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ملخص 
 

نقصانوسائطالتعلماليتتسهلالطلبةحلفظادلفرداتلوتأثريعلىعدماستيعاب
كانتالطلبةتركزادلفرداتالعربيةاليتيقدمهاادلدرس،مماتسببإىلعدمحفظ.ادلفردات

مفرداتلدىالطلبةخارجوقتالدراسي،لذلكىناكحاجةإىلوسائطبديلةأخرىحبيثهتتم
استناداإىلخلفيةالبحثمشكلةىذا.الطلبةحبفظادلفرداتفيزيداستيعابالطلبةللمفردات

كيفتطويروسائلالكتّيبلرتقيةاستيعابادلفرداتلدىطلبةالصفالثامن؟(١:البحثىي
كيفاستجابةادلدّرسةوالطلبةعنتطويروسائلالكتّيبادلفردات؟فأىدافىذاالبحث(۲

دلعرفة(۲دلعرفةتطويروسائلالكتّيبلرتقيةاستيعابادلفرداتلدىطلبةالصفالثامن؟(١:ىي
.استجابةادلدّرسةوالطلبةعنتطويروسائلالكتّيبلرتقيةاستيعابادلفرداتالعربية

باستخداممنوذجالتطوير(البحثوالتطوير)استخدمىذاالبحثطريقةالبحثوالتطوير
التحليلوالتصميموالتطوير)ADDIE،وادلعروفباصطالحDick and Carryالذيأنشأه

ايةدموضوعىذاالبحثىوطلبةالصفالثامنبادلدرسةادلتوسطةاإلسالميةه.(والتنفيذوالتقييم
متاحلصولعلىبياناتالبحثمننتائجاستبيانالتحققمنخرباءادلواد.ادلبتدئنيجايتأغونج

.وخرباءالوسائلواستبياناتللطلبةوادلدرسة
متتطويروسائطالكتيبلرتقيةاستيعابادلفرداتلدىطلبة(١:نتائجىذاالبحثىي

نتيجةجودةالوسائطالتعليميةتعتمعلىالتقييممناخلرباءادلوادفحصلعلى(۲الصفالثامن،
٪٨٥،والتقييممنخرباءالوسائطحصلعلىالنتيجة"الئقةجّدا"٪مبعايري۲.۹٤النتيجة
"جذابةللغاية"٪مبعايري٦.۹١،واستجاباتادلدّرسةحصلتعلىالنتيجة"الئقةجّدا"مبعايري

استناًداإىلتقييم".جذابةللغاية"٪معادلعايري٨۹،واستجاباتالطلبةحصلتعلىالنتيجة
خرباءادلوادوخرباءالوسائلوادلدّرسواستجاباتالطلبة،ميكناالستنتاجأنوسائطالُكتيب

.لدرساللغةالعربيةالئقةوجذابةالستخدامهاكوسيلةتعليمية


الوسائلالتعليمية،الكتّيب،استيعابادلفردات:الكلمات المفتاحية
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إهداء 
 

معروحالنشاطوبعزمية وية،وال عاء،حصلتالباحثةعلىامتامكتابةىذه
ع ي منالعوائقوادلصاعبولكناحلم هللبنعمتووى ايتومّتت.الرسالةالعلمية

الباحثةعلىكتابةىذهالرسالةالعلمية،وىذهاْلمورىيذو يمةل يالباحثة،جتربة
م ىشةبالنسبةللكاتب،لذلك ّ متالباحثةىذهالرسالةالعلميةإىلىؤَلءالذين

 :يشجعونيفكتابةىذهالرسالةالعلمية
وأّميالسي ةإيليوحيويتتوتوأفرييانتو وال يااحملبوبْيواحملًتمْيأيبالسي .ٔ

حيث  ربياينوداعباينأرش اينودعواينوشجيعاينيفامتامىذهالرسالة
  متىذهالرسالةالعلميةوال عاءلكماللخ مة،التضحية،.العلمية

 .اإلخالص،أثارينبإخالصوحب
أخيتإيتاننتانياتاليتا،وأخيخريالعزام،الذاني عواليوشجعينيفامتامىذه.۲

 الرسالةالعلمية
 زمالئاْلعزائجامعةرادينانتاناإلسالميةاحلكوميةَلمبونج.۳
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 ةترجمة الباحث
 

 

يوين٥ٔاسمالباحثةدين اسييتىن اياينول تيفسيناررزقيفالتاريخ
والسي ةتوتوأفرييانتو وىيالبنتاْلوىلمنثالثةأخوانمنادلتزوجالسي ٩۹۹ٔ

اَلذانأعطياادلودةوالتأثرييفحياةالباحثة،حىتتتمكنالباحثةمن.إيليوحيويت
 ..إكمالبرنامجدرجةالبكالوريوس

ب أتتربيةالباحثةمنروضةاْلطفالاإلخالصيف ريةسوبريجاياجايت
ُثاستمرتدراستهاإىلادل رسة۲ٓٓ٤أغونجَلمبيونجاجلنوبيةوخترجتيفالسنة

،ُثاستمرتدراستهاإىل۲ٓٔٓسيناررزقوخترجتيفالسنة۳اَلبت ائيةاحلكومية
سيكامفونجَلبونجالشر يةوخترجتيفالسنة٥ٓادل رسةادلتوسطةاإلسالميةادلعاريق

٥ٓخترجتالباحثةمنادل رسةالثانويةاإلسالميةادلعاريق۲ٓٔ٦ويفالسنة.۲ٓٔ۳
ُثاستمرتدراستهاإىلاجلامعةرادينانتاناإلسالمية.سيكامفونجَلبونجالشر ية

.۲ٓٔ٦احلكوميةبن ارَلمبونجبكليةالًتبيةوالت ريسبقسماللغةالعربيةيفمرحلة
نشيطةالكاتبةكانت،سيناررزق۳ادل رسةاَلبت ائيةاحلكوميةيفدراسةأثناء

سيكامفونجَلبونج٥ٓادل رسةادلتوسطةاإلسالميةادلعاريقويف.الكشافةأنشطةيف
والصحافةالكشافةمثلالالمنهجيةاْلنشطةمنالع ي يفالكاتبةنشطت،الشر ية
سيكامفونج٥ٓادل رسةادلتوسطةاإلسالميةادلعاريق،ذلكعلىعالوة.ادل رسية

KIRمثل،الالمنهجيةاْلنشطةمنالع ي يفنشيطةالكاتبةكانت،َلبونجالشر ية
 .الكشافةوفؤ ةاللغةالعربيةو

مقاطعة،جاواتاَلنج ريةيف(KKN)حقيقيعملحماضرةالباحثونأجرى
ادل رسةيف(PPL)ادلي انيةاخلربةممارساتونفذتَلمبونجاجلنوبية،ماتاراممريباو

.َلمبونجبان ارٔاجلكومية
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كلمة شكر و تقدير 
 

احلم هللربالعادلْيوالشكرلوالذي  أعطايننعمووى ايتوحىّتأ  ر
علىإهناءكتابةىذهالرسالةالعلميةالبسيطةإلستيفاءبعضالشروطللحصولعلى
ال رجةاجلامعيةاْلوىليفعلمالًتبيةوالتعليمبقسماللغةالعربيةجبامعةرادينإنتان

تطوير وسائل الكتّيب ":وموضوعىذهالرسالةالعلمية.اإلسالميةاحلكوميةَلمبونج
في درس اللغة العربية لترقية استيعاب المفردات لدى طلبة الصف الثامن بمدرسة 

"المتوسطة اإلسالمية هداية المبتدئين جاتي أغونج
الصالةوالسالمعلىالنيبادلصطفىحمّم  لىاهللعليووالسلموآلوو

ويفضلالناسلطلبالعلمكزاداحلياة.أ حابوالذي  محلرسالتوللحياةالكاملة
 .لنفعهايفمجيعجوانباحلياة

ويفكتابةىذهالرسالةالعلميةوج تالباحثةادلساع اتوادلعاوناتمن
ومنالالئق  متالباحثةجزيلالشكروتق يرعلىمجيعجهة,مجيعاْلطراف

:الذينشجعواوساع واالباحثةلكتابةحبثهازوباخلصوصإىل
السي اْلستاذال كتوراحلاجحمم مكر،ادلاجستريكم يرجامعةرادينانتان.ٔ

 .اإلسالميةاحلكوميةَلمبونج
،ادلاجستريةكعمي ةكليةالًتبيةجبامعةرادينرةاحلاجةنريفاديياناال كتوةالسي .۲

 .انتاناإلسالميةاحلكوميةَلمبونج
السي ةال كتورةأميىجريةادلاجستريةكرئيسة سماللغةالعربيةوالسي .۳

ال كتورإيروان اينكسكرتري سماللغةالعربيةجامعةرادينانتاناإلسالمية
 .احلكوميةَلمبونج

السي اْلستاذال كتوراحلاجشريفالّ ينبشر،ادلاجستريكادلشرفاْلولو.٤
ال كتورةأّميىجرية،ادلاجستريةكادلشرفةالثانيةالذان  أعطاالباحثةالسي ة

 التسجيعواَل ًتاحاتيفكتابةىذهالرسالةالعلمية



 
 

 ط
 

السي فيؤيفرينادي،ادلاجستريكم يرادل رسةادلتوسطةاإلسالميةى اية.٥
ادلبت ئْيجايتأغونج،الذيْسحالباحثةودعموإلجراءالبحثومجع

َلتنسأيًضاالعائلةادلمت ة.البياناتاليتأحتاجهايفإع ادىذهاْلطروحة
 .منادل رسةادلتوسطةاإلسالميةى ايةادلبت ئْيجايتأغونج

احملاضرونواحملاضراتومجيعادلوظفْيبقسمتعليماللغةالعربيةباجلامعة.٦
رادينانتاناإلسالميةاحلكوميةبن ارَلمبونج،و  أخلصوايفتق ميادلعرفة

 .للكاتبخصوصعنتربيةاللغةالعربية
وباخلصوصديويىرتايت،۲ٓ۱٦أ   ائبقسماللغةالعربيةمرحلة.٧

سوجينج،عزم،ياسيت، بح،َلجنارالذينأعطواالباحثةادلساع ةو  موا
 الع ي منالقصصواْللوانيفحيايت



وأدركتالباحثةأنىذهالرسالةالعلميةع ي منالعيوب،وبذلكطلبت
عسىاهللأنيعطيهم.الباحثةاَلنتقاداتواإلرساداتحلسنىذهالرسالةالعلمية

.رجتالباحثةعلىأنينفعبعثهالنفسهاونفسالقارئْي.بأحسناجلزاء


۲ٓ۲ٓديسابري۱٧,بن ارَلمبونج
الباحثة




دين اسييتىن اياين
۱٦۱۱ٓ۲ٓٓٓ۱:ر مالتسجيل
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 الباب األّول
 املقدمة

 خلفية البحث .أ
طاق نم على ستخداللغة العربية هي لغة أجنبية تتطور يف هذا الوقت ، لذا ت

ذا يثبت أن هللا عز وه .واسع بعدة طرق ، منها لغة املهنة و لغة الدراسات اإلسالمية
 يوسف القرآن سورة يفكما قال هللا سبحانه وتعاىل  .وجل جعل اللغة العربية أفضل لغة

 :2-1اآلية 
 ْعِقُلْونَ ت َ َربِيًّا لاَعلاُكْم ْرٰاَّنا عَ ق ُ ٰنُه زَلْ ِاَّنا اَن ْ  ۗ  تِْلَك ٰاٰيُت اْلِكٰتِب اْلُمِبْيِ  ۗ  اۤلٰر 

لغة امها كستخدامن اآلية السابقة وضح أن اللغة العربية هي لغة رمحة يتم 
  .القرآن حىت يسهل على عبد لفهمه

شخصية اإلنسان ويتجلى يف شكل زايدة نوعية التعلم هو عملية تغيري يف 
وكمية السلوك مثل زايدة املهارات واملعرفة واملواقف والعادات والفهم واملهارات وقوة 

يعد طلب املعرفة جزءاا من التعلم ، لذلك جيب على البشر  .التفكري والقدرات األخرى
ا األفراد للحصول على التعلم هو عملية من اجلهود اليت يبذهل الدراسة أو طلب العلم.

هذا يتوافق  .1تغيري جديد كلياا يف السلوك نتيجة لتجربة الفرد اخلاصة يف التفاعل مع بيئته
 :4مع كالم هللا سبحانه وتعاىل يف سورة التي اآلية 

 

 2َلَقدَخَلقَنا ااِلنَساَن ِِفۤ َاحَسِن َتقِويم 

                                                           
 1 Slamito, Belajar & Faktor- faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Bina Aksara), 

1988, hlm. 2 

 2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah (Bandung: Sygma Examedia Arkanlema 

,2007), hlm.529 
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لديهم  شكل ، فضلالبشر أببناءا على األية السابقة، خلق هللا سبحانه وتعاىل 
صرف النظر خرى. باأل أعضاء اجلسم الكاملة ابلعقل، حىت مييزوا بي البشر واملخلوقات

ت إلمكاَّنافضل أعن ذلك ، فإن العقل البشري والفكر مت إنشاؤه ليتمكن من تطوير 
 .واإلبداع هلم

ألنشطة ال ميكن فصل أنشطة التعلم عن عملية التعليم. هذه العملية هي متابعة 
التعلم. التعليم هو نشاط يتم تنفيذه من قبل املدّرسي والطلبة يف بيئة تعليمية تتطلب 
مكوَّنت التعلم مبا يف ذلك أهداف التعلم واملواد واملدّرسي والطلبة واألساليب والوسائط 

افق التعليمية واملواقف والبيئات والتقييم. التعلم عبارة عن مزيج من اإلنسان واملواد واملر 
جيب تنفيذ أنشطة التعليم   3واإلجراءات اليت تؤثر على بعضها البعض لتحقيق األهداف.

بطريقة تفاعلية وملهمة وممتعة ، مدعومة ابستخدام الوسائط اليت ميكن أن تشجع الطلبة 
 على املشاركة بنشاط يف تعلم اللغة العربية. ال يتم تنفيذ تعليم اللغة العربية يف املعهد فقد

ا يف املؤسسات التعليمية الرمسية. على الرغم من أن تعلم اللغة العربية ليس من  ولكن أيضا
 . 4السهل على الطلبة يف إتقان مادة اللغة العربية 

مع  .اللغة العربية هي اللغة الثانية يف املدارس ، وهي مثرية لالهتمام للمناقشة
ا  مرور الوقت ، ال ُتستخدم اللغة العربية يف الدول  العربية فحسب ، بل تستخدمها أيضا

يف الوقت احلاضر ، أظهرت اللغة العربية وجودها يف عيون  .كثري من الدول غري العربية
كما مت اتباع البهاسة  .العامل ، أي كوسائل اتصال وساحة للتفاعل يف احملافل الدولية

 5العربية كلغة موازية للغات العامل األخرى.

                                                           
 3 Mediawati, E, “Pembelajaran Akuntansi Keuangan Melalui Media Komik Untuk 

Meningkatkan Prestasi Mahapeserta didik”, Vol. 12, No.1, 2011, hlm.61 
4 M.khalilullah, “Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif (Kemahiran Istima’ dan 

Takallum)” Sosial Budaya,Vol 8.no 02, (juli-desember 2011), hlm.219 

 5 Siti Bahriah, dkk Afaq ‘Arabiyyah, (Jakarta: UI Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 2 
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غة بة تعلم اللم الطلتعليلعلم اللغة العربية على أنه حماولة وابلتايل ميكن تعريف ت
من تعلم يتض .اقيقهالعربية من خالل تنظيم عناصر خمتلفة لتحقيق األهداف املراد حت
ة يوهي اإلدراك لم ،اللغة العربية ، مثل أي تعلم آخر ، ثالثة جوانب يف عملية التع

حيث  إحداث تغيريات من بة للتعلم من أجليتم توجيه الطل .واملوضوعية والنفسية احلركية
ي ه ةولكن احلقيق ،السلوك ، وكذلك من حيث الكل ، مبا يف ذلك تعلم اللغة العربية 

ا ألنه ي أن الطلبة ما زالت يشعرن ابلغرابة يف التعلم غالباا  لغة العربيةدي التم تقهذا أيضا
طلبة يف جيه التو  أنه يتم ابستخدام مفاهيم يصعب على الطلبة فهمها ، على الرغم من

ا ، ألن فهم  على  قدرة الفرد ة حيددملاداعملية التعلم ليكونوا قادرين على فهم املادة جيدا
 .إتقان حمتوى املادة

تعلم اللغة العربية ال يفلت من طريقة التدريس فالبد أن يكون ممتعاا وغري رتيب 
ة للتعلم بشعور متزايد من عندما تكون عملية التعلم ممتعة ، سيكون الطلبة متحمس

والعكس صحيح ، إذا كان انطباع الطلبة أقل من البداية ، فستكون عملية  .الفضول
عالوة على ذلك ، دروس اللغة العربية هي دروس تبدو غري  .التعلم أقل اعتياداا عليها

أكثر واحدة من  .سارة للطلبة ، بدءاا من حفظ املفردات وفهم املادة وممارسة التمارين
اللغة العربية هي لغة تتسم أمناط  .املشاكل متاثالا هي عدم التمكن من املفردات العربية

يتطلب تكوين اجلملة العربية التمكن من مفردة   6تكوين كلماهتا ابلتنوع الشديد واملرونة.
يف سياق إتقان املفردات ، لن يتمكن شخص ما من إتقان اللغة قبل أن  .عربية واسعة

 . 7دات اللغةيتقن مفر 

                                                           
 6 Aziz Fahrurrozi, “Pembelajaran Bahasa Arab Problematika dan Solusinya”, Jakarta: 

UIN Syarif Hidayatullah), hlm.163 

 7 Rusydı̂ Ahmad Thuʻaimah, Taʻlîm al-ʻArabiyah li Ghair-al-Nâthiqîna bihâ: 

Manâhijuhâ waasâlîbuhâ (Rabath: Isesco, 1989), hlm. 194. 
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ابستخدام  تكاملم املومن اجلهود املبذولة للتغلب على هذه املشكلة تنفيذ التعل
يست فقط  لنشطة  األيفالوسائط يف عملية التعليم والتعلم ، ألن وظيفة وسائل اإلعالم 

. اتملعلومالقي تكمحفز للمعلومات واملواقف وغريها ، وكذلك لتحسي االنسجام يف 
هنا لن ة ، فإي صلذى جودة تصميم املواد دون أن يتبعها تسليم غري بغض النظر عن مد

 .حتقق أقصى قدر من النتائج
بعض األسباب اليت جتعل وسائل اإلعالم قادرة على حتسي عملية التدريس 
والتعلم ، من بي أمور أخرى ، هي: أ( جذب انتباه الطلبة بشكل أكرب حبيث تعزز 

التعليمية بشكل أفضل من قبل الطلبة ألن عرض املواد أكثر ب( سيتم فهم املواد  .الدافع
ا د( تقوم الطلبة مبزيد من التعلم ، ألهنم ال يستمعون  .ج( سيكون أكثر تنوعا .وضوحا

ا مع األنشطة األخرى مثل املالحظة والتوضيح  فقط إىل وصف من املدرس ولكن أيضا
نجاح يف استخدام وسائط ومع ذلك ، هناك العديد من العناصر لتحقيق ال .وغريها

(  2( حمتوى الرسالة ، )1التعلم يف عملية التعلم لتحسي نتائج التعلم اعتماداا على )
هذا ال يعين أنه كلما زادت  .( خصائص مستلم الرسالة3كيفية شرح الرسالة و )

تكون الوسائط التعليمية  .الوسائل املتطورة املستخدمة ، زادت خمرجات التعلم أو العكس
ا.ال  بسيطة أكثر فاعلية وكفاءة إذا مت حزمها بشكل مناسب وتقدميها للطلبة املناسبة أيضا

8  
لذلك حنن حباجة  .يوضح التفسري السابق أن عملية التعلم تعتمد على إيصاهلا

إىل وسائط تعليمية مثرية لالهتمام قادرة على دعوة الطلبة لالستماع إىل املواد وفهمها 
ا  .جيدا

                                                           
  8 Hidayati, N., Sulistyani, D., & Rahardjo, D. T. 2013), Perbedaan Hasil Belajar Peserta 

didik Antara Menggunakan Media Al kutayyib dan Tanpa Al kutayyib,  I(1), hlm. 164-172 
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)كتاب اجليب( هو وسائط مطبوعة   Pocket bookللغة اإلجنليزية ب أو ابالكتيّ 
كتاب اجليب هو كتاب صغري ميكن ختزينه يف اجليب ويسهل محله يف أي  .صغرية
لذلك ميكن االستنتاج أن كتاب اجليب  .كتاب الكتيب كتاب صغري يسهل محله .مكان

 .وعملي للحمل والقراءةهو كتاب صغري احلجم وخفيف الوزن وميكن ختزينه يف اجليب 
ُتستخدم وسائل كتاب اجليب كأداة لنقل املعلومات حول املوضوع وغريه يف اجتاه واحد 
، حبيث ميكن للطلبة تطوير إمكاَّنت الطلبة لتصبح متعلمة مستقلة. يف حي أن معىن 
املفردات هو جمموعة من الكلمات أو كنوز الكلمات اليت يعرفها شخص ما أو كيان 

 9جزء من لغة. آخر هو 
وسائط التعليم اليت يستخدمها املدرسون يف تعليم املفردات هي وسائط الصور 
املرئية ، وهي بطريقة حفظ املفردات اليت ال تزال موجهة حنو املدرس ، ويتم إجراؤها يف 
الفصل فقط. أما عن مزااي وعيوب وسائط الصور يف حتسي إتقان املفردات هي كما 

( التغلب 3( توضيح املشكلة، 2( سهولة احلصول عليه، 1الصور ؛  مزااي وسائط .اييل
( توضيح مشكلة سوء الفهم يف أي جمال ، وذلك ملنع أو تربير 4على قيود املالحظة ، 

( 2( الوسائط املرئية فقط، 1سوء الفهم. يف حي أن أوجه القصور يف وسائط الصور ؛ 
( التأكيد فقط على اإلدراك 3رية ، حجم الصورة غري الدقيق للتدريس يف جمموعات كب

( تتطلب موارد حمدودة ومهارات دقيقة لالستفادة منها. يف حي أن 4احلسي للعي ، 
وسائط التعلم املفردات اليت سيتم تطويرها هي وسائط الكتيب )كتاب اجليب( ، متكن 

ا للمادة التعليمية ن مزااي أما ع .للطلبة حفظ املفردات أينما ومىت بشكل مستقل وفقا
( ميكن أن يكون استخدام وسائط الكتب أو كتب اجليب 1وعيوب وسائط الكتيب. 

                                                           
 9 Syaiful Mustofa, Strateegi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN MALIKI 

Perss), 2011, hlm.61. 



6 
 

وسائل بديلة ُتستخدم لدعم عملية التعلم السلسة يف الفصل وخارجه بتصميمها الصغري 
( ميكن تقدي الرسائل أو املعلومات 2والعملي حبيث ميكن محلها يف كل مكان ، 

ون أكثر إاثرة لالهتمام إذا كانت جمهزة ابلصور واأللوان ( سيك3التعليمية يف عدد كثري ، 
( كان من السهل القيام مبراجعة وسائط الكتيب. يف غضون ذلك ، غياب 4، 

ا ، 1اإلعالميي للكتيب.  ( جودة الورق ليس من السهل 2( عملية التصنيع طويلة جدا
ارة. لذلك ، إذا مت ( احلجم صغري نسبياا ، يزيد من احتمالية اخلس3متزيق الوسائط ، 

النظر إليها من مزااي وعيوب الوسيلتي ، فإن أفضل وسائل الستخدامها يف تعلم 
املفردات هي وسائط الكتّيب. إعالم الُكتيب ، حيتوي على جمموعة من املفردات من 

ا للمادة التعليمية ، واليت حتتوي على   فصول. 6الكتب املدرسية العربية ، وفقا
درسة مبامن املالحظات، من املعروف أن طلبة الصف الث بناءا على نتائج

يث و رتيبة ، حقة تبدت بطرييزالون حيفظون املفرداال املتوسطة اإلسالمية هداية املبتدئي 
كون سلبية تىل أن إيل تشتكي الطلبة أكثر من صعوبة حلفظ املفردات، مما جيعل الطلبة مت

ليت مل ة أو استعدعقوابت على الطلبة غري امليف حفظ املفردات. على الرغم من وجود 
 حتفظ املفردات.

ن ع يقل الما  ابلنسبة ألهداف إيداع املفردات من الصف الثامنة، جيب حفظ
ط. يؤدي غياب مفردة فق 100مفردة يف فصلي دراسيي. لكن حددت الباحثة    100

 .طلبةالوسائط الداعمة لتحفيظ املفردات إىل عدم إتقان مفردات لدى ال
املتوسطة طالاب يف مدرسة  45فيما يلي اجملموعة من الصف الثامن أ، إبمجايل 

1.اإلسالمية هداية املبتدئي جايت أغونج 0  

                                                           
 1 0 Hasil observasi di MTs Hidayatul Mubtadiin Jati Agung Lampung Selatan, tanggal 25 

januari 2020 
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 1. 1اجلدول 
1بياَّنت الطلبة حافظ املفردات 1 

 الفصل
 (xعدد الطلبة حافظ املفردات )

x≥50 x≤50 
 30 15 الثامن أ

 30 15 العدد
 

بة اليت ن الطلابق أحفظ املفردات العربية للصف الثامن الستظهر بياَّنت نتائج 
مفردة. وهذا  50مفردة أكثر من أن الطلبة اليت حفظت أكثر من  50حفظت أقل من 

ا حبي له يف محميكن  ث اليدل على نقص الطلبة يف حفظ املفردات ألن الكتاب كبري جدا
و ما ردات هملفايف حفظ  أي مكان. بناءا على البياَّنت، فإن اخنفاض حتصيل الطلبة

 جيعل من الصعب على الطلبة يف فهم األسئلة واإلجابة عليها.
بناءا على نتائج املقابالت مع مدرس اللغة العربية من الصف الثامن. أن أحد 
معوقات حفظ مفردات لدى الطلبة قد يكون بسبب خلفيتهم التعليمية السابقة. بعض 

إلسالمية اليت درست مواد اللغة العربية، وبعضهم من الطلبة خترج من مدرسة اإلبتدائية ا
خترجوا من مدرسة االبتدائية احلكومية الذين مل يدرسوا اللغة العربية. قال إنه مل يطور 
وسائل الكتّيب املفردات كمرجع للطلبة يف حفظ املفردات العربية بشكل عملي أكثر و 

ثة املقابالت مع العديد من طلبة ميكن القيام به يف أي مكان و زمان. كما أجريت ابح
، أن الطلبة حباجة إىل  املتوسطة اإلسالمية هداية املبتدئيالصف الثامن يف مدرسة 

وسائل اإلعالم اليت تسهلهم حلفظ املفردات العربية. جيب أن تتمتع وسائل اإلعالم 
                                                           
 1 1 Data siswa hafalan mufradat dari guru mata pelajaran bahasa arab MTs Hidayatul 

Mubtadiin Jati Agung Lampung Selatan. 
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1.بسحرها اخلاص، حىت تكون الطلبة متحفزة وال يشعرون ابمللل من وسائل اإلعالم 2 
رأت الباحثة فإن وسائل اإلعالم الُكَتيِّب فعايل جداا يف زايدة إتقان الطلبة للمفردات، 
ألن هذه الوسائل عملية وخلصت كل املفردات املوجودة يف الكتب املدرسية. مثل 
ا  الدراسات السابقة اليت استخدمت وسائط الكتيب أو كتب اجليب ، إهنا مناسبة جدا

لفرق بي البحث السابق و وسائل اإلعالم الذي ستطوره الباحثة لالستخدام يف التعلم. ا
هو أن الوسائط السابقة كانت وسائط تعليمية عربية لكنها ركزت على علم النحو و بناء 
اجلمل ، بينما ركزت هذه الوسائط على املفردات حىت تتمكن من حتسي إتقان الطلبة 

وان التطوير وسائل اإلعالم الكتّيب للمفردات. هذا هو سبب اهتمام الباحثة أبخذ عن
مفردات، وبصرف النظر أّن املدرسة مل يستخدم هذه الوسائط من قبل ، ألن هذه 

 الوسائط فعالة للغاية.
عالم هو ئل اإلوسا بناءا على نتائج املقابلة أعاله ، ميكن االستنتاج أن نقص

سائط تعلم و ة إىل طلبال أحد العوامل اليت تعيق الطلبة عن حفظ املفردات. وهبذا حتتاج
لى مدون عيعت مفردات عملية ، حىت يتمكنوا من حفظ املفردات بشكل مستقل ، وال

 التعلم يف الفصل.
 

 تعريف املشكلة  .ب
جودة يف ت املو شكالبناءا على خلفية املشكلة اليت مت ذكرها ، ميكن تعريف امل

 يل:و التالنحهي على ا مدرسة املتوسطة اإلسالمية هداية املبتدئي جايت أغونج
 ات.قلة استخدام املدّرسي للوسائل اإلعالمية يف تعليم املفرد.۱
 صعوبة الطلبة حلفظ ااملفردات على..۲

                                                           
 1 2 Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa Arab MTs Hidayatul Mubtadii 

Jati Agung Lampung Selatan, tanggal 25 januari 2020. 
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 ديد املشكلةحت .ج
بناءا على حتديد املشكالت املذكورة ، حددت الباحثة هذا البحث ليكون أكثر 

 تركيزاا ، على النحو التايل:
   الكتّيب يف درس اللغة العربية لرتقية  يهدف هذا البحث إىل تطوير وسائل. ۱

استيعاب املفردات للصف الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية هداية املبتدئي جايت 
 أغونج.

ا للمادة .۲ املفردات املأخوذة مبنية على كتب الدراسة العربية للصف الثامن وفقا
 التعليمية ، ومأخوذة من مراجع أخرى مثل القاموس العربية.

 هذا البحث لتحديد استجابة املستخدمي من املدرسي والطلبة. مت إجراء.۳
 مشكلة البحث.  د

 استنادا إىل تعريف و حتديد املشكلة املذكورة، فمشكلة البحث هي:
 كيف تطوير وسائل كتاب اجليب لتحسي استيعاب املفردات لطلبة الصف .۱

 الثامن ؟
 اجليب املفردات ؟كيف استجابة املدّرسي والطلبة عن تطوير وسائل كتاب .۲

 

 أهداف البحثه.  
 استنادا إىل مشكلة البحث السابقة، أهداف هذا البحث هي:

ملعرفة  تطوير وسائل كتاب اجليب لتحسي استيعاب املفردات العربية للصف  .1
 الثامن ؟

ملعرفة استجابة املدّرسي والطلبة عن تطوير وسائل كتاب اجليب لرتقية استيعاب  .2
 املفردات ؟
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 البحثأمهية  .و
ا هذا البحث لعامة الناس يف عامل التعليم، مبا يف ذلك هي   أنمل أن يكون مفيدا

 كما يلي:
 األمهية التطبقية .1

 مدرس .أ
مع وجود هذه الوسائط التعليمية، ميكن أن يسهل على املدّرسي نقل 

 املعلومات واملواد التعليمية ، وخاصة املفردة العربية.
 الطلبة .ب

اإلعالم لتسهيل حفظ املفردات العربية عمليا. تعريف الطالب على وسائل 
 وميكن القيام بذلك يف أي مكان ويف أي وقت.

 الباحثةج. 
زايدة البصرية واخلربة ومهارات البحث فيما يتعلق بتطوير وسائط كتاب اجليب 

 املفردات
 

  األمهية النظرية .2
فيما ميكن استخدام نتائج هذه الدراسة كمقارنة وميكن استخدامها كمرجع 

 .يتعلق بتطوير وسائط كتب جيب املفردات لتحسي إتقان املفردات العربية
 

 فوائد البحث .ز
كمدخل يف تعلم اللغة العربية ابستخدام وسائط الكتيب حبيث يسهل على  .1

 الطالب حلفظ املفردات العربية
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كدافع للمدرسي الستخدام وسائل التعليمية، حبيث يسهل فهم درس اللغة  .2
 العربية

كتجديد لبحوث أخرى تتعلق بتطوير وسائل الكتّيب لتسهيل حفظ املفردات  .3
 العربية على الطالب

 .كمراجع إضافية ميكن أن توفر معلومات ملزيد من البحث .4
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 الباب الثاين
 اإلطار النظري

 مناذج تطوير الوسائل .أ

التدريس هو وفر بعض اخلرباء استخدام تطوير منوذج التدريس املناسب. منوذج 

خطة أو منط سيتم استخدامه لتشكيل منهج ، لتصميم مواد التعلم ، وكدليل تعليمي يف 

1الفصل أو يف أماكن أخرى. يُعراف النموذج أبنه متثيل لعملية يف شكل رسم بياين أو   3

1سردي ، مما يُظهر هيكلها وعناصرها الرئيسية. 4 

التوجيه واالستجابة للتحفيز أثناء أمهية منوذج التعلم البناء القادر على توفري 

1عملية التعلم.  فيما يلي بعض مناذج التطوير اليت ُتستخدم غالباا يف البحث.  5

 منوذج بورغ وغال  (1

( اإلمكاَّنت 1خطوات، على النحو التايل:  10يتكون منوذج بورغ وغال من 

تصميم ، ن صحة ال( التحقق م4( تصميم املنتج ، 3( مجع البياَّنت ، 2واملشكالت ، 

استخدام التجرييب ،  (8( مراجعة املنتج ، 7( جتارب املنتج ، 6( مراجعة التصميم ، 5

 ( اإلنتاج الضخم.10( مراجعة املنتج ، 9

                                                           
 1 3 Chusnul Nurroeni,” Keefektifan Penggunaan Model Mind Mapping Terhadap Aktivitas 

dan Hasil Peserta didik”, Journal of Elementary Education, no.2 , vol.1, 2013. H.2 

 1 4 Yuberti, "Penelitian dan Pengembangan" yang Belum Diminati dan Perspektifnya”, 

Artikel, h.9 

 1 5 Koderi, “Penerapan Model Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis SAVI(Somatis, 

Auditori, Visual, Intelektual) dalam Meningkatkan Hassil Belajar Peserta Didik”, Jurnal Al Bayan, 

No.1, Vol.10, 2018. H.2 
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 منوذج التطوير بورغ وغال:هذه هي خطوات 

 2.1الصورة 
1منوذج التطوير بورغ وغال 6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 منوذج س. تياجاراجان   (2

ات تسمى خطو  4خطوات منوذج التطوير الذي طورته س. تياجاراجان هلا 

4D :( مرحلة التعريف )1، وهيdefine، ) 2( مرحلة التصميم )design ، )3 مرحلة )

 (.disseminate( مرحلة النشر )4( ، developالتطوير )

 

                                                           
 1 6 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm. 298. 

اإلمكاَّنت 
 واملشكالت

التحقق من  تصميم املنتج مجع البياَّنت
 التصميم

 مراجعة
 التصميم

املنتج مراجعة جتارب املنتج  استخدام جترييب 

املنتج مراجعة  

 

 اإلنتاج الضخم
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 :س. تياجاراجانمنوذج التطوير هذه هي خطوات 

 
 
 
 

 2.2الصورة 
1س. تياجاراجانمنوذج التطوير  7 

 
 ADDIEتطوير  منوذج (3

راحل، م 5الذي طورته ديك و كاري من هلا  ADDIEخطوات منوذج تطوير 

 التقييم. (5( التنفيذ ، 4( التطوير ، 3( التصميم ، 2( التحليل ، 1وهي: 

 :ADDIEمنوذج التطوير هذه هي خطوات 

  
 

 

 
 2.3الصورة 
1منوذج التطوير  8

ADDIE 

                                                           
 1 7 Trianto Ibnu Badar Al Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, 

dan Konstektual, (Jakarta: Prenada Media, 2014). Hlm. 232-235. 

 التعريف

 التطوير النشر

 التصميم

  التنفيذ التقييم

 التحليل التصميم التطوير
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 R&Dنوع البحث الذي تستخدمه الباحثة يف هذا البحث هو البحث والتطوير 

(Research and Development.)  طورت الباحثة وسائط الكتيب لتحسي إستيعاب

املفردات العربية لدى طالب الصف الثامن مبرسة املتوسطة. البحث والتطوير هو طريقة 

حبث ُتستخدم إلنتاج منتجات معينة واختبار فاعلية هذه املنتجات. ليكون قادراا على 

تبار فعالية هذه املنتجات إنتاج منتجات معينة تستخدم األحباث اليت حتتاج إىل حتليل واخ

1حىت تتمكن من العمل يف اجملتمع األوسع ، يلزم البحث الختبار هذه املنتجات. 9  

هي طرق حبث تستخدم إلنتاج منتجات معينة  (R & D) طرق البحث والتطوير

2و اختبار فعالية تلك املنتجات. الذي  ADDIEيستخدم هذا منوذج التطوير منوذج   0

طوره ديك وكاري. يُعراف منوذج التطوير أبنه عملية تصميم مفاهيمي يف حماولة لتحسي 

وظيفة النماذج احلالية ، من خالل إضافة مكوَّنت التعلم اليت تعترب لتحسي جودة 

2حتقيق األهداف. 1  

 

 
                                                                                                                                                               
1 8 Molenda M, In Search of the elusive ADDIE mode. Performance improvement, 42(5), hlm. 34-

36. Copyright by ABC-Clio, santa Barbara, CA 2003 (http://www.indian.edi) diakses pada 25 

maret 2016. 

 1 9 Budi Purwanti, “Pengembangan Media Video Pembelajaran Matematika dengan Model 

Assure”, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, Vol.3, No.1, 2015. Hlm.1 

 2 0 Sri Haryati, “Research and Development (R&D) Sebagai Salah Satu Model Penelitian 

dalam Bidang Pendidikan”,h.2 

 2 1 Sugiarta dan Awandi  nopyan, “Pengembangan odel Pengelolaan Program 

Pembelajaran Kolaboratif untuk Kemandirian Anak Aalanan DiRumah Singgah”, Disertasi upi 

Bandung, 2007, hlm.11. 

http://www.indian.edi/
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 :ADDIEمنوذج التطوير هذه هي خطوات 

 

 

 

 2.4الصورة 
2منوذج املستخدم هو منوذج التطوير  2

ADDIE 
 

 مرحلة التحليل  .1

ب خصائص الطال استكشافعند إعداد مادة التدريس ، من الضروري 

والذكاء  ألسريةوف ااملتعلقة هبويتهم وثقافتهم وأسلوب التعلم ومهارات اللغة والظر 

ملعلومات  هذه ا خدامواالستعداد للتعلم واملواهب واخلصائص الشخصية األخرى ، مث است

 م.لتعلاكتحليل احلاجة يف إعداد املواد. تعليم أو أي شيء متعلق بنجاح 

 مرحلة التصميم .2

  لوسائطيم االتصميم هي مرحلة تصميم الوسائط اليت تتضمن من تصم مرحلة

 كامال.

                                                           
2 2 Molenda M, In Search of the elusive ADDIE mode. Performance improvement, 42(5), hlm. 34-

36. Copyright by ABC-Clio, santa Barbara, CA 2003 (http://www.indian.edi) diakses pada 25 

maret 2016. 

  التنفيذ التقييم

 التحليل التصميم التطوير

http://www.indian.edi/
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 مرحلة التطوير  .3

خلرباء. ادخالت لى مهتدف هذه املرحلة إىل إنتاج أدوات تعليمية منقحة بناءا ع

 نتج من قبل اخلرباء.( مرحلة التحقق من امل2( صياغة الكتّيب. 1وتشمل هذه املرحلة: 

 مرحلة التنفيذ  .4

يف  طويرهامت ت املرحلة وهي مرحلة تنفيذ التصاميم واألساليب اليتيف هذه 

 مواقف حقيقية ، وابلتحديد يف الفصل.

 مرحلة التقييم  .5

، وهي عملية يتم إجراؤها  ADDIEالتقييم هو املرحلة اخلامسة من منوذج 

2لتحديد القيمة والسعر والفوائد للعنصر. 3  

 اإلطار النظري .ب

 الوسائل التعليمية .1

 الوسائل التعليمية تعريف  .أ

ا للغاية ، ألن اللغة  يعد تطبيق الوسائل التعليمية يف تعلم اللغة العربية أمراا مهما

العربية هبا مستوى من التعقيد وتتطلب استيعاابا كبرياا ، إىل جانب ذلك ، ميكن للوسائط 

                                                           
 2 3 Nawang Wulandari, “Peengembangan Buku Saku Intensifikasi Bahasa Arab di IAIN 

Metro dengan Menggunakan Model ADDIE”, Al-Fathin, Vol.1, (2018), hlm.168-171. 
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ا أن جتعل التعلم ابللغة العربية فعاالا. ابستخدام وسائط التعلم ، سيوفر الدافع للتعلم  أيضا

2ويوفر حافزاا لالستعداد للتعلم. 4  

واليت تعين الوسيط أو املقدمة ،  mediusأتيت كلمة الوسائل من الكلمة الالتينية 

بينما يف اللغة العربية ، الوسائط هي )وسائل( أو مقدمة لرسالة من املرسل إىل مستلم 

2الرسالة. أو مادة تعليمية ، مثل: الكتب  وسائل التعليمية هي وسيلة مادية لنقل حمتوى  5

2واألفالم ومقاطع الفيديو وما إىل ذلك. 6  

الوسائل التعليمية هي وسيلة مت تصميمها لتلبية االحتياجات املختلفة ملتعلمي 

اللغة األجنبية ، عندما يصعب العثور على واحد أو كل العوامل اليت تؤثر على اكتساب 

هي أداة تعمل على نقل رسائل التعلم ، بينما التعلم لغة اثنية. وسائل اإلعالم التعليمية 

هو عملية اتصال بي املتعلمي واملدرسي ومواد التدريس. لن يتم االتصال دون مساعدة 

2وسائل نقل الرسائل أو وسائل اإلعالم. 7 

الوسائط التعليمية هي أحد األشياء اليت ميكن استشعارها ، وخاصة البصر 

صل الدراسي ، حيث يتم استخدامها كوسيلة مساعدة والسمع ، داخل وخارج الف

                                                           
 2 4 Aminudin, “Media Pembelajaran Bahasa Arab”, Jurnal Al Munzir, No.2, Vol.7,  2014. 

H.4 

 2 5 Azhar Rasyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), h.3 

 2 6 Sri Maiyena,” Pengembangan Media Poster Berbasis Pendidikan Karakter Untuk 

Materi Global Warming”, Jurnal Materi dan Pendidikan Fisika, No.1, Vol.3, 2013. H.2 

 2 7 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang 

Press, 2009), h.19 
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متصلة )وسائط االتصال( يف عملية تفاعالت التدريس والتعلم لزايدة فاعلية خمرجات 

2تعلم الطالب. معىن الوسائط هو أي شيء ميكنه نقل املعلومات من مصدر   8

شكل  املعلومات إىل متلقي املعلومات. إذن ، وسائط التعلم هي برجميات ، وهي يف

رسائل أو معلومات تعليمية يتم تقدميها ابستخدام جهاز داعم حبيث ميكن نقل الرسالة 

2أو املعلومات. 9  

ا على أهنا أي شيء ميكنه نقل انطباع البياَّنت لتحفيز  يتم تعريف الوسائط أيضا

أفكار ومشاعر واستعداد الطالب حىت يتمكنوا من تشجيع إنشاء عملية التعلم يف 

3أنفسهم. دة الدافع لدى الطالب بسبب استخدام الوسائط التعليمية ، وتقدي زاي  0

معلومات مثرية لالهتمام ، واليت تؤثر نفسيا ، للطالب حبيث يسهل تفسري البياَّنت ، 

 وضغط املواد هي بعض فوائد استخدام وسائط التعلم

هم فتسهيل و ب ، الوسائل التعليمية املناسبة ، ُتستخدم جلذب انتباه الطال

اصة يف ية ، خلعربالطالب للمواد. لذلك ، هناك حاجة إىل االبتكار يف تعلم اللغة ا

 استخدام وسائط التعلم كأداة تعليمية لتحقيق هدف التعلم.

                                                           
 2 8 M.Ramli, “Media Pembelajaran dalam Perspektif Al Qur’an dan Al Hadits”,  Ittihad 

Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan, no.23, Vol.13, 2015. H.3 

 2 9 Ali Muhson,” Pengembanga n Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi”,  

Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, No.2, Vol.8, 2010. H.3 

 3 0 Maksudin, “Media Pembelajaran Bahasa Arab”, No.2, Vol.2, 2006. H.2 
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وابلتايل ، ميكن استنتاج أن الوسائط هي حاوية للرسائل اليت يريد املصدر أو 

ليت بدورها ميكن أن تساعد يف القناة إعادة توجيهها إىل اهلدف أو املستلم للرسالة ، وا

3عملية حتقيق أهداف التعلم. 1  

 خصائص الوسائل التعليمية .ب

ط وما وسائتعترب خصائص الوسائل التعليمية مؤشرة على سبب استخدام ال

ه. لى القيام بعفاءة( قل كميكن أن تفعله وسائل اإلعالم وقد ال يكون املدرس قادراا )أو أ

 فيما يلي خصائص الوسائط:

 (fixative property) ص التثبيتةخصائ .1

دث أو  يل حتصف ميزة التثبيت هذه الوسائط اليت لديها القدرة على تسج

أشرطة  وسائط خدامكائن وختزينه وحفظه وإعادة بنائه ، وميكن فرزها وترتيبها ابست

 الم.األفو الفيديو ، واألشرطة الصوتية ، والتصوير ، وأقراص الكمبيوتر ، 

 (Manipulative Property) خصائص املتالعبة .2

هذه اخلاصية املتالعبة هي قدرة وسائط ميكنها تغيري حدث أو كائن إىل حدث 

قصري. على سبيل املثال ، حدث يستغرق ما يصل إىل أايم وميكن تقدميه يف غضون 

 دقائق للطالب. 3دقيقتي إىل 
                                                           
 3 1 Ali Muhson, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi”,  

Hlm.3 
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 (Distributive Property)خصائص التوزيع  .3

ح هذه اخلاصية التوزيعية حلدث أو كائن ليتم نقله يف الوسائط ، ميكن أن تسم

عرب الفضاء ، ويف نفس الوقت يتم تقدي هذه األحداث للطالب الذين لديهم نفس 

3حافز التجربة حول احلادث. 2  

 وظائف و أمهية الوسائل  .ج

ا للغاية ، ألنه يف هذه  يف عملية التدريس ، يعترب موقع وسائط التعلم مهما

مساعدة املواد غري الواضحة املقدمة ابستخدام الوسائط كوسيط. ميكن األنشطة ميكن 

3تبسيط تعقيد املواد التعليمية مبساعدة الوسائل التعليمية. الوسائل التعليمية أو الكتب   3

اليت تسمى الوسائط التعليمية هلا وظائف عديدة. هناك أربع وظائف ، خاصة الوسائط 

، )ب( الوظيفة العاطفية ، )ج( الوظيفة املعرفية ، )د(  املرئية ، وهي )أ( وظيفة االنتباه

3الوظيفة التعويضية. 4  

معىن وظيفة االنتباه هو توجيه وجذب انتباه الطالب يف عملية التعلم حبيث 

ا من قبل الطالب.  ميكن نقل املواد التعليمية اليت يقدمها املدرسون وقبوهلا وفهمها جيدا

اعر الطالب عند القراءة / الرؤية ، وكذلك مساع وسائط تعين الوظيفة العاطفية إاثرة مش

                                                           
 3 2 Ibid., hlm. 12-13 

 3 3 Elis Mediawati, “Pembelajaran Akuntansi Keuangan Melalui Media Komik Untuk 

Meningkatkan Prestasi Mahapeserta didik”,  Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol.12, No.1, 2011. 

Hlm.3 

 3 4 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, hlm.20. 
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التعلم املقدمة. الوظيفة املعرفية ، وهي وسائط التعلم اليت تتضمن الصور ، واملمارسات 

اليت ستسهل على الطالب تذكر املعلومات من وسائط التعلم املتعلقة ابملواد التعليمية. يف 

هتدف إىل استيعاب الطالب الضعفاء  حي أن الوظيفة األخرية هي وظيفة تعويضية

 والبطيئي يف التقاط معلومات الدرس شفهياا.

ميكن لوسائط التدريس أن تولد رغبات واهتمامات جديدة يف عملية التدريس، 

وتولد الدافع والتحفيز ألنشطة التعلم ، وحىت جتلب التأثريات النفسية على الطالب. 

لة التوجيه التدريسي بشكل كبري على فعالية سيساعد استخدام وسائط التدريس يف مرح

عملية التعلم وإيصال الرسائل وحمتوى الدروس يف ذلك الوقت. إىل جانب إاثرة دافع 

ا على حتسي  واهتمام الطالب ، ميكن أن تساعد وسائل اإلعالم التعليمية الطالب أيضا

بياَّنت ، وتكثيف الفهم ، وتقدي البياَّنت بطريقة شيقة وموثوقة ، وتسهيل تفسري ال

3املعلومات. تعمل الوسائط التعليمية على استيعاب الطالب الضعفاء والبطيئي يف   5

3قبول وفهم حمتوى الدرس الذي يتم تقدميه مع النص أو تقدميه شفهياا. 6  

يتمثل األثر اإلجيايب الستخدام الوسائط كجزء ال يتجزأ من التعلم يف الفصل 

3فيما يلي: 7  

                                                           
 3 5 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), hlm. 15 

 3 6 Ibid. hlm.17 

 3 7 Rudi Susilana dan Cepi Riyana, Media Pembelajaran (Bandung: Wacana Prima, 2009), 

hlm.10 



23 
 

 املواد التعليمية معياراا أكثريصبح تسليم  .1
 يصبح التعلم أكثر إاثرة لالهتمام .2
 يصبح التعلم أكثر تفاعلية .3
 ميكن تقصري وقت التعلم املطلوب .4
 ميكن حتسي جودة خمرجات التعلم للطالب. .5
صممة لم مميكن إعطاء التعلم يف أي مكان وزمان إذا كانت وسائط التع .6

 لالستخدام الفردي.
  للطالب جتاه املواد التعليميةزايدة املوقف اإلجيايب .7
لعبء قليل اكن تيتغري دور اختصاصي التوعية إىل اجتاه أكثر إجيابية ، ومي .8

 نه.تخلص م الامللقى على عاتق املدرس لتوضيح املوضوع بشكل متكرر أو حىت
 

 خصائص الوسائطد.  

لتجميع أو مع تطور الوسائط أبنواعها وأشكاهلا املختلفة ، بذل اخلرباء جهوداا 

3تصنيف الوسائط ، مبا يف ذلك: 8  

ا لرودي بريتز ، ميكن تقسيم الوسائط إىل ثالثة عناصر بوكو ، وهي:  .1 وفقا

تصنيفات للوسائط: الوسائط  8الصوت ، واملرئي ، واحلركة حبيث يكون هناك 

السمعية والبصرية املتحركة ، والوسائط السمعية والبصرية الصامتة ، والوسائط 

                                                           
 3 8 Lyus Firdaus, “Komik Sebagai edia Pembelajaran Bahasa Arab”, Al-‘Arabiyah, Vol. 3, 

No. 1, (2006), h.4 
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شبه املتحركة ، والوسائط املرئية املتحركة ، والوسائط الصوتية ، وسائل السمعية 

 االعالم املطبوعة.

ا لبرينج ميكن تقسيم الوسائط إىل  .2 نوعاا من الوسائط املستخدمة يف  13وفقا

عملية التدريس والتعلم ، وهي: الكائنات ، والنماذج ، والصوت املباشر ، 

طبوعة ، وتعلم اإلرهاب ، واللوحات والتسجيالت الصوتية ، والوسائط امل

البيضاء ، ووسائط الشفافية ، واملسلسالت ، واألفالم اإلطارية ، واألفالم 

 التليفزيونية و صورة.

ا جلاجين، ميكن تصنيف الوسائط إىل  .3 أنواع ، وهي: األشياء اليت سيتم  7وفقا

والصور  عرضها ، واالتصال الشفوي ، والوسائط املطبوعة ، والصور الثابتة ،

 املتحركة ، واألفالم الصوتية ، وآلة التعلم.

 أنواع الوسائل التعليمية .ه

 عدة أنواع من الوسائل التعليمية هي كما يلي:

 الوسائل البشرية (1

تعد الوسائط املعتمدة على اإلنسان أقدم الوسائط املستخدمة لنقل الرسائل أو 

كان هدفنا هو تغيري   املعلومات وتوصيلها. هذه الوسائط مفيدة بشكل خاص إذا

 املواقف أو الرغبة يف املشاركة بشكل مباشر يف مراقبة املتعلمي
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 الوسائل الطباعة (2

كل  شئط يف لوسااهذه الوسيلة هي الوسيلة األكثر شيوعاا. عادة ما تكون هذه 

 كتب وجمالت وجمالت وما إىل ذلك.

 الوسائل املرئية (3

هلذه  . ميكنتعلمة يف عملية الالوسائط املرئية هي وسيلة هلا دور مهم للغاي

 الوسائط أن تسهل على الطالب فهم الدرس.

 الوسائل السمعية والبصرية (4

 رة.الوسائط املرئية واملسموعة هي وسيلة جتمع بي الصوت والصو 

 الوسائل احلاسوبية (5

ليت تعمل  التعلم ية اميكن أن تساعد هذه الوسائط املستندة إىل الكمبيوتر يف عمل

 مات واملواد التعليمية والتمارين.كمقدم للمعلو 

 الكتّيب .2

 تعريف الكتّيب .أ

3الكتّيب الكتاب الصغري. الكتّيب )كتاب اجليب( ابللغة اإلجنليزية يعين   9

pocket book ا لقاموس عبارة عن كتاب صغري يسهل  pocket book، فإن  Encharta. وفقا

                                                           
 3 9 Kamus Al Munawir, hlm.1187 
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وخفيف الوزن وميكن محله. لذلك ميكن االستنتاج أن الكتاب هو كتاب صغري احلجم 

4ختزينه يف اجليب وعملي للحمل والقراءة. تعريف كتاب اجليب يف القاموس   0

اإلندونيسي الكبري ، كتب اجليب هي كتب صغرية ميكن ختزينها يف اجليب ويسهل محلها 

يف أي مكان. يتم طباعة كتب اجليب حبجم صغري جلعلها أكثر كفاءة وعملية وسهلة 

4االستخدام. 1  

 ضعف وسائط الكتّيب مزااي و .ب

 مزااي الكتيب ميداي .1

 فيما يلي بعض مزااي وسائط الكتّيب:

ميكن أن يكون استخدام وسائط الكتّيب أو كتب اجليب وسيلة بديلة ُتستخدم  (أ

لدعم عملية التعلم السلسة داخل الفصل وخارجه بتصميمها الصغري والعملي 

4حبيث ميكن محلها يف كل مكان. 2  

 أو معلومات التعلم أبعداد كبرية.ميكن تقدي الرسائل  (ب

 سيكون أكثر جاذبية إذا كان مزوداا ابلصور واأللوان. (ج
                                                           
 4 0 Nurul Hidayati, Jamzuri, Dwi Teguh Rahardjo, “Perbedaan Hasil Belajar Peserta didik 

Antara Menggunakan Media Al kutayyib dan Tanpa Al kutayyib pada Materi Kinematika Gerak 

Melingkar Kelas X”, Jurnal Pendidikan Fisika, Vol. 1, No.1, 2013. H.3 

 4 1 Sulistyani,, Jamzuri, dan rahardjo, “Perbedaan Hasil Belajar Siswa antara 

Menggunakan Media Pocket Book dan Tanpa Pocket Book pada Materi Kinematika Gerak 

Melingkar Kelas X”,  Jurnal Pendidikan Fisika, vol.1, no.1, 2013, hlm.164-172 

 4 2 Yuli Anggraeni, “Pengembangan Media Pembelajaran Pocket book  Untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta didik pada Pelajaran PAM”, Jurnal Kajian Pendidikan 

Akuntansi Indonesia, 2, (2016), h.3 
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4إصالح ومراجعة الكتيب أسهل يف القيام به. (د 3  

 ضعف وسائط الكتيب .2

 ومن ضعف وسائط الكتيب ما يلي:

ا. (أ  عملية التصنيع طويلة جدا

 ب.لطالااملواد املطبوعة السميكة للغاية ستكون مملة وتثري اهتمام  (ب

4إذا كان الغالف والورق سيئي ، فإن املادة املطبوعة ستتلف بسهولة ومتزق. (ج 4  

4حجم كتاب اجليب الصغري ، ومن املرجح أن تضيع. (د 5  

 تدريس اللغة العربية  .3

 تعريف تدريس اللغة العربية .أ

التدريس هو عملية تفاعل تواصل بي مصادر التعلم و املدرسي والطالب. 

ميكن تنفيذ تفاعل االتصال هذا وجهاا لوجه يف أنشطة التعلم ، أو بشكل غري مباشر 

ميكن القيام به ابستخدام الوسائط ، واليت سبق أن حددت منوذج التعلم الذي سيتم 

                                                           
 4 3 Ria Anjelita, Syamswisna, Eka Ariyati, “Pembuatan Buku Saku Sebagai Media 

Pembelajaran Pada ateri Aamur Kelas X SMA”, hlm.2. 

 4 4 Ibid,.hlm.2 

 4 5 Yuli Anggraeni, “Motivasi Belajar Peserta didik pada Mata Pelajaran Praktik Akuntans 

Manual….”, Skripsi UNY, hlm.47 
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4تطبيقه. عرفة حول موضوع أو مهارة من خالل التدريس هو إتقان أو اكتساب امل 6

4التعلم أو اخلربة أو التعليمات. 7  

اللغة العربية من املوضوعات اليت حتتل مكانة مهمة يف عامل التعليم يف 

إندونيسيا. يف مستوايت وبرامج دراسية معينة ، يقوم اجلميع بتدريس اللغة العربية كجزء 

األخرى. عالوة على ذلك ، يف مؤسسات من مادة جيب تدريسها ابلتوازي مع املواد 

4الرتبية اإلسالمية ، تعترب اللغة ضرورة لتعليم الطالب. 8  

 مفردات.  4

 تعريف مفرداتأ.   

املفردات هي جمموعة من الكلمات أو كنز دفي من الكلمات املعروفة لشخص 

4أو كيان آخر هو جزء من لغة معينة. تكون املفردات هي جمموعة من الكلمات اليت ت  9

 منها اللغة.

                                                           
 4 6 Rusman, Deni Kurniawan, Cepi Riyana, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Mengembangkan Profesionalitas Guru. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 

h.16. 

 4 7 Robiati Miftahul Ulya, “Keefektifan Penggunaan Media Hamburger Mufrodat Pada 

Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab Peserta didik Kels VII MTs NU Demak Ajaran 2014/2015”, 

Journal of Arabic Learning and Teaching, vol.5, no. 1, (2016), hlm.2 

 4 8 Syarfah Haini, Mua’allim Wijaya, “Metode Mimicry-Memorization dalam 

Meningkatkan Penguasaan Mufrodat Peserta Didik di Madrasah”, Jurnal Studi Keislaman dan 

Ilmu Pendidikan, Vol. 6, No. 1, (2018), h.3 

 4 9 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki 

Perss), 2011, h.61 



29 
 

إن دور املفردات يف إتقان املهارات اللغوية األربع ضروري للغاية ألن ما ذكره 

فّليت هو أن القدرة على فهم املهارات اللغوية األربع تعتمد بشكل كبري على إتقان الفرد 

ا ملستوى تعليمه. املفردات  للمفردات. تعترب ثروة مفردات الشخص بشكل عام انعكاسا

ا إتقاهنا ، وتستخدم هذه املفردات يف  هي أحد العناصر الثالثة للغة اليت من املهم جدا

5اللغة املنطوقة واملكتوبة ، وهي إحدى األدوات لتطوير مهارات اللغة العربية الشحص. 0  

تُعرِّف املفردات على أهنا جمموعة من مجيع الكلمات اليت يفهمها الشخص 

5ل جديدة.ومن املرجح أن يستخدمها يف تكوين مج لذلك ميكن االستنتاج أن   1

ا يف تعلم اللغة العربية وهي عبارة عن جمموعة من الكلمات اليت  املفردات هلا دور مهم جدا

تتكون منها اللغة املعروفة لدى الشخص ، وسيتم استخدام جمموعات الكلمات هذه يف 

ن االسم تكوين اجلمل أو التواصل مع اجملتمع. املفردات هي الفادز تظهر معاين املفرد م

5و الفعل واحلروف اليت ميكن أن تساعد الناس على إيصال معانيهم لآلخرين. 2  

 خطوات تدريس املفردات .ب
إذا أردَّن تدريس مفردات جديدة ، فيمكننا اختاذ عدة خطوات ، على النحو 

5التايل: 3  

                                                           
 5 0 Ibid., h.61 

 5 1 Sholihah, “Penggunaan Media Gambar dalam Pembelajaran Mufrodat”, Jurnal Tarling, 

Vol. 1, No. 1, h.4 

 5 2 Ibid,. hlm.5 

 5 3 Muhammad Ali Al Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Sleman Yogyakarta: 

baSan Publishing), 2010, h.103 
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 ينطق املدرس الكلمة مرتي أو ثالث مرات ويستمع الطالب إليها. (1

 رة حبروف متحركة كاملة.يكتب املدرس على السبو  (2

 يشرح املدرس معىن الكلمة ابلطريقة اليت تناسب طابع الكلمة. (3

يستخدم املدرس الكلمة يف مجلة واحدة أو عدة مجل كاملة حىت يفهم الطالب  (4

 بشكل أفضل املعىن والوظيفة النحوية.

يقلد الطالب نطق إحدى هذه اجلمل معاا ، مث يف جمموعات ، مث بشكل  (5

 فردي.

املدرس كيفية كتابة الكلمة للطالب خاصة إذا كانت الكلمة تواجه يوجه  (6

 صعوبة يف الكتابة.

يكتب املدرس معاين الكلمات واجلمل اليت ميكن أن تساعد يف توضيح املعىن  (7

 على السبورة.

 يكتب الطالب مفردات جديدة متت كتابتها على السبورة. (8

النموذجية يف كتبهم يكتب الطالب الكلمات ومعاين الكلمات واجلمل  (9

 اخلاصة.

 

 



31 
 

 أهداف تدريس املفرداتج. 

5ومن بعض أهداف تدريس املفردات هي كما يلي: 4  

 تقدي مفردات جديدة للطالب (1

 تدريب الطالب على نطق املفردات بشكل صحيح (2

 نة(معي هم املفردات املنطقية واملعجمية )قائمة بذاهتا أو يف مجل (3

 بة.ملكتو يف التعبريات الشفوية واالقدرة على تقدير وعمل املفردات  (4

 أمهية تدريس املفرداتد.  

على  ،لطالب ئد لمن بي اخلطوات التسع املذكورة أعاله ، ميكن أن تقدم فوا

 النحو التايل:

 قليدهابل تميكن للطالب االستماع إىل أمثلة نطق الكلمات من املدرس ق (1
 وتكرارها ؛

 وليس قبل ذلك.يكرر الطالب نطق الكلمة بعد فهم معناها  (2
على  تبهاهذه اخلطوات شاملة ، حيث يقول املدرس الكلمة ويكررها ويك (3

تماع ب االسلطالالسبورة ويضعها يف مجل كاملة ويكتب معناها. وابملثل مع ا
 إىل نطق الكلمات وكتابتها وقراءهتا وترديدها ؛

 يكرر الطالب الكلمات املتكررة يف سياق مجلة كاملة. (4

                                                           
 5 4 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN MALIKI 

Press) 2011, hlm.63 
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 تصميم الوسائطج. 

ميكن أن تكون تصميم الوسائط رسم بيان أو صوراا ، لذا ميكن استخدامها  
5كدليل لتصنيفها وإنشائها. يف تصميم الوسائط هذا ، مت جتهيزه بشروحات خمتلفة   5

بدءاا من املواد املستخدمة يف تصنيع املنتج ، واحلجم ، واألدوات املستخدمة يف صنع 
الوسائط ، وخطوات صنع الوسائط التعليمية اليت سيتم تطويرها. جتعل املخططات أو 

صعوابت كبرية يف الصور من السهل وصف تصميم الوسائط بوضوح. حبيث ال توجد 
 عملية التنمية.

 هافيما يلي رسم بياين لتصميم وسائط الكتيب اليت سيتم تطوير 
 
 
 

 

 

 

 

 
 2.5الصورة 

 برسم بياين لتصميم وسائط الكتيّ 
                                                           
 5 5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, hlm.301 

 الغالف

 املراجع

  قائمة حفظ املفردلت

حيتوي قسم احملتوى على 
مفردات اللغة العربية 

حسب مادة تعلم اللغة 
 العربية

 مقدمة

 احملتوايت

 االختتام

 احملتوى

 املقدمة
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 فيما يلي صور عامة على وسائط الكتّيب للغة العربية

 2.6الصورة 
 صور وسائل التعليمية الكتّيب

 
الغالف ، مت تصميمه أبكرب قدر ممكن من اجلاذبية ، مع ورق ذو غالف 

، مع كتابة على الغالف "املفردات" مث حتته مكتوب مما يعين "للمرسة  A6صلب قياس 

 املتوسطة اإلسالمية هداية املبتدئي جايت أغونج المفونج اجلنوبية"
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بعد أن يتم تصميم الغالف هبذه الطريقة ، مّث اتليه مقدمة و حمتوايت حيتوي 

على االمتنان الذي يقوله على مادة املفردة املصنفة حسب املوضوع. حتتوي املقدمة 

الكاتب كشكل من أشكال االمتنان. حيتوي قسم الغالف على املفردات اليت مت تكييفها 

 .مع املواد التعليمية

           

 
من بعض حمتوايت هذه الوسائط هي املفردات اليت مت جتميعها حسب الباب. 

يف املنزل مثل الراحة واملشاهدة  أحد األمثلة يف املواد اخلاصة ابألنشطة اليت يتم تنفيذها

ا للمادة قيد الدراسة.  واملساعدة واللعب وغري ذلك ، جممعة وفقا
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املراجع هي  بية.يف هناية هذه الوسائل توجد قائمة إبيداعات املفردات العر 

 شكل كتاب الدرس اللغة العربية للصف الثامن.

 ه. البحوث السابقة

ا لالستخدام يُذكر أن كتاب اجليب الذي طوره  (1 الباحث السابق مناسب جدا

استناداا إىل جوانب احملتوى والعرض واللغة والرسوم البيانية ، حبيث ميكن أن 

( إىل زايدة PAMيؤدي تطوير وسائط اجليب اخلاصة مبمارسة احملاسبة اليدوية )

5دافع التعلم لدى الطالب. 6  

 مادة احلركة الدائرية كتاب اجليب الذي مت تطويره حول نتائج التعلم للطالب يف (2

5للصف العاشر أفضل من الفصل الذي ال يستخدم كتاب اجليب. 7  

                                                           
 5 6 Yuli Anggraeni, Mimin Nur Aisyah, “Pengembangan Media buku saku Qntk 

Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta didik Pada Pelajaran PAM”, Jurnal Kajian Pendidikan 

Akuntansi Indonesia, 2016, hlm.7. 

 5 7 Nurul Hidayati, Jamzuri, Dwi teguh Rahardjo, “Perbedaan Hasil Belajar Peserta didik 

Antara Menggunakan Media buku saku Pada Materi Kinematika Gerak Melingkar Kelas X”, 

Jurnal Pendidikan Fisika, Vol.1, No.1, 2013, hlm.4. 
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يُذكر أن كتاب اجليب املوجود يف مواد املساحة السطحية اليت مت تطويرها  (3

للطالب يف مستوى املدرسة املتوسطة يسبب استجابة إجيابية بناءا على تقييم 

5املدقق. 8  

اإلسالمي لطالب الصف العاشر الثانوي ، أنه كتاب اجليب حساب املثلثات  (4

ا لالستخدام ، حىت أن نتائج اختبار الفعالية أظهرت أن نتائج تعلم  مناسب جدا

5الطالب زادت بعد عملية التدريس مبساعدة الكتّيب. 9  

كتاب اجليب العريب يف جامعة اإلسالمية احلكومية ميرتا يستخدم منوذج  (5

ADDIE  .ا بناءا على اختبار اجلدوى من اخلرباء ا وممكن جدا 6كان جيد جدا 0  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 5 8 Inayatul Fithriyah, Abdur Rahman As’ari, “Pengembangan Media Pembelajaran Buku 

Saku Materi Luas permukaan Bangun Ruang Untuk Jenjang SMP”, (Malang, 2013), hlm.7. 

 5 9 Nova Nindarti, “Pengembangan buku saku Pada Mater Trigonometri Berbasis Nilai-

Nilai Keislaman Untuk Peserta Didik SMA Kelas X”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, hlm.93. 

 6 0 Nawang Wulandari, “Peengembangan Buku Saku Intensifikasi Bahasa Arab di IAIN 

Metro dengan Menggunakan Model ADDIE”, Al-Fathin, Vol.1, (2018), hlm.174 
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