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ABSTRACT: The strategy used by the teacher is the teacher’s efforts to make learning
activities more active and effective. Therefore, a pictorial conversation strategy is chosen
to make the learning activities can be planned in detail by utilizing the experience,
stimuli and senses of students who are able to bring the student’s imagination to the new
vocabulary they have learned. Thus, this strategy can be a means for teachers and
students to expand all innovation, creativity and freedom of expression of the forms of
conversation that students want to give the new vocabulary to be learned. This study
uses the Classroom Action Research method with the following steps; (1) Observation;
(2) design of teaching plans; (3) implementation; (4) supervision; (5) reflection; (6)
evaluation. This research was conducted in Nurul Islam elementary school in SukodonoSidoarjo, East Java. The purpose of this study is, (1) to uncover the pictorial
conversation strategy in solving problems of students who have difficulty in
remembering the vocabulary that has been learned; (2) fostering interest in reading and
speaking in Arabic, because this strategy is equipped with images that will attract
student’s attention, and (3) knowing how effective this strategy can be used in the world
of education, especially in the process of learning Arabic.
Key Words: Strategy, learning Arabic, vocabulary, pictorial conversation, memory.
ABSTRAK: Strategi yang digunakan oleh guru merupakan upaya guru dalam
membuat kegiatan belajar lebih aktif dan efektif. Karena itu, strategi percakapan
bergambar dipilih agar kegiatan pembelajaran dapat direncanakan secara detail
dengan memanfaatkan pengalaman, rangsangan dan indera siswa yang mampu
memunculkan imajinasi siswa terhadap kosakata baru yang mereka pelajari. Dengan
demikian, strategi ini dapat menjadi sarana bagi guru dan murid untuk mengeluarkan
seluruh inovasi, kreativitas dan kebebasan berekspresi dari bentuk-bentuk
percakapan yang dibuat oleh guru atau siswa. Penelitian ini menggunakan metode
Classroom Action Research yang dengan langkah-langkah sebagai berikut (1)
pengamatan, (2) desain rencana pengajaran, (3) implementasi, (4) pengawasan, (5)
refleksi, (6) evaluasi. Penelitian ini dilakukan di madrasah ibtidaiyah Nurul Islam di
Sukodono-Sidoarjo Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menyingkap
tentang strategi percakapan bergambar dalam menyelesaikan masalah siswa yang
kesulitan dalam mengingat kosakata yang telah dipelajari; (2) menumbuhkan minat
membaca dan berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, karena strategi ini
dilengkapi dengan gambar yang akan menarik perhatian siswa; dan (3)mengetahui
seberapa efektif strategi ini dapat digunakan dalam dunia pendidikan, khususnya
dalam proses pembelajaran bahasa Arab.
Kata kunci: Strategi, pembelajaran, bahasa Arab, kosakata, percakapan bergambar,
memori.
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مقدمة
اكنت املفردات عنرصا من عنارص اللغة الها ّمة حبيث تتضمن علهيا املعاىن واس تخدام اللكامت يف
اللغة من املتلكم نفسه أأو من الاكتب .والشخص سزتيد هل همارته يف اللغة اذا ازداد مفرداته ألن كفاءة همارة
لغة الشخص متوقف عىل املفردات الىت اس توعب علهيا 1.فذلكل ،يس تطيع النسان يرتمج فكره اىل لكامت
بسبب املفردات الىت حتمل املعىن.
ليست قضية يف تعلمي املفردات ألن يتعمل الطالب نطق حروفها حفسب ،أأو فهم معناها مس تقةل
فقط ،أأو معرفة طريقة الاش تقاق مهنا ،أأو جمرد وصفها يف تركيب لغوي حصيح ،ان معيار الكفاءة يف تعلمي
املفردات هو أأن يكون الطالب قادرا عىل هذا لكه ابلضافة اىل شئ أخر ليقل عن هذا لكه أأمهية ،أأل وهو
قدرته عىل أأن يس تخدم اللكمة املناس بة يف املاكن املناسب2.وعىل هذا ،فان تعلمي املفردات مطلب أأسايس من
مطالب تعمل اللغة الثانية ورشط من رشوط اجابهتا.
ليحصل عىل الكفاءة اللغوية ،جيب عىل لك متعمل اللغة ا ألجنبية أأن يتعمل املفردات لفهم امجلةل
والنصوص البس يطة يف ادلرس .ألجل فهم النصوص يف ادلرس ،عىل لك معمل اللغة ا ألجنبية أأن يعمل املفردات
ابس تخدام ا ألساليب املتنوعة ليغرس رغبة التالميذ يف التعمل حيت يرفع نتيجة دراس هتم.
كام يرى صالح عبد السميع عبد الرازق ،أأن أأسلوب التدريس هو الكيفية اليت يتناول هبا املعمل
طريقة التدريس أأثناء قيامه بعملية التدريس ،أأو هو ا ألسلوب اذلي يتبعه املعمل يف تنفيذ طريقة التدريس
بصورة متزيه عن غريه من املعلمني اذلين يس تخدمون يف الطريقة ،ومن مث يرتبط بصورة أأساس ية ابخلصائص
الشخصية للمعمل.3
هناك عدة أأساليب توضيح املعىن .ا ألول :ابراز ما تدل عليه اللكمة من أأش ياء (المنوذج) ،أأو الاقرتان
املبارش :جيرى هنا توضيح معىن اللكمة اجلديدة عن طريق اقرتاهنا مبا تدل علبه مبارشة .الثاين :متثيل املعىن
. Ahmad Fuad Efendi,Metodologi Pengajaran Bahasa Arab(Malang: Misykat,2005),96.
.2رشد أأمحد طعمية ،تعلمي العربية لغري الناطقني هبا .مرص .اسكو،٩١٩١ .ص٩١١ :
 .3صالح عبد السميع عبد الرازق  ،املعمل وأأساليب التدريس(،لقراءة املقال عىل برانمج البوربوينت  :جامعة حلوان لكية الرتبية قسم املناجه وطرق التدريس)،
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dramatization
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بعض اللكامت يس تحسن توصيح معناها ابحلركة وحاصة اذا اكنت اللكامت أأفعا ًل .أكن

يقوم املعمل بفتح الباب عندما ترد مجةل "فتح الباب" .الثالث :لعب ادلور  role playingأكن يقوم املعمل
دور مريض حيس بأأمل يف بطنه ويفحصه طبيب .الرابع :ذكر املتضادات  . antonymsاخلامس :ذكر
املرتادفات  ،synonymsالسادس :تداعى املعاىن  .associationالسابع :ذكر أأصل اللكمة

root

ومش تقاهتا .الثامن :رشح معىن اللكمة العربية وذكل برشح املقصود من اللكمة .التاسع :تعدد القراءة ،يف
حاةل ورود لكمة جديدة يف نص يقرؤه الطالب ميكن تلكيفهم بقراءة النص قراءة صامتة عدة مرات حىت
يس تكشف معناها .العارش :البحث يف القاموس ،ميكن تلكيف الطالب يف املس توايت املتوسطة واملتقدمة
ابلبحث يف القواميس العربية لتوضيح معىن اللكمة اجلديدة .احلادي عرش :الرتمجة اىل لغة وس يطة
 intermediate languageوهذا أخر أأسلوب ميكن أأن يلجأأ اليه املعمل لتوضيح معىن اللكمة وعىل املعمل
أأل يتعجل يف هذا ا ألمر.

4

أأساسا عىل ذكل ،تعمتد أأسلوب التدريس اعامتدا كبريا عىل همارة املعمل يف ادارة فصهل ،وا ألسلوب هو
حل مشالكت املعمل يف ادارة الفصل.
واكن التالميذ ابملدرسة نور السالم البتداعية السالمية وجدوا املشالكت يف اسرتجاع املفردات
وتطبيقها ابلس ياق ،مه حيفظون قوامئ املفردات الكثرية أأثناء ادلرس ولكن بعد ا ألايم ينسون املفردات اليت
س بق هلم ختزيهنا يف عقوهلم.
يرى رشدى أأمحد طعمية عىل خطورة حفظ قوامئ املفردات .أأول :ان اللغة أأكرث من جمرد مجموعة من
املفردات ،اهنا أأصوات ومفردات وتراكيب مث ثقاىف .اثنيا :قد يؤدى اىل تعسف بعض مناجه تعلمي اللغة العربية
للناطقني بلغات أأخرى يف اختيار مفردات لحيس الطالب ابحلاجة الهيا وليست ذا فائدة هل .اثلثا :أأن حيول
العملية التعلميية اىل معلية قاموس ية أأو معجمية حبتة .رابعا :يغفل أأمه أأساليب توصيل املعىن عند التصال
الشفهىى،ليست القضية قارصة عىل مض مجموع ٍة من املفردات بعضها اىل بعض ،ان املتحدث يس تخدم غالب ًا
 .4رشدى امحد طعمية ،تعلمي العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأأساليبه ( ،مرصى :اسكو.٩١١-٩١٩،)٩١٩١،
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عند احلديث مجموعة من ا ألساليب الىت يطلق علهيا اللغة اجلانيبية  Paralinguisticsمثل حراكت الوجه
والاشارة ابليد فضال من اليقاء والنرب والتنغمي .ولك هذه ا ألساليب يرثى املفردات عند اس تعاملها وجيعل
التصال معلية حية وليست معجمية ميتة .خامسا :ان املعىن رشط للحفظ اجليد ولقد جعز كثري من
املفحوصني عند اجراء جتارب نفس ية يف هذا اجملال عن حفظ لكامت مس تقةل أأو حروف ل رابط بيهنا ألن
الطالب يس تطيع أأن يتعمل اللكامت الواردة يف مجل ذات معىن وليست اللكامت اجملردة عن س ياقها .سادسا:
ان الزمع بأأن الطالب سوف حيفظ اللكامت العربية اذا اكنت مرتمجة للغة ادلارسني زمع خاطئ .فقد تؤدى لكمة
عربية واحدة معىن مجةل اكمةل بلغة ادلارس .سابعا :من أأس باب صعوبة الرتمجة لللكامت العربية أأن اللكمة
الواحدة قد يتعدد معناها بتعدد الس ياق اذلى ترد فيه بل قد يكون لها معىن خمالف متام ًا ملعناها وىه
مس تقةل.

5

بناء عىل ذكل ،حبثت الباحثة أأسلوب احملادثة التصويرية يف تعلمي املفردات لخراج اكفة الابتاكر
والابتداع وحرية التعبري يف معلية ختزين املفردات اىل اذلاكرة حيت يسهل التالميذ يف فهم النصوص والطالقة
يف الالكم.

مناجه البحث
اس تخدمت الباحثة يف هذا البحث هو مهنج الجرايئ الصفى

(Classroom Action

) . Researchكام قال مكيس هذا البحث يرتكب من املالحظة ،والتخطيط ،و التنفيذ ا ألول  ،واملراقبة،
والانعاكس ،والتقومي6 ،وجري عىل صورة ادلورين.
املالحظة يه لك مالحظة مهنجية تؤدي اىل الكشف عن دقائق الظاهرات واملشالكت
املدروسة وعن العالقات بني عنارصها وبيهنا وبني الظاهرات ا ألخرى 7.ا ألمور اليت لحظهتا الباحثة داخل
 .5رشدى أأمحد طعمية ،املهارات اللغوية مس توساهتا تدريسها صعوبهتا (،القاهرة :دار الفكر العريب  ،الطبعة ا ألوىل٦٤٦-٦٤١ ،)٤٠٠١ ،
Sukmadinata, Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, .6
112005),1
 . .7رجاء دحيد دويدرى،البحث العلمى أأساس ياته النظرية وممارس ته العلمية ( ،بريوت :دار الفكر املعارص ٤٠٠٩م)٧٩٣،
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الفصل يه ما يتعلق مبشالكت البحث يعين ضعف التالميذ يف اسرتجاع املفردات وتطبيقها يف الس ياق
.تس تحدم الباحثة هذه املالحظة ملعرفة مشالكت التالميذ يف تعلمي اللغة العربية.
ويف مرحةل التخطيط ،وحضت الباحثة حبهثا ابلرمس البياين أأو التخطيطي فامي ييل:
لاو أ
الدور أ

مشكالت تعلم وتعيين ألاسلوب
املناسب ،وهو أسلوب املحادثة
التصويرية
ناجح

تنفيذ أسلوب
املحادثة التصويرية
1

تخطي
ط

انعكا
س

التقوي
م

الدور الثاني

لم
تنجح

ناجح

تنفيذ أسلوب
املحادثة
التصويرية 2

تخطي
ط

التقوي
م

مراقبة

انعكا
س

مراقبة

اجلدول رمق ( :)٩الرمس البياين يف مرحةل التحطيط

التنفيذ هو تطبيق لك ما يف التخطيط من اخلطوات اليت س تجري يف الفصل 8.قامت الباحثة
بعملية التعلمي وفقا خبطة التعلمي املقررة ،وهو بأأسلوب احملادثة التصويرية ،يف التنفيذ ا ألول أأو الثاين.
وبعد التنفيذ ،بد أأت الباحثة أأن تراقب تنفيذ أأسلوب احملادثة التصويرية .كيف أأداء هذا ا ألسلوب
وكيف أأحوال التالميذ عند تعلمي املفردات هبذا ا ألسلوب من حيث دوافعهم ،والصعوابت اليت يواهجوهنا أأثناء
تعلمهم.
النعاكس هو ا ألنشطة لكتشاف ما قد حدث9.تنعكس الباحثة عن نتيجة املراقبة حول
الجراءات التعلميية وسلوك التالميذ ،مث تس تخلص الباحثة فامي ييل:
. Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT Bina Aksara, 2007), 18.
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 .٩اذا اكن هذا البحث وصل اىل معيار النجاح فال حيتاج أأن تواصل الباحثة اىل ادلور التاىل.
 .٤اذا اكن هذا البحث مل تصل اىل معيار النجاح فتواصل الباحثة اىل ادلور التاىل .يف الخر ،ويه معلية
التقومي ،هذه العملية لتقيمي ا ألسلوب احملادثة التصويرية حيت يعرف بعد ذكل املزااي والقصور مهنا.

نتاجئ البحث ومناقش هتا
س تعرض الباحثة البياانت عن نتاجئ البحث ما يتعلق بأأسلوب احملادثة التصويرية مبدرسة
نور السالم س يدوأرجو.
املالحظة
قامت الباحثة مبالحظة ا ألسلوب احملادثة التصويرية املس تخدمة يف مدرسة نور السالم
بس يدوأرجو ويه حفظ قوامئ املفردات .احلفظ هو أأحد ا ألراكن الرئيس ية ادلاةل عىل مفهوم اذلاكرة أأى
أأن اذلاكرة ميكن اس تنباط ما ترىم اليه من مقدار ما هو مس توعب بعد معلية احلفظ .واحلفظ أأحد
رضوب اخلربة سواء أأاكنت اخلربة مسموعة أأو منظورة.

10

ونتاجئ تكل املالحظة وجدت الباحثة بعض نقائص حفظ قوامئ املفردات قبل تعلمي النصوص
البس يطة .أأول :من حيث تنظمي الفصل :احلفظ يس تغرق وقتا طويال ،وجلس املعمل يف انتظار احلفظ
من الطالب دون أأية اس ترياتيجية ،وبيئة الفصل مل تكن منظام .اثنيا :من حيث النفس ية :يتح ّمل
التالميذ مشقة يف فهم قوامئ املفردات ،القلق الشديد يف صدورمه قبل احلفظ أأمام املعمل ،وامللل بعد
احلفظ .اثلثا :من حيث العقلية :عدم الابتاكر ابملفردات ،ومعلية ختزين املفردات مل تصل اىل اذلاكرة
طويةل املدى )(long term memoryبدليل أأن التالميذ ينسون ابملفردات بعد ا ألايم.
انطالقا من هذه املشالكت ،فالتالميذ يف حاجة ماسة اىل أأسلوب اذلي يسمح لتعمل
املفردات دون احلفظ ويسهلهم يف فهم النصوص .وهذا ا ألسلوب هو أأسلوب احملادثة التصويرية.
9 . idem. 99.
 .10مطارع،ابراهمي عصمت،س يكولوجية الوسائل التعل ميية ووسائل تدريس اللغة العربية(،الرايض :دار املعارف ،الطبعة ا ألوىل.٩٣،)٩١٩٧ ،
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التخطيط
لتخطيط ا ألسلوب احملادثة التصويرية حصلت عىل اخلطوات التالية :أأول :مجع البياانت،
أأخذت الباحثة من الكتب والواثئق املتعلقة ابذلاكرة وا ألساليب مجلع البياانت و لتطوير ا ألساليب.
اثنيا :صياغة ا ألساليب املناس بة ،وبعد القيام بقراءة الكتب والواثئق الكثرية ،وجدت الباحثة
ا ألسلوب اذلي يسهل التالميذ يف اس تدعاع املفردات اجلديدة مع سهوةل ،و جذابة ومسلية ،وهو
أأسلوب احملادثة التصويرية.
اختارت الباحثة أأسلوب احملادثة التصويرية ألن هذا ا ألسلوب يقود مثريات واس تجابة
التالميذ حىت يقدرون عىل حتليل الابداع يف اللغة .وهذا ا ألسلوب يس تخدام مخس خطوات
التدريس وىه الرتكزي ،والربط ،واخليال ،والس ياق اذلي يفهم التالميذ عىل أأن اللكمة الواحدة قد
تتعدد معناها بتعدد الس ياق.
التنفيذ
دور املعمل ،واملتعمل لتنفيذ هذا ا ألسلوب وهو )٩ :دور املعمل :تصممي بيئة التعمل وفقا
لالسلوب ،و تصنيف املفردات ،انشاء احملادثة وفقا ابلصورة ،ويشجع التالميذ كثريا لخراج
أأفاكرمه عند كتابة احملادثة ،ل تتعجل عند تكرار لكمة اىل لكمة ليك ترتخس اىل أأذهاهنم ،توفري
فرص التالميذ ا ألقىص للتعبري عن ا ألفاكر البداعية ،التعزيز عىل لك فكرة التالميذ يزيد ثقهتم يف
الابتداع )٤ .دور املتعمل :يركز اهامتمه عىل انشاء احملادثة ،تعويد الشجاعة يف طرح أأفاكر جديدة،
وتمنية الثقة يف أأداء احملادثة.
صياغة خطوات تعلميه
الرتكزي هو أأول خطوة ،فيه تصنيف املفردات ،ملعرفة درجة صعوبة التالميذ يف فهم
املفردات .بعد ذكل ،تقس مي املفردات اىل قسمني ،وهام املفردات الىت سيرشح املعمل يف الصف
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واملفردات لالنعاكس .اخلطوة الخرة يف الرتكزي ويه نطق املفردات معا مث نطقها جامعة واس متر
فردية.
الربط هو اخلطوة الثانية ،فائدة الربط أأو املوازنة  :وضوح احلقائق وارتباطها ارتباط ًا اتم ًا
ينشأأ عنه فهمها وتذكرها بسهوةل .والربط يف هذا البحث هو ربط املفردات اجلديدة ابملفردات
11

القدمية وربط اللكمة ابلصورة.

اجلدول رمق ( :)٤الاسكتشات للتلوين والكتابة

الربط يف تكل الصورة يه بني لكمة "واحد" اليت قد س بق تعمل الطالب و لكمة "مسك"
اليت يه لكمة جديدة .والربط بني كتابة لكمة "مسك" و لكمة "واحد" مث تلويهنا ،سوف
يؤ ِّ ّدي اىل أأكرث جاذبية دماغ التالميذ.
َوا ِّح ٌد

َ َمس ٌك

اجلدول رمق ( :)٧الرمس بعد التلوين والكتابة

هذه يه رمس بياين للتالميذ بعد تلوين الصورة الرمسية من املعمل .الربط من هذه العملية
يه ربط بني الصورة والكتابة .عند معلية التلوين ،التالميذ يتسأألون مع أأصدقاهئم عن
معىن "مسك" و مه يتسأألون كذكل عن اس تخدام العدد املناسب يف امجلةل ،هل َ"وا ِّح ٌد"
 .11جودت الراكىب،طرق تدريس اللغة العربية( ،دمشق :دار الفكر 3116 ،م).14 ،
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أأو "وا ِّحدَ ٌة" .هذه يه مناقشة اليت تقع بني التالميذ أأثناء الربط ،وهذه املناقشة تؤدى اىل
ادخال املفردات وتطبيق املفردات يف امجلةل الصحيحة يف أأذهان التالميذ ،وهذه يه
الغرض ا ألساس بعملية الربط.
اخليال  : Imaginationهو مصدر قوة اذلاكرة ابلنس بة ألي عقل يرغب يف امتالك اذلاكرة
القوية 12.واخليال هو قوة النفس لالبتاكر املثريات اجلديدة يف نفوس النسان مبساعدة املثريات اليت
ميلكه 13.معلية التصور والتخيل يف هذا البحث وهو ابس تخدام احملادثة يف الرمس الىت تلويهنا
التالميذ .هذه النشاطات تساعد اذلاكرة لدخال املفردات اجلديدة اىل اذلاكرة طويةل املادة

(long

) .term memoryاحملادثة الىت اس تخدمهتا الباحثة يف الرتكزي ليبدو التصور يف أأذهان التالميذ،
والتصور سوف يسهلهم يف اسرتجاعه عند احلاجة ،ألن النسان يتصور حداث ماضيا ابلصورة مث
تعبريها يف اللكامت .بناء عىل هذا ،معلية اسرتجاع املفردات يف هذا البحث هو احلاصل من اخلربة
والصورة.

اجلدول رمق ( :)4صورة احملادثة يف اخليال

الس ياق ،املعىن احليققي للمفردة ل يتحدد ال من خالل الس ياق اذلي قيلت فيه امجلةل
ذلكل اكن واجب املدرسني أأن يعلموا املفردات من خالل س ياق طبيعي ومن خالل مجل اكمةل.

14

الس ياق يف هذا البحث قد كتبت يف مرحةل اخليال ،ولكن اس مترت الباحثة ابس تخدام العدد
ا ألخري لفهم التالميذ عن الفرق بني مجةل مذكر ومؤنث يف العدد .يف هذه املرحةل ،التالميذ
 12اسامة البدرى،مبادئ اذلاكرة القوية(،موقع احملارض واملدرب :اسامة البدري)Osama Elbadry.com،
.Abu Ahmadi dan M.Umar,Psikologi Umum, (Surabaya: PT Bina Ilmu,,1982),42.
 . .14ممدوح نور ادلين،مذكرة يف تدريس املفردات ل ّدلورات الرتبية املكث ّفة(،اململكة العربية السعودية :جامعة المام محمد بن سعود الاسالمية معهد العلوم السالمية والعربية ابندونيس يا
قسم تأأهيل املعلمني).1 ،
13
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يتناقشون عن اس تخدام التذكري والتأأنيث يف مجةل العدد ،وهذه يه مرحةل ادخال املفردات يف
اذلاكرة طويةل املدي.
املراقبة ،تراقب الباحثة تنفيذ تعلمي املفردات يف ادلور ا ألول والثاين ،وخطوات الرقابة يف
تعلمي املفردات ابس تخدام أأسلوب احملادثة التصويرية يه:
حتديد معايري تنفيذ تعلمي املفردات بأأسلوب احملادثة التصويرية.
معايري تنفيذ تعلمي املفردات بأأسلوب احملادثة التصويرية :أأول :حتديد وقت تعلمي املفردات يف الصف
وىه  ٩٠دقيقة ،ألن تعلمي املفردات يه جزء من تعلمي قراءة النصوص .اثنيا :حتديد جودة اسرتجاع
املفردات ويه فهم التالميذ عن تركيب امجلةل الصحيحة وفهم التالميذ عن النصوص .اثلثا :حتديد
وسائل تعلميية يف تعلمي املفردات بأأسلوب احملادثة التصويرية ويه ابس تخدام رمس بياين و أأقالم
ملونة.
قياس تنفيذ أأسلوب احملادثة التصويرية.
يف معلية القياس ،تويل الباحثة انتباهها يف ما ييل )٩ :يف التنفيذ ا ألول ،وجدت الباحثة
أأن ادارة الوقت يف تعلمي املفردات غري جيدة ،دليل عىل ذكل وهو عدم توفري الوقت ملناقشة النص
حيت يصعهبم يف تطبيق املفردات ابلس ياق )٤ .يف التنفيذ الثاين ،وجدت الباحثة أأن ادارة الوقت
جيدة ،دليل عىل ذكل أأن الوقت ملناقشة النص وفقا للخطة والطالب قادرون عىل فهم النص)٧ .
تنفيذ القياس ابس تخدام تقرير مكتوب اذلي تس تخدمه الباحثة ألداء الانعاكس والتقومي)١ .
يشارك يف التنفيذ ا ألول الثاين للقياس وهو معمل الفصل اذلي يعطى فكره عن هذا ا ألسلوب ،وهو
مواصةل التلوين يف املزنل لس تفادة الوقت
حتديد الفجوة بني التنفيذ والتخطيط.
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حتديد الفجوة بيهنام ملعرفة مدي مالمئهتام و هل هناك احنرافات يف تنفيذها ،ومن هذه
املراقبة توجد الباحثة أأن هناك تطابق بني التنفيذ والتخطيط ول توجد الاحنرافات اخلطرية يف
اس تخدام هذا ا ألسلوب.
الانعاكس ،تنعكس الباحثة تنفيذ اجراءات التعلمي يف اللقاء ا ألول والثاين والاختبار
البعدي .وتقوم الباحثة ابلنعاكس عن نتيجة الراقبة حول الجراءات التعلميية وسلوك التالميذ عن
طريق التحليل علهيا .وعىل ضوء هذا التحليل تس تخلص الباحثة كام ييل )٩ :اذا اكن هذا البحث
وصل اىل املعيار ا ألدين للنجاح  ،فال حيتاج أأن تواصل الباحثة اىل ادلور التايل )٤ .اذا اكن هذا
البحث مل يصل اىل املعيار ا ألدين للنجاح ،فتواصل الباحثة اىل ادلور التايل.
يف ادلور ا ألول ،من تطبيق اس تخدام أأسلوب احملادثة التصويرية يف تعلمي املفردات
حصلت الباحثة البياانت فامي ييل )٩:اكن التالميذ يشرتكون يف معلية التدريب واملامرسة ابملثرية،
حيث أأهنم يشرتكون بنشاط وحامسة ويمتتعون بتلوين الصور )٤ .اس تخدام الصور كوس يةل تعلميية
يف تعلمي املفردات قد منو رغبهتم يف تعمل اللغة العربية وقد أأثرت تمنية الرغبة اىل حتسني همارة القراءة
والالكم )٧ .رمغ أأن اس تخدام الصور يف تعلمي املفردات قد منو رغبة التالميذ وحسن همارة القراءة
والالكم دلهيم ولكن يف جمال تطبيق املفردات ابمجلةل او يف جمال الس ياق ،فهناك  01طالب مل
ينجحوا ألن نتيجهتم أأقل من املعيار ا ألدين )١ .بناء عىل هذا الانعاكس ،فالبد للباحثة أأن تواصل
اىل ادلور التايل وهو ادلور الثاين.
بعد انهتاء تنفيذ معلية التعلمي ومراقبهتا يف ادلور ا ألول واصلت الباحثة بعملية الانعاكس
عىل ادلور الثاين من تطبيق أأسلوب احملادثة التصويرية يف تعلمي املفردات ،وحصلت الباحثة من
هذا الانعاكس البياانت مما ييل :أأول :اكن التالميذ يشرتكون يف معلية التدريب واملامرسة ابملثرية
وهو بتلوين الصور .اثنيا :يسهل التالميذ يف اسرتجاع املفردات اجلديدة ألن املفردات قد وصلت
اىل اذلاكرة طويةل املدي .اثلثا :التالميذ يس تخدمون املفردات اللغوية املناس بة ابلس ياق .رابعا:
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حصلوا اىل حتسيهنم يف اللكم ابلرتاكيب ا ألحص مما قبل التنفيذ .خامسا :منو رغبة التالميذ حب
القراءة و الالكم.
التقومي ،جترى الباحثة جتربهتا عىل تقومي مجموعة الفصل يف ادلور ا ألول وادلور الثاين.اعامتدا
عىل تكل البياانت املعروضة واملذكورة عرفت الباحثة أأن نتيجة التالميذ قد منو من ادلور ا ألول اىل
ادلور الثاين ابملقارنة اىل نتيجهتم قبل تنفيذ هذا البحث.
أأدوات البحث املس تخدمة يف هذا البحث ىه :أأول :الاختبار ،وهو  ٩٠أأس ئةل عن
ملء فراغ أأو امتام عدد اخليارات ،و 5أأس ئةل عن ام أل الفراغ بوضع اللكمة املناس بة .اثنيا :ورقة
املراقبة من معمل الفصل والتالميذ.
فالنتيجة احملصوةل يف ادلور ا ألول وجدت الباحثة أأن  ٩٠تالميذ حصلوا القمية أأقل من ٣٠
(املعيار ا ألدين للنجاح)من  ٧٠تلميذا .مؤرش جناح التالميذ من هذا البحث وهو نس بة مئوية اليت
تصل اىل  ،%٣٦ويف هذا ادلور نس بة مئوية تصل اىل  %٦٣معناه أأن النسب املئوية مل حتقق
النجاح ،ألهنا وصلت فقد  %٦٣من مس هتدف البحث وهو .%٣٦
ذلكل ،واصلت الباحثة اىل ادلور الثاين ،ووجدت الباحثة أأن طالبني اثنني حصال القمية
أأقل من ( ٣٠املعيار ا ألدين للنجاح) من  ٧٠تلميذا .مؤرش جناح التالميذ من هذا البحث وهو
نس بة مئوية اليت تصل اىل  %١٧معناه أأن النسب املئوية حققت نس بة النجاح.
ادلور ا ألول

 %يف ادلور  %يف ادلور ادلور الثاين
ا ألول
الثاين
عدد الطلبة اليت مل تنجح
٩٠
٤
%٧٧
%٩٣
عدد الطلبة الناحجة
٤٠
٤٩
%٦٣
%١٧
عدد الطلبة
٧٠
٧٠
%٩٠٠
%٩٠٠
اجلدول رمق ( :)5النس بة املئوية يف الور ا ألول و الثاين

اعامتدا عىل تكل البياانت املعروضة واملذكورة عرفت الباحثة أأن نتيجة التالميذ قد منو من
ادلور ا ألول اىل ادلور الثاين .فعىل هذا ،تتضح الباحثة أأن اس تخدام أأسلوب احملادثة التصويرية يف
تعلمي املفردات قد منو قدرهتم يف اسرتجاع املفردات و يف وضعها يف الس ياق.
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خالصة
اس تخدام أأسلوب احملادثة التصويرية يف تعلمي املفردات فعاةل لتمنية اسرتجاع املفردات اجلديدة  .وادلليل
عىل هذا البيان بأأن نتيجة التالميذ أأعىل من معيار ا ألدىن لنجاح .وهذا ا ألسلوب فعاةل أأيضا لتدريس الرتكيب
الصحيح دلي التالميذ .وادلليل عىل هذا البيان بأأن وضع املفردات يف الس ياق عند احملادثة والكتابة سوف جتعل
التالميذ تفكر كيف تطبيق املفردات ابمجلةل الصحيحة .وهذا ا ألسلوب فعاةل أأيضا لتمنية رغبة التالميذ يف تعمل
القراءة والالكم .وادلليل عىل هذا البيان بأأن التالميذ يرتمجوا النصوص بنفسها ويتحدثوا بيهنم دون انتظار أأوامر
املعمل .وهذا ا ألسلوب فعاةل أأيضا ليقود مثريات واس تجابة التالميذ حىت يقدرون عىل حتليل الابتداع والابتاكر
وحرية التعبري .وادلليل عىل هذا البيان بأأن التالميذ يقدرون عىل صنع احملادثة بأأنفسهم.
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