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 ملخص
 قرآنيتطبيق وسائل التعليم لعبة الطاولة للترقية اإلستيالء على المفردات لطلبة الصف الرابع ب بمدرسة إنسان 

 اإلبتدائية األهلية اإلسالمية فنجوورن المبونج الوسطى
 اعداد: يوني ليستاري

اإلبتدائية األىلية اإلسالمية فنجوورن  قرآينمبدرسة إنسان  الباحثة هبا أدىل اليت األولية املالحظات إىل استناًدا
 ولكن تعلمها يف الوسيلة املدرسة استخدمت. للغاية بسيطة تزال ال والتعلم التعليم عملية أن اتضح ،المبونج الوسطى

 على املفردات يكتب يزال ال املدرسة ىذه يف التعليم. والكتب والعالمات السبورات شكل يف الوسيلة باستخدام فقط
 وإتقاهنا، املفردات حفظ الطلبة على الصعب من جيعل وىذا. وحيفظو الطلبة ويتبعو املعلم قبل من املعٌت يقرأ مث السبورة
 الوسيلة استخدام إىل حيتاج االبتدائية املدرسة مستوى على التعلم أن حني يف. حمدودة املمتصة املفجرات تكون حبيث
 حىت أخرى مرة لالىتمام مثرية بأشياء سعداء االبتدائية املدرسة سن يف الطلبة ألن بالتعليم، الطلبة اىتمام جتذب اليت
 قرآينمبدرسة إنسان  الرابع ب الفصل يف العربية اللغة درس معلم فإن ذلك، إىل باإلضافة. بامللل التعلم يشعر ال

 .العريب التعليم خرجيي من ليس اإلبتدائية األىلية اإلسالمية فنجوورن المبونج الوسطى
تطبيق وسائل التعليم لعبة الطاولة للًتقية اإلستيالء على املفردات لطلبة إىل حتديد  ىذا البحثهدف ي

لتحقيق األىداف  الصف الرابع ب مبدرسة إنسان قرآين اإلبتدائية األىلية اإلسالمية فنجوورن المبونج الوسطى
الفصل الدراسي )البحث اإلجرائي( اليت  املستخدمة هنج البحث النوعي مع نوع البحث الذي ىو إجراء البحث يف

أجريت ما يصل إىل دورتني حبثيتني. تقنيات مجع البيانات املستخدمة كانت املالحظة واملقابالت والتوثيق 
 واالختبارات. 

لطلبة الصف املفردات  على االستيالء يرقي ميكن أن تطبيق وسائل التعليم لعبة الطاولة أوضحت النتائج أن 
يف بداية اإلجراء قبل متوسط  درسة إنسان قرآين اإلبتدائية األىلية اإلسالمية فنجوورن المبونج الوسطىالرابع ب مب

الًتقية يف  . 5..5إىل  طلبةقيمة اختبارات الفقط. مث يف الدورة األوىل ارتفع متوسط  4..1كان   لبةللطاالختبار  قيمة
 قيمةيف متوسط  الًتقية٪. يف الدورة الثانية من العمل أظهرت ...5.بنسبة  طلبةالعربية للاملفردات  على االستيالء

أعلى مما كانت عليو من قبل  املفردات على والًتقية يف  االستيالء ..5.من الدورة السابقة اليت بلغت  طلبةاالختبار لل
 لوسائمن خالل  طلبةالاملفردات  على الًتقية يف  االستيالء الًتقية٪. ىذا يدل على أنو ميكن .8..1واليت بلغت 
 لعبة الطاولة.

 الثعابني أللعاب التعليمية الوسائط تطبيق بأن املشكلة صياغة على الرد ميكن ، النتائج ىذه إىل استناًدا
لطلبة الصف الرابع ب مبدرسة إنسان قرآين اإلبتدائية األىلية  يرقي االستيالء على املفردات أن ميكن والسالمل

 .فنجوورن المبونج الوسطى اإلسالمية
 .المفردات على االستيالء، الطاولة، لعبة تعليمالالكلمات المفتاحية: وسائل 
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 شعار
 

 َخْيرُُكمر َمنر تَ َعلََّم الرُقررآَن َوَعلََّمهُ 
“Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya.” 

(H.R Bukhari) 

 



 ح
 

 إهداء 
 

  نسى أ ال. وهداية توفيق نعمته، أعطى الذي وتعاىل سبحانه هللا حبضور هلل، مداحل
 هذه أقدم تواضع، بكل احلق، نور حامل وسلم عليه هللا صلى حممد النيب على صالة وسالما

 هذه أقدم وخملصة، صادقة بنوااي. حيايت يف كبري  معىن هلم الذين األشخاص إىل الرسالة
 :إىل الرسالة
 احلب،  دائًما يل يكرسان نالذا انرين،و س السيدة ووالديت موليادي ،السيد  والدي .1

 النجاح لتحقيق واملادية األخالقية الناحية من نينويدعما أجلي من دائًما يصالن
 .واملتعة

 وحتفيز توجيه من ميلوا مل الذين كورنياوان  ويويل بوروانيت وإري سانتوسو إيدي إخواين .2
 الرسالة العلمية. هذه إكمال يف نفسي

 .املعرفة اتساع عرب رحليت خالل بصرب وجهوين الذين أساتذيت، مجيع .3
نيكني فطري نور  ،سيت مشسية ،إإين بورانما ساري ،إينداه إينداروايت أصدقائي، .4

 دائًما صبورين هم الذين أغوس كايف يزيد و زلفى فداي ساري ،رزكا خري فطراي ،جنة
 .الرسالة هذه إلهناء ودعمين نصحين من ابمللل تشعر ال شكاوي، لسماع

 ،جويل ،جوين ،أراين ،أيب ،أبونج ،34 (حماضرات العمل احلقيقي)  KKN أصدقائي .5
 خمتلفة شخصية ذات عائلة مثل هم الذين فطري و أان ،راي ،ديسيت ،دوي ،يوالندا
 .حيوية أكثر حيايت جعلوا. اآلخر ويدعم حيب دائًما منهم واحد كل  ولكن



 ط
 

 الذين  ،2016 قسم تعليم اللغة العربية للعام الدراسي السالح، يف أصدقائي  .6
 احنراف أو صداقة أو دروس أو جتارب شكل يف القصص  من العديد يصورون
 الرتبية  كلية  ،اجلامعة احملبوبة نسىأ وال . الكلية يف قصة لدي ليس بدونك. الطالب
 .المبونج إنتان رادن جامعة يف املعلمني وتدريب



 ي
 

 ترمجة الكاتبة
 

 هي ،الوسطى المبونج ،فنجوورنو يف 1998 أكتوبر 21 يف املولودة ليستاري، يوين
 .سوانرين والسيدة موليادي للسيد الصغرى االبنة أشقاء، ألربعة ةالرابع البنت

 عائشة بستان االطفال األطفال روضة يف روضةال مستوى على التعليم اتريخ بدأت
 فنجوورنو. 1مبدرسة الغبتدائية احلكومية  االبتدائية الدراسةواصلت  فنجوورنو مث
 واصلت مث كالريجيو.  1املتوسطة احلكومية  درسةتوسطة مبامل املدرسة إىل واصلت مث

 عام يف برينجسيو. 1العالية احلكومية  درسةمب العليا الثانوية املدرسة مستوى إىل ةالكاتب
 احلكومية اإلسالمية إنتان رادن جامعة يفالتعليم العايل  على أخريًا تعليًما وتلقى 2013

 .املعلمني وتدريب الرتبية كلية  يف العربية اللغة تعليم برانمج ابختيار 2016 عام يفالمبونج 
 .تربيرها وميكن ابلفعل مصنوعة ترمجة الكاتبة فإن وابلتايل



 ك
 

 كلمة شكر وتقدير
 

 نسى أ ال. وهداية توفيق نعمته، أعطى الذي واات سبحانه هللا ورضحب هللا، مداحل
 سبحانه هللا من التعليمات بفضل صلى هللا عليه وسلم حممد النيب على صالة وسالما

الطاولة تطبيق وسائل التعليم لعبة  " بعنوان الرسالة العلمية إكمال من الكاتبة تمتكن ،وتعاىل
للرتقية اإلستيالء على املفردات لطلبة الصف الرابع ب مبدرسة إنسان قرآين اإلبتدائية األهلية  

 "اإلسالمية فنجوورن المبونج الوسطى
 من األطراف، من العديد من مساعدة الكاتبة تلقى ،الرسالة العلمية هذه جتميع يف

 :تشكر أن الكاتبة ودت الفرصة هذه خالل
 وتدريب  الرتبية كلية  ةعميداملاجسترية.  دايان، نريفا ة الدكتورة احلاجةاألستاذ السيدة .1

 .المبونج احلكومية، اإلسالمية انتان رادن امعةاملعلمني جب
  جانب  إىل العربية اللغة تعليم لقسم  رئيسة املاجسترية. هجرية، أمي الدكتورة  السيدة .2

 .ةاحملبوب هذه اجلامعة عملية يف املفيدة املعرفة قدمت اليت احملاضرة
الدكتور  الدكتور احلاج شريف الدين بشر املاجستري، املشرف االول و األستاذ السيد .3

 االنتهاء على حيفزاو  يرشدا انالذ احلاج حممد أكمان شاه املاجستري، املشرف الثاين
 .الرسالة العلمية هذه من

 ،اإلسالمية فنجوورن المبونج الوسطىإنسان قرآين اإلبتدائية األهلية  مدرسة رئيس .4
 مؤسسته يف ثالبح إلجراء اإلذن أعطى الذي



 ل
 

إنسان قرآين اإلبتدائية وطلبة مبدرسة  االدارة وموظفي املعلمني جملس أعضاء كل .5
 الدراسات من العديد يف ساعدوا الذين األهلية اإلسالمية فنجوورن المبونج الوسطى

 .الكاتبة مع البحثية
 ذكرها  ميكن ال اليت األطراف ومجيع واألصدقاء واألخوات واإلخوة واألم األب .6

 .الرسالة هذه إلكمال مباشر وغري مباشر بشكل ملساعدهتم اآلخر، تلو الواحد
 االقرتاحات مجيع تزال وال مثالية، غري تزال ال الرسالة العلمية هذه أن الكاتبة دركت

 ملأت. الرسالة العلمية هذه وكمال حتسني  يف الكاتبة ملأت واملبتكرة البناءة واالنتقادات
 آمني . األطراف جلميع مفيدة الرسالة هذه تكون أن الكاتبة

2020 ، المبونج بندر  
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 األول بابال
 مةمقد  

 
 البحث أ. خلفية

يف إيصال  طلبةم اللغة العربية ىو عملية تعلم تتكون من التفاعل بُت ادلعلم واليتعل
 طلبةادلعرفة اليت ىي يف ىذه احلالة علوم اللغة العربية من أجل ربسُت قدرات اللغة العربية لل

 .التعليمأنشطة على حد سواء بشكل منتج وتقبلي واليت ربدث يف 
غلب على ادلسلم أن  1

ػلب اللغة العربية وأن ػلاول إتقاهنا. كما ورد يف كلمة اهلل سبحانو وتعاىل. يف سورة يوسف 
 :نصها ٕاآلية 

 إِنَّا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآنًا َعرَبِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ 
 :ادلعٌت

“Sesungguhnya Kami menurunkan-nya berupa Al-Qur’an berbahasa Arab, 

agar kamu memahaminya.”(Q.S Yusuf : 2) 

 ةم اللغة العربية يف ادلدرسة أربع مهارات لغوية غلب إتقاهنا وىي مهار ييتضمن تعل
ترتبط كل مهارة ارتباطًا وثيًقا  .الكتابة ةالقراءة ومهار  ةالكالم، ومهار  ةاالستماع، ومهار 

، تتكون اللغة من قدرة اللغة، إىل جانب ادلهاراتظ اليت تكمن وراء بعملية التفكَت واحلف
، كل طفل لديو يف الواقع .ت وادلفردات والقواعداصو عناصر أو مكونات اللغة وىي األ

                                                             
1
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، بدءًا من مساع األصوات من حولو وتقليدىا. من أجل منذ الوالدة كالمالقدرة على ال
 .ات، ىناك حاجة إىل الكثَت من ادلفردهارات اللغويةشلارسة ادل

، وىي عبارة عن رلموعة من الكلمات أو ردات ىو مصطلح يعٍت نفس ادلفرداتادلف
 جزءًا من لغة معينة. ادلفردات يعرفها شخص أو رلموعات عرقية أخرى تشكل

  وفقا ل 2

horn فإن ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تشكل اللغة. ادلفردات عنصر مهم يف ،
، قلياًل أو كثَتًا. من ن لغة حىت يتقن مفردات تلك اللغةتقااللغة. لن يتمكن الشخص من إ

ادلؤكد أن دراسة اللغة العربية خبصائصها ادلختلفة ودوافعها لتعلمها بُت اجملتمعات غَت العربية 
 .تواجو العديد من العقبات وادلشاكل ألن اللغة العربية ليست لغة متقنة سباًما

يف فصل دراسي واحد كل ثالثة مواضيع بإمجايل  يف ادلدرسة اإلبتدائية طلبةيتعلم 
مفكرة  ٗٗيف الفصل الثاين على أربعة موضوعات بإمجايل  طلبةمفردات. بينما ػلصل ال ٜٕ

مفرًدا غلب حفظها للحصول على القيمة  ٖٚيف عام واحد على  طلبةجديدة. لذا ػلصل ال
 الكاملة لتعلم اللغة العربية.

3 
 إتقان مؤشرات من العديد إىل وصل إذا ادلفردات إتقان على قادرين ةبالطل يعترب

 ادلفردات أشكال ترمجة على قادرون الطالب( ٔ: ىي ادلؤشرات ىذه. ادلوجودة ادلفردات
 ةبالطل( ٖ وصحيح، جيد بشكل والكتابة النطق على قادرون ةبالطل( ٕ جيد، بشكل

 .وصحيح جيد بشكل اجلمل يف استخدامها على قادرون
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، وعلا ادلشاكل يف تعلم اللغة العربية إىل قسمُتتنقسم ادلشاكل اليت تنشأ عادة 
اللغوية وادلشاكل غَت اللغوية. ادلشاكل اللغوية سليمة ومفردات وتركيب اجلمل والكتابة. 
بينما ترتبط ادلشكلة غَت اللغوية باالختالفات االجتماعية والثقافية بُت اجملتمع العريب واجملتمع 

 5 لعريب.غَت ا
اإلبتدائية  قرآينإنسان دبدرسة  ةهبا الباحث تإىل ادلالحظات األولية اليت أدل استناًدا

ال تزال بسيطة للغاية.  التعليم والتعّلم، اتضح أن عملية األىلية اإلسالمية فنجوورن
يف شكل السبورات  الوسائليف تعلمها ولكن فقط باستخدام الوسائل استخدمت ادلدرسة 

م يف ىذه ادلدرسة مازال يكتب ادلفردات على السبورة ويقرأ ادلعٌت يوالعالمات والكتب. التعل
حفظ  طلبةوػلفظو. وىذا غلعل من الصعب على ال طلبةبعد ذلك بواسطة ادلعلم ويتبعو ال

مستوى  م علىي، حبيث تكون ادلفردات ادلمتصة زلدودة. يف حُت أن التعلادلفردات وإتقاهنا
، ألن ميبالتعل طلبةاليت ذبذب اىتمام ال الوسائلادلدرسة االبتدائية ػلتاج إىل استخدام 

يف سن ادلدرسة االبتدائية سعداء بأشياء مثَتة لالىتمام مرة أخرى حىت ال يشعر  طلبةال
ة ب دبدرسمادة اللغة العربية يف الفصل الرابع  م بادللل. باإلضافة إىل ذلك، فإن معلميالتعل

 إىل استناًدا ليس من خرغلي التعليم العريب. اإلبتدائية األىلية اإلسالمية فنجوورن قرآينإنسان 
 بعض إليك ،اإلبتدائية األىلية اإلسالمية فنجوورن قرآيندبدرسة إنسان  األولية ادلالحظات

 .ادلدرسة يف الباحثون الحظها اليت األشياء
6
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 من العديد مع مقابالت أيًضا الباحثة أجريت أولية، مالحظات إجراء إىل باإلضافة
 السيدة وىياإلبتدائية األىلية اإلسالمية فنجوورن  قرآيندبدرسة إنسان  العربية اللغة معلم

 :نفيسة السيدة قالت. نفيسة
 طلبة ٕٔ حوايل يوجد حيث صعًبا، يزال ال الصف يف اإلستيالء على ادلفردات إن"

 طلبةال عدد ربع حوايل فقط ادلفردات، وخاصة العربية، اللغة ميتعل أثناء ادلواد التقاط ؽلكنهم
 7".الفصل يف

 السيد قال. أنطون السيد مع مقابالت الباحثة أجريت نفيسة، السيدة إىل باإلضافة
 :أنطون

 ال اإلبتدائية األىلية اإلسالمية فنجوورن قرآيندبدرسة إنسان  العربية اللغة تعلم إن"
 الوسائل مثل احملدودة التحتية والبنية للمرافق نظرًا فقط، التقليدية الوسائل يستخدم يزال

 8".العربية اللغة ميتعل لدعم
 طلبةل الباحثة هاتقدم اليت التمهيدي االختبار نتائج من أيًضا ذلك رؤية وؽلكن

 أظهرت حيث ،اإلبتدائية األىلية اإلسالمية فنجوورن قرآيندبدرسة إنسان  ب الرابعة الصف
 من األقصى احلد إىل ب الرابع صفال درجات مجيع تصل مل أنو التمهيدي االختبار نتائج

 .٘ٙ البالغة( KKM) االكتمال معايَت
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 1.1 الجدول
اإلبتدائية  قرآنيبمدرسة إنسان  للطلبة في استيالء على المفردات التمهيدي االختبار نتائج

 األهلية اإلسالمية فنجوورن
الطلبةعدد  نتائج االختبار  

الذي وصلوا  للطلبة في استيالء على المفردات االختبار نتائج
 KKMإلى 

3  

الذي لم  للطلبة في استيالء على المفردات االختبار نتائج
 KKMوصلوا إلى 

19  

 
 طلبةال اإلستيالء على ادلفردات أن يوضح فإنو التمهيدي، االختبار نتائج إىل استناًدا

 .موجود غَت يزال ال
 الطاولة لعبة ىي الوسائل ادلفردات، ميتعل يف الوسائل لتطبيق مبادرة الباحثة لدى

 .ادلفردات وخاصة العربية، اللغة ميلتعل خصيًصا مصممة
 الطاولة لعب تنقسم. أكثر أو شخصان يلعبها للطلبة لوحية لعبة ىي الطاولة لعبة

 تربطها اليت نالثعاب أو السالمل من عدد رسم يتم الصناديق بعض ويف صغَتة صناديق إىل
 .أخرى بصناديق

9 
 ،Askalin  ل وفقا. االبتدائية ادلدارس طلبة قبل من ة الطاولةلعب الوسائل يتم ما عادة

 مثل معدات، اللعبة ىذه تستخدم. األرخبيل أضلاء مجيع يف معروفة لعبة ىي الطاولة لعبة
 .أكثر أو شخصُت قبل من الطاولة لعبة تلعب. الثعبان وألواح والبيادق النرد

 أن حُت يف 10
 مع االختالط أيًضا طلبةال يتعلم للغاية، وسهلة بسيطة الطاولة لعبة الوسائل جاذبية
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 .اآلخرين
 لدى شائعة اللعبة غلعل شلا ومسلية، وتعليمية تفاعلية أيًضا ىي الطاولة لعبة 11

 .الطلبة
12 

 شلن القليل ىناك يزال ال( ٔ: التالية لألسباب ىذا يف بالبحث الباحثة تمهت
 لعبة وسائل ادلدرسة يف ادلعلم يستخدم مل( ٕ. العربية اللغة ميتعل يف الوسائل يستخدمون

 وسائل (ٗ. الرتيب ميالتعل وظلوذج الوسائل من بادللل طلبةال يشعر( ٖ. التعلم يف الطاولة
 الطاولة وسائل ذبعل( ٘. اللعب أثناء يتعلمون طلبةال ذبعل ألهنا إثارة أكثر الطاولة لعبة

 .ميالتعل يف مباشر بشكل يشاركون ألهنم ميالتعل يف ونشاطًا إبداًعا أكثر طلبةال
 metode عادة عليها يطلق أو الشفوية السمعية طريقة الستخدام الباحثة ططزب

audio lingual طلبةل جًدا مناسبة الطريقة ىذه. الطاولة وسائل لعبة مع ادلفردات ميتعل يف 
 .والنطق السمع على تركز ألهنا االبتدائية ادلرحلة

 لعبة ميالتعل الضروري من ،طلبةلل العربية اللغة ميتعل يف ادلفردات أعلية من باالنتقال
للًتقية  . وهبذا اجراء الباحثة البحث ربت ادلوضوع: تطبيق وسائل التعليم لعبة الطاولةالطاولة

اإلبتدائية األىلية  قرآيندبدرسة إنسان  اإلستيالء على ادلفردات لطلبة الصف الرابع ب
 الوسائل ىذه ألن الطاولة لعبة وسائل الباحثة ااختار  ."المبونج الوسطى اإلسالمية فنجوورن

 ادلدرسة سن يف الطلبة ألن ذلك، إىل باإلضافة. العربية اللغة ميتعل تطبيق يف لالىتمام مثَتة
 .اللعب أثناء ميالتعل على تطبيقو ؽلكن لذلك باللعب، سعداء يزالون ال االبتدائية
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 البحث مشكلةب. 
 كما ىي ىذا البحث يف ادلشكلة صياغة فإن أعاله، ادلذكورة ادلشكلة إىل استناًدا

لطلبة تطبيق وسائل التعليم لعبة الطاولة ؽلكن أن يرقي اإلستيالء على ادلفردات ىل : يلي
 المبونج الوسطى اإلبتدائية األىلية اإلسالمية فنجوورن قرآيندبدرسة إنسان  الصف الرابع ب

 "؟
 

 أهداف البحث. ج
 كما ىي ىذا البحث يف ربقيقها يتعُت اليت األىداف فإن ادلقًتحة، شكلةادل من

ادلفردات  ىل تطبيق وسائل التعليم لعبة الطاولة ؽلكن أن يرقي اإلستيالء على دلعرفة: يلي
المبونج  اإلبتدائية األىلية اإلسالمية فنجوورن قرآيندبدرسة إنسان  لطلبة الصف الرابع ب

 .الوسطى
 

 البحث فوائد. د
وتطبيق وسائل التعليم  العربية اللغة ميتعل يف ادلشكالت من العديد عن الكشف مع

 :يلي دلا مفيدة اللعبة ىذه تكون أن ادلتوقع من ،لعبة الطاولة
 الباحثين .1

 ادلناسبة ميالتعل وسائل فشيًئا شيًئا ةالباحث عرفت البحث، ىذا تنفيذ مع
 معرفة للباحثُت ؽلكن ذلك، إىل باإلضافة. االبتدائية ادلدرسة مستوى على لالستخدام

 مستوى على العربية اللغة ميلتعل لالىتمام ادلثَتة الوسائل استخدام تداعيات كيف
 .االبتدائية ادلدرسة



 
 

 طلبةال. 2
 العربية بادلواد طلبةال يهتم حبيثأ( 

وسائل لعبة  خالل من نقلها يتم اليت العربية اللغة ميبتعل مهتمُت طلبةال يصبحب( 
 .الطاولة

 .ميالتعل يف ويشاركون نشطون طلبةالج( 
 .جيد بشكل العربية ادلواد وفهم اإلستيالء على ادلفردات على قادرون طلبةالد( 

 المعلم. 3
 باستخدام وتشغيلو رؤيتو ؽلكن بل فحسب، تصوره ؽلكن ال تعلًما طلبةال منح( أ

 .الطاولة وسائل
 .العربية اللغة ميبتعل طلبةال اىتمام وتعزيز التشجيعب( 

 .شلالً  وليس موات تعليم جو خلقج( 
 طلبةلل التدريب توفَت يف التعليم والتعّلم أنشطة تصميم يف للمعلمُت كعاصمةد(  

 وخاصة ،طلبةال لدى والتحفيز والنشاط االىتمام زيادة من يتمكنوا حىت مباشرة
 أنشطة التعليم ذبعل أن ؽلكن ،الطاولة لعبة وسائل باستخدام العربية اللغة تعلم يف

 سوف ادلعلم من اجلديد اإلجراء مع.  ادلواد فهم طلبةال على ويسهل متعة أكثر
 على قادرة أنشطة التعليمو  التدريس عملية يف بنشاط ادلشاركة من طلبةال سبكن

 أنشطة التعليم يف للمشاركة الدافع لديهم يكون حبيث خالق بشكل التفكَت
 .ادلفردات تعلم يف طلبةال إتقان مهارات ربسُت وؽلكن

 



 
 

 للمدرسة. 4
 ربسُت سياق يف مفيدة البحث العمل للصف الدراسي نتائج تكون أن ؽلكن( أ

 .ميالتعل ونظام اجلودة
 حبيث الطاولة لعبة وسائل خالل من ادلعلمُت تعليم لكيفية جديد ظلوذج إنشاءب( 

 .اإلمكان قدر وسائلال من االستفادة ؽلكن
  



 
 

 الثاني بابال
 إطار نظري

 
 وسائل التعليم. أ

 ميالتعل وسائل هم. ف1
 " و"  tengah " حرفيا تعٍت اليت medius الالتينية من الوسائل كلمة تأيت

perantara  ."ادلرسل من للرسالة مقدمة أو( َوَسائل) وسيط ىو الوسائل العربية، اللغة يف 
 .الرسالة مستلم إىل

 ل وفًقا mediator بكلمة استبداذلا يتم ما غالًبا اليت الوسائل 13

Fleming   تشَت بالوسيط، يتعلق فيما. وتوفيقها الطرفُت يف تتدخل أدوات أو أسباب ىي 
 يف الرئيسيُت الطرفُت بُت الفعالة العالقات تنظيم أي دورىا، أو وظيفتها إىل الوسائل

 الفهم أيًضا يعكس أن للوسائل ؽلكن ذلك، جانب إىل. الدرس وزلتوى طلبةال تعلم عملية
 تعد باختصار،. ادلتطورة ادلعدات إىل ادلعلم من وسيطًا، دورًا يؤدي تعليمي نظام كل بأن

 .ميتعل رسائل تقدم أو تنقل أداة الوسائل
14 

 أو شخص كل ىو Ely و Gerlach ل  وفًقا وسائل التعليم من ادلقصود أن حُت يف
 ىذا من انطالقا. وادلواقف وادلهارات ادلعرفة الكتساب طلبةلل فرصة يوفر حدث أو مادة

 بشر شكل يف يكون أن ؽلكن ولكن أشياء، شكل يف فقط ليس الوسائل فإن الفهم،
 .ميتعل وأحداث

15 
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 التعليم وسائل خصائص .2
 الوسائل استخدام سبب على تدل الوسائل خصائص ثالثEly و Gerlach طرح

 .هبا القيام من( كفاءة أقل أو) ادلعلم يتمكن ال قد اليت الوسائل تفعلو أن ؽلكن وما
16 

 (fixative property) مثبتة خاصية ( أ
 وحفظو وزبزينو كائن أو حدث تسجيل على الوسائل قدرة ادليزة ىذه توضح

 التصوير مثل لوسائ باستخدام ترتيبو وإعادة كائن أو حدث فرز ؽلكن. بنائو وإعادة
 .والفيلم الكمبيوتر وأقراص الصويت والشريط الفيديو وشريط الفوتوغرايف

 (manipulative property) ادلتالعبة ادللكية  ( ب
 تقدمي ؽلكن. تالعب خصائص ذلا الوسائل ألن ما شيء أو حدث ربويل ؽلكن

 تصوير تقنيات باستخدام دقائق ثالث أو دقيقتُت يف طلبةلل أياًما تستغرق اليت األحداث
 مث ومن شرانق إىل الَتقات عملية تسريع ؽلكن كيف ادلثال، سبيل على. الزمٍت التسجيل

 إظهار عند إبطائو أيًضا ؽلكن. ىذه الفوتوغرايف التسجيل تقنيات باستخدام فراشات إىل
 .الفيديو تسجيل نتائج

 (Distributive property) التوزيعية ( ادلمتلكةج
 نفس ويف الفضاء عرب حدث أو كائن بنقل الوسائل التوزيع خاصية تسمح

 نسبيًا شلاثلة ربفيز ذبارب لديهم الذين طلبةال من كبَت عدد إىل احلدث تقدمي يتم الوقت
 .للحدث
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 التعليم وسائل استخدام من هدفال. 3
 أو الرسالة استيعاب يتم أن ىو التعليم وسائل استخدام من الرئيسي اذلدف

 وبالتايل. للمعلومات كمستلمُت طلبةال قبل من اإلمكان قدر توصيلها يتم اليت ادلعلومات
 طويلة بعملية ادلرور إىل احلاجة دون طلبةال معاجلة يف وأسهل أسرع ادلعلومات ستكون

 .مشبعة ذبعلها
17 

 ميالتعل وسائل استخدام وظيفة. 4
 ادلناخ على أيًضا تؤثر اليت التعليمية ادلساعدة ىي ميالتعل لوسائل الرئيسية الوظيفة

 أربع lentz و Levie اقًتح. ادلعلم بواسطة وإنشائها ترتيبها يتم اليت ميالتعل وبيئة والظروف
 الوظيفة( ب) االنتباه، وظيفة( أ) وىي ،البصرية الوسائل وربديدا م،يالتعل لوسائل وظائف

 .التعويضية الوظيفة( د) و ادلعرفية الوظيفة( ج) العاطفية،
18 

 وتوجيههم طلبةال انتباه جذب وىو اجلوىر، ىي البصرية الوسائل االنتباه، ظيفة ( أ
 لنص ادلصاحب أو ادلعروض ادلرئي بادلعٌت ادلتعلقة الدروس زلتوى على للًتكيز

 .ادلوضوع
 ميتعل عند طلبةال استمتاع مستوى من البصرية الوسائل رؤية ؽلكن ،العاطفية الوظيفة  ( ب

 طلبةال مشاعر البصرية الرموز أو الصور تثَت أن ؽلكن. التصويري النص( قراءة أو)
 .العرقية أو االجتماعية بالقضايا ادلتعلقة ادلعلومات ادلثال سبيل على واذباىاهتم،
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 أو الرموز أن تكشف اليت البحث نتائج من البصرية الوسائل تُرى ادلعرفية، الوظيفة ( ج
 يف الواردة الرسائل أو ادلعلومات وتذكر لفهم األىداف ربقيق تسهل البصرية الصور
 .الصور

 اليت البصرية الوسائل أن البحث نتائج من وسائل التعليم رؤية ؽلكن التعويضية، الوظيفة ( د
 يف ادلعلومات تنظيم على القراءة يف الضعفاء طلبةال تساعد النص لفهم سياق توفر

 .واسًتجاعها النص
 وسائل التعليم أنواع. 5

 :وىي م،يالتعل يف استخدامها ؽلكن اليت الوسائل من أنواع أربعة ىناك
19 

 يف مهًما دورًا تلعب ما وغالًبا مألوفة وسائل وىي ،الوسائل البصرية ترتبط ما عادة ( أ
 بيانية ورسوم وخرائط بيانية ورسوم صور شكل يف ادلعتاد البصر حبس م،يالتعل عملية
 .سبثيلية

. السمع حباسة عادةً  ترتبط اليت الوسائل أشكال من شكل ىي الصوتية الوسائل  ( ب
 .اإلذاعية والربامج الصوتية األشرطة برامج على أمثلة

 إليها يشار أو والبصرية السمعية الوسائل من مزيج ىي والبصرية السمعية الوسائل ( ج
 وبرامج الفيديو/  التلفزيون برامج ادلثال سبيل على. السمع رؤية بوسائل عادة

 (.sound slide) الصوتية الشرائح
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 وسائل ىي واليت الكمبيوتر إىل ادلستندة التفاعلية والوسائل ادلوضوعية الوسائل ( د
 من تقدؽلي، عرض شكل يف ليست معلومات تنقل األبعاد ثالثية وسائل تستخدم

 .اخلاصة الفيزيائية خصائصها خالل
 

 الوسيلة البصرية ذلك في بما لعبة الطاولة، . وسيلة6

 وفًقا. التقليدية يلةالوس أي الوسيلة البصرية، ذلك يف دبا لعبة الطاولة، وسيلة

Daryanto ،ميالتعل عملية يف ادلستخدمة الدعائم جبميع االستمتاع ؽلكن الوسيلة البصرية 

 .اخلمس احلواس خالل من
20

 

 التطورات حيث من الوسائل من سلتلفة أنواع ذبميع يف رؤيتو أيًضا ؽلكن

التقليدية  يلةالوس وعلا فئتُت، إىل مقسمة Glasgow و Seels أثارهتا اليت التكنولوجية

 .ادلتقدمة التكنولوجيا يلةالوسو 

 التقليدية الوسيلة. (أ

 علوي، إسقاط ،(مبهم غَت) شفاف غَت إسقاط: مثل متوقعة، صامتة صور (ٔ
 .سينمائي شريط شرػلة،
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 الرسوم/  البيانية والرسوم والصور ادللصقات/  الرسومات: مثل ادلتوقعة، البصؤية (ٕ
 .ادلعلومات لوحات/  وادلعارض البيانية الرسوم/  البيانية

  .واألشرطة التسجيالت: مثل الصوت، (ٖ
 .متعددة صورة شريط،/  صوت/  شرػلة: ذلك يف دبا ادلتعددة، الوسائل عرض (ٗ
 .الفيديو التلفزيون، األفالم،: مثل متوقعة، ديناميكية صور (٘
 .علمية رللة الوحدات، ،الدراسية الكتب: ومنها ادلطبوعات (ٙ
 .الطاولة لعبةو  وزلاكاة ألغاز، شكل يف: وتشمل األلعاب، (ٚ

 ادلتقدمة التكنولوجيا يلةالوس. (ب

 بعد عن واحملاضرات بعد عن ادلؤسبرات: مثل االتصاالت على ةالقائم الوسيلة (ٔ
 وأنظمة الكمبيوتر، ألعاب: مثل الدقيقة ادلعاجلات على القائمة الوسيلة (ٕ

 .والوسائل والتفاعلية، التدريس،
21 

 

 الطاولة لعبةب. 
 الطاولة لعبة تعريف. 1

 الطاولة لعبة تنقسم. أكثر أو شخصان يلعبها لألطفال الطاولة لعبة ىي الطاولة
 تربطها اليت الثعابُت أو السالمل من عدد رسم يتم الصناديق بعض ويف صغَتة صناديق إىل

 .أخرى بصناديق
22 
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 ميالتعل" تصميم على بناءً  تطويرىا مت ،gamesأو  لعبةال ظلاذج sanjaya  ل وفًقا
 .Eleanor L وفًقا. اللعبة يف والقواعد التعليمات بعض طلبةال سيواجو حيث" ادلمتع

Criswell لعبةال أمساء عليها يطلق ما غالًبا م،يالتعل سياق يف ساصليا يف. 
23

 

" Paramapada Sopanam " اسم ربت ادليالد قبل الثاين القرن يف الطاولة إنشاء مت
(Leader To Salvation)، عن األطفال لتعليم اذلندوس الدينيون الزعماء طوره الذي 

. وجيدة أخالقية قرارات إىل السلم يرمز بينما وشر، سيئة قرارات الثعابُت تقدم. التقدير
 Chutes and " إىل االسم تغيَت مت ٖٜٗٔ عام ويف ٕٜٛٔ عام إصللًتا اللعبة ىذه دخلت

Ladders  ."Chutes and Ladders قدمها اليت األلواح تستخدم أطفال لعبة ىي Milton 

Bradley من الرغم على إندونيسيا، يف تقليدية لعبة الطاولة تصبح. ادلتحدة الواليات يف 
 .اللعبة ظهور وقت عن كاملة بيانات وجود عدم

24 
 واحلركات والصور الصوت خالل من ادلعلومات عرض وسائل التعليمل ؽلكن

 أكثر تعلم جو خلق على ادلعلمُت مساعدة وبالتايل هبا، والتالعب طبيعي بشكل واأللوان
 وسائط ىي التعلم جو ربريك يف ادلعلم تساعد أن ؽلكن اليت وسائل التعليم إحدى. حيوية

 الرسالة أن ىو الطاولة لعبة وسائل تستخدم الختيار الباحثة من اذلدف. األفعى سلم لعبة
 من بسهولة وتذكرىا استيعاهبا يتم حبيث واقعية أكثر تكون توصيلها يتم اليت ادلعلومات أو
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 مع سعيدة العمر ىذا يف طلبةال أدمغة يف ادلواد امتصاص فًتات تزال وال ،طلبةال قبل
 سهلة الوسائل ىذه أن جانب إىل. اللعب أثناء تعليمًيا جًوا الباحثون ؼللق لذا. اللعبة

 .االستخدام
 :ذلك يف دبا األطفال، تعليم يف مهًما دورًا لعبة شكل يف الوسائل تلعب

25 
 أسرع تعليم ( أ

 بالكلمات الدرس تقدمي مت إذا. جًدا زلدوًدا التعلم نقل وقت يكون ما غالًبا
. أيًضا طويل ادلستخدم الوقت أن عن ناىيك فهمها، ادلستمعون يسيء فقد فقط،

 أقصر، وقت يف األشياء من العديد شرح فقط ادلعلم يستطيع ال ،وسائل التعليم دبساعدة
 .أسرع بشكل التدريس نتائج ربقيق أيًضا ؽلكنو ولكن

  ًتكيزتدريب ال ( ب
 على احلفاظ يف وسائل التعليم دبساعدة تقدؽلها يتم اليت التعليمية ادلواد ستساعد

 .اخلاص سحرىا ذلا نفسها التعليمية ادلواد ألن االلتقاط، على طلبةال قدرة
 الوقت قيود على التغلب( ج

 بعد حدثت؟ اليت األشياء تكرار ؽلكننا كيف. يعود لن مضى الذي الوقت
 وبالتايل. الدعائم بعض شكل يف التارؼلية األحداث إعادة ؽلكننا الدعائم، على العثور

 .بسهولة الوقت قيود مشكلة على التغلب ؽلكن
 ادلساحة قيود على التغلب( د

                                                             
25

Lailatur Rizqi, ‘Penerapan Media Pembelajaran Permainan Ular Tangga Untuk Meningkatkan 

Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Siswa Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Nurul Jadid Kolomayan 

Kabupaten Blitar’, 2015. (Skripsi program Sarjana PGMI Universitas Islam Negeri Malang, Malang, 

2015). h.46-49 



 
 

 غالًبا. عقبات غالًبا يواجو األخبار توصيل فإن ادلناطق، عن ادلناطق فصل بسبب
. الصحيحة غَت والتفسَتات الفهم سوء إىل مكان كل يف الثقافية االختالفات تؤدي ما

 .واخلطأ الفهم سوء من النوع ىذا على التغلب على قادرة الدعائم كانت
 اللغة قيود على التغلب( ه

 القصَتة احلياة ذبارب. للغاية زلدودة اللغة فهم على األطفال قدرة تزال ال
 .معينة مصطلحات فهم على قادرين غَت ذبعلهم أيًضا والضحلة

 البشرية العواطف توليد( و
 .كلمات رلرد من صلاًحا أكثر بالصور األخبار نقل سيكون

 القوة فهم إضافة( ز
 البصر حاسة خالل من. أفضل فهم على طلبةال وسائل التعليم تساعد أن ؽلكن

 يف واالختالفات ادلختلفة ادلعاين فهم خالل من الدرس فهم طلبةلل ؽلكن. والسمع
 .واألشكال األلوان

 طلبةال ذاكرة إضافة ( ح
 الوسائل من الكثَت باستخدام مشكلة أو مسألة شرح فإن معينة، حاالت يف

 بأن اخلرباء غلادل. طلبةال لدى والذاكرة التعلم ذبربة سيعمق اخلمسة باحلواس ادلتعلقة
 .صلاًحا أكثر التدريس ذبعل أن ؽلكن اخلمسة باحلواس ادلتعلقة الوسائط استخدام زيادة

 التعليم يف نضارة إضافة( ط
 يتم عندما ولكن بادللل، يشعرون األطفال ذبعل التدريس يف الرتيبة الطريقة إن

 لطيف، تعليمي جو إىل باإلضافة للطفل، نضارة ستوفر فإهنا سلتلفة، بأشكال تسليمهم



 
 

 ،وسائل التعليم استخدام ؼلتلف أن غلب السبب، ذلذا. التعلم جو إيقاظ على وقادرة
 .فعالية أكثر بشكل يتعلموا أن وشلتع منعش جو خضم يف لألطفال ؽلكن حبيث

 لعبةال وسائل أي ،البصرية الوسائل نوع يف الطاولة لعبةوسائل  تضمُت يتم
 يف ادلستخدمة الدعائم جبميع االستمتاع ؽلكن ،البصرية الوسائل Daryanto وفًقا. التقليدية

 .اخلمس احلواس خالل من عملية التعليم
26 

 التطورات حيث من الوسائط من سلتلفة أنواع ذبميع يف رؤيتو أيًضا ؽلكن
 ةالتقليدي الوسائل وعلا فئتُت، إىل مقسمة Glasgow و Seels أثارهتا اليت التكنولوجية

 .ادلتقدمة التكنولوجية الوسائلو 
 التقليدية الوسائل (ٔ

 علوي، إسقاط ،(مبهم غَت) شفاف غَت إسقاط: مثل متوقعة، صامتة صور ( أ
 .سينمائي شريط شرػلة،

 الرسوم/  البيانية والرسوم والصور ادللصقات/  الرسومات: مثل ادلتوقعة، البصرية  ( ب
 .ادلعلومات لوحات/  وادلعارض البيانية الرسوم/  البيانية

 .واألشرطة التسجيالت: مثل الصوت،  ( ج
 .متعددة صورة شريط،/  صوت/  شرػلة: ذلك يف دبا ادلتعددة، الوسائل عرض ( د

 .الفيديو التلفزيون، األفالم،: مثل متوقعة، ديناميكية صور ( ه
 .علمية رللة الوحدات، ادلدرسية، الكتب: ومنها ادلطبوعات ( و

 .الطاولة لعبةو  وزلاكاة ، ألغاز شكل يف: وتشمل ،لعبةال ( ي
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 ادلتقدمة التكنولوجية ( الوسائلٕ
 بعد عن واحملاضرات بعد عن ادلؤسبرات: مثل االتصاالت على القائم الوسائلأ ( 

 التدريس، وأنظمة الكمبيوتر، لعبة: مثل الدقيقة، ادلعاجلات على ادلعتمدة ب( الوسائل

 .الواسعة والوسائل والتفاعلية،
27 

 الطاولة لعبة تعليم وسائل خصائص. 2
 على الوسائل ىذه. البصرية الوسائل يف الطاولة ةلعب التعليموسائل  تضمُت يتم

 والبيادق والنرد اللوح لعبة ىناك عام، بشكل الطاولة لعبة تقريًبا تشبو الطاولة لعبة شكل
 .بادلفردات رلهزةالطاولة  العربية يف ولكن ،الطاولة وصور

 بو اخلاص لوحو إنشاء شخص ألي ؽلكن ،الطاولة لعبة يف للوحة معايَت توجد ال
 .الطاولةو  الصناديق من سلتلفة بأعداد

 الطاولة لعبة خطوات. 3
 :وىي أقسام عدة إىل الطاولة لعبة يلةوس خطوات تنقسم ،Ratnaningsih ل  وفًقا

28 
 .الشبكة هناية عند وينتهون ٔ رقم الشبكة من اللعبة الالعبُت مجيع يبدأ ( أ

 .واحد ونرد والسالمل الثعابُت من أعداد عدة ىناك  ( ب
 من عدد أكرب لديو من ورؤية النرد رمي طريق عن أوالً  يلعب من ربديد يتم ما عادة ( ج

 .الصدر يف العيون
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 النرد لعدد وفًقا القطع إىل بيادقو النرد يرمي العب كل سيحركد( 
 السلم، هناية عند والتوقف السلم تسلق فعليو ، السلم سفح عند الالعب توقف إذاه( 

 .الثعبان ذيل على يتوقف كذلك
 .االنتهاء مع للقطعة يصل من أول ىو الفائزو( 

 ىو الفرق ولكن عام، بشكل الطاولة لعبة نفسها ىي اللعبة قواعد ،ىذا البحث يف
 اللوح، على التوقف عند النرد، لعدد وفًقا اللوح على يتوقف مث النرد الالعب يرمي عندما

 الصورة مع اللوح على وجوده أثناء حىت عشوائية ادلفردات بطاقة أخذ الالعب على غلب
 إذا. ادلفردات بطاقة أخذ من خالًيا كان سلم، مع لوح على توقف عندما ولكن ثعبان،
 بطاقة كانت إذا ولكن يفسرىا، أن فعليو عربية مفردات على ربتوي ادلفردات بطاقة كانت

 .العربية اللغة ذكر فعليو اإلندونيسية باللغة ادلفردات
 الطاولة لعبة الوسائل في والعيوب المزايا. 4

 :يلي كما ىي اللعبة ادلزايا فإن ،Sadiman وحبسب
29 

 .ترفيهي وشيء بو للقيام شلتع شيء لعبةالأ( 
 .للتعلم طلبةال من نشطة دبشاركة اللعبة تسمح( ب

 .فورية فعل ردود اللعبة توفر أن ؽلكن( ج
 .اجملتمع يف الفعلية واألدوار ادلواقف على األدوار أو ادلفاىيم بتطبيق اللعبة تسمح( د

 مرنة اللعبة( ه
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 بسهولة واستنساخها اللعبة إنشاء ؽلكن( و
 :تشمل Sadiman حسب اللعبة يف العيوب أن حُت يف

30 
 على طلبةال يركز التقٍت، التنفيذ/  بالقواعد دراية على ليسوا ألهنم أو شلتعة، ألهنا ظرًا ( أ

 .فقط اللعبة
 ال حبيث االجتماعي سياقها تبسيط إىل االجتماعي الوضع زلاكاة يف اللعبة سبيل  ( ب

 .اخلاطئ االنطباع على احلصول طلبةال على ادلستحيل من يكون
 طلبةال مجيع مشاركة أن حُت يف ، طلبةال من قليل عدد سوى لعبةال معظم تشمل ال ( ج

 .وكفاءة فعالية أكثر عملية التعليم تكون حىت للغاية مهمة التعلم مواطٍت/ 
 :وىي أجزاء، عدة من تتكون الثعبان سلم لعبة وعيوب مزايا فإن ، Melsi ل  ووفًقا

31 
 :ادلزايا

 .النرد رسم بدء يف الطابور يف طلبةال موقف شلارسة على قادرة اللعبة ىذه ( أ
 .النرد ؼلرج عندما الثعبان عيون إضافة عند ادلعرفيُت طلبةال تدريب  ( ب

 .التعاون شلارسةج( 
 إصالحو غلب شيًئا يعد ومل ، ومثَت شلتع التعلم ألن التعلم مواصلة على طلبةال ربفيزد( 

 .االختبار أسئلة أوراق على فقط
 .إعطاؤىا مت اليت الدروس لتكرار للغاية فعالة الطاولة وسائل تعده( 

 .ىذه ميالتعل وسائل الستخدام طلبةال محاس من تزيد أن ؽلكنو( 
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 واأللوان الصور من العديد لوجود نظرًا طلبةال لدى كبَتة بشعبية الوسائل ىذه ربظىز( 
 .لالىتمام ادلثَتة

 :العيوب
 .ميالتعل وأنشطة ادلواد مفهوم تعديل أجل من دقيًقا إعداًدا يتطلب ( أ

 االىتمام يفقدون فسوف بسرعة، بادللل الشعور إىل ؽليلون طلبة ىناك كان إذا  ( ب
 .باللعب

 .األطفال لشرح الوقت من الكثَت الطاولة لعبة وسائط استخدام يتطلب  ( ج
 .التعليمية ادلواد مجيع تطوير الطاولة للعبة ؽلكن الد( 

 .الفوضى إىل اللعبة لقواعد األطفال فهم عدم يؤدي قده( 
 .اللعب يف صعوبة سيجدون جيًدا، ادلادة يفهمون ال الذين لألطفال بالنسبةو( 

 

 العربية ج. اإلستيالء على المفردات
 العربية اإلستيالء على المفردات فهم. 1

 ،اإلستيالء على معٌت اإلندونيسية اللغة تذكر كبَت، قاموس يف. القدرة ىو اإلتقان
 ادلعرفة) االستخدام على والقدرة الفهم( ٕ) اإلتقان، وعمل والطريقة، العملية،( ٔ: )وىي

 من يأيت الذي التكويل ىو (penguasaan) العربية باللغة اإلتقان أن حُت يف(. والذكاء
 .وكيل (kuasa) كلمة

32 
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 من رلموعة عن عبارة وىي ،vocabulary نفس يعٍت مصطلح ىو ادلفردات
. معينة لغة من جزءًا تشكل أخرى عرقية رلموعات أو شخص يعرفها ادلفردات أو الكلمات

 احملتمل ومن الشخص يفهمها اليت الكلمات من كمجموعة تعرفها مفردات ىناك
 دلستوى صورة عام بشكل الشخص مفردات ثروة تعترب. جديدة مجل لتجميع استخدامها

 جداً  ادلهم من اليت للغة الثالثة العناصر من واحدة ىي ادلفردات. تعليمو مستوى أو ذكائو
 إحدى وىي وادلكتوبة، ادلنطوقة اللغات من كل يف ادلفردات ىذه وتستخدم إتقاهنا،

 .العربية اللغة مهارات لتطوير األدوات
33 

 من رلموعة تستخدمها لغة يف موجودة كلمة ىي ادلفردات أن Dipodjoyo كشف
 للتواصل شخص قبل من ادلفردات استخدام يتم(. اللغوي بادلعٌت) لغة يف بيئة من الناس

 .ما بيئة يف معينة بلغة
34 

 اليت الرئيسية األداة ىي ادلفردات أن Nurgiyantoro رأي خالل من البيان تعزيز مت
 عن والتعبَت اجلمل صياغة على تعمل ادلفردات ألن اللغة، سيتعلم شخص ؽلتلكها أن غلب

 .وكتابيًا شفهًيا سواء حد على وادلشاعر األفكار
35 
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 على التعرف على ادلرء قدرة ىو اإلستيالء على ادلفردات أن Zuchdi وأوضح
 والتحدث االستماع خالل من وصحيح، صحيح بشكل واستخدامها وفهمها الكلمات

 .والكتابة والقراءة
36 

 مجلة لتشكيل معٌت تشكل اليت احلروف من رلموعة ىي ادلفردات عام بشكل
 عمر فيها يزداد مرة كل يف ألنو األجنبية، اللغات تعلم يف جًدا مهمة ادلفردات تعد. جديدة

 اللغة تعلم يف. جديدة مفردات معرفة ادلتحدث من ويتطلب دائًما يتزايد العامل، يف ادلفردات
 القواعد إتقان بداية ألنو ادلفردات على التأكيد يتم ،ادلدرسة اإلبتدائية يف وخاصة العربية،

 .ادلفردات حيث من أحدىا استكشاف ؽلكن واليت اللغوية،
 اإلستيالء على المفردات مؤشر. 2

 ادلؤشرات من العديد إىل وصل إذا اإلستيالء على ادلفردات على قادرين طلبةال يعترب
 :ىي ادلؤشرات. ادلوجودة

37 
 .جيد بشكل ادلفردات أشكال ترمجة طلبةال يستطيع ( أ

 .وجيد صحيح بشكل والكتابة النطق طلبةال يستطيع  ( ب
 .وجيد صحيح بشكل مجل يف استخدامها طلبةال يستطيع ( ج

 
 لمفرداتا ميتعل أهداف. 3
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 :يلي كما ىي العربية اللغة مفردات ميلتعل العامة األىداف
38 

 .ادلسموع وفهم القراءة مواد خالل من طلبةلل ادلفردات تقدمي ( أ
 النطق ألن وصحيح صحيح بشكل ادلفردات نطق على القدرة على طلبةال تدريب  ( ب

 .أيًضا والقراءة التحدث يف جيدة مهارات إىل يؤدي والصحيح اجليد
 مجل سياق يف تستخدم وعندما ،(واقفا) معجم أو داللة سواء ادلفردات، معٌت فهم  ( ج

 (وضلوية داللة معٌت) معينة
 ادلكتوب والتعبَت( الناطق) الشفهي التعبَت يف ادلفردات وعمل تقدير على قادرةد( 

 .الصحيح للسياق وفًقا( الكتابة)
 المفردات ميالتعل إستراتيجية. 4

 :تشمل اسًتاتيجية لديها( kosa kata) ادلفردات تعليم
39 

 األساسية المفردات ميتعل استراتيجية  ( أ
 من األساسي ادلستوى ىذا يف( kosa kata) ادلفردات تعلم السًتاتيجيات ؽلكن

 :ذلك يف دبا االسًتاتيجيات، من العديد استخدام ادلعلمُت
 والتعلم الدراسة أثناء الغناء بُت العربية اللغة تعلم يف األغاين/  األغاين سبييز ؽلكن (ٔ

 من التخلص إىل ادلفردات تعلم يف األغاين استخدام يؤدي أن ؽلكن. الغناء أثناء
 زيادة أو اإلستيالء على ادلفردات لزيادة طلبةلل ادلتعة يوفر أن وؽلكن م،يالتعل ضجر
 .ادلفردات خزينة
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: ادلثال سبيل على األصلي، الشيء أو العينة إحضار مثل ادلقصود الكائن إظهار (ٕ
 عند قلًما ويظهر مَتمسون، مجل يقول أن يتعلم عندما طلبةال أمام قلم ادلعلم يظهر

 .القالمون ذكر
 قراءة طلبةال من يطلب أن للمدرس ؽلكن ، وتكرارًا مرارًا بالقراءة طلبةال ةطلبةم (ٖ

 أن منو يتوقع حبيث متكرر، بشكل النص من عليها احلصول يتم جديدة مفردات
 .يقرأه الذي النص يف أخرى كلمات يف التفكَت بعد معٌت غلد

 .ويتقنها طلبةال يفهمها حىت وكتابتها القراءات وتكرار والتقليد االستماع (ٗ
  المتوسط المستوى مفردات ميتعل إستراتيجية  ( ب

 من الثانوي ادلستوى ىذا يف( kosa kata) ادلفردات تعلم السًتاتيجيات ؽلكن
 :ذلك يف دبا االسًتاتيجيات من العديد استخدام ادلعلمُت

 .اجلسم مظاىرة باستخدام (ٔ
 ، التظاىر خالل من تدريسها سيتم اليت ادلفردات معٌت يظهر أن للمعلم ؽلكن

 .األكل معٌت ذلا اليت أكاال كلمة لشرح يأكل الذي الشخص يوضح الذي ادلعلم مثل
 الكلمات كتابة (ٕ

 منو طُلب إذا كبَت بشكل طلبةال لدى اإلستيالء على ادلفردات يساعد سوف
 ىذه خصائص أن إىل بالنظر( اقرأ افهم، قل، امسع،) للتو تعلمها اليت الكلمات كتابة

 .طلبةال ذكريات يف حديثة تزال ال الكلمات
 رادو األ لعب خالل من (ٖ



 
 

 يتم ما عادة. يفحصها وطبيب معدة ػلمل مريض شخص يعاجل معلم مثل
 (مسرحية) الدراما لعب طريق عن األدوار لعب من الشكل ىذا تنفيذ

 مرادف كلمة أعط (ٗ
 مفردات استخدام ولكن ادلعٌت، نفس ذلا متساوية كلمات إعطاء للمعلم ؽلكن

 ."جلس" مرادف يذكر أن للمعلم ؽلكن "قاعد" ادلعلم يذكر عندما مثل ، سلتلفة
 (متضاد) ادلقابلة الكلمة أعطي (٘

 سيتم اليت ادلفردات مع معناىا يتعارض اليت الكلمات إعطاء ادلعلم يستطيع
 ،ادلتضاد الكلمة ذكر طريق عن يلطو  كلمة شرح للمعلم ؽلكن كما سباًما تدريسها،

 .َتقص
 معٌت اجلمعيات يعطي (ٙ

: مثل كلمات ذكر خالل من مجعية بإعطاء ادلدرسة كلمة شرح للمعلم ؽلكن
 .ادلدرسة وىو أال واحد، فهم على طلبةال عقول تركز حبيث إخل، بورة،س مدرس، ،طلبة

 (تغَتت اليت الكلمات) واشتقاقها اجلذر كلمة ادلعلم يذكر (ٚ
: مثل ، ومشتقاهتا اجلذرية الكلمة باستخدام مكتوب كلمة شرح للمعلم ؽلكن

 فهم على طلبةال ذلك يساعد أن ؽلكن. ذلك إىل وما ،والكتابة واخلطبة، الكعبة،
 .اجلمل يف للتغيَتات وفًقا ادلفردات

  المتقدم المفردات ميتعل ( إستراتيجيةج
 للمدرس ؽلكن ادلتقدم ادلستوى ىذا يف( kosa kata) ادلفردات تعلم إسًتاتيجيات

 :ذلك يف دبا اسًتاتيجيات عدة استخدام



 
 

 .معناىا شرح خالل من الكلمات معٌت شرح (ٔ
 للمدرس ؽلكن جديدة، مفردات تدريس عند. القاموس يف الكلمات معٌت عن حبث (ٕ

 .القاموس خالل من معانيها عن مباشرة البحث طلبةال من يطلب أن
 .الصحيحة الصياغة ليكون ادلفردات تبديل (ٖ
 .اجلملة يف الكلمة ضع (ٗ
 عن ناىيك تعليما األقل ادلفردات لتعليم وليس ،طلبةال من جيدة أمثلة اخًت (٘

 .استباقية
 .ادلقدمة ادلفردات من العديد من الصحيحة اجلمل ذبميع (ٙ
 .للكلمة كلمة أعط (ٚ
 مجيع تكون عندما األخَت، ادلالذ ىي الطريقة ىذه األم، اللغة إىل ادلفردات ترمجة (ٛ

 يف بالتسرع ادلعلمون ينصح ال. الفهم طلبةال إعطاء على قادرة غَت مةادلستخد التقنية
 مثل ،طلبةال لغة تطور على سليب تأثَت ذلا الطريقة ىذه ألن الطريقة، ىذه استخدام

 .ذلك إىل وما وربطو، القاموس، لفتح كسول
 المفردات تدريس تقنيات. 5

 على التعرف يف طلبةال تعلم ذبربة أو ادلفردات تدريس وتقنيات مراحل شرح يتم
 :يلي كما عليها واحلصول ادلفردات معٌت

40 
 الكلمات إلى االستماع ( أ
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 اليت الكلمات إىل لالستماع الفرصة طلبةال امنح. األوىل ادلرحلة ىي ىذه
 الصوتية العناصر إتقان مت إذا مجل يف أو بذاهتا قائمة كانت سواء ادلعلم، يتحدثها

 بشكل االستماع من طلبةال سبّكن ثالثة أو تكرارين يف مث ،طلبةال قبل من للكلمة
 أو أخطاء إىل يؤدي السمع يف اخلطأ ىذا ألن جًدا مهمة االستماع مرحلة. صحيح

 .والكتابة النطق يف دقة عدم
 الكلمات نطق ( ب

 تقول مسعوىا، اليت الكلمات لقول الفرصة طلبةال منح ىي التالية اخلطوة
 جيًدا االنتباه ادلعلم على غلب. أطول لفًتة تذكرىا على طلبةال تساعد اجلديدة الكلمات

 أخطاء إىل تؤدي النطق يف األخطاء ألن طلبةال قبل من كلمة كل نطق أو نطق دقة إىل
: مثل إندونيسية، كلمات أصبحت اليت العربية الكلمات تكون أن غلب. الكتابة يف

 .غالًبا تدخالت ىنا ألن مدركة تقوى، فطري ،عصر
 
 

 الكلمات معنى على الحصول( ج
 طريقة ىناك يكن مل ما الًتمجة ذبنب اإلمكان قدر طلبةال لكلمة معٌت إعطاء

 فلن ،طلبةلل األم اللغة دائًما يستخدم ادلعلم كان إذا ألنو االقًتاح، ىذا تقدمي مت. أخرى
 بسرعة الكلمة معٌت نسيان أن حُت يف الدراسة، قيد اللغة يف مباشر اتصال ىناك يكون

 الًتمجة لتجنب ادلعلم يستخدمها أن ؽلكن اليت التقنيات من العديد ىناك. طلبةال قبل من



 
 

 البسيطة والتعريفات السياق توفَت خالل من ذلك يف دبا ، ما كلمة معٌت شرح يف
 .أخرى وتقنيات التوضيحية والعروض األصلية الصور أو األشياء واستخدام

 الكلمات اقرأ( د
 الكلمات معٌت ويفهمون طلبةال يسمع أن بعد السبورة على ادلعلم يكتب

 وألول ىنا،. عال بصوت لقراءهتا الفرصة طلبةال منح يتم ذلك بعد. ويفهموهنا اجلديدة
. النطق يف خطأ يوجد ال لذلك ،طلبةال قراءة دقة من التحقق إىل ادلعلم ػلتاج مرة،

 .طويلة لفًتة تصحيحو، يتم مل إذا اخلطأ، ىذا إرفاق من وؼلشى
 الكلمات كتابة (ه

 كتابة طلبةال من طُلب إذا ،اإلستيالء على ادلفردات جًدا مفيًدا سيكون
 ذكريات يف جديًدا يزال ال الكلمات ىذه معٌت أن حُت يف للتو تعلموىا اليت الكلمات

 من. السبورة على ادلعلم كتبو ما نسخ طريق عن اخلاصة كتبهم طلبةال يكتب. طلبةال
 كل كتابة على يعتاد أن ادلعلم على غلب ىذه، الكتابة لوحة يف الكلمات كتابة حيث

 اعًتاف إىل الدرس وصل إذا بالطبع صحيح وىذا ،ادلضارع بنموذج متبوًعااسم ادلفرد 
 .الفعل وتغيَت اجلمع

 جملةال اصدار( و
 مجلة يف اجلديدة الكلمات باستخدام ادلفردات تعليم نشاط ىي األخَتة ادلرحلة

 مجل تكوين طلبةال من يطلب مث اجلمل على أمثلة ادلعلم يعطي. وكتابًيا شفهًيا كاملة،
 غلب ال بالطبع،. الكلمات دلعٌت طلبةال فهم تعزيز على التمارين ىذه مثل تساعد. شلاثلة

 أيًضا غلب. مقدًما اخلطوات أو اإلجراءات مجيع يف اجلديدة الكلمات مجيع إدخال



 
 

 كلمات أو بالفعل صعبة كلمات اختيار الضروري من السبب، ذلذا. الوقت عامل مراعاة
 .السياق يف حساهبا عند الكامل دبعناىا فقط مفهومة

  طلبةلل تدريسها سيتم التي المفردات اختيار في المبادئ. 6
 :يلي كما ىي ادلبادئ ىذه

41 
 .تستخدم ما غالًبا اليت( ادلفردات) ادلفردات اختيار يعٍت( Frequency) التواتر ( أ

 الدول يف واسع نطاق على تستخدم اليت ادلفردات اختيار يعٍت( Range) عالتوز   ( ب
 العربية الدول بعض يف واسع نطاق على تستخدم ال واليت العربية،

 الكلمات وىي معينة، ومعاين معينة كلمات اختيار يعٍت( Avalability) ادلتاحية ج(
 .الدراسة من معينة رلاالت يف ادلستخدمة

 نادرا اليت الكلمات وترك وادلشهورة ادلألوفة الكلمات اختيار تعٍت (familiarity) األلفةد( 
 من الرغم على ذكاء كلمة من أكثر معروفة مشس كلمة أن حيث. عنها ُتسمع ما

 .نفسو ىو ادلعٌت أن
 سلتلف يف استخدامها ؽلكن اليت الكلمات اختيار يعٍت( coveregeه( الشمول )

 من أفضل الزيتون لكلمة أمثلة اختيار يتم. احلصر ال ادلثال سبيل على اجملاالت،
 .عمومية أكثر استخدامها ألن ادلنزل

 اليت الكلمات من بدالً  طلبةال يستخدمها ما غالًبا اليت الكلمات اختيار يعٍت ،و( األعلية
 .األحيان بعض يف ربتاجها أو ربتاجها ال
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 من الرغم على العربية الكلمات اختيار أي العربية، الكلمات اختيار يعٍت العروبة،ز( 
 أو ،telpon من بدالً  ىاتف كلمة اختيار على أمثلة. أخرى بلغات مقارنة وجود
 .وغَتىا radio كلمة من بدالً  مذياع كلمة

 

 الصلة ذات البحوثد. 
 أجري وقد السابق، البحث مع واختالف تشابو أوجو على الدراسة ىذه ربتوي

 لعبة ميالتعل وسائل تطبيق" دبوضوع احبثه يف( ٕ٘ٔٓ) Lailatur Rizqi قبل من البحث
الرابع دبدرسة نور اجلديد  لدى طلبة الصف من اإلستيالء على ادلفردات قيةلًت  الطاولة

( ٕٙٔٓ) Suci Handayani أجرهتا اليت ثوالبح اإلبتدائية اإلسالمية قالومايان بليتار".
 الصف طلبة لدى اإلستيالء على ادلفردات يف الطاولة لعبة وسائل مع ميالتعل ذبربة" دبوضوع

 بينما. أخرى دراسات وكذلك". كالتن بيدان دبدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية الثامن
 يف إجراؤىا مت اليت األحباث بعض مع البحث ىذا يف والتشاهبات االختالفات رؤية ؽلكن

 :التايل اجلدول
 

 2.1 الجدول
 الصلة ذات البحوث

 التشابه واإلختالف تركيز البحث نوع البحث اسم الباحث، موضوع وعام البحث رقم
ٔ Lailatur Rizqi (ٕٓٔ٘ )يف 

 التعليم وسائل تطبيق" دبوضوع حبثها
اإلستيالء على  لًتقية الطاولة لعبة

 الرابع لدى طلبة الصف من ادلفردات
دبدرسة نور اجلديد اإلبتدائية 

البحث العمل 
 للصف الدراسي

اإلستيالء على  ترقية
 خالل من ادلفردات

 وسائل استخدام
 الطاولة ميتعلال

 :التشابو
"  البحث نوع. ٔ

البحث العمل 
 للصف الدراسي "

 استخدام. ٕ



 
 

 ميتعلال وسائل اإلسالمية قالومايان بليتار"
  الطاولة

اإلستيالء  ترقية. ٖ
 ى ادلفرداتعل

 البحث موضوع. ٗ
 الرابع للصف

 :اإلختالف
 البحث موقع. ٔ

ٕ Suci Handayani (ٕٓٔٙ )
 وسائل مع التعليم ذبربة" دبوضوع

اإلستيالء على  يف الطاولة لعبة
 الثامن الصف طلبة لدى ادلفردات

 دبدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية
 كالتن بيدان

 مع ميالتعل ذبريب البحث الكمياء
 الطاولة لعبة وسائل

اإلستيالء على  يف
 ادلفردات

 :التتشابو
 استخدام. ٔ

 ميتعلال وسائل
 الطاولة

اإلستيالء  ترقية. ٕ 
 على ادلفردات

 :اإلختالف
 البحثية ادلواد. ٔ

 الثامن الفصل لطلبة
 البحث أنواع. ٕ

 الكمي
 البحث موقع. ٖ

ٖ Siti Hajar Rahmawati 

 ةالبصري ةالسمعي وسائل تطبيق"
 يف ادلفردات قية اإلستيالء علىلًت 

 الصف ةبدى طلل العربية ادلواد
 سوموبيتو درسة ادلصباحدب اخلامس

". جومبانج ادلتكاملة اإلسالمية
 (ٕٗٔٓ أطروحة)

 رقية اإلستيالء علىت البحث النوعي
 ادلواد يف ادلفردات

من خالل  العربية
 ةالسمعي وسائل

  ةالبصري

 :التشابو
 البحث نوع. ٔ
 إتقان زيادة. ٕ

 ادلفرات
 وسائل مناقشة. ٖ

 اإلعالم
 :اإلختالف

 وسائلال. ٔ



 
 

 ادلستخدمة
 موضوعات. ٕ

 الصف من البحث
 اخلامسة

 البحث موقع. ٖ
 الصلة ذات السابقة البحث نتائج: ادلصدر

 

 السابقة الدراسات بعض دعم على البحث ىذا ينص أعاله، ٔ.ٕ اجلدول على بناءً 
 بو يقوم الذي البحث عن زبتلف لبحثا ىذا ولكن ،وسائل التعليم استخدام تناقش اليت

 .الباحثون
 

 النظري المرجع ه.
 الطاولة لعبةوسائل . 1

 استخدام يف البصر حاسة على تنطوي ألهنا مرئية وسائط ىي الطاولة لعبةوسائل 
 .صور شكل يف تقدؽلها يتم الطاولة وسائل ألن الرسومية الوسائل وتسمى الوسائل

42 
 يشغلون الذين الالعبُت من فيها يطلب لعبة ىي الطاولة لعبة أن Sidik ذكر

 .سَتتفعون السلم صندوق يشغلون الذين والالعبُت النزول الثعبان صندوق
43 
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Iis Maysaroh, Penerapan Metode Permainan Ular Tangga (Snakes Ledder) Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS, (Skripsi Program Sarjana Pendidikan 

Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014). h.18. 



 
 

 القدرة إىل هتدف اليت ادلنافسة لعبة من نوع ىي الطاولة لعبة فإن ،Yudha ل  وفًقا
 االجتماعية باخلربات التالعب على قادرة تكون حىت الرياضية والروح التعاون على

 .لألطفال واألخالقية
44 

 مفرداتال. 2
 باسم ادلعروفة العربية يف kosa kata فإن الكبَتة، اإلندونيسية لقاموس  وفًقادلفردات ا

 اليت الكلمات كنوز أو الكلمات من رلموعة ىي( vocabulary: باإلصلليزية) ادلفردات
 فإن أخرى، وبعبارة. معينة لغة من جزء أو أخرى، عرقية رلموعات أو شخص يعرفها

 باللغة األعراق/  الناس من جملموعة وشللوكة معروفة مفردات ىو العربية ادلفردات تعريف
 .العربية

 وعلا قسمُت، إىل تقسيمو مت ادلفردات من التمكن أن أيًضا Djiwandono أوضح
اإلستيالء على  استخدام مت حيث - والسلبية النشطة ادلنتجة اإلستيالء على ادلفردات

اإلستيالء  استخدام مت بينما والكتابة، التحدث ألغراض( التعبَتية) النشطة ادلنتجة ادلفردات
 .قراءة واالستماع االستماع ألغراض على ادلفردات

45 
 

 العمل نموذج. و
 يصف حيث البحث، تصميم أشكال أحد ىو عملال البحث أو اإلجرائي البحث

 عن الوقت نفس يف االجتماعي الوضع ويفسرون ويفسرون اإلجرائي البحث يف الباحثون
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 وجهة يف اإلجرائي البحث. ادلشاركة أو التحسُت هبدف تدخالت أو تغيَتات إجراء طريق
 والعمالء الباحثُت بُت التعاون ػلدث حيث ادلشكالت، حلل حبثي إطار ىو التقليدية النظر

 .األىداف ربقيق يف
 :األخرى النوعية الدراسات عن اإلجرائي البحث يف االختالفات

 ادلمارس على القائم اإلجرائي البحث .ٔ
 ميالتعل على اإلجرائي البحث يركز .ٕ
 .ويتجاوزىا بل اجليدة، ادلهنية ادلمارسة يشمل اإلجرائي البحث .ٖ
 .واجتماعي شخصي ربسُت إىل البحث إجراءات تؤدي أن ؽلكن .ٗ
 .االجتماعية للمواقف ادلستجيبة اإلجراءات حبث .٘
 .ادلستوى عالية أسئلة اإلجرائي البحث يتطلب .ٙ
 .بوعي بطبيعتو سياسي العمل عن البحث إن .ٚ
 .التغيَت زلور ىي والنفس التغيَت، على اإلجرائي البحث تركيز ينصب .ٛ
 .للممارسة كأساس القيم على اإلجرائي البحث يؤكد .ٜ

 
 
 

 :العمل ظلاذج
 Lewin نموذج .1



 
 

 فرعي نظام من يتكون نظام يف اإلجرائي للبحث ظلوذًجا Lewin طور
 .وادلخرجات والتحويل للمدخالت

 Riel نموذج .2
 إىل اإلجرائي البحث عملية قسم الذي Riel قبل من الثاين النموذج تطوير مت

 .والتفكَت األحداث، وربليل ومجع اإلجراءات، وازباذ ، والتخطيط الدراسة: مراحل
 Taggart و Kemmis نموذج .3

 النشاط من مراحل أربع إىل اإلجرائي البحث إجراء Taggart و Kemmis يقسم
 أنشطة بُت اجلمع يتم. تفكَتالو  وادلالحظة العمل زبطيط: وىي ،(دورة) واحدة دورة يف

 .واحد وقت يف الحظةادل وإجراءات
 DDAR نموذج .4

DDAR (،التفكَت التقييم، وادلالحظة، العمل ، التصميم التشخيص  /
diagnosis, design, action and observation, evaluation, reflection )تصميم PTK 

 .التشخيص من يبدأ ألنو اكتماالً  األكثر التصميم ىو ىذا
 .Taggart و Kemmis البحث ظلوذج الباحثة تأخذ ،ىذا  يف

 
 
 
 
 

 العمل فرضية. ز



 
 

 ذلا ادلقًتحة الفرضية. خاطًئا أو صحيًحا يكون قد مؤقت زبمُت ىي العمل فرضية
 االستنتاج ؽلكن لذلك البحث، إلجراء واضح اذباه توفَت وىي البحث يف جًدا مهمة وظيفة

 واضح اذباه دبثابة وىي أوالً، حقيقتها اختبار غلب حبث دلشكلة مؤقتة إجابة ىي الفرضية أن
 .للتنفيذ

 طبيقت: التايل النحو علىىذا للبحث  فرضية ةالباحث تصاغ أعاله، البيان على بناء
 الرابع الصف طلبة ادلفردات لدى يرقي اإلستيالء على أن ؽلكن الطاولة لعبة ميالتعل وسائل

 اإلسالمية فنجوورنو المبونج الشمالية. االبتدائية إنسان قرأين درسةب دب
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