
 

 

 

 الباب الثاين

 االإطار النظاري

 وس يةل الصور الفصل ال ول : وصف

 الوس يةل  تريف .1

من لغة التيين و يه صيغة امجلع من  صدرأ داة من قناة التصال. الوس يةل  الوس يةل

 لكمة املتوسطة واليت تعين حرفيا الوس يط يعن الوس يط مصدر الرساةل مبس تمل الرساةل.

 لوس يةلاأ زهار أ رصياد  نقلت (1911)هاينيتش  وفقا (5:  1001)رودي سوس يالان : 

الرسائل أ و املعلومات اليت هتدف اإىل أ و حتتوي عىل نوااي درس  التعلمي الوس يط حيملون

 بني املصدر و مس تمل.

يف هذه احلاةل، ميكن الاس تنتاج أ ن الوس يةل يشء ينقل الرسائل وميكنه حتفزي 

 مشاعرم ومشيئة التالميذ حبيث ميكن أ ن يشجع معلية التعمل و التعلمي. ،أ فاكر

 تعريف اس تخدام وس يةل الصور .1

وس يةل شلك مريئ عىل وجه صورة يف المتثيل مثل الصورة، صور الوس يةل ال

 (4:  1011:  أ زهار أ رصياد) تصوير  أ و لقطة اليت تظهر كيف يبدو شلك الش ئي.
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وس يةل الصور كاميه وسائل ال خرى. وس يةل  (1919) عارف سدميان وفقا

تخداهما فامي يتعلق لتوصيل الرسائل من املصدر اإىل املتلقي الرساةل. القنوات اليت تمت اس  

ابحلاشة البرصية. رساةل الىت سوف يرسلها تسكب يف رمز االتصال املريئ. هذه الرموز 

سيسب  وفقا. جيب أ ن تكون مفهومة حتقيقية ل ن تكون معلية الرساةل جناحا وفعاال

 وس يةل الصور اليت تسري لعرض رساةل الصور املتعلقة حاسة البرص (1013)كوس نادي 

مت يسكب من رموز االتصال املريئ. وس يةل الصور يكون الغرض من جذب الرساةل سل.

 .الانتباه، توضيح املواد، يظهر واملعلومات

ميكن أ ن خنلص اإىل أ ن اس تخدام وس يةل الصور اإحدى من وس يةل تعمل النشط مع 

مساعدة من الصورة مثرية لالهامتم. مع اس تخدام وس يةل الصور املتوقع اهامتم التالميذ حنو 

 لتعمل وزايدة، مث نواجت تعمل التالميذ سوف تزيد أ يضا.ا

 أ نواع وس يةل الصور .3

 يهنض رغبهتا و بالطال تشجع مساعدة ال ساس عىل الصور الصور وس يةل أ نواع

 يف االإبتاكرى الفنية والبياانت الالكم وال نشطة عىل القدرة يف مساعدهتم م درس، يف

 تذكر و تفسري هلم املساعدة وكذكل و الرمسمرسحية، القراءة، الكتابة، النقس  القصص،



 

04 

 

 وس يةل الصور (151:  1001:  أ زهار أ رصياد) نيص. كتاب من قراءات املادة حمتواايت

الصور. أ ما ابلنس بة ل نواع من وس يةل الصور  وس يةل أ نواع خمتلف أ م دال تقسم أ ن ميكن

 اليت متكن عرضها يف معلية التعمل كام ييل : 

  صورة مشس ية (أ  

يه وس يةل اليت يه ال كرث ش يوعا  ، صورة مشس ية وس يةل التعلميومن بني

 املس تخدمة . ذكل هو أ حد مشرتكة لغة، واليت ميكن فهمها و تمتتع يف لك ماكن.

 عصا الرمق  (ب

املصنوعة ابليدواًي، صنعها املعمل بنفسه قبل عندما اكن يدرس وس يةل الصور 

عدها من قبلها. هناك نوعان  وس يةليف هذه  (83:  1003:  أ زهار أ رصياد) أ و اليت اإ

 الصور اليت ميكن اس تخدام يعن : وس يةلمن 

يه واحدة من شلك اللعبة التعلميية شلك بطاقات اليت   بطاقة فالش وس يةل (1

حتتوي عىل الصور واللكامت اليت قصد ختطيط من املعمل لتحسني خمتلف وجه 

 عدد املفردات. بيهنا: تطوير القدرة عىل تذكر، تدريب الاس تقالل و حتسني

 (14:  1000)رسايين و برمادي : 
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وس يةل قطاع قصة يه قطعة من الورق اليت غالبا اس تخدام يف تعلمي اللغة العربية.  (1

وكذكل رخيصة وسهةل لصنع، قطاع قصة التقنية بس يطة و ال حيتاج اخلاصة املهارة 

 (110:  1001:  أ زهار أ رصياد) الإس تخداهما.

من االثنان أ نواع وس يةل الصور مذكور، املعمل س تنتاج أ ن يف هذه احلاةل، ميكن الا

اس تخداهما كام وس يةل يف تقدمي املواد. واس تخدام وس يةل الصور مذكور، متصل مبحتوى 

 العملية التعلمي ميكن ميىش بصدق.  املواد اليت لىك تقدمي، حىت

 مزااي وس يةل الصور  .4

 أ ّما املزااي من وس يةل الصور كام ييل:

 ، و الصورة أ كرث واقعية تظهر املشالك من جمرد اللفظية.صفة ملموسة (أ  

الصورة ميكن التغلب عىل حتديد املاكن والوقت. حادثة اليت حدثت يف املاضية   (ب

 ميكن رؤيهتا كام يه الواقعية.

 الوس يةل الصور ميكن التغلب عىل قرص مالحظاتنا.  (ج

 الصور ميكن أ ن توحض مشلكة. (د

 التالميذ يبسط يق فهمها. (ه
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 رض الصورة و الرسوم البيانية. ميكن ع (و

 النقل. ةليأ و يف السفر يف وس   ، يف البيتميكن اس تخداهما يف الفصول (ز

 ميكن اس تخداهما ليس فقط لشخص واحد. (ح

 ميكن اس تخداهما لتوفري التغذية املرتدة. (ط

 تفصان وس يةل الصور .1

 الصور فقط يؤكد احساس أ حلاشة العني حاصة. (أ  

 الساري يف العملية التعلمية. صور من سلعة ابلعقد جدا يه نقصان  (ب

 جحم حمدود جملموعات كبرية. (ج

الصور يصعب طلبه ل ن التارخي من دراسة املايض و حادث املايض يصعب  (د

 لتصويره.

)عارف سدميان :  ليس لك حادث املايض ميكن أ ن تكون مصنوعة الصورة. (ه

1001  :11 - 30) 
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 الفصل الثاىن : وصف نتيجة التعمل

 التعمل تعريف .1

ما يفعل يقوم أ ي هبا فرد للحصل عىل تغيري السلوك مل معلية أ و هجود اذليالتع ، اإ

واد درسها امليف شلك من املعارف، املهارة، املوقف و القمية االإجيايب عىل حتربة من مقتلف 

تغيري السلوك عىل نتيجة من التفاعل مع  معلية التعمل وفقا بعمل النفس تعريف و أ ما لتعمّل.

 أ ن: سلميط حتياج حياته، الرأ ي مدعوم برشحالبيئة لقضاء ا

عىل تغيري السلوك اجلديد يفعل يقوم هبا فرد للحصل  اذلي"التعمل معلية هجود 

:  1919)سالمتو : ". لكه، عىل نتيجة جتربة اخلاصته يف التفاعل مع بيئته

19)  

 بناء على بعض اآلراء أعاله، ميكن استنتاج أن التعلم عملية تغيري السلوك

 يمي  ميما يمن جهةة اعمعفيية، الوهاانية، ج النسسية أج تسسري يءء ال   اصحل تال

 عليةا.
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 نتيجة التعمل تعريف .1

لتعمل و التعلمي بني املعمل و نتيجة تعمل الهدف رغب ينحقق بعد وقع نشط ا

. ملزيد من احلصل عىل صور واحضة فامي نتيجة تعمل، الباحث يستشهد عن بعض بالطال

 املوضوع، و احنل بطريق واحض كام ييل:     ال رء يف هذا

نتيجة تعمل أ و ميكن يسّمى ابلقمية الهنائية صورة  (1010)حسارس ميي اريكونتو  وفقا .1

. بالطلقدرة ال حتسيناهتدف تطويًرا و  التعلميمعلية التعمل و فكرية من جناح التعمل. 

 . بالطتس تخدم لقياس قدرة ال أ يضانتيجة تعمل 

تدمري و تمنية لغة االإندونيس ية يعرف أ ن نتيجة تعمل   (1001) فريق مؤلف كتاب .1

  "."القمية الىت حتققت يف معلية التعلمي

 أ ن: (1004) سلطان محمد زين و ابدودوجس  ال راء ال خرى اليت أ عرض عهنا .3

 تعمل نتيجةاتعمل القمية اليت حتققت يف القيام به أ و احملاوةل."  املعروف أ ن  نتيجة"

 .د عىل يشء مع قياس من وجود قمي احلصول علهيانتيجة اجلهو 
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تعمل القمية احلصل ورد و  نتيجةمن بعض أ الراء اخلرباء أ عاله، ميكن تضيح أ ن 

ال فراد تغيري سلوك من عدم معرفة املعرفة، و من معرفة اإىل معرفة أ فضل ابخلصائص كام 

 ييل:

 معلية التعمل وعى نفس أ ن احلصل عىل التغيري الواع، وهذا يعين أ ن ال فراد اذلي يفعل .أ  

  معرفة، موقف و هماراته سوف تزيد و حيصل قمية عىل نتيجة هجوده.

 .املعنينيالتغيري وظيفي، يعين هذه التغيري ميمكن يعطي فوائد  .ب

 يف هذه احلاةل يس تنتج أ ن، نتيجة التعمل تغيري بصفة دامئة، يعين التغيري اذلى متر

 تعمل سوف حيصل تغيريا هادف و موهجا، ل ن هناك ةنتيجعىل ال قل لفرتة معينة. وبعد، 

 .يشء سوف حيققه و مجيع العملية التعلمية مذكورة جتب مواصههتا اإىل حتقيق ال هداف

 . بدون معليةبالطعندئذ، أ مهية نتيجة تعمل ارتباًطا وثيقًا ابلتغيري احلصل علهيا ال

نسانمن التمنية  ال يعمل. املقتطفت من اذلي يعرف التعمل الرتبية التعمل،  "التغيري و القدرة اإ

تعمل معلية هتدف للحصل  نتيجةاملالحظة أ ن  (13:  1005)حمببني شاه : ". عىل لتغيري

تعمل  نتيجةيف القمية دليل عىل التغيري. و  بالطالتغيري اليت حيصل علهيا العىل التغيري، و 

ون تعلميية الغرض يف معلية يف احلقيقة تغيري سلوك يشري عىل زايدة املعرفة، القدرة تك
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تقان املواد التعمل. صورة فكرية من جناح املعمل يف  التعلمي. صورة فكرية قدرة من تالميذ يف اإ

 التعمل. 

 التعمل نتيجةتقيمي  .3

 تعمل كام ييل: نتيجةهناك ثالثة حماالت يف تقيمي 

 املراحل املعرفية (1

 تتكون من س تة جوانب يعين: التعمل الفكرية اليت نتيجةللمراحل املعرفية يشري اإىل 

املعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل، التوكيبية و التقيمي. اجلانبان ال والن املعرفة و تعنيان الفهم 

القدرة املعرفية مس توى منخفض. الرابع ال خري من احلونب يه تطبيق, حتليل، توكيبية، و 

 التقيمي قدرة عالية للمس توى املعريف.

 املراحل الوجدانية (1

املراحل الوجدانية تقيمي يشري اإىل املوقف. تقيمي املواقف اليت تتكون من مخسة جوانب 

 تعين: قبول، أ ورد فعل، تقيمي، تنظمي، و الاستيعاب.
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 املراحل النفس ية (3

نتيجة التعمل يف ملراحل النفس ية يتعلق القدرة عىل العمل و املهارة. املهارة أ و القدرة عىل 

 (33 - 30:  1014)انان سودجاان :  ربة تعمل احملددة.العمل بعد أ ن اس تقبل جت

 التعمل نتيجة عوامل تؤثرة عىل .4

 منذ بداية تطوير علوم املعرفة عن السلوك االإنسان، مناقشة الكثري كيفية عىل

 ، عاملبالطحصل نتيجة التعمل فعاةل. مضنًيا، هناك عامالن يؤثران يف نتيجة تعمل ال

 (131:  1111ببني شاه : )حم  ادلاخيل و عامل اخلاريج.

 العامل ادلاخيل .أ  

العامل ادلاخيل عامل انىشء من نفس ميكن تأ ثري نتيجة التعمل. العامل ادلاخيل 

 .العامل النفيس و ال عضاء حييط عامل عمل وظائف

 ال عضا عامل عمل وظائف (1

 ال عضا رشط ارتباط بظروف بدين فرد. عامل عمل وظائف
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 العامل النفيس (1

، انتباهاذلاكء،  رشط ارتباط بنفيس تالميذ. عامل النفيس حييط: العامل النفيس

 احملرض.و  وهبةالرغبة، امل

 العامل اخلاريج  .ب

 .بالطخارج نفس ميكن تؤثر نتيجة تعمل  عامل اخلاريج عامل انىشء من

العامل ، و العامل صدر من املدرسة، عامل اخلاريج حييط: عامل اليت صدر من وادل

 صدر من اجملمتع.

 اللغة العربية تعلمي:  الفصل الثالث

 تعريف التعلمي .1

 واملعلمني بالطمعلية التفاعل بني  (1008) التعلمي وفقًا وزارة الرتبية الوطنية

 دينغنوفقا  واملصدر التعمل يف بيئة تعلميية عىل حد سواء بيئات تعلميية رمسية وغري رمسية.

 .بالطقيف اجلهود الرامية اإىل تث  التعلمي يشري اإىل (1181)

التعلمي معلية تكييف هتدف اإىل دراسة نشطة يف  (1912)هري كورنياجان  وفقا

أ يًضا بأ ن التعلمي يُعّرف بأ نه تغيري يف خشص انجت عن سالفني  جيادل الفصول ادلراس ية.
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التجربة. التغيري حتدث دامئة، وهذا يعين أ ن التغيري حتدث ليست ابلرضورة معلية مهنجية 

 ثالث يف حيدث التعمل معلية ة. تمت معلية التعلمي يف ثالثة جماالت للكفاءة،للتفاعل واخلرب 

)س يجيت  )املعرفة(. املعرفية احلركية )همارات(، فعاةل )املوقف(، ويه اختصاصها، جماالت

 (10: 1013ماجنزن واردويو : 

 ىلاإ  املعلمني من حماوةل التعلمي أ ن اإىل خنلص أ ن ميكن أ عاله، ال راء بعض عىل بناء

 .كفاءة بفعالية و شيئا التالميذ يتعمل أ ن ميكن حبيث التفاعل التعمل يف املتعلمني

 اللغة العربية تعلمي تعريف .1

 ال مة تس تخدم اليت امجلةل العربية اللغة (1114)لش يخ مصطىفى الغليين ا وفقا

 و القرأ ن لغة العربية اللغة أ ن يوحض أ خر تعريف. الغرض/نيهتا عن التعبري يف العربية

 عمل و الفلسفة مثل االإسالمية الثقافة لغة وكذكل االإسالم دين أ ساس سواء احلديث،

 ( 1:  1114)بشايرى مدجيدى :  وغريها. التفسري احلديث، عمل و الالكم،

نه ميكن أ ن يكون مفهوما أ ن تعمل اللغة  العربية هو معلية التفاعل بني وابلتايل فاإ

يف فهم اللغة العربية و  بالطبية بغرض تسهيل الة العر و املعمل يف معلية تعمل اللغ بالطال

 .نطاقه
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 الفصل الرابع: البحث املناسب

( 1918)مدرجس  يعين : البحوث اذلي أ جرها البحث املناسب وفقا لهذا البحث

الفصل الثامن  بالطية ابس تخدام وس يةل الصورة لالعنوان "حتسني قدرة املفرادت اللغة العرب 

ة املنّورة بوطن ال وسطي". مهنج هذا البحث بصفة االإجرايئ الفصل يف املدرسة الثانوي

وادلورة الثانية  %53.1يف ادلورة ال وىل تبلغ  بالطأ ن نتيجة تعمّل الادلراس ية. نتاجئ البحث 

اس تخدام  ، ويهباحثةعادةل أ عاله البحوث أ طروحة ال امل . %11.1حتسنب مرتفعة فهىي 

 مث .يه ماكن البحث الباحثةالبحث أ عاله مع أ طروحة فرق . الويسةل الصور و نتيجة تعمل

الفصل  بالطالعنوان "حتسني نتيجة تعمل ال (1912)أنشار يموسى  اذلي أ جراها البحث

الثامن بوس يةل الصور يف درس الفقيه يف املدرسة الثانوية احلكومية المبييب املركز واوين املديرية 

 بعد يق تطبيقها وس يةل الصور. %80ذايدة  بالطكوانوى". نتاجئ البحث أ ن نتاجئ تعمّل ال

فرق البحث أ عاله . الويسةل الصور و نتيجة تعمل ، ويهباحثةعادةل أ عاله البحوث أ طروحة ال امل

 .يه ماكن البحث و املوضوع الباحثةمع أ طروحة 

العنوان "تأ ثر اس تحدام وس يةل  (1013) سيىت جهري البحث اليت أ جرهاماعدا ذكل 

 1بشعبة تدرس دين الاسالم يف املدرسة البتدائية احلكومية  بالطاز تعمل الالاجنالصور عىل 
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تورومتيب لزنيأ  املركز أ بويك املديرية كوانوى". مهنج هذا البحث بصفة الكيفي. نتاجئ البحث أ ن 

عادةل أ عاله البحوث امل .بالطكن حتسني نتيجة الاجناز تعمل الاس تخدام وس يةل الصور مي

 الباحثةفرق البحث أ عاله مع أ طروحة . الويسةل الصور و نتيجة تعمل ويه، باحثةأ طروحة ال 

 .يه ماكن البحث و املوضوع

ظهار أ ن تركزي املشلكة اليت يبحث يف هذه البحث  يراجع هذه الباحث من خالل اإ

ه يف يعين أ ناملناسب  البحث.  الفرق مع املناسب البحثخيتلف عن املشالكت املوجودة يف 

 بالطنتيجة تعمل العربية لعىل وس يةل الصور تأ ثري اس تخدام الباحث " هذه البحث سوف

 .وااكتويب 1احلكومية  املدرسة الثانوية

 الفصل اخلامس: الفروض البحث 

روا سوهرطانو ،الفرضية مبعىن املزعومة, التنبئة, الوهجة النظرية  ،او التنبؤا الاكئن. وفقا اإ

س نادا  (11 - 15:  1111راون صوحارطنو : )أ   "الفرضية ىه حني املزموعة عىل البحث. اإ

 عىل دراسة النظرية الفرضية البحث عىل النحوى التاىل:

Ho : 1احلكومية  املدرسة الثانوية وس يةل الصور يف اس تخدامال توجد التأ ثري الكبري بني 

 وااكتويب.
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H1 : وااكتويب. 1ية احلكوم  املدرسة الثانوية وس يةل الصور يف اس تخدامتوجد التأ ثري الكبري بني 

 

 

 


