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راشع  

 

 

 َمْن َسَلَك طَرِيْ ًقا يَ ْلَتِمُس ِفْيِو ِعْلًما, َسهََّل اهللُ لَُو طَرِيْ ًقا ِإىَل اجلَنَِّة . َرَواُه ُمْسلم

 

“Barang siapa menempuh satu jalan (cara) untuk mendapatkan ilmu, 

maka Allah pasti memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. 

Muslim) 

  



 

 إهداء

 

 احلاج جيمون والدي إىل النهائي ادلشروع ىذا أقدم وتعاىل، سبحانو هلل الشكر مع

S.Ag  ىذه إلكمال والتشجيع والدافع الصالة على لكما شكرأو احلاجة المسيٍت  ووالديت 
 على اأشكركم موالنا أكرب رافيل أخي الصغَتو  S.Pd ديوي الزميتا ؤلؤ ل أخيت الكبَتة. الرسالة
 األول ادلشرف. شيء كل يف بالنجاح التمنيات أفضل يل ناتقدم اليت والصالة الدعم

الدكتور احلاج زلمد أكمان شاه  الثاين وادلشرف الدكتور احلاج أمحد خباري مسلم ادلاجستَت
 أصدقائي. وسهل صحيح بشكلالرسالة  ىذه إلكمال ؽلكن حىت يناقاد الذاين ادلاجستَت

 وإنارة العلياء  و سيت رمحة و فطرياين و سيت ركية و ساريزلفى فديا  ويوين لستاري 
. مرت اليت اجلميلة اللحظات من العديد لديهم ٕٙٔٓ قسم تعليم اللغة العربية يف األصدقاء

 من الكثَت يإلعطائ شكرا جامعة رادين انتان االسالمية احلكومية المبونج ،اجلامعة احملبوبة
 .اتبةللك العليا ادلثل وإدراك احملاضرات خالل ادلعرفة

  



 

 ترجمة الكاتبة

 

 للزوج ةالثاني بنتال ،ٜٜٛٔ يناير ٕٔ يف سينارمارجا يف ولدت ، فطرياكا خَترز 
 احلاجة المسيٍت. و  S.Ag احلاج جيمون

 توانته كالَتغلو المبونج الوسطى   ٖٓادلدرسة اإلبتدائية احلكومية  يف التعليم بدأت
كالَتغلو المبونج   ٔٓمث استمرت التعليم إىل ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية . ٜٕٓٓ عام يف

 يوجياكارتامث استمرت التعليم إىل ادلدرسة سونان باننداران العالية  .ٕٕٔٓ عام يف توانته
جبامعة رادين  كلية الًتبية وتدريب ادلعلمُت يف العايل التعليم تشارك. ٕٙٔٓ يف وانتهت

 للعام الدراسي األول الدراسي  الفصل يف مية المبونجانتان االسالمية احلكو 
ٕٓٔٙ/ٕٓٔٚ. 

. وخارج داخل األنشطة سلتلف يف الطالبة شاركت الكاتبةو  التلميذةك اوقته خالل
 تصبح يوجياكارتاادلدرسة سونان باننداران العالية  يف اإلعالنات لوحة يفة عضو  تكان

جبامعة رادين  ادلعلمُت العربية اللغة تعليملقسم  (HMJ) إرباد الطلبة رابطة قسم يفة عضو 
 انتان االسالمية احلكومية المبونج.

ٕٕٓٓ مارس ٖٔ ، المبونج بندر  

 

ةكا خير فطريرز   



 

 كلمة شكر وتقدير

 

 من االنتهاء ؽلكن حبيث دائًما، وتوجيهو رمحتو ؽلنح الذي وتعاىل، سبحانو اهلل حبضور كرأش
لترقية كفاءة   الكتاب المجسم التعليمية وسيلة تطبيق " بعنوان الرسالة العلمية إعداد

الطلبة الصف الخامس ب في استيعاب المفردات العربية بمدرسة إنسان قرأني االهلية 
 ." الوسطىاإلبتدائية اإلسالمية فنجوورنو المبونج 

 ادلستوى دراسات متابعة يف ادلتطلبات أحد لتلبية الرسالة العلمية ىذه تصميم مت
جبامعة رادين انتان االسالمية  العربية اللغة تعليم قسم يف االوىل درجةال ولتحقيق  االوىل 

 يف األطراف، سلتلف مساعدة عن فصلها ؽلكن ال بالتأكيد الكتابة ىذه. احلكومية المبونج
 نقلهات وتقدير شكر. ساعدوا الذين أولئك مجيع بشكر كاتبةلل السماح رجىت ادلناسبة، ىذه

 :إىل كاتبة
تدريب و  الًتبية كلية ةعميد ،ةاجستَت ادل ديانا، نَتفا ة احلاجةدكتور ال ةاألستاذ .ٔ

 وفرصة الدافع توفر  يتال المبونج، احلكومية اإلسالمية إنتان رادان امعةجب ادلعلمُت
 .العربية اللغة تعليم قسم يف االوىل درجةال على للحصول

 إنتان امعة رادانجب العربية اللغة تعليم قسم ةرئيس ة،اجستَت ادل ىجرية، ميأة دكتور ال .ٕ
الرسالة  ىذه إعداد يف والدافع التوجيو تقدم يتوال ،المبونج احلكومية اإلسالمية

 . .العلمية



 

 لتقدمي استعداد علىشكرا  االول شرفادل الدكتور احلاج أمحد خباري مسلم ادلاجستَت .ٖ
 .الرسالة العلمية ىذه إلكمال والدافع التوجيو

 من الكثَت قضى الذي الثاينالدكتور احلاج زلمد أكمان شاه ادلاجستَت، ادلشرف  .ٗ
 .الرسالة العلمية ىذه إعداد أثناء التوجيو وإعطاء ربفيز إىل باإلضافة واجلهد الوقت

 إنسان قرأين االىلية اإلبتدائية اإلسالمية درسةادلرئيس السيد مفصل، اليساين  .٘
 .البحث تسهيل على ساعدوا الذين ادلدرسُت وكذلك ، فنجوورنو المبونج الوسطى

 S.Pd ديوي الزميتا ؤلؤ ل أخيت الكبَتة ،احلاجة المسيٍت ووالديت  S.Ag جيمون احلاج .ٙ
 .اآلن حىت والدعم واحلماس الصلوات جلميع شكراً  ،موالنا أكرب رافيل أخي الصغَتو 

 يف نادراست أثناء اجليدين أصدقائي أنكم على لكم شكرا ، ٕٙٔٓ فئة ئيأصدقا .ٚ
 .لدينا الضيافة روابط تنقطع أال آمل ، (PBA) العريب اللغة تعليمقسم 

 غَت أو مباشر بشكل سواء اآلخر، تلو الواحد ذكر ستطيعت ال ذينال األطراف مجيع .ٛ
 الرسالة العلمية إعداد يف ساعدوا شلن مباشر

 العمل، ىذا عيوب جلميع. ػلتاجو من كل العمل ىذا يفيد أن ادلتواضع ةالكاتب أملت
 ا.شكر  ادلدخالت من متنوعة رلموعة الكاتبة توقعت

ٕٕٓٓ مارس ٖٔ ، المبونج بندر  

 

ةكا خير فطريرز   
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 الباب األّول
 مقّدمة

 
 البحث خلفيةأ. 

 مع للتفاعل الرئيسية االتصال أدوات كأحد ُتستخدم وطنية، ىوية ىي اللغة
 اآلخرين البشر مع للتفاعل تستخدم اتصال أداة أيًضا ىي اللغة. حوذلا من األشخاص
 .كتابة أو شفوية خالل من إما العقل يف عنها التعبَت يتم اليت األفكار إلخراج وتستخدم

1 
 بلد أننا خاصة تعلمها إىل ضلتاج لغة ىي العربية اللغة العامل، يف اللغات من العديد بُت من

 وادلبادئ ادلقدسة الكتب يف أيًضا العربية اللغة وتستخدم اإلسالمي الدين األغلبية ػلتضن
 تعاىل اهلل من أوامر أعطى ادلسلمُت، وخاصة إنسان، كل. اإلسالمية الدينية التوجيهية
 كما. اآلخرة يف للتوفَت أيًضا مفيد فهو العلم عامل حياة يف األحكام إىل باإلضافة. للدراسة

 :نصها اليت ٔٔ اآلية اجملادلة سورة الكرمي القرآن يف موضح ىو
                                 

                                  

      

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. 

                                                             
1
Syaiful Mustofa, “Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif”, (Malang, UIN Maliki Press, 

2011), hal. 3 



 

 :صلى اهلل عليو وسلم زلمد النيب حديث يف موضح ذلك، إىل باإلضافة
 ُمْسِلمٍ  ُكل   َعَلى َفرِْيَضةٌ  اْلِعْلمِ  طََلبُ 

 :ادلعٌت
“Menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim”. 

 أنو ادلأمول من لذا. وتعليمها دبمارستها أيًضا ملزمون ضلن ادلعرفة، على احلصول بعد
 .اليومية احلياة يف ذلك شلارسة ؽلكنهم ادلدرسة، يف التعلم أو ادلعرفة طلبةال اكتساب بعد

 فإن يعادذلا، ما أو عاليةال درسةادلو  ويةالثان درسةادلو  بتدائيةإلا درسةادل طلبةل بالنسبة
 .أعمق بشكل اإلسالم دراسة بداية ىو العربية اللغة تعلم

 إلزامية مادة ىي العربية اللغة 2
 واحلديث الكرمي القرآن يف ادلستخدمة اللغة ىي العربية واللغة ادلدارس، ػلضرون الذين طلبةلل

 .التعليم يف يستخدمو الذي الديٍت األدب من والعديد
 اللغة تعلم يف إجراءات ىناك ألن صعًبا العربية اللغة ميتعل يعتربون الكثَتون يزال ال

 الصوتية األنظمة سواء نفسو، اللغة نظام خصائص على اعتماًدا األصعب إىل األسهل من
 .والداللية والنحوية ادلورفولوجية أو

3 
 الثانية، اللغة تطوير من طلبةال يتمكن حىت ربسُت إىل العربية اللغة تعليم ػلتاج

. أفضل بشكل اإلسالم تعاليم وتعميق فهم يف وادلساعدة جيًدا القرآن قراءة أيًضا وؽلكنهم
 وأخَتًا القراءة، ومهارة كالم،ال ومهارة االستماع، مهارات: وىي لغوية، مهارات أربع ىناك
 ىناك يكون أن غلب الثانية، اللغة ميتعل عند أنو مالحظة أيًضا غلب ولكن .الكتابة مهارة
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 عن ىي ادلفردات لزيادة الطرق إحدى. اللغة تطوير ؽلكن حىت ادلفردات إتقان من الكثَت
 حد يف احلرمان بسبب حفظها يف طلبةال يرغب ال األحيان بعض يف ولكن حفظها، طريق
 االىتمام ىذا مع. طلبةلل بالتعلم واالىتمام الدافع بناء ادلعلم على غلب لذلك، ذاهتا

 .للتعلم ومواتية لالىتمام ومثَتة شلتعة بيئة خللق منو االستفادة للمعلمُت ؽلكن والدافع،
 لالىتمام ومثَتة شلتعة تعليمية بيئة خللق الفعالة الطرق اجليد ادلعلم يعرف أن غلب

 باالستماع طلبةال يهتم حىت مبتكرة ادلقدمة ادلعلومات أو ادلواد تكون أن أيًضا غلب. ومواتية
 لدى التعليمية الدافعية من تزيد أن جذاب بشكل تقدؽلها يتم اليت لؤلنشطة ؽلكن. إليها

 ألن للغاية معقدة مشكلة العربية وخاصة األجنبية اللغات تعلم يف الدافع دور يعد. طلبةال
 .ال أم تدريسها يتم عربية لغة أو ثانية لغة تطوير يتم كان إذا ما ػلدد الدافع

 ادلقدمة ادلواد إىل باالستماع طلبةال يهتم حىت همطلبت انتباه جذب ادلعلم على غلب
 ال البداية يف أهنم أو مهتمُت غَت ألهنم إليها االستماع يف كساىل طلبةال. إليها واالستماع

 يعرفوهنا أهنم من الرغم على اليت العربية اللغة عن مادة عن ناىيك نقلو، يتم ما يفهمون
 ما نادرا ألهنا الثانية اللغة فهم الصعب من. صعبة غلدوهنا زالوا ما لكنهم الطفولة منذ بالفعل

 اليت الذكاء موىبة لديهم البشر ألن ىذا كل شحذ ؽلكن ولكن. اليومية احلياة يف تستخدم
 ىذا سيكون تعلمها، يف طلبةال انضباط جانب إىل األخرى، احلية ادلخلوقات سبتلكها ال

 .يتعلموهنا اليت اللغة إتقان يف جًدا مؤثرًا العامل
4
 الثانية اللغة مهارات ربسُت أيًضا ؽلكن  

 .ادلفردات أو ادلفردات وزيادة إثراء خالل من العربية وخاصة
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 إضافة تصبح. والفعلية واإلنتاجية الغنية ادلفردات وإتقان دبعرفة اللغة إجادة يتأثر
 ادلفردات، من متنوعة رلموعة خالل من. اللغة وتطوير التعلم عملية يف مهمة ادلفردات

 .كالمال أو الكتابة طريق عن بسهولة أنفسنا عن نعرب بالطبع
 ومعرفة قدرة تبدأ أن ؽلكن 5

 ونضاعف ونتعلم الكثَت، نقرأ أن لنا بالنسبة ادلهم من وبالتايل كتاباتو، من الشخص
 .يتقنون الذين ادلاجستَت

 غلدون طلبةال من العديد أن ىي إندونيسيا يف العربية اللغة ميتعل مشاكل إحدى
 على غلب ذلك، إىل باإلضافة. ادلاجستَت نقص بسبب تعبَتىم عن التعبَت يف صعوبة

 التعلم أنشطة يف وأطر وإرشادات، وأدلة، كمصادر، ادلناسبة التعليمية ادلواد اختيار ادلعلمُت
 .العربية باللغة

 زالت وما ذلك كل ىي ادلستخدمة التعليمية ادلواد فإن الواقع، يف ولكن 6
 .رتيبة تقليدية طريقة تستخدم

 طلبةل اإلستيالء على ادلفردات ،الباحثة اهتأجرا اليت ادلالحظات نتائج إىل استناًدا
نسان قرأين األىلية اإلبتدائية اإلسالمية فنجوورنو المبونج  الصف اخلامس ب دبدرسة إ

 تتطور واليت طلبةال مفردات إستيالءب تتعلق مؤشرات توجد ال. مثايل غَت يزال ال ،الوسطى
 وادلقبولية( الكالم - الكتابة) النشطة - ادلنتجة ادلفردات إتقان ذلك يف دبا مثايل بشكل
 (.القراءة - االستماع) السلبية

 عدم تسبب اليت العوامل من العديد ىناك مالحظات، أبدت اليت الباحثة لرصد وفًقا
جامعة  خرج من  وى العربية اللغة مادة معلم األول، العامل: وىي طلبةلل ادلفردات إتقان
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Khairi Abu Syairi, “Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab” (Dinamika Ilmu, Vol. 13, no. 1, 

2013), hal.3 



 

 تقليدية، ادلستخدمة الطريقة الثاين، العامل. اإلسالمية االتصاالت يف من قسم ،زلمدية دبًتو
 .فيها إضافية وسيلة ىناك وليس للتدريس ادلدرسية والكتب السبورة وسيلة استخدام وىي

7 
 السبورة على ادلعلم يكتب لذلك والمة، القطر ىي نستخدمها اليت الطريقة الثالث، العامل

 مث ادلعلم من بتوجيو العربية القراءة طلبةال يقرأ مث. ادلالحظات دفًت يف بنسخها طلبةال يقوم مث
 ؽلكن. ادلعلم دبساعدة ويفسروهنا معروفة غَت مفردات طلبةال يكتب ذلك بعد. يقلدوهنا

 .KKM ربت كثَتين يزالون ال الذين طلبةال عشرات على تؤثر العوامل ىذه أن القول
 

 
 

 وادلشكالت العوامل ىذه أن أعاله، ادلذكورة القيم على بناءً  االستنتاجات رسم ؽلكن
 االبتكار يف ادلعلم دور فإن وبالتايل العربية، اللغة طلبة بتعلم االىتمام اطلفاض يف تتسبب
 على القدرة على قدرتو معاجلة ؽلكنو ادلعلم أن إىل بالنظر للغاية ضروري الوسيلة والتطوير

 ميالتعل وسيلة أن كشف الذي( ٖٜٚٔ) Browen .فعالية أكثر وىو الوسيلة إنشاء
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Nilai Siswa 

نتائج االختبار التهميدي للطلبة الصف الخامس ب بمدرسة إنسان قرأني  1.1رسم البيان 
 األهلية اإلبتدائية اإلسالمية فنجوورنو

lulus

Tidak Lulus



 

 أداة أيًضا ىي اإلعالم وسيلة. التعلم فعالية على تؤثر أن ؽلكن ميالتعل أنشطة يف ادلستخدمة
 مستلمي إىل التعلم ومشاركة الرسائل لتوصيل وسيلة أهنا إىل باإلضافة التدريس يف طلبةلل

 جوانب يف مةالتعل لوسيل ؽلكن للرسائل، وموزًعا مقدًما بصفتها(. الطلبة) التعلم رسائل
 .طلبةلل التعلم معلومات يقدمون الذين ادلتعلمُت سبثل أن معينة

 وسيلةل األخرى الوظائف 8
 أن التعلم وسيلةل وؽلكن ،طلبةال ؽلتلكها اليت اخلربة قيود على التغلب ؽلكنها وسيلةال أن ىي

 طلبةال بُت ادلباشر بالتفاعل التعلم وسيلة وتسمح الدراسية، والفصول الفضاء حدود تتجاوز
 أساسية مفاىيم تولد أن وسيلةل وؽلكن ادلالحظات، يف تنوًعا وسيلةال وتنتج وبيئتهم،
 .ميبالتعل االىتمام وربفز الدافع وسيلة تتيح و جديدة،

 أو للمعلومات كحامل أيًضا ولكن للرباغا فقط ليست ميالتعل يف وسيلةال وظيفة
 .والعيوب وادلزايا خصائصها ذلا وسيلة كل. ادلعلم قبل من تسليمها ليتم الرسائل

 ىناك 9
 قدرة لتحسُت ادلدرسُت قبل من استخدامها ؽلكن اليت التعليمية وسيلةال من سلتلفة أنواع

 وسيلةوال والبصرية السمعية وسيلةوال ادلرئية وسيلةوال الصوت وسيلةو  النص وىي ،طلبةال
 وسيلة ىي التعلم يف استخدامها ؽلكن اليت وسيلةال إحدى. وغَتىا اإلسقاط وسيلةو  ادلختلفة

 وسيلةال. إلتقاهنا طلبةال إتقان لزيادة أيًضا وسيلةال ىذه استخدام ؽلكن. اجملسم باالكت
 على ػلتوي األبعاد ثالثي صور ورق أو مالحظات على ػلتوي كتاب ىو اجملسم باالكت

 .الكتاب داخل من كائن ظهر لو كما فتحو عند تفاعلية عناصر
 ألعيوب تتمثل حيث 10
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 إىل خاص إبداع إىل وربتاج صنعها يف طويالً  وقًتا تستغرق أهنا يف ادلنبثقة وسيلةال ىذه يف
 كانت ، الواقع يف. الكتاب يف الصور زلتويات مع ادلادة تعديل ادلعلم على غلب أنو جانب

 ادلواد مع أحيانًا يتوافق ال احلالية الكتب موضوع ولكن واسع نطاق على متاحة وسيلةال ىذه
 الدراسة رلموعات يف الستخدامها نسبًيا صغَتة أيًضا وسيلةال ىذه. سننقلها اليت التعليمية

 ىذه مثل مزايا ىناك ،الكتاب اجملسم وسيلة يف الضعف نقاط جانب إىل ولكن. الكبَتة
 ادلفردات حفظ يف للمساعدة ادلفيدة القصص تصور على طلبةال تساعد أن ؽلكن وسيلةال

 .حقيقية تبدو الصور ألن ادلواد نقل يف أسهل وادلعلم
 وقدراتو، الشخص عمر على تقتصر اليت األربعة ادلكاروح مهارات على نتعرف عادة

 ادلفردات تعلم. وقت أي ويف شخص أي قبل من تعلمو ؽلكن خالدة، ادلفردات تعلم ولكن
 .تعلمها لآلباء ؽلكن حىت األطفال من عمري حد يوجد ال أيضا

 أن ؽلكن ادلفردات تعلم 11
 أسباب إىل باإلضافة. اآلخرين مساعدة دون ذاتًيا تعليمو يتم أن ؽلكن أنو يعٍت شلا دبفرده يتم

 .العنوان ىذا رفع يريدون الذين الباحثُت خلفية ىو ادلفردات ىذه سبب فإن ،وسيلة
 وسيلة البحث حولب ةالباحث تمهت أعاله، ادلذكورة والبيانات النظرية إىل باإلشارة
لترقية كفاءة الطلبة   تعليميةلالكتاب المجسم ا وسيلة تطبيق" بعنوان ىذه الكتاب اجملسم

ة بمدرسة إنسان قرأني االهلية الصف الخامس ب في استيعاب المفردات العربي
 من ادلزيد ػلفظ أن البحث ىذا يتوقع "اإلسالمية فنجوورنو المبونج الوسطىبتدائية اإل

 .العربية اللغة تعلم يف للمساعدة ادلفردات الطلبة
 

                                                             
11

 A.Bukhari Muslim, wawancara dengan penulis, Ruang Sidang Pendidikan Bahasa Arab, 09 

Januari 2020 



 

 البحث مشكلةب. 
 ىل تطبيق":ىي ىذا البحث يف ادلشكلة فإن أعاله، البحث خلفية إىل استناًدا

ؽلكن أن يرقي كفاءة الطلبة الصف اخلامس ب يف استيعاب   الكتاب اجملسم التعليمية وسيلة
بتدائية اإلسالمية فنجوورنو المبونج ة دبدرسة إنسان قرأين االىلية اإلادلفردات العربي

 "؟الوسطى
 

 البحث أهدافج. 
 عرفةدل ىو البحث ذلذا األساسي فاىداأل فإن أعاله، ادلذكورة دلشكلة البحث وفًقا

ؽلكن أن يرقي كفاءة الطلبة الصف اخلامس ب   اجملسم التعليمية الكتاب وسيلة ىل تطبيق
بتدائية اإلسالمية فنجوورنو ة دبدرسة إنسان قرأين االىلية اإليف استيعاب ادلفردات العربي

 المبونج الوسطى.
 

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

 :يلي دلا مفيًدا اجملسم الكتاب ىذا يكون أن ادلتوقع من ،الكتاب اجملسم التعليمية التعليمية
 ونالمستقبل باحثونال. ٠

 ميالتعل نتائج لتحسُت ادلبذولة اجلهود دلعرفة معرفة أو مدخالت البحث ىذا يوفر
 .الكتاب اجملسم وسيلة خالل من للمفردات
 
 



 

 المعلم. ١
 وإتقان لتحسُت للمعلمُت كاعتبار استخدامها ؽلكن ىذا البحث نتائج خالل من

 نتائج ربسن أن ادلتوقع ومن ميالتعل وسيلة من متنوعة رلموعة خالل من ميالتعل عملية
 .طلبةال ميتعل
 طلبةال. ٢

الكتاب  وسيلة خالل من للمفردات ميالتعل نتائج ربسُت على طلبةال مساعدة
 وتوفَت ،يالتعلم وسيلة من متنوعة رلموعة على للحصول الفرصة طلبةال وإعطاء ،اجملسم
 .ميالتعل يف نشطُت يكونوا وأن إصلازاهتم لتحسُت طلبةلل الفرص

 المدرسة. ٣
 احلايل ميالتعل نظام ربسُت أجل من جًدا مفيًدا البحث ىذا يعد ،ةرسللمد بالنسبة

 ميالتعل وسيلة الستخدام ةرسللمد كمرجع استخدامو ؽلكن أنو إىل باإلضافة ،ةرسادلد يف
 .ادلناسبة

  



 

 الباب الثاني
 إطار نظري

 
 أ. الوسيلة التعليمية

 الوسيلة التعليمية. تعريف ٠
 perantara " و"  tengah " حرفيا تعٍت اليت medius الالتينية من الوسيلة كلمة تأيت

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

 من اللغة الالتينية " الوسيلة كلمة، تأيت  (ٖٕٔٓلوزارة الًتبية الوطنية )ا وفقً  12

Mediumحرفياً  " واليت تعٍت perantara أو pengantarوسيلة ال، تعد . بشكل عام
 .للمعلومات اليت ؽلكنها توجيو ادلعلومات من مصادر ادلعلومات إىل متلقي ادلعلومات

أمور أخرى،  ، من بُتلو معان عديدة التعليميةالوسيلة صطلح وفًقا للخرباء، فإن م
تتضمن أدوات مستخدمة جسديًا لنقل  الوسيلة التعليمية، مشَتًا إىل أن وفًقا لغاين وبريغز

ات مواد التصنيع اليت تشمل الكتب، ومسجالت األشرطة، واألشرطة، وكامَتات زلتوي
لرسومات والتلفزيون وأجهزة ، والشرائح. والصور واالفيديو، ومسجالت الفيديو، واألفالم

 الكمبيوتر.
ربتوي على مواد تعليمية  طلبةىي مساعدة لل الوسيلة التعليمية، دبعٌت آخر 13

 .على التعامل مع احلواس ادلختلفة طلبةلتحفيز التعلم ومساعدة ادلعلمُت يف ربفيز ال
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 Azhar Arsyad, “Media Pembelajaran”, (Jakarta: RajaGrafindo Press, 2019), hal.3  
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Abdul Wahab Rosyid, “Media Pembelajaran Bahasa Arab”, (Malang: UIN Malang Press, 

2009), hal. 26 



 

. التعليميةلوسيلة لًعا وضيًقا فإنو يعطي فهًما واسى  Ely (1917)و Gerlach ل  وفًقا
بشكل عام فهو كل شخص أو مادة أو حدث يوفر فرصة  الوسيلة التعليميةأما فيما ؼلص 

الوسيلة الكتساب ادلعرفة وادلهارات وادلواقف. إن اإلحساس الضيق دلا تعنيو  طلبةلل
ىو وسيلة غَت شخصية )غَت بشرية( يستخدمها ادلعلمون الذين يلعبون دورًا يف  التعليمية

 عملية التعليم والتعلم لتحقيق األىداف.
، ليس فقط أعاله الوسيلة التعليميةمن فهم  14

، ولكن أيًضا البيئة وادلعلمُت واألحداث العشوائية لاألشياء اليت ؽلكن أن تصبح وسائ
وتصبح مساعدات  طلبةؽلكن أن تسهل تواصل ادلعلم مع ال ؽلكن أن تكون أيًضا وسيلة

 .عملية التعليميف  طلبةال
العربية ىي مجيع أشكال ادلرافق  الوسيلة التعليمية، من ادلفهوم أن شرح أعالهمن ال

ادلادية وغَت ادلادية اليت تدعم التعلم العريب ادلبتكر والفعال دبعٌت الذىاب وفًقا للخطة 
 .ومن ادلتوقع أن يتمكنوا من بناء الدافع لتعلم اللغة العربية طلبةتعلم الاألولية. لتسهيل 

 الوسيلةدور ووظيفة . ١
. ىذان وسيلة التعليمم و يالتعل طريقة، وعلا م ىناك عنصران مهمانييف التعل

صحيحة أم ال تعتمد على  الوسيلة التعليميةالعنصران ال ينفصالن ويًتابطان. يقال أن 
بشكل أكثر  الوسيلة التعليميةالطريقة ادلستخدمة. ؽلكن أن تساعد الطريقة الصحيحة 

، ؽلكن عملية التعليم. ومع ذلك، وربسُت عملية التعليم والتعلم وؽلكنها أيًضا تسريع فعالية
ىي أداة للمعلمُت الذين يؤثرون على ادلناخ  لوسيلة التعليميةالقول أن الوظيفة الرئيسية ال

 .والظروف وبيئة التعلم اليت يتم ترتيبها وإنشائها بواسطة ادلعلم
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Ibid., hal. 25 



 

التعليمية يف عملية التعليم والتعلم  الوسيلة( أن استخدام ٜٙٛٔ)   Hamalikيقول 
يؤثر  ، وحىتمين أن يثَت رغبات واىتمامات جديدة، وبناء الدافع، وربفيز أنشطة التعلؽلك

 على نفسية البشر.
 :، وىيلوسيلة التعليميةىناك مخس وظائف ل 15

 تعليمي كمصدر التعليمية الوسيلة وظيفة ( أ
 مصادر" مجلة يف. تعليمي كمصدر الوسيلة التعليمية تعمل الفنية، الناحية من

 الوظيفة. وغَتىا واالتصال والتسليم ادلوزع مثل النشاط، معٌت يعٍت ىذا ،"التعلم
 مث ،"ادلعلم لغة" ىي التعليمية الوسيلة. التعلم مصدر ىي لوسيلة التعليميةال الرئيسية

 يف. للتعلم كمصدر خاصةً  ادلعلم وظيفة زلل ربل أن أيًضا لوسيلة التعليميةل ؽلكن
 خارج موجود كمصدر التعليمي النظام مكونات أحد ىو التعلم مصدر األساس،
 .التعليمعملية ( يسهل) ويسمح( الطلبة) الشخص

 ذبارب ىي ميالتعل مصادر بأن Edgar Dale تصريح مع أعاله الفهم يتماشى
 والذي ذبربتو، ؽلكن ما كل يشمل الذي احلياة عرض أي األساس، يف جًدا واسعة
 اذباه ذباه السلوك يف تغيَتًا ىناك أن يعٍت وىذا. ميالتعل أحداث إىل يؤدي أن ؽلكن
 .ربقيقها مت اليت لؤلىداف وفًقا مثالية أكثر

16 
 الداللية وظيفة  ( ب

 يفهم اليت( اللفظية الرموز) ادلفردات إضافة على الوسيلة التعليمية قدرة وىي
 (.لفظية وليس) حًقا نواياىا أو معانيها طلبةال
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Azhar Arsyad, Media…., hal. 15 
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 Yudi Munandi, “Media Pembelajaran; Sebuah Pendekatan Baru”, (Jakarta: Referensi, 2013), 

hal.37-38 



 

 كالعلا أصبح مشاعر، أو/  و أفكار وىي واحملتوى، الرموز اللغة تتضمن
 من". كلمة" ىو لذلك األساسي العنصر. فصلها ؽلكن ال واليت الرسائل، رلموع

 أو يستخدم شيء ىو الرمز. لفظية مصادر ىي الكلمات أو الكلمات أن الواضح
 .آخر لشيء شلثل أنو على إليو يُنظر

17 
 التالعب يفةوظج( 

. أعاله مذكور ىو كما العامة اخلصائص على ادلتالعبة الوظيفة ىذه تستند
 على التغلب وىي بقدرات، الوسيلة التعليمية تتمتع ، العامة اخلصائص ىذه على بناءً 

 .احلسية القيود على والتغلب والزمان ادلكان حدود
18 

 :وىي والزمان، ادلكان حدود ذباوز على الوسيلة التعليمية قدرة أوالً،
 يف تقدؽلها يصعب اليت األحداث أو األشياء تقدمي على الوسيلة التعليمية قدرة (ٔ

 األصلي شكلها
 تستغرق اليت األحداث أو األشياء جعل على الوسيلة التعليمية قدرة أصبحت (ٕ

 أقص طويالً  وقًتا
 خاصة) حدثت اليت األحداث أو األشياء إعادة على الوسيلة التعليمية قدرة (ٖ

 (التاريخ مواضيع يف
 :وىي البشرية احلواس قيود على التغلب على الوسيلة التعليمية قدرة: ثانياً 

 من جًدا صغَتة ألهنا مالحظتها يصعب اليت األشياء فهم على طلبةال مساعدة (ٔ
 .ذلك إىل وما واألفالم الصور استخدام خالل
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 كبَتة بسرعة أو شديد ببطء تتحرك اليت األشياء فهم على طلبةال مساعدة (ٕ
 .جًدا

 .الصوت وضوح تتطلب اليت األشياء فهم على طلبةال مساعدة (ٖ
 باستخدام ادلثال سبيل على للغاية، ادلعقدة األشياء فهم على طلبةال مساعدة (ٗ

 .وغَتىا والرسومات واخلرائط ادلخططات
 النفسية الوظيفة ( د

 االنتباه وظيفة (ٔ
 فكل التعليمية، بادلواد طلبةال اىتمام من تزيد أن لوسيلة التعليميةال ؽلكن

 على تعمل العصيب اجلهاز يف خاصة خلية وىي ،مانع عصبية خلية لديو شخص
 طلبةلل ؽلكن ادلثبط، العصب ىذا مع. تأيت اليت األحاسيس من عدد من التخلص

 .األخرى احملفزات وذباىل لالىتمام مثَتة غلدوهنا اليت احملفزات على انتباىهم تركيز
19 

 انتباه جذب على قادرة يةميتعل وسائل ىي ادلناسبة الوسيلة التعليمية فإن وبالتايل،
 .وتركيزىم طلبةال

 ىي البصرية الوسيلة إىل االنتباه وظيفة فإن ،(ٕٜٛٔ) Lentz و  Levid وفًقا
 بادلعٌت ادلتعلقة الدروس زلتوى على للًتكيز طلبةال انتباه وتوجو ذبذب اليت الوسيلة
 .ميالتعل مادة لنص ادلصاحب أو ادلعروض البصري

20
 ،الوسيلة التعليمية وجود مع  

 .أفضل بشكل التعليمية ادلواد وتستوعب طلبةال انتباه ذبذب أن ادلتوقع من
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 الوجدانية الوظيفة (ٕ
لوسيلة ل العاطفية الوظيفة رؤية ؽلكن ،(ٕٜٛٔ) Lentz  و Levid وفًقا

 البصرية الرموز أو للصور ؽلكن. التعلم يف طلبةال متعة مستوى من البصرية التعليمية
 ادلعلومات ربليل طلبةلل ؽلكن ادلثال سبيل على واذباىاهتم، طلبةال عواطف ربسُت
 .العرقية أو االجتماعية بالقضايا ادلتعلقة

21 
 أو طلبةال قبول ومستوى والعواطف، ادلشاعر، إثارة أي العاطفية، الوظيفة

 الذي والوعي الشخصية من سلتلفة نوعية لديو شخص كل. ما شيء ذباه رفضهم
 أو العاطفية واألجهزة والقيم التقديرية وادلواقف االىتمامات تدفق يف يتجلى

 قيم ولديهم فلسفتهم تقوية طلبةلل ؽلكن ادلستوى، ىذا يف. الداخلية االذباىات
 .حياهتم توجو

22 
 ادلعرفية الوظيفة (ٖ

 أشكال على الوسيلة التعليمية خالل من يتعلمون الذين طلبةال سيحصل
 شكل يف كائنات سواء واستخدامها، فهمها يتم اليت األشياء سبثل اليت التمثيل

 .أحداث/  أحداث أو أشياء أو أشخاص
23 

 لوسيلة التعليميةل ادلعرفية الوظيفة فإن ،(ٕٜٛٔ) Lentz  و Levid وفًقا
 تسهل البصرية الصور أو الرموز أن تكشف اليت البحث نتائج من تُرىالبصرية 
 .الصور يف الواردة الرسائل أو ادلعلومات وتذكر فهم غرض اشتعال

24 
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 ياليةاخل الوظيفة (ٗ
( األحالم يف) التخيل يف الفكر قوة ىي KBBI ل  وفًقا( imagination) اخليال

. ادلرء ذبربة أو الواقع إىل تستند أحداث( إخل مقاالت، لوحات،) صور إنشاء أو
 .وتنميها طلبةال سليلة تعزز أن لوسيلة التعليميةال ؽلكن

 يةالتحفيز  وظيفةال (٘
 يتم حبيث التعلم بأنشطة للقيام التحفيز على طلبةال تشجيع فن ىو التحفيز

 ىو احلالة ىذه يف الغرباء من جهد ىو الدافع فإن وبالتايل،. التعلم أىداف ربقيق
 .عملية التعليم يف بنشاط ليشاركوا بوعي وربريكهم وتنشيطهم طلبةال لتشجيع ادلعلم

 خالل ومن بالتعلم االىتمام توليد خالل من ىمطلبة ربفيز للمعلمُت ؽلكن
 .وتوليده األمل إعطاء

 بعد فيما أصبحت اليت توقعاهتم ورفع طلبةال ربفيز وىي 25
 .ما بشيء القيام على طلبةال وشجعت ىدفًا التوقعات ىذه

 والثقافية االجتماعية الوظيفة (ٙ
 أي والثقافية، االجتماعية الناحية من الوسيلة التعليمية وظيفة إىل النظر يتم

 من ليس. التواصل التعلم يف ادلشاركُت بُت والثقافية االجتماعية احلواجز على التغلب
 تتعلق عندما سلتلفة خصائص منها لكل. يكفي ما لديهم الذين طلبةال فهم السهل

 ادلناىج ربديد يتم ،أخر ناحية من بينما. وغَتىا واخلربة والبيئة وادلعتقدات بالعادات
 يف صعوبة ادلعلم سيجد بالطبع. طلبةال جلميع بالتساوي وإعطائها التعليمية وادلواد

 إذا خاصة. بأنفسهم عليها التغلب عليهم غلب ذلك، على عالوة معها، التعامل
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 باستخدام ادلشكلة ىذه على التغلب ؽلكن. طلبةال عن سلتلفة ادلعلم خلفية كانت
 التحفيز، نفس توفَت على القدرة لديها الوسيلة التعليمية ألن ،الوسيلة التعليمية

 .اإلدراك نفس إىل وتؤدي اخلربة، وتعادل
26 

 التعويضية الوظيفة (ٚ
 لوسيلة التعليميةل التعويضية الوظيفة تُرى ،(ٕٜٛٔ) Lentz  و Levid وفًقا

 تساعد النص لفهم سياق توفر اليت البصرية الوسيلة بأن تفيد اليت البحث نتائج من
 وبالتايل،. واسًتجاعها النصوص يف ادلعلومات تنظيم على القراءة يف الضعفاء طلبةال

 األسهل من لذا القراءة، يف الضعفاء طلبةال دلساعدة وسيلة التعليمية الوسيلة تعد
 .الدرس زلتوى استيعاب

27 
 الوسيلة التعليمية أنواع. ٢
 الوسيلة البصرية( أ

الوسيلة  من النوع ىذا أن يبدو. إال رؤيتها ؽلكن ال وسائل ىي الوسيلة البصرية
 الطفولة مرحلة يف التعليم مؤسسات يف ادلعلمُت قبل من استخداًما األكثر ىو البصرية
 الوسيلة البصرية تتكون. الدراسة قيد التعليمي ادلوضوع زلتويات نقل يف للمساعدة ادلبكرة

 .إسقاطها ؽلكن ال وسيلةو  إسقاطها ؽلكن وسيلة من
 تسمى) عرض أداة تستخدم وسيلة األساس يف ىي ادلسقطة الوسيلة البصرية

 تكون أن ؽلكن(. screen) الشاشة على الكتابة أو الصورة ستظهر حيث( عرض جهاز
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 احلركة وإسقاطات الثابتة الصور مثل ثابتة عرض وسيلة شكل على ىذه العرض وسيلة
 .معينة مناسبة غرفة ويتطلب كهرباء العرض جهاز يتطلب. ادلتحركة الصور مثل

 أنشطة يف غالًبا استخدامها يتم األبعاد ثالثية وسيلة ىي النموذجية الوسيلة
 سلتلفة، حقيقية ألشياء تقليد عن عبارة الوسيلة وىذه ادلبكرة، الطفولة مرحلة يف التعليم

 األشياء أو جًدا الصغَتة األشياء أو جًدا البعيدة األشياء أو جًدا الكبَتة األشياء مثل
 ال حبيث للغاية معقدة كائنات أو عليها العثور يتم ما نادرًا اليت األشياء أو الثمن باىظة
 ظلاذج أنواع تشمل. األصلي النموذج تعلم ويصعب الدراسي الفصل إىل إدخاذلا ؽلكن

 عمل، وظلاذج بناء، وظلاذج قطع، وظلاذج العرضي، ادلقطع وظلاذج صلبة، ظلاذج: الوسيلة
 بالضبط، احلجم نفس ىو النماذج من نوع كل. وديوراما وعلية، وظلاذج منبثقة، ونوافذ

 .الفعلي الكائن من أكرب أو أصغر أيًضا يكون وردبا
28 

 الوسيلة السمعية  ( ب
 تسمعو أن ؽلكن الذي الصوت يعٍت ما وىو مسموعة، كلمة من الصوت يأيت

 قادرين البشر يعد مل ذلك، من أبعد. ٓٓٓ.ٕٓحىت  ٕٓ طبيعي بشكل البشرية األذن
 .إليها االستماع على

29 
( ٕ) االستماع،( ٔ: )وىي ،30عناصر أربعة تتضمن حًقا معقدة عملية االستماع

 .التذكر( ٗ) و الفهم( ٖ) االنتباه،
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 سبيل على. ادلستمع حواس استخدام رسالة التقاط على اعتدنا اليومية، احلياة يف
 ما عادة ،الوسيلة السمعية مع. وغَتىا MPٖ و والراديو التلفزيون إىل االستماع ادلثال،

 إىل وما واحلزن، ،الصوت معٌت واستيعاب واالستمتاع، ادلشاركة، إىل ادلستمعون ؽليل
 ومسجالت MPٖ و والراديو التلفزيون ىي الوسيلة السمعية ىذه على أمثلة. ذلك

 .وغَتىا السوداء واأللواح الشريط
31 

 من العديد ذلا الوسيلة السمعية فإن ،(ٖٜٜٔ) Soetomo وفًقا نفسو، الوقت ويف
 :ذلك يف دبا الوظائف

 التمهيدية الصوتية للرسائل كاقًتاح (ٔ
 ذلك إىل وما التعليم يف واألوصاف وادلقابالت والدراما احلوار يف للتواصل كأداة (ٕ
 التعلم أو الصوت دلوارد كمصدر (ٖ
 والبصرية السمعية الوسيلةج( 

 السمعية الوسيلة يف مساعلة ىي الوسيلة ىذه فإن االسم، يتناسب مع كما
 ىذه باستخدام. والسمع السمع وسيلة باسم عادة إليها يشار أو الوسيلة البصريةو 

 إىل. ومثالًيا كامالً  لؤلطفال ادلوضوع زلتويات عرض سيكون والبصرية، السمعية الوسيلة
 احلالة، ىذه يف. ادلعلم ومهمة دور زلل ربل أن ؽلكن معينة حدود يف الوسيلة ىذه جانب

 أن ؽلكن. الوسيلةب ادلادة عرض استبدال ؽلكن ألنو للمادة، كناقل دائًما ادلعلم يعمل ال
 الوسيلة على األمثلة تشمل. التعلم األطفال على يسهل تعلم ميسر إىل ادلعلم دور يتحول
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 إىل وما الصوتية، الشرائح وبرامج ،فاعليةالت/  التعليمية/  التلفاز برامج والبصرية السمعية
 .ذلك

32 
 :يلي ما ذلك يف دبا قسمُت، إىل والبصرية السمعية الوسيلة تنقسم

33 
 ةالصامتة البصري ةالسمعي (ٔ

 أفالم مثل ثابتة، اورمس ثابتة صورًا تعرض وسيلة ىي والبصرية السمعية الوسيلة
 .الصوتية وادلطبوعات الصوتية، السلسلة وأفالم الصوت، إطار

 حركةتادل البصرية السمعية (ٕ
 الصوت عناصر عرض ؽلكنها متحركة وسيلة ىي والبصرية السمعية الوسيلة

 .الفيديو وأشرطة الصوتية األفالم مثل ادلتحركة والصور
 

 التعليمية المجسم كتابب. وسيلة ال
 التعليمية الكتاب المجسم وسيلة تعريف. ٠

 تفسَت ؽلكن بينما" الثابتة العضوية ادللوثات" يعٍت شلا اإلصلليزية اللغة من تأيت اجملسم
 على ػلتوي األبعاد ثالثي صور ورق أو مالحظات على ػلتوي كتاب أهنا على اجملسم
 على وسيط ىو الكتاب اجملسم. الكتاب من كائن ظهر لو كما فتحو عند تفاعلية عناصر
 .فتحو عند بالظهور انطباًعا يعطي أو األبعاد ثالثية عناصر على ػلتوي كتاب شكل

 مواضيع ذات صفحات عدة على ادلناقشة ىذه ربتوي ،وسيلةلل الكتاب اجملسم يف
 على األوىل الصفحة ربتوي. صفحتُت من موضوع كل ويتكون صفحة، كل يف سلتلفة
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 على ربتوي اليت التمرين صفحة/  التالية والصفحة للموضوع وفًقا صور شكل على مادة
 ومهمة مكسورة، خطوط شكل يف مفردات مع جنب إىل جنًبا صور على ربتوي صور

 الصور. مثالية كتابة يف جبانبها أخرى مرة كتابتها مث اخلطوط بتثخُت يقومون الذين طلبةال
 األبعاد، ثالثية وادلواد ،(اللوحات مع) اليدين استخدام ؽلكن متنوعة، الكتاب اجملسم يف

 .للمادة وفًقا ذلك إىل وما والصور، والرسومات،
34 

 أو متحركة أجزاء على ػلتوي كتابًا الكتاب اجملسم وسيلة تعد ،Dzuanda ل  وفًقا
 أن ؽلكن اليت الصور مظهر من بدءًا للقصص، لالىتمام مثَتًا تصورًا ويوفر األبعاد ثالثية

 التعليمية اجملسموسيلة الكتاب  أن مالحظة ؽلكن الرأي ىذا من. الصفحة فتح عند تتحرك
 .األبعاد ثالثية وحركة عناصر على ربتوي كتاب شكل على وسيلة عن عبارة ىو

 يتم 35
 ؽلكن أجزاء ىناك ألن لالىتمام مثَتة صورة شكل على الكتاب اجملسم يف ادلواد إرسال
 فتح سيتم سحبها، أو الصفحة فتح يتم عندما. ظهورىا عند منحها أو تغيَتىا أو فتحها

 للكائن وفًقا تشكيلها ؽلكن حبيث طول على وتتحرك الكتاب يف القطع من رلموعة
 .لالىتمام مثَتًا ادلرئي ادلظهر ويبدو األصلي

36 
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 يُعرف. للكائن األصلي الشكل أحيانًا الكتاب اجملسم يف ادلكونة الكائنات تشبو
 ادلشتقات أحد وىي الورق، صياغة بتقنيات الكتب ىذه وصنع الكتاب اجملسم اسم أيًضا

 .معاجلتو وكيفية إدارتو تتم كيف سواءً  الورق، يناقش علم وىو الورقية، للهندسة العلمية
37 

الوسيلة  يف ادلستخدمة الصور. طلبةال تطور مع أيًضا الكتاب اجملسم وسيلة تتوافق
 أن كما بيئتهم، يف اليومية احلياة يف طلبةال يصادفها ما غالًبا اليت الصور تستخدم التعليمية

 .اليومية حياهتم مع تتوافق ألهنا فهمها السهل من لذا أيًضا، بسيطة ادلواد توصيل طريقة
 التعليمية الكتاب المجسم وسيلة خصائص. ١

 األمساء على احململة ادلفردات فئات تقتصر وال مرنة، وسيلة الكتاب اجملسم تتضمن
 وسيلة يف شرحها ؽلكن ذلك إىل وما وأفعال صفات تكون أن أيًضا ؽلكن بل ،فحسب

 من وفريدة لالىتمام مثَتة تبدو جلعلها التصميم صانع إبداع على اعتماًدا الكتاب اجملسم
 .نوعها

38 
 من مصنوعة األبعاد ثالثية وسيلة ىي الكتاب اجملسم خصائص فإن عام، بشكل

 الصفحة، فتحت إذا. مستعصية عناصر على وربتوي مواد على ربتوي ورقية، مصنوعات
 .الكتاب من يظهر ما شيًئا وكأن
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 التعليمية الكتاب المجسم وسيلة مزايا. ٢
 ثالثية الوسيلة أحد. األبعاد ثالثية وسيلةو  األبعاد ثنائية وسيلة إىل الوسيلة تنقسم

 على ربتوي األبعاد ثالثية وسيلة عن عبارة الكتاب اجملسم. الكتاب اجملسم ىو األبعاد
 .لالىتمام مثَتة صورًا وتوفر متحركة أجزاء

 والوضوح الدقة تتطلب ألهنا طويالً  وقًتا تستغرق ادلنبثقة العملية أن من الرغم على
 جانب إىل. البيع وعالية اجلودة عالية كتاب كمواد مصنفة الوسيلة ىذه أن إال العملية، يف

 ادلواد توصيل يف للمعلم جًدا مفيدة الكتاب اجملسم وسيلة أن ىي أخرى ميزة ىناك ذلك،
 أكرب بسهولة نقلو ؽلكن عرضو تريد الذي االنطباع ذبعل األبعاد ذات الصورة. طلبةلل

 نقلها تريد اليت ادلفردات كائنات ربميل أيًضا ادلنبثقة للكتب ؽلكن. طلبة ذاكرة يف وتذكره
 أكثر الوسيلة ىذه أن وىي أخرى، ومزايا مباشرة الكائن إحضار إىل احلاجة دون بسهولة

 .للقراءة إثارة
39 

 متاحة( ٔ: )ىي 40ادلتوقعة غَت الوسيلة مزايا فإن ،(ٕٙٙٔٓ) Smaldino ل  وفًقا
 مستويات جلميع متوفرة( ٗ) االستخدام، سهلة( ٖ) مطلوبة، غَت ادلعدات( ٕ) بسهولة،

 .البيئة
 وشليزة لالىتمام مثَتة ذبارب توفَت وىي أخرى، دبزايا أيًضا الكتاب اجملسم تتمتع

 إىل ذلك سيؤدي. الكتاب ىذا من للطي القابلة واألجزاء واالنزالق االفتتاح مثل طلبةلل
 ذكريات إدخال من ادلفردات، وخاصة ادلواد، تتمكن حىت هبا خاص وترفيو انطباعات خلق

 .أكرب بسهولة طلبةال
                                                             

39
Ibid., hal, 643–644 

40
Nur Hidayah and Sarah, Pengembangan Media…., hal. 28 



 

 التعليمية الكتاب المجسم عيوب وسيلة. ٣
( ٕ) ادلتانة،( ٔ: )وىي ادلتوقعة، غَت وسيلة البصريةل عيوب  Smaldino وفًقا

 .رؤيتو الكبَتة للمجموعات ؽلكن ال حبيث جًدا صغَت احلجم( ٖ) التسليم
41 

 على العثور صعوبة ىو الكتاب اجملسم وسيلة نقص فإن ذلك، إىل باإلضافة
 واحلجم ما حد إىل مكلف السعر. احلالية الدروس مع تتماشى اليت الكتب موضوعات

 .الكبَت اجلماعي التعلم يف استخدامو مت إذا جًدا صغَت
 التعليمية الكتاب المجسم وسيلة استخدام إجراء. ٤

عملية  يف نشطُت ادلعلمون يكون أن الكتاب اجملسم وسيلة استخدام إجراء تتطلب
 مث الصورة يف ادلفردات ادلعلم يذكر مث الكتاب اجملسم يف الصور بعرض علمادل يقوم. التعليم
 .طلبةال يقلدىا

 أوالً  ادلعلم يعرض:  للكتاب اجملسم التعليمية الوسيلة استخدام خطوات يلي فيما
 صور أي تسمية طلبةال من ويطلب األوىل الصفحة على الكتاب اجملسم وسيلة زلتويات
 .ادلذكورة الصورة إىل باإلشارة العربية ادلفردات ادلعلم يقرأ ذلك بعد. فيها موجودة

 يعُت مث. الكفاية فيو دبا يفهمون أهنم يشعروا حىت تقليده طلبةال من ادلعلم يطلب
 .فهمهم دلمارسة أسئلة عليو ويطرح طلبةال من العديد ادلعلم
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 تسمية طلبةال من يطلب حيث الكتاب اجملسم ىذا استخدام يف احلرية أيًضا للمعلم
 ادلعلمُت على غلب. الكتاب اجملسم وسيلةب ادلتعلقة األسئلة وطرح القصص ورواية ادلفردات

 .طلبةال يثٍت أن ؽلكن الذي النقد إعطاء بعدم وننصح طلبةلل والتقدير احلافز توفَت أيًضا
 مت اليت الوسيلة صلاح الفور على يقّيم أن ادلعلم على غلب ، الوسيلة استخدام بعد
 يف والتعلم عليمللت استخدامها ؽلكن حىت ربسينها غلب اليت اخلطوات لتحديد استخدامها

 .ادلستقبل
42

 

 

 العربية المفردات على عاباإلستيج. 
 المفردات تعريف. ٠

Kosakata ادلفردات أو الكلمات من رلموعة ىي ادلفردات تسمى العربية باللغة أو 
 عام، بشكل. معينة لغة من جزء ىي أخرى عرقية رلموعات أو شخص قبل من ادلعروفة

 .تعليمو مستوى أو لذكائو وصًفا الشخص مفردات تعترب
 ىناك. لغة تشكل اليت الكلمات من رلموعة عن عبارة ادلفردات فإن ،Horn ل  وفًقا

 ادلرء قدرة أن Vallet قال حيث األربع، اللغة إستيعاب إستيعاب يف ادلفردات لدور حاجة
. ؽلتلكها اليت ادلفردات إستيعاب على كبَت حد إىل يعتمد األربع اللغة إستيعاب فهم على
 ال اللغة إستيعاب أن دبعٌت. ادلفردات تعلم رلرد مع متطابًقا ليس اللغة تعلم فإن ذلك، ومع

 .ادلفردات الكلمات من الكثَت حلفظ فقط يكفي
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/  األفكار عن والتعبَت للتواصل مفرداتو استخدام على ما شخص قدرة ىو ادلفردات
 والكتابة االستماع وىي األساسية، اللغوية ادلهارات بتطوير وشليزًا الكتابة يف بيئتو مع رىاأل

 .العربية اللغة باستخدام والقراءة والتحدث
43 

 اليت الكلمات من رلموعة عن عبارة ادلفردات أن استنتاج ؽلكن أعاله، الوصف من
 اجلملة تأليف يف الكلمات من رلموعة استخدام وسيتم ما، لشخص ادلعروفة اللغة تشكل

 مناسبة مفردات لديو شخص قبل من بناؤه يتم الذي التواصل. اجلمهور مع التواصل أو
 .اللغة دلستخدم التعليم ومستوى للذكاء صورة يظهر وكافية

44 
 ادلفردات زادت كلما. للغاية مهًما دورًا ادلفردات تلعب اللغة، ميتعل أنشطة يف

 آخر شخص من الكتابة أو الكالم فهم الشخص على األسهل من كان كلما ادلملوكة،
. ومكتوبة منطوقة بلغة ىر واأل األفكار عن التعبَت وكذلك االستجابة الشخص على وأسهل
 أو الكالم فهم ما شخص على الصعب من كان كلما أقل، ادلفردات كانت كلما وبادلثل،

 .والكتابة الشفوية يف صعوبات أيًضا سيواجو عليها، والرد اآلخرين كتابة
 تذكرنا، تسهيل جانب إىل. أيًضا فهمها غلب ولكن فقط ادلفردات حفظ غلب ال

 .أجنبية لغات باستخدام آخرين أشخاص مع التفاعل أيًضا علينا يسهل فإنو
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 المفردات ووظيفة معنى. ١
 :ذلك يف دبا 45قسمُت، إىل ادلفردات تقسيم ؽلكن الوظيفة، حيث من

 القاموس يف معٌت ذلا مفردات وىي ادلعجمية ادلفردات ( أ
 معينة وظيفة ربمل اليت ادلفردات الوظيفية، ادلفردات  ( ب

 العربية اللغة ميتعل في المفردات وقعم. ٢
 ادلفردات زادت كلما. للغاية مهًما دورًا ادلفردات تلعب اللغة، ميتعل أنشطة يف

 آخر شخص من الكتابة أو الكالم فهم الشخص على األسهل من كان كلما ادلملوكة،
 اللغة يف ىر واأل األفكار زلتويات عن التعبَت وكذلك االستجابة الشخص على وأسهل
 الصعب من كان كلما أقل، ادلفردات كانت كلما بالعكس، والعكس. وادلكتوبة ادلنطوقة

 التعبَت يف صعوبة أيًضا سيجد عليها، والرد اآلخرين كتابة أو احملادثة فهم ما شخص على
 .وكتابًيا شفهًيا عقلو زلتويات عن

 تذكرنا، تسهيل جانب إىل. أيًضا فهمها غلب ولكن فقط ادلفردات حفظ غلب ال
 .أجنبية لغات باستخدام آخرين أشخاص مع التفاعل أيًضا علينا يسهل فإنو

46 
 يواجهوهنا اليت ادلفردات مواد اختيار غلب األساسي، ادلستوى أو للمبتدئُت بالنسبة

 جعل إىل يهدف وىذا الدراسي، الصف مستوى أو للمستوى ادلناسبة اليومية احلياة يف غالًبا
 مباشرة الحًقا شلارستها ؽلكن حبيث ادلفردات واكتساب عملية التعليم يف مثالية أكثر طلبةال

 .األيام ىذه اليومية احملادثة يف
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 األمساء، على احململة ادلفردات فئات تقتصر وال مرنة، وسيلة الكتاب اجملسم تتضمن
 اعتماًدا الكتاب اجملسم وسيلة يف ذلك إىل وما واألفعال الصفات وصف أيًضا ؽلكن ولكن
 .نوعها من وفريدة جذابة تبدو جلعلها التصميم صانع إبداع على

 المفردات ميالتعل أهداف. ٣
 :يلي كما ىي العربية اللغة مفردات ميلتعل العامة األىداف

 عادلسمو  وفهم القراءة مواد خالل من سواء ، طلبةلل جديدة مفردات تقدمي ( أ
 النطق ألن وصحيح صحيح بشكل ادلفردات نطق على القدرة على طلبةال دريبت  ( ب

 أيضً  والقراءة التحدث يف جيدة مهارات إىل يؤدي والصحيح اجليد
 أو( بذاهتا قائمة) ادلعجمية أو ادلعنوية الناحية من سواء ادلفردات، معٌت فهم ( ج

 (والنحوي الداليل ادلعٌت) اجلمل بعض سياق يف ادلستخدمة الكلمات
 .الصحيح للسياق وفقا اللفظي التفاعل يف ادلفردات وعمل تقدير على قادرة ( د

47 
 المفرداتإستيعاب على  مؤشر. ٤

 أنشطة ببعض ومعرفة كبَتة مهارة ىو ستيعاباإل" أن Morgan و MacTrurck ذكر
 جيدة معرفة لديو يكون عندما يتقن ما شخًصا أن القول ؽلكن أنو يعٍت وىذا 48."ادلوضوع
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 إستيعاب قياس ؽلكن حبيث أنشطة، أو أنشطة شكل يف ادلعرفة ىذه تطبيق ؽلكنو مث بنفسو
 .ىواة وليس/  اإلمكان قدر ؽلتلكها اليت ادلعرفة يطبق كيف من ادلرء

49 
 ولكن حفظها، طلبةال من يطلب مث ادلفردات بتعليم فقط يقوم ال ادلفردات ميتعل

 الوصول على قادرًا كان إذا ادلفردات إستيعاب على قادرون طلبةال ذلك من أكثر إن يقال
 :وىي 50احلالية، ادلؤشرات إىل

 جيد بشكل ادلفردات أشكال ترمجة طلبةال يستطيع ( أ
 وصحيح جيد بشكل وكتابتها ادلفردات نطق طلبةال يستطيع  ( ب
 يف سواء صحيح، بشكل( اجلمل) األعداد يف ادلفردات استخدام طلبةال يستطيع ( ج

 الكتابة أو الكالم شكل
 إستيعاب وعلا قسمُت، إىل ينقسم ادلفردات إستيعاب أن أيًضا Djiwandono أوضح

 .السلبية واإلنتاجية ادلنتجة ادلفردات
( التعبَتية) اإلنتاجية ادلفردات استخدام يتم حيث 51

 االستيعابية ادلفردات إستيعاب استخدام يتم حُت يف والكتابة، التحدث ألغراض النشطة
 .والقراءة لالستماع

52 
 على الشخص قدرة ىو ادلفردات إستيعاب أن استنتاج ؽلكن أعاله، الفهم على بناء

 باستخدام ولتحريري الشفوي من كل باستخدام ىر األ/  األفكار عن التعبَت أو التواصل
 .بالفعل لديو اليت ادلفردات
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  الصلة ذات السابقة البحوثد. 
 ذلك يف دبا السابقة بحوثال مع واالختالف التشابو أوجو على ىذا البحث ربتوي

وسيلة  فعالية" بعنوان احبثه يف( ٕ٘ٔٓ) Canggih Devi Djianjar أجرتو الذي البحث
 األول الصف يف اإلندونيسية اللغة يف درس قراءةال مهارة ترقية يف التعليميةالكتاب اجملسم 

 Jatu Pramesti اهتأجر  الذي والبحث. "ماالنج االبتدائية براوغلايا مسارت سكول ادلدرسة من

الثاين صف لل احلدث موضوع وسيلة الكتاب اجملسم التعليمية تطوير" بعنوان( ٕ٘ٔٓ)
 بُت واالختالف التشابو أوجو رؤية ؽلكن بينما. أخر البحث إىل باإلضافة. "االبتدائية رسةددب

 :التايل اجلدول يف إجراؤىا مت اليت األحباث وبعض البحث ىذا
 الصلة ذات السابقة البحوث ١.٠ الجدول

 والتشابهاالختالف  تركيز البحث نوع البحث اسم الباحث، موضوع وعام البحث رقم
ٔ Canggih Devi Djianjar  يف 

وسيلة الكتاب  فعالية" بعنوان حبثها
 القراءة مهارة ترقية يف اجملسم التعليمية

 الصف يف اإلندونيسية اللغة يف درس
ادلدرسة براوغلايا مسارت  من األول

 (ٕ٘ٔٓ.)"ماالنج االبتدائية سكول

 القراءة مهارة ترقية كميالبحث ال
 اللغة يف درس

اإلندونيسية 
وسيلة الكتاب ب

 اجملسم التعليمية

التشابو: استخدام 
وسيلة الكتاب اجملسم 

 التعليمية
 االختالف:

نوع البحث  .ٔ
 الكمي

 اللغة درس .ٕ
 اإلندونيسية

موضوع البحث  .ٖ
الصف االول 

 اإلبتدائية
ٕ Jatu Pramesti  تطوير وسيلة " بعنوان

 موضوع الكتاب اجملسم التعليمية
 دبدرسة الثللصف الث احلدث

تطوير وسيلة  البحث التطوير
الكتاب اجملسم 

 موضوع التعليمية

التشابو: استخدام 
وسيلة الكتاب اجملسم 

 التعليمية



 

 االختالف: احلدث (ٕ٘ٔٓ.)"االبتدائية
نوع البحث  .ٔ

 التطوير
 احلدث موضوع .ٕ
موضوع البحث  .ٖ

 الثللصف الث
ٖ Miftakhul Rohmah  " تطبيق لعبة

يف تعليم ادلفردات التعليمية ادلطابقة 
)البحث التجرييب للصف اخلامس 
دبدرسة اذلدى اإلبتدائية اإلسالمية 

كالصلكيك"   ٕاحلكومية باصلارنيغارا 
(ٕٓٔ٘) 

تطبيق لعبة  كميالبحث ال
التعليمية ادلطابقة 

 يف تعليم ادلفردات

 التشابو: 
و درس ىاذلدف  .ٔ

اللغة العربية 
خاضة يف تعليم 

 ادلفردات.
موضوع البحث  .ٕ

 الصف اخلامس
 االختالف:

نوع البحث  .ٔ
 الكمي

استخدام تطبيق  .ٕ
لعبة التعليمية 
ادلطابقة يف تعليم 

 ادلفردات
 

ٗ Siti Hajar Rahmayanti  تطبيق"
وسيلة السمعية البصرية لًتقية 
اإلستيعاب على ادلفردات يف درس 
اللغة العربية للطلبة الصف اخلامس 
دبدرسة ادلصباح األىلية اإلبتدائية 
اإلسالمية سوموبيطو جومبانج" 

(ٕٓٔٗ) 

البحث العمل 
للصف الدراسي 
 )البحث النوعي(

ترقية اإلستيعاب 
على ادلفردات من 
خالل وسيلة 

 السمعية البصرية

 التشابو:
البحث العمل  .ٔ

للصف الدراسي 
 )البحث النوعي(

اذلدف ىو درس  .ٕ
اللغة العربية 
خاضة يف تعليم 



 

 ادلفردات.
موضوع البحث  .ٖ

 سالصف اخلام
 االختالف:

استخدام وسيلة  .ٔ
 السمعية البصرية

٘ Fitri Ayu Amalia " تطبيق طريقة
البطاقة ادلطابقة على إستيعاب 

دلفردات العربية للطلبة الصف الثالث ا
أ دبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 (ٕٚٔٓبندر المبونج. ) ٕ

البحث العمل 
للصف الدراسي 

 )البحث النوعي(

ادلفردات إستيعاب 
العربية من خالل  
طريقة البطاقة 

 ادلطابقة

 التشابو: 
البحث العمل  .ٔ

للصف الدراسي 
 )البحث النوعي(

اذلدف ىو درس  .ٕ
اللغة العربية 
خاضة يف تعليم 

 ادلفردات.
 االختالف:

موضوع البحث   .ٔ
 الصف الثالث

استخدام طريقة  .ٕ
 البطاقة ادلطابقة

 
 

 السابقة، البحوث عن اختالفها على ىذا البحث تنص أعاله، اجلدول على بناءً 
 .ادلستهدفة وادلوضوعات البحث أنواع. ادلستخدمة الوسيلة التعليمية حيث من وسلتلفة

 
 
 
 
 



 

 النظري المرجعه. 
 الكتاب المجسم. ٠

 ػلتوي أو متحركة أجزاء على ػلتوي كتاب ىو الكتاب اجملسم ،Dzuanda ل  وفًقا
 الصور عرض من بدءًا ، للقصة لالىتمام إثارة أكثر تصورًا ويوفر األبعاد ثالثية عناصر على
 .الصفحة فتح عند تتحرك أن ؽلكن اليت

53 
 احلركة إمكانية يوضح كتاب ىو الكتاب اجملسم فإن ،Taylor و Bluemel ل  وفًقا

 أو العجلة أو الشكل أو اللف أو للطي قابلة كمادة الورق استخدام خالل من والتفاعل
 .الدوران

54 
 المفردات. ١

 ىناك. لغة تشكل اليت الكلمات من رلموعة عن عبارة ادلفردات فإن ، Horn ل  وفًقا
 .األربعة اللغوية ادلهارات إستيعاب يف ادلفردات دور إىل حاجة

55 
/  األفكار عن والتعبَت للتواصل مفرداتو استخدام على ما شخص قدرة ىوادلفردات 

 والكتابة االستماع وىي األساسية، اللغوية ادلهارات بتطوير وشليزًا الكتابة يف بيئتو مع ىر األ
 .العربية اللغة باستخدام والقراءة والكالم

56
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 العمل نموذج. و
 أربعة ىناك عام بشكل ولكن ،العمل البحث ظلوذج قدموا الذين اخلرباء بعض ىناك

 و Kurt Lewin ، (ٕ )Kemmis ظلوذج( ٔ: )ذلك يف دبا عام، بشكل اجتيازىا يتم ظلاذج
Mc. Tanggart (ٖ )John Elliott و (ٗ )Model Dave Ebbutt 

 Kurt Lewin نموذج .٠
 ادلختلفة، اإلجرائي البحث لنماذج األساس أو الرئيسي ادلرجع النموذج ىذا يصبح

 مكونات، أربعة من يتكون لوين لكَتت وفًقا الدراسي الفصل يف اإلجرائي البحث وخاصة
(. يعكس) والتفكَت ادلالحظة،( ٖ) ،(التمثيل) العمل( ٕ) ،(التخطيط) الدور( ٔ: )وىي
 .واحدة دورة أهنا على األربعة ادلكونات بُت العالقة إىل يُنظر

57 
 Mc. Tanggart و Kemmis. نموذج ١

 جًدا قريًبا Robbin Mc Tanggart و  stepen Kemmis طوره الذي النموذج يزال ال
 من تتكون دورة أو واحدة دورة يف ألنو ذلك، يقال. Kurt Lewin قدمو الذي النموذج من

. تغيَت أي يالحظ مل حبيث Kurt Lewin هبا قام اليت تلك إىل باإلضافة مكونات أربعة
 :األربعة ادلكونات تشمل

  التخطيط. (أ
 التنفيذب( 

 ج( ادلالحظة
 د( التفكَت
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 Samsu Sumadayo, “Penelitian Tindakan Kelas”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal.41 



 

 الذي التخطيط إعادة يتبعو مث ،التفكَت بعد خاصة ،الدورة اكتمال بعد فقط، إنو
 .دورات عدة مع أو وىكذا،. منفصلة دورة شكل يف يتم

 Robbin Mc و  stepen Kemmis ظلوذجا يستخدمها اليت البحث إجراءات تتكون

Tanggart وفًقا. والتفكَت وادلالحظة، والتنفيذ، التخطيط،: ذلك يف دبا أنشطة، ٗ من 
 الباحثُت بُت وتعاونية تشاركية بطريقة دائًما ودورة مرحلة كل تنفيذ يتم ،العمل للبحث

 .ادلدرسي النظام يف( وادلديرين ادلعلمُت) وادلمارسُت
58 

 John Elliottنموذج  .٢
 يقال. ديداً ورب تفصيالً  أكثر John Elliott ب  اخلاص البحث العمل ظلوذج يبدو

 مخس إىل ثالث بُت أي إجراءات، عدة من تتكون أن ادلمكن من دورة كل يف ألنو ذلك
 خطوات، عدة من يتكون عمل كل إجراءات، عدة من تتكون أن ادلمكن من دورات

 .والتعلم التدريس أنشطة شكل يف تتحقق واليت
 ضمان ىو John Elliott البحث العمل لنموذج التفصيلي اإلعداد من اذلدف

. والتعلم التعليم عملية أو اإلجراء تنفيذ يف ادلستويات بُت السالسة من أعلى مستوى
 فرعية موضوعات عدة إىل إجراء أو إجراء كل تقسيم أن توضيح مت ذلك، على عالوة

 خطوة يف لغة موضوع كل إكمال ؽلكن ال األرض على الواقع يف أنو ىو ادلوضوع، أو للغة
 ذبميع إىل John Elliott دفع الذي السبب ىو ىذا كان خطوات، عدة يف ولكن واحدة،

 .السابقُت النموذجُت مع زبطيطي سلتلفة سيارة
59
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59
Ibid., hal, 41-42 



 

 Dave Ebbut نموذج .٣
 جون قدمها اليت تلك مثل احلالية البحث العمل ظلاذج بأن Dave Ebbut غلادل

 ىذه يف ولكن يكفي، دبا جيدة ذلك، إىل وما ،Tanggart تعترب. وماك وكمميس إليوت
 يتعُت يزال ال لذلك الدقيقة، غَت األجزاء أو األشياء بعض ىناك تزال ال النماذج
 Elliot و Kemmis عنها عرب اليت األفكار على Dave Ebbut وافق األساس، يف. معاجلتها

 أيًضا ذكر ذلك، على عالوة. Kemmis لعمل Elliot تفسَتات بعض على يوافق مل لكنو
  stepen Kemmis بو قام الذي ادلنفصل الشكل إن قالت اليت Dave Ebbut نظر وجهة عن

 .العمل يف التفكَت عملية لوصف طريقة أفضل يكن مل Robbin Mc Tanggart و
60 

 .والعمل البحث علا رئيسيتان كلمتان لو الدراسي الفصل يف البحث تعريف
 العمل بينما ما، مشكلة حول الصحيحة ادلعرفة على للحصول علمي نشاط ىو البحث

 .معينة أىداف ربقيق أجل من مشكلة حلل لؤلنشطة متعمدة حركة عن عبارة
61 

 من ادلشكالت حلل كاسًتاتيجية الدراسي الفصل يف اإلجرائي البحث تنفيذ يتم
 البحث ىذا إجراء مت. اإلجراء نتائج يف التفكَت مث احلقيقي اإلجراء من االستفادة خالل

 تستخدم اليت ادلفردات وخاصة العربية، اللغة تعلم ونتائج طلبةال تعلم أنشطة لتحسُت
 .اجملسمالكتاب  وسيلة

 من حلزوين ظلوذج ىو ىذا البحث يف الباحثُت قبل من ادلستخدم البحث تصميم
 ىو ىذا النموذجي البحث تصميم استخدام من اذلدف. Mc Tanggart و Kemmis قبل
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Ibid. 
61

Saur Tampubolon, “Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi pendidik dan 

keilmuan”, (Jakarta, Erlangga, 2014), hal. 15 



 

 وتنفيذ زبطيط يف االستمرار فيمكن اإلجراء، تنفيذ يف قصور أوجو ىناك كانت إذا
ىذا  يف. ادلطلوب اذلدف ربقيق يتم حىت القادمة الدورة يف التصحيحية اإلجراءات

 .مسبقة إجراءات وازباذ اجتماعان ذلا دورة كل دورتُت، الباحثة تاستخدم ،البحث
 

 العمل فرضية. ز
 تكون أن ؽلكن حبثية دلشكلة مؤقتة إجابة أو مؤقت زبمُت ىي العمل فرضية

 بشأن واضح توجيو توفَت على الفرضية ىذه تعمل. أوالً  اختبارىا وغلب خاطئة أو صحيحة
 .البحث إجراء

: التايل النحو على ىذا البحث فرضية ةالباحث تصاغ أعاله، البيان إىل استناًدا
التعليمية ؽلكن أي يرقي إستيعاب على ادلفردات العربية لطلبة  الكتاب اجملسم وسيلة تطبيق"

اإلسالمية فنجوورنو المبونج دبدرسة انسان قرأين األىلية اإلبتدائية  الصف اخلامس
 الشمالية".
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