  :اخلالصة من هذه الدعوات هي 

   ليست جاءت هذه  الدعوات مدة واحدة لوجود الطريقة املباشرة  اال طريقة

 .السيكولوجية و طريقة الطبيعية

  فهذه الطرق الثالثة تندمج حىت صارت طريقة املباشرة. 

                                                
٣  ––   
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   ىف الناحية التعليمية الدعوات السابقات تدرس اللغة بالطريقة علمية و فعالة

  .يعىن يعرف شيء من اللغة األجنبية املعظمة باملباشرة

  أهداف الطريقة المباشرة   -ب 

التفكري بلغة  وأما أهداف الطريقة املباشرة فهي اكتساب الطالب لقدرة على   

  ٤.سواء كان ذالك ىف احملادثة أم القراءة والكتابة

ستري ىف    كتابة املدخل إىل تعليم اللغة " و قال دكتور احلاج عزمان إمساعيل ا

أن هدف هذه الطريقة هى تنمية قدرة الدارس على التفكري باللغة العربية و " العربية 

  .ليس باللغة األىل

  ٥: و من أهم  مالمح هذه الطريقة ىف تعليم العربية كلغة الثانية فيما يلي  

تعطي هذه الطريقة األولية ملهارة الكالم بدال من مهارة القراءة و الكتابة  و  -١

 الرتمجة

جتتنب هذه الطريقة استخدام الرتمجة  ىف تعليم اللغة األجنبية و تعبريها شديدة   -٢

 .ة املنشودة و تعلمهاالضرر على تعليم اللغة العربي

 
                                                

٤  
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  مزايا الطريقة المباشرة وعيوبها    - ج

  :ومن أهم مزايا طريقة املباشرة هي   

   إمنا تقدم اللغة ىف مواقف حياة يستطيع الدارس من خالهلا فهم املفردات و

ا جتعل اإلستخدام الفعلى للغة ىف احلياة أساس التعليم. الرتاكيب وحتول . إ

 .معاجلتها من جمرد نصوص جامعة ىف كتاب إىل وسيلة للتفاهم بني الناس

  ا أول حماولة الستحدام احلوار والسرد القصصى كأ ساس لتعليم املهارات إ

 .اللغوية املختلفة

   ا ترفض متام استعمال لغة وسيطة  مما يدعم مهارات اللغة اجلديدة ويقلل من إ

 .آثار التداخل اللغوى

   ا تستلزم من املعلم التجديد ىف عرض املادة التعليمية واالبتكارىف شرح إ

 .لوسيطةاملفردات و الرتاكيب بالشكل الذى ال حيوجه إىل اللغة ا

  تناسب هذه الطريقة تعليم اللغة األجنبية و خاصة  مهارتى احلديث و

  ٦.اإلستماع
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  :أما عيوب الطريقة املباشرة فهي كما يلى 

     هناك حقيقة البد من اإلشارة اليها وهي أنه بالزغم من وحاعة الرأى القائل

يئة الظروف الطبيعية لتعليم اللغة " حلمام " بتعريض الدارس  من اللغة الثانية 

بعيدا عن اجلو الصناعى و مترينات املصطنعة، ينبغى احلذز الشديد والتقفني 

أغراق الدارس،  ينبغى أن نتأكد أن (  اىل) محام اللغة ( الدقيق حىت ال يؤدى 

الدارس سيصل فعال اىل املعىن املطلوب ىف اللغة اجلديدة بسهولة ودون وساطة 

 .من الرتمجة

   ا تتسم باملبالغة . مع بساطة األسلوب الذى تعتمد عليه الطريقة املباشرة إال أ

 فإنه فاملدرس حينما يشري اىل الشيء الذى يريد أن يوضح معناه للدارسني

أو ! هذا باب : يفعل ذلك بطريقة  استعرضية قائال مثل وهو يشري اىل الباب

يفعل ذلك بطريقة استعراضية قد تثري . أنا أفتح النافذة: وهو يفتح النافذة 

 .الضحك أو السخرية

ومن وجهة النظر الرتبوية، ميكن أن نتسامل عما إذا كانت الطريقة املباشرة ال 

 .  كثر مما تنجنبها ىف الظاهر تشجع على الرتمجة أ

   ،إذا كانت الطريقة املباشرة قد أحسنت صنعااذ ألعت استخدام اللغة الوسيط

ودة حىت باستعمال الصورة، الن الدارس  ا عجزت عن شرح املعاىن ا اال أ
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ويفهمها بطريقته هو , ينظر اىل صورة من زاوية معينة ويدرك منها ما يريده هو

 .يريد املدرس

  إجراءات الطريقة المباشرة فى تدريس المفردات و المحادثة  -د

  إجراءات تدريس المفردات  

 :و من بعض  إجراءات تدريس المفردات هي

 "قلم"ابراز القلم، عندما ترد كلمة : ابراز ما تدل عليه  كلمة من أشياء، مثل -١

، كأن يقوم املعلم بفتح الباب عندم ترد مجلة  Dramatizationمتثيل املعىن  -٢

 "فتح األستاذ الباب"

، كأن يلعب املعلم الدور املريض حيسن بأمل  ىف   Role Playingلعب الدور   -٣

 بطنه  و يفحصه الطبيب 

ىف مقابل  " بارد"، كأن يذكر الكلمة   Antonymsذكر املتضادات    -٤

 "ساخن"

لتوضيح معىن " سيف"يذكر كلمة ، كأن   Synonyms ذكر املرتادفات  -٥

 ٧"صمصام"
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  إجراءات تدريس المحادثة

  التمهيد: أوال   

 إلقاء السالم 

 تنظيم الفصل 

 كتابة املادة و تاريخ تدريسها، مع مشاركة التالميذ 

  املقدمة: ثانيا 

  أسئلة الىت توسل أذهان التالميذ إىل موضوع

  الغرض: ثالثا 

  التطبيق: رابعا 

  ٨االختتام: خامسا 

يسري استخدام هذه الطريقة ىف جمال تعليم اللغة العربية ىف عدد من اخلطوات من   

  :أمهها 

  أن اهلدف األمسى الذى تنشده هذه الطريقة هو تنمية قدرة الدارس على

  ٩.أن يفكر باللغة العربية وليس بلغة األوىل

                                                
  

٩    



١٦ 
 

 ا دون أية لغة واسطة . ينبغى تعليم اللغة العربية من خالل العربية ذا

ماعليه إال أن , فاملدرس إذاأراد أن يعلم املفردات مثل كرسي وباب ونافذة

يعرض هذه  األشياء ىف الفصل وأمام الطالب ويشري أن هذاكرسي و هذا 

وإذا أراد أن يعلم بعض أفعال احلركة مثل سار و أكل و . باب و هذه نافذة

. ل، وأنا أكتبأنا أسري، أنا آك: كتب، فما عليه إال أن يقلد الفعل ويقول 

أو يطلب من بعضهم تنفذ بعض األوامر الىت تتصل مبثل هذه األفعال مع 

 .اإلعالم عما يفعلون

  ؟امسح السبورة: املدرس   : مثال 

  أنا أمسح السبورة: الطالب            

  اجلس على الكرسي: املدرس          

فصل فقد استعان أما بالنسبة لألشياء و املفاهيم الىت ال يوجد هلا مثل ىف ال

  ١٠.املدرسون ىف شرحها بالصور والرسوم و العينات و النماذج

  يتعرض الدارس ىف البدايات األوىل لتعليم العربية كلغة ثانية ملواقف يستمع

 .فيها إىل مجل كاملة ذات معىن واضح ودالالت يستطيع الدارس ادراكها

                                                
١٠    
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 تعليم النحو العريب ومن مث يتم .النحو وسيلة لتنظيم التعبري اللغوى وضبطه

 .بأسلوب غري مباشر من خالل التعبريات واجلمل الىت يرد ذكرها ىف احلوار

   وأخريا فإّن اهتمام هذه الطريقة بتنمية قدرة الدارس على نطق األصوات

ا طريقة  تم  واكتساب مهارات الكالم يفوق اهتمامها جبوانب أخرى 

 ١١.النحو و الرتمجة

 الوسائل التعليمية  - ب

  مفهوم الوسائل 

و الوسائل  ١٢.الوسائل لغة  مجع من الوسيلة  و هى  ما يتقرب به إىل الغري

اصطالحا هى مجيع األدوات و اآل الت  الىت يستخدمها املدرس أو الدارس لنقل خمتوى  

الدرس إىل جمموعة من الدارسني  سواء داخل الفصل أو  خارجه لتحسني العملية 

  ١٣.التعليمية

قال مصطفى : كان أكثر علماء الرتبية يقدرون تعريف الوسائل التعليمية منها   

إن الوسائل التعليمية هى كل  آداة يستخدمها املدرس لتحسني عملية التعليم و " بدران 

                                                
١١ –  

 

  



١٨ 
 

فهي عنصور من العناصر األربعة  لعملية التعليم و . ١٤"التعلم و توضيح معاىن الكلمات

ا أعظم تأثري  . التعلم ىف احلواس و ضمن الفهم جتلب السرور و جتدد نشاطهم و أل

ا تساعد على تثبيت احلقائق ىف أذهان الطالب و املعلومات احلياة، و كذالك ىف  إ

شرح  مادة اللغة، بل استعمال الوسائل التعليمية يقيد على فنية املعلم ىف استعماهلا و 

ا ىف احتيار الوسائل التعليمية املناسبة  ىف   .كل مرحلة الرتبية  مهار

  :وأما أنواع  الوسائل املستخدمة ىف تعليم املفردات و احملادثة  هى

  السبورة 

السبورة هى  من الوسائل التعليمية الىت  تعد من وسائل الزمة  من تعليم عامة و 

و أما ىف تعليم املفردات و احملادثة  . هى من وسائل قدمية مستخدمة  إىل يومنا هذا

  .بورة لكتابة املادة املدروسة لسهولة الفهم  على الطالبتستخدم  الس

 التسجيالت الصوتية 

التسجيالت الصوتية من وسائل التعليمية السمعية  الىت تستخدم ىف تعليم 

و ىف تعليم املفردات و احملادثة    تستخدم  التسجيالت الصوتية . املفردات و احملادثة  

لصحيحة من النص املسموع مث يسأهلا املدرس عما ليستمع الطالب  إليها من القواعد  ا

  .مسعه
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  املعمل اللغوى 

كان املعمل اللغوى  يلعب  دورا  مها ىف تعليم النحو، ألن باستخدامه يستمع 

الطالب  بصوت واضح من كالم املدرس أو من الشريط  حىت يستطيع  يعود بكالم  

  .صحيح فصيح

 الت العربية  اجلرائد و ا

الت العربية فوائدا كثرية ىف تعليم املفردات و احملادثة  كان استعمال  اجلرائد و ا

الت العربية   ، ألن باستعمال هذه الوسائل يستطع الطالب  أن يقرأ اجلرائد و ا

و هذه  موافقة هلدف من أهدف  تعليم  املفردات و احملادثة  هى أن جيعل . جديدة

  .ية قراءة  صحيحة  فصيحةالطالب  مسيطرا على قراءة  الكتب العرب

  الصور و وظيفتها فى تدريس المفردات  و المحادثة  -ج

و لصور .الوسيلة التعليمية  البصرية و السمعية  كالصور املتحركة  يفيد ىف التعليم

ا ىف دروس التعبري و القراءة أما مستويات فهم الصور الثابتة . ١٥هى كالنموذج   ينتفع 

  : أربع قدرات فهى

القدرة  على التعرف  على صور األشياءاملألونة  إذا كانت هذه الصور متاثل  -١

 : األشياء و تشبه متاما 
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 القدرة على إدراك الفروق بني الصور  و الواقع الذى متثله 

  ا عري مطابقة لواقعها  القدرة على التعرف األشياء عند ما تكون صور

  مساها ممثلة  متثيال خاطئاالقدرة على فهم الصور  عند ما تكون بعض  

بعض األساليب  الىت تكون أن تستخدمها املدرسة لتحقيق أكرب  فائدة تعليمية 

  :من  استخدامة  للصور الثابتة  عامة فهى

   املقارنة أسلوب مفيد ىف استخدام الصور، ميكن أن يقارن بني صورتني

 خمتلفتني أو بني مكونات نفس الصورة

  اءة الصور  لكي تكون  تفسريات الصور كاملةمساعدة التالميذ على قر 

 الدراسة السابقة المتعلقة بالموضوع    -  د

الدراسة السابقة تساعد الباحث على مقارنة نتائج البحث، وهي من أهم 

و .أساسية البحث الىت استخدمها الباحث ملعرفة أسلوب الدراسة  إجيابيتها و سلبيتها

  : من البحوث  الىت سبق حبثها فهى الرسالة

 TPAدراسة  تجريبية  بـــ ( تطبيق  الّطريقة  المباشرة  فى تعليم  المفردات :  حممد  

  .٢٠١٠سنة  )دار الفالح      

  :وأسئلة البحث ىف تلك الرسالة هي
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 هل تعليم املفردات باالطريقة املباشرة يكون فعاال على رفع قدرة التالميذ؟ 

   ما هي املشكالت الىت يواجهها املدرس على تطبيق الطريقة املباشرة ىف تعليم

 املفردات ؟

  :و أهداف البحث ىف تلك الرسالة هي

 ملعرفة فعالية الطريقة املباشرة على رفع قدره التالميذ ىف سيطرة املفردات. 

  تعليم ملعرفة املشكالت الىت يواجهها املدرس على تطبيق الطريقة املباشرة ىف

 :البحث ىف تلك الرسالة هي و نتائج. املفردات

   إن الطريقة املباشرة تكون فعاال ىف رفع قدرة الطالب على سيطرة املفردات. 

    إن املدرس  يواجه املشكالت يف تطبيق الطريقة املباشرة يف هذه اهليئة هي

و ال توفر صعبة ىف شرحة إىل الطالب إذا مل يفهموا بوسيلة واحدة يعىن اإلشارة 

 .الوسائل التعليمية ىف تعليم املفردات

  :أمااختالف  الدراسة السابقة بالدراسة احلالية  هى

دراسة  (تطبيق  الّطريقة  املباشرة  ىف تعليم  املفردات : الرسالة أعدها حممد   - ١

ختتلف  بالدراسة احلالية ىف   . ٢٠١٠سنة ) دار الفالح       TPAجتريبية  بـــ 

 الطريقة املباشرة بوسيلة الصور استخدام  
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دراسة  (تطبيق  الّطريقة  املباشرة  ىف تعليم  املفردات : حممد   الرسالة أعدها  - ٢

، ختتلف  بالدراسة احلالية   ىف ٢٠١٠سنة ) دار الفالح       TPAجتريبية  بـــ 

ظة اقامة األدوات،و الدراسة السابقة   قامت بثالثة  أدوات هى املقابلة و املالح

 و االختبار و أما طريقة احلالية قامت  بأداتني هى املالحظة املباشرة  و االختبار
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  الثالث الفصل

  طريقة البحث    -  أ

و هو استرياتيجية   أو كيفية . يستخدم الباحث حبثا إجرائيا  يف هذا البحث

هو دراسة إجرائية "والبحث اإلجرائي . عامة يستخدم الباحث جلمع املعلومات وحتليلها

ا الفرد أو اجلماعة، وتستهدف الوصول إىل حلول ما  عملية  على وجه مباشر يقوم 

اميكن    وقالت ١".االعتماد عليها ىف املشكالت املتصلة بإجراء العمل الذي يعمل 

 نورل زرية 
Metode penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang menekankan pada 

kegiatan (tindakan) dengan menguji cobakan ide ke dalam praktek atau 

situasi nyata dalam skala mikro yang diharapkan kegiatan tersebut mampu 

memperbaiki dan meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar dalam 

bidang pendidikan dan melakukan perbaikan di bidang sosial.2 
البحث اإلجرائى هو البحث الذي يركز على األنشطة اليت حتدث فيها جتريب : أي

ا تستطيع  األفكار وممارسة مواقف واقعية ىف غرفة الدراسة ويرجى من هذه األنشطة أ

  .إصالح  عملية التعلم وترقيتها من ناحية الرتبية واالجتماعية

ا) Suharismi Arikunto(وذلك كما قالت سوهرمسي أريكنتو  ايف كتا   :و أصحا

                                                
١      .  

2 Nurul Zuriah, Penelitian Tindakan Dalam Bidang Pendidikan Sosial (Malang:Bayu Media, 

2003), hal.5 
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“penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 

sebuah kelas secara bersamaan".3 

البحث اإلجرائى هو عمل تدقيقي على عملية التعليم من النشاط الذى يظهر : أي

  .وحيدث ىف الفصل معا

  :وأما خطوات البحث اإلجرائي فهي   

 التخطيط  - ١

  :التخطيط هو"وينا سنجاي  على رأي  
“Rencana yang disusun untuk Perbaikan Pembelajaran”.4 

  .خطة  خمططة  الصالح  التعليم: أي  

وفىي هذا  .يف هذا احلال قام الباحث إلصالح  عملية التعليم عند التعلم   

إليها املعلم واملتعلم عند إجراء   التخطيط أعد الباحث الوسائل واألدوات اليت حيتاج

 :التعلم 

إعداد الوسائل واألدوات اليت حيتاجها املدرس عند إجراء التعليم  والتعلم،  - ١

 .وهي الكتاب املكرر، النصوص العربية، أدوات الكتابة

  .عرض أسئلة  االختبار قبل الدراسة و بعدها - ٢

                                                
3 Suharismi Arikunto, Dkk. Penelitian Tindakan Kelas, Cetakan ke 8 (Jakarta:Bumi Aksara, 2009), 
hal.3 
4 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, ( Jakarta: Kencana, 2009 ), hal. 78 
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 .علمإعداد  الورقة املالحظة  يف  إجراء عملية التعليم والت - ٣

 اإلجراء  - ٢

  قال زين العقيب أن اإلجراء هو
“ Suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu”.٥ 

  .األنشطة اليت جترى للحصول على هدف معني :  أي

اإلجراء هو حماولة الباحث إلصالح مواقف تعليمية  واستجابة الطلبة هلا لرتقية 

و قام الباحث .رغبة الطلبة يف التعلم ويسهل هلم  يف تعبري أفكارهم يف فهم النصوص

بإجراء تعليم املفردات و احملادثة يف الرتاكيب، كمايوزع  الباحث النص املعد للطلبة 

لصعبة من النص ويشرح معىن الكلمات بطريقة التعريف وأمرهم  ليبحثوا الكلمات ا

وللباحث أن . ومتثيل، وقسم الباحث الطلبة فرقة التعليم مث أمرهم لينقشوا ويفّهموا  النص

  . يهتمّ ويالحظهم عند إجراءالتعليم  يف الفصل

 املالحظة   - ٣

  :و قال وينا سنجاي  أن  املالحظة  هى
“Kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang proses 

pembelajaran sesuai dengan tindakan yang telah disusun”.٦  

                                                
 
5Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas untuk Guru…”,  hal. 14 
 

 
6 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas…”, hal. 79 
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األنشطة اليت جترى جلمع املعلومات عن إجراء عملية التعليم مناسبته : أي

 .باإلجراء املخطط

املالحظة هي أن يالحظ الباحث على التحصيل أو األثر من إجراء الدراسة يف     

وقام الباحث باملالحظة املباشرة عن عملية التعليم وكذالك قام الباحث . الدارسني نفوس

باملالحظة املباشرة حنو املتعلمني عن محاستهم يف التعلم وما يتعلق بتعلمهم، والباحث  

يالحظه صاحبه حينما يقوم بالتعليم وكماقام الباحث باملالحظة املباشرة من إجابات 

م  الدارسني كما يهتم با لدرجات يناهلاالدارسون، من هذه النتيجة تدل أن دوافع  و قدر

  . الطلبة ميكن أن ترفع  بعد إجراء تعليم املفردات و احملادثة  يف تراكيب

 التقومي  - ٤

التقومي هو وسيلة األساسي الذي ميكن للباحث ليعرف مدى النجاح  يف حتقيق 

ووسيلة .إصالحها  يف عملية التايل  األهداف املرجوة  وملعرفة مشكالت الطلبة  وكيفية

و يكون  التعليم بعد اإلجراء جناحا والباحث  .التقومي هي املالحظة املباشرة و االختبار

  .يالحظه صاحبه

  

  

  



٢٧ 
 

  :و لوضوح  خطوات هذا البحث  فانظر إىل اجلدوال التاىل

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  المجتمع والعينة -ب 

 Tgk. Chiek Eumpe Awee أما جمتمع البحث فهو مجيع الطلبة   مبعهد  

  ٢٤و عددهم   وأما العينة فأخذها الباحث  الفصل الثاين . طالبا ٨٠وعددهم  

و اختار الباحث هذا الفصل  ألّن الطلبة من الفصل الثاين قد تعلموا اللغة العربية  طالبا،

يف السنة األوىل  ولديهم خربة فيها، و هلم فرصة كافية  لتعلم اللغة العربية بالنسبة للصف 

التخطيط 
 التعليمية

املالحظة


 اإلجراء 

 اإلجراء
املالحظة


 التقومي
 

التخطيط


 التقومي
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الثالث وهم يعدون لقسمهم لالختبار الوطين، واستخلص الباحث أن هذا الفصل 

  . مناسب لعينة البحث

طريقة  الىت استخدمها الباحث الختيار العينات هي الطريقة العمدية  ال  

)purposive sampling (كما قال حممدعني يف كتابه:  

“ Purposive Sampling atau Teknik sampling pertimbangan adalah salah satu 

teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu realitas, bahwa sampel 

yang dipilih dan yang ditetapkan oleh peneliti didasarkan pada pertimbangan 

tertentu”.
٧  

العينة الغرضية أو  القصدية  هي إحدى  التقنية  ألخذ العينات اليت تقوم : أي

  .على حقيقة ، وأن العينة املختارة يأخذ ويثبتها الباحث على البصرية من قبله

  ثأدوات البح –ج  

ذا البحث يستخدم الباحث األدوات التالية   :جلمع البيانات اليت تتعلق 

  املالحظة املباشرة  – ١

ويقوم . إن  املالحظة  أداة  من  أدوات  البحث  جلمع  البيانات  أو  املعلومات

الباحث باملالحظة املباشرة يف الفصل ، أي الباحث حينما يقوم بتزويد املفردات و 

                                                
 

7 Moch Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal, 2007), hal. 98 
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لرتاكيب أثناء التعليم  فيالحظ الباحث األثر من موقف وإجراء وحتصيل احملادثة يف ا

  .الدراسة يف نفوس الطلبة، وقام الباحث  باملالحظة

  االختبار  - ٢

إن االختبار أداة من األدوات اليت ميكن أن يستخدمها الباحث جلمع البيانات 

الباحث باالختبارين  لكل ويقوم . اليت حيتاج إليها إجابة أسئلة البحث أو حتقيق فروضه

الدور  ومها اختبار املفردات و اختبار احملادثة، ويقصدمها ملعرفة مدى استيعاب الطلبة 

على املواد الدراسية ومدى جناحهم  يف السيطرة   املفردات و احملادثة  بعدإجراء التعليم 

  .لكل الدور

الرسائل بكلية  وأما يف تأليف هذه الرسالة فيعتمد الباحث على دليل كتابة  

  :الرتبية اجلامعة الرانريي االسالمية احلكومية وهي
Panduan Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Ar-

Raniry Banda Aceh, tahun 2014. 
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 الرابع الفصل

  عرض البيانات و تحليلها

 لمحة عن ميدان البحث  -أ 

من املعاهد اإلسالمية العصرية تطبق  معهد  Tgk. Chiek Eumpe Aweeمعهد  

و كانت املادة  . فيه املناهج الدراسة املكونة من الدروس اإلسالمية و العربية  و العامة

الدراسية فيه ست سنوات تتكون من ثالث سنوات للمستوى الثانوية و ثالث سنوات 

 ب Atong Montasik ىف  قرية  Tgk. Chiek Eumpe Aweeوقع معهد  . للمستوى العالية
Aceh Besar 

مالدية ، و رئيس الدكتوراندوس نصراهللا  ٢٠٠٢وتأسس هذه اهليئة ىف سنة 

مالدية، و بعد رياسته قام أمخد  ٢٠٠٧حممد راضى هذا ملعهد من ذلك احلني حىت سنة 

  ١.حىت األن ٢٠٠٧مسع الدين   برياسة هذا املعهد من سنة 

اإلجراء ىف ذلك املعهد  ىف تاريخ وليكمل هذا البحث قد قام الباحث بالبحث 

طالبا أن يتعلمون اللغة العربية ،وأما  ٢٤وكان عدد الطالب  .م ٢٠١٥مايو سنة  ٢

  :املعلم اللغة العربية عددهم أربعة  معلما
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  معلم اللغة العربية: ١الجدول 

  املستخرج ىف  اسم  رقم

  جامعة الرانري S.HIفرمان شاخ،   ١

  الرانريجامعة  S.Pd.Iخريالناس،   ٢

 Suka Bumiمعهد العاىل الراية   مليا سافرتا  ٣

 Abu Lam Uمعهد الفالح   راضا هداية  ٤

طالبا، و كان عدد طالب الصف  ٩٠فيه   Tgk. Chiek Eumpe Aweeمعهد  

  .طالبا ٢٤الثاىن للمرحلة الثانوية 

إجراء تعليم المفردات و المحادثة  باستخدام الطريقة    -ب 

 Tgk. Chiek Eumpe Awee  المباشرة  بوسيلة الصور  بمعهد

قام .  إلجراء هذا البحث Tgk. Chiek Eumpe Awee  مبعهداختار الباحث 

الباحث بإختبار القبلي و البعدي للطلبة يف هذه اهليئة الذين  يتعلمون  اللغة العربية 

وقبل إجراء التطبيق فقدم الباحث .وأخذ الباحث مجيعهم للعينة. طالبا  ٢٤وعددهم 

ىف .اإلختبار القبلي لكي عرف الباحث عن قدرة الطلبة على سيطرة املفردات و احملادثة

احملادثة فقد استعمل الباحث الطريقة املباشرة أي الباحث نفسه   تعليم املفردات و
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يف تطبيقهايستعمل الباحث اللغة العربية مباشرة باستخدام الصورة .كمدرس اللغة العربية

أو الرسم و لغة اإلشارة أو احلركة و استعمال القرص يعين الطلبة يشاهدون الشكل 

  .األصلية إما صورة و كتابة

طلب على الطلبة أن يفهموا املفردات و احملادثة بدون الرتمجة إىل وهذه الطريقة ت

ولكنهم يطلب عليهم أن يفهموا درس اللغة العربية مباشرة و يتكلموا . اللغة اإلندونيسية 

وأماحيتاج على استفادة الوقت ىف األسبوع مرتني  وهي ىف الساعة الثانية إىل . و ميارسوها

  .الرابعة 

  :وأما خطوات تعليم املفردات  و احملادثة بالطريقة املباشرة تعرض يف اجلدول اآليت  
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  األول الدور: ٢الجدول  

  نشاط الطالب  نشاط الباحث

  اللقاء األول

  دخل الباحث الفصل بإلقاء السالم و

 عرف نفسه للطالب

  كتب الباحث موضوع الدرس على

 .السبورة

  املفردات اجلديدة قدم الباحث املادة أو

. السهلة بأدوات املدرسية  بدون معىن

هناك الصورة  و الكتابة، وينطقها 

الباحث بتكرار و يشرح املباشرة واحد 

قلم، قلم الرصاص،  : فواحد،  هي 

كراسة،كرسي،مكتب،مقعد،مسطرة، 

 .، حىت  األخ,طباشري، سبورة

  أمر املدر س ليكتبوها  حيفظوها حول

  

  أجاب الطالب السالم، اهتم

 .و عرف أنفسهم  للباحث

  نظر الطالب إىل السبورة  و

ا  يسمعو

  الطالب يكتبون وحيفظون

مل  و يسألون املفردات الىت

 .يفهموا

  

  

  

 

  الطالب يقوم إىل األمام



٣٤ 
 

 . عشرون دقيقة 

 عطى الفرصة إىل الطالب أن يسألوا و ي

الىت مل يفهموا وكان املدرس املفردات 

وبعدها املدرس .يشرح املفردات الصعبات

يطلب إىل واحد من الطالب أن يقوم 

وكان املدرس يشري .إىل األمام أن حيفظها

 إىل الصورة فقد، وكذلك جلميع الطالب

   أمر الباحث الطالب  ليتلفظوا املفردات

 ىف كراستهماملكتوبة 

  

  ،قام الباحث بتقسيم الطالب إىل فرق

تتكون منها طالبان و طالبان من كافة 

 الطالب

  أعطى الباحث لكل الفرقة الصورة، و

 أمر الباحث ليناقشوا ما وجدوا ىف الصورة

 واحد فواحدليذكروا 

  ا و و الطالب يسألو

ا  حيفظو

  

  

  

 

   تلفظ الطالب املفردات

املكتوبة ىف كراستهم بلفظ 

 .واضح

  جلس الطالب ىف الفرقة

 املثبتة

  

  ناقش الطالب مع

أصدقاءهم ىف الفرقة، و 



٣٥ 
 

  

  

 الحظ الباحث كل فرقة أثناء املناقشة 

 

   بعد انتهاء  املناقشة أشار الباحث طالبني

 ادثان ما قد ناقشاإىل األمام مث يتح

   بعد انتهاء حمادثة  أصلح الباحث

 أخطاء الطالب

  اختم الباحث الدرس بتلخيص الدرس و

 النصح مث ألقى الباحث السالم

 

 

 

 

  

رجعوا إىل مصدر املادة 

  الدراسية

  الباحث عما سأل الطالب

 ال يفهموا

   تقدم الطالبان إىل  أمام

 مث يتحادثان

  كتب الطالب اإلصالح

 ىف الكراسة

  استمع الطالب خالصة

الدرس و النصيحة  مث 

  أجاب الطالب السالم



٣٦ 
 

  اللقاء الثاىن

 دخل الباحث الفصل بإلقاء السالم 

  أمر الباحث ليحفظ املفردات املاضية

رين بإستعمال الصورة حىت الطالب قاد

ويف هذه املقابلة .على احلفظ كامال

املدرس يستمر املادة األخر يعىن املفردات 

قلم، قلم : املتعلقة بأدوات املدرسية، هي 

الرصاص، كراسة، كرسي، مكتب، 

، حىت  ,مقعد،مسطرة، طباشري، سبورة

 .األخ

  ا حول أمر املدرس يكتبون و  حيفظو

و يعطى الفرصة إىل . عشرون دقائق 

الىت مل أن يسألوا املفردات الطالب 

يفهموا وكان املدرس يشرح املفردات 

 .الصعبات

  

 أجاب الطالب السالم 

  الطالب  يذكرون املفردات

املاضية ويسمعون و 

يالحضون املفردات اجلديدة 

يف السبورة عن األدوات 

  .املدرسية

  

  

  

  الطالب يكتبون وحيفظون

الىت مل  و يسألون املفردات

  .يفهموا

  

  



٣٧ 
 

  املدرس يطلب إىل واحدمن الطالب أن

وكان املدرس .يقوم إىل األمام أن حيفظها

يشري  إىل الصورة فقد،وكذلك جلميع 

 الطالب

   أمر الباحث الطالب  ليتلفظوا املفردات

 املكتوبة ىف كراستهم

  

 الطالب إىل فرق،  قام الباحث بتقسيم

تتكون منها طالبان و طالبان من كافة 

 الطالب

  أعطى الباحث لكل الفرقة الصورة، و

 أمر الباحث ليناقشوا ما وجدوا ىف الصورة

  

  

 الحظ الباحث كل فرقة أثناء املناقشة 

  الطالب يقوم إىل األمام

واحد فواحدليذكروا 

 .املفردات بنظر صورة فقد

 

   تلفظ الطالب املفردات

املكتوبة ىف كراستهم بلفظ 

 .واضح

  جلس الطالب ىف الفرقة

 املثبتة

  

  ناقش الطالب مع

أصدقاءهم ىف الفرقة، و 

رجعوا إىل مصدر املادة 

  الدراسية

 ا سأل الطالب الباحث عم



٣٨ 
 

 

   بعد انتهاء  املناقشة أشار الباحث طالبني

 إىل األمام مث يتحادثان ما قد ناقشا

  حمادثة  أصلح الباحث  بعد انتهاء

 أخطاء الطالب

  اختم الباحث الدرس بتلخيص الدرس و

  النصح مث ألقى الباحث السالم

 ال يفهموا

   تقدم الطالبان إىل  أمام

 مث يتحادثان

  كتب الطالب اإلصالح

 ىف الكراسة

  استمع الطالب جالصة

الدرس و النصيحة  مث 

  أجاب الطالب السالم

 

 

 

 

 

 

 

  



٣٩ 
 

  الدور الثاني:٣الجدول   

  نشاط الطالب  نشاط املدرس

  اللقاء األول

  دخل الباحث الفصل بإلقاء السالم و

 عرف نفسه للطالب

  كتب الباحث موضوع الدرس على

 .السبورة

  قدم الباحث املادة أو املفردات اجلديدة

. السهلة بأدوات املدرسية  بدون معىن

هناك الصورة  و الكتابة، وينطقها 

الباحث بتكرار و يشرح املباشرة واحد 

مذبلة، مصباح، مروحة، : فواحد،  هي 

 إدارة، مدرس، مدرسة ، طالب، طالبة 

 ليكتبوها  حيفظوها حول  أمر املدر س

 . عشرون دقيقة 

  

  أجاب الطالب السالم، اهتم

 .و عرف أنفسهم  للباحث

  نظر الطالب إىل السبورة  و

ا   يسمعو

  الطالب يكتبون وحيفظون

و يسألون املفردات الىت مل 

 .يفهموا

  

  

  

  الطالب يقوم إىل أمام

  واحدا فواحدليذكروا 



٤٠ 
 

  و يعطى الفرصة إىل الطالب أن يسألوا

الىت مل يفهموا وكان املدرس املفردات 

وبعدها املدرس .يشرح املفردات الصعبات

يطلب إىل واحد من الطالب أن يقوم 

وكان املدرس يشري .إىل األمام أن حيفظها

 إىل الصورة فقد، وكذلك جلميع الطالب

 باحث الطالب  ليتلفظوا املفردات  أمر ال

 املكتوبة ىف كراستهم

  

  ،قام الباحث بتقسيم الطالب إىل فرق

تتكون منها طالبان و طالبان من كافة 

 الطالب

  أعطى الباحث لكل الفرقة الصورة، و

 أمر الباحث ليناقشوا ما وجدوا ىف الصورة

  

  ا و و الطالب يسألو

ا  حيفظو

  

  

  

  

   تلفظ الطالب املفردات

املكتوبة ىف كراستهم بلفظ 

 .واضح

  جلس الطالب ىف الفرقة

 املثبتة

  

  ناقش الطالب مع

أصدقاءهم ىف الفرقة، و 

رجعوا إىل مصدر املادة 



٤١ 
 

  

 الحظ الباحث كل فرقة أثناء املناقشة 

 

 قشة أشار الباحث طالبني  بعد انتهاء  املنا

 إىل األمام مث يتحادثامن قد ناقشا

   بعد انتهاء حمادثة  أصلح الباحث

 أخطاء الطالب

  اختم الباحث الدرس بتلخيص الدرس و

 النصح مث ألقى الباحث السالم

  

  

  

  

  

  

  الدراسية

  سأل الطالب الباحث عما

 ال يفهموا

   تقدم الطالبان إىل  أمام

 مث يتحادثان

  كتب الطالب اإلصالح

 ىف الكراسة

  استمع الطالب خالصة

الدرس و النصيحة  مث 

  أجاب الطالب السالم



٤٢ 
 

  اللقاءالثاين

  بإلقاء السالمدخل الباحث الفصل 

  أمر املدرس ليحفظ املفردات املاضية

بإستعمال الصورة حىت الطالب قادرين 

ويف هذه املقابلة .على احلفظ كامال

املدرس يستمر املادة األخر يعىن املفردات 

مذبلة، : املتعلقة بأدوات املدرسية، هي 

مصباح، مروحة، إدارة، مدرس، مدرسة ، 

 .طالبة, طالب

 ا حول أمر املدرس يكتب ون و  حيفظو

و يعطى الفرصة إىل . عشرون دقائق 

الىت مل الطالب أن يسألوا املفردات 

يفهموا وكان املدرس يشرح املفردات 

 .الصعبات

 

  

 أجاب الطالب السالم 

  الطالب  يذكرون املفردات

املاضية ويسمعون و 

يالحضون املفردات اجلديدة 

األدوات  يف السبورة عن

  .املدرسية

  

  

  الطالب يكتبون وحيفظون

و يسألون املفردات الىت مل 

  .يفهموا

  

  

  



٤٣ 
 

  املدرس يطلب إىل واحدمن الطالب أن

وكان املدرس .يقوم إىل األمام أن حيفظها

يشري  إىل الصورة فقد،وكذلك جلميع 

 الطالب

 ليتلفظوا املفردات    أمر الباحث الطالب

 املكتوبة ىف كراستهم

  

  ،قام الباحث بتقسيم الطالب إىل فرق

تتكون منها طالبان و طالبان من كافة 

 الطالب

  أعطى الباحث لكل الفرقة الصورة، و

 أمر الباحث ليناقشوا ما وجدوا ىف الصورة

  

  

 الحظ الباحث كل فرقة أثناء املناقشة 

  الطالب يقوم إىل األمام

واحد فواحدليذكروا 

 .املفردات بنظر صورة فقد

 

   تلفظ الطالب املفردات

املكتوبة ىف كراستهم بلفظ 

 .واضح

  جلس الطالب ىف الفرقة

 املثبتة

  

  ناقش الطالب مع

الفرقة، و أصدقاءهم ىف 

رجعوا إىل مصدر املادة 

  الدراسية

  سأل الطالب الباحث عما



٤٤ 
 

 

  الباحث طالبني  بعد انتهاء  املناقشة أشار

 إىل األمام مث يتحادثان ما قد ناقشا

   بعد انتهاء حمادثة  أصلح الباحث

 أخطاء الطالب

  اختم الباحث الدرس بتلخيص الدرس و

  النصح مث ألقى الباحث السالم

 ال يفهموا

   تقدم الطالبان إىل  أمام

 مث يتحادثان

  كتب الطالب اإلصالح

 ىف الكراسة

  استمع الطالب جالصة

الدرس و النصيحة  مث 

  أجاب الطالب السالم

 

ملناقشة  احملادثة ىف الدور قام الباحث باملالحظة أثناء اإلجراء اختبارا املفردات و ا  

األوىل ، و النتيجة ىف مالحظة اختبار املفردات من ثالث درجات، و هي  درجة جيد 

فحصل عليها الطالب  إىل التنيجة من مالحظة  اختبار . جدا و جيد و مقبول

  :املفردات كما يلى

  

  

  



٤٥ 
 

  ٤الجدول 

  للدور األولنتيجة الطالب  من مالحظة  اختبار المفردات و المحادثة  

  البيانات  بعدى  قبلي  العلية الىت تالحظ  الرقم

١  

٢  

  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩ 

  اكتساب الطالب ىف املفرادت االختبار 

عملية الطالب ىف استجابة  اختبار 

  املفرادت

  رغبة الطالب ىف الكتابة 

  سيطرة الطالب على املفردات

  صحة نطق املفردات 

  اكتساب الطالب ىف احملادثة 

  الطالب ىف استجابة  املواد الدراسيةعملية 

  سيطرة الطالب على احملادثة

  حالة التعليم

  ج

  م

  م

  م

  م

  ج

  م

  جج

  ج

 م

  ج

  م

  م

  م

  م

  ج

  م

  ج

  ج

 م

  جيد

  مقبول

  مقبول

  مقبول

مقبول 

  جيد

  مقبول

  جيد جدا

  جيد

 مقبول

  

و هذا اجلدول يبني  أن تعلم املفرادت مل يكن فعاال للطلبة  و هذا 

  .مقبول من بيانات املالحظة هلذا الدورألجل كثرة الدرجة 



٤٦ 
 

  ٥الجدول 

  نتيجة الطالب من االختبار فى الدور األول

  fi)  Fixi    درجات التكرار (xi)درجات االختبار   رقم

١ 

٢  

٣  

٤  

٥  

٠٧  

٦٥  

٥٥  

٥٠  

٤٥  

٥  

٦  

٤  

٥  

٤  

٣٥٠  

٣٩٠  

٢٢٠  

٢٥٠  

١٨٠  

موع     ١٣٩٠  ٢٤  ا

اجلدول السابق، و البحث عن درجة املعدلة من درجة االجتبار  ىف 

  :يستخدم الباحث الرمز للتعبري درجة املعدلة، و هي

 

ݔ = ଵଷଽ
ଶସ

= ٥٧،٩ 

 



٤٧ 
 

هذا اجلدول يبني لنا أن الطالب مل  يقدروا  ىف املفردات  و احملادثة كافة، و  

، بينت ٥٧,٩هذا بنسبة الىت مل تصل عل احلسب املرجو، فالدرجة ىف هذا الدور هي 

ام الطريقة املباشرة بوسيلة الصور لتدريس املفردات و احملادثة مل يكن النتيجة أن استخد

فعاال، ووجد الباحث املشكالت الىت يواجهه الطالب  أسناء الدرس هي بعض الطالب 

م  مل كن شيئ من اخلربة عن التعلم  باستخدام الطريقة املباشرة بوسيلة  متحريون أل

ىف الدور الثاىن  و اعتمد الباحث على الصور، فلذالك للباحث أن تواصل البحث 

و  هذا يسمى باالنعكاس و هو من اخلطوات التالية للبحث . النتيجة السابقة 

  .االجرائي

  ٦الجدول  

  نتيجة الطالب  من مالحظة  اختبار المفردات و المحادثة  للدور الثانى

  البيانات  بعدى  قبلي  العملية الىت تالحظ  الرقم

  اكتساب الطالب ىف املفرادت االختبار   

عملية الطالب ىف استجابة  اختبار 

  املفرادت

  رغبة الطالب ىف الكتابة 

  ج

  ج

  م

  م

  ج

  ج

  م

  ج

  جيد

  جيد

  مقبول

  جيد



٤٨ 
 

  سيطرة الطالب على املفردات

  صحة نطق املفردات 

  اكتساب الطالب ىف احملادثة 

  عملية الطالب ىف استجابة  املواد الدراسية

  سيطرة الطالب على احملادثة

  حالة التعليم

  ج

  ج

  م

  جج

  ج

 م

  ج

  ج

  م

  ج

  ج

 م

  جيد

  جيد

  مقبول

  جيد جدا

  جيد

 مقبول

  

و هذا اجلدول يبني  أن تعلم املفرادت  و احملادثة باستخدام الطريقة املباشرة 

و ىف املفردات و احملادثة و  بوسيلة الصور  يساعد الطالب ىف ارتقاء حاستهم  و قدر

  .الدرجة جيد من بيانات املالحظة هلذا الدورهذا ألجل كثرة 

  :و النتيجة اليت حصلت عليها الباحث ىف هذالدور ظهرت فيما يلي

 

 

 

 

 



٤٩ 
 

  ٧: الجدول 

  نتيجة الطالب من االختبار فى الدور الثانى

  fi  Fixi) درجات التكرار (xi)درجات االختبار   رقم

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٨٥  

٨٠  

٧٥  

٧٠  

٦٥  

٥  

٤  

٦  

٤  

٥  

٤٢٥  

٣٢٠  

٤٥٠  

٢٨٠  

٣٢٥  

موع     ١٧٠٠  ٢٤  ا

  

و البحث عن درجة املعدلة من درجة االجتبار  ىف اجلدول السابق، يستخدم 

  :الباحث الرمز للتعبري درجة املعدلة، و هي

ݔ = ଵ
ଶସ

= ٧٠،٨٣ 

و . ٨٣،٧٠هذا اجلدول يبني لنا أن الدرجة املعدلة ىف الدور الثاىن حصلت  

هذا النتيجة تدل على أن كفاءة الطالب ىف احملادثة و املفردات ترتقى، و رأى الباحث 



٥٠ 
 

أن الطالب   يرغبون ىف تعليم املفردات و احملادثة باستخدام الطريقة املباشرة بوسيلة 

  .الصور 

واجهها الطالب فى تدريس المفردات و المحادثة  المشكالت التى ي  -ج

  Tgk. Chiek Eumpe Aweeباستخدام الطريقة المباشرة بوسيلة الصور بمعهد 

و ملعرفة املشكالت الىت يواجهها الطالب ىف تدريس املفردات و احملادثة 

فقدم   Tgk. Chiek Eumpe Aweeباستخدام الطريقة املباشرة بوسيلة الصور  مبعهد 

  :الباحث نتائج الدور األول السابقة كما يلى

  ٨: الجدول
  نتيجة الطالب من االختبار 

  fi  fixi) درجات التكرار (xi)درجات االختبار   رقم

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٠٧  

٦٥  

٥٥  

٥٠  

٤٥  

٥  

٦  

٤  

٥  

٤  

٣٥٠  

٣٩٠  

٢٢٠  

٢٥٠  

١٨٠  

موع     ١٣٩٠  ٢٤  ا



٥١ 
 

يبني لنا أن الطالب مل  يقدروا  ىف املفردات  و احملادثة كافة، و هذا بنسبة الىت 

وهذا اجلدول تساوى . ٥٧,٩مل تصل عل احلسب املرجو، فالدرجة ىف هذا الدور هي 

مبا قال الباحث  ىف السؤال ماهي املشكالت الىت يواجهها الطالب ىف تعليم املفردات و 

صور؟ و كان جواب الباحث عن هذا السؤال، يقول أن  احملادثة باستخدام وسيلة ال

استخدام الطريقة املباشرة بوسيلة الصور لتدريس املفردات و احملادثة مل يكن فعاال، ووجد 

  الباحث املشكالت الىت يواجهه الطالب  أسناء الدرس هي 

م  مل كن شيئ من اخلربة عن التعلم  باستخدام  - ١ بعض الطالب متحريون أل

 .املباشرة بوسيلة الصور الطريقة

نقصان قدرة الطالب على القدرة املفردات و احملادثة  باستخدام الطريقة  - ٢

 Tgk. Chiek Eumpe Aweeاملباشرة بوسيلة الصور مبعهد 

  تخليل البيلنات  و تحقيق الفروض - د

  :فتحليل البيانات من هذا البحث هو  

 النسبة إىل الطالب  - ١

قة املباشرة بوسيلة الصور لتدريس املفردات و تنال الطالبات باستخدام الطري

دفعت الوسيلة التعليمية عملية الطالب  ىف . احملادثة  خربة مباشرة  من خربة  النظر

  .تعلميم خاصة للصور تدفع الطالب  ليجدو ا املفردات  اجلديدة 



٥٢ 
 

 :النسبة إىل النتيجة - ٢

د استخدام  بعد حتليل الباحث أجوبة الطالب  ىف االختبار  لكل دور  بع

طريقة مباشرة بوسيلة الصور ، فوجد الباحث  أن الدراجة املعادلة  من الدور األول  إىل 

  .الدور الثاىن  ترتقى نتيجة ىف التعليم

بعد ما بني الباحث ختليل البيانات هلذا البحث، فيلقيه الباحث حتقيق الفروض 

  :هلذا البحث، و حتقيق الفروض هلذا البحث هو

استخدام   الطريقة املباشرة بوسيلة الصور  لتدريس املفردات و احملادثة    - ١

و هذا الفروض مقبول، ألن  استخدام   . جيرى إجراء حسنا و مناسبا

الطريقة املباشرة بوسيلة الصور   مناسبا باملادة الدراسية و رغبة الطالب ىف 

 . تعليم املفردات و احملادثة

رة بوسيلة الصور  يدفع الطالب ىف تدريس استخدام   الطريقة املباش - ٢

 املفردات و احملادثة 

 

 
 



٥٣ 
 

  الخامس الفصل
  الخاتمة

  ج البحثئنتا  - أ

من  Tgk. Chiek Eumpe Aweeو بعد ما قام البحث بالبحث اإلجراء  مبعهد 

ايته، فوجد الباحث بعض نتائج البحث، منها  :بدايته حىت 

استخدام   الطريقة املباشرة بوسيلة الصور  لتدريس املفردات يرفع  قدرة  - ١

 الطلبة على سيطرة املفردات 

الطريقة املباشرة بوسيلة الصور  لتدريس احملادثة  يرفع  قدرة    استخدام - ٢

 الطلبة على سيطرة ااحملادثة

هناك املشكالت الواردة اليت يواجهها الطالب  ىف تعليم املفردات و احملادثة  - ٣

با  استخدام الطريقة املباشرة بوسيلة الصور و هي  مل يكن فعاال جيدا،  

هم و بعضهم  نقصان قدرة على القدرة بعض الطالب متحريون   ىف الف

 املفردات و احملادثة  

 

 



٥٤ 
 

 االقتراحات  - ب

على املعلم أن يستخدم الطريقة املباشرة  ىف تعليم املفردات و احملادثة  حىت  - ١

 .يكون تدريس فعاال

 .البد على املعلم أن يهتم إهتماما كبريا بالطالب ىف تلفيظ املفردات و احملادثة - ٢

جيب على املعلم أن يطبق الطريقة ىف تعليم املفردات و احملادثة  إذا يريدأن   - ٣

 .يكون جناحا ىف عملية التعليم

يرجى على التالميذأن يلّفظوا املفردات و احملادثة  الىت قد تعلموا إما داخل  - ٤

 .الفصل و خارجه

  

  

   
 



٥٥ 
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  للدور األول إلى الطلبةقائمة أسئلة اختبار المفردات  
  !!بدل الصور األتیة إلى  المفردات العربیة مناسبة فى كل الصورة   - أ

 أدوات المدرسیة .١

          
  
  
  

    
  
  

  
  

   

  
  
  
  
  !!غیر الصور فى الجملة األتیة بالمفردات العربیة  

  (بــــــ )(محمد یمسح.( 



  (في  ) (یونس یكتب الدرس بــــ .( 
  

  فى اإلدارة)(و ) (و ) (آمنة تأخذ. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قائمة أسئلة اختبارالمحادثة   إلى الطلبة للدور األول
  حتادث احملادثة األتية مناسبة بالصور

 ما هذا ؟ أ هذا كتاب ؟ - ١
  

 مبا تكتب الدرس؟     - ٢
 

 ما ذالك؟ أ ذالك  كرسي؟    - ٣
 

 ماذ ميسح حممد؟ و مباذا ميسحها؟  - ٤
  

  إلى الطلبة للدور الثانى قائمة أسئلة اختبارالمحادثة
 حتادث احملادثة األتية مناسبة بالصور

 ماذا تقفل؟ و ماذا  تفتح؟   - ١
  

 ماذا تشاهد يا أخي؟   - ٢
 

   هل أنت تسمع املذياع؟  - ٣
 

           أين تنام؟   - ٤
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  المالحظة المباشر
No. Tahap Pembelajaran Karakteristik Ya Tidak 
1. Siswa Memperhatikan 

Guru 
- Sekitar 60% siswa betul-betul 

memperhatikan dengan seksama, teliti 
dan mengerjakan dengan baik 

- Sekitar 30% siswa hanya mendengarkan 
saja dan tidak mengerjakan 

- Sekitar 10% siswa mengerjakan, tetapi 
dikerjakan dengan asal-asalan 
 

  

2. Kemampuan Mufradat - Sekitar 60% bisa dengan lancar 
- Sekitar 40% bisa dengan tersendat-

sendat 
- Sekitar 10% tidak bisa sama sekali 

 

  

3. Keaktifan siswa dalam 
belajar mufradat 

- Semua siswa aktif 
- Separuh siswa aktif 
- Tidak ada siswa yang akif 

 

  

4. Penguasaan mufradat 
yang diberikan 

- 70% siswa menguasai dengan baik 
- 30% menguasai hanya sebagian 

mufradat 
- 10% tidak menguasai mufradat 

 

  

5. Kemampuan 
muhadasah 

- Sekitar 60% bisa dengan lancar 
- Sekitar 40% bisa dengan tersendat-

sendat 
- Sekitar 10% tidak bisa sama sekali 

 

  

6. Keaktifan siswa dalam 
belajar muhadasah 

- Semua siswa aktif 
- Separuh siswa aktif 
- Tidak ada siswa yang akif 

 

  

7. Penguasaan muhadasah 
yang diberikan 

- 70% siswa menguasai dengan baik 
- 30% menguasai hanya sebagian 

muhadasah 
- 10% tidak menguasai mufradat 

 

  

8. Sikap siswa dalam 
bermuhadasah 

- Sekitar 70% berani berbicara dan lancar 
- Sekitar 30% tidak berani 

mengungkapkan lafadz karena kurang 
memperhatikan 
 

  

9. Mencatat - Sekitar 60% siswa menulis dengan rapi 
- Sekitar 30% menulis dengan acak-acak 
- Sekitar 10% tidak menulis 

 
 

  



10. Kondisi belajar - 60% menyenangkan dan termotivasi 
- 20%  tidak menyenangkan 
- 20% biasa saja 

 

  

 
Komentar 
* 
* 
* 
Saran 
* 
* 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  صور البحث
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