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Abstract 
The lack of mastery of mufradāt is one of the factors of the difficulty in mastering language skills, and 
Madrasah in particular does not have material specifically devoted to mufradāt. Mufradāt is taught along 
with language skills. This is intended to help students focus on the mahārah which must be mastered. This 
article aims to increase the understanding and mastery of mufradāt in Madrasah Aliyah in grade 11 of MAN 
2 Padang Religious Program. The problem that arises in this school is the lack of mastery of mufradāt  in 
students which makes it difficult for them to understand teaching materials. Based on that, this research is 
limited to three important points; the technique of using film media in learning  mufradāt,, the levels of 
students' mastery of  mufradāt  before the action, and the level of mastery of students in mufradāt  after the 
action. The study used classroom action research method which is carried out in two cycles. The results of the 
study show that the steps in using film media have several points, giving a list of mufradāt, watching the 
film, reading the text hiwār from the film, giving difficult vocabulary and test. In the first cycle the value of 
students previously 66% to decreased to 58.37%, while in the second cycle increased to 86.46%. 
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Abstrak 
Kurangnya penguasaan mufradāt menjadi salah satu faktor sulitnya menguasai 
keterampilan berbahasa, hanya saja di Madrasah khususnya tidak memiliki materi yang 
khusus membahas mufradāt. Mufradāt diajarkan bersamaan dengan keterampilan 
berbahasa, hal ini dimaksudkan untuk membantu peserta didik fokus terhadap mahārah 
yang harus dikuasai. Artikel ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan 
penguasaan mufradāt di Madrasah Aliyah pada kelas XI Program Keagamaan MAN 2 
Padang. Permasalahan yang muncul di sekolah ini adalah kurangnya penguasaan 
mufradāt pada peserta didik yang mengakibatkan sulitnya mereka memahami materi ajar. 
Berdasarkan hal itu peneliti membatasi penelitian ini pada tiga poin penting yaitu teknik 
penggunaan media film dalam pembelajaran mufradāt, tingkat penguasaan peserta didik 
terhadap mufradāt sebelum dilakukan tindakan, dan tingkat penguasaan peserta didik 
terhadap mufradāt setelah dilakukan Tindakan. Dengan menggunakan metode penelitian 
tindakan kelas, yang dilaksanakan dalam dua siklus. Adapun hasil penelitian 
menunjukkan Langkah-langkah penggunaan media film memiliki beberapa point, 
pemberian daftar mufradāt, menonton film yang disajikan, membaca teks hiwār dari film, 
memberikan kosakata sulit dan pengayaan. Pada siklus pertama peningkatan nilai 
peserta didik yang sebelumnya 66% menurun menjadi 58, 37 %, sedangkan pada siklus 
dua meningkat menjadi 86, 46 % . 

Kata Kunci: Film, Pembelajaran Bahasa Arab, Kosakata Bahasa Arab 
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  مقدمة  .أ 

�عليم اللغة العر�ية �� �ندون�سيا �� �عليم اللغة العر�ية لغ�� الناطقــــ�ن بـ�ا، وقد �غ�� �ذا التعليم      

أما الــتــالمــيــذ �شعرون . م كما قرر��ا وزارة الشؤون الدين�ية باإلندونـــيـــســـيـــا  ٢٠٠٨اللغة العر�ية سنة 

�ذه الـمش�لة تتأثر إ�� ف�م�م، . لم يكن ف��م ثروة املفردات أن اللغة العر�ية �� صعبة، ألن

�ذه املش�لة م�مة للبحث، ألن التالميذ .  فـــيـــحـــتـــاجون إ�� الوسائـــل الـمـــناســـبــــة لز�ـــادة ثـــروة مفرداتـ�م

ن لم يكن للتالميذ ثروة ولكن � . ال يف�مون اللغة العر�ية إال بف�م وثروة املفردات الآل�ي يـمل�ونـ�ا

إذا كـنا نـنظـــــر إ�� أسس �علـيم اللغـة العر�ـــيـــة . املفردات وفقا بما ير��، إال بما يـمل�ونـ�ا من قبل

م أّن عدد ١٩٩٧/١٩٩٨بـاملدارس �سالمـية �� �نــدونـــيـــســـيــا، كما قرر��ا وزارة الشؤون الـــدينــــيـــة عام 

أما �� حصـتـيـن من الــتـــدر�س البّد  ١.حصة ١٩٢بّد للتالميذ أن يـمل�ونــ�ا خمسمائة مفردة �� املفردات ال 

للتالميذ أن يـمل�وا خمسة وعشر�ن مفردة من املواد الدراســـيـــة، ولكن حـــيــنما يــنــــظر الباحث إ�� ف�م 

وقال �عض العلماء، ل�س . رة الشؤون الـــدينــــيـــةالـمفردات وثروة من التالميذ لم يـــــصل إ�� ما قرر��ا وزا

ال�دف �� �عليم املفردات أن يـــتــعلم التالميذ نطق حروف�ا فحسب، أو ف�م معانـــيـــ�ا مســـتــــقل فقط، أو 

م معرفـــة طر�ـــقـــة �شـــتـقاق م��ا، أو مجرد وصف�ا �� تركيب لغوي ��يح، إّن معيار الكفاءة �� �علي

املفردات �و أن ي�ون التالميذ قادرون ع�� �ذا �لھ باإلضافة إ�� ���ء آخر �و أن يــــ�ون التالميذ 

م العر�ية لغ�� قادرون ع�� اســـتـــخدام ال�لمات �� امل�ان املناسب، و�و ما ��زت عنھ مؤسسات �علي

  ٢.�علم اللغة التطبيقي ي�ون القائمون عل��ا �� الغالب �عم، مّمن ل�س ل�م �الناطق�ن ��ا ال�

�عليم املفردات ال يقتصر إ�� �عليم نطق املفردات، أو كيفية استعمال�ا �� ا��ملة أو   

بناء عل��ا قبل أن �علم املدرس املفردات عليھ أن ��تم عدة �مور م��ا،  . الفقرات، بل أوسع من ذلك

قرسب بأحوال  �املمكن أن يفضل املفردات ال�ومن أوال البد للمفردات ا��تارة قر�بة وكث�� إجادتا، 

وحية الطلبة، ثانيا البد ل�ذه املفردات �� املفردات املفيدة و املفردات ال�� كث��ة استعمال�ا  واحتياج�ا 

إذا كنا ن��ك �ذه املش�لة، فلم يكن �ناك �غي�� ��  ٣.، والبد للمدرس أن ��تم صعو�ا��ا عند الطلبة

�ذا ا��ال ين�� التفك�� . وال �ستطيع التالميذ أن يف�موا اللغة العر�ية ف�ما جيدا�عليم اللغة العر�ية، 

أما املش�لة ال�� وجد�ا املدرس، أن التالميذ . من التالميذ أّن �عليم اللغة العر�ية �� صعبة

�ذه الـمش�لة وا��ة من . ال�ستطيعون ��فظ املفردات وال �ستطـيعـون لز�ادة ثرو��م من املفردات

٪ من التالميذ ال ين��ون �� �عليم املفردات، و�م يقولون إن تـــعـــلـــيــم الـمفردات �� ٦٦يم��م، أّن ق

                                                           
        1 Departemen Agama RI, Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) Madrasah Ibtidaiyah, 
Mata Pelajaran Bahasa Arab. tahun 1997/1998  

       ).٢٠١١, اململكة العر�ية السعودية: لر�اض( إضاءت ملعل�� اللغة العر�ية لغ�� الناطق�ن, عبد الرحمن بن إبرا�يم الفوزان   ٢

  ١٥٧. ص 
3  Aziz Fakhrurrozi and Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab (Jakarta: Direktorat 

Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama, 2012), h. 230 - 231. 
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�ذه املش�لة تحتاج إ�� البحث وتقر�ر ألن إذا لم يكن �ناك البحث . مدرس��م �� رتابة، وغ�� جذاب

 .يكن ف��م ثروة من املفرداتفيضر للتالميذ أل��م سيجدون الصعو�ة �� �عليم اللغة العر�ية، ألن لم 

الشــــك أن �فالم �� وسيلة من الوسائل التعلـيمية للغة، ح�� �ستطيعون التالميذ لنيل املفردات 

ف�ذه �فالم  ٤،أفالم �� لفظ من جمع التكســ�� ومفرده الفيلم و�ـو شر�ط تصو�رى أو �ـ��ي��. كثيـرة

ملواد الدراسية، إذا �ان �سمع الرجل �لمة الغر�ب �� فيلم الذي يناسب باأل�داف التعليمية و�ا

أفالم تؤثر مـــــصــــار�ـــــف املـــــفردات طالبھ، ألنھ . و�شا�ده بالتلفاز ف�ذا يز�د املفردات عند التالميذ آخر

والناس سيف�مون بــما �سمعون و�ـــشا�دون . )Audio-Visual(نوع من الوسيلة السمعية و البصر�ة 

إذ �ستطيع . فيلم السيـنما�ي أو تليـفز�ـو�ي وسيلة جيـدة تـمكن �ستفادة م��ا �� �ذا امليدانال. سرعة

الفيلم ان يلعب دورا رئ�سيا �� تمر�ن التالميذ ع�� م�ارات اللغو�ة �ر�ع أي �ستماع والت�لم والقراءة 

  ٥.والكتابة

  �عليم املفردات العر�ية

  العر�يةأوال مف�وم �عليم املفردات 

�عليم �و العملية و�جراءات ال�� يقوم ��ا املعلم إلحداث �غ��ات عقلية ووجدانية وم�ارات أدائية 

وقال دمحم رشيد ر���، التعليم �و عملية إلصال العلوم إ�� نفس الفرد بدون حد  ٦.لدى املتعلم�ن

علمھ هللا تــــعـــا��  ىلسالم الذيھ اعن أدام عل �٣١ذه �سمية تجد �� سورة البقرة �� �ية . ونظام مع�ن

وقــــال أحمد مصطفى الـمرا�� أما التعليم ينفذ تدر�جيا، كما مراحل ال�� يمر�ا آدم عليھ . �ل ش��

م�ا هللا �عا��
ّ
ف�ذا بمع�� أّن الــــتــــعليم لھ جانب املعرفة . السالم، يدرس و �شا�د و يحلل أسماء ال�� عل

املفردات وحد�ا مفردة �� اللفظة أو �لمة ال�� تت�ون من   ٧.أخرى  فقط ولم �شتمل ف��ا جوانب

�ناك من يقول أن  ٨.وقال طعيمة إن املفردات أدوات حمل املع��. حرف�ن فأك�� وتدل ع�� مع��

املفردات �� أدوات حمل املع�� كما أ��ا �� وقت آخر �وسيلة للتفك��، ألن املت�لم �ستطيع أن يفكر ثم 

ارس �جن�� مع�� �لمة عر�ية قد يرى البعض أن �علم الد ٩.بالھ وفكره ب�لمات ما ير�د �ع�� ما خطر ��

والبعض �خر قد يظن أن �علم ال�لمة . قدرتھ ع�� ترجم��ا إ�� لغتھ القومية و�يجاد مقابل ل�ا ��ع�

                                                           

  .٢٠٢. ص ,)١٤٢٥, مكت�� الشروق الدولية: مصر( امل��م الوسيط, مجموع اللغة العر�ية  ٤ 

  .١٣٣. ص ,)١٩٩١, مكتبة �ارون ز���: إ�س�س�و( ة �� تدر�س اللغة العر�يالتقنيات ال��بو� ,عليالقاس�� ودمحم ع�� سيد ٥ 

. ص).دار املس�� لل�شر والتوز�ع: عمان( تصميم التدر�س ب�ن النظر�ة والتطبيق, ز�د سليمان العدوان ودمحم فؤاد ا��وامدة  ٦

١٦.  

7 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Padang: Kalam Mulia, 2002), h. 16 
   .٦٨. ص ).٢٠١٠, �يفا بر�س: بادانج( اللغة العر�ية طرائق وأساليب تدر�س�ا, ز�ن العارف�ن  ٨

9
 Anisatul Barokah, ‘ دیلنجو كالتین“ األسوة”تعلیم المفردات لألطفال بالطریقة األغنیة في روضة األطفال  ’, Al-Ta’rib: 

Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban, 6.1 (2018), h. 44-45. 
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غر وحدة من املفردات �� أص  ١٠.العر�ية �ع�� قدرتھ ع�� تحديد معنا�ا �� القوام�س واملعاجم العر�ية

  ١١،يمكن أن تحدث من تلقاء نفس�ا �� الكالم أو الكتابة �الواحدات اللغو�ة ال�

  ثانيا أغراض �عليم املفردات العر�ية

ل�س ال�دف �� �عليم املفردات أن يـــتــعلم الطالب نطق حروف�ا فحسب، أو ف�م معانـــيـــ�ا مســـتــــقلة 

�شـــتـقاق م��ا، أو مجرد وصف�ا �� تركيب لغوي ��يح، إّن معيار الكفاءة �� فقط، أو معرفـــة طر�ـــقـــة 

�عليم املفردات �و أن ي�ون الطالب قادرا ع�� �ذا �لھ باإلضافة إ�� ���ء آخر �و أن يــــ�ون الطالب 

غ�� قادرا ع�� اســـتـــخدام ال�لمة �� امل�ان املناسب، و�و ما ��زت عنھ مؤسسات �عليم العر�ية ل

 ١٢.ي�ون القائمون عل��ا �� الغالب �عم، مّمن ل�س ل�م �علم اللغة التطبيقي �الناطق�ن ��ا ال�

  :�ملفردات اللغة العر�ية �و كما ي�أما �غراض العامة من �عليم ا

معرفة املفردات ا��ديدة ع�� التلميذ أو الطالب، و�ما من خالل قراءة النص وكذلك ف�م   .أ 

  .املسموع

ميذ أو الطالب لت�ون قادر�ن ع�� نطق املفردات بنطق ��يح، ألن النطق تدر�ب التال   .ب 

 .ال��يح �و يجعل و�ف�م إ�� كفاءة الكالم والقراءة بحسن و��يح أيضا

ف�م مع�� املفردات، إما الدالالت أو الــــمـــعـــجـــمـــيــــة، أو عـــنـــد استخدام�ا �� سياق جملة   .ج 

 .معينة

وفقا ) ��شا�ي(والكتابة ) الكالم(ضع مفردات بالتعب�� الشف�� قادرة ع�� تقدير وو   .د 

  ١٣.لسياق�ا ال��يح

 ثالثا توج��ات لتدر�س املفردات

  :يقوم ��ا املدرس و�� ��ناك التوج��ات ال�

اليقوم �عليم املفردات منفردا، بل �علم مع املواد �خرى ال�� تتعلق ��ا و�� املطالعة،   .أ 

 .وا��ادثةو�ستماع، و��شاء، 

�علم املع�� وفقا . تحديد املعا�ي وفقا �سياق ا��ملة، ألن �لمة واحدة يمكن ل�ا كث�� املع��  .ب 

 .�سياقھ �� املرحلة �بتدائية، و�� املرحلة املتقدمة �علم و�طور وفقا بتطو�ر تفك�� املتعلم�ن

معرفة كيفية املفردات السياقية، �ناك �عض املفردات �� اللغة �جن�ية التف�م بدون   .ج 

 .�ذه املفردات �علم وفقا �سياق�ا الزالة الشك عند املتعلم�ن. استعمال�ا �� ا��ملة

                                                           
م�شورات املنظمة �سالمية لل��بية : إ�س�س�و( لناطق�ن ��ا منا��ھ وأساليبھ�عليم العر�ية لغ�� ا, رشدي أحمد طعيمة ١٠

  ١٩٤. ، ص )والعلوم والثقافة
   ٢٦. ، ص )٢٠١٠, دار املس��ة لل�شر والتوز�ع: عمان( �عليم املفردات اللغو�ة, ما�ر شعبان عبد الباري   ١١
 ).٢٠١١, ململكة العر�ية السعوديةا: لر�اض( ‘إضاءت ملعل�� اللغة العر�ية لغ�� الناطق�ن’, عبد الرحمن بن إبرا�يم الفوزان  ١٢

  ١٥٧. ص
13 Saiful Mustofa, Kamus Linguistik. (Jakarta: Kridalaksana Harimakti, 1982). h. 63 
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ال��جمة �� �عليم املفردات، �عليم املفردات ب��جم��ا �و أس�ل التعليم، ولكنھ ينقص إرتجال   .د 

 .التالميذ عند استعمال�ا �� الكالم

 :�ندون�سي�ن تنقسم إ�� ثالثة أقسام م��ا بناء ع�� صعو�ا��ا، �ذه املفردات العر�ية عند    .ه 

رحمة، : ال�لمات الس�ولة، ألن �ذه ال�لمات ت�ساوى بال�لمات اللغة �ندون�سية، املثال .١

 وكر���، وكتاب، وعلماء

سوق، ذ�ب، : ال�لمات املتوسطة ل�س ل�ا الصعو�ة وال�عادل �� اللغة �ندون�سية، املثال .٢

 مكتبة

 ١٤.�ا أو نطق�ا، املثال، انزلق، تد�ور، استو��ال�لمات الصعبة، إما ش�ل .٣

  الفيلم التعلي�� العر�ي

  أوال املف�وم عن الفيلم التعلي�� العر�ي

الفيلم " Ensiklopedia Umum"�� إ�سي�لوفديا العامة بر�ن��ود�غدو . غ.الفيلم كما قالھ أ

ـما تنظر أبمع�� الصور، الرسم 
ّ
قاال أحمد حس�ن وع��  ١٥.واصلةو الش�� ا��ركة ال�� تحرك سر�عا �أن

ا��مل أّن �فالم �� وسيلة من الوسائل التعليمية وتضم إ�� وســائــل السمعــيــة و البصر�ــــة ل�ا 

�فالم الـمتحركة �� عبارة عن شر�ط من البالس�يك الشفاف مـحمض وم��ل عليھ .١٦.صوت

ـحركة وتتوقف �حساس بالـحركة إ�� إم�انيات مجموعة من الصور الثانـــيـــــة ال�� �عطي �حساس بال

�شتمل ف��ا الصوت، والتحرك، وا��وار،  �إذان الفيلم �و صور املتحرك ال� ١٧.التصو�ر والعرض

التعليم العر�ي �و إصال املعلم العلم و املعرفة اللغة العر�ية إ�� .  واملوسيقي لتعبـ�� الرسالة إ�� �خر

أذ�ان التالميذ، بطر�قة قومية، و�� الطر�قة �قتصادية ال�� توفر ل�ل من املعلم واملتعلم الوقت 

إذان الفــيــلم التعلـــيـــ�� العر�ي �و  الفيلم الـمستعمل  ١٨.العلم واملعرفة وا���د �� س�يل ا��قول ع��

لتعلـــيــم اللغة العر�ية بـمسا�دتھ و�سمع ما قالھ الـممثل من املفردات، و ا��ملة لز�ادة معرفة وم�ارات 

  . اللغو�ة

  ثانيا أنواع الفيلم التعلي��

                                                           
14 Dedih Wahyudin, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Bagi Penutur Asing (Bandung: UIN 

Sunan gunung Djati, 2016), h. 175-176 
15  A.G. Pringgodigdo, Ensiklopedi Umum (Yogyakarta: Kanisius). h. 348 

 ).بعالم الكت: القا�رة( م��م املصط��ات ال��بو�ة واملعرفة �� املنا�� وطرق التدر�س, أحمد حس�ن اللقا�ي وع�� ا��مل   ١٦ 

  .١٤٠. ص
17 www.radiosawa.com,  

  ).١٩٨٢, دار املعرفة: القا�رة( التوجيھ �� تدر�س اللغة العر�ية, دمحم ع�� السمان  ١٨
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الم ي�تج بـ�دف اتصال رسالة إعالمــــيــــة معــــيــــنة إ�� أفالم التعليمية، �� نوع من �نواع �ف  

حيث تتوفر أج�ز��ا  ملم ١٦جم�ور مقصود بالذات، وغالبا ما ت�تج �فالم التعليمية ع�� أفالم قيا��� 

   :وتقع �ذه �فالم �� أنواع رئ�سية ثالثة ��. �� معظم املدارس واملؤسسات التعليمية ا��تلفة

و�� أفالم يتم إنتاج�ا لغرض �ستعمال املدر���، حيث �ستخدم�ا  لتعليمية القص��ة،�فالم ا   .أ 

املدرس �� الصف �وسيلة توضيحية معينة �� تدر�س مادة معينة أو موضوع مخصص بالذات، 

كما قد �ستخدم�ا املدرس ��ث الطالب ع�� التفك�� إذ �عرض عل��م فيلما قص��ا يقدم مش�لة 

و�عد العرض يطلب املدرس من الطالب �دالء بآرا��م �� حل تلك , الدون أن يزود�م با��

 .املش�لة

بار ومن أمثلة �ذه �فالم �خ. تقدم �فالم الوثاقــــيــــة ���يال ألحداث واقعية. �فالم الوثائقية  .ب 

وقد �انت �فالم الوثائقية �� �صل مجرد ���يل مصور . �عرض�ا التلفز�ون  �املصورة ال�

لألحداث ا��قيقية، ثم تطورت فيما �عد لـــتـــشتمل ع�� موقف الفنان الـمنتج والـمخرج من تلك 

�حداث الذي أخذ �ع�� عن وج�ة النظر ال�� يت�نا�ا من خالل عرض ا��قائق �� عالقة معينة 

و�كذا �عمل . من خالل عرض ا��قائق �� عالقات معينة ومن خالل منظور درامي خاص بھ

 .الوثائقي ع�� تب�� املشا�د ملوقف من �حداث، و�عميق ف�مھ ل�االفيلم 

تمثل�ا للتعر�ف  �المـــــيــــــة عن البلدان ال�تقوم وزارات �عالم بإنـــــتـــــاج أفالم إع�فالم �عالمـــــيـــــة،   .ج 

كما تقوم الشر�ات الصناعية الك��ى بإنتاج أفالم ع��ا ل��و�ح . ��ا أو ا��ذب السياح إل��ا

ففي اململكة العر�ية السعودية مثال أنتجت وزارة ا��� فيلما عن ا��� لتعر�ف ��اج . منتجا��ا

وتقوم املدارس  .�عض املواد ا��ذاية واملعلومات املفيدة. املستقبل بمناسك ا��� وشعائرة

باإلستفادة من �ذه �فالم �عالمية �� تدر�س املوضوعات املدرسية ذات العالقة بموضوعات 

   ١٩.�فالم

 مزايا الفيلم ب�ن وسائل التعليم أخرى   ثالثا

الباحثــــيــــن الذيــــن است�تج كــــثــيـر من الـمعلميـن الذين اســـتـــخدموا الفـــيــــلم �� م�ن��م، وعدد من   

 :أجروا التجارب الـميدانية لتقو�ـم فاعلية الفيلم التــر�و�ــــــة، أن للفيلم مم��ات م��ا

 إثار �ن�باه  .أ 

يث�� الفيلم الس�نما�ي أو التليف��يو�ي عادة ان�باه التالميذ و�حتفظ بھ، وذلك لتأث��ه     

صورة حيث يث�� أك�� من حاسة من حواس املتعلم، ا����� القوي النائج ن ال��اوج ب�ن الصوت وال

ومن التباين ا��اد ب�ن الظلمة والضوء، ومن ا�عزال الطالب عن رفاقة، ومن �غ�� الصورة السر�ع 

 .وحركة ���اص و�شياء �� الفيلم

                                                           
. ص ).١٩٩١, مكتبة دمحم �ارون ز���: إ�س�س�و( قنيات ال��بو�ة �� تدر�س اللغة العر�يةالت, ع�� القاس�� ودمحمع�� سيد  ١٩

١٢٩- ١٢٨ 
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 الواقعية .١

تضقي ا��ركة والصوت واللون وخدع التصو�ر واملوسيقي التصو�ر�ة ع�� الفيلم   

يصور�ا الفيلم و�أنھ  �ب املشا�د إ�� أجواء املواقف ال�واقعـــيـــة تنقل الطالم��ة من ال

ومعروف أن للصورة و الصوت معا تأيرا حسيا يفوق تأثيــر الصوت . �ع�ش�ا بنفسھ

بـمفرده، وأن عملية �تصال �� واقع �مر ال تت�ون من اللغة املسموعة فحسب بل أيضا 

 .تر�سم ع�� وج�ھ �لتعاب�� ال�ة املت�لم و�شارتھ وامن حرك

 القدرة ع�� إيصال الرسالة .٢

�ستطيع الفيلم السي�يما�ي أو التلفز�و�ي بما تجمعت لھ من إم�انات فنية وطاقات تقنية 

من إبراز أدق تفاصيل املوضوع �ش�ل ال يضا�يھ أفضل �ساليب  �دبية، فلقطة جيدة ملش�د 

�� بالد �عيدة أو حادثة تار�خية �غ�� عن قراءة عشرات الصفحات ال�� تحاول وصف ذلك 

 . ا��ادثة للطالب املش�د أو تلك

 شمول الفائدة �عض النظر عن الفروق الفردية ب�ن املتعلم�ن .٣

�عم فائدة الفيلم جميع الــــتـــــالمــــيــــذ فالكــــتـــــاب يـــتطلب قدرا معينا من م�ارة القراءة   

مناقشة �� الصف مع بقــــيــــة قبل أن �ســـتــــطــــيـــع التلميذ اســـتـــيــعابھ ومن ثـم �شــــتـــراك �� 

أما الفـــــيـــــلم فـــ�شا�ده ا��ميع �� آن واحد �ستطيع مناقشة أف�اره وحوادثھ ح�� . الــــتــــلمــــيـــــذ

ألئك الطالب الضعافاء الذين ال�ستطيعون متا�عة القراءة �سرعة تماثل تلك ال�� يقرأ ��ا 

 .  الطالب �قو�اء

 ت�سيط التجر�د .٤

�ستطيع الفيلم بما تجمعت لھ من إم�انات تقنية أن ي�سط العالقات ا��ردة ب�ن   

ففي النحو العر�ي مثال ي�ب�� �عراب ع�� العالقات ا��ردة القائمة ب�ن . �شـــــياء و��سر ف�م�ا

ألفاظ ال��كيب اللغوي واحد، فإعراب ال�لمة يتوقف ع�� موقع�ا �� ا��ملة وعالق��ا بال�لمة 

  .خرى ف��ا� 

 التحكم بالوقت .٥

�ستغرق�ا العمل املعروض، ف�ستطيع أن  �الفيلم من التحكم �� الف��ة ال� يمكننا  

نقدمھ بـحركة بطيئة أو سر�عة، كما �ستطيع بواسطة أن نقدم �� ساعة واحدة أحداثـــا 

ث �� ن تتا�ع �حداالتالميذ �نا أ  ولكن يـخ��� أن �ست�تج. اســـــتـــــغراق وقوع�ا قرنا من الزمان

   ٢٠.ظ�رت �� الفيلم، و�نا يأ�ي دور املعلم �� توضيح ذلك الطالبة �الواقع جرى بذات السرعة ال�

 البحث  .ب 

  إجراءات �عليم املفردات باستعمال �فالم العر�ية �� الدور �ول 

                                                           
  ١٢٦. ص ,....نفسھ املرجع ٢٠



Tarqiyatu fahmi al-Mufradāti bi-sti’māli al-Aflāmi al-‘arabiyyati Li talāmīżi al-Ṣaffi al-Ṡāni bi al-
Madrasati al-‘āliyati al-Hukūmiyyati al-Ṡāniyati bi Bandung   
Wildana Wargadinata, Jaka Imam Mahesa Wijaya 

 

106 
 

al Mahāra Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol. 6, No. 1, Juni 2020/1441H   P-ISSN: 2477-5827/E-ISSN: 2477-5835 

 �ستعداد .١

قبل الدرس، استعد الباحث و رو�� يندري واملراقب �ول دمحم طيب رز�� �شياء املتعلقة 

بالدرس، م��ا ورقة املالحظة، وخطة التدر�س، والوسائل ج�از الفيلم، والبتوب، والفيلم 

 . املدروس، وورقة ا��وار و املفردات من الفيلم

 تقديم ��داف التعليمية .٢

يحث الباحث التالميذ �� . يبدأ الدرس بالسالم و يأمر الباحث التالميذ بالدعاء  

التعليم �� املادة اللغة العر�ية، ثم قدم الباحث أل�داف التعليمية و بيا��ا مناسبة بموضوع 

 : أما ��داف من �ذا التعليم �� الدور �ول م��ا. و�و س��ة عمر بن ا��طاب

 ن س��ة عمر بن ا��طابذكر املفردات ا��ديدة ع  )أ 

 إمالء جمل من �سئلة عن الفيلم عمر بن ا��طاب  )ب 

 إجابة �سئلة عن الفيلم عمر بن ا��طاب  )ج 

 كتابة ا��الصة من قصة عمر بن ا��طاب   )د 

 تقديم املادة التعليمية بالفيلم .٣

�عدما ب�ن الباحث باأل�داف التعليمية، فيقدم الباحث مادة التعليمية بمشا�دة 

التالميذ �شا�دون الفيلم عن س��ة عمر بن ا��طاب، ثم ينطق الباحث ا��وار أما . الفيلم

 .املوجود �� الفيلم، ثم يكرر الباحث نطقھ و��بع�ا التالميذ �عدما نطقھ الباحث

 استخراج املفردات الصعو�ات ومعا��ا .٤

�ستخرج الباحث مفردات صعبة من الفيلم، ثم ينطق�ا مع التالميذ و�عد�ا ينظر 

التالميذ املعان إ�� ورقة املفردات، و�علقھ الباحث مع جمل املوجوة �� ا��وار و���جمھ مع 

  .التالميذ

 توضيح املعا�ي .٥

أما لتوضيح املعا�ي، فيو�� الباحث املعا�ي بالتحرك، كمثل التمثيل عن املعا�ي من 

ملفردات الصعبة إّن التالميذ لد��م ورقة املفردات شامال بمعان��ا، ولكن �ناك ا. املفردات

 .أخرى �� الفيلم وال �عرف�ا التالميذ، فيب�ن املدرس بالتحرك وفقا بمعنا�ا

 �ختبارات و التقو�م           .٦

اخت�� الباحث التالميذ عن املواد املدروسة باإلختبارات التحر�ر�ة و�� تت�ون من 

فيلم، و��شاء ا��الصة أر�عة نوا�� م��ا، تحليل الصوت، و ثروة املفردات، و ف�م ا��وار ال

  .الفيلم

  مالحظة �عليم املفردات باستعمال �فالم العر�ية �� الدور �ول 
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قامت املالحظة مع خّر�ج قسم ال��بية اللغة العر�ية دمحم طيب رز�� �� الصف ا��ادي عشر قسم 

يراقب ��شطة  دي�� باملدرسة العالية ا���ومية الثانية �ونونج فانجيلون ببادنج �املراقب �و��

�ذه ل��صول ع�� البيانات عن . املدرس، و�انت �خت رز�ا �املراقبة  الثانية فتالحظ ��شطة التالميذ

  .   العملية التعليمية و املعلومات عن العملية �� الدور �ول 

كما يالحظ�ا أ�� دمحم طيب رز��  �� �ذا الدور من ورقة ال���يل ال�املالحظة عن أ�شطة املعلم �

  .�� ا��دول �ول 

  ال���يل امليدا�ي للدور �ول من ج�ة املعلم : ١ا��دول 

 رقم ��شطة الوصف ٤ ٣ ٢ ١ الوصفية

 ١ �بتداء يبدأ املدرس التعليم بالدعاء  . أ  √   

   ��تم اعداد التالميذ بإمالء كشف ا��ضور   . ب  √   

   �ستعد �الت لعرض الفيلم . ج    √ 

املشا�دة، : خطوات التدر�س، م��ا�شرح .  د   √  

 والكتابة، والنطق، والف�م و�ستماع،

  

يحث تالميذه إلعطاء �سئلة عن الفيلم عمر بن . ه  √   

 ا��طاب

  

   يفعل تفك�� �ول بإعطاء �سئلة لتأكيد املواد. و   √  

 ٢ تطبيق املالحظة  . أ     

   يقرأ النص عمر�ن ا��طاب )١ √    

   �عرض الفيلم س��ة عمر بن ا��طاب  √    

   يالحظ أ�شطة الفرد من التالميذ �� عرض الفيلم  √    

   �سئلة  . ب     

   �سأل املدرس عن النص املقروؤ .١  √   

    التجر��ية  . ج     

    √ 
 

 

  ��تم قصة ال�� �شرح�ا التالميذ

 �ش��اك. د

  

يراقب تالميذه عندما يكتبون ا��الصة من قصة    √  

 الفيلم 

  

    �تصال.ه     

يتجاوب و���� املدرس القصة ال�� شرح�ا ) ١  √      
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 التالميذ 

�عطي ا��الصة والتوكيد للتالميذ عن س��ة ) ٢ √    

 عمر بن ا��طاب

  

�عطي املدرس التقدير و�بصر بإعطاء �سئلة إ��   . أ √    

من أ�شطة السابقة لت�ون خطوات التالميذ 

 الت��يح �عد

 ٣ ا��اتمة

يخطط املدرس إجراءات �ستمرار بإعطاء   . ب √    

الواجب النفس للتالميذ الذين غ�� النجاح �� 

 كتابة املفردات

  

   إعطاء املدرس تخطيط التدر�س �عد. ج √    
 ٠ ٣ ٦ ٨     
 ١ ٦ ١٨ ٣٢     
 ا��موع ٥٧ 
 ٪٧٩  �سبة مئو�ة 

   X ١٠٠٪ =تقر�ر ال�سبة املئو�ة للنجاح 
مجموعة القيمة ا��صولية

مجموعة القيمة ا��قيقية
  =  

  ٪١٠٠ X 
��

��  
  =٧٩ ٪  

  فساد=      ٪٦٠>

 غ�� النجاح= ٪     ٨٠- ٦١ 

 نجاح= ٪   ١٠٠- ٨١

من البيان السابق، أو�� لنا أن العملية التعليمية �� الدور �ول ال تجري ع�� ما وفق عنھ   

�ذا يحدث ألن املدرس لم يفعل �ل أ�شطة �امال، ولم �ستعد اعدادا جيدا ل�ذا . بالتخطيط غالبا

  . ٪، ذلك يدل ع�� أن املعلم لم ين�� �� التعليم٧٩أن النجاح لدى الـمعلم . البحث

التقتصر الـمالحظة ع�� . قام الباحث �ل ��شطة �� ورقة ال���يل امليدان متواليا لقد    

  .تالحظ�ا �خت رز�ا كما ي�سط �� ا��دول الثا�ي �الـمالحظة للـــتـــــالميذ ال� قامت. ��شطة للمعلم

  ال���يل الثا�ي للدور �ول من ج�ة التالميذ: ٢ا��دول 

 رقم ��شطة الوصف ٤ ٣ ٢ ١ الوصفية

 ١ �بتداء يبدأ التالميذ التعليم بالدعاء  . أ √    

��تم  و �ستمعون إ�� كشف ا��ضور الذي   . ب √    

 قرأه املدرس
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   �ساعد مدرسھ إلعداد �آلت ج�از الفيلم . ج    √ 

   ��تم شرح املدرس عن خطوات التدر�س. د √    

فيام عمر ��تم حث املدرس إلعطاء �سئلة عن . ه √    

 بن ا��طاب نفسا

  

يجيب أسئلة املدرس و�كتبون تأكيد املواد من . و  √   

 املدرس نفسا

  

 ٢ تطبيق املالحظة  . أ     

   ��تم إ�� النص عن س��ة عمر�ن ا��طاب نفسا) ١ √    

�شا�د إ�� الفيلم عن س��ة عمر�ن ا��طاب ) ٢ √    

 نفسا 

  

   يكتب املفردات ا��ديدة من الفيلم )٣    √ 

   �سئلة  . ب     

يجب أسئلة املدرس عن النص القراءة  )١  √   

 املقروؤ نفسا

  

   يجب أسئلة املدرس عن الفيلم نفسا  )٢   √  

 التجر��ية. ج    √ 

 �شرح قصة املعروضة عن لبفيلم

  

 �ش��اك. د    √ 

 يكتبون خالصة من القصة املعروض نفسا

  

   

√ 

 �تصال.ه  

��تم إ�� ت��يح املدرس عن قصة املصروؤ ) ١

 م��م 

  

   يكتب ا��الصة عن س��ة عمر بن ا��طاب)٢   √  

 ٣ ا��اتمة أجاب �سئلة من املدرس   . أ  √   

   يقبل الواجب امل��ي�� من املدرس  . ب  √   

   �ستمع إ�� تخطيط التعليم �عد. ج   √   
 ٤ ٣ ٥ ٦  

 ٤ ٦ ١٥ ٢٤  
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 ا��موع ٤٩ 

 ٪٦٩  �سبة مئو�ة 

 ١٠٠x= تقر�ر ال�سبة املئو�ة للنجاح 
  مجموعة القيمة ا��قولة

مجموعة القيمة ا��قيقية
  

 =٪١٠٠x 
��

 ��×�
  

= ٪٦٩   

تجري ع�� ما وفق   ال من البيان السابق، أو�� لنا أن العملية التعليمية �� الدور �ول   

التخطيط غالبا، ح�� لم تن�� ن�يجة املالحظة من الـــــتـــــالمـــــيـــــذ، لقد حصلت نــــــتيج��م �� املالحظة 

 .، ف�ذا لم تصل ن�يجة املالحظة إ�� ما ير��٦٩٪

  

  

  

  ن�يجة اختبار �عليم املفردات باستعمال �فالم العر�ية �� الدور �ول 

  القيم ا��صولة لإلختبارات التحر�ر�ة �� الدور �ول : ٣ا��دول 

  النجاح  القيمة  ا��مع  ا��وانب املقدرة  �سماء  رقم

٤  ٣  ٢  ١  √  ×  
١  Afifah K Ummah  ٨٦  ٨٦  ٢٥  ٢٥  ١٨  ٢١  √    

٢  Afri Yeldi  ٤٠  ٤٠  ٠  ٠  ١٥  ٢٥    ×  

٣  Asri Subtika Sari  ٣٠  ٣٠  ٥  ٠  ٠  ٢٥    ×  

٤  Aulia M H  ٣٦  ٣٦  ١٠  ٣  ٨  ١٥    ×  

٥  Aulia Miftah R  ٣٦  ٣٦  ١٠  ٣  ٨  ١٥    ×  

٦  Berti Kurnia  ٣٢  ٣٢  ٥  ٥  ٧  ١٥    ×  

٧  Dahrifah Z  ٣٠  ٣٠  ٥  ٠  ٥  ٢٥    ×  

٨  Diyan Suryani  ٢٥  ٢٥  ٠  ٠  ٠  ٢٥    ×  

٩  Fathul Ifkar  ٣٣  ٣٣  ٠  ٠  ٨  ٢٥    ×  

١٠  Fiki Suhatman  ٨٥  ٨٥  ١٥  ٢٥  ٢٠  ٢٥  √    

١١  Fadhil Andrina M ٣٧  ٣٧  ٢  ٢  ٨  ١٥    ×  

١٢  Hamzah Satria  ٢٩  ٢٩  ٤  ٤  ٦  ١٥    ×  

١٣  Hasta Gunawan  ٢٩  ٢٩  ٤  ٤  ٦  ١٥    ×  

١٤  Ilham Akbar  ٩٤  ٩٤  ٢٥  ١٩  ٢٥  ٢٥  √    

١٥  Luci M.P  ٩٥  ٩٥  ٢٥  ٢٥  ١٥  ٢٥  √    

١٦  Anggara Kurnia  ٥٣  ٥٣  ١٥  ١٠  ٣  ٢٥    ×  

١٧  Nurul Athifah  ١٥  ١٥  ٠  ٠  ٠  ١٥    ×  

١٨  Reza Yuliani  ٩٠  ٩٠  ٢٥  ٢٠  ٢٠  ٢٥  √    
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١٩  Rinty Novrika P  ١٠٠  ١٠٠  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  √    

٢٠  Siti Suryani M.A  ٢٥  ٢٥  ٠  ٠  ٠  ٢٥    ×  

٢١  Tiara Vani  ٨٥  ٨٥  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٥  √    

٢٢  Zikra Hanum M  ٢٥  ٢٥  ٠  ٠  ٠  ٢٥    ×  

٢٣  Luthfi L.F  ٨٣  ٨٣  ٢٥  ١٠  ٢٣  ٢٥  √    

٢٤  Lailatam M  ٨٥  ٨٥  ١٥  ٢٠  ١٠  ٢٥  √    

٢٥  Maratul Afifah  ٧٥  ٧٥  ٢٥  ٢٠  ١٥  ٢٥  √    

٢٦  Masruroh  ٩٠  ٩٠  ٢٥  ٢٠  ٢٠  ٢٥  √    

٢٧  Maulana Adi  ٣٠  ٣٠  ٥  ٠  ٥  ٢٥    ×  

٢٨  M.  Habib  ٣٦  ٣٦  ١٠  ٣  ٨  ١٥    ×  

٢٩  M. Nazif  ٢٩  ٢٩  ٤  ٤  ٦  ١٥    ×  

٣٠  M. Maulana  ٩٥  ٩٥  ٢٥  ٢٠  ٢٥  ٢٥  √    

٣١  Nabila R.F  ٩٣  ٩٣  ٢٥  ٢٠  ٢٣  ٢٥  √    

٣٢  Novebri Yanza  ٩٠  ٩٠  ٢٥  ٢٠  ٢٠  ٢٥  √    

٣٣  Nur H. M  ١٠٠  ١٠٠  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  √    

٣٤  Yuziqra Irsyad  ٣٣  ٣٣  ٠  ٠  ٨  ٢٥    ×  

٣٥  Revi Tri Aisyah  ٨٥  ٨٥  ١٥  ٢٠  ٢٥  ٢٥  √    

تلميذا  ١٦قسم دي�� ) ١١(تلميذا �� الصف ا��ادي عشر  ٣٥بناء ع�� القيمة السابقة، من   

ألن القيمة ا��صولة لم تتم تلميذا لم يتحقق أي ال ينجاح  ١٩الذين يتمون التحقيق أي النجاح و 

  .٧٥ع�� ضوابط النجاح �صغر و�� ع�� درجة 

 ا�ع�اس �عليم املفردات باستعمال �فالم العر�ية �� الدور �ول 

جرى ��ع�اس ب�ن الباحث و الالحظ �� �ل ��اية التعليم، و قد س�� املدرس لتنفيذ �عليم 

ات التعليم �� خطة التدر�س، ولكن الينعقد تدر�س املفردات باستعمال �فالم العر�ية وفقا بخطو 

  . املفردات  جيدا

�� .  أما �� مرحلة التم�يدي، قد استخدم املدرس خطوات التعليم املفردات وفقا بخطة التدر�س

املرحلة  التطبيقية ال يف�مون التالميذ عما �شا�دون  وصعب ل�م للبحث عن �ف�ار الرئ�سية من 

راقب الالحظ أّن الـمعلم �� الدور �ول، يـــــقوم . شرح�ا الفيلم ��نـــــشـــاء من قصة ال� وكـــــتـــــابـــــةالفيلم 

و�� مرحلة التم�يدي، ال�عدد املدرس تالميذه اعدادا . أمام الفصل فقط، وال يتجاول حول التالمـيذ

  .��ــــــتـــــــمون شرح الـمدرس عما يتعلق بالـمواد �� الفيلم جيدا، ح�� كث�� من  الـــــتـــــالمـــــيــــــذ ال

تمليل عند التالميذ، و من خالل الفيلم املعرض، أّن الفيلم املعرض لھ وقتا طو�ال ح�� ين�� 

بناء ع�� .  يخرجھ الفيلم ال يظ�ر بصوت كب�� وا��، ح�� يصعب التالميد �� استماع�ا ىالصوت الذ

ونتائج التعلم م��م لم يصل إ�� ما . ف�م الباحث، أن �ذا  التعليم لم يكن نا��انتائج ��ع�اس �� 

  :ير��، ولذلك �ستمر إ�� دور الثا�ي لت�ون الن�يجة التعلمية وقفا بما ير�� بإ�تمام إ�� أمور التالية

 أن يراقب املدرس التالميذ �� ف�م ترجمة من النص .١
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وار من الفيلم و يكتبوا خالصة الفيلم �� فقرة أن يناقشوا التالميذ �عض�م ببعض لف�م ا�� .٢

 واحدة

  .البد أن ي��� املدرس ج�از السمع من اللبتوب املستعمل لعرض الفيلم .٣

  إجراءات �عليم املفردات باستعمال �فالم العر�ية �� الدور الثا�ي

 �ستعداد .١

يجري نحو . رو�� يندري ا�عقد الدور الثا�ي وقفا ع�� اتفاق ب�ن الباحث ومعلم اللغة العر�ية 

. ٢٠١٤مايو  ٧و�وم �ر�عاء  ٢٠١٤مايو  �٦ذا الدور يؤكد �� يوم الثالثاء ). دقيقة ٤٥×٢(اللقائ�ن 

الـمسألة الـمعرضة �� الدور �ول �� ال يف�مون التالميذ الـمادة ف�ما جيدا، فلذالك يـــــؤكـــــد 

   .عن مواد ملدروسة واملعرضة �� الفيلمالباحث التعليم الفر�ق و املناقشة ب�ن التالميذ 

 تقديم ��داف .٢

قبل يبدأ التعليم فيلقي الباحث ��داف من التعليم املفردات باستعمال الفيلم، و�ذه 

  :��داف م��ا

 ذكر املفردات ا��ديدة عن س��ة عمر بن ا��طاب  )أ 

 إمالء الفرغ من �سئلة عن الفيلم عمر بن ا��طاب  )ب 

 الفيلم عمر بن ا��طابإجابة �سئلة عن   )ج 

 كتابة ا��الصة من قصة عمر بن ا��طاب  )د 

 تقسيم الفرقة .٣

�عدما شرح املدرس ��داف التعليمية، فيقسم املدرس تالميذه إ�� خمس ِفَرٍق حيث تت�ون 

�عدما تقسيم الفرق، . من سبعة أ��اص و �ل فرقة من التالميذ ا��تلفي استعداد و القدرات

 .لتالميذ �� فرق��مامر الباحث أن يجلسوا ا

 تقديم املادة التعليمية بالفيلم .٤

�ذا املوضوع من الكتاب ". من ســـــيـــــرة عمر بن ا��طاب"قدم الباحـث الفيلم بموضوع 

أما التالميذ �شا�دون الفيلم و��ـــــتمون إ�� ورقة ا��وار . املقرر وزاد ثرو��م حينما �شا�دون الفيلم

  .باه م��م إ�� ما �شا�دون و�سمتعون من الفيلم ح�� يحاول �ن�

 استخراج املفردات الصعو�ات ومعان��ا  .٥

�ذه . مفردات امل�مة من الفيلم �٢٥ستخرج املدرس املفردات من الفيلم الذي ف��ا 

 .املوجودة �� الفيلم، ثم �شرح معا�ي املردات

 املناقشة ا��موعة عن أف�ار من الفيلم .٦

معان��ا فيناقشون التالميذ �� فرق��م عن أف�ار الفيلم �عدما استخراج املفردات وشرح 

 .�� املناقشة يكتب التالميذ ل�ل فر�ق ا��الصة من الفيلم �� فقرة واحدة. املعروض
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 �ختبارات والتقو�م .٧

. يختتم التعليم بالتقو�م، �ذا التقو�م �عرض بإعطاء �سئلة املناسبة عن املواد الـمدروسة

  .و�م �� لـمعرفة درجة النجاح الـــــــتـــــــالمـــيذ �� �ذا التعليمأما أ�داف من �ذا التق

  لثا�يمالحظة �عليم املفردات باستعمال �فالم العر�ية �� الدور ا

قام دمحم طيب رز��، باملالحظة أ�شطة املدرس وأ�� �سفردي يقوم بـمالحظة أ�شطة 

واملعلومات من البحث عن أ�شطة املعلم والتالميذ �� �تان أ�شطـــــتـــــان ��مع البيانات . التالميذ

حظ�ا يال  �دور من ورقة ال���يل امليدان ال�أما املالحظة عن أ�شطة املعلم �� �ذا ال. الدور الثا�ي

 :��خ دمحم طيب رز�� كما ي�

  ال���يل امليدا�ي للدور الثا�ي من ج�ة املعلم :٤ا��دول 

 رقم ��شطة الوصف ٤ ٣ ٢ ١ الوصفية

 ١ �بتداء يبدأ املدرس التعليم بالدعاء  . أ √    

��تم املدرس اعداد التالميذ بإمالء كشف   . ب √    

 ا��ضور 

  

    يقسم املدرس طالبھ إ�� الفر�ق. ج √    

   �ستعد املدرس �الت لعرض الفيلم . د  √   

املشا�دة، : �شرح املدرس خطوات التدر�س، م��ا. ه  √   

 والكتابة، والنطق، والف�مو�ستماع، 

  

يحث املدرس تالميذه إلعطاء �سئلة عن الفيلم . و √    

 عمر بن ا��طاب

  

يفعل املدرس تفك�� �ول بإعطاء �سئلة لتأكيد . ز  √   

 املواد

  

 ٢ تطبيق املالحظة  . أ     

   يقرأ املدرس النص عمر�ن ا��طاب. ١ √    

   س��ة عمر بن ا��طاب�عرض املدرس الفيلم .٢  √   

يالحظ املدرس أ�شطة الفرد من التالميذ ��  .٣ √    

 عرض الفيلم

  

   �سئلة  . ب     

   �سأل املدرس عن النص املقروؤ. ١ √    

   �سأل املدرس عن الفيلم املعروض. ٢ √    

    التجر��ية. ج     
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   ��تم املدرس قصة ال�� �شرح�ا التالميذ √    

    �ش��اك.د     

يراقب املدرس تالميذه عندما يكتبون ا��الصة من  √    

 قصة الفيلم 

  

    �تصال.ه     

يتجاوب و���� املدرس القصة ال�� شرح�ا . ١ √    

 التالميذ

  

�عطي املدرس ا��الصة والتوكيد للتالميذ عن س��ة . ٢ √    

 عمر بن ا��طاب

  

و�بصر بإعطاء �سئلة إ�� �عطي املدرس التقدير   . أ  √   

التالميذ من أ�شطة السابقة لت�ون خطوات 

 الت��يح �عد

 ٣ ا��اتمة

إعطاء الواجب النفس للتالميذ الذين غ��   . ب  √   

 النجاح �� كتابة املفردات

  

   إعطاء املدرس تخطيط التدر�س �عد. ج  √   

 ١٢ ٧ ٠ ٠  

 ٤٨ ٢١ ٠ ٠  

 ا��موع ٦٩ 

 ٩٦٪  �سبة مئو�ة 

= تقر�ر ال�سبة املئو�ة للنجاح 
مجموعة القيمة ا��صولية

مجموعة القيمة ا��قيقية
 X  ١٠٠ ٪=  

��

�� 
  ×٩٦= ٪٩٦٪  

  فساد=        >٪٦٠

 غ�� النجاح=    ٪٦١- ٪٨٠

 نجاح= ٪  ٨١- ٪١٠٠

من البيان السابق، و�� لنا أن العملية التعليمية �� الدور الثا�ي تجري ع�� ما وفق عنھ   

٪، ذلك يدل ع�� ترقية ٩٦أن النجاح لدى املعلم   . لقد فعل الباحث �الـمعلم �ل�ا. بالــــتــــخطيط غالبا

  . سقد س�� املعلم �� الف�م و تطبيق خطة التدر�. أ�شطة املعلم ونجاحھ �� التعليم

التقتصر املالحظة ع�� . لقد قام الباحث �ل ��شطة �� ورقة ال���يل امليدان متواليا  

  .قامت املالحظة للتالميذ ال�� تالحظ�ا ��� �سفردي كما ي�سط �� ا��دول ا��امس. ��شطة للمعلم
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  ال���يل الثا�ي للدور الثا�ي من ج�ة التالميذ :٥ا��دول 

 رقم ��شطة الوصف ٤ ٣ ٢ ١ الوصفية

 ١ �بتداء يبدأ التالميذ التعليم بالدعاء  . أ √    

��تم التالميذ و �ستمعون إ�� كشف   . ب √    

 ا��ضور الذي قرأه املدرس

  

�ساعد التالميذ مدرسھ إلعداد �آلت ج�از . ج √    

 الفيلم 

  

   يجلس التالميذ مجموعة بأمر املدرس.د √    

مدرس�م �� إعطاء البيان عن ��تم التالميذ . ه √    

خطوات التعليم، م��ا املشا�دة، و�ستماع، 

 والكتابة، والننطق، والف�م مجموعة

  

��تم التالميذ حث املدرس مجموعة إلعطاء   . ه  √   

 �سئلة عن الفيلم س��ة عمر بن ا��طاب

  

يجب التالميذ أسئلة املدرس مجموعة . ز √    

  املدرسو�كتبون تأكيد التعليم من 

  

 ٢ تطبيق املالحظة  . أ     

��تم التالميذ إ�� النص عن س��ة عمر�ن  .١ √    

 ا��طاب مجموعة

  

�شا�د التالميذ إ�� الفيلم عن س��ة  .٢ √    

 عمر�ن ا��طاب مجموعة 

  

يكتب التالميذ املفردات ا��ديدة من  .٣  √   

 الفيلم مجموعة 

  

   �سئلة  . ب     

أسئلة املدرس عن النص يجب التالميذ . ١  √   

 القراءة املقروؤ مجموعة

  

يجب التالميذ أسئلة املدرس عن الفيلم  .١  √   

 مجموعة 

  

    التجر��ية  . ج     

�شرح التالميذ قصة املعروضة عن لبفيلم   √   

 مجموعة
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    �ش��اك  . د     

يكتبون التالميذ خالصة من القصة  √    

 املعروض محموعة

  

    �تصال  . ه     

��تم التالميذ إ�� ت��يح املدرس عن  )١  √   

 قصة املصروؤ م��م 

  

يكتب التالميذ ا��الصة عن س��ة عمر  )٢ √    

 بن ا��طاب

  

 ٣ ا��اتمة يجب التالميذ �سئلة من املدرس نفسا  . أ  √   

   يقبل التالميذ الواجب امل��ي�� من املدرس  . ب  √   

التعليم �ستمع التالميذ إ�� تخطيط .  ج √    

 �عد

  

 ١١ ٨ ٠ ٠  

 ٤٤ ٢٤ ٠ ٠  

 ا��موع ٦٨ 

=  تقر�ر ال�سبة املئو�ة للنجاح 
  مجموعة القيمة ا��قولة

مجموعة القيمة ا��قيقية
  x ١٠٠٪  

 = ٪100 x
�� 

 ��×�
   

     =٩٠٪  

 من البيان السابق، و�� لنا أن العملية التعليمية �� الدور الثا�ي تجري ع�� ما وفق التخطيط  

٪ �� الدور الثا�ي ف�ذه ٩٠٪ �� الدور �ول إ��٦٩ فن�يجة من عملية التالميذ �� التعلم تر�� من. غالبا

  .الن�يجة تضم إ�� النا��

  ن�يجة اختبار �عليم املفردات باستعمال �فالم العر�ية �� الدور الثا�ي

  الثا�يالقيم ا��صولة لإلختبارات التحر�ر�ة �� الدور  :٦ا��دول 

  رقم
  �سماء

  ا��وانب املقدرة
  القيمة  ا��مع

  النجاح

٤  ٣  ٢  ١  √  ×  
١  Afifah K.U  ٩٤  ٩٤  ١٩  ٢٥  ٢٥  ٢٥  √    

٢  Afri Yeldi  ٨٥  ٨٥  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٥  √    

٣  Asri Subtika Sari  ٨٤  ٨٤  ٢٠  ١٩  ٢٠  ٢٥  √    

٤  Aulia M.H  ٨٣  ٨٣  ٢٠  ١٩  ١٩  ٢٥  √    

٥  Aulia Miftah R  ٨٠  ٨٠  ١٥  ٢٠  ٢٠  ٢٥  √    

٦  Berti Kurnia  ٨٠  ٨٠  ٢٠  ٢٠  ١٥  ٢٥  √    

٧  Dahrifah Z  ٨٧  ٨٧  ١٨  ٢٤  ٢٠  ٢٥  √    
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٨  Diyan Suryani  ٥٠  ٥٠  ١٠  ٥  ١٠  ٢٥    ×  

٩  Fathul Ifkar  ٤٤  ٤٤  ٥  ٥  ٩  ٢٥    ×  

١٠  Fiki Suhatman  ٩٧  ٩٧  ٢٥  ٢٢  ٢٥  ٢٥  √    

١١  Fadhil Andrina M ٩٠  ٩٠  ٢٢  ٢٢  ٢١  ٢٥  √    

١٢  Hamzah Satria  ٩١  ٩١  ٢٠  ٢٣  ٢٣  ٢٥  √    

١٣  Hasta Gunawan  ٩١  ٩١  ٢٣  ٢٣  ٢٠  ٢٥  √    

١٤  Ilham Akbar  ٢٥  ٢٥  25  ١٠٠  ١٠٠  ٢٥  √    

١٥  Luci M. Putri  ٩٠  ٩٠  ٢٣  ٢٣  ٢٠  ٢٥  √    

١٦  Anggara. K  ٧٠  ٧٠  ٢٠  ١٥  ١٠  ٢٥    ×  

١٧  Nurul Athifah  ١٠٠  ١٠٠  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  √    

١٨  Reza Yuliani  ٩١  ٩١  ٢٣  ٢٠  ٢٣  ٢٥  √    

١٩  Rinty N. P  ١٠٠  ١٠٠  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  √    

٢٠  Siti Suryani M.A  ٨٧  ٨٧  ٢٣  ٢٠  ٢٣  ٢٥  √    

٢١  Tiara. V  ٩٥  ٩٥  ٢٣  ٢٥  ١٧  ٢٥  √    

٢٢  Zikra Hanum M  ٤٠  ٤٠  ٥  ٥  ٥  ٢٥    ×  

٢٣  Luthfi L.F  ٩٣  ٩٣  ٢٤  ٢١  ٢٣  ٢٥  √    

٢٤  Lailatam M  ٩٣  ٩٣  ٢٣  ٢٤  ٢١  ٢٥  √    

٢٥  Maratul Afifah  ٩٢  ٩٢  ٢١  ٢٤  ٢٢  ٢٥  √    

٢٦  Masruroh  ٩٩  ٩٩  ١٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  √    

٢٧  M. Adi  ٨٨  ٨٨  ١٩  ٢٠  ٢٤  ٢٥  √    

٢٨  M. Habib  ٦٠  ٦٠  ١٥  ١٠  ١٠  ٢٥    ×  

٢٩  M. Nazif  ٨٧  ٨٧  ١٨  ٢٤  ٢٠  ٢٥  √    

٣٠   M. Maulana  ٩٨  ٩٨  ٢٣  ٢٥  ٢٥  ٢٥  √    

٣١  Nabila R.  Firera  ٩٨  ٩٨  ٢٥  ٢٥  ٢٣  ٢٥  √    

٣٢  Novebri Yanza  ٩٨  ٩٨  ٢٥  ٢٣  ٢٥  ٢٥  √    

٣٣  Nur H. Maori  ١٠٠  ١٠٠  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  √    

٣٤  Yuziqra Irsyad  ٩٨  ٩٨  ٢٥  ٢٥  ٢٣  ٢٥  √    

٣٥  Revi Tri Aisyah  ٩٤  ٩٤  ٢٥  ١٩  ٢٥  ٢٥  √    

تلميذا  ٣٠قسم دي�� ) ١١(التلميذا �� الصف ا��ادي عشر  ٣٥بناء ع�� القيم السابقة، من 

ا��صولة لم تـــــتـــــم ع�� تالميذ لم يتحقق أي ال نجاح ألن القيمة  ٥الذين يتمون التحقيق أي النجاح و 

إذان نـــــتـــــائج �جراء �� الدور الثا�ي ترتقي من درجة الدور . ٧٥ضوابط النجاح �صغر و�� ع�� درجة 

  .�ول 

 ا�ع�اس �عليم املفردات باستعمال �فالم العر�ية �� الدور الثا�ي

بناء ع�� نـــتـــائج الـمالحظة و ال���يل امليدا�ي، جرت عملية التعليمية وقفا ع�� التخطـــــيـــــط و 

استطاع التالمـــــــيــــذ أن يز�دوا ف�م�م وثروتـ�م إ�� . ج�ت العملية التعلـــــيمية عملية التعليم ا��يدة

   . ـ�م �� ا��موعةالـمفردات أل��م يـــــناقشون الـــــمفردات مع إخوان

  ا��اتمة   .ج 

  :��ول والدور الثا�ي تخلص كما ت�بناءا ع�� نتائج �جرءات �� الدور 

�ستعمل الفـــيـــــلم بخطوات معـــــيــــنة و��، أما ا��طوات من �ذا التعليم ف��، �عطي املدرس 

التالمـــــيـــــذ ورقة الـمفردات ونص ا��وار من الفيلم، ثم �شا�د التالميذ الفيلم املستعمل لتدر�س 
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ذين يقرؤون �عدما يقرأه املدرس، املفردات، و�قرأ التالميذ حوار الفيلم قراءة ج�ر�ة بـمراعة املدرس ال

ثم �عطي املدرس املفردات الصعبة، و�شرح معا�ي املفردات �� ا��ملة، و�ختتم التعليم بالتقو�م 

  .و��ع�اس

قبل استعمال الفيلم، �ستعمل الـمدرس الصور لـــــتـــــدر�ـــــس الـمفردات، ولكن لم يصل التالميذ 

�ذه الـــــنـــــتـــــائـــــج بتوجد إ�� نتائج إمتحان التالمــــيـــذ �� تــــــدر�ـــــــس اللغة  .نتائج التدر�س �� ف�م الـمفردات

 .٪ م��م نا��ون ٣٤٪ م��م لم ين��وا �� التـــــعلــــــيـــــم و ٦٦العر�ــــــيــــــة �� 

٪ �� الدور �ول إ��  ٣٧،٥٨تــــرتــــقي درجة ف�م املفردات عند التالميذ �عد استعمال الفيلم من 

 .٪ �� الدور الثا�ي٤٦،٨٦
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