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  اإلستهالل

 

 

   قالوا :

املشكلة يف فهم كالم  ه"مسكني من مل يفهم اللغة االجنليزية، قد يواج

  الناس"

  قلت :

"مسكني من مل يفهم اللغة العربية، قد يواجه املشكلة يف فهم كالم 

  رب الناس" 

 



 
 

 و 

 

  

  اإلهداء

  أهدي هذه الرسالة :

  واألمانة ..إىل أيب وأمي قد ربياين صغريا وعلماين �لصدق 

إىل مجيع زمالئي وزمالئيت الذين قد سعدوين إلكمال هذه 

  الرسالة ..

  .. تهغإىل من آمن �لقرآن، فأحب ل 

  .. ق �لرسول صلى هللا عليه وسلم، فعشق بيانهإىل من صدّ 

  .. إىل من اختذ العربية قربة إىل هللا وزلفى
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 بغريهاإىل من أحب العربية وتعب يف تعلمها وهو من الناطقني 

. 

  رشكر وتقدي

  

  
  

احلمد � الذي هدا� إىل الطريقه القومي وفقهنا يف الدين املستقيم 

وأشهد أن ال إله هللا وحده ال شريك له شهادة توصلنا إىل جنة النعيم 

وتكون سببا للنظر لوجهه الكرمي وأشهد أن سيد� ونبينا حممدا عبده 

عليه وعلى آله وأصحابه أوىل  ورسوله السيد السند العظيم صلى هللا وسلم

  الفضل اجلسيم.

بعناية هللا تعاىل وتوفيقه وإرادته فقد مت الباحثة من كتابة هذه 

الرسالة العلمية حيث تعترب شرطا من شروط للحصول على درجة املرحلة 

املعّلمني جامعة الرانريي  و�هيل الرتبية بكلية )S.Pd(اجلامعية األوىل 

تطبيق الطريقة السمعية بندا آتشيه حتت املوضوع "اإلسالمية احلكومية 
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اللوحة الوبرية لرتقية قدرة الطلبة على فهم  الشفهية �ستخدام وسيلة

 Darussyariah Banda(دراسة جتريبية �ملدرسة الثانوية  املفردات العرابية

Aceh("  

و�ذه املناسبة الطبيبة فتقدم الباحثة شكره وتقديره إىل مجيع 

الشريفني الذين قد علموا الباحثة علوما ومعارفا �فعة وأخص األساتذة 

، الدكرتاندوس، مرزون ر، املاجستريشكرا جزيال للمشرفني الكرمني ومها 

اللذان قد أنفقا أوقا�ما الثمينة  ، املاجستريالدكتورندا محدية، و املاجستري

وتوجيههما ومساعد�ما إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا من أوهلا إىل 

  واآلخرة.  الدنيا وجزامها خري جزاء يف آخرها. و�رك هللا هلما

 ورئيس الرتبية كلية وعميد اجلامعة وتشكر شكرا عظيما ملدير

، إنه ال يضيع أجر من أحسن العربية ويسأهلم هللا اخلري اللغة تعليم قسم

  عمال. 

املدرسة وال تنسى الباحثة أن تقّدم الشكر ملعلمي اللغة العربية 

عطاه الفرصة بقيام الذي قد أ Darussyariah Banda Acehالثانوية 

البحث العلمي يف الصف الثاين بقسم اللغة األجنبية جلمع البيا�ت 

  احملتاجة عسى هللا أن يعطيه أجرا عظيما.
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ومن الواجب على الباحثة أن تشكر شكرا عميقا واحرتاما 

عظيما لوالدي احملبوبني قد ربّياها تربية حسنة وهّذ�ها �ذيبا �فعا 

�خالق كرمي ولعّل هللا تعاىل جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة 

  .ويسكنهما يف اجلّنة العالية

�فعة وترجو من وأخريا، تدعو هللا أن جيعل هذا العمل مثرة 

القارئني أن تقدموا نقدا بنائيا وإصالحا �فعا لتكميل هذه الرسالة وعسى 

  خاصة    وللقارئني عامة. له أن تكون هذه الرسالة �فعة

  

  

 م٢٠١٩ يناير ٠٢دار السالم 

 

  

 ةالباحث
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 مستخلص البحث

وكثريا ما جتري عملية تعليم املفردات     

واملدرس يرتمجها ها حيث �مر املدرس الطالب ليحفظوا

السبورة دون استعمال املكتوبة يف  املفرداتيشرح  مث

أن الباحثة ريد تولذلك  اجلداول والوسائل األخرى.

�ستخدام  الشفهية السمعية تطبيق الطريقةعن  بحثت

 املفرداتلرتقية قدرة الطلبة على فهم  الوبرية اللوحةوسيلة 

 MtsS Darussyariah Bandaبدراسة جتريبية  العربية،

Aceh. تعرف فعالية تطبيق الطريقة لالبحث ل هذا فد�

السمعية الشفهية �ستخدام وسيلة اللوحة الوبرية يف ترقية 

لتعرف على ول قدرة الطلبة على فهم املفردات العربية

أنشطة املعلمة والطلبة يف تطبيق الطريقة السمعية 

الشفهية �ستخدام وسيلة اللوحة الوبرية يف تعليم 
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الباحثة يف هذا البحث  وجترب املفردات العربية.

ومن هؤالء ، )Pre- Experiment(التصميمات التمهيدية 

 One ستخدم الباحثة التصميم الثاينتالتصميمات ف

Group Pre-Test Post-Test Design ، ويكون جمتمع من

�ملدرسة الثانوية هذا البحث هو مجيع الطلبة 

Darussyariah Banda Aceh  طالبا. ١٤٠وعددهم 

 ألولعينة  هلذا البحث الطالب فصل  الباحثة واختارت

فوجدات الباحثة من هذا . طالبا ٣٦عددهم  ويبلغ (أ)

-ألن النتيجة تمردودا  Hoو مقبوال  Haالبحث يعىن 

 >٢٬٠٤(اجلدول -احلساب أكرب من النتيجة ت

تدل  ٪ ٩٠ شرةاة املبوتيجة ملحظ .)٢٬٧٦  <٤،٦٦

على أن استعمال الطريقة السمعية الشفهية �ستخدام 

تؤثر يف  يف التعليم املفردات العربية وسيلة اللوحة الوبرية

نتيجتها حتصل على التقدير ألن  أنشطة تعلم الطالبت

 جيدجدا
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ABSTRACT 

From the results of observations, most of the 

teacher's vocabulary learning process tells students to 

memorize the mufradat then the teacher translates it. after 

that, the teacher also explained the meanings of the mufradat 

written on the board by not using tables or other media. 

Therefore, in this study researchers tried to examine the 

"Application of the Sam`iyah Syafahiyah Method by Using 

Flannel Board Media to Improve Students' Ability to 

Understand Arabic Language Vocabulary (Research 

Experiments in the MTsS Darussyari`ah Banda Aceh)" This 

study aims to knowing the application and effectiveness of 

applying the Sam`iyah Syafahiyah method by using Flannel 

board media in an effort to improve students' ability to 



 
 

 ق 

 

understand Arabic vocabulary. The method that the 

researchers used in this study was the Pre Experiment 

method and the researchers chose One Pre Group Test Post 

Test as part of the experiment. The population in this study 

were all female students at MTsS Darussyari` who lived 140 

students / I, while the sample of this study were 32 students 

of class VII A. in this study the researcher obtained that Ha 

was accepted and Ho was rejected as evidenced by the T-

count value greater than T-table (2.40> 4.66 <2.76). As for 

the value of the observation sheet, the researcher obtained a 

value of 90% which indicated that the application of the 

Sam`iyah Syafahiyah method using the Flannel board 

method in Arabic vocabulary learning had an influence on 

the learning process because the value was very good. 
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Keyword  :Sam`iyah Syafahiyah Method, Flannel Board 

Media, Arabic Language  

                  Mufradat. 
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ABSTRAK 

Dari hasil pengamatan, kebanyakan proses 

pembelajaran mufradat guru menyuruh siswa untuk 

menghafal mufradat seterusnya guru menerjemahkannya. 

setelah itu, guru juga menjelaskan arti-arti mufradat yang 

tertulis di papan tulis dengan tidak menggunakan tabel atau 

media lainnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti 

mencoba untuk meneliti mengenai “Penerapan Metode 

Sam`iyah Syafahiyah Dengan Menggunakan Media Papan 

Flanel Untuk Meningkatkan  Kemampuan Siswa Dalam 

Memahami Mufradat Bahasa Arab (Penelitian Experimen di 

MTsS Darussyari`ah Banda Aceh)” Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui penerapan dan keefektifan penerapan 

metode Sam`iyah Syafahiyah dengan menggunakan media 

papan Flanel dalam upaya meningkatkan kemampuan siswa 

dalam memahami mufradat bahasa arab. Metode yang 

peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode Pre 

Experimen dan peneliti memilih One Grup Pre Test Pos 

Test sebagai bagian dari experimen. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa siswi di MTsS 
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Darussyari`ah yang berjumah 140 siswa/I, sedangkan yang 

menjadi sampel penelitian ini adalah 32 orang siswi kelas 

VII A. dalam penelitian ini peneliti memperoleh bahwa Ha 

diterima dan Ho ditolak yang dibuktikan dengan nilai T-

hitung lebih besar dari T-tabel (2,40 > 4,66 < 2,76). 

Sedangkan untuk nilai lembar observasi, peneliti 

memperoleh nilai dengan jumlah 90% yang menunjuki 

bahwa pengaplikasian metode Sam`iyah Syafahiyah dengan 

menggunakan metode papan Flanel dalam pembelajaran 

mufradat bahasa arab memberi pengaruh terhadap 

berlangsungnya proses pembelajaran  karena nilai tersebut 

menunjuki kepada bagus sekali. 

 

Kata kunci: Metode Sam`iyah Syafahiyah, Media Papan 

Flanel, Mufradat Bahasa  

                   Arab. 
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  الفصل األول

 أساسيات البحث

  

  مشكلة البحث  -أ 

 حاجة املواضيع أكثر من عموماً  اللغات تعلم يعد

 متثل قد الكلمات أواملفردات ف التعليمية، الوسائل الستخدام

 خربات من لديه ما على للفرد معناها وضوح يتوقف جمردات

 ربط على تعمل التعليمية والوسائل الكلمات، �ذه تتصل حسية

 احملكية الكلمات وأصوات معانيها، حبقائق املكتوبة الكلمات

  .الصحيح بلفظها

الوسائل هي عنصر من العناصر املهمة يف عملية إن 

وكان تطبيقها يف  .والتعلم للحصول على األغراض الرتبوية التعليم

املواقف التعليمية ال بد أن تناسب مبادة لتحقيق أهداف الرتبوية 

املعينة. كانت الوسائل اإليضاحية أمرا مهما يف تدريس اللغة 

م املفردات ألن هلا أثر كبري يف جناح يالعربية وال سيما يف تعل
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 تستخدم أن ميكن اليت التعليمية والوسائل. ١عملية التعليم والتعلم

 تتكون اليت الوبرية اللوحةمنها  ومتعددة كثريةتعليم املفردات   يف

 والستخدامها. يناسبها إطار على تشد وبر ذى قماش قطعة من

 على عليها تدل الىت الصورة وترسم اجلمل، أو الكلمات تكتب

 على تساعد مواد ظهورها يف تلصق و املقوى، الورق بطاقات

املفردات يهدف إىل أن  وفهم .٢احلاجة عند �للوحة التصاقها

على تلفيظ وتركيب اجلمل املفيدة حىت  ينقادر  طلبةكون الي

لذلك على املدرس أن خيتار  على التكلم �للغة العربية، واقدر ي

حىت يكون  املدروسة الوسائل املناسبة �ملادة

                                                           
تطرير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية ترميزي نينورسي،   ١

  .١١٢ص. )، ٢٠١٥، دار السالم، بندا أتشيه،٢طللناطقني بغريها، (

٢
استخدام أدوات التعليم اإللكرتوين  نور عارف الدين، 

، (جملة التدريس: ا�لد لتطويرتعليم اللغة العربية يف املستوى اجلامعي

 ٢)، ص. ٢٠١٦ديسمبري  -العدد الثاين -الرابع
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  �جحا. التعليم مرحيا

 عملية يف املهمة العناصر من عنصر هي الطرق كانتو 

 يف تطبيقها وكان  الرتبوية األغراض على للحصول والتعلم التعليم

 الرتبوية أهداف لتحقيق مبادة تناسب أن بد ال التعليمية املواقف

تقان مهارت إىل إن السمعية الشفهية هي طريقة �دف إ .املعينة

، القراءة وكتابة تقان مهارتساس إلأوال كأستماع و الكالم اإل

قرتح مصطلح السمعية الشفهية ليطلق على هذه الطريقة. هذه إ

ن يبدأ أجنبية الطريقة هي طريقة اليت توجب يف تعليم اللغة األ

مناط الصوتية قبل حماول تعليم القراءة بتعليم الواحدة الصوتية واأل

  .٣والكتابة

 بوصفها استخدامها أحسن إذا الوبرية اللوحة إذن،

 من املرجّوة األهداف عربها حتقيق املعّلم يستطيع تعليمية، وسائل

                                                           

٣
 َدلِيُل ُمعلِّم الَعَربِّية للناطقني بغريها،علي عبد احملسن احلدييب،   

يز الدويل خلدمة اللغة (الر�ض: مركز امللك عبد هللا بن عبد العز 

  ٢٠ ه)، ص. ١٤٣٦العربية،



٤ 

 

 

 تعليم عملية يف استخدامها وأمهّية �جحة، بصورةاملفردات  تعليم

 املعلومات توصيل على املعّلم تساعد الوبرية للوحة� هلم،املفردات 

 املفردات من قائمة اكتساب الطلبة يستطيع حيث تعليمها؛ املراد

 ومجلها أساليبها يف واستخدامها معانيها فهم مع والعبارات

  .و�إلتقان الصحيحة اللغوية
يف حمافظة  رسادامل إحدى Darussyariah  املدرسة الثانوية

ويتعلم الطالب فيها اللغة  .املدرسة ثالثة فصولأتشية. هلذه 

حيث �مر املدرس العربية. وكثريا ما جتري عملية تعليم املفردات 

املكتوبة  املفرداتيشرح  واملدرس يرتمجها مثها ليحفظواالطالب 

السبورة دون استعمال اجلداول والوسائل األخرى. فرأى يف 

ن �مللل و يشعر املدرسة هذه الباحثة أثناء مالحظته أن الطالب يف 

املفردات وال يفهمو�ا  تعلماللغة العربية خصوصا يف  عند تعلم

هلا يف اجلمل، فيحتاجون إىل فهما دقيقا واليقدرون على استعما

 الوسيلة املغرية واجلذابية.



٥ 

 

 

بحث عن تأن الباحثة ريد تو�النسبة إىل البيان السابق 

 اللوحة�ستخدام وسيلة  الشفهية السمعية تطبيق الطريقة

دراسة  ،العربية املفرداتلرتقية قدرة الطلبة على فهم  الوبرية

   .MtsS Darussyariah Banda Acehبجتريبية 

 

 أسئلة البحث  -ب 

  أما أسئلة البحث فيما يلي:

 وسيلة �ستخدام الشفهية السمعية الطريقة تطبيقهل  - ١

 فهم على الطلبة قدرة ترقيةيكون فعاال يف  الوبرية اللوحة

 ؟...العربية املفردات

 السمعية الطريقة تطبيق أنشطة املعلمة والطلبة يف كيف - ٢

يف تعليم املفردات  الوبرية اللوحة �ستخداموسيلة الشفهية

 ؟...العربية
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 البحثأهداف   - ج

  أما أهداف البحث فيما يلي:

 الشفهية السمعية الطريقة تطبيقهل فعالية  التعرف على - ١

 على الطلبة قدرة ترقيةيف  الوبرية اللوحة وسيلة �ستخدام

 .العربية املفردات فهم

 الطريقة تطبيق أنشطة املعلمة والطلبة يفالتعرف على  - ٢

يف تعليم  الوبرية اللوحة وسيلة �ستخدام الشفهية السمعية

 .املفردات العربية

 

 

 أّمهية البحث  - د

  :ومن أمهية البحث فهي كما يلي

: ان تكون اإلبتكار يف إعداد املواد تعليم اللغة  للمعلمني - ١

 العربية يف تعليم املفردات العربية.
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 .املفردات العربية: يسهل فهم الطلبة يف فهم   للطالب - ٢

 :مدرسةلل - ٣

 لتعلم خاصة املواد التعليمية جمموعة من إلضافة -

 العربية.

قيام تطوير  نتائج هذه الدراسة ملصدر إهلام يف -

 نوعية التعلمية. لتحسني تعلم اللغة العربية

 

  االفرتاضات والفروض  - ه

أما االفرتاضات اليت اعتمدت عليها الباحثة وهي أن 

 الوبرية اللوحة وسيلة �ستخدام الشفهية السمعية الطريقة تطبيق

  جيعل الطلبة قادرين على فهم املفردات فهما عميقا.

  وأما الفروض اليت افرتضها الباحث يف هذه الرسالة هي:
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 السمعية الطريقة تطبيق: إن  )Ho(الفرض الصفري  - ١

 قدرة ترقيةيف  الوبرية اللوحة وسيلة �ستخدام الشفهية

 كن فعاال.مل ي املفردات فهم على الطلبة

 الشفهية السمعية الطريقة تطبيقإن  : )Ha(الفرض البديل  - ٢

 على الطلبة قدرة ترقيةيف  الوبرية اللوحة وسيلة �ستخدام

 كون فعاال.ي املفردات فهم

 

  حدود البحث  -  و

احلد املوضوعي: تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة عن  - ١

 اللوحة وسيلة �ستخدام الشفهية السمعية الطريقة تطبيق

 .املفردات فهم على الطلبة قدرة ترقيةيف  الوبرية

 : يريد الباحث أن يدحد هذه الرسالة  احلد املكاين - ٢

 واخلصة يف الفصل األول. Darussyariah بــــــــــ



٩ 

 

 

: يريد الباحث أن حيدد وقت استخدام   احلد الزمين - ٣

-٢٠١٧إلقاءات يف السنة الدراسة  ٣هذه الوسيلة ملدة 

 م. ٢٠١٨

  

  مصطلحات البحث  - ز

 طريقة السمعية الشفهية -١

كلمة الطريقة  السمعية الشفهية تركيب من ثالث  

كلمات وهي طريقة  السمعية الشفهية. والطريقة لغة مصدر من 

معناها السبيل واملذهب وسرية اىل  ،طريقة- طرقا-يطرق-طرق

واصطالحات : عبارة عن خطة عامة الختبار و تنظيم  ٤شيئ.

وعرض املدة اللغوية على أن تقوم هذه اخلطة حبيث ال تتعارض 

مع املدخل الذي تصدر عند وتنبع منه وحبيث يكون واضحا ان 
                                                           

(مكة  ،تعليم اللغة للناطقني �للغة أخرى ،حممد كمل الناقة  ٤

  ٤٦بدون السانة) ص.  ،املكرمة



١٠ 

 

 

. واملراد بطريقة السمعية الشفهية هنا هو ٥املدخل شيئ مبادئ

  ة العربية.ملعلم يف التعليم اللغالطريقة اليت يستعمل ا

 

 الوسيلة -٢

.فاألصل من ٦الوسائل مجع من الوسيلة وهي الوسيطة

. والوسائل يف االصطالح ٧الوسائل هي ما يتقرب به إىل الغري

الرتبوي هي كل أداة يستخدمها املدرس لتحسني عملية التعليم 

                                                           
(بريت : يف اللغة واإلعالم املنجد  ،لويس معلوف  ٥

  ١٧١)ص.٢٠٠٢داراملشرف 
 .٩٠٠ص  املنجد يف ...، مؤسسة دار املشرق الكاثولكيية، ٣
 .٩٠٠ص  املنجد يف ...،مؤسسة دار املشرق الكاثولكيية،  ٤



١١ 

 

 

والتعلم. و كلمة اإلضاحية  هي بيان الغامض من نقط الدرس 

 ٨من الوسائل.بيا� �ما �ية و سيلة 

 

 اللوحة الوبرية  -٣

. كلمة وبريةتتكون من كلمتني لوحة و  اللوحة الوبرية

مبعىن  الوبرية ٩.خشب من عريضة صفيحة ُكلُّ مبعىن  اللوحة 

اللوحة الوبرية  تتكون من قطعة  ١٠.وحنوها واألرانب اإلبل صوف

                                                           
املنهج احلديث يف أصول الرتبية و طرق  حامد عبد القادر، ٥

اجلزء الثاىن (املصرية: مطبوع املكتوبة النجضة  ، التدريس اخلاصة

 ١١٦م) ، ص. ١٩٥٧هـ/١٢٧٧املصرية، 
 املعاصرة، العربية اللغة معجم عمر، احلميد عبد خمتار أمحد  ٩

  .٢٠٤٥.ص ٢. ،ج)٢٠٠٨ الكتب، عامل: القاهرة(
معجم اللغة العربية أمحد خمتار عبد احلميد عمر،   ١٠

  ٥٥٣٧ ص. ٣ج.  املعاصرة،...
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قماش ذى وبر تشد على  إطار يناسبها. و الستخدامها تكتب 

جلمل، و ترسم الصورة الىت تدل عليها على الكلمات أو ا

بطاقات الورق املقوى، و تلصق يف ظهورها مواد تساعد على 

  التصاقها �للوحة عند احلاجة.

 

  املفردات -٤

 يُفرد، من أفردَ  ، مفعولاملفردات لغة مجع من املفردة

 ميَّزه، ّحناه، للمتعدِّي) معناها.( ُمفَرد واملفعول ُمفرِد، فهو إفراًدا،

 أفرد -خاص�ا فصالً  املوضوع هلذا أفرد" غريه عن عَزله فرزه،

 من واصطالحا عنصر ١١."خاص فصل يف املتفوقني الطالب

 واستخدام املعاىن عليها يتضمن حبيث اهلامة اللغة عناصر

 .الكاتب من او نفسه املتكلم من اللغة ىف الكلمات للرتكيب
                                                           

معجم اللغة العربية أمحد خمتار عبد احلميد عمر،   ١١

  ١٦٨٦ ص. ٣ج.  املعاصرة،...
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  الدراسات السابقة  - ح

هذه الدراسات اليت تتكون من  الباحث عرضيوس  

  :تنيالرسائل البالغة عددها دراس

 

  

  ٢٠١٦سفرينا  -١

املوضوع: لوحة اجليوب و فعلية استخدامها يف تعليم 

  Ulee karengاإلنشاء (حبث جترييب مبعهد �ب النجاح العصري 

  بندا أتشيه). 

وهذا البحث يستخدم الباحث طريقة البحث التجربّية 

)Eksperimen research( أن البحث التجرييب هو منهج الذي .

يهدف إىل تقييم األ�ر على املعاملة أو العمل أو العالج 

السلوكى من الطلبة أو احتبار الفرضيات من وجود التأثري أو 
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عدمه يف الفعل بعد املقارينة بغرييها من األفعال. فا �تمع يف 

مرحلة هذا البحث مجيع الطالب يف معهد �ب النجاح لل

طالبا واختارت الباحثة هلذا البحث عينة  ٣١١املتوسطة وعددهم 

 )١( كا�موعة الضابطة والصف الثاين )٢( الصف الثاين

طالبة .والطريقة اليت قامت  ٣٦كا�موعة التجريبية وعدد كلهما 

�ا الباحثة إلختيار العينات هي الطريقة العمدية ويسمى هذه 

ة أو االختيار �خلرية وهي أن أساس الطريقة �لطريقة املقصود

االختيار خرية الباحث و معرفتة �ن هذه املفردة أو تلك متثل 

  جمتمع البحث.

  وأما نتائج البحث من هذه الرسالة فهي:

إن اسخدام وسيلة لوحة اجليوب يف تعليم اإلنشاء فعال   -

كما ظهرة يف نتيجة النسبة املئوية من أنشطة املعلمة فهي 

 ١٠٠ -٨١% وتدل على أ�ا وقعت بني حد  ٩٧٥

% مبعن ممتاز. والنسبة املئوية من أنشطة الطالبات فهي 
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%  ١٠٠- ٨١% وتدل على أ�ا وقعت بني حد ٩٢٥

 مبعن ممتازس.

دام وسيلة لوحة اجليوب يف تعليم اإلنشاء له أثر إن اسخ -

منهم يف قدرة الطالبات وهذا كما ظهر يف نتيجة جدول. 

. مبعن  ٤٤٤ < ١٧٠وهي أكرب من يف نتيجة جدول أو

أن لوحة اجليوب ميكن استعماهلا يف تعليم اإلنشاء 

  لطالب املدرسة املتوسطة.

العالقة بني الدراسات السابقة والدراسات احلالية من 

وجوه التشابة أن الباحثة تستخدم طريقة البحث التجريية. وأمما 

من وجوه اإلختالف أن الدراسات سفرينا تستخدم وسيله لوحة 

اللوحة اجليوب يف تعليم اإلنشاء والدراسات احلالية تستخدم 

  يف تعليم املفردات. الوبرية
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 ٢٠١١مزميون  -٢

املوضوع: استخدام لوحة اجليوب يف تعليم اللغة العربية 

(حبث إجرائي مبعهد العصرى �ب النجاح). واحتارت الباحثة 

هذا املوضوع �لنظر إىل عملية التعليم و التعلم أن الطلبة يتعلمون 

  اللغة العربية بغري الوسئل واكثرهم يستخدم طريقة إلقائية. 

 طريقة البحث إجرائيوهذا البحث يستخدم الباحث 

)(Action research. أن البحث إجرائي )(Action research  وهو

حبث علمي ينشأ على إستجابة ملوقف يوجهه الباحث ويكون 

موجها خلدمة جانب حمدوديهم الباحث نفسه �لدرجة األوىل 

إلتصاهلا مبجر�ت حياته أو عماله. فا�تمج يف هذه الرسالة هو 

 ١٢٠مجيع الطلبة يف املدرسة الثانوية احلكومية تونكوب وعددهم 

) ٢ي الطلبة يف الفصل الثاىن(طالبا. والعينة يف هذا البحث ه

  طالبا.  ٣٩فقطوعددهم 
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حتليلها من الباب األول إىل بناء على عرض البيا�ت و 

  الباب الرابع فيمكن بيان النتائج فيما يلى:

إن استعمال وسيلة لوحة اجليوب يف التعليم اللغة العربية  -

خصوخاىف املفردات جتلب السرور للطلبة و يدعهون إىل 

 و تساعد على تثبيت احلقائق يف أذها�م دقة املالحظة

إن نتيجة الطلبة بعد استعمال لوحة اجليوب يف تعليم اللغة  -

 العربية مرتفعة.

العالقة بني الدراسات السابقة والدراسات احلالية من من 

وجوه اإلختالف أن الدراسات مزميون يستخدم وسيله لوحة 

اجليوب يف تعليم العربية خاّصة والدراسات احلالية تستخدم 

يف تعليم املفردات. مث يف طريقة احلث الدراسات  اللوحة الوبرية

مزميون يستعميل حبث إجرائي وإختالف بني الدراسات يوين 

  مرلندا يستعميل حبث التجربية.
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 طريقة كتابة البحث   -ط

طريقة �ليف هذه الرسالة وكتابتها فيعتمد الباحث على 

 فهي:ماقرر�ا كلية الرتبية و�هيل املعلمني جامعة الرانريي، 
“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 

2016 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry 
Banda Aceh.” 
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  الفصل الثاين

  اإليطار النظري
  

 الطريقة السمعية الشفهية   -أ 

 السمعية الشفهية الطريقة مفهوم  -١

تتبع بتدريبات  الطريقة السمعية الشفهية هي اإلستماع مث

 �لبدء اللغة مهارات لتنمية املتبعة اإلجراءات جمموعة تلفيظ

طريقة تفضل وهذه ال .والكتابة القراءة مث الكالم، مث �الستماع،

وهي تقدمي درس اللغة األجنبية بطريقة  �ا اإلستماع والتلفيظ

تدريبات ومن هذه الطريقة هي عرض اللغة االجنبية على 

الطالب مشافهة يف البداية �لتحدث والكالم. أما القراءة 

والكتابة فيقدمان يف فرتة الحقة. ويعرضان من خالل مادة 

شفهية،درب الطالب عليها. ينحصر إهتمام املدرس يف املرحلة 

ملساعدة الطالب على إنتقان النظام الصويت والنحوي للغة األوىل 

  األجنبية، بشكل تلقائي. وال يصرف إهتمام كبري يف البداية
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الذي يساعد الطالب  لتعليم املفردات، إذ يكتفي منها القدر

 ١٢على تعلم النظام الصويت والنحوي للغة األجنبية.

 يف �ملر هارولد االجنليزي العامل �ا �دى الطريقة وهذه

 م، ١٩٢١ عام يف اللغات تعليم يف الشفوية الطريقة كتابة

 نتيجة العشرين؛ القرن من والستينات اخلمسينات يف وتطورت

 املباشرة، والطريقة والرتمجة، النحو طريقة يف اكُتَشَفتْ  اليت العيوب

  .القراءة وطريقة

إذان املراد �لطريقة السمعية الشفهية هي �ن يكون 

 اإلنسان قادرا على اإلتصال �للغة األجنبية إىل صياغة مصطلحة

سمعى الشفوي). �دف الطريقة إىل إنتقان مهارات اإلستماع ال(

والكالم أوال كأساس إلتقان مهارات القراءة والكتابة �نيا.

                                                           
(مدينة : جامعة أم  ،اجتاهات تعليم اللغةغازي مفلح، ١٢

   ٦٣ص.  دونوالسنة) ،القري
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السمعية الشفهية يف  �لطريقة التدريس إجراءات -٢

  تعليم اللغة العربة.

 الشفهية السمعية �لطريقة التدريس إجراءاتمن املمكن 

  :١٣فيما يلي العربة اللغة تعليم يف

 الصور استخدام وميكن( تعليمي نص اختيار -

  .)املناسبة التقنيات أو واألشكال

  .الدرس موضوع إىل االستماع -

  .الدرس حفظ املتعلمني من الطلب -

 أو اللغوية املهارات تقليد املتعلمني من الطلب -

  .فيالدرس املوجودة األمناط

  .يتعلمه ما بتحليل املتعلم قيام -

 االستعانة وميكن املتعلمني، على النص عرض -

  .التعليمية والتقنيات والوسائل �لصور

  .مجلة مجلة، النص قراءة على املتعلمني تدريب -

                                                           

١٣
  ٢١، ص. ...َدلِيُل ُمعلِّم الَعَربِّية علي عبد احملسن احلدييب،   
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 األمناط بعض املتعلمني لكتابة الفرصة إ�حة -

  .الدرس يف املوجودة اللغوية

: مثل تنميتها، املراد اللغوية األمناط على التدريب -

  .إخل...الفراغ تكملة أو التحويل

  .املتعلمني ملستوى وفقاً  االستماع عملية تكرار -

  .الرتمجة استخدام عدم -

 .الدرس تقومي -

أن يعرف ويف إجرائتها عند الفصل فينبغى على املعلم 

اخلطوات السابقة يف تعلم املفردات اللغة العربية �لطريقة السمعية 

الشفوية فبداء �ن يستعد املادة املرتبة املوافقة ملستوى الطالب 

حىت يسهلوا يف تلفيظها وفهمها,وعلى مجيع الطاالب أن ينظم  

كل ذوية.اخلطوات يف تعليم اللغة السمعية الشفوية مثال �ن 

حوار جديدا,ويستعمل املعلم اللغة األجنبية أثناء  يقدم املعلم

  الدرس,كما األداء احلركى والصور والنماذجم لشرح املعاىن.
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وإن معلم فيه يقدم اللغة احلوار أو ثالث مرات  

كنموج,مث تبدأ تدريبات كذلك بتقدمي النموذج اإلجابة 

الصحيحة,و يف أوقات أخرى تصحح أخطاء النطق السليم يف 

اهلدف,مث يكرر الطالب اجللة احلوارية أو املفردات عدة عدة اللغة 

مرات مجعهم مث يكرر فرقة صغرية على كل فرد أن يقدم 

مبفردته.وبعد حفظ احلوار أو املفردات يؤدى أزواج من الطالب 

  احلوار بينما مسع األخرون.

 

 

 مزا� الطريقة السمعية الشفهية وعيو�ا -٣

الشفهية يقدم بعض احملاسن مؤيد هذه الطريقة السمعية 

  وهي :

هذه الطريقة تصور صورة صحيحة للغة و وظيفتها. أن  - ١

إهتماممها مبهاريت      اإلستماع والكالم يف تعليم اللغة 
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الثانية أمر يتفق مع ظروف ا�تمع األنساين املعاصر 

حيث تقدمت وسائل املواصالت وتعددت حاجات 

شر بينهم أمرا الناس بعضهم بعضا. وأصبح االتصااللت

ليس فقط يسريا وممكن التحقيق بل واجب يف حاالت  

 كثشرة.

ترتيب تدريس املهارات اللغوية األربع من االستماع  - ٢

فالكالم فالقراءة فالكاتبة ترتيب يتفق مع الطريفة اليت 

 يتعلم االنسان �ا اللغة األوىل.

هذه الطريقة ميكن للدارس من أن يعرف نفسه لالخرين  - ٣

رية و أن يبادهلم التحية بلغتهم و أن يسأل يف وقت قص

أسئلة بسيطة عنهم وغري ذلك من مواقف يستطيع 

الدارس السيطرة عليها. وهذا يشبع عند االرسني احلاجة 

 إىل األحساس �لنجاح.
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هذه الطريقة تفضل تعليم اللغة من خالل اللغة ذ�ا و  - ٤

ليس من خالل لغات أخرى. ويف الواقع ان أقصر طريقة 

صبح سبيل لكى يفكر الدارس �للغة اليت يتعلمها هو و ا

أن يتعلمها من خالل قواعدها واصوا�ا فقط و ليس من 

خالل قواعد لغة أخرى. وأن الوقت القصري الذي بقيضه 

الدارس متحد� العربية و ال شسئ غريها أجدى بكثري 

من الوقت الطويل الذي يقصيه الدارس نفسه متحد� 

 الرتمجة عن لغته االوىل.العربية من خالل 

أن إستخدام الوسائل املعينة واألنشطة أمر الزم يف هذه  - ٥

الطريقة. ومن املعروف أن الوسائل التعليمية تنقل إىل 

الطالب اخلربة يف شكل يغوضه عن عدم إتصاله 

 املباشر�ا.

هذه الطريقة حتتاج إىل أعداد تدريبات لغوية متنوعة  - ٦

شك أن التدريبات االشكل متعددة األهداف. وال 
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النمطية من شأ�ا تثبيت املهارات اللغوية ومتكني الدارس 

 ١٤من املمارسة الصحيحة للغة.

تشبع هذه الطريقة كثريا من احلاجات الفسية عند  - ٧

الدارسني من حيث متكينهم من إستخدام اللغة 

وتوظيفها. إ�ا يف وقت قصري متكن الدراس من أن يعرف 

يبادهلم التحية بلغتهم وأن يسأل نفسه لآلخرين وأن 

أسئلة بسيطة عنهم وغري ذلك من موافق يستطيع الدراس 

السيطرة عليها زإدارها بكفاءة. وهذا بال شك يشبع عند 

الدارسني احلاجة إىل اإلحساس �لنجاح وإجناز ما يطلب 

منهم، فضال عن جعل اللغة شيئا ذا معىن يف حيا�م 

توبة ال يعرفها إال من املباشرة وليست جمرد رموز مك

 خالل الكتب ويف أساطري الرتاث.
                                                           

(جامعة املدخل إىل تعليم اللغة العربية عزمان إمساعيل،   ١٤

  .٧٤) ض ٢٠٠٤دار السالم :  الرانري اإلسالمية احلكومية،
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أن تعليم اللغة من خالل اللغة ذا�ا وليس من خالل  - ٨

لغات أخرى أمر حيمد هلذه الطريقة. إن من احلقائق اليت 

أثبتها تعليم اللغات األجنبية على مدى السنني أن أقصر 

طريقة وأصح سبيل لكي يفكر الدارس �للغة اليت 

هو أن يتعلمها من خالل قواعدها وأصوهلا فقط يتعلمها 

وليس من خالل قواعد لغة أخرى أو أصوهلم. إن الوقت 

القصري الذي يقضيه الدراس متحد� العربية وال شيء 

غريها أجدى بكثري من الوقت الطويل الذي يقضيه 

الدارس نفسه متحد� العربية من خالل الرتمجة عن لغته 

 األوىل.

الطريقة على إعداد تدريبات لغوية حيرص أنصار هذه  - ٩

متنوعة األشكال متعددة األهداف. وال شك أن 
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التدريبات النمطية من شأ�ا تثبيت املهارات اللغوية 

 ١٥ومتكني الدارس من املمارسة الصحيحة للغة.

  

بعدما نظر� اىل مزا� ميكن اجياز بعض العيوب من هذه 

  الطريقة وهي :

يتطلب النجاح يف تعلم اللغة وفق هذه الطريقة أن يكون  - ١

املعلم ذا كفاءة عالية وقدرة على ابتكار فائقة. إن عليه 

أن يفكر يف كل مرة يف أنشطة تربوية ويف مواقف لغوية 

يستثري الدارسني �ا ويقدم  من خالهلا املفردات واألمناط 

عن اللغوية والرتاكيب. ولعل هذا مما يصرف املعلمني 

إستخدامها وجيعلهم يؤثرون السالمة ويدخرون اجلهد 

                                                           
ج هاملراجع مناعلي أمحد مدكور ورشدي أمحد طعيمة،   ١٥

(دار الفكر العريب، القاهرة  ,اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىتعليم 

  .٣١٢، ص)، ٢٠١٠: 
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أخرى مثل طريقة ويوفرون الوقت وذلك �تباع طرق 

 النحو والرتمجة.

يغايل بعض املعلمني الذين يطبقون هذه الطريقة يف  - ٢

إستخدام قانوين احملاكة والتكرار ويطيلون من الفرتة اليت 

ها، ويكرر حياكي الدارس فيها أمناطا لغوية ال يفهم معنا

. وهذا من شأنه بث دالال�ا ألفاظا أو تعبريات ال يدرك

امللل يف نفوس الدارسني. إن تعليم اللغة الثانية ال يعين أن 

 ننتج ببغاوات يقتصر دورها على التقليد.

قد تؤدي املغاالة أيضا يف التقليددون فهم اجلوانب  - ٣

املتعلقة �لنمط اللغوي احملاكي إىل التعميم اخلاطي من 

جانب الدارسني. ولقد كان للكاتب خربة يف ذلك، فلقد  

كان يعلم اللغة العربية ألحد أساتذة جامعة 

منيسو��لوال�ت املتحدة األمريكية، وكان مما تعلمه 

مري (أنت) ننكقة بفتح التاء مع املذكر األستاذ أن الض
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ويكسرها مع املؤنث. مث سئل األستاذ أن يقرأ هذه اجلملة 

مرة للمذكر وأخرى للمؤنث: " من أين أنت؟" فقال 

األستاذ "من أين أنت ؟" يفتح كل من النون يف "أين" 

والتاء يف "أنت" للمذكر، مث قال األستاذ "من أين أنت؟" 

"أين" والتاء يف "أنت"  للمؤنث.  بكسر كل من النون يف

إن التعميم اخلاطئي أمر ينبغي أن نتوقعة إذا ما طلب من 

الدارس أن يكرر نطق شئ مادون تعليل له أو توضيح 

 ١٦ألسباب النطق أوخلل الرتكيب اللغوي.

هذه الطريقة ال �تم بتدريس القواعد النحوية ان القاعدة  - ٤

احلوار الذي  يتم شرحها من خالل تركيب لغوي ورد يف

يدرسه الطالب. ويف الواقع حيدث اغفال يف كثري من 

                                                           
ج هاملراجع مناعلي أمحد مدكور ورشدي أمحد طعيمة،   ١٦

  .٣١٣، ص ...،تعليم 
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األحيان لبعض القواعد األساسية حيث مل بشكل طبيعي 

 و منطقي احلوار.

هذه الطريقة مناسبة يف تدريس العاديني و متوسطى  - ٥

الذكاء. وأما األذكياء واملبتكر وا�تهدون من الطالب 

ب كثرة التكرار فيحسون �مللل سريعا اىل نفوسهم يسب

 واحملاكة العمياء.

أفضل املدرس الستخدام هذه الطريقة هو الناطق  - ٦

األصلي. وال ميكن أن ندعو الناطق االصلي يف كل 

 املدرس أو املعاهد ليعلم العربية �ندونسيا.

الكالم ليس الشكل الوحيد للغة. فهناك كتابة وهناك  - ٧

 جملدات مكتوبة مل مترمبر حلة الكالم.

املهارات من استماع إىل كالم و إىل قراءة و  ان ترتيب - ٨

اىل كتابة ليس ترتيبا قطيعا ملزما. إذ ميكن تعليم هذه 
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املهارات أو بعضها يف وقت واحد وليس �لضرورة على 

 وجه التتابع.

تعليم اللغة النانية خيتلف اختالفا جوهر� عن إكتساب  - ٩

بطا اللغة األم. فعند إكتساب اللغة األم يكون الطفل مرت

عاتفيا بوالدته و والده واسرته، ويكون يف حاجة الىى 

اللغة ليعرب عن حاجتة األساسية وعاطفه وأفكاره. وعند 

تعليم اللغة األجنبية ال يكون لدى املتعلم ارتباط عاطفي 

قوى �لعلم. كما ال يكون لدى املعلم نفس احلاجة اىل 

 تعلم اللغة االجنبية.

 املفردات  -ب

 وأمهيتها املفردات مفهوم -١

 وقت أ�ا يف كما املعىن محل أدوات هي املفردات إن

 ما يعرب مث يفكر أن يستطيع املتكلم ألن.للتفكري كوسيلة آخر

 إحدى واملفردات. يريد ما بكلمات فكره و �له يف خطر
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األجانب  من العربّية الّلغة متعلم على ينبغي اّليت اللغوية العناصر

 ١٧املرغوبة. اللغوية الكفاءة على ليحصل تعلمها

 فأكثر حرفني من تتكون الىت الكلمة أو اللفظ هي املفردة

 تعليم لذالك اللغة، عناصر من عنصور هي .معىن على وتدل

 املفردات عن املتعلم املدرس إىل من العلوم نقل عملية هو املفردة

 اندانج قالت كما هي واملفردات .الدراسية �ملادة مناسبة

  :تلى كما هي رومانينجسيه

  اللغة ىف كانت الىت الكلمات مجع )١

  الكاتب أو املتكلم عند الكلمات كثري )٢

  العلم جمال ىف يستخدم الكلمات )٣

 ١٨واملنظم البسيط املعجم ىف الكلمات ترتيب )٤
                                                           

تعليم الّلغة العربّية بلغات أخرى : حممود كامل الناقة،   ١٧

القرى ، (مكة املكرمة : جامعة أم طرق تدريسه،  -مداخله–أسسه 

  .١٦١ ) ، ص ١٩٨٥
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    املفردات تعليم -٢

 إيصال وينحصر الرتبية عوامل من عامل التعليم إن

. والعلوم الفنون مبسائل النشء حوافظ وصك ذهن إىل املعلومات

 هو واملعلم. واملعلومات واملتعلم املعّلم هي:  ثالث وعوامله

 املعلومات من خيتار الذي وهو اآلخرين العاملني بني الواسط

 التام والعلم املتعلم دراسة يتضمن فعمله للمتعلم، الالزم املقدار

 حىت املتعلم على منها يلقي ما وخباصة الدراسية �ملعلومات

                                                                                                                     

١٨
تعليم املفردات العربية �ستخدام الغناء لرتقية رييا فطرية،  

، مهارة كالم لطالب الفصل السابع �ملدرسة الثانوية نور الصباح 

البحث العلمي، (شعبة تعليم اللغة العربية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية 

  ٧م) ص.  ٢٠١٤احلكومية سورا��، 
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. ببعض بعضها ومرتبطا منطقيا ترتيبا مرتبة له إيصاهلا عليه يسهل

  :�١٩يت ما العربية املفردات تعليم طرائق بني من

 نطق أو البطاقات، استخدام: مثل( املباشرة اإلسرتاتيجية )١

  ).املتعلمني املفردات أمام

 على كلمة السياق(تعرض من املعىن ختمني إسرتاتيجية )٢

 معىن حتديد منه ويطلب مسموع، أو قرائي نص املتعلم أو

 .)من السياق املفردة

 إىل املتعلم (يرجع القاموس أو املعجم استخدام إسرتاتيجية )٣

 .)املفردات داللة ليعرف أوالقاموس؛ املعجم

 ملحوظاته املتعلم (يدون امللحوظات تدوين إسرتاتيجية )٤

 على تساعده حبيث له املناسبة �لطريقة عن املفردات

 .)املفردات تذكر
                                                           

، ص. ...َدلِيُل ُمعلِّم الَعَربِّية احملسن احلدييب، علي عبد   ١٩

٣٠  
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 .واالستدعاء التَّذكُّر إسرتاتيجية )٥

 املهمة املفردات بتحديد املفتاحية، الكلمات إسرتاتيجية )٦

 أو القراءة خالل من سواء يتعلمه، كل موضوع يف

 .االستماع

 الدرس، عنوان يكتب: (مثالً  املفاهيم خرائط إسرتاتيجية )٧

  .)فيه اجلديدة ويكتب املفردات

  

   ٢٠:املفردات بتعليم اخلاصة اللغوية املبار�ت

 من ويُطلب كلمة، تُقدَّم حيث: والقافية الوزن طريقة )١

 كرمي،: (مثل نفسه، الوزن على بكلمة املتعلم اإلتيان

  .)إخل...كليم حليم،

                                                           
  ٣١ص. َدلِيُل ُمعلِّم الَعَربِّية... علي عبداحملسن احلدييب،   ٢٠
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 رجس، جسر،: كلمة الكلمة (مثل حروف تقليب طريقة )٢

  ).إخل ...سرج

  مجيل: واحد (مثل حرف يف ختتلف اليت الكلمات طريقة )٣

  مجيع،

  .)إخل...حممد  وأمحد )٤

 نريد: (مثل معني حبرف تبدأ اليت الكلمات طريقة )٥

 على، علي، علم، عني،: حبرف العني تبدأ كلمات

  .)إخل...عنب

 نريد: (مثل معني حبرف تنتهي اليت الكلمات طريقة )٦

 عامل، مجال، مجيل،: الالم تنتهي حبرف كلمات

 .)إخل...برتقال

: (مثل حمددة حبروف وتنتهي تبدأ اليت الكلمات طريقة )٧

 معلم، مرمي،: �مليم وتنتهي �مليم كلمات تبدأ نريد

 ).إخل...مسلم
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 وتقدميها العربية املفردات مع التعامل عند ويراعى

  :�٢١يت للمتعلمني ما

 األول الدرس يف فمثالً  املفردات، عدد تقدمي يف التَّدرجُّ  )١

  ثالث

  .فشيئاً  شيئاً  العدد يزيد مث مفردات، )٢

  .غريها على الشائعة �لكلمات البدء )٣

  .الطويلة قبل القصرية �ملفردات البدء )٤

  .ا�رَّدة املفردات قبل احملسوسة �ملفردات البدء )٥

 على نطقها يسهل حروف من املكوَّنة �ملفردات البدء )٦

  .غريها

                                                           
  ٣٢ص. َدلِيُل ُمعلِّم الَعَربِّية... علي عبداحملسن احلدييب،   ٢١



٣٩ 

 

 

 على كتابتها مع نطقها يتماثل اليت �ملفردات البدء )٧

  .غريها

  .غريها على تدريسها يسهل اليت �ملفردات البدء )٨

 أذهان يف بتثبيتها يسمح بشكل اللغوية املفردات تكرار )٩

  .املتعلمني

 املستوى يف وخباصة �لشكل، املفردات ضبط مراعاة )١٠

  .األول (االبتدائي)

 تشكيلها وخيتلف الرسم يف تتشابه اليت املفردات ضبط )١١

  .)اجلَنَّة اجلِنَّة، اجلُنَّة،: (مثل

  .السياق خالل من املفردات معىن ببيان االهتمام )١٢

 مفيدة مجل يف وضعها طريق عن اجلديدة املفردات تكرار )١٣

  بصورة

  .متوازنة )١٤

يغة تعليم )١٥   .)وكتابتها (نطقها للمفردة والكتابية الصَّوتية الّصِ



٤٠ 

 

 

 املتعلمني، ملستوى مناسب لغوي سياق بوضع االهتمام )١٦

 أكثر هلا اليت املفردات خاصة املفردة؛ يوضح استخدامات

  )إخل...�ب قلب،عني، : مثل معىن، من

: مثل �ملفردات، اخلاصة اللُّغوية التدريبات يف التنويع )١٧

  تدريبات

 الفراغات وملء أخرى، عن عوضاً  كلمة استخدام )١٨

 سياقات يف واحدة مفردة املناسبة، واستخدام �ملفردة

 اللغوي وفقًا للمستوى املختلفة معانيها لتبيني خمتلفة؛

  .للمتعلمني

 لدى اللغوية الثَّروة تنّمِي اليت اللغوية األنشطة يف التنويع )١٩

  .اللغوي مستواهم املتعلمني حسب

 الدروس يف املضمَّنة �ملفردات لغوي قاموس إعداد )٢٠

 .للمتعلمني املقدَّمة

  



٤١ 

 

 

 الوبرية اللوحة   -ج

  وأمهيتها الوبرية اللوحة مفهوم -١

 التعليمية الوسائل أكثر من البصرية التعليمية الوسيلة تعد

 املعلم على السهل ومن واحمللية، املدرسية البيئة يف وتوافراً  انتشاراً 

 حاسة على البصرية الوسائل وتعتمد وإنتاجها، عليها احلصول

 اليت التعليمية اخلربات من كثرياً  إكسابه يف املتعلم لدى البصر

 الرسائل تنتقل الوسائل هذه طريق وعن سلوكه، تعديل إىل تؤدي

 وتضم التعليمي، االتصال مواقف يف املستقبل إىل املرسل من

 تعتمد و البصر حاسة تستغل الىت الطرق و األدوات من جمموعة

 الصور و الفتوغرافيا، الصور ا�موعة هذه تشتمل و عليها،

 و املختلفة، �نواعها  والشرائح األفالم، وصور الصامتة، املتحركة

 املطبوعة التعليمية املواد املتحركة،و الرسوم و التوضيحية الرسوم

 جملة -مغناطيسية – وبرية: اللوحات و الطباشريية والسبورة

 .واخلرائط النماذج، و حائط



٤٢ 

 

 

اللوحات وسيلة بصرية تستخدم لعرض أو تثبيت املادة 

التعليمية، إذ قد تكتب عليه حروف األلفباء العربية أو كلمات 

أ�م خمتارة أو مصطلحات معينة أو حكم و أمثال أو مجل و 

  . وهى على أنواع منها :٢٢األسبوع  أو شهور السنة

: تعد من الورق املقوى ( الكرتون )،  لوحة اجليوب -

يثبت  يف لوح اآلخر، و فيه عدد من اجليوب يف وضع 

أفقى. و الغرض من هذه اجليوب أن تكون املعدة، حبيث 

  ميكن عرض البطاقات فيها أمام أعني التالميذ.

كون من قطعة قماش ذى وبر تشد : تتاللوحة الوبرية -

على  إطار يناسبها. و الستخدامها تكتب الكلمات أو 

اجلمل، و ترسم الصورة الىت تدل عليها على بطاقات 

                                                           
، ( القاهرة  : تريس فنون اللغة العربيةأمحد على مدكور،     ٢٢

 ١٥٦ ص بدون سنة )،دار املشرق : 



٤٣ 

 

 

الورق املقوى، و تلصق يف ظهورها مواد تساعد على 

 التصاقها �للوحة عند احلاجة.

: و هي لوحة ذات وجه معدىن، تستخدم اللوحة املغنطة -

 .٢٣ة من املمغناطيسبواسطة قطع

: لوحة مصورة يقوم التالميذ �نتجها لوحة البطاقات -

�نفسهم كنشاط  تطبيقى و جمموعة من البطاقات الىت 

 ٢٤يقوم التالميذ برتتيبها اللوحة الوبرية

 تعليم إجراء يف الباحثة تستخدمها الىت اللوحة أما

 لوح عن عبارة وهي.الوبرية اللوحة على تقتصر هي املفردات

 تالئم بطريقة وبري قماش عليه مثبت كافية، مبساحة مستوي،

                                                           

٢٣
 ،تدرسيها طرائق و العربية خصائص معروف،  حممود �يف  

  ٣٤٥)، ص. ١٩٨٥النفائس دار : بريوت(  االوىل، الطبعة

٢٤
 تعليم اللغة العربية بني النطرية و التطبيق،حسني شحاتة،   

  ٣١٢- ٣١١)، ص.  ٢٠٠٠الطبعة املزيدة و منقحة، (القاهرة 



٤٤ 

 

 

 اللوحات ضمن من الوبرية اللوحة .اللوحة من الوظيفي الغرض

 حمتوى حتمل اليت البطاقات بعض لعرض املعلم يستخدمها اليت

 التعليمية أهدافه حتقيق يف مساعدته إىل تؤدي اليت التعليمية املادة

 لوح عن عبارة  ��ا الوبرية اللوحة تعريف ميكن. إليها يسعى اليت

 تالئم بطريقة وبري قماش عليه مثبت كافية، مبساحة مستوي،

  .اللوحة من الوظيفي الغرض

  وأما أمهيتها كما تلي: 

تساعد على تنمية قدرات التالميذ يف اكتساب  )١

  مهارات اإلتصال اجليد.

 تعترب وسيلة من وسائل التعليم الفردي. )٢

 التلميذ وتوفري وقت احلصة.استغالل وقت  )٣

من أساليب التعليم الذايت فإ�ا تعترب تنويًعا  أ�ا مبا )٤

 يف أساليب التدريس.



٤٥ 

 

 

تساعد التالميذ علي نقل أفكارهم إىل غريهم من  )٥

 خالل تقاريرهم اليت يعرضو�ا.

تعترب وسيلة من وسائل تقومي التالميذ من قبل  )٦

 زمالئهم.

التعليمية  تستخدم يف عرض كثري من الوسائل  )٧

 كاخلرائط وامللصقات واللوحات و..اخل.

االستفادة منها يف مجيع املوضوعات واملراحل  )٨

 الدراسية املختلفة.

 تساعد على الفهم ومتييز األشياء. )٩

تعاون على بقاء أثر التعلم لدى التالميذ لفرتات  )١٠

  .٢٥طويلة

                                                           
، متاح "التعليمية العرض لوحاتم، "٢٠١٤، مروى ربيا  ٢٥

 http://120550.-blogspot.co.id/p/blog-page_25.html على

  �٣/١٢/٢٠١٧ريخ الدخول 



٤٦ 

 

 

  

  الوبرية اللوحة إنتاج كيفية -٢

 الكارتون أو الفلني أو األبلكاش من لوحة توفر من بد ال

 وعلى وبري، قماش توفر من بد وال كافية، مبساحة ، املضغوط

 و�طريها اللوحة على القماش ذلك وتثبيت بشد يقوم أن املعلم

 ووضع للوحة كإطار العريض الالصق استخدام مثالً  خاص �طار

    .٢٦خالهلما من املعالق لتثبيت األعلى يف ثقبني

 الرسم طاولة سطح علي الوبرية الفانيال قماش قطعة ضع - ١

   مستوي بشكل

                                                           
، )" الفانيال لوحة(  الوبرية اللوحةم، "٢٠١١، جنيد زبري  ٢٦

-http://nalsubaie.blogspot.co.id/2011/11/blogمتاح على 

post_8367.html  �٣/١٢/٢٠١٧ريخ الدخول  



٤٧ 

 

 

 ، الفانيال قطعة فوق السمك املقوي الورق لوحة ضع - ٢

 عن سم ٥ حوايل تزيد الفانيال قطعة إبعاد أن الحظ

   . املقوي الورق لوح إبعاد

 بزاوية القماش قطعة زوا� مشرط أو مقص بواسطة قص - ٣

٤٥.   

 كما املقوي الورق لوح حواف إيل الصمغ مادة أضف - ٤

   .السابق الشكل يف يظهر

 فوق الطول جهة من القماش قطعة أطراف أحد أطو - ٥

 بوساطة ثبتها مث الصمغ ليالمس اللوحة حواف إحدى

) سم ١٥ لكل دبوس مبعدل طبع مسامري أو د�سة

   . تقريباً 

 قد تكون أن بعد املقابلة اجلهة من) ٥( اخلطوة كرر - ٦

 لوحة سطح يظهر حىت وذلك بقوة الطرف هذا شددت

   .ومشدودا مستو� الفانيال



٤٨ 

 

 

   . األخريني للحافتني �لنسبة) ٦(و) ٥( اخلطوتني كرر - ٧

 غري الصق بشريط الوجه جهة من اللوحة حواف غط - ٨

 قد تكون وبذلك ، جذا� مظهرا يبدو حىت شفاف

  .الوبرية اللوحة إنتاج من انتهيت

  

 اللوحة هذه علي تعرض اليت التعليمية املواد إنتاج يعتمدو 

  :منها املصنوعة اخلامات طبيعة علي

 املقوي الورق من املصنوعة التعليمية املادة حالة يف )١

  :اخلفيف

 الورق هذا من) بطاقات( قطعا مشرط بواسطة قص  ) أ

 أو املكتوبة املادة حجم مع حجمها يتناسب حبيث

 ميكن وحبيث مثال جملة من املقصوصة املصورة أو املرسومة

 . يشاهدها طالب ألبعد �لنسبة بوضوح رؤيتها



٤٩ 

 

 

 قطعة الصمغ بواسطة البطاقات خلف علي ألصق  ) ب

) الفنرتو مادة أو( الصنفرة ورق من أكثر أو صغرية

 سح علي بسهولة البطاقة تثبيت ميكن حىت وذلك

   .الوبرية اللوحة

   :اإلسفنج من املصنوعة التعليمية املادة حالة ويف )٢

 ، سم ٠٫٥ مسك اإلسفنج من قطعة علي ارسم  ) أ

 أو خريطة، أو طري، أو حيوان،:  املطلوب الشكل

  فلوماسرت قلم بواسطة إخل...  هندسي، شكل

  . املطلوب الشكل مشروط بواسطة قص  ) ب

 واتركها مائي، بلون اإلسفنج قطعة رغبت إذا لون  )ج

   . جتف حىت

 سطح علي القليل الضغط مع اإلسفنج قطعة ضع  )د

   .�ا فتلتصق الوبرية اللوحة

  



٥٠ 

 

 

 أو الفانيال قماش من املصنوعة التعليمية املادة حالة يف )٣

   :اللباد

 املطلوب الشكل)  �ختيار قم أو(  ورقة علي ارسم  ) أ

.  

 أن حبيث اللباد أو الفانيال قماش من قطعة قص  ) ب

  .تقريبا املطلوب الشكل حجم ثلثي يساوي حجمها

 خلف اللباد أو الفانيال قطعة الصمغ بواسطة ثبت  )ج 

 هذا تثبيت اآلن ميكنك وبذلك ، املطلوب الشكل

 .الوبرية اللوحة سطح علي الشكل

 

 

 

 

 



٥١ 

 

 

  

 الوبرية للوحةطرق تعليم املفردات � -٣

، فمن املمكن الوبرية �للوحةإذا يريد املعلم تعليم املفردات 

  :٢٧اتباع عدة طرق. وقد تكون الطريقة الطريقة التالية

ينطق املعلم الكلمة والطالب يستمعون. ومن األفضل  .١

 يكررها مرتني أو ثالث مرات.أن 

فيها الكلمة اليت يريد  الوبرية اللوحةيعرض املعلم  .٢

 تعليمها.

 شكال مشكولة السبورة على الكلمة املعلم يكتب .٣

 .كامال

 يعرض املعلم معىن الكلمة �لطريقة اليت يراها مناسبة. .٤

                                                           
ة أساليب تدريس املهارات اللغويعزيز فخر الرازي،   ٢٧

  .٥٩ص. )، ٢٠٠٨جامة شريف هداية هللا، جاكر�، ( ،العربية



٥٢ 

 

 

يستخدم املعلم الكلمة يف مجلة واحدة أو أكثر لتتضح  .٥

 وظيفة الكلمة حنو�.

يكرر الطالب إحدى هذه اجلمل احملنوية على الكلمة  .٦

 تكرارا مجعيا مث فثو� مث فرد�.

يلفت املعلم نظر طالبه إىل طريقة كتابة الكلمة إذا   .٧

 كانت تنظوي على صعو�ت إمالئية

يكتب املعلم على اللوح معىن الكلمة، كما يكتب مجلة  .٨

 تبني استخدام الكلمة.

جلديدة املكتوبة على اللوح يقرأ الطالب قائمة املفردات ا .٩

يكتب الطالب الكلمات ومعانيها واجلمل  أمامهم.

 اجلمل التوضيحية يف دفاترهم.

  

  

  



٥٣ 

 

 

 الوبرية اللوحة عيوبو  مزا� -٤

  :٢٨هي الوبرية اللوحة من بعض مزا�

  .الطباشري سبورة مع �ملقارنة نظيفة -

  الوزن خفيفة -

  .اإلعداد سهلة -

  .عديدة مراتٍ  استخدامها ميكن -

  .املطلوب التسلسل وفق األفكار عرض من متكن -

 خمتلفة وطرق �شكال البطاقات استخدام ميكن -

  .التعليمي املوقف حبسب

  .التعليم عملية يف ب املتدر إشراك ميكن -

                                                           
٢٨

  Arab British Academy for Higher Education، 
، متاح على "وعيوب مزا� الوبرية اللوحة م، "٢٠١٤

http://www.abahe.co.uk  �٣/١٢/٢٠١٧ريخ الدخول  



٥٤ 

 

 

 بتحضري يقوم حيث املدرب، ووقت جهد ختتصر -

  واحدة وملرة اجللسة، خارج البطاقات

  .)وحفظها عليها احملافظة أحسن إذا( فقط -

 

  :الوبرية اللوحة عيوب

  .املعلومات لعرض جداً  دودة مح مساحة -

  .الطالب من قليل عدد -

  .ً  وحمضرة حمدودة، استخدامات مسبقا -

 مع �ملقارنة املرات، من حمدود لعدد استخدامها -

 .السبورة
 

 

 

 

 



٥٥ 

 

 

 

 



 

٥٥ 

  الثالث فصلال

 ياحلقلإجراءات البحث 

  

 منهج البحث  -أ 

الطريق املؤدي إىل الكشف عن  يعين إن منهج البحث

، �يمن على ةاحلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العام

منهج و  ٢٩سري العقل وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومة.

 البحث العلمي الذي له األثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيعية  هو

أن يعرف أثر  تهتجرييب الذي تستطيع الباحثة بواسطاملنهج ال

نعرف  ٣٠السبب (املتغري املستقل) على النتيجة (املتغري التابع).

البحث التجرييب �نه استخدام التجربة يف إثبات الفروض، أو 

                                                           
، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية العّساف،صاحل بن محد ٢٩

  ٩٠) ص. ٢٠٠٠(الر�ض: مكتبة العبيكان، 
  ٣٠٢ص.  ... ، البحث املدخل إىل صاحل بن محد العّساف،٣٠



٥٦ 

 

 

وهناك من يعرفه �نه  ٣١إثبات الفروض بوساطة التجريب،

الفروض، ومعرفة  مالحظة تتم حتت ظروف مضبوطة إلثبات

العالقات السببية ويقصد �لظروف املضبوطة إدخال املتغري 

كان منهج و  ٣٢التجرييب إىل الواقع، وضبط �ثري املتغريات األخرى.

  تجرييب.البحث الالبحث هذه الرسالة هو 

 نهج التجرييبامل تصميمات - ١

 Pre Experimentalالتمهيدية (التصميمات  )١

Designs( 

 )Stenley( ة فستانلييدوتسمى مبسميات عد

يسميا�ا �لتصميمات التمهيدية، بينما   (Campbell)وكامبل

 (Isaac) ، وايزاك (Mehrenz) ومهرنز(Lehmann) هلمان 

                                                           
البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته  رجاء وحيد دويدري،٣١

  ٢٣٠) ص. ٢٠٠٠، (دمشق: دار الفكر، العلمية
٣٢

  ٢٣٠... ، ص.  ساسياتهالبحث العلمي أ رجاء وحيد دويدري، 



٥٧ 

 

 - Poorيسمو�ا �لتصميمات الرديئة   (Michael)ومايكل 

Designsأما تكمان ،(Takman)   فال يرى أنه ميكن أن توصف

وهذه التصميمات  Non – Designs.بتصميمات فيقول عنها 

الىت ال يتم فيها ضبط املتغريات ضبطا مينع من �ثري كل العوائق 

  .الىت تعوق الصدق الداخلي للتجربة

 True Experimentalالتصميمات التجريبية ( )٢

Designs( 

ويقصد �ا تلك التصميمات الىت يتم فيها ضبط املتغريات 

اخلارجية ضبطا مينع من �ثري عوائق الصدق الداخلي والصدق 

اخلارجي إىل حد كبري، وكذالك يتم فيها االختيار والتعيني 

  عشوئيا.

 )Factorial Designsالتصميمات العاملية ( )٣

بواسطتها أن  الباحثةوهي التصميمات الىت يستطيع 

يدرس أثر عدد من املتغريات املستقلة عندما تتفاعل مع بعضها 

وذلك خبالف التصميمات التجريبية والتصميمات األولية حيث 

 وال يدرس إال أثر متغري واحد". الباحثةال يطبق 
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 Quazi Experimentalالتصميمات شبه التجريبية ( )٤

Designs( 

ال يتم فيها مسيت هذه التصميمات �ذا االسم ألنه 

االختيار والتعيني عشوئيا، وكذلك ال يتم فيها ضبط املتغريات 

إال أ�ا ال  .ار ضبطها ىف التصميمات التجريبيةاخلارجية مبقد

تصل من حيث تدين ضبط املتغريات ملستوى التصميمات 

الصدق  التمهيدية، وإمنا يتم ضبطها ضبطا حيول بني عوائق

الداخلي والصدق اخلارجي من أن يكون هلا أثر على صدق 

  ٣٣التجربة.

ومما يتوضح أن التصميمات املنهج التجرييب ينقسم إىل 

الىت ال يتم فيها وهي التصميمات التمهيدية أربعة أنواع، األول 

ضبط املتغريات ضبطا مينع من �ثري كل العوائق الىت تعوق 

وهي  التصميمات التجريبيةاخلي للتجربة، والثاين الصدق الد
                                                           

٣٣
-٣١٤ص.  ... ، البحث املدخل إىل صاحل بن محد العّساف،  

٣٢١  
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يتم فيها ضبط املتغريات اخلارجية خبالف التصميمات السابق أي 

ضبطا مينع من �ثري عوائق الصدق الداخلي والصدق اخلارجي 

م فيها االختيار والتعيني عشوئيا، إىل حد كبري، وكذالك يت

الباحثة أن  من خالهلا يستطيع التصميمات العامليةوالثالث 

يدرس أثر عدد من املتغريات املستقلة عندما تتفاعل مع بعضها 

وميكن معرفة أثر كل متغري عندما يتفاعل مع متغري آخر، والرابع 

تعيني ال يتم فيها االختيار والوهي  التصميمات شبه التجريبية

ار ضبطها ىف التصميمات ضبط املتغريات اخلارجية مبقدعشوئيا و 

  التجريبية.

التصميمات التمهيدية جترب الباحثة يف هذا البحث و 

)Pre- Experiment( ،إىل ثالثة أقسام  وينقسيم هذا البحث

 والتصميم   One Shot Case Study مشهور: التصميم األول

والتصميم  ،One Group Pre-Test Post-Test Designالثاين 
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ومن هؤالء  ٣٤. Static-group comparison design الثالث

-One Group Preستخدم الباحثة التصميم الثاين تالتصميمات ف

Test Post-Test Design وقارن الباحثة بني نتائج االختبار ،

   (االختبار القبلي والبعدي) على حتقيق الفروض كالشكل التايل :

  

  

  التفصيل :

 ختبار القبلييرمز لال: ]١خ[الرمز  -

 ختبار البعدييرمز لال: ]٢خ[الرمز  -

، أي للمتغريات تجريبيةيرمز لل: ]  x [الرمز  -

 املستقلة

 ٣٥: يرمز للمجموعة التجريبية]ت [الرمز  -

  :ويتلخص هذا التصميم يف اخلطوات اآلتية
                                                           

٣٤
   ٣١٦-٣١٥ ص. ... ، البحث املدخل إىل صاحل بن محد العّساف، 

٣٥
  ٣١٤ص.  ... ، البحث املدخل إىل صاحل بن محد العّساف، 

  ٢خ x  ١خ  ت
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على  )Pre-Test(إجراء قياس أو اختبار قبلي  - ١

ا�موعة موضع االختبار قبل إدخال املتغري املستقل، 

 أو املتغري التجرييب.

إدخال املتغري التجرييب على ا�موعة وفًقا لضوابط   - ٢

 حتددها الباحثة.

إجراء اختبار بعدي ملعرفة أثر املتغري التجرييب على   - ٣

 املتغري التابع.

 حساب الفرق بني القياسني القبلي والبعدي، واختبار - ٤

  ٣٦داللة هذا الفرق إحصائي�ا.

 نهج التجرييباملخطوات تطبيق   )٥

خطوات تطبيق املنهج التجرييب ختتلف �ختالف 

تصميماته، فما يتطلبه تصميم من خطوات قد تقل أو تكثر عما 

                                                           
٣٦

العلوم  مناهج البحث وأصول التحليل يفإبراهيم البيومي غامن،  

  ١٤٠،  ص )مكتبة الشروق الدولية(، االجتماعية
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يتطلبه تصميم اخر وذلك طبقا لطبيعة التصميم. وتصميم البحث 

  عرب اخلطوات التالية:

ضرورة حترير املشكلة حمل الدراسة والتجريب، ليس على  .۱

تشق جهده تتار اخلطوات األخرى وال ختأن  الباحثة

  ويضيع وقته.

صياغة املشكلة يف فروض واضحة ودقيقة قابلة للتحقيق  .۲

واالختبار. حبيث يكون مؤدى الفروض أن هناك 

  عالقة منتظمة بني حادثة معينة ومتغرية حمددة.

�يت مرحلة اختيار تصميم جتريبية مناسب،  بني ذلك .۳

واختيار العينة اليت ستجار�ا. وتصنيف أفراد العينة 

بدقة حتت ا�موعة التجريبية وا�موعة الضابطة، 

التأكيد من تساوي ا�موعتني وتعادهلم وتشبهها من 

مجيع الوجوه إال وجها واحدا، وهو املتعلق �لعامل 
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�موعة التجريبية وال يوجد يف التجرييب الذي يوجد يف ا

  ٣٧ا�موعة األخرى.

 البحث وعينة جمتمع  -ب 

إن جمتمع البحث مصطلح علمي منهجي يراد به كل من 

ميكني أن تعمم عليه نتائج البحث سواء كان جمموعة أفراد أو  

كتب أو مباين مدرسية. وذلك طبقا للمجال املوضوعي ملشكلة 

ويكون جمتمع من هذا البحث هو مجيع الطلبة  ٣٨البحث.

 ١٤٠وعددهم  �Darussyariah Banda Acehملدرسة الثانوية 

  طالبا.

 Populationالعينة وهي فئة متثل جمتمع البحث ( وأما

Research أو مجهور البحث، أي مجيع مفردات الظاهر اليت (

                                                           
 ، ص....  صول التحليلمناهج البحث وأإبراهيم البيومي غامن، ٣٧

۱۴۸   
٣٨

  ٩١ص.  ... ، البحث املدخل إىل صاحل بن محد العّساف، 
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الذين ، أو مجيع األفراد أو األشخاص أو األشياء الباحثةتدرسها 

عتمد تطريقة اختيار العينة و  ٣٩يكونون موضوع مشكلة البحث.

. وتقال أيضا (Purposive Sampling) �لطريقة العمدية الباحثة

هلذه الطريقة �لطريقة املقصودة، أو االختبار �خلربة وهي تعين أن 

فردة أو تلك ن هذه املومعرفته � الباحثةأساس االختبار خربة 

عينة  هلذا البحث الطالب  واختار الباحثة ٤٠.البحثمتثل ا�تمع 

  .طالبا ٣٦عددهم  ويبلغ (أ) ألولفصل 

 

   أدوات البحث   -د

وأما أدوات البحث املستخدمة جلمع البيا�ت فيعتمد 

  على األدوات التالية: الباحثة

  

 
                                                           

٣٩
  ٣٠٥... ، ص.  ساسياتهالبحث العلمي أ رجاء وحيد دويدري، 

  ٩٩ص.  ... ، البحثاملدخل إىل  صاحل بن محد العّساف،٤٠
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 خطة التعليم -١

 املواد إعداد عمليةأن خطة التعليم هي جمموعة من 

 لتحقيق الوقت وحتديد والتقييمها وأساليب هاوسائلو  التعليمية

  ٤١.معني هدف

ومرشدة يف  خطة التعليم ليكون دليالواستخدم الباحثة 

لرتقية قدرة الطلبة  وسيلة اللوحة الوبريةاجرائ التعليم بتطبيق 

 .العرابية فهم املفردات على

 اإلختبارات -٢

واالختبار أداة قياس مثل املرت أو امليزان. يقيس خصائص 

أو يتعرف إىل صفات ىف األشياء أو األفراد. وهو عينة السلوك 

املنوي قياسه، إذ ال ميكن �ي حال من األحوال أن يضع 
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الفاحص كل األسئلة أو الفقرات املمكنة يف االختبار؛ ألن معىن 

  ٤٢ذلك وضع آالف األسئلة أو الفقرات.

من  طلبالختبار هو جمموعة األسئلة الذي يواملراد �

�دف قياس مستواهن يف مهارة لغوية  هلا الدارسني أن يستجنب

معينة وبيان مدى يقدمه فيها ومقارنته بزمالئه. جيري االختبار 

واالختبار البعدي (Pre-Test) مرتني يف دوره ومها االختبار القبلي 

)Post-Test(.  

 )Pre-Test( اإلختبار القبلي -

وهو االختبار الذي حتتربه ا�موعتان التجريبة والضابطة 

قبل إجراء التجربة بغرض حتديد املستوى التحصيل الدراسي 

لديهما يف مدة القواعد مثال قبل التجربة وحىت يتسىن معرفة أثر 

   ٤٣التجربة يف حتسينه.

                                                           
٤٢

حث العلمي يف الرتبية املوجز يف منهج البسيف اإلسالم سعد عمر،  

  ١٠١ ) ص.٢٠٠٩: دار الفكر، ، (دمشقيةنسانوالعلوم اإل

٤٣
  ٣٠٧ ص. ... ، البحثاملدخل إىل  محد العّساف،صاحل بن  
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إجراء قبل  )Pre- Test(�إلختبار القبلي  الباحثةقوم ت

النصوص املتكاملة وهي إعطاء األسئلة  طريقةتعليم النحو ب عملية

  لطالب على ما جيري داخل الفصل.

  )Post-Test(اإلختبار البعدي  -

وهو االختبار الذي ختتربه ا�موعتان التجريبية والضابطة 

بعد إجراء التجربة بغرض حتديد مستوى التحصيل الدراسي 

التجربة لقياس األثر  لديهما يف مادة القواعد مثال بعد إجراء

الذي أحدثه تطبيق املتغري املستقل (التعليم املربمج) على املتغري 

  ٤٤التابع (التحصيل الدراسي).

بعد  )Post- Test(�إلختبار البعدي  الباحثةقوم تو 

وهي إعطاء األسئلة النصوص املتكاملة  طريقةعملية تعليم النحو ب

يتكون هذا اإلختبار على مخس  لطالب لتقومي نتائجهم األخرية.

  عشرة األسئلة.

                                                           
٤٤

  ٣٠٧ ص. ... ، البحثاملدخل إىل  صاحل بن محد العّساف، 



٦٨ 
 

 

 

 الباحثة هاقدمت البحث ت واتهذه أدستخدم الباحثة ت

على فعالية استعمال وسيلة اللوحة الوبرية عرف يل البعلى الط

 لرتقية قدرة الطلبة على فهم املفردات العرابية.

 املقابلة الشخصية -٣

ة من أدوات البحث، وهى اإن املقابلة الشخصية هى أد

مع شخص اخر أو أشخاص  الباحثةحمادثة مواجهة يقوم �ا 

اخرين، هدفها إستشارة أنواع معينة من املعلومات الستغالهلا يف 

  ٤٥.حبث علمي أو لالستعانة �ا يف التوجيه والتشخيص و العالج

لز�دة قوم الباحثة �ملقابلة الشخصية مع مسؤولني تس

 Darusة التدريس النوحو �ملدرسة الثنوية البيا�ت عن عملي

Syari`ah وسيلة  واملعرفة على استجابة الطالب عن تطبيق

 .العرابية فهم املفردات لرتقية قدرة الطلبة على اللوحة الوبرية

 

                                                           
٤٥

  ٣٨٨ص. .… املدخل إىل البحثصاحل ابن امحد العساف،  
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 طريقة حتليل البيا�ت  -ه

حتليل أسلوب معاجلة املعلومات وخطوات تصميم  إنّ 

حتدد األسلوب الذي سوف الباحثة أن نبغي على ، فتالبحث

 طبقه ملعاجلة املعلومات قبل البدء يف تنفيذ البحث.ت

  

  وأساليب معاجلة املعلومات تقع حتت قسمني رئيسني مها:

في : ويقصد به إستنتاج املؤشرات يالتحليل الك - ١

واألدلة الكيفية وحماوالت الربط بني احلقائق وإستنتاج 

 العالقات.

ليل املعلومات رقميا، أي التحليل الكمي : ويقصد به حت

  ٤٦إستنتاج املؤشرات واألدلة الرقمية الدالة على الظاهرة املدرسة.

                                                           
  .١٠٤ص.  ... ، البحث املدخل إىل ،صاحل بن محد العّساف ٤٦
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فاحمللل الكمي يتعامل مع أرقم معربة عن أفكر ورآء، ومير 

  التحليل الكمي للمعلومات بثالثة مراحل هي:

 مرحلة تنظيم املعلومات وعرضها -

 مرحلة وصف املعلومات -

 ٤٧مرحلة التحليل املعلومات. -

لتحليل البيا�ت يف هذه الرسالة حتليال   الباحثةستعمل تف

 كميا.

 حتليل عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي - ١

وأما النظام حتليل البيا�ت لنتيجة االختبار القبلي 

 فستعمل الباحثة الرموز كما يلي: )T-Testوالبعدي �ختبارات (

  اهلدف معرفة الفرق بني متوسطني مرتبطني (أيإذا كان 

 لعينة واحدة) فيطبق اختبارت طبقا للقانون التايل:

                                                           
  ١٠٤ص.  ... ، املدخل إىلصاحل بن محد العّساف، ٤٧
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متوسطة الفروق

اخلطأ املغياري للفروق
=  ت

 

 :وبتعبري ر�ضي يصاغ القانون كما يلي  

  

 =ت

  

  حيث أن :

 الفروق. ة= متوسط  م ف

  = جمموع مربعات إحنرافات الفروق.٢مج ح 

  ٤٨= عدد أفراد العينة.  ن 

  ٣٫١ دولاجل

 النتائج يف االختبارين   

                                                           
٤٨

  ١٤١-١٤٠ ص. ... ، املدخل إىل ،محد العّسافصاحل بن  

  ٢مج ح 

 م ف

 )١-ن (ن
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  الطالب

درجا�م 

يف 

االجابة 

  األوىل

درجا�م 

يف 

االجابة 

  الثانية

الفرق 

بني 

  االجابتني

االحنراف 

عن 

متوسطة 

  الفروق

مربع (االحنراف عن 

  متوسطة الفرق )

  ...  ...  ...  ...  ...  الطالب األول

  ...  ...  ...  ...  ...  الطالب الثاين

  ...  ...  ...  ...  ...  اخل

  ...  ...  ...  ...  ...  ا�موع

وإلستخراج داللة الفرق بني متوسط االجابتني، ال بد من 

  إتباع اخلطوات التالية:

إعداد جدول يتكون من ستة حقول كما هو موضح   - ١

 يف اجلدوال أعاله

 حساب متوسط االجابة األوىل  - ٢

 حساب متوسط االجابة الثانية  - ٣
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 الفرق ةحساب متوسط  - ٤

    اختبارت التايل:تطبيق قانون   - ٥

  

 = ت

  

  

 

)، أى عدد أفراد ١-حتديد درجة احلرية وهي ن (ن  - ٦

 العينة �قصا واحد.

مراجعة اجلدوال اإلحصائية اخلاصة بقيم ت ملعرفة   - ٧

هل القيمة ذات داللة إحصائية عند املستوى الذي 

أم ال؟ فإذا كانت قيمة ت احملسوبة  الباحثةحدده 

أصغر من قيمة ت يف جدوال عند مستوى الداللة 

وأمام درجة احلرية تقبل الفرضية  الباحثةالذي حدده 

بتني وهذا يدل اأي أنه ليس هناك فرق بني االج

  ٢مج ح 

 م ف

 )١-ن (ن
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على أن الطالب مل يستفيدوا كثريا من املقرر الذي 

 ٤٩درسوه.

] ٠, ٠١داللة بـ[حدد مستوى ال الباحثةولنفرض أن 

  حملسوبة أصعر من قيمة ت.فيتضح أن قيمة �

] فيتضح أيضا أن ٠, ٠٥أما إذا حدد مستوى الداللة بـ[

  قيمة ت احملسوبة أصعر من قيمة ت.

  

  

  

 للمدرسةحتليل بيا�ت الورقة املالحظة  -٢

وتقوم الباحثة بتحليل البيا�ت عن نتيجة ورقة املالحظة 

  فتستخدم القانون كما يلي : 

� =
�

�
� ١۰۰ ٪ 

                                                           
٤٩

  ١٤٣-١٤٢ ص. ...، املدخل إىل ،صاحل بن محد العّساف 



٧٥ 
 

 

 

  : النسبة املؤية P  البيان :

     R جمموعة القيمة احلصولة عليها :  

   T ٥٠ : النتيجة الكاملة 
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٧٦  

  الفصل الرابع

  نتائج البحث

 

 عرض البيا�ت  -أ 

شرح الباحثة يف الفصل السابق فيما يتعلق مبنهج لقد 

تريد الباحثة أن تبحث مما تتعلق البحث. ويف هذا الفصل 

ببيا�ت هذا البحث، منها نتائج املالحظة املباشرة واملقابلة 

نتائج االختبار من االختبار القبلي الشخصية واالختبار. وتتكون 

واالختبار البعدي. االختبار القبلي يؤديه الباحثة قبل تطبيق 

"الطريقة السمعية الشفهية �ستخدام وسيلة اللوحة الوبرية" 

واالختبار البعدي تؤديه الباحثة بعد تطبيق "الطريقة السمعية 

  الشفهية �ستخدام وسيلة اللوحة الوبرية".

ثة نتائج البحث اليت وجدها بعد قيام البحث عرض الباحت

للصف الألوىل. وتطبق الباحثة  MTsS Darussyari`ahبـــــــ 
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بـــــــ  الطريقة السمعية الشفهية �ستخدام وسيلة اللوحة الوبرية

MTsS Darussyari`ah  للحصول على البيا�ت يف البحث

ادة إعتمادا على إف ٢٠١٩-٢٠١٨التجرييب للسنة الدراسية 

كلية الرتبية و�هيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمية العميد  

-B: احلكومية بندا أتشيه برقم

1093/Un.08/FTK/KP.07.6/01/2018  ينائري ٢٢يف �ريخ 

 عن إذن مجع البيا�ت فيه. ٢٠١٨

 عن ميدان البحث ةحمل -١

 املدارس إنشاء مليثاق وفقا ١٩٦٦ عام منذ أنشئت

 آتشيه مقاطعة د�نة لوزارة اإلقليمي املكتب عن الصادرة اخلاصة

  .١٩٩٣ فرباير ٢٠ بتاريخ D/WA/MTs/002/1993: رقم

 Darussyari`ahالثنوية اإلسالمية  املدرسة ومن اهلدف

  :هو
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 قبوهلم ميكن الذين اخلرجيني وكمية نوعية حتسني 

 .)ودين عام( اجلودة عايل تعليم يف

 األكادميية وغري األكادميية القدرات تطوير 

 .للطالب

 من استخدامها ميكن اليت احلياتية املهارات توفري 

 .ا�تمع يف اليومية احلياة يف الطلبة قبل

 تتميز اليت املدرسة بيئة يف الدينية احلياة حتقيق 

 واإلبداعي والتواضع والصادق الصادق �لسلوك

 .واملستقل

 التعليم وموظفي للمعلمني املهين التطوير تسهيل 

 و يدمج تعليمي منوذج تطويرImtaq والعلوم 

 والتكنولوجيا

 املدرسة إدارة حوسبة تنفيذ 
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 وسيلة �ستخدام الشفهية السمعية الطريقةطبيق  -٢

 الوبرية اللوحة

الطريقة السمعية الشفهية عملية تطبيق  ةري الباحثجت

فهم على  ةبلرتقية قدرة الطل �ستخدام وسيلة اللوحة الوبرية

يف عملية التعليم  ةكمدرس  ةقوم الباحثت. و العربيةاملفردات 

فهم املفردات يف  الطلبةعند تطبيق هذه الطريقة إلرشاد 

  . العربية

تطبيق بحث يف تدريس املفردات العربية بالوأما توقيت 

ميكن  الطريقة السمعية الشفهية �ستخدام وسيلة اللوحة الوبرية

  عرضها يف اجلدول التالية:
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  ٤٫١ اجلدول

  التوقيت التجرييب

  العملية  التاريخ  اليوم  اللقاء

  اإلختبار القبلي  ٢٠١٨\١١\١٩  الإلثنني  اللقاء األول

  تدريس املفردات العربية  ٢٠١٨\١١\١٩  الإلثنني  اللقاء الثاين

تدريس املفردات العربية   ٢٠١٨\١١\٢٢  اخلميس  اللقاء الثالث

الطريقة بتطبيق 

  السمعية الشفهية

تدريس املفردات العربية   ٢٠١٨\١١\٢٤ السَّْبتِ   الرابعاللقاء 

الطريقة بتطبيق 

السمعية الشفهية 

�ستخدام وسيلة 

  اللوحة الوبرية
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اللقاء 

  اخلامس

  اإلختبار البعدي  ٢٠١٨\١١\٢٤  السَّْبتِ 

الطريقة السمعية الشفهية تطبيق تنقسم الباحثة عملية 

يف هذا البحث إىل اخلامس االول  �ستخدام وسيلة اللوحة الوبرية

يف  الإلثننيوالثاين يوم  ٢٠١٨\١١\١٩يف �ريخ  الإلثننييوم 

يف �ريخ  اخلميسوالثالث يوم  ٢٠١٨\١١\�١٩ريخ 

يف �ريخ  السَّْبتِ والرابع يوم  ٢٠١٨\١١\٢٢

يف �ريخ  السَّْبتِ واخلامس يوم  ٢٠١٨\١١\٢٤

٢٠١٨\١١\٢٤.  

يف اللقاء األول جتري الباحثة اإلختبار القبلي بغرض 

حتديد مستوى التحصيل الدراسي قبل اجراء التجريبة حىت تتسىن 

معرفة أثر التجريبة. ويف اللقاء اخلامس جتري الباحثة اإلختبار 

البعدي بغرض حتديد مستوى حتصيل الدراسي بعد اجراء التجريبة 
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املتغري املستقل على املتغري لقياس األثر الدراسي أحدثه تطبيق 

  التابع.

وأما يف اللقاء الثاين والثالث والرابع قام الباحثة كمدرسة 

الطريقة السمعية الشفهية تطبيق تدريس املفردات وتطبق فيه 

. وعملية تدريس املفردات وتطبق �ستخدام وسيلة اللوحة الوبرية

عند  الوبرية الطريقة السمعية الشفهية �ستخدام وسيلة اللوحةفيه 

  تدريس املفردات العربية يف الفصل األول كالتايل:

 �ستخدام الشفهية السمعية الطريقة تطبيق عملية  ) أ

 الوبرية اللوحة وسيلة

  مقدمة )١

بدأ عملية تالفصل �لقاء السالم، و  ةل املدرسخدت -

 التعليم بقراءة الدعاء

 نظم موقف اجللوستاملدرس كشف احلضور و تحقق ت -
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األولية  ربةعرفة األولية / اخلاملسأل أسئلة حول تمتهيد:  -

 هاملواد اليت ستدرس� ةبللطل

 أهداف التعليم ةلقي املدرست -

 يمصف املعلمون الرسوم التوضيحية لنماذج التعلت -

الطريقة السمعية الشفهية ووسيلة مفهوم  ةشرح املدرست -

فردات وكيفية تطبيقها يف تدريس امل اللوحة الوبرية

 العربية

الطريقة السمعية الشفهية ووسيلة اللوحة  ةوزع املدرست -

 عن استقالل االندونيسيا الوبرية

  

 األنشطة األساسية )٢

 ظاإلحلا  

 فردات العربية يف كتاب الدرسي امل الطلبة الحظت -

 فردات العربيةاملتسمع الطلبة قراءة املدرس عن  -

  قراءة جهرية فردات العربيةاملتقرا أحد الطلبة  -



٨٤ 
 

 

 

 التساؤل 

 غري الواضحة فردات العربيةعن امل الطلبةسأل ت -

اليت مل  فردات العربيةاملبعضهم البعض عن  الطلبةسأل ت -

 يتم فهمها

عن  فردات العربيةحول امل الطلبةو  ةدرسل املاءستت -

 استقالل االندنيسيا

  مر املدرسة الطلبة على أن تستنبطون املفردات العربية� -

 ستكشافاال 

 ةفرادامل للبحث عن معىن اخوا�م مع الطلبةناقش ت -

 فردات العربيةاملاألمثلة اجلديدة حسب  الطلبةيت � -

اليت مناقشة جلعل مجل وفقا للتعليمات  ملديه الطلبةكل  -

  قدمها املدرسة

 ةساعدامل 

 درساليت قدمها امل التدريباتجبمع  الطلبةقوم كل ت -
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بعضهم ليصحها  عشوائيا التدريباتبتقسيم  ةقوم املدرست -

 البعض

  همأصدقاء قدمها قوم الطلبة بتصحيح اجلمل اليتت -

 االتصاالت 

 نتائج مناقشتهم حول معىن كل مفردات الطلبةشرح ت -

العبارات البسيطة �ستخدام مفرادات اليت مت  الطلبةذکر ت -

  هاتدريس

  االختتام )٣

ملواد اليت مت بطرح األسئلة واإلجابة علی ا ةدرسقوم املت -

 تدريسها

 اليت مت تنفيذها يمالتعلعملية على  ةدرسعكس املت -

اليت مت  يمالتعل عمليةإىل إكمال  الطلبة ةدرسدعو املت -

 اتباعها مباشرة

املواد اليت سيدرسها يف اللقاء القادم على  ةاملدرسشرح ت -

 سبيل اإلختصار



٨٦ 
 

 

 

 العلم ةالدوافع �جلهد على طلب ةعطي املدرست -

عملية التعليم بقراءة الدعاء وصالة على  ةتتم املدرسخت -

 صلى هللا عليه وسلم نيبال

  

 ومناقشتها حتليل البيا�ت  -ب 

 السمعية الطريقة العربية املفردات تدريس عملية -١

  الوبرية اللوحة وسيلة �ستخدام الشفهية

MTsS Darussyari`ah  هو مدرسة العصري اإلسالمي

الذي يدرس فيه علوما متنوعا كما يف املدرسة احلكومية األخرى، 

الدراسي فيه فيتبع  وأما املنهجويدرس فيه أيضا الرتاث االسالمية. 

عملية  تبدأ. املدرسة احلكوميةاملنهج لوزارة االد�ن املنظم مبنهج 

 ١٣:٣٠ا حىت الساعة صباح ٧:٤٥يف الساعة  التعليم والتعلم

  .�ارا
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 MTsSيف  املفردات العربيةمدة وتدريس 

Darussyari`ah يف ثال�ء يوم ال أيمرتني يف االسبوع  جتري

. ويوم األربع يف الساعة ١١:٠٠حىت الساعة  ٠٩:١٥ الساعة

هذه البيا�ت  توافقوتمتاما.  ١٠صباحا حىت  الساعة  ٠٩:١٥

مع  ة الشخصيةعند  املقابل ة�لنتائج اليت حصل عليها الباحث

ما كتاب أو . ٢٠١٨\١١\١٩ �ريخ يفدرسة مادة النحو م

اللغة  تعليمكتاب ال  ووه املفردات العربيةتدريس املستخدم عند 

  .العربية للصف األول

 عملية التعليمعند  ةها املدرسستخدماليت ت الطريقةوأما 

حىت  ةبللطل املفردات العربيةعرض حيث ي هي الطريقة القياسية

حسب  مثلةاألعطى يفهمو�ا مث تطلب منهم حفظها وبعد ذلك ي

الىت متت تدريسها. وأحيا� يستخدم فيها أيضا طريقة  املفردات

السمعية الشفهية. والوسائل املستخدمة فيها هي وسيلة اللوحة 
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الوبرية وتستخدم ايصا الوسائل األخرى مثل البطاقة والصورة 

  يمية املشهورة.وغريمها من الوسائل التعل

راءى الباحثة عند بداية عملية تدريس أن الطلبة تستغرق 

م هناك يالتعل أثناءولكن يف إىل شرح املواد اليت شرحها املدرسة 

ة إىل عندما سأل الباحثيم. عند عملية التعل ينامبعض الطلبة 

 كثافة  بسببأنه رمبا  املدرسة أجاب األمر هذا  املدرسة عن

  األنشطة املدرسة حىت ينام الطلبة عند عملية التعليم.

طلب تاليت مت تدريسها ى الدراسي عن املواد لقياس مستو 

وطلب منهم املدروسة  املواد على أن تستنتج الطلبةمن  درسةامل

التدريبات  يعطي إليهم وكذلك تني األمثلة اجلديدة منها.أن �

ة مع نتائج املقابل هذه البيا�ت وتتوافق .الواجب املنزيلو 

  .٢٠١٨\١١\٢٣ �ريخ يف ةاليت أجراها الباحث الشخصية
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 حتليل نتيجة الطلبة يف االختبار القبلي والبعدي -٢

الطريقة تطبيق املفردات العربية بفعالية تدريس وملعرفة 

ــــــ السمعية الشفهية �ستخدام وسيلة اللوحة الوبرية   MTsSبـ

Darussyari`ah على  ةبعد العملية التجريبية فاعتمد الباحث

كما    الطلبةكن عرض نتائج اختبار متالبعدي. و القبلي و  االختبار

  يف اجلدول اآليت:

 

  االختبار القبلي  ) أ

جراء البحث ملعرفة إقبلي قبل ختبار الإلم الباحثة �قا

 اليت الطلبةنتيجة  أماو . املفردات العربيةيف تدريس الطلبة قدرة 

كما املكتوبة ىف اجلدول   قبليختبار الإلامن  ةحصلها الباحث

 :تاليةال
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  ٤٫٢ اجلدول

  نتائج اإلختبار القبلي

  نتيجة  الطالباتأمساء   الرقم 

 ٤٠  ) ١الطالب (   ١

 ٥٠  )٢الطالب (  ٢

 ٥٠  )٣الطالب (  ٣

 ٥٠  )٤الطالب (  ٤

 ٣٠  )٥الطالب (  ٥

 ٦٠  )٦الطالب (  ٦

 ٥٠  )٧الطالب (  ٧

 ٩٠  )٨الطالب (  ٨

 ١٠٠  )٩الطالب (  ٩
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 ٦٠  )١٠الطالب (  ١٠

 ٧٠  )١١الطالب (  ١١

 ٧٠  )١٢الطالب (  ١٢

 ٧٠  )١٣الطالب (  ١٣

 ٥٠  )١٤الطالب (  ١٤

 ١٠٠  )١٥الطالب (  ١٥

 ٥٠  )١٦الطالب (  ١٦

 ٧٠  )١٧الطالب (  ١٧

 ٦٠  )١٨الطالب (  ١٨

 ١٠٠  )١٩الطالب (  ١٩

 ٦٠  )٢٠الطالب (  ٢٠
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 ٦٠  )٢١(الطالب   ٢١

 ٦٠  )٢٢الطالب (  ٢٢

 ٦٠  )٢٣الطالب (  ٢٣

 ٩٠  )٢٤الطالب (  ٢٤

 ١٠٠  )٢٥الطالب (   ٢٥

 ٧٠  )٢٦الطالب (  ٢٦

 ٥٠  )٢٧الطالب (  ٢٧

 ٥٠  )٢٨الطالب (  ٢٨

 ٦٠  )٢٩الطالب (  ٢٩

 ٦٠  )٣٠الطالب (  ٣٠

  ١٩٤٠  جمموع
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 ٦٤،٦٦= ٣٠÷ ١٩٤٠  معدل

٪  

االختبار القبلي على  الطلبةمن هذه البيا�ت حصل 

  ٪. ٦٤،٦٦نتيجة املعدلة 

  

  اإلختبار البعدي -١

جراء البحث ملعرفة إبعدي بعد ختبار الإلقام الباحثة �

الطلبة الىت ما نتيجة وأ. املفردات العربيةيف تدريس  الطلبةقدرة 

اجلدول  يفكما املكتوبة   لبعديختبار االمن ا ةحصلها الباحث

 تية:اآل

  ٤٫٣ اجلدول

  اإلختبار البعدينتائج 

  نتيجة  الطالباتأمساء   الرقم
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 ٥٠  ) ١الطالب (   ١

 ١٠٠  )٢الطالب (  ٢

 ٨٠  )٣الطالب (  ٣

 ١٠٠  )٤الطالب (  ٤

 ١٠٠  )٥الطالب (  ٥

 ١٠٠  )٦الطالب (  ٦

 ١٠٠  )٧الطالب (  ٧

 ١٠٠  )٨الطالب (  ٨

 ١٠٠  )٩الطالب (  ٩

 ١٠٠  )١٠الطالب (  ١٠

 ٩٠  )١١الطالب (  ١١
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 ١٠٠  )١٢(الطالب   ١٢

 ١٠٠  )١٣الطالب (  ١٣

 ١٠٠  )١٤الطالب (  ١٤

 ١٠٠  )١٥الطالب (  ١٥

 ٨٠  )١٦الطالب (  ١٦

 ١٠٠  )١٧الطالب (  ١٧

 ١٠٠  )١٨الطالب (  ١٨

 ١٠٠  )١٩الطالب (  ١٩

 ١٠٠  )٢٠الطالب (  ٢٠

 ١٠٠  )٢١الطالب (  ٢١

 ١٠٠  )٢٢الطالب (  ٢٢
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 ١٠٠  )٢٣الطالب (  ٢٣

 ١٠٠  )٢٤الطالب (  ٢٤

 ١٠٠  )٢٥الطالب (   ٢٥

 ١٠٠  )٢٦الطالب (  ٢٦

 ١٠٠  )٢٧الطالب (  ٢٧

 ٨٠  )٢٨الطالب (  ٢٨

 ١٠٠  )٢٩الطالب (  ٢٩

 ١٠٠  )٣٠الطالب (  ٣٠

  ٢٨٨٠  جمموع

  ٪ ٩٦= ٣٠÷ ٢٨٨٠  معدل

االختبار البعدي على  الطلبةمن هذه البيا�ت حصل 

 ٪. ٩٦نتيجة املعدلة 
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تحليل البيا�ت يف هذا ل ةستخدم الباحثتذي أما القانون الو 

  القانون التايل:البحث هو 

    

    ت=  

 

  

  حيث أن:

 الفروق. ة= متوسط  م ف

  = جمموع مربعات إحنرافات الفروق.٢مج ح

  = عدد أفراد العينة  ن  

  

  

  ٢مج ح 

 م ف

-ن (ن
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  ٤٫٤ اجلدول

ونتيجة االختبار جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي 

  البعدي

نتيجة   الطلبة

لالختبار  

  القبلي

نتيجة 

لالختبار      

  البعدي

الفرق بني 

  االختبارين

مربع 

(االحنراف 

عن متوسطة 

  الفروق)

١٠٠ ١٠- ٥٠ ٤٠  ١  

٢٥٠٠ ٥٠- ١٠٠ ٥٠  ٢ 

٩٠٠ ٣٠- ٨٠ ٥٠  ٣ 

٢٥٠٠ ٥٠- ١٠٠ ٥٠  ٤ 

٤٩٠٠ ٧٠- ١٠٠ ٣٠  ٥ 

١٦٠٠ ٤٠- ١٠٠ ٦٠  ٦ 
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٢٥٠٠ ٥٠- ١٠٠ ٥٠  ٧ 

١٠٠ ١٠- ١٠٠ ٩٠  ٨ 

٠ ٠ ١٠٠ ١٠٠  ٩ 

١٦٠٠ ٤٠- ١٠٠ ٦٠  ١٠ 

٤٠٠ ٢٠- ٩٠ ٧٠  ١١ 

٩٠٠ ٣٠- ١٠٠ ٧٠  ١٢ 

٩٠٠ ٣٠- ١٠٠ ٧٠  ١٣ 

٢٥٠٠ ٥٠- ١٠٠ ٥٠  ١٤ 

٠ ٠ ١٠٠ ١٠٠  ١٥ 

٩٠٠ ٣٠- ٨٠ ٥٠  ١٦ 

٤٠٠ ٢٠- ١٠٠ ٧٠  ١٧ 
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٩٠٠ ٣٠- ١٠٠ ٦٠  ١٨ 

٠ ٠ ١٠٠ ١٠٠  ١٩ 

١٦٠٠ ٤٠- ١٠٠ ٦٠  ٢٠ 

١٦٠٠ ٤٠- ١٠٠ ٦٠  ٢١ 

١٦٠٠ ٤٠- ١٠٠ ٦٠  ٢٢ 

١٦٠٠ ٤٠- ١٠٠ ٦٠  ٢٣ 

١٠٠ ١٠- ١٠٠ ٩٠  ٢٤ 

٠ ٠ ١٠٠ ١٠٠  ٢٥ 

٩٠٠ ٣٠- ١٠٠ ٧٠  ٢٦ 

٢٥٠٠ ٥٠- ١٠٠ ٥٠  ٢٧ 

٩٠٠ ٣٠- ٨٠ ٥٠  ٢٨ 
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١٦٠٠ ٤٠- ١٠٠ ٦٠  ٢٩ 

١٦٠٠ ٤٠- ١٠٠ ٦٠  ٣٠ 

 ٣٧٦٠٠ ٩٢٠-  ٢٨٨٠  ١٩٤٠  ا�موع

تعتمد وإلستخراج داللة الفرق بني متوسطي االجابتني، 

  الباحثة على اخلطوات التالية:

إعداد جدول يتكون من ستة حقول كما هو موضح  - ١

 يف اجلدول أعاله.

 ٣٠÷ ١٩٤٠حساب متوسط االختبار القبلي وهو  - ٢

=٦٤،٦٦ 

 ٣٠÷ ٢٨٨٠حساب متوسط االختبار البعدي وهو  - ٣

=٩٦ 

-=   ٣٠÷  ٩٢٠- حساب متوسطة الفروق وهو   - ٤

٣٠،٦٦ 

 تطبيق قانون : - ٥



١٠٢ 
 

 

 

 

  ت =                    

     

−٣٠،٦٦

�٣٧٦٠٠

۳۰ (۳۰ − ۱)

=  ت

−٣٠،٦٦

�٣٧٦٠٠

۸٧۰

=  ت

  ٢مج ح 

 ف م

 )١-ن (ن



١٠٣ 
 

 

 

−٣٠،٦٦

�٤٣, ٢١

۱

=  ت

−٣٠،٦٦

٦, ٥٧
=  ت

٤, ٦٦ =  ت

ليقارن  ٤،٦٦) tوحتسب الباحثة أن النتيجة ت (

 �لنتيجة اجلدول �لرموز: 

Db= N-١ 

Db=١-٣٠ 

     Db=٢٩ 
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النتيجة ت اجلدول  ، فتوجدDbوبعد أن حسب الباحثة 

ويف  ٢٬٠٤وهو  ٥٪) signifikansiعلى مستوي الداللة (

إذا كانت .٢٬٧٦وهو  ١٪) signifikansiمستوي الداللة (

اجلدول) فيكون -احلساب) متساوية أو أكرب (ت-النتيجة (ت

الفرض الصفري مردودا والفرض البديل مقبوال. وإذا كانت 

اجلدول) فيكون -يجة (تاحلساب) مل تبلغ إىل النت-النتيجة (ت

 الفرض الصفري مقبوال والفرض البديل مردودا.

نتيجة ت احلساب يف هذا البحث أن  فوجاد الباحثة

) signifikansiونتيجة ت اجلدول على مستوي الداللة ( ٤،٦٦

وهو  ٪١) signifikansi، ويف مستوي الداللة (٢٬٠٤وهو  ٪٥

دول . فنتيجة ت احلساب أكرب من نتيجة ت اجل٢٬٧٦

ولذلك الفرض الصفري مردود ، )٢٬٧٦ <٤،٦٦ >٢٬٠٤(

فرض البديل مقبوال يعين يكون استعمال الطريقة السمعية وال
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لرتقية  عند الطلبة فعاال الشفهية �ستخدام وسيلة اللوحة الوبرية

  فهم املفردات العربية.على  ةبقدرة الطل

  

 املباشرة املالحظة نتيجةحتليل نتيجة الطلبة يف  -٣

 البحث كأداة املباشرة املالحظة ةالباحث أيضا ستخدمتو 

  :التايل اجلدول يف ظهر كما ونتيجته البيا�ت، جلمع

  ٤٫٥ اجلدول

  نتيجة املالحظة املباشرة

  معايري  الرقم
  النتيجة

٤  ٣  ٢  ١  

          مقدمة 

  √      الفصل �لقاء  ةل املدرسخدت  ١
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بدأ عملية التعليم بقراءة تالسالم، و 

 الدعاء

٢  
املدرس كشف احلضور تحقق ت

  نظم موقف اجللوستو 
      √  

  √       أهداف التعليم ةلقي املدرست  ٣

٤  
صف املعلمون الرسوم التوضيحية ت

  يملنماذج التعل
    √    

  األنشطة األساسية

٥  
فردات العربية يف  امل الطلبة الحظت

 كتاب الدرسي
      √  

  √      تسمع الطلبة قراءة املدرس عن   ٦
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  فردات العربيةامل

٧  
 فردات العربيةاملتقرا أحد الطلبة 

 قراءة جهرية
      √  

٨  
 فردات العربيةعن امل الطلبةسأل ت

  غري الواضحة
      √ 

٩  
بعضهم البعض عن  الطلبةسأل ت

 اليت مل يتم فهمها فردات العربيةامل
    √    

١٠  

حول  الطلبةو  ةدرسل املاءستتت

عن استقالل  فردات العربيةامل

  االندنيسيا

      √  

١١  
على أن  الطلبة ةمر املدرس�

  فردات العربيةستنبطون املت
      √  
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١٢  
للبحث  اخوا�م مع الطلبةناقش ت

 ةفرادامل عن معىن
    √    

١٣  

مناقشة جلعل  ملديه الطلبةكل 

اليت قدمها مجل وفقا للتعليمات 

 ةاملدرس

  √      

  االختتام

١٤  

بطرح األسئلة  ةدرسقوم املت

مت  ملواد اليتواإلجابة علی ا

  تدريسها

  √      

١٥  
 يمعملية التعلعلى  ةدرسعكس املت

  اليت مت تنفيذها
    √    

    √    إىل إكمال  الطلبة ةدرسدعو املت  ١٦
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  اليت مت اتباعها مباشرة يمالتعل عملية

١٧  

املواد اليت سيدرسها  ةاملدرسشرح ت

يف اللقاء القادم على سبيل 

 اإلختصار

    √    

١٨  

عملية التعليم بقراءة  ةتتم املدرسخت

صلى هللا  الدعاء وصالة على النيب

  عليه وسلم

      √  

وحتدد الباحث املسند يف أنشطة تعلم الطالبات عند 

  :إجراء عملية التعلم إىل مخسة احوال، فهو كما يلى

  %   = جيد جدا ١٠٠ – ٨٦

  %     = جيد  ٨٥ – ٧٦

  %    = مقبول ٧٥ – ٦٠
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  %    = �قص ٥٥ – ٥٩

  %   = فشل ٥٤من   >

املباشرة  يف حتليل بيا�ت املالحظة ةواستعملت الباحث

استعمال ت عند إجراء عملية التعلم على أنشطة تعلم الطالب

يف  الطريقة السمعية الشفهية �ستخدام وسيلة اللوحة الوبرية

  الرمز التايل: التعليم املفردات العربية

    P = 
�

�
 � ٪١٠٠   

  :البيا�ت

P النسبة املعدلة :  

  : جمموع القيمة احلصولة عليها �

  : النتيجة الكاملة �

 وأما حتليل بيا�ت املالحظة املباشرة، فهو كما يلي:
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P = 
�

�
x ٪ ١٠٠  

    = 
٦٢

 ٧٢
  x ١٠٠ ٪  

    = ٠،٩٠  x  ٪ ١٠٠ 

    = ٩٠ ٪  

استعمال الطريقة دل على أن ت ٪ ٩٠و�ذا التقدير 

يف التعليم  �ستخدام وسيلة اللوحة الوبريةالسمعية الشفهية 

حتصل  نتيجتهاألن  تتؤثر يف أنشطة تعلم الطالب املفردات العربية

على التقدير جيد جدا، وهذا التأثري ظاهر يف دوافعهم ومحاستهم 

  عند إجراء عملية التعلم.

  حتقيق الفروض  ج_

  الفروض الذي قدمها الباحثة يف هذا البحث فهي:وأما   

الطريقة السمعية الشفهية �ستخدام " عمالاستكان  - ١

لرتقية قدرة الطلبة على فهم  " فعاالوسيلة اللوحة الوبرية
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-وهذا الفرض مقبوال ألن النتيجة ت .املفردات العربية

اجلدول -احلساب أكرب من النتيجة ت

)٢٬٧٥ >٤،٦٦<٢٬٠٤(. 

الطريقة السمعية الشفهية �ستخدام "عمال كان است - ٢

لرتقية قدرة الطلبة  ن فعاالو يك "الوبرية وسيلة اللوحة

وهذا الفرض مردود ألن  .على فهم املفردات العربية

 اجلدول.-احلساب أكرب من النتيجة ت-النتيجة ت

تدل على أن  ٪ ٩٠ شرةاة املبنتيجة ملحظكان  - ٣

استعمال الطريقة السمعية الشفهية �ستخدام وسيلة 

تؤثر يف أنشطة  ربيةيف التعليم املفردات الع اللوحة الوبرية

نتيجتها حتصل على التقدير جيد ألن  تعلم الطالبت

جدا، وهذا التأثري ظاهر يف دوافعهم ومحاستهم عند 

 إجراء عملية التعلم.
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 الفصل اخلامس

  اخلامتة

  

 نتائج البحث  - أ

استعمال يف األبواب السابقة عن  ةالباحثبحث توقد 

 يف تعليم الطريقة السمعية الشفهية �ستخدام وسيلة اللوحة الوبرية

، متربهن على أن تطبيق هذه الوسيلة ترقي قدرة املفردات العربية

  :تعلم. وهذا كما جند دليال على أنالطلبة يف عملية التعليم وال

ية �ستخدام الطريقة السمعية الشفه" عمالكان است   - ٤

لرتقية قدرة الطلبة على فهم  " فعاالوسيلة اللوحة الوبرية

-ألن النتيجة ت وهذا الفرض مقبول .املفردات العربية

اجلدول -احلساب أكرب من النتيجة ت

)٢٬٧٥ >٤،٦٦<٢٬٠٤(. 

الطريقة السمعية الشفهية �ستخدام "عمال كان است - ٥

لرتقية قدرة الطلبة على  ن فعاالو يك "وسيلة اللوحة الوبرية
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ألن النتيجة  اوهذا الفرض مردود .فهم املفردات العربية

 اجلدول.- احلساب أكرب من النتيجة ت- ت

تدل على أن  ٪ ٩٠ نتيجة ملحضة املبشرةكان  - ٦

استعمال الطريقة السمعية الشفهية �ستخدام وسيلة 

تؤثر يف أنشطة  تعليم املفردات العربيةيف  اللوحة الوبرية

نتيجتها حتصل على التقدير جيد ألن  تعلم الطالبت

جدا، وهذا التأثري ظاهر يف دوافعهم ومحاستهم عند إجراء 

 عملية التعلم.
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 .هرةالعريب، القا
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  .أم القرى

 طرائق و العربية خصائص ،١٩٨٥ معروف،  حممود �يف
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post_8367.html  �٣/١٢/٢٠١٧ريخ الدخول 
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PRETEST- POSTEST 

 ِكَتاب .١

َبة .٢  َحِقيـْ

 قـََلم .٣

 ِممَْسَحة .٤

 ُكْرِسيّ  .٥

 ِمْسَطَرة .٦

 ُكرَّاَسة .٧

 َسبـُّْورَة .٨

 َمْكَتب .٩

 

 

 

 



 
 

 

 

 

LEMBARAN OBSERVASI GURU 

 

Nama Sekolah  : MTsS Darussyari`ah 

Kelas/Semester  : VII/ Ganjil 

 

A. Petunjuk : 

Berilah tanda cek () pada kolom nilai yang sesuai 

menurut penilaian Bapak / Ibu  :  

1. Berati Kurang Baik  

2. Berati Sedang 

3. Berarti Baik 

4. Berarti Sangat Baik 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

B. Lembar Pengamatan :  

 

No Aspek yang diamati 
Nilai  

1 2 3 4 

1. Kegiatan awal: 

1. Guru mengucapkan salam. 

2. Siswa membaca doa sebelum belajar. 

3. Guru memeriksa kehadiran siswa dan 

mengkondisikan 

siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

4. Kemampuan guru dalam menyampaikan 

tujuan pembelajaran. 

 

  

 

  
 
 

2. Kegiatan Inti: 

1. ketepatan guru dalam menerapkan metode 

dan media sesuai dengan materi. 

2. Kemampuan guru dalam membagikan 

kelompok 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

3. Kemampuan guru dalam menjelaskan 

mufradat kepada siswa dengan 

menggunakan papan flanel. 

4. Kreativitas guru dalam menyesuaikan 

contoh-contoh yang tepat dengan 

menggunakan media  papan flanel. 

5. Kemampuan guru untuk mendorong 

siswa bertanya. 

6. Kemampuan guru menanggapi petanyaan 

siswa. 

7. Kemampuan guru mendorong siswa 

untuk menjawab pertanyaan teman 

dengan menggunakan media papan 

flanel. 

8. Kemampuan guru dalam memberikan 

penguatan. 

9. Tata cara memberikan apresiasi dan pujian 

untuk siswa yang menjawab dengan benar. 

3. Kegiatan Akhir:     
 



 
 

 

 

1. Kemampuan guru dalam merangkum materi 

pembelajaran bersama siswa. 

2. Kemampuan guru mengevaluasi 

kemampuan  siswa. 

3. Tata cara guru dalam penyampaian pesan 

moral. 

4. Kemapuan guru melakukan refleksi. 

5. Kemampuan guru menutup pelajaran. 

 

 

 

 

                                                

                                               

           Banda Aceh, 12 November 2018 

           Observer 

 

 

                    Mahfuzah 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

 

 

 

  السرية الذاتية

  أوال: البيا�ت الشخصية

   حمفوظة:   اإلسم الكامل  -

       ١٤٠٢٠٢٠٨٩ :  رقم القيد  -

يوين  ٠٢، Samalanga :  حمل و�ريخ امليالد -

١٩٩٦   

   اإل�ث   :  اجلنس -

   اإلسالم :  الدين  -

   إندونيسيا:   اجلنسية -

   متزوجة :   احلالة اإلجتماعية  -

   دار السالم، بند آتشية :  العنوان -

   الطالبة:   العمل -



 
 

 

 

:  الربيد األلكرتوىن -

mahfuzah.leubhob@gmail.com 

    أيّوب  :  اسم األب -

   فالح:   العمل -

 نور ليال:   ألماسم ا -

   فالحة :  العمل -

 Samalanga, Bireuen:  العنوان -

  

  �نيا: خليفة التعليم 

     MIN Samalanga)،٢٠٠٧املدرسة اإلبتدائية ( -

 )MTsN Samalanga، ٢٠١٠(  املدرسة املتوسطة -

 ) MAN Samalanga، ٢٠١٣املدرسة الثانية ( -



 
 

 

 

املعلمني قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و�هيل  -

جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، بند  آتشية، سنة 

  م.٢٠١٩-٢٠١٤

  


