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 مّلخص

ميكن تذكر املعلومات يف شكل ماة   اخلرائط الذهنية هي واحدة من تقنيات الكتابة العالية. 
. اخلريطة الذهنية هي شكل غري رتيب من املالحظات مذكرةالدرس اليت حصلوا عليها الطلبة مبساعدة 

ألن اخلريطة الذهنية جتمع بني وظائف الدماغ يف نفس الوقت وترتابط مع بعضها البعض حبيث يكون 
لذلك ، استخدمت الباحثة هذه وسائل اخلريطة الذهنية إلجراء   هناك توازن يف العمل بني الدماغني.

هبدف ترقية إتقان  املعارف الثانوية  بكاتبونج المبونج اجلنوبية الصف احلادي عشر مبدرسةالبحث يف 
   .املفردات العربية ابستخدام هذه وسائل اخلرائط الذهنية

الحظة امل الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي البحث اإلجرائي الصفي. هذا البحث هو
درس  يتم اإلجراء من قبل امل .الفصلألنشطة التعلم يف شكل إجرائ ، يتم إظهاره عن عمد وحيدث يف 

احلادي عشر مبدرسة املعارف الثانوية  بكاتبونج صف يف ال درس الذي يقوم به الطلبةأو بتوجيه من امل
 . المبونج اجلنوبية

احلادي عشر مبدرسة املعارف  تطبيق وسائل اخلريطة الذهنية يف تعلم اللغة العربية يف الصف 
هو حتقيق التعلم الفعال حبيث ميكنه حتسني نتائج تعلم الطلبة ذات   جلنوبيةالثانوية  بكاتبونج المبونج ا

هذا البحث له أتثري إجيايب على املدرسني لفهم املواد التعليمية بسهولة أكرب ويسهل على   .األمهية الكبرية
الطلبة حفظ املفردات العربية، وله أتثري إجيايب على املدرسني الذين أقل اهتماًما أبمهية استخدام وسائل  

 التعلم املناسبة. 

 ية، البحث اإلجرائي الصفيوسائل اخلريطة الذهنية, املفردات العرب: الكلمة االقتناحية
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 الشعار 

 

 )٣٦ َلَك ِبِه ِعْلٌم إنَّ السَّْمَع َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولِِئَك َكاَن َمْسئـُْوالً (اإلسراء : َوَالتـَْقُف َما لَْيَس 

Artinya: “dan Allah tidak memberikan bala bantuan itu melainkan sebagai kabar 
gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. Dan 
kemenanganmu itu hanyalah dari Allah.”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 
1993), h.290 



 و  
 

 إهداء 

مع روح النشاط وبعزمية قوية، والدعاء، حصلت الباحثة على امتام كتابة هذه الرسالة 
العلمية.عديد من العوائق واملصاعب ولكن احلمد هلل بنعمته و هدايته ّمتت الباحثة على كتابة 

، باحثةالباحثة، جتربة مدهشة ابلنسبة للهذه الرسالة العلمية، وهذه األمور هي ذو قيمة لدي 
لذلك قّدمت الباحثة هذه الرسالة العلمية إىل هؤالء الذين يشجعون يف كتابة هذه الرسالة  

 العلمية:

 محًدا و شكرًا هلل الذذي رشين حبك وحمبتك أعطاين القوة ، ودعمين ابملعرفة .١
هذه االنتهاء   علىميكين، مع اهلدية والراحة اليت قدمتها .ويعرفين على احلب 

رسول هللا حممد صلى  األطروحة البسيطة. صالًة و سالًما دائمني متالزمني إىل نبينا
 عيه و سلم. هللا

االحرتام واالمتنان، أقدم هذه االرسالة العلمية كاخلمة و   والد� احملبوبني و احملرتمني .٢
اين و داعباين أرشداين و حيث قد ربي لوالديت العزيزةزليكا والدي الدكتونديس محداين

دعواين و شجيعاين يف امتام هذه الرسالة العلمية.قدمت هذه الرسالة العلمية و 
شكرا أمي  .للخدمة ، التضحية ، اإلخالص ، أاثرين إبخالص وحبالدعاء لكما 

  و أيب أحبكما يف هللا.
جعين يف الذين يدعون ليوش حيفا نبيال، حممد حبيب الرمحن، و حياة النفوسإخواين  .٣

 ،األكثر أتثريًا عندما جتتمع معكم ال شيء هو. امتام هذه الرسالة العلمية
ح دائًما لوً� ال ميكن على الرغم من التشاجر يف كثري من األحيان لكنه يصب



 ز 
 

شكرا لكم على صلواتكم ومساعدتكم حىت اآلن ، فقط هذا العمل  ،استبداله
ألنين ال أستطيع أن أكون قدوة كاملة ، لكين أ� آسف  .الصغري الذي ميكنين تقدميه

 سأكون دائًما األفضل لك مجيًعا
الذين  املعارف الثانوية  بكاتبونج المبونج اجلنوبيةاملدرسني و املدرسات مبدرسة  .٤

 كتابة هذا البحث العلمي يساعدين يف امتام  
 زمالئ األعزائ جامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج .٥
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 ترمجة الباحث

و   ١٩٩٩أكتوبر  ٦اسم الباحثة حا� فوزية ولدت يف اتجنونج أجونج يف التاريخ  
 وهلا أخت صغرية و أخ صغرية.هي البنت األوىل من املتزوج السيد محداين و السيدة زليكا. 

اتجنونج أجونج يف السنة  ١بدأت تربية الباحثة من املدرسة االبتدائية احلكومية  
، مث واصلت دراستها يف مدرسة دينية فرتي املتوسطة بندار المفونج يف ٢٠١٠-٢٠٠٤
. مث واصلت دراستها يف مدرسة دينية فرتي الثانوية بندار المفونج يف ٢٠١٣-٢٠١٠السنة 
 . ٢٠١٦-٢٠١٣السنة 

، واصلت دراسة الباحثة إىل اجلامعة رادين انتان اإلسالمية ٢٠١٦و يف السنة 
و اشتكت الباحثة فرقة  .المبونج بكلية الرتبية و التدريس بقسم اللغة العربية احلكومية بندار

 اللغة جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية بندار المبونج.
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 كلمة شكر و تقدير

احلمدهلل رب العاملني و الشكر له الذي قد أعطاين نعمه و هدايته حّىت أقدر على إ�اء كتابة 
هذه الرسالة العلمية البسيطة إلستيفاء بعض الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل 

نج. يف علم الرتبية و التعليم بقسم اللغة العربية جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبو 
 ت العربية من خالل وسائل اخلرائطترقية إتقان املفردا "و موضوع هذه الرسالة العلمية: 

بكاتبونج المبونج  اإلسالمية لطلبة الصف احلادي عشر مبدرسة املعارف الثانوية الذهنية 
 "  اجلنوبية

الصالة و السالم على النيب املصطفى حمّمد صلى هللا عليه و السلم و آله و 
أصحابه الذي قد محل رسالته للحياة الكاملة. و يفضل الناس لطلب العلم كزاد احلياة 

 لنفعها يف مجيع جوانب احلياة.
و يف كتابة هذه الرسالة العلمية وجدت الباحثة املساعدات و املعاو�ت من مجيع 

وا األطراف, و من الالئق قدمت الباحثة جزيل الشكر و تقدير على مجيع جهة الذين شجع
 و ساعدوا الباحثة لكتابة حبثهاز و ابخلصوص إىل:

السيد األستاذ الدكتور احلاج حممد مكر، املاجستري كمدير جامعة رادين انتان  .١
 اإلسالمية احلكومية المبونج. 

، املاجسترية كعميدة كلية الرتبية جبامعة رادين  رة احلاجة نريفا دييا�السيد الدكتو  .٢
 احلكومية المبونج.انتان اإلسالمية 



 ي 
 

السيدة الدكتورة أمي هجرية املاجسترية كرئيسة قسم اللغة العربية و السيد الدكتور  .٣
إيروان داين كسكرتري قسم اللغة العربية جامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية 

 المبونج.
الدكتورة  جهييت السيدة السيدة الدكتور ذواحلنان، املاجستري كاملشرف األول و  .٤

سف، املاجسترية كاملشرفة الثانية الذان قد أعطا الباحثة التسجيع و االقرتاحات يو 
 يف كتابة هذه الرسالة العلمية

احملاضرون و احملاضرات و مجيع املوظفني بكلية الرتبية و التدريس التدريس ابجلامعة  .٥
ة رادين انتان اإلسالمية احلكومية بندار المبونج، و قد أخلصوا يف تقدمي املعرف

 للكاتب خصوص عن تربية اللغة العربية. 
 زمالئ األعزائ جامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج .٦
 مجيع األطراف الذين قد  اشرتكوا يف امتام هذه الرسالة العلمية. .٧

 

و أدركت الباحثة أن هذه الرسالة العلمية عديد من العيوب، و بذلك طلبت 
حلسن هذه الرسالة العلمية. عسى هللا أن يعطيهم أبحسن  الباحثة االنتقادات و اإلرسادات

 اجلزاء. رجت الباحثة على أن ينفع بعثها لنفسها و نفس القارئني. 
 

 ٢٠٢٠بندار المبونج, ماية       
 الباحثة,

 

 حا� فوزية
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 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث .أ
 ٢٢وزير الرتبية الوطنية رقم يف نظام  على معايري الكفاءة والكفاءات األساسية بناءً 

فيما يتعلق مبعايري احملتوى لوحدات التعليم ابملدارس االبتدائية ، تلعب اللغة دوًرا  ٢٠٠٦ سنة
، وهي مؤيد للنجاح يف تعلم مجيع  طلبةمركزً� يف التطور الفكري واالجتماعي والعاطفي لل

على التعرف على أنفسهم ، وثقافتهم   طلبةمن املتوقع أن يساعد تعلم اللغة ال  .جماالت الدراسة
، وثقافة اآلخرين ، والتعبري عن األفكار واملشاعر ، واملشاركة يف اجملتمعات اليت تستخدم اللغة 

  1الية املوجودة فيها.، واكتشاف واستخدام القدرات التحليلية واخلي
تعترب أمهية اللغة يف  .اللغة هي أداة التواصل الفعالية بني األفراد يف احلياة االجتماعية

احلياة االجتماعية حامسة ، ابلنظر إىل أن اللغة هي الوسائط الوحيدة الفاعلية يف نقل األفكار 
  .أو األفكار أو األفكار أو الرغبات لآلخرين

كل طفل لديه القدرة   .الرموز تسمى اللغةاللغة ليست فقط يف شكل أصوات ولكن  
هذا االختالف هو طبيعة لكل  .على إتقان كل لغة ، حىت يف مستو�ت وقدرات خمتلفة

ابإلضافة إىل ذلك ، فإن هذه االختالفات �جتة عن االختالفات يف األهداف اليت   .إنسان
 ات األساسية اليت ميتلكها ، والدافع يف نفسه، و إرادته، و جيب أن حيققها كل طفل ، والقدر 

 2كذلك مثابرته. 
 

1 Muhammad Arif Ikhwanuddin, penerapan metode mind mapping untuk meningkatkan  
keterampilan menulis karangan narasi, (semarang; 2013) hal.1 

2 Nanang Kosim, Strategi Dan Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Bandung: Arfino Raya, 
2016), h.16-18 
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هذا التعريف هو الفهم يف  3يف اللغة العربية تسمى اللغة هو ما يعين الكالم البشري.
اللغة العربية يف العصور القدمية وعصر اجلاهلية ، ولكن مع تطور الزمان هذا الفهم للغة يعاين 

 حبيث أن ما تعنيه اللغة يف عصر� هو هلجة أمة معينة أو لغة أمة معينة. املعىن،من تضييق 
و هو فعل املاضي مث حتول إىل كلمة  "مهر"بة أو مهارة الكتابة أصلها من كلمة االكت
. أّما كلمة "كتابة" هو الذي يعين املهارة صدروهي شكل من أشكال امل "مهارة"خمرتعة هي 

هو فعل املاضي. معىن الكتاب نفسه هو سلسلة من الكلمات  مصدر من كلمة "كتب" و
حسب علم اللغة الكتابية عبارة  .منظمة من جمموعة كلمات هلا معاين ميكن أن يفهمها القارئ

 عن سلسلة من الكلمات اليت تشكل مجلة مرتبة حسب وظيفتها حىت ميكن فهم معناها ،
للقارئ أن يفهمه إذا مت تشكيلنا بشكل جيد وبعبارة أخرى ، فإن الكتابة هلا معىن ميكن 

حبيث من خالل الكتابة اجليدة ، ميكن للكتّاب أن يعربوا ما خطر يف  وترتيبنا وفًقا للرتتيب
قلوهبم وفًقا ملا ستنقله عقوهلم ، مع الكلمات املرتبة بدقة مع قواعد العلوم العربية ، مث الكتابة 

 .رئ يتحدث مباشرة مع الكاتباجليدة ستكون التواصل كما لو كان القا
الكتابة هي  .الكتابة هي التواصل الذي يستخدم لغة لفظية برموز مكتوبة كوسيط

)  ١عناصر موجودة يف مكون الكتابة ، وهي ( ٤شكل من أشكال االتصال يتكون من 
) الكتابة يف شكل رموز مكتوبة  ٣) الرسالة شيء ينقلها املؤلف ، (٢الكاتب هو الرسول ، ( 

املكتوبة يتكون من سلسلة من الرسائل اليت تتكون من مجلة مزودة بعالمات ترقيم ،  للغة

 
3 Fathur Rohman, metodologi pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Madani Media, 2015) 

hal.1 
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) بينما القارئ هو الشخص الذي يتلقى الرسالة من خالل الكتابة اليت تتم قراءهتا ٤وكذلك (
  4حول ما كتبه املؤلف.

كثرية   اللغة العربية هي لغة غنية بتنوع اجلمل الواردة فيها ، ويتجلى ذلك يف قصائد
انطالقا من كتابة رمز الصوت أو احلروف ، فإن اللغة العربية  5 .(قصائد) أو روا�ت أو نثر

حرف عريب واحد ، قد يكون له شكل خمتلف من الكتابة ، أي عند كتابته  .هلا تفردها اخلاص
 .بشكل منفصل مع أحروف األخرى

) أصبحت  ٢ردات واملرتادفات  ) اللغة العربية غنية ابملف١تشمل خصائص اللغة العربية:  
) يف اللغة العربية هناك تطور يف ٤) اللغة العربية تسمى لغة القرآن ٣اللغة العربية لغة عاملية 

يف اللغة العربية هناك أمناط معينة لألفعال و  )٥شكل الكلمات تسمى تصريف و استقاق 
  .األمساء

 .اللغة العربية هي أفضل لغة على اإلطالقهللا تعاىل جعل اللغة العربية لغة القرآن ألن  
 كما قال هللا يف القرأن الكرمي:

 أَنـَْزْلٰنُه قـُْرٰءً� َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تـَْعِقُلْونَ 
 ِإ�َّۤ

“Sesungguhnya Kami telah jadikan Al-Qur’an dalam bahasa Arab supaya 
kalian memikirkannya. (QS. Yusuf [12]:2)  6 

 

التواصل الذي حيدث هو التواصل  .جوهرها عملية التعليم و التعلم هي عملية اتصاليف  
 .فعال غرييف التواصل ، غالًبا ما حتدث االحنرافات حبيث يكون االتصال  .طلبةبني املعلم وال

 
4 Juhaeti Yusuf, Ahmad Zaki Alhafidz, Muhammad Fahmi Luthfi, Menulis Terstruktur 

Sebagai Urgensi Pembelajaran Maharah Al-Kitabah, Jurnal An Nabighoh, Vol. 21. No. 02 Tahun 2019 
5 Abdurochman, Bahasa Arab Dan Metode Pemebelajarannya (Bandar Lampung: Aura, 

2017), h. 27 
6 Departemen Agama RI, (QS Yusuf :12,2) hlm.235  
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 طلبةللتعلم ونقص اهتمام ال  طلبةخطاء يف االتصال بسبب عدم استعداد الاألميكن أن حتدث  
 وسائل التعليميةإحدى الطرق للتغلب على هذا الوضع هي استخدام  .إىل ذلكابلتعلم وما 

يف أنشطة التعليم والتعلم بصرف النظر  وسائل التعليميةيف عملية التعليم والتعلم ، ألن وظيفة 
 .عن كو�ا حمفزًا للمعلومات ، فإن املواقف هي كذلك لز�دة االنسجام يف تلقي املعلومات

تعمل أيًضا على تنظيم خطوات التقدم وكذلك تقدمي  وسائل التعليميةبصرف النظر عن أن 
  7التعليقات.

 عية تكنولوجيا التعليم واالتصاالتتعرف مج ."الكلمة تعين حرفيا "وسيط" أو "مقدمة
(AECTC) يف  .على أ�ا مجيع األشكال املستخدمة لعملية توجيه املعلومات وسائل التعليمية

حتدد األشياء اليت يتم التالعب هبا أو رؤيتها أو مساعها أو  (NEA) حني أن مجعية التعليم
من  8يف أنشطة التدريس والتعلم. قراءهتا أو مناقشتها ابإلضافة إىل احلجج املستخدمة جيًدا 

هو شيء ميكنه توجيه الرسائل وميكن أن   وسائل التعليميةهذه التعريفات ميكن تفسري أن فهم  
 .طلبةومشاعرهم ورغباهتم حبيث يشجع عملية التعلم لدى ال طلبةحيفز أفكار ال

الثانوية األسالمية بكاتبونج بناء على املقابلة اليت قامت هبا الباحثة يف مدرسة املعارف  
  .المبونج اجلنوبية، اتضح أن عملية التعليم والتعلم ال تستخدم إال أدوات السبورة وحدها

على مستوى املدرسة الثانوية حيتاج إىل استخدام طرق مثرية  طلبةيف حني أن التعلم لل
ستسهل عليهم  التعليميةوسائل للتعلم ، ألن األشياء املثرية لالهتمام و  طلبةإلاثرة محاس ال

استيعاب الدروس اليت يدرسها املعلم. يف عمر الطفل يف مدرسة عالية ، يتم تضمينه يف فرتة 

 
7 Asnawir dan Uasyiruddin Usman, media pembelajaran (jakarta: Ciputat Pers 2002),hal.13 
8 Asnawir dan Uasyiruddin Usman, media pembelajaran (jakarta: Ciputat Pers 2002),hal.13 
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أحد .  ميكنهم فهم األشياء امللموسة  طلبةالتشغيل امللموسة حيث أن أحد خصائصها هو أن ال
أبمهية طرق التعلم العوامل يف عدم استخدام طرق التعلم سببها املعلمون الذين هم أقل وعيًا 

هذا هو ما جيعل عملية التعليم والتعلم أقل جاذبية وخيلق  .طلبةاملثرية لدعم أنشطة التعلم لل
  ٩.الفصليف  تدريسعندما تتم  طلبةشعورًا ابمللل لدى ال

قامت الباحثة ابملالحة يف مدرسة املعارف الثانوية األسالمية بكاتبونج المبونج 
أن  و وجت الباحثة  .تعلم اللغة العربية يف الصف احلادي عشراجلنوبية, الحظت الباحثة 

صعوبة يف   طلبةجد المتابعة دروس اللغة العربية  يف  الصف احلادي عشر كانوا أقل حرًصا    طلبة
التعليمية   وسائل التعليميةحيدث هذا بسبب عدم استخدام   عربية (املفردات).  حفظ املفردات ال

 .للمشاركة يف تعلم اللغة العربية طلبةاليت ميكن أن تعزز محاس ال
 لدى الطلبة  حفظ املفردات العربية النسبة املئوية لنتائج

 النسبة املئوية  املعايري املسند مستوى النجاح
 ٪ ٢٠ ٤ جيد جّدا ١٠٠ – ٩٠
 - ٠ جّيد ٨٩ – ٨٠
 ٪ ٣٠ ٦ كافية  ٧٩ – ٦٠
 ٪ ٢٥ ٥ منخفض ٥٩ – ٤٠

 ٪ ٢٥ ٥ منخفض جّدا >٤٠
 ٪ ١٠٠ ٢٠ العدد 

 

 
9 widayat, wawancara dengan guru Bahasa Arab, MA Ma’arif Katibung, pada tanggal 11 

Februari 2020 
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  صف احلادي عشر   يف  طلبةاستناًدا إىل البيا�ت اليت حصلت عليها الباحثة، فإن عدد  
-٦٠ حصلت على النتيجة االمتحان حنوى كافية و  طلبة٪ من ال ٣٠شخًصا.  ٢٠ بقدر
 ٢٥، و ٥٩-٤٠حصلت على النتيجة االمتحان حنوى  منخفظة طلبة٪ من ال ٢٥و ، ٧٩

لذا ، من النسبة اليت . >٤٠حصلت على النتيجة االمتحان  منخفظة جدا و طلبة٪ من ال
  و  ٪٢٠القادرين على التحدث ابللغة العربية بشكل صحيح فقط  طلبةعليها ال تحصل
 .ال ميكنهم التحدث ابللغة العربية بشكل صحيح طلبة٪ من ال٩٨

ال ميكن فصل كل تعلم لغة عن طريق النهج أو الطريقة أو الوسائط أو االسرتاتيجية 
هلذا السبب ، يعد   10 .املستخدمة حبيث ميكن حتقيق هدف تعلم اللغة بسرعة وفعالية وكفاءة

جناح تعلم اللغة العربية ، ال سيما حفظ استخدام األساليب أمرًا مهًما للغاية ابإلضافة إىل دعم  
ألنه بدون استخدام األساليب ، سيصبح التعلم أقل فعالية ، خاصة يف املرحلة  .املفردات
 .االبتدائية

 .وجدت الباحثة وسائل إعالم مثرية لالهتمام ليتم تطبيقها يف تعلم املفردات العربية
فاهيم املصممة خصوًصا لتعلم املفردات أو خرائط امل هي اخلرائط الذهنية وسائل التعليمية

وسائط التعلم املرئي اليت هي وسائط ميكن  اخلرائط الذهنية يفيتم تضمني وسائط  .العربية
  11رؤيتها حباسة البصر (العيون).

 
10 Syaiful Mustofa, strategi pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Maliki Press 

2011) hal.3 
11 Ahmad Muhtadi Ansor, pengajaran Bahasa arab media dan metode-metodenya, 

(Yogyakarta:Sukses Offset 2009),hal. 55 
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بناًء على خلفية املشكالت املذكورة أعاله ، فإن عنوان البحث الذي قامت به الباحثة 
لطلبة الصف احلادي عشر ترقية إتقان املفردات العربية من خالل وسائل اخلرائط الذهنية  "  هو

 ".مبدرسة املعارف الثانوية  بكاتبونج المبونج اجلنوبية
 

 موضوع البحث .ب
استناًدا إىل خلفية البحث املذكورة أعاله ، يركز البحث على حتسني إتقان املفردات  

الصف احلادي عشر مبدرسة املعارف الثانوية  العربية من خالل وسائط اخلرائط الذهنية يف 
) استخدام وسائط ١. يف حني أن الرتكيز الفرعي هلذا البحث هو بكاتبونج المبونج اجلنوبية

 معوقات تؤثر على إتقان املفردات العربية)  ٢ لتحسني إتقان املفردات العربية  التخطيط الذهين
 

 صياغة املشكلة . ج
فإن صياغة املشكلة اليت سيتم دراستها يف هذا بناًء على خلفية البحث السابقة ، 

لطلبة وسائل اخلرائط الذهنية يقدر على ترقية إتقان املفردات العربية هل تطبيق  البحث هي
 الصف احلادي عشر مبدرسة املعارف الثانوية  بكاتبونج المبونج اجلنوبية؟ 

 
 

 اف البحثدأه .د
وسائل تطبيق ملعرفة إضافة إىل صياغة املشكالت السابقة, فأهداف هذا البحث هو 

لطلبة الصف احلادي عشر مبدرسة  اخلرائط الذهنية يقدر على ترقية إتقان املفردات العربية 
 املعارف الثانوية  بكاتبونج المبونج اجلنوبية.
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 أمهية البحث .ه
 لدى الباحثة .١

املناسبة لالستخدام  وسائل التعليميةمن خالل إجراء هذا البحث ، تعرف الباحثة 
ابإلضافة إىل ذلك ، ميكن للباحثني أيًضا معرفة كيفية استخدام   .ائية على مستوى املدرسة االبتد

 . املثرية لالهتمام لتعلم مفردات اللغة العربية على مستوى املدرسة االبتدائية وسائل التعليمية
 

 لدى الطلبة  .٢
الذين جيدون الصعوبة يف حفظ  طلبةسيساعد تنفيذ هذا البحث بشكل كبري ال

حفظ املفردات  طلبةاإلجراء اجلديدة من املعلم ، سيكون من املمكن للمع  .املفردات العربية
 .اليت مت تطبيقها لتعلم املفردات العربية وسائل التعليميةالعربية وإتقا�ا من خالل 

 

 لدى املدرس .٣
املناسبة لدعم  وسائل التعليميةمن خالل إجراء هذا البحث ، ميكن للمعلم معرفة 

 .بيةللكلمات العر  طلبةإتقان ال
 

 لدى املدرسة .٤
مفيدة للغاية من أجل حتسني نظام التعلم لنسبة للمدارس ، كانت نتائج هذا البحث  اب

وسائل إىل جانب ذلك ، ميكن استخدامه كمرجع للمدارس الستخدام  .احلايل يف املدارس
 .املناسبة والتعلم وفًقا لدروسهم التعليمية
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 الباب الثاين 

 اإلطار النظري

 الوصف املفاهيمي .أ

 الوسائل التعليمية .١
 تعريف الوسائل التعليمية . أ

) الذي يعين حرفيا mediusميديوس" ("اللغة الالتينية يعين  أتيت كلمة وسائل من
"الوسط" أو "الوسيط". إذا مت تفسريها بشكل عام ، فإن وسائل اإلعالم هي مجيع أشكال 

  1ونقل الرسالة واألفكار إىل املتلقي.الوسطاء لنشر 
  :مصطلح وسائل التعلم له معاين عديدة ، مبا يف ذلك

وسائل اإلعالم على نطاق   ١٩٧١على سبيل املثال ، أعطى جريالخ وإيلي يف السنة  
بشكل عام، تشمل وسائل اإلعالم األشخاص أو املواد أو املعدات أو األنشطة .عام وخاص

كن الطلبة من اكتساب املعرفة واملهارات واملواقف. أما ابلنسبة للفهم اآلخر اليت ختلق ظروفًا مت
، فإن وسائل اإلعالم ال تفسر فقط على شكل أشياء ، ولكن ميكن أن تكون أيًضا على 

على سبيل املثال ميكن املدرسني والكتب املدرسة والبيئة املدرسية   .شكل بشر وأحداث تعلم
قصود من فهم وسائل التعلم بطريقة ضيقة هو الوسائل غري التشغيلية  امل .أن تكون وسيلة إعالم

(غري البشرية) اليت يستخدمها املعلمون الذين يلعبون دورًا يف عملية التعلم لتحقيق أهداف  
  2معينة.

 
1 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta : Pustaka Belajar  

2002), hlm.74 
2 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press 

2009), hlm. 25-26 
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رأي آخر عرب عنه برجيز ، أن الوسائل اإلعالم هي مجيع أنواع األجهزة املادية اليت 
فز االهتمام ابلتعلم ، على سبيل املثال وسائل اإلعالم املطبوعة ، ميكن أن تقدم رسائل حت

 3وسائل اإلعالم اإللكرتونية ، (األفالم ، مقاطع الفيديو).
 

 خصائص الوسائل التعليمية .ب
) أن خصائص الوسائل اإلعالم ثالث تدل على سبب ١٩٧١اقرتح جريالش وإيل (

  4بوسائل أقل كفاءة يف القيام بذلك.استخدام الوسائط وما ميكن القيام به 
 

  خصائص مثبتة )١
تصف هذه اخلصائص قدرة الوسائط على تسجيل حدث أو شيء وحفظه وختزينه 

ميكن ترتيب حدث أو شيء وإعادة ترتيبه ابستخدام التصوير الفوتوغرايف للوسائط  .وإنشائه
التقاطه وتسجيله ابستخدام ميكن بسهولة إنتاج كائن أو حدث مت  .أو الفيديو أو الفيلم
ابستخدام هذه اخلصائص املثبتة، تسمح الوسائط بتسجيل األحداث أو   .الكامريا عند احلاجة

 .األشياء اليت حتدث يف أي وقت
 

 خصائص متالعبة )٢
ميكن  .ميكن أن حيدث حتول يف حدث أو كائن ألن الوسائط هلا خصائص تالعب

يقتني إىل ثالث دقائق عن طريق التقاط تقنيات  تقدمي حدث يستغرق عدة أ�م للطالب يف دق
على سبيل املثال ، كيف ميكن تسريع عملية الريقات إىل شرانق مث إىل  .الصور أو الفيديو

 
3 Ahmad Rohani, Media Instruksional Edukatif (Jakarta: Rineka Cipta 1997), hlm.2 
4 Azhar Arsyad, Media Pengajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo 1997), hlm 11 
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ابإلضافة إىل ذلك ، ميكن أيًضا إبطاء  .فراشات ابستخدام تقنيات التسجيل الفوتوغرايف هذه
املثال ، ميكن مالحظة عملية القفز على سبيل  .احلادث عند إظهار نتائج تسجيل الفيديو

 .ابلقطب أو التفاعل الكيميائي من خالل القدرة على التالعب ابلوسائط
توفر عملية  .ميكن أن يوفر معاجلة أحداث الكائن عن طريق حترير التسجيالت الوقت

زراعة وحصاد القمح ، وجتهيز القمح إىل دقيق ، واستخدام الدقيق لصنع اخلبز وتقصريه يف 
لسلة من مقاطع الفيديو أو األفالم املسجلة ، معلومات كافية للطالب ملعرفة األصول س

 .والعملية من زراعة املواد اخلام إىل الدقيق إىل اخلبز
 

 خصائص توزيعية )٣
تسمح خصائص التوزيعية لوسائل اإلعالم بنقل كائن أو حدث عرب الفضاء ، ويف 

الذين لديهم جتارب حتفيز مماثلة نسبيًا   الطلبةالوقت نفسه يتم تقدمي احلدث إىل عدد كبري من  
يف الوقت احلاضر ، ال يقتصر توزيع الوسائط على فصل واحد أو عدة فصول يف  .للحدث

، ولكن أيًضا ميكن توزيع الوسائط مثل تسجيالت الفيديو والصوت  املدارس يف منطقة معينة
 .يف مجيع أحناء املكان املطلوب يف أي وقت

مبجرد تسجيل املعلومات أبي تنسيق وسائط ، ميكن إعادة إنتاجها يف أي وقت 
وتكون جاهزة لالستخدام يف وقت واحد يف أماكن خمتلفة أو استخدامها بشكل متكرر يف 

يضمن اتساق املعلومات املسجلة نفس املعلومات األصلية أو تكاد تكون مطابقة  .مكان واحد
 .هلا
 



١٣ 
 

  أهداف استخدام الوسائل التعليميةج. 
يبدأ استخدام وسائل اإلعالم يف التعلم من نظرية تقول أن جممل النسبة املئوية للمعرفة 

ربة اليت تتم مبفرده مباشرة واملهارات واملواقف اليت ميتلكها الشخص من خالل حاسة البصر واخل
 .، والباقي من خالل حواس املستمع واحلواس األخرى

األهداف الرئيسية من وسائط التعلم هو نقل الرسائل أو املعلومات اليت ميكن للطالب 
وابلتايل سيتم قبول املعلومات بسهولة أكرب  .استيعاهبا قدر اإلمكان كمستلمني للمعلومات

 .دون احلاجة إىل املرور بعملية طويلة الطلبةمن قبل 
جيادل محاليك أبن  .وظيفة مهمة جًدا للتعلميمية هي التعل لوسائالوظيفة استخدام 

واهتماًما يف عملية التعليم والتعلم ميكن أن يثري رغبات جديدة  يميةالتعل لوسائالاستخدام 
 .ابلتعلم ، ويشجع على حتفيز وحتفيز أنشطة التعلم ، وجيلب أتثريًا إجيابيًا للطالب

 

 يميةالتعل لوسائالنواع د. أ
 البصرية الوسائل  )١

تنقسم الوسائط  ميكن رؤيتها حباسة البصر (العيون). هي وسائط البصريةالوسائط 
 .املتوقعة ووسائط العرض املتوقعةاملرئية أيًضا إىل قسمني ، مها وسائط العرض غري 

 السمعيةالوسائل  )٢
) وسائط ميكن مساعها حبواس املستمع (األذنني  التعليمية يف شكل صويت هي الوسائل

 .وهذا يعين أن الرسالة املرسلة مكتوبة يف شكل رمز مسعي ، لفظي وغري لفظي
 



١٤ 
 

 الوسائط السمعية والبصرية  )٣
لوسائط املرئية والصوتية ، والوسائط السمعية الوسائط السمعية والبصرية هي مزيج من ا

 .والبصرية يف شكل فيديو ، فيلم ، وغريها
 

 اخلرائط الذهنية. ٢
 تعريف اخلرائط الذهنية أ. 

ميكن تفسري اخلرائط  .١٩٧٠قدم توين بوزان اخلرائط الذهنية ألول مرة يف أوائل سنة 
مفهوم مشكلة معينة من فرع من اخلال� الذهنية على أ�ا عملية لرسم خريطة العقل لربط 

العصبية لتشكيل ارتباط بني املفاهيم وفهم ويتم صب النتائج مباشرة على الورق مع الرسوم 
وابلتايل ، فإن الكتابة املنتجة هي وصف مباشر  .املتحركة اليت حيبها املؤلف ويفهمها بسهولة

 لكيفية عملها يف الدماغ.
لعقل الذكي" أن اخلريطة الذهنية هي طريقة إبداعية وفعالة  يقول توين بوزان يف "كتاب ا

  5ومتعلمة حرفياً لرسم األفكار.
ميكن  .خريطة العقل أو رسم اخلرائط الذهنية هي واحدة من تقنيات املالحظة العالية

اخلريطة الذهنية هي  .مبساعدة املالحظات الطلبةتذكر املعلومات يف شكل موضوع يتلقاه 
رتيب من املالحظات ألن اخلريطة الذهنية جتمع بني وظائف الدماغ يف نفس الوقت شكل غري  

ميكن للدماغ  .وترتابط مع بعضها البعض حبيث يكون هناك توازن يف العمل بني الدماغني

 
5 Tony buzan buku pintar mind mapp (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2012)  hal. 4 



١٥ 
 

 تتعلق بوظيفة الدماغ األمين.  -تلقي معلومات يف شكل صور ورموز وصور وموسيقى وغريها  

6 
طريقة رسم اخلرائط الذهنية هي تقنية تسجيل ميكنها رسم األفكار ميكن استنتاج أن 

اإلبداعية والفعالة ودمج وتطوير إمكا�ت عمل الدماغ على حد سواء الدماغ األمين والدماغ 
 األيسر املوجود داخل الشخص. 

ميكن أن يؤدي استخدام طريقة اخلرائط الذهنية إىل إنتاج مالحظات توفر الكثري من 
، لة من املعلومات إىل خرائط ملونةحبيث ميكن حتويل قائمة طوي .يف صفحة واحدة  املعلومات

 وتنظيمها بسهولة وتذكرها بسهولة من الدماغ.
 

 اخلرائط الذهنية  فوائد  .ب
 .تبسيط استخدام الوقت يف تعلم املعلوماتللخرائط الذهنية  ، ميكن  من �حية الوقت

فيما يلي بعض  .تقدم صورة لشيء كامل يف وقت قصريحيدث هذا ألن هذه الطريقة ميكن أن  
 منها:طرق التسجيل ابستخدام اخلرائط الذهنية ،  من مزا�

 مت حتديد املوضوع الرئيسي بشكل واضح للغاية ألنه مذكور يف الوسط )١
 .مت حتديد مستوى أولوية هذه املعلومات بشكل جيد )٢
 .ميكن التعرف بسهولة على العالقة بني كل أتكيد )٣
ن دمج املعلومات اجلديدة على الفور دون احلاجة إىل إضرار البنية الكاملة من ميك )٤

 .اخلرائط الذهنية حبيث ميكن تذكرها بسهولة

 
6 Femi Olivia,5-7 menit asyik mind mapping kreatif,( Jakarta : PT Gramedia, 2013) h. 20. 
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 .كل اخلرائط الذهنية فريدة للغاية حبيث تكون عملية الذاكرة أسهل )٥
 تسريع عملية التسجيل أل�ا تستخدم الكلمات األساسية وحدها. )٦

 

 :خطوات اخلرائط الذهنيةفيما يلي بعض  الذهنيةاخلرائط خطوات  .ج
 يتم وضع الورق ووضعه أفقًيا )١
 .د املوضوع الذي تريد إنشاء خريطة ذهنيةيدحت )٢
 .ابدأ من الوسط كمركز للخريطة الذهنية )٣
ربط الفروع الرئيسية ابلصورة املركزية ألن أعمال الدماغ البشري حتب ربط شيئني أو   )٤

 .أشياء يف آن واحد
 .خطًا منحنًيا ، وليس خطًا مستقيًما حىت ال يبدو رتيبًارسم  )٥
 .استخدم كلمة رئيسية واحدة لكل سطر )٦
  7صور لبعض الكلمات الرئيسية.ز�دة  )٧

 

 العوامل املثبطة لصنع اخلرائط الذهنية  . د
 :يف عمل اخلرائط الذهنية الطلبةهناك العديد من العقبات اليت يواجهها 

 الرئيسية إذا كانت بنية املادة غري منهجية للغايةصعوبة البحث عن الفروع  )١
 .صعوبة العثور على الكلمات الرئيسية للجملة للكتابة على فرع اخلريطة الذهنية  )٢
 .جيب أن تنتشر الفروع يف عمل اخلرائط الذهنية يف مجيع االجتاهات )٣

 
7 Sutanto Windura, 1st mind map untuk siswa,guru dan orang tua (Jakarta:PT Elex Media 

Komputindo) hlm.32 
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ا ال يقتصر لون اخلريطة الذهنية على نشاط الدماغ األمين فحسب ، بل يساعد أيضً  )٤
 .يف جتميع املعلومات

 هناك حاجة فعالً إىل الصور يف عمل اخلرائط الذهنية )٥
يشعرون ابليأس واالنزعاج ألنه ال توجد مساحة  الطلبةالتخطيط املكاين األنيق جيعل  )٦

 كافية على الورق حيث يصنعون خريطة ذهنية 
ن مركز مستوى التفاصيل جيعل اخلريطة الذهنية غري موضوعية ، لذلك كلما ابتعدت ع )٧

  8اخلريطة الذهنية ، كلما كانت أقل أمهية.
 

 مزا� و عيوب اخلرائط الذهنية ه. 
 :ما يليفيتشمل مزا� اخلرائط الذهنية 

 .من األسهل رؤية الصورة كاملة )١
 .يساعد الدماغ على التنظيم والتذكر واملقارنة وإجراء االتصاالت )٢
 .تسهيل إضافة معلومات جديدة )٣
 .التعلم بشكل أسرعميكن إعادة  )٤
 لكل خريطة خصائص وخصائص فريدة )٥

 

 تشمل عيوب اخلرائط الذهنية فيما يلي 

 
8 Yully khusniah, pengaruh penerapan metode mind map terhadap hasil belajar sejarah 

kebudayaan islam (Jakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah) 2005. 



١٨ 
 

يضيع الوقت إىل حد ما يف البحث عن الكلمات الرئيسية للتذكري ، ألن الكلمات  )١
 .الرئيسية للتذكري مفصولة ابملسافة

 يضيع الوقت يف كتابة الكلمات اليت ال تتعلق ابلذاكرة )٢
 9يضيع الوقت يف إعادة قراءة الكلمات اليت ليست مهمة.  )٣

 

 املفردات العربية .٣
 تعريف املفردات . أ

يف اللغة العربية تسمى مفردات وهي جمموعة من الكلمات يعرفها شخص ما هي جزء 
. ميكن كذلك تفسري املفردات على أ�ا vocabulary يف اللغة اإلجنليزية تسمى .من لغة معينة
املفردات  .الكلمات يفهمها الشخص وميكن استخدامها لتجميع مجلة جديدةجمموعة من 

هي أحد العناصر الثالثة للغة اليت جيب إتقا�ا ، وتستخدم هذه املفردات أيًضا يف اللغات 
  10املكتوبة واملنطوقة ، وهي إحدى األدوات لتطوير مهارات اللغة العربية لدى املرء.

يف كتابه ، فإن املفردات عبارة عن  سيفول ، نقال عنأّما عند اخلويل وحممود علي 
مييز  .الكلمة هي أصغر جزء من اللغة اجملانية .جمموعة من الكلمات املعينة اليت ستشكل اللغة

والتعابري هو أصغر وحدة لغة ال ميكن تقسيمها إىل  .هذا الفهم أيًضا بني الكلمات والتعابري
  11مستقرًا نسبيًا.أجزاء ذات معىن األصغر يكون معناها 

 

 املفردات  دريسأهداف ت .ب
 

9 Sutanto Windura, 1st mind map untuk siswa,guru dan orang tua (Jakarta:PT Elex Media 
Komputindo)   hlm.50  

10 Syaiful mustofa, strategi pembelajaran Bahasa arab inovativ¸hal.61 
11 ibid 
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 :اللغة العربية هي كما يلي لتدريس املفرداتاألهداف العامة 
 املسموعتقدمي مفردات جديدة للطالب ، سواء من خالل القراءة وفهم  )١
على القدرة على نطق املفردات بشكل صحيح وصحيح ألن النطق  الطلبةتدريب   )٢

 اجليد والصحيح يؤدي إىل مهارات جيدة يف التحدث والقراءة
 .فهم معىن املفردات ، سواء داللة أو معجمية عند استخدامها يف سياق مجلة معينة )٣
 قادرة على تقدير واستخدام املفردات يف التعبري الشفهي واملكتوب وفقا للسياق )٤
 :األشياء اليت جيب مراعاهتا يف تدريس املفردات، على النحو التالية )٥
 تدريس املفردات ال ميكن أن تقف وحدها )٦
 يف تدريس املفردات جيب أن يكون املعىن حمدوًدا وفًقا لسياق اجلملة  )٧
 الطلبةجيب تدريس املفردات يف سياقها حىت ال حتجب فهم   )٨
  12أن تكون عالًقا يف تدريس املفردات هي أسهل طريقة.  )٩

 

 اسرتاتيجية تدريس املفردات  . د
 املفردات اإلبتدائية  تدريساسرتاتيجية  )١

 :املستوى اإلبتدائي ، ميكن للمعلمني استخدام اإلسرتاتيجيات التالية يف
 .ابستخدام األغاين ) أ

 
12 Jabir, Muh. Kosa kata Bahasa arab dan hubungannya dengan keterampilan berbicara 

Bahasa arab, (iain Datokarama palu : 2017)  
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أثناء  الطلبةمن خالل هذه األغنية، �مل أن تتمكن من التخلص من ضجر 
عملية التعلم وتوفري املتعة حىت تتمكن بسهولة أكرب من حتسني إتقان املفردات أو 

 .ز�دة مفردات
مثل إحضار عينة أو كائن أصلي يهدف إىل تسهيل تذكر   ملعينيشري إىل الكائن ا

االستماع وتقليد القراءات  على تكرير القراءة ، الطلبةاطلب من  لكل كلمة ، الطلبة
  13ويتقنوا املفردات. الطلبةوتكرار القراءات وكتابتها حىت يفهم 

  

 اسرتاتيجية تدريس املفردات املتوسطة )٢
االسرتاتيجيات اليت ميكن استخدامها يف تدريس املفردات املتوسطة، هناك العديد من 

 :مبا يف ذلك
 

ابستخدام التظاهر اجلسدي ، يستطيع املعلم إظهار معىن الكلمات من خالل  ) أ
 .توضيحها

هذه ستكون مفيدة للغاية إذا طُلب من  الطلبةكتابة الكلمات ، مع إتقان مفردات  )ب
 .كتابتها  الطلبة

 .من خالل لعب دور )ت
 إعطاء كلمات متساوية (مرادفات) )ث
 إعطاء الكلمة املقابلة (متضاد) )ج
 إعطاء اجلمعيات معىن )ح

 
13 Ibid hlm.73 
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يذكر املعلم الكلمة اجلذر وتفانيها (الكلمات اليت تغريت) ، وهذا ميكن أن يساعد   )خ
  14تغيريات اجلملة.على فهم املفردات وفًقا ل الطلبة

 اسرتاتيجية تدريس املفردات املتقدمة )٣
تشمل االسرتاتيجيات اليت ميكن استخدامها يف تعلم املفردات العربية املتقدمة هي فيما 

 :يلي
 .شرح معىن الكلمات من خالل شرح معناها ) أ

 حبث عن معىن الكلمات يف القاموس )ب
 عشوائية اإلمجاع لتكون الصياغة الصحيحة  )ت
 الكلمة يف اجلملةضع و  )ث
  15إعطاء كل كلمة كلمة. )ج

 

 طريقة التدريس املفردات ) د
 :، مثل الطلبةفيما يلي بعض الطرق اليت ميكن استخدامها يف تعليم 

  إعطاء مثال )١
يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة عن طريق إعطاء مثال أو إظهار شيء له معىن 

 .مقابل للكلمة اجلديدة املعنية
 املعىنل ثمت )٢

 
 

14 Syaiful Mustofa, strategi pembelajaran Bahasa Arab inofativ¸hlm.74-75 
15 Ibid hlm.76 
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يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة من خالل ممارسة أو إضفاء الطابع الدرامي على 
، يقوم املعلم بعد ذلك  "كتب" كما هو احلال عند شرح كلمة .معىن الكلمة املعنية

 .بتحريك يده كما يكتب شخص ما
 لعب األدوار  )٣

يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة عن طريق القيام أبدوار اآلخرين ، أو مطالبة عدد 
على سبيل املثال ، يلعب املعلم دور مريض يعاين  .ابلتصرف كما حيلو هلم الطلبةمن 

 من اضطراب يف املعدة ، مث يفحصه الطبيب
 

 ذكر املتضادات  )٤
املعاكسة ، مثل ذكر كلمة بريد لكلمة   يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة بقول الكلمة

ميكن للمعلم شرح معىن املفردات اجلديدة مع الكلمات األخرى املعاكسة ، طاملا  .هار
 أو مت تسليمها من قبل. الطلبةأن الكلمة قد مت فهمها من قبل 

 

 ادفات رت كر املذ  )٥
يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة من خالل ذكر أوجه التشابه بني الكلمات ، مثل 

أو  الطلبةشرح معىن كلمة املوىل بقول كلمة سيد شريطة أن تكون الكلمة قد فهمها 
 .مت تسليمها مسبًقا

 

 تداعي املعاين )٦



٢٣ 
 

ومعىن التفسري يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة عن طريق عمل ارتباطات املعىن ، 
من خالل عرض كلمات أخرى تشري إىل املعىن املطلوب. مثل ذكر كلمة زوج ، 

 زوجات ، أوالد ، لشرح معىن كلمة عائلة.
 

 )ذكر أصل الكلمة (مشتقات )٧
على سبيل املثال،  .يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة من خالل شرح أصل الكلمة

ر أصل الكلمة من خالل ذكر الكلمات ، ميكن للمعلم ذكعند شرح معىن املشهدات
 .صدر، صْدر، مصر وما إىل ذلك

 شرح املعىن (املراد بيها) )٨
ميكن أحياً� تفسري بعض  .يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة من خالل شرح معناها

 كلمات املفردات اجلديدة من خالل تقدمي وصف لعدة مجل تشري إىل املعىن املقصود.
 القراءةتكرير  )٩

أو مطالبتهم إبعادة قراءة  الطلبةيشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة من خالل توجيه 
املفردات اجلديدة بشكل متكرر بسلسلة من اجلمل املوجودة يف النص ، حبيث يتم  

 .العثور على املعىن الوارد يف سياق اجلملة
 حبث يف القاموس (تفتيش املعاجم) )١٠

ت اجلديدة من خالل دعوة مًعا أو مبفرده للتحقق من معىن يشرح املعلم معىن املفردا
هذا النوع من األساليب هو أكثر مالءمة للطالب  .املفردات اجلديدة يف القاموس

 املتوسطة أو املتقدمة



٢٤ 
 

 ترمجة فورية )١١
يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة من خالل ترمجتها مباشرة إىل اللغة اليت يستخدمها 

جيب أن تكون هذه الطريقة املالذ األخري يف شرح معىن املفردات  وىل).(اللغة األ  الطلبة
 16اجلديدة. 

 ر القراءةتكري )١٢
 التدريس لغة  ستخداما )١٣

يف شرح معىن املفردات ، يعطي املعلم كلمات جديدة ابللغة العربية مث يشرحها بلغة 
تكرار الكلمات  الطلبةمث يُطلب من  .التدريس ، على سبيل املثال اللغة اإلجنليزية

 العربية ومعانيها ابللغة اإلجنليزية مًعا
 داالستماع والتقلي )١٤

بعد أن ينتهي  الطلبةيف تدريس املفردات اجلديدة ، ينطق املعلم ابملفردات مث يقلدها 
 .املعلم من قوله

 وضع الكلمة يف اجلملة )١٥
االنتباه إىل األشياء التالية: تعليم النطق بعد تدريس مفردات جديدة ، جيب على املعلم  

 .، وتعليم املعىن ، وتعليم الكتابة ، وتعليم القراءة ، وتعليم استخدامها يف مجل
 لعبة  )١٦

ميكن لتدريس املفردات ابستخدام هذه اللعبة استخدام البطاقات واألقراص املضغوطة 
 .خرىوكذلك مع األلعاب اليت تستخدم أدوات تكنولوجية أ و اإلماطة

 
16 Taufik, pembelajaran Bahasa Arab MI, 2016 hlm.66-68 



٢٥ 
 

 تقييم تعلم مفردات اللغة العربية  ه.
تعترب املفردات جزًءا مهًما من مكون اللغة استخداًما لفظيًا وكتابًيا ، وهي إحدى 

ملعرفة مدى املهارات اللغوية للمرء ، خاصة على مستوى  .أسس تطوير مهارات اللغة العربية
اختبار املفردات هو نوع  .اتالتعليم ، تطلب وجود اختبارات قادرة على اختبار هذه القدر 

من االختبارات املتعلقة إبتقان معىن املفردات العربية ، ابإلضافة إىل القدرة على استخدامه يف 
 .السياق أو املكان الصحيح يف خطاب اللغة العربية

 :تشمل أشكال اختبارات املفردات العربية اليت ميكن استخدامها هي فيما يلي
 املعنيةذكر تعريف الكلمة  )١

 .تقدمي فهم أو تعريف للمفردات املطلوبة يف االختبار  الطلبةميكن للمعلم أن يطلب من  
 تكملة اجلملة )٢

عادة ما يتم العثور على   .إكمال اجلمل ابلكلمات املناسبة  الطلبةميكن أن يُطلب من  
 .هذا النوع من االختبار يف اختبارات االختيار من متعدد واختبارات الوصف

 مات املتكافئةذكر الكل )٣
 .ذكر كلمات أخرى هلا نفس املعىن مثل املفردات املقصودة الطلبةيُطلب من 

 

 البحث ذات الصلة .ب
يوجد العديد من الرسائل السابقة اليت تدرس عن وسائط اخلرائط الذهنية كدراسة  

 :مكتبة ، مبا يف ذلك
 مبوضوع: ) ٢٠١٣فيسة رشيدة بقسم تعليم اللغة العربية ( أالبحث من  .١



٢٦ 
 

Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Metode Mind Map Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah (Studi Multi 
Situs Di MIN Kanigoro Kras Kediri Dan MI Tarbiyatul Islam Jemekan 
Ringinrejo Kediri).17 

 .الطلبةيف هذا البحث تركز الباحثة على وسائل اخلريطة الذهنية لنتائج تعلم 
 

 ) مبوضوع: ٢٠١٢البحث من جوجو جحيا� بقسم تعليم اللغة العربية ( .٢
Mind Map Dalam Pengajaran Bahasa Arab; Upaya Optimalitas 

Aktivitas Belajar dan Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas VII-B SMP IT 
Masjid Syuhada Yogyakarta Tahun 2012/2012 .18 

من خالل حتسني عملية  الطلبةيف هذا البحث تركز الباحثة على املشكلة يف أنشطة 
 .حفظ املفردات العربية

 

 ) مبوضوع:٢٠١٥البحث من عّجا سنييا بقسم تعليم اللغة العربية ( .٣
Penerapan Strategi Mind Mapping Untuk Meningkatkan Keterampilan 

Menulis Bahasa Arab Siswa Kelas X-IPA 1 Madrasah Aliyah Negri 3 Malang. 
19  

 

يف الكتابة ، لذلك اختارت الباحثة  الطلبةيف هذا البحث، وجدت الباحثة صعوبة 
 .هذه اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية كتقنية الكتابة اإلبداعية

 
17 Afisah Rosyidah, Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Metode Mind Map Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Studi Multi Situs Di MIN Kanigoro 
Kras Kediri Dan MI Tarbiyatul Islam Jemekan Ringinrejo Kediri, (jawa timur, Fakultas Tarbiyah 2015) 

18 Cucu Cahyana, Mind Map Dalam Pengajaran Bahasa Arab; Upaya Optimalitas 
Aktivitas Belajar dan Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas VII-B SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta 
Tahun 2012/2012. (Yogyakarta. Fakultas Tarbiyah 2012 

19 Azzah Saniyyah, Penerapan Strategi Mind Mapping Untuk Meningkatkan Keterampilan 
Menulis Bahasa Arab Siswa Kelas X-IPA 1 Madrasah Aliyah Negri 3 Malang. (Malang, Fakultas 
Tarbiyah 2015) 
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