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 ملخص
والعصا   TEAM QUIZاملفردات من خالل تطبيق اسرتاتيجييت فريق املسابقة  ترقية استيعاب

مع استخدام وسائل الصورة يف مدرسة هداية هللا اإلبتدائية  TALKING STICK الكليم
 املتكاملة مبنغاال

 نيكا ساري
ث يتحدفداا  العديةة  امليف حفظ حث من مشكلة أن الطالب يصعبون أييت هذا الب

لتعلم ونقصان استخدام اإلسرتاتةجةة والطديقة اجلذاية خاصة يف الطالب أبنفسهم وعدم تدكةزهم يف ا
احلو  املفداا  لدى الطالب منخفض  استةعاب فداا  العديةة ح ى يسب  لل  ااحا  لى املمااة 

 والعصا الكلةم  Team Quiz، فرتغ  الباحثة يف تطبةق اسرتاتةجةيت فديق املسايقة هذا املشكال 
Talking Stick   مع استخدام وسائل الصورة 

من خال  تطبةق اسرتاتةجة ى املفداا   استةعابلى معدفة تدقةة  يهدف هذا البحث
استخدام وسائل الصورة مع  Talking Stick والعصا الكلةم  Team Quizاسرتاتةجةيت فديق املسايقة 

  هذا البحث هو البحث اإلجدائي للصف الدراسي  نااامبلة مدرسة هداية هللا اإليتدائةة املتكاميف 
طالبا ويعقد هذا البحث يف اورتني   21يعدا  Bموضع هذا البحث هو طالب الصف اخلامس 
لباحثة أثناء تنفةذ البحث اإلجدائي، فةمكن أن تشدح ايناء على النتائج اليت حصلت علةها الباحثة 

  Team Quizاسرتاتةجةيت فديق املسايقة مفداا  الطالب يعد تطبةق  أن نتائج الرتقةة يف استةعاب
يف قبل الدورة نتةجة مع استخدام وسائل الصورة هي كما يلي :  Talking Stick والعصا الكلةم

ى الطالب لى   ويف الدورة األوى زاا  نتةجة متوسط لد48،28متوسط لدى الطالب هي 
   يف لجداء الدورة الثانةة  25،24لعديةة لدى الطالب هي %فداا  اامل استةعاب   تدقةة 60،47

املفداا  لدى الطالب لى  استةعابمث زاا  87،95من قبل الدورة هناك الرتقةة يف نتةجة متوسط 
واستنااا لى نتائج البحث وحتلةل البةاان  فةمكن ااستنتاج أن تطبةق   45،44الرتقةة العالةة %

سائل مع استخدام و  Talking Stick والعصا الكلةم  Team Quizة اسرتاتةجةيت فديق املسايق
يف مدرسة هداية هللا  Bاملفداا  لدى طالب الصف اخلامس  الصورة قاار على تدقةة استةعاب

  اإليتدائةة املتكاملة مبنااا
، ، وسائل الصورة Talking Stick والعصا الكلةم  Team Quizفديق املسايقة :  الكلمات املفاتيح

 املفداا 
   







 ه

 شعار

َا  َوَعلََّم ا   َْسا  َء ُكلََّهاُثَّ َعَرَضُهما َعَلى الاَمل  َدَم اْلا
 
َاِبئ ُ ِئَكِة فَ َقاَل اَنا ُتما ُؤ َْل ِءه  وا ِنا ِبَِْسا ِء ِانا ُكن ا

 َ ﴾٣١﴿َصِدِقْيا  

“Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian 

Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, “Sebutkan kepada-

Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar!”
1
 

(Al-Baqarah : 31) 
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 إهداء

على مجيع نعمه الكثرية واهلداية  احلمد هلل رّب العاملني، ابلشكر إىل هللا تعاىل

 هذه الرسالة العلمية إىل:قّدمت   درت الباحثة على إمتام هذه الرسالة العلمية.ق حىت 

 واحلبّ  الدعاء قدماينياللذان نعمة وأمي  يعقوبأيب  احملبوابن والديين .1

 ال حّب صادق بقدر حّبكما.والنصيحة.  ،والتشجيع

 قت.كل و الذي أعطين التشجيع واحلماس يف   درااهأخي الصغري احملبوب جوان .2

ادين إينتان اإلسالمية احلكومية ر  جبامعة لكلية الرتبية والتعليماملتخرجني احملبوبني  .3

 . الذين نضجوين يف التفكري والتمثيل المبونج
 

 

 

 



 ز
 

 ةترمجة الباحث

قرية يف  1998فربايري من  25التاريخ  ، ولدهتا يفاسم الباحثة نيكا ساري

ثالث أخوات ألوىل من نت اوهي الب، أوجونج غونونغ انحية منغاال مبنطقة توالنج ابونج

 .نعمة وأمي يعقوبمن املتزوج أيب 

 2 درسة ابإبتدايية اكحكوميةامليف بدأت الباحثة دراستها  دخوهلا إىل الكلية، قبل 

منغاال   2اكحكومية  درسة املتوسطةامل. واستمرت دراستها يف 2004يف السنة منغاال 

 منغاال 1اكحكومية  درسة الثانويةامل . مث التحقت دراستها يف2010سنة وأمتتها يف ال

يف قسم تعليم اللغة طالبة الباحثة  . ففي نفس السنة صارت 2016وأمتتها يف السنة 

 العربية كلية الرتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان ابإسالمية اكحكومية المبونج.
 



 

 ح
 

 تقديركلمة شكر و 

قدر تة حىت لباحثوقوته اليت قد أعطاه لداية النعمة واهلمحدا هلل عز وجل على مجيع 

 أبحسن ما ميكن، ابلرغم من أن هناك األخطاء والعيوب. هذه الرسالة العلمية على إمتام

آله وأصحابه أمجعني اء واملرسلني، سّيدان حممد وعلى والصالة والسالم على أشرف األنبي

رط من الشروط للحصول على هذه الرسالة العلمية شمن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. و 

حبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية قسم تعليم اللغة العربية  الدرجة اجلامعية األوىل من

 المبونج.

هذه الرسالة  ويف كتابةعرفت الباحثة أن هذه الرسالة العلمية بعيدة عن الكمال. 

من مشرف هذه الرسالة و  كثري املساعدات من مجيع األطراف  ةالعلمية حصلت عليها الباحث

 :جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل ةفبهذه املناسبة أن تقّدم الباحث. العلمية خصوصا

كلية الرتبية والتعليم جبامعة ة، كعميدة   املاجستري  ة نريفا دايان،الدكتور  ةاألستاذ .1

 .رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

ربية، قسم تعليم اللغة الع ةكرئيس ةاجستري ملة أمي هجرية، االدكتور  ةاألستاذ. 2

حبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية واألستاذ إرواندي، املاجستري كسكريرت 

 .المبونج



 

 ح
 

الدكتور  واألستاذ األول املاجستري كاملشرف األستاذ الدكتور شريف الدين بشار، .3

التشجيع والدافع يف  اللذان قدماين الثاين كاملشرف املاجستري ،حممد أكمان شاه

 إمتام هذه الرسالة العلمية.

طوال الدراسة يف كلية  اللذين أعطوين علوما ومعرفة مجيع احملاضرين واحملاضرات. 4

 .الرتبية والتعليم  جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج 

جراء مسحين إلالذي قد هداية هللا اإلبتدائية املتكاملة مدرسة يف رئيس املدرسة . 5

 أشكره شكرا جزيال على مجيع املساعدة والتعاون. ، البحث

. والدي ووالديت ومجيع إخواين الذين أعطوين النشاطة بشكل الدعاء والدافع 6

ومل أذكرهم واحدا  اليت قد ساعدوا يف كتابة هذه الرسالة العلميةوجلميع األطراف 

 .فواحدا

ال ديفي مرتيكا، وندا ساري، ومرلينا اللتني أصدقائي فربايان، نور أيدى ساري، . 7

 إلكمال هذه الرسالة العلمية. تشعرن ابمللل يف تقدمي النصيحة وتدعمنين

إىل وابخلصوص  قسم تعليم اللغة العربيةيف  2016زمالء احملبوبني ملرحلة . 8

الذين قد ساعدوين وشجعوين لعدم  ،صديقيت ملياين، ليلى ممتاز وسفيت أديليا

 وعدم االستسالم يف إكمال هذه الرسالة العلمية. التأوه



 

 ح
 

 وعت الباحثة حبثها كثري من النقصان واخلطاءات وبعيد عن الكمال والصواب.

عسى هللا أن . واالقرتاحات لتكميل هذه الرسالة العلمية نتقاداتالباحثة اال فرجت

سى أن تكون وعاجلزاء حلسنهم أبحسن اجلزاء على مجيع املساعدة واملشاركة.  يعطيهم

 و نفس القارئني. آمني اي رب العاملني. لنفسهاانفعة هذه الرسالة العلمية 

 

 م 2020 يونيو 12المبونج ابندر 
 ةالباحث

 
 نيكا ساري   

1611020029 
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 الباب األول

 المقدمة

 خلفيات البحثأ. 

ل يف العالقات اإلنسانية اليومية، سواء بني تواصاللغة هي وسيلة لالتصال وال

ل والتعبري عن من خالل التواص مع اجملتمع واجملتمع يف بلد معني، واألفراد األفراد واألفراد

  1.موجهشعر بكل شيء يو لآلخرين ، ليفهم معينة بسرور أو حزن  أغراض

ُتستخدم اللغة  2 .ليست لغة اجتماعية يوميةو  للغة العربية لغة أجنبية اكانت 

لغات الس ، وهلا خصائص ال تشاركها وهي كلغة التدري اليوميةتصال االالعربية كأداة 

يحتاج مجيع ف، . وبالتايلاللغة العربية هي لغة القرآن . وختلفةاملوانب اجلخرى يف األ

كقوله   األوامر والنهي عن اهللبعض املسلمني إىل اللغة العربية لقراءة القرآن وفهمه ومعرفة 

  .195-192تعاىل يف القرآن يف سورة الشعراء : 

َواِنَّه لَتَ ْنزِْيُل َربِّ اْلعَلِمنْيُ ﯀ نَ َزَل ِبِه الرُّْوُح ااْلَِمنْيُ ال َعلى قَ ْلِبَك لَِتُكْوَن ِمَناْلُمنْ ِذرِْينَ ال بِِلَساٍن 
ِبنْيٍ ط ﴿ 195﴾3   َعَرِبٍّ مُّ

                                                           
1 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab 

(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 187. 
2 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Pt Remaja 

Rosdakarya, 2013), Cet Ke-3, h. 56. 
3 Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Bandung : CV Penerbit, 2014), 
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. ندونيسياإلمع جملتهي أيًضا لغة أجنبية يدرسها كثري من ا اللغة العربية لذلك

ة املقدم يةميلالتع سائلو الواالسرتاتيجيات و  األساليب من حىت اآلن ، كان هناك الكثري و

 ية.ميللتعاهداف لطالب لتحقيق األتطبيقها على ا كنملدرسي اللغة العربية مي

من أهم العناصر اللغوية اليت جيب أن ميتلكها  عنصر املفردات )املفردات( هي

ن أميكن  الكافية ملفرداتا .جنبية ، مبا يف ذلك اللغة العربيةاللغة األيف تعلم  الشخص

مجيع  من املفرداتتتكون و  4.فهم ما يتم نقله هبذه اللغةلأو  لتواصلتدعم الشخص ل

ال  .وانب ما ينظر إليه يف معرفة مجيع الكلمات اليت تشمل الشكل واملعىن واالستخداماجل

يعترب  5.، قلياًل أو كثريًا يةاملفردات العرب هلغة حىت يتقنالكن الشخص من إتقان يتم

هذه املؤشرات  العديدة.  وصلوا إىل املؤشراتقد إذا  اتداملفر  الطالب قادرين على إتقان

 :هي

 املفردات بالصحيح يقدر الطالب على ترمجة أشكال .1

 يقدر الطالب على نطق املفردات وكتابتها بالصحيح واجليد .2

 بة.الكتا ق أويقدر الطالب على استخدام املفردات يف اجلملة سواء يف النط .3

                                                           
4 Nurul Inayah, Enung Mariah dan Fatkhul Ulum, “Peningkatan Penguasaan Kosakata 

(Mufrodat) untuk Memahami Wacana Bahasa Arab melalui Media Kartu Bergambar (Bithoqotu 

Ash-Shuroh) pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Gowa”. (Skripsi. Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab, Jurusan Pendidikan Bahasa Asing, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri 

Makassar, 2019), h. 4. 
5 Wining Sekarini, Penggunaan Media Flash Card Untuk  Meningkatkan Kemampuan 

Menghafal Kosakata Bahasa arab Siswa Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Muhammadiyah 01 

Sukarame. (Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 4. 
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يقها يف ب حتقليت جيفهم أن املؤشرات اأن ن، ميكن استناًدا إىل األراء السابقة

ت بشكل ملفردااابة إعادة كتردات وقراءهتا، و نطق املف على هي القدرةتعلم املفردات 

 .ةملاجل، وفهم املعىن أو ترمجة املفردات وميكن استخدامها يف صحيح

تعريف املفردات ( 1 6:أهداف عامة من تعليم مفردات اللغة العربية كما يلي

تدريب الطلبة ليقدرون على نطق ( 2، اجلديدة إىل الطلبة بوسيلة القراءة أو فهم املسموع

املفردات بنطق صحيح ألن النطق الصحيح هو السبب إىل حتسني مهارة الكالم 

القدرة  على ( 4، ىن املفردات مركبا يف اجلملة أو مفردا أو جمازيافهم مع ( 3القراءة، و 

تقدير ووضع املفردات بالتعبري الشفهي )الكالم( والكتابة )اإلنشائي( وفقا لسياقها 

 .الصحيح

ملفردات م ايعلة يف تناسباملوسائل الو  احلاجة إىل اإلسرتاتيجيةهناك ف، وبالتايل

ة والوسائل اتيجين اإلسرت واحدة م،  تعلم اللغة العربيةيففردات زيادة املتحقيق لالعربية 

 Team Quizسابقة امل فريقاملستخدمة لرتقية إتقان املفردات هي من خالل  اسرتاتيجييت 

 .ةالصور  استخدام وسائلمع  Talking Stickم يكلالعاصا الو 

                                                           
6 Nurul Inayah, Enung Mariah dan Fatkhul Ulum, “Peningkatan Penguasaan Kosakata 

(Mufrodat) untuk Memahami Wacana Bahasa Arab melalui Media Kartu Bergambar (Bithoqotu 

Ash-Shuroh) pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Gowa”. (Skripsi. Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab, Jurusan Pendidikan Bahasa Asing, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri 

Makassar, 2019), h. 6-8. 
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ئية مدرسة هداية اهلل اإلبتدا يف نتيجة املالحظة من خالل املقابلةبناًء على 

العربية بأن إتقان  اللغة املعلومات من معلمعلى  ، حصلت الباحثةاملتكاملة منغاال

ذلك من  ويظهر  7.لصف اخلامس ال يزال منخفًضا جًدا اطالب العربية ل مفردات اللغة

 مل حتصل على معيار اإلكتمال Bالصف اخلامس  لطالبخالل نتائج االختبار اليومية 

تعلم اللغة أقل الرغبة يف إىل العوامل الداخلية للطالب . ويسبب ذلك احلال  70 األدىن

املعلم اإلسرتاتيجية  م، واستخداملفردات إتقانة ويستمرون يف صعوبة الطالب يف العربي

داعمة ميكن ال الوسائلدون بو التعلم شفهًيا يكون  أن حبيثغري متنوعة  سائلوالو ، الرتابة

 .أن جتذب اهتمام الطالب عندما يشرح املعلم املواد

 ون وحىت يهتمب ال، جتد الباحثة أن العديد من الطالاملادة املعلم عندما يشرح

ول املادة الب حطاء الال يطلب املعلم آر . ويف أثناء التعليم يتحدثون مع بعض زمالئهم

الحظات للطالب امل عطي املعلم فقطي .بامللل املبحوثة واليت يسبب الطالب يشعرون

ملية عني يف النشط مل ينظر الطالب. و يف املنزل كمادة التعلمليكتبوها   ويطلب منهم

وهناك  ين ،بعض الطالب يتحدثون مع الطالب اآلخر  الدراسي. التعلم يف الفصل

علم ، ال يطلب املتعلم هناية العند التقييم يف .املالحظات يكتبونطالب جيلسون هبدوء و 

 . املادة اليت متت مناقشتها واشرحليالطالب 

                                                           
7 Alma Dinanja Effendi, Wawancara dengan Wali Kelas Sd Integral Hidayatullah, 

Menggala, 14 Januari 2020. 
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وأنشطة التعلم يف هذه املدارس يف الغالب  هذه احلالة ، جتري عملية التعليم يف

نقصان من املعلمني مل يتقنوا اسرتاتيجية التعلم الصحيحة و  كثري املثال.  على هذا

، وبالتايل فإن جودة املدرسة ال تعترب جيدة بسبب حالة البيئة املدرسية لتعليميةوسائل الا

 مفردات  على إتقانقًا من الشرح أعاله ، فإنه يؤثر انطال .والبيئة السكنية غري الداعمة

 :كما يف اجلدول التايلالطالب  

 1.1جدول 
الصف  طالبدى ة لبيانات النتيجة عن ترقية إتقان المفردات في قبل الدور 

 منغاالبهلل اإلبتدائية المتكاملة مدرسة هداية افي  B الخامس 
 البيان يجةتالن امساء الطالب الرقم

1 Adam Abdillah 40 غري كامل 
2 Afrizal  46 غري كامل 
3 Arif Rahman Haakim 40 غري كامل 
4 Athaya Rizbullah Zahendra 46 غري كامل 
5 Fadhlur Rahman Rafael S 70 كامل 
6 Fahri Wibawa 70 كامل 
7 Farel Nafis Agarta 40 غري كامل 
8 Fatih Akbar Hardinoy 40 غري كامل 
9 Ghema Mauli Dio 70 كامل 

10 M. Agung Cahya Negara 50 غري كامل 
11 M. Dafa Azzahir 50 غري كامل 
12 M. Faqih Faturrahman 40 املغري ك 
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13 M. Ikhram Murhadi Hanif 70 كامل 
14 M. Ridho Al-Rasyeed 40 غري كامل 
15 Naufal Al-Ghoni Setiawan 46 غري كامل 
16 Natha Rizki Abdul Hakim 40 غري كامل 
17 Rahmat Adji 40 غري كامل 
18 Raihan Rahmat Diansyah 40 غري كامل 
19 Rendra Pratama Nurdiansyah 46 غري كامل 
20 Yuwa Nawab Arkan  40 غري كامل 
21 Syafa Fanny Afgansyah 50 غري كامل 

  1.014 اجملموع
  48،28 نتيجة متوسط

 (19،04)% 4  الكامل
 (80،95)% 17  غري الكامل

  708معيار الكتمال األدىن ملادة اللغة العربية : 

املفردات لدى  يوضح أن بيانات مستوى إتقان ،استناًدا إىل اجلدول أعاله

مل حتصل على  مدرسة هداية اهلل اإلبتدائية املتكاملة منغااليف اخلامس لصف طالب ا

س لدر  هداية اهلل اإلبتدائية املتكاملة منغاال ةرسددها املداليت حت معيار الكتمال األدىن

ال يهتمون  العديد من الطالبحدثت املشكالت السابقة بسبب  .70هي اللغة 

                                                           
8 Nilai Hasil Tes Pra Penelitian Peningkatan Penguasaan Mufrodat Siswa Kelas V B SD 

Integral Hidayatullah Menggala. 
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اإلجابة على  ون، مما يصعبلدى الطالب غري جيدإتقان املفردات العربية و ، بالدروس

 .قدمها املعلماألسئلة اليت 

و من الطالب هم ناجحون  71،42%أن  تظهر من البيانات املذكورة،  

هم أكرب من مستوى غري ناجحني الطالب هم غري ناجحني. من الطالب  %28،57

، ولكن جيب معاجلة مجيع ت أخطاء الطالب بالكاملليساحلالة  هذه . اكتماهلم

 . ميكن زيادة إتقان الطالب حىت  اجلوانب يف جمال التعليم

ختلفة امل تكالاملش ة، فهناكفعالالو  علم املرحيةالت كما ذكرنا سابًقا لتحقيق حالة

مشكلة هي ومن بني املشكالت املختلفة  . إىل حلوهلا املعلم يف املمارسة حيتاج

  .الطالب املنخفضمفردات إتقان  ية لرتقيةميالتعل الوسائلاإلسرتاتيجية و 

حد املناسبة هي أ وسائلالو من خالل تطبيق االسرتاتيجية مهارة تقدمي التعلم 

قادرة على  وسائلالو االسرتاتيجية  أن . باإلضافة إىلالشروط اليت جيب أن يقوم هبا املعلم

تفاعل الطالب يف  ومن املتوقع أهنا قادرة على حتقيق تطوير الكفاءة الذاتية للطالب

من  يرجى .م جيب أن يكون هناك اتصال متبادل بني املعلم والطالبيويف التعل . التعلم

لطرح  انشط ادور  ويلعبون لطالبأن يشارك اسيطر على الفصل وميكن املعلم أال ي

 .األسئلة أو التعبري عن اآلراء أو املعلومات
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مع بني جل، ميكن  اللغة العربيةمفردات إتقان يف فهم الطالب  وملساعدة ترقية

بالوسائل   Talking Stick والعصا الكليم  Team Quizتطبيق اسرتاتيجييت فريق املسابقة 

 ة.الصور  التعليمية وهي وسائل

هذه ، يف تعلم اللغة العربية هو عناصر الوسائل التعليمية اصرالعنأهم ومن 

هو كميسر يوجه الطالب فاملعلم أما ، توجه كثريا يف أنشطة الطالباسرتاتيجية التعلم 

التعلم  هي اسرتاتيجية Team Quizاسرتاتيجية فريق املسابقة  . أنويساعدهم يف التعلم

خرى ، اجملموعات األسؤال من جمموعة إىل الالنشط اليت يتم تقدميها من خالل طرح 

أن  ، يُطلب من الطالبيميف هذا التعل التعليمية غري رتيبة ومملة. بيئة الهبدف إنشاء 

  .9مفردات الطالب.إتقان ، و يتوقع بنشاط الطالب قادر على يكونوا نشطني ومشاركني

سيجعل  ( وجود املسابقة1هي:  Team Quizية فريق املسابقة مميزات اسرتاتيج 

( تدريب الطالب ليقدروا على إجراء 2، الطالب مهتمني باملشاركة يف عملية التعلم 

( كل 4رياضية ، د املنافسة بني الطالب بطريقة زي( ميكن أن ت3املسابقة بشكل جيد ، 

اإلجابة عن األسئلة بشكل ( يشجع الطالب على 5عة لديها مهامها اخلاصة ، جممو 

                                                           
9 Desi Susanti, “Penggunaan Strategi Team Quiz Dikolaborasikan Dengan Strategi Small 

Group Discussion Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pai Siswa Kelas V di SD Negeri 06 

Tawangmangu Tahun Ajaran 2017/2018”.  (Skripsi Pendidikan Agama Islam,  2017), h. 1. 
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يف هناية الدرس يوضح املعلم مجيع  ، ألن( توضيح سلسلة املواد6،  صحيح وجيد

 .مرة أخرىفيما حتتاج إىل أن تناقش  األسئلة  من  جمموعات

بلعب العصا وهي التعليم سرتاتيجية كإ talking stick إسرتاتيجية التعلمأن  تعّرف

ة، وتعزيز دافع التعلم وحتقيق حالة التعلم املرحية املصمم لقياس مستوى إتقان املاد

يشجع استخدام اسرتاتيجية العصا املتكلم، بالتعلم  العصا. للطالب باستخدام وسائل 

ملتكلم اسرتاتيجية التعلم بالعصا ابالشجاعة. وبالتايل فإن  للتعبري عن آرائهمالطالب 

 .10نشاط ومريح.الب على ممارسة التعلم بطريقة فعالة لتشجيع الطوهي 

أو الرسائل اليت ينقلها املعلم على النحو  ب من تلقي املادةحىت يتمكن الطال

تأيت كلمة الوسائل من الكلمة الالتينية ية. لميالتع الوسائل إىل اجةاحلهناك فاألمثل ، 

” medius“ ."ويف اللغة العربية كلمة "وسائل" مجع من "وسيلة" وهي  .11مبعىن "أوساط

، داتا عند أستاذة أومامي كمعلمة املفر كم. . 12.نقل الرسالة من املرسل إىل مستحقها

يتم (. بسيطة وأصلية )وفًقا للواقع ةاملستخدمة يف تعلم املفردات هي صور  رةفإن الصو 

على الصور اليت رص املعلم حي ، وهناوألوان الصور وفًقا جلودة الصور اجلمع بني أشكال

                                                           
10 Layil Safitri, “Penerapan Model Pembelajaran Talking Stick Untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa”. (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan ISSN 2527-5259 Vol.1, No.1, 

Desember 2016), h. 86. 
11 Evi Fatimatur Rusydiyah Ali Mudlofir, Desain Pembelajaran Inovatif Dari Teori ke 

Praktik (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 121. 
12 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran  (Jakarta :  PT Raja grafindo Persada, 2015), h. 3. 
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الصور حىت تكون  سيتم استخدامها قبل تنفيذ تعلم اللغة العربية ، وخاصة املفردات

 .املقدمة للطالب مجيلة ومثرية لالهتمام ومتوافقة مع احلقائق

، وخاصة وفعالة يف حفظ املفردات العربية شائعة ولكن هلا فوائد كبرية ةالصور إن 

ة املستخدمة يف الصور  وسائل . ومن ميكن أن جتسد شيًئا جتريديًاألن الصور  .للمبتدئني

وأحيانًا تستخدم صورًا ، درسياملب الصور من الكتااللغة العربية هي  مفردات تعلم

 13بحوثة.أخوذة من اإلنرتنت ومعدلة حسب املادة املامل وهي الصورإضافية ، 

صف ي للة  لعقد البحث اإلجرائالباحث فرغبتوبناء على الوصف أعاله، 

ريق فجيتي ستراتيا" ترقية إتقان المفردات من خالل تطبيق املوضوع ت الدراسي حت

لصورة في امع استخدام وسائل  Talking Stickم يكلوالعصا ال Team Quizالمسابقة 

 .منغاال"بمدرسة هداية اهلل اإلبتدائية المتكاملة 

 البحث مشكلةب. 

لة  البحث يف هذا البحث على بيان خلفيات البحث املذكورة، فمشك بناءا

 من خالل تطبيق اسرتاتيجيىتإتقان املفردات رقي "هل ميكن أن يالعلمي هي: 

                                                           
13 Muhammad Holimi, “Pembelajaran Mufrodat Dengan Menggunakan Media Gambar”.  

(Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam 

Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-6723), h. 187. 
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مع استخدام  Talking Stickم يكلوالعاصا ال Team Quizاسرتاتيجييت فريق املسابقة 

 ؟مدرسة هداية اهلل اإلبتدائية املتكاملة منغاالوسائل الصورة يف 

 البحث هدف ج. 

 من خالل تطبيق اسرتاتيجيىتاملفردات  ة إتقانبحث إىل معرفة ترقيهذا الهداف ي

استخدام مع  Talking Stickم يكلوالعاصا ال Team Quizاسرتاتيجييت فريق املسابقة 

 ؟مدرسة هداية اهلل اإلبتدائية املتكاملة منغاالوسائل الصورة يف 

 فوائد البحثد. 

إتقان  قادرة على ترقيةج هذا البحث بالنسبة للطالب، من املتوقع أن تكون نتائ .1

، وجعل الطالب مبدعني ولديهم ابتكارات يف حل دى الطالباملفردات ل

 .املشكالت والتفاعل والتواصل بسهولة

يف املعلمني  ن املتوقع أن تساعد نتائج هذا البحث علىبالنسبة للمعلمني ، م .2

 .التعلم النشط اتيجيةتعة ومتنوعة باستخدام اسرت التعلم بطريقة ممحتقيق حالة 

مصدرا من مصادر   أن تكون نتائج هذا البحث، من املتوقع بالنسبة للمدرسة .3

التعلم اجليد يف الفصل الدراسي ، عملية يف حتسني االحرتاف لدعم  املدرسة

 ة التعلم النشط.علومات حول فوائد تنفيذ اسرتاتيجياملوتوفري 
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يف عامل التعليم للمستقبل مسامهة فكرية لبحث هذا ابالنسبة للباحثني ، أن يقدم  .4

 وكمرجع يف البحث الالحق ، وزيادة البصرية واخلربة.
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 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 املفردات استيعابأ.  

 تاملفرداتعريف  .1

من وهي جمموعة  vocabulary اإلجنليزية املفردات يف اللغة العربية، ويف اللغة

 .جزء من اللغة ملعروفة ببعض الناس أو الفرقة هيالكلمات أو خزينة الكلمات ا

والتعريف اآلخر من املفردات هي جمموعة من الكلمات اليت يفهمها الشخص وميكن 

تعترب ثروة مفردات الشخص ى وجه عام . عل استخدامها يف ترتيب اجلمل اجلديدة

1.صورة ملستوى ذكائه أو مستوى تعليمه
  

أصغر الكلمة و ها اللغة. تشكل فياملعينة املفردات هي جمموعة من الكلمات 

أصغر  وههذا الفهم بني الكلمة واملورفيم. املورفيم  مييزلغة املستقلة، جزء من ال

ال ميكن تقسيمها إىل أجزاء ذات معىن أصغر يكون معناها مستقًرا  اللغويةوحدة ال

 .نسبًيا

                                                             
1
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif  (Malang : UIN-Maliki 

Press, 2011), h. 61-62. 
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فهم أن املفردات جمموعة من الكلمات اليت ال ، ميكنمن الوصف أعاله

امها يف ترتيب اجلملة أو التواصل ببعض الناس وميكن استخد تشكل اللغات املعروفة

 مع اجملتمع.

 ووظائفها املفردات اينمع .2

املعىن  .واملعىن الداليلتقسم معاين املفردات إىل قسمني، ومها املعىن األصلي 

هناك نوعان من املعىن الداليل، ومها املعىن  .يف القاموس الداليل هو املعىن الوارد

" . ويف ibu yang melahirkan " م اها معىن أصليكلمة األ .واملعىن اجملازياحلقيقي 

ميكن أيًضا متييز  املعىن القياسي.حني أن كلمة األم يف "أم الكتاب" حتتوي على 

صل كلمة ااهاتف تعين يف األيل بني املعىن األصلي ومعىن الإلصطالحي.  املعىن الدال

 2.""هاتف "صاخبة" ، بينما معىن اإلصطالحي

، هو املعىن اإلضايف الوارد فيه الفروق الدقيقة أو االنطباعات  املعىن الداليل

اها املعىن الداليل ، كلمة األم . على سبيل املثالستخدمي اللغةملجتربة صة كنتيجة اخلا

 هو املعىن احلقيقي بينما ميكن القول أن املعىن الداليل هي الرمحة واحلماية ، لذلك

من حيث الوظيفة ، ميكن تقسيم املفردات إىل عىن الداليل هو املعىن غري احلقيقي. امل

                                                             
2 Wining Sekarini, Penggunaan Media Flash Card Untuk  Meningkatkan Kemampuan 

Menghafal Kosakata Bahasa arab Siswa Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Muhammadiyah 01 

Sukarame. (Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). h. 39. 
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اليت اها معىن يف القاموس  عجميةفردات املعجمية والوظيفية. املفردات املاملقسمني: 

ة هي وظيفيفردات ال(. بينما املمثل البيت ، القلم ، السيارة )منزل ، قلم ، سيارة

، الضمري ،  ر ، أمساء املوصولفتني ، على سبيل املثال حروف اجلوظي املفردات اها

 .وما إىل ذلك

 أهداف التعلم للمفردات .3

م املفردات هي عملية توصيل املواد التعليمية يف شكل كلمات أو يتعل

سة ؤساملم اللغة العربية يف يلذلك فإن تعل . مفردات كعنصر يف تعلم اللغة العربية

3. تعليمية حيتاج إىل مساواهتا بتعلم بعض أمناط اجلمل ذات الصلةال
من األهداف   

 :كما يلي  هي  تعلم املفردات

 تعريف املفردات اجلديدة إىل الطلبة بوسيلة القراءة أو فهم املسموع (1

تدريب الطلبة ليقدرون على نطق املفردات بنطق صحيح ألن النطق   (2

 حتسني مهارة الكالم والقراءةالصحيح هو السبب إىل 

 فهم معىن املفردات مركبا يف اجلملة أو مفردا أو جمازاي  (3

                                                             
3
  Nurul Inayah, Enung Mariah dan Fatkhul Ulum, “Peningkatan Penguasaan Kosakata 

(Mufrodat) untuk Memahami Wacana Bahasa Arab melalui Media Kartu Bergambar (Bithoqotu 

Ash-Shuroh) pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Gowa”. (Skripsi. Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab, Jurusan Pendidikan Bahasa Asing, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri 

Makassar, 2019), h. 6-8. 
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القدرة  على تقدير ووضع املفردات ابلتعبري الشفهي )الكالم( والكتابة  (4

 )اإلنشائي( وفقا لسياقها الصحيح.

 إتقان املفردات اتمؤشر  .4

م يتعلأن ، حيث تم اللغات عما يسمى تعلم املفرداال ميكن فصل تعل

تعليم املفردات ليس مبطلق تعليم و . أهم العناصر يف تعلم اللغة نفسهامن املفردات 

إتقان  علىقادرين الكلمات مث أيمر الطلبة حلفظها، ولكن بذلك يعترب الطالب 

وفقا لسيف املؤشرات املكتسبة. وهذه املؤشرات  املفردات إذا قد حصلوا على

 :هياملصطفى 

 .لبة على ترمجة أشكال املفردات ترمجة جيدةيقدر الط .1

 يقدر الطلبة على النطق وكتابة املفردات ابجليدة والصحيحة. .2

 يقدر الطلبة على استخدام املفردات يف اجلملة نطقا أو كتابة .3

 أما عند حممد علي اخلويل، أن املؤشرات يف تعليم املفردات فهي :

 .ماع الكلمة أو قراءهتاتسات عند فهم معىن الكلما على الطالب يقدر . أ

 .صحيح عند استخدامها يف احملادثةابل على نطق الكلمات الطالب يقدر  . ب

 ةصحيحعلى كتابة الكلمات كتابة  الطالب قدريج. 
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سواء يف  ة املفيدةملاجلاستخدام هذه الكلمات يف على الطالب  يقدر .د

 .الكتابة أو يف احملادثة

 ة املفيدةملاجل، سواء يف اءة الكلمات إذا رأوها كتابةعلى قر  الطالب قدريه. 

 أو يف اجلملة املفردة

 م املفرداتيتعلإسرتاتيجية . 5

. ، مبا يف ذلك اللغة العربيةمن أهم اجلوانب يف إتقان اللغة املفردات هي

العربية على إتقان  توب أو الشفهي والطالقة يف احملادثةيعتمد فهم النص املك 

ما كان الفهم أسهل ، كما زاد عدد املفردات اليت ميتلكها الشخص ،  كل .املفردات

لكل من يريد إتقان املفردات حيتاج إىل تطويره . وابلتايل فإن أسرع احملادثةطالقة  نأ

يف هذه احلالة ، هناك العديد من  )العربية(.  ، وخاصة اللغات األجنبيةأن يتقن اللغة

فيما يلي البيان  .تشغيلها لتطوير إتقان املفردات االسرتاتيجيات اليت ميكن متكينها /

 4.م املفردات العربيةيتعل عن تطبيق اسرتاتيجية

                                                             
4
 Asrori imam, Strategi Belajar Bahasa Arab (Teori & Praktek) (Malang : Miskyat, 2012), 

h. 84. 
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 أساليب تعليم املفردات. 6

ي جيب أن يتقن الطالب من أجل ةساساأل ةلغويالمل واالع ملفردات هيا

املفردات الغنية تثبت مهارة يف املهارات  سوف  .صحيحلالتحدث ابللغة العربية اب

 هارات اإلنتاجيةاملاللغوية، سواء املكتوبة أو املنطوقة كما 

، ال ميكن للمرء أن يفهم ما يقوله شخص ويف أثناء تعلم اللغة واكتساهبا

الضغط أو التجويد والنطق بني املتحدثني يتنوع ا كان هذا الشخص ال )آخر( إذ

 5.املختلفني الذين حيددون أمناط املفردات وحيافظون عليها ، وربط املعىن بتلك األمناط

تعلم املفردات أو جتارب  املراحل واألساليب يفعن شرح أمحد فؤاد أفندي 

ت، على النحو املفردامعىن  رف على معاين الكلمات واحلصول على الطالب يف التع

 6:التايل

 استمع للكلمة. 1

يف هذه املرحلة األوىل، إعطاء الفرصة على الطلبة الستماع الكلمات أو 

كان هناك عنصر الصوت من الكلمة إذا   املفردات من املعلم الذي يقرأها تكرارا.

                                                             
5 Baiq Tuhfatul Unsi, “Media Gambar Dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab”. ( 

Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Isntitut Agama Islam Bani Fattah Jombang. Tafaqquh; 

Vol. 2 No. 1, Juni 2014), h. 36-37. 
6 Umi Hijriyah,  Analisis Pembelajaran Mufrodat Dan Struktur Bahasa Arab (LP2M : 

IAIN RIL, 2016), h. 40-41. 
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اليت تسيطر عليها، مث يف إثنني أو ثالث مرات، وكان الطلبة قادرين على 

 االستماع بشكل صحيح. 

 .الكلمة تلفظ. 2

بعد إعطاء الفرصة للطلبة الستماع املفردات، تقدمي الفرصة لتلفظ 

تذكريها  اليت قد مسعوها. إن نطق الكلمة اجلديدة يساعد الطلبة علىالكلمة 

 لفرتة طويلة. 

 .معىن الكلمة . 3

يف هذه املرحلة ، جيب على املعلم جتنب الرتمجة يف إعطاء معىن 

للكلمات للطالب ، ألنه إذا مت ذلك فلن يكون هناك اتصال مباشر يف اللغة 

هناك  .قيد الدراسة ، يف حني أن نسيان معىن الكلمات بسرعة من قبل الطالب

ليت ميكن للمعلمني استخدامها لتجنب الرتمجة يف احلصول العديد من التقنيات ا

على معىن الكلمة ، أي من خالل توفري سياقات السياق ، وتعريفات بسيطة ، 

واستخدام الصور أو الصور ، واملرادفات )مرادف( ، واملتضادات، وعرض 

ن الكائنات األصلية أو التقليد ، وعرض حركة اجلسم والرتمجة كبديل أخري إذا كا

خطوات تعليم املفردات اجلديدة  .من الصعب حًقا على الطالب فهم الكلمة

 هي مايلي:
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 يذكر املدرس الكلمات مّرتني أو ثالث مرّات والطالب يستمعوهنا (1

 يكتب املدرس الكلمات على السبورة ابحلركات الكاملة (2

 يشرح املدرس معىن الكلمات ابلطريقة املناسبة مع شخصية الكلمات  (3

ستخدم املدرس تلك الكلمات يف بعض اجلملة املفيدة ليفهم الطالب معىن ي (4

 تركيبهااملفردات ووظائفها و 

 الطالب يقلدون قراءة املدرس مجاعة وجمموعة مث منفردا،  (5

 يوجه املدرس الطالب عن طريقة كتابة الكلمات،  (6

 8بورةيكتب املدرس معىن الكلمة واجلملة لتوضيح املعاين يف الس  (7

 يكتب الطالب املفردات اجلديدة املكتوبة يف السبورة (8

 7يكتب الطالب الكلمات ومعناها و مثال الكلمات  يف كتبهم. (9

( يستطيع أن يسمع 1لية: السابقة بعض األشياء التااخلطوات أن حتقق ميكن 

يكرر الطالب ( 2 إىل أمثلة نطق الكلمات من املعلم قبل تقليدها وتكرارها ؛ الطالب

هذه اخلطوات شاملة ، حيث يقول املعلم ( 3 ؛يفهموا معناها أن نطق الكلمات بعد

الكاملة، ويكتب مل اجلالكلمات ، ويكررها ، ويكتبها على السبورة ، ويضعها يف 

 ب الكلمات يف سياق اجلمل املفيدة.يكرر الطال (4معانيه، 

                                                             
7  Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Inofatif (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 

109. 
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 Talking Stickم يكلو العصا ال Team Quizاسرتاتيجية فريق املسابقة  ب.

 ميالتعل . تعريف اسرتاتيجية1

تعين علم احلرب أو القائد. واستنادا  strategiaاسرتاتيجية" من كلمة يواننية "

العملية يف احلرب، كمثل ترتيب  إىل هذا التعريف أن االسرتاتيجية هي فن تصميم

املوقف أواحليلة يف القّوات الربية أو القّوات البحرية. واالسرتاتيجية هي التقنية 

 8.املستخدمة لتحقيق األهداف

ية وفقا لقاموس اإلندونيسي الكبري هي العلوم والفنون االسرتاتيجإن 

. وميكن معينة يف احلرب والسالم اتسياس لتنفيذتستخدم مجيع موارد الشعوب 

تعريف اإلسرتاتيجية كنمط من أمناط العامة ألنشطة املدرس والطالب يف أنشط 

 التعليم لتحقيق األهداف احملددة.

هي تفعيل  تسمى بتقنيات التعليم مايف حني أن اسرتاتيجية التعلم أو و 

وسائل الطوات و اخلقواعد و الو  اخلطةيف شكل  تقنيات التعليملذلك ، فإن  .الطريقة

فصل الدراسي لتحقيق والتعلم يف الأنشطة التعليم يف  اليت كانت ممارستها عملية

يم التعل نشاط. ليكون أنشطة التعلم أهداف التعلم. املهمة الرئيسية للمعلم هي تنفيذ

 ية.ميالتعلاملعلم أن يعرف حققية أنشطة التعلم واإلسرتاتيجية جيب على فعاال، 
                                                             

8 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif  (Malang : UIN-Maliki 

Press, 2011), h. 7-9.  
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هي الطرق اليت سيستخدمها املعلم الختيار أنشطة التعلم اسرتاتيجية التعلم 

، ويتم االختيار من خالل النظر يف احلالة أو ستخدمة يف أثناء عملية التعلمامل

طالب اليت تواجههم الطالب وخصائص الالظروف ، وموارد التعلم ، واحتياجات 

 .يةميهداف التعلمن أجل حتقيق األ

9 ديك وكاريقال 
جملموعة من  ت العامةكواناملم هي التعل "أن اسرتاتيجية  

أن إسرتاتيجية التعلم  Kemp وأوضحواإلجراءات املستخدمة يف وقت واحد". واد امل

هداف للوصول إىل األجيب أن يقوم به املعلمون والطالب  التعليمهي نشاط 

شكل ب، تعلم هي هنج شامل يف نظام التعليماسرتاتيجية ال .بفعالية وكفاءة يةميالتعل

 نظرايت التعلمالالفلسفات أو على ضوء عامة لتحقيق األهداف العامة الادات رشاإل

 املعينة. 

إلنتاج التعلم  املعلم مهاأن يستخد هناك العديد من االسرتاتيجيات اليت ميكن

( 1جوانب ، وهي )ثالثة التعلم إىل  اسرتاتيجية Reigeluth يقسم . الفعال

( اسرتاتيجيات اإلدارية. 3ية، و )التنفيذ يجية( اإلسرتات2ية، )التنظيم إلسرتاتيجيةا

تتعلق  . تشري االسرتاتيجية التنظيمية إىل كيفية تقدمي التعلم وتقدمي املواد التعليمية 

                                                             
9 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta : 

Prenamedia Group, 2006), h. 125. 
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 الوسائل لطالبا فهمأن ي وكيف ميكن بتعليم الوسائل يةالتنفيذ اإلسرتاتيجية

 .املنظم تعليمتتضمن اإلسرتاتيجية اإلدارية جدولة وختصيص ال . مثاملستخدمة

 فريق املسابقة التعلم اسرتاتيجية. 2

 فريق املسابقة التعلم سرتاتيجيةإتعريف أ. 

من شعور الطالب فريق املسابقة لزايدة  سرتاتيجيةإ أن ،عند ميلفني سيلربمان

 اسرتاتيجيةأما  10وليست بطريقة خميفة ومملة.ا يتعلمونه بطريقة ممتعة مّ عابملسؤولية 

تعزز العمل اجلماعي ومسؤولية وف سرتاتيجية سإلهي افمحروين فريق املسابقة عند 

 11املسابقة.، أي يف شكل نه من خالل طرق ممتعة وغري خميفةا يتعلمو الطالب عمّ 

هي  فريق املسابقة سرتاتيجيةإ فهم أنأن ن، ميكن استناًدا إىل الرأي أعاله

، بطريقة ممتعة وغري مهددة حىت واد التعليمية بشعور املسؤولية للطالبوسيلة لنقل امل

يت يطرحها أو اإلجابة عن األسئلة  ال ال يشعر الطالب ابخلوف من طرح األسئلة

 م أصحاهب

 Team Quizمميزات وعيوب اسرتاتيجية فريق املسابقة . ب

 :كما يلي Team Quizمميزات وعيوب من اسرتاتيجية فريق املسابقة 

 Team Quiz( مميزات اسرتاتيجية فريق املسابقة 1
                                                             

10 Werkanis, Strategi Mengajar (Riau: Sutra Benta Perkasa, 2005), h. 9. 
11  Hamruni, Strategi Pembelajaran (Yogyakarta: Insan Madani,  2012), h. 176. 
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 سيجعل الطالب مهتمني ابملشاركة يف عملية التعلم  أ( وجود املسابقة

 يقدروا على إجراء املسابقة بشكل جيدب( تدريب الطالب ل

 رايضية د املنافسة بني الطالب بطريقة زيج( ميكن أن ت

 عة لديها مهامها اخلاصة ،كل جممو د(  

 ه( يشجع الطالب على اإلجابة عن األسئلة بشكل صحيح وجيد

 يف هناية الدرس يوضح املعلم مجيع جمموعات ، ألنتوضيح سلسلة املوادو( 

 مرة أخرىما حتتاج إىل أن تناقش في األسئلة  من 

 Team Quiz( عيوب اسرتاتيجية فريق املسابقة 2

 لطالببطريقة جيدة هو أمر صعب على اإعداد األسئلة أ( 

 أي أسئلة اليت قّدموها إىل املعلمال يعرف الطالب  ب(

ج(  األسئلة املصنوعة أحياان إال جملرد الشيئ، األمر املهم هو وجود األسئلة 

 إىل عدم طرح األسئلة ابلنسبة

 .هنية لتنفيذ املهام املسندة إليهامل اجملموعات تعمل بقلةهناك د( 

على النحو  هي Team Quizلتطبيق  هذه اسرتاتيجية فريق املسابقة  خطواتج. 

 12 : التايل

                                                             
12 Ngalimun, Strategi Dan Model Pembelajaran (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2016), h. 

211. 
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 اختيار املوضوع ميكن أن يتم تسليمها إىل ثالثة أجزاء. 1

 ينقسم الطالب إىل ثالثة فرق )جمموعات( أ ، ب ، ج. 2

 دقائق 10 ، حدد العرض التقدميي إىل اشرح شكل الدرس املطلوب تقدميه. 3

. اطلب من الفرقة "أ" إلستعداد األسئلة املختصرة واملتعلقة ابملواد املبحوثة . مث 4

 ة "ب" و "ج" تستخدم وقتا لعرض مالحظتهما مرة أخرىالفرق

تسأل الفرقة "أ" إىل الفرقة "ب"، إذا ال تقوم الفرقة "ب" ابإلجابة عن . 5

 األسئلة ، فتقدم األسئلة إىل الفرقة "ج".

 . تستمر الفرقة "أ" بتقدمي األسئلة إىل الفرقة "ج"6

 املواد الثانية، واطلب من الفرقة بعد اإلنتهاء من املسابقة، مث االستمرار إبلقاء. 7

 "  كرئس املسابقة.ب"

بعد إنتهاء الفرقة "ب" من املسابقة، فتستمر إىل احملاضرة الثالثة واطلب من  . 8

 الفرقة "ج" كرئيس املسابقة.
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 Talking Stickم يكلسرتاتيجية العصا ال. إ3

 Talking Stickم يكلسرتاتيجية العصا الإ أ. تعريف

ليم ابسرتاتيجية العصا املتكلم يشجع الطالب ليشجعون يف التعبري كان التع

واد ملعن ااملعلم  بشرح العصا املتكلم التعلم ابستخدام اسرتاتيجية يبدأعن أرائهم. 

 ها.وتعلم فرصة لقراءة املوادالرئيسية  املبحوثة ويعطي الطالب 

عصا اليت مت خذ املعلم الأي م. كتاهب ليغلقوامث يطلب املعلم من الطالب 

فمن حيمل العصا فهو الذي  أحد الطالبيعطي املعلم العصا إىل . إعدادها مسبقا

الطلب عندما تتدحرج العصا من طالب إىل  جيب عليه اإلجابة على األسئلة.

 .، جيب أن تكون مصحوبة ابملوسيقىاآلخرين

ة هي أن املعلم يوفر الفرصاخلطوة األخرية يف إسرتاتيجية العصا املتكلم 

يقدم املعلم مراجعة جلميع اإلجاابت اليت  .للطالب للتفكري يف املواد اليت تعلموها

 13 مجاعة.  قدمها الطالب ، مث يقوم الطالب بصياغة االستنتاجات

يف لتدريب شجاعة الطالب  فوائد  كانت اهذه اسرتاتيجية العصا املتكلم

كوسيلة   ويف حني أن استخدام العصا ابلتناوب . مع اآلخريناإلجابة واحملادثة 

م لتحفيز الطالب على التصرف بسرعة وبدقة وكذلك لقياس قدرة الطالب على فه
                                                             

13 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori & Aplikasi Paikem (Yogyakarta : Pustaka 

pelajar, 2013), h. 128-129. 
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ميكن أيًضا دمج هذه االسرتاتيجية مع املرافقة املوسيقية أو الرتديد لتشجيع  . املواد

  14.بعضهم البعض وكذلك الختبار تركيز الطالب يف اإلجابة

 Talking Stickم يكلال ب. مميزات وعيوب العصا

 Talking Stickم يكلال . مميزات العصا1

 أ( اختبار استعداد الطالب يف التعلم

 ب( مشاركة الطالب أكثر نشطا

 لطالب للتعبري عن آرائهمج( يشجع ا

 د( تعويد الطالب يف التعلم

 Talking Stickم يكلال العصا . عيوب2

 أ( حتتاج إىل شجاعة الطالب يف اإلجابة

 ب( حيتاج إىل استعداد الطالب الدقيق

 ج( تطلب إىل كيفية العمل

 Talking Stickم يكلال العصا ج. خطوات

 يلي:كما   هيTalking Stickم يكلخطوات العصا ال

                                                             
14 Sri Wahyuni,  I Nengah Kundera, dan Yusdin Gagaramusu “Penerapan Metode Talking 

Stick untuk Meningkatkan Hasil Belajar  IPA Kelas IV di SDN 2 Posona”. (Jurnal Kreatif 

Tadulako Online Vol. 1 No. 1 ISSN 2354-614X), h. 66-67. 
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 يشرح املعلم األهداف التعليميةأ( 

 ب( يقوم املعلم إبعداد العصا

، مث يعطي الفرصة للطالب ادة الرئيسية اليت سيتم دراستهااملعلم امليعطي ج( 

 .لقراءة املواد ودراستها 

بعد انتهاء الطالب من قراءة املواد / الكتب الدراسية ودراستها ، يقوم د( 

 .لإلجابة على أسئلة املعلم تعدونالب إبغالق الكتب ويسالط

فمن حيمل العصا فهو الذي جيب عليه  أحد الطالبيعطي املعلم العصا إىل  ه(

وهكذا حىت حيصل معظم الطالب على جزء لإلجابة  اإلجابة على األسئلة. 

 .على كل سؤال من املعلم

 يعطي املعلم استنتاجو( 

 ز( التقومي

 ح( االختتام
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 ةالصور  ج. استخدام وسائل

  صورةال . تعريف وسائل1

ب يفضلون وذلك ألن الطال ة هي الوسائل العامة لالستخدام.الصور  سائلو 

لزايدة ، املصنوعة حسب الشروط الالزمة للصورة، خاصة الصور بداًل من الكتابة

أتيت كلمة الوسائل من الكلمة الالتينية  15.عملية التعلم الطالب يف اتباعمحاس 

“medius”  "ربية كلمة "وسائل" مجع من "وسيلة" وهي ويف اللغة الع .مبعىن "أوساط

 16.نقل الرسالة من املرسل إىل مستحقها

. نوع ال ميكن رؤيتها إال ابستخدام حاسة البصر ة هي وسائلالصور  وسائل

كما   17.با ملساعدة يف نقل حمتوى املواد التعليميةدمه املعلم غاليستخ هذه الوسائل

مع بني احلقائق أن وسائل الصورة وسيلة جل ،يرى انان سودجاان وأمحد ريفاعي

تعّرف الوسائل يف    .التعبري عن الكلمات والصورواألفكار من خالل مزيج من 

على أهنا أدوات رسومية أو فوتوغرافية أو إلكرتونية اللتقاط املعلومات  عملية التعليم

 .املرئية أو الشفهية ومعاجلتها وإعادة ترتيبها

                                                             
15 Baiq Tuhfatul Unsi, Baiq Tuhfatul Unsi, “Media Gambar Dalam Pembelajaran 

Kosakata Bahasa Arab”. (Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Isntitut Agama Islam Bani 

Fattah Jombang. Tafaqquh; Vol. 2 No. 1, Juni 2014), h. 28. 

16 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran  (Jakarta :  PT Raja grafindo Persada, 2015), h. 3. 
17 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h. 248. 
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، مبا لمني يف حتقيق األهداف التعليميةاملععلى أيًضا  ةالصور  تساعد وسائل

نوع من الوسائل السهلة  ةتقان املفردات األساسية ، ألن الصور م إييف ذلك تعل

 فوائد كبرية لتعزيز قيمة التعليم. وابلتايل فإن وسائل الصورة ولكن اهاوالرخيصة 

  18.مناسبة لالستخدام يف إتقان املفردات للمبتدئني واألساسيني

 فوائد وسائل الصورة. 2

 هذه وسائل الصورة اها فوائد عديدة، منها :

توضيح عرض الرسائل واملعلومات املكتوبة أو اللفظية وتسهيل  ميكن للوسائل( 1

 عملية التعليم يف حتقيق األهداف.

 عملية ونتائج التعلم لدى الطالب حتسني ( 2

 على قيود احلواس واملكان والزمان ةالصور  أن تتغلب وسائلميكن ( 3

 تقدمي اخلربات إىل الطالب حول األحداث اليت حدثت يفميكن للوسائل ( 3

  19املباشر بني املدرس .وإظهار التفاعل  بيئتهم،

 

 

                                                             
18 Badrus Sholeh, Hasan Syaiful Rizal “Efektivitas Penggunaan Media Gambar Dalam 

Meningkatkan Hafalan Mufrodat Siswa Kelas 4 MI Darut Taqwa Sengonagung Purwosari 

Pasuruan”. (Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Volume 8, Nomor 1 Juni 2017), h. 48. 
19 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran  (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 20. 



31 
 

 وظيفة وسائل الصورة .3

 وظيفة مثرية الهتمام ( 1

هي اجلوهر الذي جيذب ويوجه اهتمام الطالب لريكزون  وسائل الصورة

 .املتعلق مبعىن الصور املعروضة أو املصاحبة لنص املوضوع ادةعلى حمتوى امل

 وظيفة عاطفية( 2

عند التعلم أو قراءة  تعة الطالبمن مستوى مم ظهرت وسائل الصورة

 النص التصوري. تساعد الصور أو الرموز املرئية على إظهار عواطفهم ومواقفهم.

 وظيفة معرفية( 3

أن الرموز اليت كشفت شافية من البحوث االكت ت وسائل الصورةظهر 

حتقيق األهداف وتذكر املعلومات أو الرسائل  على املرئية أو الصور تسهل الباحثة

 الواردة يف الصورة.

 وظيفة تعويضية( 4

فهم النص ملساعدة الطلبة الضعفني يف ا لسياق وسائل الصورةتقدم 

طالب بني الللوسائل التعليمية وظيفة هي جتميع أن القراءة. وبكلمة أخرى 

 .صا أو لفظيانالضعفني والبطئني يف فهم حمتوى الدرس  الطالب
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يف التعلم مساعدة  ةوظيفانطالقا من نتائج البحث، ظهرت أن وسائل الصورة 

تعليمية من املعلم ، ولكن من انقل املعلومات أو رسائل التعلم اليت حيتاجها 

  20.يف عملية التعلموابلتايل ، يلعب املعلمون دورًا مهًما جًدا  .الطالب

 . مميزات وعيوب وسائل الصورة4

  مميزات وسائل الصورة .أ

ابلنسبة إىل املشكلة الرئيسية يف  صورة أكثر واقعية ال، تظهر الصورة ملموسة( 1

 .اللفظية وحدها الوسائل

ال ميكن إحضار مجيع األشياء  .املكان والزمان حتديد على ةلصور تتغلب اأن ( 2

 .مأو األحداث إىل الفصل ، وال يعتاد الطالب دائًما على إحضارها إليه

  .مالحظاتنا حتديد ر علىةالصو  أن تتغلب وسائل( 3

مشكلة يف أي جمال ويف أي مستوى عمرى وذلك ملنع  ةأن توضح الصور ( 4

 .سوء الفهم

، دون احلاجة إىل اواستخدامهة رخيص وسهل احلصول عليها سعر الصور ( 5

 .معدات خاصة

 
                                                             

20 Baini, Siti Nur, “Upaya meningkatkan hasil belajar santri dalam pembelajaran Fiqih 

bab salat melalui media gambar di kelas Iqra 3-4 TPQ Al-Fattah Segaran Semarang”. (Diss. IAIN 

Walisongo, 2009), h. 16-19. 
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 عيوب وسائل الصورةب. 

   تؤكد الصورة فقط على إدراك العني ( 1

 األشياء املعقدة أقل فعالية ألنشطة التعلم ةصور    (2

  21.حمدود للمجموعات الكبرية الصورة حجم(  3

 . معيار اختيار وسائل الصورة5

. التعليم والتعلم عملية هي إحدى الوسائل لتحسني أنشطة سائل الصورةو 

أهداف  منها:، جيب مراعاهتا عند اختيار الوسائل هناك العديد من األشياء اليت 

والربجميات، اجلودة ، توفر األجهزة التعلم احملصولة، دقة االستخدام، حالة الطالب

 االهتمام هبا هي :االعتبارات اليت جيب  ومن الفنية واملبلغ.

دعم أهداف التعلم املعينة. هذه مشكلة . أن تناسب الوسائل املختارة ل1

 .وسائلالجيب مراعاته يف اختيار  ةالرئيسي ية هي العناصرميهداف التعلاأل

غري  أو. مناسبة الوسائل وسائل التعترب اجلوانب املادية مهمة يف اختيار  . 2

تعلم  مناسبة بني املادة مع الوسائل املستخدمة سوف تؤثر على نتائج

 .الطالب

                                                             
21 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h. 250-251. 
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للمعلمني يف اختيار مصدر وهي كع التعلم من حيث موض الطالب حالة. 3

تصبح عوامل العمر والذكاء واخللفية الطالب. املناسبة حلالة  الوسائل

 .وسائل التعليميةالهتمام عند اختيار الا التعليمية والثقافة والبيئة نقطة

 هو شيء جيب أنو  املستخدمة، وسائلالبتصميم يسمح للمعلم أن يقومه . 4

 .ينظر فيه املعلم

، بفعال لطالبارة قادرة على شرح ما سيتم نقله لاملخت أن تكون الوسائل. 5

 وبعبارة أخرى ميكن حتقيق األهداف احملددة على النحو األمثل

 قد يكون استخدام الوسائل صولة. مع النتائج احمل متوازان أن يكون املبلغ .6

العالية( إذا   ةعقدة )التكنولوجياامل طة أكثر رحبية من استخدام الوسائلالبسي

  22.كانت النتائج احملققة غري قابلة للمقارنة مع األموال املنفقة

 . خطوات استخدام وسائل الصورة6

 فهناك بعضاملفردات،  تعليمة لالصور  وسائل خبطوات استخدام فيما يتعلق

 23ن يستخدم املعلم، ومنها:ميكن أالطرق 

 
                                                             

22 Catur Nugraheni, “Pemanfaatan Media Gambar Sebagai Upaya Peningkatan 

Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Pada Siswa Kelas V (Lima) Mi Al-Iman Banaran Gunungpati 

Semarang  Tahun Ajaran 2008/ 2009” (Skripsi. Jurusan Bahasa Dan Sastra Asing Fakultas Bahasa 

Dan Seni, Universitas Negeri Semarang, 2010), h. 21-23.  
23 Sri Utari Subyakto,  Metodologi Pengajaran Bahasa (Jakarta : Gramedia, 2006),  h. 62. 
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 يعطي املعلم معىن من املفردات مع الصورة املقدمة .توفري السياق. 1

جيب على الطالب تكرار املفردات دون سياق حىت نطقها  .تكرار الكلمات. 2

 بشكل جيد

 عن طريق طرح أسئلة حول الكلمة معىن الكلمة فحص . 3

 (خمتلفة ةصور ) املوقف استخدام الكلمات يف سياق .4

يعطي املعلم أمثلة اجلمل اليت تذكر الطالب بكيفية  .تقدمي اجلمل أو النماذج .5

 .استخدام املفردات يف اجلملة يف السياق الصحيح

ملفردات ، التعليمية لتعليم  ائلوسالحبسب إبراهيم بداري ، هناك نوعان من 

24 : ومها


  قراءة ، واحلوارات اليت تصف احلالة. واليت تتضمن عناوين ال املركبة ، الصورة .أ

قصودة يف القراءة عرض هذه الصورة من خالل شرح بعض املفردات املت

 .ط اجلملوكذلك ممارسة من

. فرًدا ، شيء واحد ، عمل واحد وآخرتتضمن شيًئا م ، ملفرداتاصورة   .ب

، على اجلديدةكلمات ال شرح الكلمات املنفصلة وعرضورة لهذه الص تعرض

هناك التقومي من م املفردات ييف تعل .أمساء احليواانت أو النبااتت ،سبيل املثال
                                                             

24 Baiq Tuhfatul Unsi, Baiq Tuhfatul Unsi, “Media Gambar Dalam Pembelajaran 

Kosakata Bahasa Arab”. (Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Isntitut Agama Islam Bani 

Fattah Jombang. Tafaqquh; Vol. 2 No. 1, Juni 2014), h. 42. 
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اختبار املفردات هو اختبار يهدف إىل قياس قدرة  .املفردات خالل اختبار

.  ، سواء كانت مستقبلة ومنتجةبعدد معني املفردات الطالب على إتقان

ابإلختبار الشفوي واإلختبار التحريري يتناسب اختبار املفردات  ري هذاجي

 .ومنوهم مبستوى فكرة الطالب

 إىل اختبار الفهم واختباراملفردات  يف تعلم يقسم االختبار 25عينني أما عند 

، على فهم معىن املفردات قدرة الطالب يؤكد اختبار الفهم على قياس  .االستخدام

. ملةاجلاستخدام املفردات يف يف بينما يركز اختبار االستخدام على قدرة الطالب 

وهي من  يف اختبار الفهم  قياسهااليت مت مؤشرات للابلنسبة  على وجه خاص، 

معاين املفردات ومكافئات الكلمات ومضادات الكلمات ومرادفات حية ان

 .الكلمات ومعاين الكلمات وجمموعات الكلمات

 د. البحوث السابقة

ترقية إتقان املفردات من خالل تطبيق اسرتاتيجييت فريق يبحث هذا البحث عن 

اإلبتدائية املتكاملة مدرسة هداية هللا ابستخدام وسائل الصورة يف  والعصا الكليم املسابقة 

على نتائج الباحثة ، فحصلت الباحثة ا ، واستنادا إىل البحوث املكتبية اليت أجرهت منغاال

 :البحوث ذات الصلة اهذا البحث، وهي
                                                             

25 M. Ainin, dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2006), 

h. 132. 
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  " بعنوان 2014يف عام  Ni Putu Sukma Srijayanti البحث الذي أجرهتا . 1

 Ipsالتعلم ة على نتائج الصور وسائل مبساعدة  فريق املسابقة ميمنوذج التعل أتثري

فريق  ميأن منوذج التعل احبثهالصف اخلامس". واالستنتاج من لطالب 

الصف صورة له أتثري على نتائج التعلم لطالب ساعدة وسائل المب  املسابقة

للعام الدراسي  يةمشاليف منطقة كوات  4احلكومية من املدرسة االبتدائية  اخلامس

خيتلف هذا البحث ابلبحوث السابقة، وهنا تبحث الباحثة  2013/2014.26

ابستخدام وسائل الصورة  والعصا الكليم تطبيق اسرتاتيجييت فريق املسابقة  عن 

ا هتكتبيشبه ابلبحث الذي   املستخدمة  ةلكن دور الصور  لرتقية إتقان املفردا، و

 .ثاحداألوفهم األشياء املستخدمة لوصف  وهو الوسائل الباحثة

علم إتقان املفردات يف ت "ترقية 2016ا نور احلسنة يف عام الذي أجرهتبحث ال. 2

 استخدام وسائل أن احبثهواالستنتاج من  ."الصور اللغة العربية ابستخدام وسائل

"أ"  إتقان املفردات يف تعلم اللغة العربية يف الصف السابعقادر على ترقية  ةالصور 

 خيتلف هذا البحث ابلبحوث السابقة، وهنا تبحث 27 بكلية املعلمني اإلسالمية.

                                                             
26 Ni Putu Sukma Srijayanti, I Gede Meter, I Wayan Darsana, “Model Pembelajaran 

Team Quiz Berbantuan Media Gambar Berpengaruh Terhadap  Hasil Belajar Ips Siswa Kelas V”. 

(E-Journal MIMBAR PGSD Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan PGSD, Vol. 2 No. 1 Tahun 

2014). 
27 Nurrul Khasanah, “Peningkatan Penguasaan Kosa Kata Dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab  Dengan Penggunaan  Media Gambar”. (Skripsi Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam 

universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), h. 1. 
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ابستخدام وسائل  والعصا الكليم تطبيق اسرتاتيجييت فريق املسابقة  الباحثة عن 

 الصورة لرتقية إتقان املفردات.

بعنوان "تطبيق إسرتاتيجية فريق  2018عام  مي ساره يفالذي أجرهتا أ بحثال. 3

واالستنتاج من  م" وإجنازه يم اللغة العربية لرتقية نشاط الطالبيف تعل املسابقة

ميكن تطبيقها يف تعلم اللغة العربية يف الفصل  فريق املسابقةاسرتاتيجية  أن اهحبث

واليت كان اها أتثري جيد على ابملدرسة اإلبتدائية احلكومية بولوح رمباي  اخلامس

28.نشاط الطالب وإجناز التعلم 
خيتلف هذا البحث ابلبحوث السابقة، وهنا  

ابستخدام  والعصا الكليم ييت فريق املسابقة تطبيق اسرتاتيج تبحث الباحثة عن 

 وسائل الصورة لرتقية إتقان املفردات.

بيق منوذج التعلم بعنوان "تط 2016 عام افرتي يفا ليلى سأجرهت الذي بحثال. 4

منوذج التعلم  أن احبثه". واالستنتاج من بابلعصا املتكلم لرتقية دافع تعلم الطال

يف دروس العلوم يف الفصل السابع دافع التعلم  ابلعصا املتكلم قادر على ترقية

خيتلف هذا البحث ابلبحوث  29ابملدرسة اإلبتدائية احلكومية اتجنونج ساري.

                                                             
28 Umi Sarah, “Penerapan Strategi Team Quiz Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Untuk 

Meningkatkan Keaktifan Dan Prestasi Belajar Siswa”. (Jurnal Madrasah Ibtidaiyah Negeri Buluh 

Rampai, Seberida, Indragiri Hulu, Riau, Indonesia, Volume 2 Nomor 5 Tahun 2018), h. 1082. 
29 Layil Safitri, “Penerapan Model Pembelajaran Talking Stick Untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa”. (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan ISSN 2527-5259 Vol.1, No.1, 

Desember 2016), h. 84. 
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 والعصا الكليم تطبيق اسرتاتيجييت فريق املسابقة  السابقة، وهنا تبحث الباحثة عن 

 ابستخدام وسائل الصورة لرتقية إتقان املفردات.

 ترقية بعنوان " 2019يف عام  نور العناية أجرهتا هذا البحث يتعلق ابلبحث الذي. 5

طالب لصورة وسائل اللفهم خطاب اللغة العربية من خالل   فرداتإتقان امل

30غووا.  2احلادي عشر يف املدرسة الثانوية احلكومية الصف 
واالستنتاج من   

زاد إىل ن املفردات العربية لفهم اخلطاب العريب يف عملية التعلم قد أن إتقا احبثه

هذا  ا الباحثة عن البحوث السابقة. قوم هبلف البحث الذي ستخيتالرتقية. 

 ترقية إتقان املفردات من خالل تطبيق اسرتاتيجييت فريق املسابقة  البحث هو

 اإلبتدائية املتكاملة ابستخدام وسائل الصورة مبدرسة هداية هللا والعصا الكليم

 منغاال.

 اإلطار الفكري ه.

عملية التعلم على  تعلم اللغة العربية ، جيب أن تقدريف عملية التعلم ، وخاصة 

املعلم والطالب يف  يسهل التفاعل بني. ألنه جعل الطالب أكثر نشاطًا وإبداًعا وابتكارًا

 .والتعلم عملية التعليم
                                                             

30 Nurul Inayah, Enung Mariah dan Fatkhul Ulum, “Peningkatan Penguasaan Kosakata 

(Mufrodat) untuk Memahami Wacana Bahasa Arab melalui Media Kartu Bergambar (Bithoqotu 

Ash-Shuroh) pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Gowa”. (Skripsi. Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab, Jurusan Pendidikan Bahasa Asing, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri 

Makassar, 2019), h. 1. 
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 مل املتكاملة االبتدائيةهداية هللا  فردات يف مدرسةإتقان املترقية يف الواقع إن 

يم الذي يركز م اللغة العربية يستخدم التعليتعلوكان  حتصل على معيار االكتمال األدىن.

 م هو أكثر عمليايم بسبب أن هذا التعليهذا التعل املعلم قاملعلم فحسب. قد يطب على 

أنشطة التعلم من الطالب حبيث ال لة إىل قوال يستغرق الكثري من الوقت ، ولكنه يسبب 

 م مع احلد األقصى وإتقان املفردات منخفض.يتم حتقيق أهداف التعل

 ة املعلم يف اختيار االسرتاتيجية والوسائلتؤثر دقأحدها هو املعلم ، وسوف 

اليت ميكن  ىخر . بينما العوامل األالطالب املفردات لدى إتقان ية على جناح وترقيةميالتعل

 املفردات لدى الطالب وهي طريقة التعليم أو االسرتاتيجية إتقانترقية ر على ؤثأن ت

 .املستخدمة الوسائلو أ

إتقان  تنوعة لزايدة ترقيةالوسائل املاالسرتاتيجيات و بعض إىل وابلتايل فإننا حنتاج 

  تطبيقمللل يف عملية التعلم، لذلك قامت الباحثة باب ال يشعر الطالبحىت  .املفردات

 صورة يف مدرسةالوسائل  وابستخدام  والعصا الكليم فريق املسابقة  مياتيجية التعلاسرت 

 منغاال. تكاملةامل االبتدائية هللا هداية

. ومن خالل دورتني يف دورتني ، مها الدورة األوىل والدورة الثانيةأجرى  البحث 

ردات الطالب مف إتقانمن املتوقع أن يزيد  يف هذا البحث اإلجرائي للصف الدراسي، 
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يف هذا البحث  ير اإلطار الفكبناًء على الشرح أعاله ،  الكتمال األدىن. ر اوحتصل معيا

 :على النحو التايليظهر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 )اإلطار الفكري يف إجراء  البحث(

 فرضية البحثو. 

الباحثة يف هذا البحث هي : ميكن أن يرقي إتقان إن الفرضية اليت قدمتها 

ابستخدام وسائل  والعصا الكليم املفردات من خالل تطبيق اسرتاتيجييت فريق املسابقة 

 نغاال.مباية هللا اإلبتدائية املتكاملة مدرسة هدالصورة يف 
 

 

من الطالب  71،42يوجد %
الذين مل حيصلوا على معيار 

 االكتمال األدىن

 

 يستخدم املعلم طريقة احملاضرة
 

 احلاالت األولية

 الدورة األوىل
يقوم معلم اللغة العربية بتطبيق 

والعصا  اسرتاتيجييت فريق املسابقة 
 ابستخدام وسائل الصورة الكليم

 إلجراءا

 الدورة الثانية

 ترقية إتقان املفردات لدى الطالب

 

 احلاالت األخرية
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