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 اإلهداء
 أهدي هذا البحث :

إىل والدّي احملبوبُت أيب زلمد ديُت وأمي  سييت مرّّي اللذان  ال يزاالن يؤثران يف  .ٔ
 أموري وربياين صغَتا

 وإىل محو اللذين قد دفعاين يف اهناء ىذا البحث  .ٕ
 هناء ىذا البحثإذي قد دفعاين يف )مت علمُت ( الوإىل أخي كبَت  .ٖ
ىت ظهر شعور البحث يف تعليم ٍت اللغة العربية حنو يعلم نو إىل أساتذيت  الذي .ٗ

 العربية لغةال
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 كلمة الشكر والتقدير
احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلُت، وعلى الو 

 وأصحابو الطاىرين، ومن تبعو باحسان  إىل يوم الدين. أما بعد.
اهلل علي  فلك احلمد ياريب ترض على جزيل نعمك وعظيم عطائك وقد من 

أن أقدم بالشكر والتقدير إىل الذين   -بعد محدهلل تعاىل -بادتام ىذا البحث. ويسرين
ومل يبخل أحدىم بشيء كان ذلم الفضل الكبَت يف اصلاز ىذا البحث إىل حيز الوجود 

 طلب، وال يشكو مهما ترددت إليو لالشتشارة واالستعانة. ومنهم.
 رئيس اجلامعة زلمدية ماترام اج الرشد عبد غٍت بوصفواحلالدكتور  -ٔ
 عميد كلية الدينية اإلسالميةبوصفو درس. عبد الوىاب ادلاجستَت  -ٕ
 بوصفو رئيس القسم اللغة العرية حسنان ادلاجستَت -ٖ
 الدكتور نصار دين بوصفو ادلشرف األول على كتابة ىذا البحث فيها  -ٗ
 د. أمحد حلواين شافعي بوصفو ادلشرف األول على كتابة ىذا البحث فيها  -٘

عسى اهلل أن جيعل أعماذلم خالصة لوجو الكرّي وأن يزيهم اهلل خَتا كثَتا 
 ويعطيهم ىدايتو وتوفيقو وغفرتو ورضوانو.
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 المستخلص
 بعنوان ٜٕٕٜٖٕٙٓٓٓٔٓٙٓٔٗ٘ٔٔٓ: رقم اجلمعي مجادي جيانشية، حبث علمي

ركز منارات على اتقان ادلفردات دلمحد أسرة الرسوم ادلتحركة أثَت استخدام أت"
لدى الطالب يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة زلمدية ماترام العام 

ر دين، ادلشرف انص الدكتور:  األولادلشرف . "ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ يالدراس
 شافعي : د. أمحد حلواينالثاين

ادلستخدمة يف تعلم اللغة العربية. هتدف ىذه  الوسائلالرسوم ادلتحركة ىي إحدى  
 للطالب الذين يستخدمون وسائدى االرسالة إىل حتديد مدى خضرة إتقان ادلفردات ل

الرسوم ادلتحركة يف  ليستخدمون وسائالطالب الذين ال لدى الرسوم ادلتحركة وإتقان 
. من ادلتوقع أن توفر ىذه ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ ماترام العام الدراسيمدية زل ادلتوسطةدرسة ادل

يف ماترام مدية زل ادلتوسطةدرسة ادلالنتيجة شرارة اإلسهام الفكري يف ادلدارس ، وخاصة 
يب يف شكل ب. ىذا النوع من البحث ىو تصميم شبو جتريوسائل تعليم للطلإضافة 

تصميم رلموعة حتكم غَت مكافئة. أخذ العينات باستخدام التقنيات. تألفت عينة عدم 
القدرة على االحتمال مع عينة البحث من الفصل السابع الذي مت تقسيمو كمجموعة 

طالب بيانات مأخوذة من بيانات ادلالحظة  ٓٔجتريبية ورلموعة حتكم ، وبلغ كل منها 
البيانات مع أوراق ادلالحظة وادلقابالت والوثائق. تستخدم ىذه األولية. تقنيات مجع 

الدراسة متطلبات أداة االختبار صحة وموثوقية. تقنيات حتليل البيانات باستخدام اختبار 
)ادلستوى احلقيقي( باستخدام  Tاحلالة الطبيعية ، واختبار التجانس واختبار الفرضية 

SPSS  ت واختبار الفرضيات اليت مت القيام هبا ، ديكن . نتائج حتليل البيانإٓاإلصدار
 ٘ٓ.ٓبينما مت رفض  sig. (2-tailed) = 0،000استنتاجها واليت ديكن رؤيتها من قيمة 

وفئة  ٔٔٔ،ٙٚيف الفصل التجرييب ( ، ومت قبوذلا مبقارنة ادلتوسط ٘ٓ.ٓ> ٓٓ.ٓ)
تأثَت كبَت على شلا يعٍت أنو ديكن االستنتاج أنو يوجد  ٕٕٕٓٙالتحكم ادلتوسطة 

الرسوم ادلتحركة إلتقان مفردات الطالب يف مدرسة مطرم احملمدية  وسائلاستخدام 
 ادلتوسطة.
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 تعليم اللغة العرية، ادلفردات  الكلمات األساسية: الرسو ادلتحركة
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 ياتالمحتو 
 أ............................................... الخارجية صفحة العنوان
 ب ............................................... الداخلية صفحة العنوان

 ج .................................. ة الموافقة على مناقشة البحث صفح
 د ......................................................... رسالة رسمية

  ه ...................................... صفحة التقرير عن أصالة البحث
 و .............................. صفحة االعتماد من طرف لجنة المناقشة

 ز .............................................................. الشعار 
 ح ............................................................. اإلهداء 

 ط .................................................. كلمة الشكر وتقدير
 ك ................................................... المستلخص العربي

 ل .............................................. المستلخص اإلندونيسي
 م ................................................ المستلحص اإلجليزية

 ن ........................................................... المحتويات
 ف....................................................... قائمة الجدوال

 الفصل األول : أساسية البحث 
 ٔ ................................................ خلفية البحث-أ 
 ٗ ................................................. أسئلة البحث-ب 
 ٗ ............................................... ىداف البحثأ-ج 
 ٘ ................................................. نوافع البحث-د 
 ٘ ................................................ حدود البحث-ه 
 ٙ ............................................ حتديد ادلصطلحات-و 
 ٚ .............................................الدراسات السابقة -ز 

 



 
 

 ف
 
 

 الفصل الثاني: اإلطار النظري
 االطار النظري -أ 

 ٜ ........................................... تعليم اللغة العربية  (ٔ
 ٓٔ ............................................... عناصر اللغة (ٕ

 االطار الفكر -ب 
 فروض البحث  -ج 

 منهج البحثالفصل الثالث: 
 ٜٔ .............................................. تصميم البحث -أ 
 ٜٔ .......................................... رلموع البحث وعينة-ب 
 ٕٔ ................................................. داة البحث أ-ج 
 ٕٕ ......................................... أسلوب مجع البيانات-د 
 ٖٕ ............................................... ببياناتلحتليل ا-ه 

 إجراءة البحث:  رابعالفصل ال
 ٕٗ………………………………تصحيح أداة البحث..-أ 
 ٕ٘………………………………اجلمع وعرض البيانات-ب 
 ٕٙ…….…………………………حتليل البيانات.......-ج 
 ٜٕ..…………….…………………نتائج حتليل البيانات-د 

 نتائج البيانات مناقشةها: الخامس الفصل
 ٖٖ.....…………صورة عامة عن ادلدرسة ادلتوسطة زلمدية ماترام - أ

 ٘ٗ.……………………………جتربة فروض البحث...- ب
 ٛٗ……………………….…………مناقشة البيانات- ت

  الخاتمة: الستةالفصل 
 ٔ٘.....…………………….…………نتائج البحث - أ

 ٙ٘…………………………….………االقتراحات - ب
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 دوالالج
 ٕٓ..راقبةادل تجربية وفصلاليف فصل  نتائج اختبار الفرضية األول :0.2الجدوال 
 ٕٚ..........يف الفصل جتربية وفصل مراقبة نتائج اختبار االول :9.2الجدوال 
 ٖٔ........يف الفصل جتربية وفصل مراقبة نتائج االختبار االخر :4.2الجدوال 

 ٖ٘..........................................أعدد ادلعلمُت: 0.0ل الجدوا
ماترام يف آخر ثالث  عدد طالب ادلدرسة ادلتوسطة احملمدية : 9.0الجدوال 

 ٖٚ...........................................( سنواتٖ)
 ٖ٘............................األول يف ادلدرسة  كل الرسم :4.0الجدوال 

 ٚٗ....................................اختبار الفرضية نتائج: 2.0ل الجدوا
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 الفصل األول
 اسية البحثأس

 خلفية البحث -أ 
 ٕدور الفردية واإلجتماعية. واللغة ذلاكانت اللغة وسيلة لإلتصال بُت   

مهم يف حياة اإلنسان األن اللغة وسيلة يستخدمها اإلنسان لإلتصال باآلخرين. 
اللغة ىي رلموعة من الرموز الصوتية اليت حيكمها نظام معُت واليت يتعارف أفراد 
رلتمع ذي ثقافة معينة على دالالهتل، من أجل حتقيق اإلتصال بُت بعضهم 

هبوا فيها كل حسب ختصصو اللغة وظائف عديدة عرضها العلماء وأس ٖوبعض.
وليس ادلقام ىذا مقام تفصيل. بيد أنو ديكن حسر ىذه الوظائف يف مخس 

( الوظيفة الشخصية ٔوظائف رئيسية ديكن عرضها بصورة سلتصرة فيما يلي: )
( ٘(الوظيفة ادلرجعية، )ٗ( الوظيفة التوجيهية، )ٖ( الوظيفة التبادلية، )ٕ)

 ٗالواظفة اخليالية.
العربية ىي إحدى اللغات يف العامل. واللغة العرية ىي اللغة كانت اللغة 

اإلسالم وادلسلمُت هبا نزل القرآن دستورا للمسلمُت كما قال اهلل تعاىل يف كتابو 
 ٘الكرّي: إنّآأَنزَْلَنُو قُ ْرءناً َعرَبِّيا ّلَعّلُكْم تَ ْعِقُلونَ 

الرمرز ادلتمثلة يف احلروف اللغة العربية ىي كغَتىا من اللغات رلموعة من 
أصواتا معينة تعطِت  أكثر ىت تستدعى نطقا واحدامنها أواذلجائية العربية ال

بية مكانة خاصة بُت لغات من يفهم ىذه اللغة. واللغة العر  دالالت يدركها
العامل كما أن أمهية ىذه اللغة تزيد يوما بعد يوم يف عصرنا احلاضر. وترمجة أمهية 

أهنا لغة  -ٕأهنا لغة القرآن الكرّي  -ٔربية إىل األسباب األتية: ىذه اللغة الع
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، )مصر: جامعة ادلنصورة، العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبوتعليم رشد أمحد طعيمة، 
ٜٜٔٛ،)ٕٔ3

4ٕٔ-ٔٔ(،ٕ٘ٓٓ، الثقافة )القاىرة: دار تعليم اللغة العربيةمصطفى رسالن، 

  ٘(ٕٔالقرآن سورة يوسف ) 
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أن  -٘ذلا ادلكانة اإلقتصادية للعرب  -ٗأهنا لغة احلديث الشريف  -ٖالصالة 
عدد متكلمى العربية كثَت يف العا مل. و يف معا رض ذكر األمهية التعلمية للغة 

مناصا من احلاديث عن ىذا العربية واقبال غَت ناطقُت هبا على تعلمها ال صلد 
 ٙإقبال والداوافع الىت دتكن وراءه.

البالدنا إندونسيا اليت كان معظم  أمهية اللغة العربية يف على إعتمادا
ك بنشاة وجود سكنها من ادلسلمُت، فمن الالزم أن يتعلم اللغة العربية. فظهر ذل

زلمدية ادلدرسة ادلتوسطة  احداىا ٚادلدارس واجلامعات اإلسالميةادلعاىد الًت بية و 
 .ماترام

التعليم ىو عملية يف مساعدة الطالب ال كتساب ادلعارف وادلهارات بأن 
يكونوا متغَتين بأنفسهم. وقيل أيضا، إّن حقيقة التعليم ىي ادلهاوالت اليت حيل 

واللغة هبا الطالب مشكالهتم. وإذاكانت اللغة يف حياة اإلنسان التصال التعليم 
يف التعليم وكما ان التعليم وسيلة من وسائل تطوير  قة. فاللغة آداةعالقة وثي

اللغة وتنميتها. وىدف تدريس اللغة لدى الطالب لتنمية مهاراهتم اللغوية يف 
فلتعليم أركان أربعة ىي: ادلعلم  ٛترقية الطاقة البشرية يف حياهتم احلالية وادلستقبلة.

اللغة العربية ىي ترقية قدرة الطالب علي وادلتعلم وادلادة والطريقة . أّما تعليم
النطق الصحيح للغ والتكلم مع الناطقُت بالعربية كالم معربا يف ادلعٌت سليما يف 
األداء وكذلك ترقية الطالب بللغة العربية بدق وطالقة . ورأى زلمد علي اخلويل 

                                                             
)"حبث" اجلامعة اإلسالمية  تعلم اللغة العربية الطالبات ادلدرسة العالية بادلعهد العصردوي وجيايانت ٙ

  ٔ(.ٕٔٔٓاحلكومية، بفونوروغو، 
ا بضة الصوفية وناسهندلدرسة الثانوية االسالمية معهد تعليم اللغة العربية يف انصاردين.احبث: العلمي،"7

ٕ٘ٓٓ،ٕ. جامعة متارام االسالمية احلكمية.لومبوك الشركية
مهارة الكتابة اإلشائية يف قسم اللغة بادلدرسة الثانوية مشكالت تدريس اللغة العربية يف خَت اذلداية، "ٛ

".)حبث العلمي، جامعة اإلسالمية احلكومية ماترام، ٖٕٔٓاإلسالمية احلكومية الثانية اللعام الدراسي 
ٕٖٓٔ،)ٔ 
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اتيجيات أو بأن تعليم اللغة العربية ىي الفعال حيتاخ اىل الطرق التعليمية واإلسًت 
 ٜأألساليب السليمة تسهيال ذلم يف احلصول على أىدافها ادلرجوة.

العربية كاللغات األخرين يف العامل ذلا ادلهارات اللغوية األربع  ةتعليم اللغ
. وذلا العناصر ، ومهارة القراءة، ومهارة كتابةوىي مهارة اإلستماع، ومهارة الكالم

 الغوية من صوت وصورة وتركيب.
على العنوان فيليم كرتون  بحثم يف ىذه الاستخدذي يال م ادلتحركةالرسو 

، وشاىد ٕٗٔٓيناير  ٚٔالذي مت إنتاجو يف  مركز مناراتمن موقع أسرة خالد 
 .subscriber ٛٓٚمرة مع  ٜٛٚ،ٛما يصل إىل 

عملية تعليم ذلك الناجية حيتاج عن اتقان ادلفردات. ادلفردات لدى يف 
صلوب أو ادلهارة. ويف عملية تعليم ادلفردات حيتاج ايل اللغة العربية يف اال

والسائل الصحيحة مثل استخدام فيليم كرتون ألن فيليم كرتون كثَت صفاتو 
 .للحصول عليو وسهليربى

 ادلتوسطة ادلدرسة ىي العربية اللغة تدريس عقد اليت ادلدرسة احدى
ث تعترب حي اإلسالميةادلتوسطة  ادلدرسةىذه ادلدرسة خيتلف عن  .متارام زلمدية

فالعربية رلرد مادة إضافية حىت ال  تعليمية،الرئيسي يف  ادةاللغة العربية ىي ادل
يكون الطالب متحمسُت للغاية وجيعلون مفرداهتم غَت جيدة مقًتنة بغياب 

يم  مثل فيل االحسنية حبيث حيتاج الطالب إىل وسائل الكاف الكافيةوسائل 
خاصًة يف إتقان مفردات  ىذامناسبا لعملية التعلميم كرتون يعد فيل ٓٔ.كرتون

 ا ألنفهو جيد أيض يم كرتونانتباه طالب فيلالطالب ألنو باإلضافة إىل جذب 
ى ا وبشكل صحيح حىت يعتاد الطالب علالطالب يسمعون نطق ادلفردات جيد

 .بصحيح مساع ادلفردات وسهولة استخدام

                                                             
ٕٓ-ٜٔ(ٜٙٛٔ، )الرياض: ادلملكة العربية السعودية ، أساليب تدريس اللغة العربيةزلمد علي اخلويل، ٜ

 ٜٕٔٓفرباير ٕٚظة يف ادلدرسة زلمدية متارام. الرابع ادلالح10
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تاثَت ت ادلوضوع: على حت هابحثناء على ذلك يريد الباحث أن يب
ركز منارات على اتقان ادلفردات لدى دلاستخدام الرسوم ادلتحركة أسرة أمحد 

الطالب يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة زلمدية ماترام العام الدراسي 
ٕٜٓٔ/ٕٕٓٓ  

 أسئلة البحث -ب 
 ىو ما ىناكالبحث  سؤال انطالقًا من مشكالت البحث حّدد الباحث

اتقان ادلفردات لدى  ركز منارات علىدل أمحدسرة أ ادلتحركةالرسوم تأثَت استخدام 
 الدراسيزلمدية ماترام العام  ادلتوسطةالطالب يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة 

 ؟ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ
 البحث  أهداف -ج 

 تأثَت استخدام الرسوم ادلتحركة أسرة أمحد  ىناك عرفةدلإن أىداف ىذا البحث 
 يف عملية تعليم اللغة العربية على اتقان ادلفردات لدى الطالبدلركز منارات 

 ٕٕٓٓ/ ٜٕٔٓبادلدرسة ادلتوسطة زلمدية ماترام العام الدراسي 
 
 
 
 
 
 
 

 
 النوافع البحث -د 

 فأوجد ذلذا البحث نوافع منها : ،شلا تقدم الباحث يف اخللفية 
 النوافع النظرية  -0
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جلميع ادلعلمُت الذي يعلمون اللغة العربية، ىذا البحث مفيدا  أن يكون
ويكون مرجعا ومصدرا للطالب الذين سيقدمون مواضعا مناسبًة ووثيق الصلة 

 يف ادلستقبل.
 تطبقيةالالنوافع  -9

أن يكون ىذا البحث زلاولة لتطوير مفهوم أسلوب زيادة ادلفردات يف (أ 
 عملية تطبيقها وتعليم اللغة العربية 

وادلعرفة للباحثة اليت يتعلق بادلنهجية وأسلوب ادلفردات زيادة العلم  (ب 
 ووسائل اللغة العربية يف إعداد النفس لتكون ادلرسة

أن يكون ىذا البحث خطاب العلمي عن مفهوم أسلوب ادلفردات يف (ج 
التعليم اللغة العربية، وأن تكون مفيدة لزيادة الفهم العميق عن أمهية ترقية 

 .تنفيذ تعليم اللغة العربيةحفظ قران الكرّي يف 
 حدود البحث  -ه 

 الحدا الموضوعي .0
الرسوم ادلتحركة باستخدام  الفصلىذا البحث ست مرات يف عمل  

تاثَت استخدام حتت ادلوضوع: مركز مناراتمن موقع  اخذ البحثأسرة أمحد 
مركز منارات على اتقان ادلفردات لدى  من موقعالرسوم ادلتحركة أسرة أمحد 

الطالب يف تعليم اللغة العربية بادلدرسة ادلتوسطة زلمدية ماترام العام الدراسي 
ٕٜٓٔ/ٕٕٓٓ  
 
 

 الحد المكانى .9
مدية زلدرسة ادلتوسطة ادليف  وتنفيذفصل السبعة موقع ىذ البحث يف 

 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓي الدراسيمتارام العام 
 الحدا الزمني .4
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يف  ٕٕٓٓبشهرين من الشهر ديسمرب حىت يناير  بحثال اوقد ىذ
 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالعام الدراسي  ادلدرسة ادلتوسطة زلمدية ماترام

 تحديد المصطلحات -و 
إن ذلذا البحث بعض ادلصطلحات احملمة اليت يبحث تفسَتىا، تقريب اىل 

 الفهم ادلطلوب إبعادا عن توىم القارئ الكرّي. ومن أىم تلك ادلصطلحات:
 المتحركةالرسوم  .0

رؤيتها يستطع الرسوم ادلتحركة ادلذكورة ىي عبارة عن رسوم متحركة 
ومساعها من قبل الطالب شلا يسهل على الطالب فهم ادلفردات ادلوجودة يف 

 الرسوم ادلتحركة التايل:الرسوم ادلتحركة على سبيل ادلثال الرسوم ادلتحركة 
الذي مت  مركز مناراتالتجريبية من موقع  بحثم يف ىذه الاستخدذي اال

 ٛٓٚمرة مع  ٜٛٚ،ٛ، وشاىد ما يصل إىل ٕٗٔٓيناير  ٚٔإنتاجو يف 
subscriber. 

 اتقان المفردات .9
إتقان ادلفردات ادلذكورة ىو أن الطالب يسارعون يف االستجابة يف 
ادلفردات الواردة يف الرسوم ادلتحركة ادلقدمة يف شكل نص ومعٌت ذلا حىت 

 .الطالب بسرعة من ادلعتاديتسٌت إتقان ادلفردات 
 
 
 

 ات السابقة الدراسي -ز 
 :مة اليت تتعلق هبذا ادلوضوع منهاالبحث العلمية ادلتقد

بعنوان: تقنية ادلعلم يف التغلب على صعوبات التعلم  ٜٕٓٓ، يف عام منشري (ٔ
يف تعلم مفردات اللغة العربية يف مدرسة  MAلطالب الصف احلادي عشر 

دار األمان اإلسالمية الداخلية يف تيغال سيالجاالس ساندوبايا ماتارام. نتائج 
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حبث ادلفردات ىي قائمة بالكلمات اليت جيب أن ديتلكها متعلمو اللغة 
وادلفردات ملّحة يف تعلم  ٔٔويتقنوهنا من أجل استخدامها يف التواصل اليومي.

بدون ادلفردات، لن يكون من السهل قول ما تريده مع الشخص اللغة، و 
اآلخر. لذلك، من نتائج البحوث ادلذكورة أعاله، فإنو يدل على أن ادلفردات 
ىي أىم شيء يف تعلم اللغات األجنبية، ألنو من خالل تعلم ادلفردات سوف 

 يسهل الطالب يف التواصل النشط حبيث ديكن للطالب أيضا إتقان ادلفردات
 واستخدامها يف التواصل اليومي.

بعنوان: مشاكل تعلم ادلفردات )ادلفردات( يف إتقان  ٕٔٔٓمسلمو ، يف عام   (ٕ
مهارات التحدث يف سانًتي بيزانًتين نورول بيان أنار تيالجا باجك بيان 

أن  مسلمومشال لومبوك رجينسي. ديكن استنتاج النتائج وادلناقشة اليت قدمتها 
ىي االفتقار إىل  نورالبياات يف إتقان مهارات التحدث يف مشكلة تعلم ادلفرد

التمكن وحفظ ادلفردات يف إتقان مهارات التحدث بسبب قلة اىتمام 
اجلهود ادلبذولة للتغلب على  ٕٔالطالب ومواىبهم ودوافعهم يف التعلم.

مشاكل تعلم ادلفردات لطالب مدرسة نورول بيان اإلسالمية الداخلية ىي 
وقت يف عملية التعلم، شلا يسهل على الطالب حفظ ادلفردات توسيع وإضافة 

وإتقاهنا بنفسها، مث إجراء تقييم لتحفيظ مفردات الطالب كل مساء أسبوع 
وإجراء اختبارات إتقان ادلفردات هبدف تعزيز حتفيظ مفردات الطالب 

 وحتسُت إجادة مهارات التحدث.
كوكامي )الصناديق   ، بعنوان: فعالية تقنيةٖٕٓٓجروين فاريك زياث،   (ٖ

ستَت نورول إديان والبطاقات الغامضة( يف زيادة إتقان ادلفردات العربية يف ماج
، لومبوك الشرقية. ديكن حتسُت توليد نتائج حول إتقان مونتونغ جادينج

                                                             
11

Masurin,”Teknik Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Siswa Kelas II MA Pada Pembelajaran 

Kosakata Bahasa Arab Di Ponpes Darul Aman Tegal-Selagalas Sandubaya Mataram Tahun 

Ajaran 2008/2009”(Skripsi, IAIN Mataram, Mataram. 2009).10
12

Muslimah,Problematika Pembelajara Kosakata Dalam Penguasaan Keterampilan 

Berbicara(Skripsi, IAIN Mataram Mataram. 2011).76.
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. نظرت ىذه Kokamiالطالب للمفردات العربية من خالل فعالية تقنية لعبة 
 ٖٔكوكامي لزيادة مهارات ادلفردات العربية.الدراسة فقط يف فعالية تقنية  
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Rony Farick Ziath,”Efektivitas Teknik Permainan Kokami(Kotak Dan Kartu Misterius)Untuk 

Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab” (Skripsi, IAIN Mataram, Mataram, 2012),70. 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 اإلطار النظري -أ 
 تعليم اللغة العربية  -0

 ليم اللغةعتمفهوم  (أ 
التعليم ىو إجراء نقل ادلعارف من ادلعلم إىل الطالب. ورأى أمحد 

ويؤخر بالتقوّي. رواحاين أن التعليم رلموع النشاط الذي يبدأ بالتصميم 
وقالت نانا سجانا أن التعليم ىو اإلجراء  الذي يوقع فيو التفاعل بُت ادلعلم 

 والطالب بالنشاط الذي احتد بو نشاطا ادلعلم والطالب.
إضافة على تلك اآلرء فالتعليم ىو نشاط يقوم بو ادلعلم حُت يعرض 

ة اليت حتقق الغاية أو على الطالب ادلادة ويزودىم بألوان ادلعرفة بالطريق الًتبي
 ٗٔالعرض.

واللغة جيمع ادلتخصصون يف علم اللغة على أن اللغة نظام عريب من رموز 
وعالمات يشتغلها الناس يف االتصال ببعضهم البعض ويف التعبَت عن 
أفكارىم أو ىي األصوات اليت حتدثها جهاز النطق اإلنساين واليت تدركها 

ة يف اجملتمع ادلعُت، واللغة هبذا األذن فتؤدي دالالت اصطالحية معين
 االعتبار ذلا جانب اجتماعي وآخر نفسي.

 عناصر التعليم -9
التعليم ىو مساعدة التالميذ إلمناء قواىم العقلية واخللقية وتنظيمها 
حىت يتحلوا باألخالق الكردية ويستعدوا دلستقبلهم. والتعليم أيضا ىو عملية 
ديارسها الفرد لتغيَت سلوكو. مهم للباحثة أن يؤكد مفهوم تعليم ادلفردات ألنو 

ة األجٍت الدراسيالتعليم  قد خيطئ البعض يف فهم تليم ادلفردات على أنو ىو
معٌت كلمة عربية يعٍت قدرتو على ترمجة الكلمة إىل لغتو وإجياد مقابل ذلا. 
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 M.Ainin, dkk, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2006),.134 
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على حتديد الدراسيوالبعض اآلخر يظن أت تعليم الكلمة العربية يعٍت قدرة 
معناىا يف القوامس وادلعاجم العربية. ال، ليس ىذا ادلراد من مفهوم تعليم 

 ادلفردات.
 عناصر اللغة  -4

 صوات أ (أ 
الذي يُعدُّ أول من عرفها بأنو )أصغر وحدة من وحدات  بلومفيلد ويعرفو

ويتفق اللسانيون مع ما ذىب إليو بلومفيلد حيث ( السمات الصوتية ادلتمايزة
الصوت اللغوي للداللة على أصغر وحدة ف ي السلسلة يستخدمون مصطلح 

دًة بصفاهتا ادلميِّزة وقد ختتلف الصفات ادلميزة للفونيم الواحد  ،الكالمية زلدَّ
 - Bas " فالباء ف ي الفرنسية توصف باجلهر ألن يف الثنائية ،ِمن لغة إىل أخرى

Pas " باقي صفات يفرق اجلهر بُت الكلمتُت   بينما انعدام حرف مهموس ل و
 .الباء يف العربية جيعل ىذا النوع من التقابل غَت شلكن

 (ويعرفو تروبتسكي ) أصغر وحدة فونولوجية يف اللسان ادلدروس
وىذا ما سبق البن خلدون أن دلح إليو يف معرض حديثو عن احلرف، وىو 
عنده )كيفية تعرض من تقطيع الصوت بقرع اللهاة وأطراف األسنان من 

واحللق واألضراس أو بقرع الشفتُت، فتتغاير كيفيات األصوات بتغاير احلنك 
ذلك القرع وجتيء احلروف متمايزة يف السمع وتًتكب منها الكلمات الدالة 
على ما يف الضمائر واليت خيتلف نظامه  ا باختالف األمم(، وىو تعريف 

ة تلقيو أساسي يأخذ يف عُت االعتبار كيفية إخراج الصوت من ادلتكلم وكيفي
 .من السامع شلا ال تثبتو حىت التعريفات احلديثة

 تامفرد (ب 
ادلفردات وفًقا لقاموس اإلندونيسي الكبَت تعٍت ادلفردات. بينما يعرف 

Soemargono  معٌت ادلفردات على أهنا عدد من الكلمات اليت حيبها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF
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من التعاريف ادلختلفة، ديكن استنتاج أن إتقان ادلفردات ىو عدد  ٘ٔمرتديها.
الكلمات اليت يتقنها الشخص أو رلموعة من الكلمات. الكلمات الواردة 

 يف اللغة اليت حتتوي على معلومات حول معناىا واستخدامها.
كل لغة ذلا تفردىا وخصائصها. عند تعلم اللغات األجنبية 

، فإن رأس ادلال الذي حيتاجو الطالب ظائف التواصلربية( ادلوجهة إىل و )الع
حىت يتمكنوا من التحدث باللغة العربية بشكل نشط ىو إتقان أكرب عدد 

 شلكن من ادلفردات العربية.
ادلفردات ىي عنصر اللغة الذي جيب أن يتقن كل متعلم من 

 اللغات األجنبية )العربية( لتكون قادرة على احلصول على مهارات االتصال
 باستخدام اللغة بشكل صحيح.

 األىداف الرئيسية لتعلم ادلفردات العربية تشمل:
 تقدّي مفردات جديدة للطالب (ٔ
 تدريب الطالب ليكونوا قادرين على نطق ادلفردات بشكل صحيح (ٕ
، سواء ادلعٌت / ادلعجمي )قائم بذاتو( أو فهم معاين ادلفردات (ٖ

 وضلوية(ادلستخدمة يف سياق مجل معينة )معاين ضمنية 
، سواء لفظيا )حتدث( على استخدام ادلفردات يف التعبَتالقدرة  (ٗ

 والكتابة )تأليف( وفقا للسياق
ْقلِ  ،يف اْلبَ ْيتِ   ،االَْلَوانٌ انوان ادلفردات مثل  (٘  ٙٔ.أسرة، َوَساِئَل الن َّ

 
 تعليم المفردات (ج 

التعليم ىو مساعدة التالميذ إلمناء قواىم العقلية واخللقية و تنظيمها 
حىت يتحلوا باألخالق الكردية ويستعدوا دلستقبلهم. والتعليم أيضا ىو عملية 

                                                             
15

Soemargono, KamusPrancis Indonesia, (Jakarta: Gramedia 1991). 103. 
16 Handri Guntur Tariga, Pengertian kosakata:  Jakarta, 1990. 2 
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مهم للباحثة أن يؤكد مفهوم تعليم ادلفردات  ٚٔديارسها الفرد لتغيَت سلوكو.
ة الدراسيىو التعليم ألنو قد خيطئ البعض يف فهم تليم ادلفردات على أنو 

إجياد مقابل و  األجٍت معٌت كلمة عربية يعٍت قدرتو على ترمجة الكلمة إىل لغتو
الدراسيعلى ذلا. والبعض اآلخر يظن أت تعليم الكلمة العربية يعٍت قدرة 

ادلعاجم العربية. ال، ليس ىذا ادلراد من مفهوم حتديد معناىا يف القوامس و 
 تعليم ادلفردات.

ادلفردات ىو توجيو الطالب ألن تكون لديهم القدرة على نطق أما تعليم 
ادلفردات وفهم معنها ومعرفة طريقة اإلشتقاق منها ووصفها يف   حروف

ترقيب لغوي صحيح والقدرة على استخدام الكلمات ادلناسبة يف ادلكان 
 ادلناسب.

تعليم ادلفردات أو الكلمة العربية للتالميذ  األجانب ىو أن يكون 
ميذ قادران على ترمجة الكلمة وحتديد معٌت ادلفردات ونطقها السليم التل

وكذلك قدرهتم على استخدام الكلمة ادلناسبة فسياق اجلملة  السليم، ألنو 
االيفيد كثَتا إذ حفظ التلميذ ادلفردة الكثَتة ولكن مل يقدر على استخدامها، 

 وباخاصة يف احليات اليومية. 
 

 المفردات تعليم أهداف (د 

 يلي: كما  ىو العربية اللغة ادلفردات تعليم من العام الغرض
 قراءة خالل من وإما التالميذ، أو التلميذ على اجلديدة ادلفردات معرفة( أ

 ادلسموع فهم وكذلك النص

 بنطق ادلفردات نطق على قادرة لتكون التالميذ أو التلميذ تدريب( ب
 والقراءة الكالم كفاءة  إىل ويفهم جيعل ىو الصحيح النطق ألن صحيح،

 أيضا وصحيح حبسن

                                                             
 ٔ(.ٕٛٔٓمعهد دار السالم:كونًت للًتبية اإلسالمية,ليم )فيلاسوترسنو أمحد، أصول الًتبية و  ٚٔ
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 يف استخدامها عند أو ادلعجمية، أو الدالالت إما ادلفردات، معٌت فهم( ت
 معينة. مجلة سياق

 ( والكتابة )الكالم الشفهي بالتعبَت مفردات ووضع تقدير على قادرة( ث

 طريقة تعليم المفردات (ه 
وادلفرودات ىي أيًضا  ،، يعترب ادلفردات عنصرًا لغويًايف تعلم اللغة العربية

 ادلفرداتأحد العناصر ادلهمة يف تكوين مهارات التحدث. ديكن استخدام 
 التعلم رلموعة متنوعة من األساليب.

ة ادلباشرة. من خالل ىذه ىنا على سبيل ادلثال باستخدام الطريق
تسليمها. ادلفردات اخلاطئة ، يصف ادلعلم مباشرة ادلفردات ادلطلوب الطريقة

، كما قام لم على الفور إىل الكائن ادلوجود، أشار ادلعقلم، كراسةسبورة، 
، ىو عنصر اللغة ادلفرداتبتدريس كيفية شلارستها يف شكل إجادة اللغة. 

ىي أيضا واحدة من العناصر اذلامة يف تشكيل مهارات التحدث.  ادلفردات
 ٛٔالتعلم رلموعة متنوعة من األساليب. ادلفرداتديكن استخدام 

يقة إىل اجلمع أيضا أن تتبعها طريقة رلتمعة. ال هتدف ىذه الطر وديكن 
، ولكن فقط شرطية. ىناك حاجة إىل ىذه الطريقة وفًقا بُت مجيع األساليب

ألىداف التعلم وطبيعة ادلوضوع وقدرة التعلم وحالة ادلعلم. بالنسبة إىل 
ريس ىناك ستة أنواع ىي: كل طريقة لتد ،موطئ قدم ذلذه الطريقة ادلدرلة

لغة أجنبية ذلا مزايا. ال توجد طريقة مثالية ولكن مجيعهم لديهم نقاط 
، واألساس قوة. كل طريقة ذلا خلفية سلتلفة، واخلصائص ضعف ونقاط

ادلنطقي وادلتطلب ال توجد طريقة واحدة تناسب مجيع األغراض. الشيء 
كل   ، دُينحمام بالطالب واحتياجاهتم. أخَتًاادلهم يف التدريس ىو االىت

                                                             
18 Rony Farick Ziath,”Efektivitas Teknik Permainan Kokami(Kotak Dan Kartu 

Misterius)Untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab” (Skripsi, IAIN Mataram, 

Mataram, 2012),70. 

 



 
 

14 
 
 

مدرس لغة أجنبية حرية استخدام اخلطوات أو التقنيات يف استخدام طرق 
 التدريس ادلناسبة لالحتياجات.

 تركيب (و 
 الًتكيب لغًة واصطالًحا

 التركيب لغةً  (0
َبو تركيبًا: وَضع  ٚٔٛت  الفَتوزآبادي يقول بعَضو على ى : "رَكَّ

َب وتَراَكبَ  وجاء يف ادلعجم الوسيط: "الًتكيب: تأليف ."بعٍض، فتَ رَكَّ
الشيء من مكوناتو البسيطة، ويقابلو التحليليتضح من التعريفُت السابقُت 

ب) أو للفظ الفعل -للًتكيب  أنو ضمُّ شيٍء إىل  -مبعناه اللغوي  (ركَّ
واحد وحُلمٍة  شيٍء، ووضع شيٍء على شيٍء؛ حيث َيصَتان يف سياج

 ٜٔ.واحدة
 
 

 التركيب اصطالًحا (9
جاء تعريف الًتكيب عند النحاة القدامى حتت باب: ائتالف 

ى : "االسم يأتلف مع ٖٚٚالكلمات؛ يقول أبو علي الفارسي ت 
االسم، فيكون كالًما مفيًدا؛ كقولنا: عمرو أخوك، وِبشر صاحُبك، 

عبداهلل، وُسرَّ ويأتلف الفعل مع االسم، فيكون ذلك كقولنا: كَتب 
 ٕٓ.بكر

 المعلم (ز 
ادلعلم ىو عماد الدولة وحجر األساِس فال تقوم الدول واألوطان إال بو 
وال تزدىر النفوس بالعلم إال بفضلو فادلعلم أحُد الرِجاالت األساسية يف 

                                                             
 .ٜ اإليضاح العضدي؛ أليب علي الفارسي، ص ٜٔ
 .ٜاإليضاح العضدي؛ أليب علي الفارسي، ص  21

https://www.alukah.net/library/0/35353
https://www.alukah.net/library/0/35353
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تشكيل اجملتمع بو تزىو العقول وتتفتح األذىان، ومن حتت يديو ُيصَنع 
والعامل ومنهم من يكمل الدرب عنو ويسَت  الرجال منهم الطبيب وادلهندس

على خطاه ناىاًل من باب العلم اللذي فُتح عليو بفضل ىذا ادلعلم الذي 
 علَّمو وبو قيل ُقم للمعلم وفو التبجيال كاد ادلعلم أن يكون رسوالً.

 الرسوم المتحركة (ح 
ادلعلم ىو مشس ادلعرفة اليت تشع بنورىا على األرض لتزيح ظالم اجلهل 

عقول البشر وتزرع مكاهنا نور العلم وادلعرفة وتنجلي األذىان وتكتمل من 
الصورة فيها فبالعلم يتصدى أفراد اجملتمع للشبهات اليت تواجههم والفنت اليت 
حتيط هبم فيبث ادلعلم القوة الكافية فيهم للتغلب على كل ىذه العقابات 

 .اليت قد تؤدي إىل ضياع األمة واضلدارىا
األحيان نتساءل عن طُرق إعداد أفالم الكرتون اليّت يف كثٍَت من 

ُنشاىدىا على التلفاز، إذ يبدو األمر من منظورنا صعبًا للغاية، وال دُيكن 
القيام بو بأنفسنا، إاّل أّن إعدادىا يُعدُّ من األمورادلمكنة، واليّت حتتاُج فقط 

ناسبة والُقدرة على الّرسم، والصرب حىّت يت
ُ

م احلصول على إىل األدوات ادل
النتيجة النهائّية، فعادًة ما يكوُن ُىناِلَك أكثُر من شخص يف فريق إعداد 

 أفالم الكرتون، لذِلَك سيحتاج الشخص إىل وقٍت أطول عنَد إعداده بنفسو.
ُىناِلَك الكثَت من الفيديوىات التعليمّية على اإلنًتنت لشرح كيفّية إعداد 

فّضلة، ُوُىناِلَك ىذِه األفالم، فباستطاعة الشخص رؤ 
ُ

ية طُرق إعداد أفالمِو ادل
أيضًا دوراٌت تعليمّية تُقّدُمها بعُض ادلراكز وادلعاىد لتعليم طُرق إعداد أفالم 
الكرتون ِلقاَء مبلٍغ من ادلال، وقد تعُّت ىذِه ادلعاىد ادلتدّرب لديها كخبَت إذا 

 .ٕٔوجدت لديِو ادلوىبة والقدرة
 اإلطار الفكري -ب 

                                                             
 )أنشودة الرسوم المتحركة بين األمس واليوم (بالعربيةٕٔ

http://md-boualam-issamy.blogspot.com/2012/03/blog-post_17.html
http://md-boualam-issamy.blogspot.com/2012/03/blog-post_17.html
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إتقان   أثَتتل يستطع الرسوم ادلتحركةبأن وسائل  ريالفكصياغة إطار 
على  الرسوم ادلتحركة. ىناك سببان وراء قدرة لدى اطالب العربيةاللغة فردات ادل

درسة ادلب ةسبعفصل الطالب يف لدى الالعربية اللغة حتسُت إتقان ادلفردات 
 :، وىي على النحو التايلراممتوسطة ماتمدية زل

، واليت تعمل على رسوم ادلتحركة ىي وسائل مسعية وبصريةالأوالً، وسائل 
توجيو الرسائل من ادلصدر إىل مستلم الرسالة. يتم نقل الرسالة إىل صوت ورموز 
التواصل للطالب، وىذا يعٍت أن عملية إيصال الرسائل ديكن أن تنجح بكفاءة. 

شكل خاص ب ادلتحركةباإلضافة إىل ىذه الوظائف العامة، تعمل فيليم الرسوم 
أيًضا جلذب االنتباه وتوضيح عرض األفكار وتوضيح أو تزيُت احلقائق اليت ديكن 

 .نسياهنا أو جتاىلها بسرعة إذا مل يتم توضيحها
ثانياً، إتقان ادلفردات العربية. ادلفردات ىي عنصر اللغة الذي جيب أن 
يتحكم فيو كل طالب لتكون قادرة على احلصول على مهارات االتصال 
باستخدام اللغة بشكل جيد. يعتمد إجادة اللغة بدرجة كبَتة على مدى إتقان 

 مفردات اللغة.
البحث عبارة عن تسلسل منطقي لتفكَت الباحث يف حل  يإطار 

مشكلة البحث، واليت مت حتديدىا يف شكل سلطط مع شرح التعريف على النحو 
 التايل:

 

 

 

 

 

 
 
الرسوم ادلتحركة يف عملية استناًدا إىل الوصف أعاله، باستخدام وسائل   

 ، ديكن أن جيذب انتباه الطالب، ويوضح عرض األفكار،تعلم اللغة العربية

حيوية األسرة امحدوسائل  

 فصلالسيطرة
 

ةفصلالتجربي  
 

 تأثراتقانالمفرداتلدىالطالب
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الطالب  ، سيتلقىادلتحركةتوضيح احلقائق. باستخدام وسائل فيليم الرسوم  
الرسائل الواردة يف وسائل فيليم البطاقات بسهولة ويسهل فهم معٌت ادلفردات. يف 

 ىذه احلالة، سيزيد إتقان مفردات الطالب، حبيث تكون مهاراهتم أفضل أيًضا.
 
 
 

 فروض البحث -ج 
 ٕٕالفرضية ىي استنتاج مؤقت ال يزال يتعُت اختباره من أجل احلقيقة.

إختالف اتقان ىناك  الدراسية ىي كما يلي:الفرضيات ادلستخدمة يف ىذه 
استخدام  بدونالرسوم ادلتحركة أسرة أمحد ادلفردات لدى الطالب باستخدام 

يف ادلدرسة ادلتوسطة زلمدية ماترام العام الدراسي  الرسوم ادلتحركة أسرة أمحد
ٕٜٔ/ٕٕٓٓ. 
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AriefFurchal, PengantarPenelitiandalamPendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981).28. 
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 تصميم البحث - أ
استخدم البحث مدخال كميا بنوع التجريب دلعرفة تأثَت إتقان يف ىذا البحث 

ادلفردات لدى الطالب بادلدرسة ادلتوسطة زلمدية ماترام العام الدراسي 
ٕٜٓٔ/ٕٕٓٓ 

 مجمع البحث وعينة - ب
 البحث مجمع .0

ىو رلال تعميم يتكون من كائنات/مواضيع ذلا صفات  رلمع
وخصائص معينة حيددىا الباحثون لدراستها مث االستنتاجات ادلستخلصة. 

الطالب  ٕٓبعدد ىم  ٚطالب الصف الالعينات يف ىذه الدراسية ىم و 
 .متارامزلمدية توسطة يف مدرسة م

 البحث عينة .9
العينات لتحديد العينة العينة جزء من العدد واخلصائص اليت ديتلكها 

ىذه الدراسية، يستخدم الباحث أخذ عينات ىادفة. أخذ  ادلستخدمة يف
 .العينات ىادفة ىي تقنية لتحديد العينات مع بعض االعتبارات

ة فئتُت كعينات، ومها فئة التحكم والفئة الدراسيىذه  استخدامكعينة، 
 VII.1 ي الفئةة ىالدراسيالتجريبية. كانت العينة ادلستخدمة يف ىذه 

 .كصنف حتكم VII.2 باعتبارىا الفئة التجريبية والفئة
ة تصميم رلموعة االختبار قبل وبعد االختبار. الدراسيتستخدم ىذه 

يتم عرض عينات البحث اليت سيتم استخدامها من قبل الباحثُت يف 
 .اجلدول التايل
 

عينة البحث ٕجدول.  

ٜٔ 
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 أسرة الرسوم ادلتحركة قبال االختبار عداد طالب الفصل
 بعد االخترب  أمحد

VII.1 (فصل رقابي) نعم ال نعم 10 

VII.2 ( يبيفصل تجر  نعم نعم نعم 10 (

 ، فئة التحكماستنادا إىل عينة البحث أعاله

بطاقة الفالش بل يستخدم فقط  وسائلال يستخدم التعلم 
التعليم الذي يركز على ادلعلم بطرق احملاضرة اليت تستخدم اللغة الكالمية  

بطاقة الفالش.  وسائلكوسيلة للتعلم، بينما يستخدم الفصل التجرييب 
مت احلصول على البيانات النهائية من إعطاء االختبار الالحق يف كلتا 

 .الطبقة التجريبيةالعينات، يف كل من فئة التحكم و 
يتم أخذ العينات من خالل تطبيق مبدأ أخذ العينات اذلادفة أو 
العينة ادلستهدفة. ويتم الغرض من ىذه العينة عن طريق أخذ ادلوضوع 
بداًل من أن يكون قائمًا على طبقات، عشوائية أو إقليمية ولكن بناًء 

 .على وجود أىداف معينة
درة على استخدام منوذج الشروط الواجب توافرىا لتكون قا

 :الغرض ىذا ىي كما يلي
جيب أن تستند عملية أخذ العينات إىل اخلصائص أو اخلصائص أو (أ 

 عيناتبعض اخلصائص، واليت ىي اخلصائص الرئيسية لل
ادلوضوعات اليت يتم أخذىا كعينات ىي يف احلقيقة ادلوضوعات اليت (ب 

 .عيناتحتتوي على معظم اخلصائص ادلوجودة يف ال
 ة األوليةالدراسيية بعناية يف عيناتويتم حتديد اخلصائص ال(ج 
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 أداة البحث .9
الرسوم  ليف فعالية استخدام وسائا البحث يتمثل ادلؤشر الذي أثَتت يف ىذ

. ماترام درسة ادلتوسطة زلمديةادلالطالب يف  دلفردات تقانإلادلتحركة العربية 
 .وبعدهباستخدام اختبار يف شكل اختبار ما قبل االختبار 

االختبار ىو طريقة حبث نفسي للحصول على معلومات حول اجلوانب 
ادلختلفة لسلوك الفرد واحلياة الداخلية، وذلك باستخدام قياسات تنتج وصًفا  

 سةجوانب ادلدر كمًيا لل
يعترب التقييم باستخدام إجراء االختبار ادلسبق شكاًل من أشكال 

ء الدرس. السؤال ادلطروح ىو ادلادة السؤال الذي يثَته ادلعلم للطالب قبل بد
اليت سيتم تدريسها يف ذلك اليوم )مادة جديدة(. عادة ما يتم طرح السؤال 

 من قبل ادلعلم يف بداية افتتاح الدرس.
يعترب التقييم باستخدام إجراء االختبار الالحق أحد أشكال األسئلة 

يعترب اختبار ما بعد  ،اليت يتم تقدديها بعد تقدّي الدرس / ادلادة. مبعٌت آخر
االختبار مبثابة تقييم هنائي عندما يتم تقدّي ادلادة اليت مت تدريسها يف ذلك 
اليوم واليت يقوم فيها ادلعلم بإجراء اختبار نشر بغرض معرفة ما إذا كان 

 الطالب قد فهموا ادلادة وفهموىا يف ذلك اليوم أم ال.
ومن ادلتوقع أن يقوم الطالب بذلك  سؤاال مكتوبا ٕٓعن طريق إعطاء ما يصل إىل 

 وصحيح خَتبشكل 
 
 

 

 أسلوب جمع البيانات .4
 المالحظة .أ 

أساليب مجع البيانات، حيث جيري احملقق مالحظات مباشرة عن 
أعراض ادلوضوع الذي يتم التحقيق فيو، سواء يف ادلواقف الفعلية أو يف 
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ية الدراسيمواقف مصطنعة صنعت خصيًصا. اللغة العربية يف الفصول 
 والبيئة ادلدرسية.

 مقابلةال .ب 
وىي احملادثات ذات النوايا احملددة اليت يقوم هبا طرفان يف حُت أن 

 أولئك الذين أصبحوا سلربين إلجراء مقابالت معهم مشلت:
 حلجة، للحصول على معلومات حول التاريخ وامدير / نائبمدير (ٔ

 .احملمدية ماترام ادلتوسطةسة در يؤقف ىذىادلمن 
مات حول ة اللغة العربية للحصول على معلو ماليت يعلمالدراسيادلعل  (ٕ

الصعوبات يف تدريس اللغة العربية، ، و منط تدريس اللغة العربية
، ونظرة عامة على جو تعلم اللغة العربية وحتقيق طالب اللغة العربية
 باستخدام النظم التقليدية.

 الوثائق .ج 
ادلتغَتة يف شكل  ستخدام الوثائق للعثور على بيانات عن األشياء

بينما ٖٕمالحظات، ونصوص، وكتب، وصحف، ودقائق، وما إىل ذلك.
وحالة  ،يتم فحص ادلستندات للحصول على بيانات عن اذليكل التنظيمي

ادلعلم، وادلوظفُت، وحالة الطالب، والبيانات البيولوجية من مجيع 
 الطالب.
 

 اسلوب تحليل البيانات .2
ستنتاجية، وتسمى أيًضا إحصائيات التقنية ادلستخدمة ىي إحصاءات ا

استقاللية أو احتمالية، وىي التقنية ادلستخدمة لتحليل بيانات العينة ويتم تطبيق 
النتائج على تقنيات أخذ العينات السكانية والعشوائية من السكان.طريقة حتليل 

 البيانات ادلستخدمة ىي كما يلي:
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WinarnoSurahmad, PengantarPenelitianIlmiah. 124. 
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 (uji-tاختبار مختلف ) .0
لم الطالب من خالل إحصاءات ادلتعلقة بنتائج تعمت حتليل البيانات  

الفصل. دلعرفة تأثَت ، أي بالنظر إىل نسبة اكتمال الفصل ومتوسط وصفية
، تتم معاجلة البيانات باستخدام صيغة ة ادلقًتحةالعالج أو إلثبات الفرضي

ٝ. ىناك  ٘)اختبار سلتلف( يف اختبار الطرفُت مبستوى كبَت من  tاختبار 
، ومها: يتم استخدامها يف اختبار الفرضيةس tالصيغ البديلة الختبار  نوعان من

 التباين ادلنفصل والتباين الذي مت استطالعو.

  

  ̅  ̅ 

→   

√(     )   
  (     )   

 

         
(
 

  
 
 

  
)

 

 
 

 
 

 حساب جميع القيمطريقة ل .9
عند حساب مجيع القيم للعثور على  

  SPSS version 20.0النتائج ادلرجوة يف ىذه احلالة باستخدام تطبيق 
 

 مالحظات:
X1  1العينة = متوسط 
X2  2العينة = متوسط 
  
 

 
 1= تباين العينة  
  
 

 
 2= تباين العينة  

n1  1= عدد العينات 
n2  2= عدد العينات 


