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ابستخدام الكتب املدرسية،  إن تعليم املفردات يف مدرسة روضة القرآن لثانوية األهلية مرتو
فهم وهبذه الوسائل، يصعب الطالب يف  .والسبورات، والوسائل السمعية البصرية كمثل األفالم العربية

. ، بدون فهمهافقط يستمعون إليهااملفردات وحفظها يف وقت قصري، أما املعلم يقدمه املادة كثريا والطالب 
هذه الوسائل ميكن  .Scrambleهي وسائل لباحثة اليت استخدمت اابتكارات الوسائل من  وإحدى

يف وملعرفة مالئمتها   Scrambleيهدف هذا البحث إىل تطوير وسائل  .تطويرها لتعليم املفردات العربية
 .مدرسة روضة القرآن الثانوية األهلية مرتوتعليم املفردات العربية يف 

ذا النموذج له مخس مراحل، منها ه.  ADDIEمنوذج هذا البحث من البحث والتطوير ابستخدام 
اخلرباء يف هذا البحث هم خبري املادة، خبري أن . ، والتطوير، والتطبيق، والتقييم مرحلة التحليل، والتصميم
فأما .  هو بياانت االختبار األول واالختبار النهائيمجع البياانت املستخدم . الوسائل، وخبري التصميم

 .Tت االختبار األول واالختبار النهائي ابستخدام اختبار التحليل اإلحصائي لتحليل بياان
  .Scrambleأّن هناك ترقية يف استعاب املفردات بعد استخدام وسائل  البحث هذا ظهرت نتائجأ
 Scramble  86،74دليل نتائج االختبار األول لدى الطالب قبل استخدام وسائل  احلال حسب وذلك

بناء . 27،03هذه النتيجة هلا ترقية . Scramble 64،77خدام وسائل بعد استونتائج االختبار النهائي 
لتعليم املفردات هي مالئمة   Scrambleعلى البياانت الكمية السابقة، ميكن االستنتاج أن وسائل 

 .ةمستوى قدرة الطالب خمتلفولو كان ومناسبة لالستخدام يف مدرسة روضة القرآن الثانوية األهلية مرتو، 
 

 ، اللغة العربية Scrambleوسائل التعليم، :  فاتيحملت االكلما
 







 شعار

 

لَِّذيَنَكَفُرواِمَنالنَّارِِ ذِلَكظَنُّالَِّذيْ َنَكَفُروافَ َوْيًلا ُهَماابِطًلا ن َ َماَءَوااَلْرَضَوَمابَ ي ْ  َوَماَخَلْقَناالسَّ

Artinya: 

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada 

antarakeduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang 

kafir,maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”. 

(QS.Shad ayat 27) 

 

َعبِِ بَ ْعَدالت َّ  َوَمااللََّذةُِإالَّ

Artinya : 

 “ Tidak ada kenikmatan  kecuali setelah Kepayahan” 

 

 



 إهداء
 
 

 :إىل هذه الرسالةأهديت ويف هذه املناسبة 
دائما   يدعواينيهتماين و يشجعاين و  اللذانا ، مهاحملبوبة فرجييم أميو احملبوب ماتنو أيب  والديين .1

 .خرين يف أي حال من األحوالوجناح أبنائهم اآل على جناحي
احلماسة والنشاطة  قدماينت أختني احملبوين أخيت نويف يوليانيت وفرتي ميالين اللتان إىل .2

 والدعاء.
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ةترمجة الباحث

ينايرمن ١٤يف التاريخ وبيةت بفاالس المبونج اجلنولد، كيكي نور جنةالكاملةحثااسم الب

ادراستهةالباحثتبدأ.أيب ماتنو وأمي فرجييممن املتزوجإخوةثالثة من ثالثةالالبنتة هيالباحثو ١٩٩٩

١احلكوميةيف املدرسة املتوسطة املتوسطة ودراستها . ندان حوريف٤اإلبتدائية احلكومية يف املدرسة اإلبتدائية

عامففي .٢٠١٧يف عام إىل معهد روضة القرآن مرتو وأّمتتا دراستهتاستمر مث .بيةبفاالس المبونج اجلنو 

جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية يف كلية الرتبية وإعداد املدرسنياللغة العربيةةالباحثتدرس٢٠١٧

.المبونج

تمع الباحثأجرت٢٠٢٠يف عام و  مج خدمة ا اخلاصة وهي يف قرية يف قريتها) KKN-DR(ة بر

يف مدرسة دمحمية )  PPL(مبمارسة اخلربات امليدانية أيضااجلنوبية، مث قامت الباحثة ندان حوريف المبونج 

.ندار المبونجاإلبتدائية األهلية

) ١: هناك بعض املنظمات املوجودة يف اجلامعة احملبوبة وشاركت الباحثة بعض املنظمات كالتايل 

UKM Rumah Da’i ،٢، يف هذه املنظمة حصلت عليها الباحثة علوما كثرية يف قسم الدعوة  (UKM

HIQMAإلضافة إىل . يف هذه املنظمة حصلت عليها الباحثة اخلربات العديدة يف جمال الصوت واخلط و

صلت ومنها حIPPNUاملنظمة الداخلية السابقة، فقد شاركت الباحثة أيضا املنظمة اخلارجية كمثل املنظمة 

.الباحثة على معاملة حسنة



 

 ح
 

 تقديركلمة شكر و 
وقوتو اليت قد أعطاه ة واذلداية النعمعلى مجيع احلمد هلل رب العادلني بالشكر إىل اهلل 

ر وسائل تطوي " . ىذه الرسالة العلمية بعنوانىذه الرسالة العلمية قدر على إمتامتة حىت لباحثل
SCRAMBLE  لتعليم المفردات للصف العاشرIPS  في مدرسة روضة القرآن الثانوية

ا حممد وعلى آللو والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني، سّيدن". األهلية مترو
ىذه الرسالة العلمية شرط من الشروط وأصحابو أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. 

وىل من قسم تعليم اللةة العربية كلية الًتبيةوإعدا  ادلدرسني للحصول على الدرجة اجلامعية األ
جزيل الشكر  ةم الباحثقدّ هذه ادلناسبة أن تفب جبامعة را ين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

 إىل سا ات األفاضيل:
جبامعة  ة، كعميدة  كلية الًتبية وإعدا  ادلدرسنيادلاجستري  األستاذة الدكتورة نريفا  يانا، .1

 . را ين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج
تان كرئيسة قسم تعليم اللةة العربية، حبامعة را ين إين الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجسترية .2

 .اإلسالمية احلكومية المبونج
 كادلشرف ادلاجستري ،قدرالدكتور  و األوىل ةكادلشرف  ة، ادلاجستري ة احلاجة إيرليناالدكتور  .3

 ىذه الرسالة العلمية. حىت أمتمتالتجيهات واإلرشا ات اللذان يقدماين  الثاين
ذين أعطوين علوما الل يف قسم تعليم اللةة العربيةخاصة  مجيع احملاضرين واحملاضرات .4

  .ةالدراسمدة  ومعرفة
روضة القرآن الثانوية ادلدرسني يف مدرسة رئيس ادلدرسة ونائب ادلنهج الدراسي وأعضاء  .5

 الذين ساعدوين يف إمتام ىذه الرسالة العلمية.األىلية مًتو 
 سالة.أخي احملبوب تري واحونو ىو الذي يقّدمين النشاطة  ائما يف أثناء كتابة ىذه الر  .6
 ساعدين يف معاجلة البياينات ذلذه الرسالة.يالذي عبد العزيز  صديقي .7
إىل أيب رفقي مفتاح العلوم كادلدرس القدمي يف مدرسة حممدية اإلبتدائية، ىو الذي  .8

 يشجعين يف إمتام ىذه الرسالة.
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ون أصدقائي فين مرضيا فًتي، فكرى النساء، تييت فوسفيتا ساري، خملص طهاري، أرج .9
فر وس، إمام أر يانشاه،  وي باركة، أيرجيا  يفا، نويف ميلي، وإىل مجيع أصحايب اآلخرين 

 . ومل أذكرىم واحدا فواحدا
 أخي حممد أريدا وأخي أغيت اللذان يساعداين يف إمتام كتابة ىذه الرسالة.  .11
ين النشاطة الذين أعطو  2117زمالء احملبوبني يف قسم تعليم اللةة العربية دلرحلة   .11

 واحلماسة.
 عرفتو . االنتقا ات واالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية ةالباحث ترجولذلك 

عسى أن أخريا كثري من النقصان واخلطاءات وبعيد عن الكمال والصواب. و   احبثه ةالباحث
 رب العادلني.التالية. آمني يا  للدراسات نافعةتكون ىذه الرسالة العلمية 

 
 

 م 2121 رسما 7مبونج الباندر  
 ةالباحث

 
 

 كيكي نور جنة
1711121111 
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 الباب األول 
 مقدمة
 
 

 البحث خلفية .أ
علىّأهناّأداةّإليصالّشيءّّاللغةّّوبعباراتّبسيطة،ّتعر فّ.ناساللغةّشيءّمهمّيفّحياةّالّإنّ 

ّيف ّبّوالقلّما ّذلك . ّتعدّ ومع ّللتواصلاللّ، ّأو ّللتفاعل ّأداة ّغة ّأّأو، ّاألفكار ّلنقل ّاآلراءاألداة أوّّو
ّادلشاعر ّأو ّادلفاىيم ّف. ّاالجتماعيةفي ّاللغوية ّالدراسات ،ّ ّاللغة ّالرموزأن  ّصوتالّنظام التعسفيةّّوية

أجنبيةّاليتّلغةّألنّاللغةّالعربيةّ ،ّعلىّأهناّلغةّالدينّأيضاّتعتربّاللغةّو1ّة.نسانيادلتنوعةّواإلّوّةديناميكيالّو
ّ ّدخلت ّإىل ّاإلسالماندونيسيا ّدخول ّاللغةّ،ّمع ّألن ّيفّوذلك ّالعبادة ّّيندّلغة ّلغةّّواإلسالم ىي

2ّ.مستخدمةّيفّالقرآنّالكرمي
تمعّدراسةّاحلروفّاذلجائيةّحىتّيقدرّاجملّوىوّرلردأنشطةّتعلمّاللغةّالعربيةّّكانّأولّحدوث

ّالقرآنّاإلسالميّعلى ّّّ.قراءة ّاألحاديثّوابوجود ّإىلّدراسة ّأوجباحلاجة ّاألخرى، ّلكتبّاإلسالمية
دراسةّاللغةّالعربيةّهبدفّمتكُتّادلسلمُتّمنّفهمّزلتوياتّالقرآنّكماّقالّاهللّتعاىلّبأتباعوّّعلىاإلسالمّ

ّ.2ّسورةّيوسف:ّّيف
 إناّأنزلناهّقرأناّعربياّلعلكمّتعقلونّ.

أفصحّاللغات،ّوأبينها،ّوأوسعهاّوأكثرىاّتأديةّللمعاينّاليتّتقومّبالنفوس،ّفلهذاّالعربيةّاللغةّإنّ
ّأشرفّادلالئكة،ّوكانّذلكّيفّأشرفّ أنزلّأشرفّالكتبّبأشرفّاللغاتّعلىّأشرفّالرسلّبسفارة

ّكلّّ 3وىوّرمضان.بقاعّاألرض،ّوابتدئّإنزالوّيفّأشرفّشهورّالسنةّ فلذلكّالقرآنّأشرفّالكتبّمن
 الوجوه.

ّّواذلدف ّقدرةمنّدراسة ّيعٍتّتنمية ّاألجنبية ّتلكّالالطالبّاللغة يفّعاملّتعليمّاللغةّّقدرة.
ومهارةّّالكالمّومهارة ستماعاالّأربعّادلهاراتّىيّمهارةّلعربيةاهاراتّادلّ.ّففي تسمىّادلهاراتّاللغوية

                                                             
1https://www.kompasiana.com/shodh_reseh/2259255ef12e11a8215b52a5/pengerti

an-bahasa (di akses pada 59 juni 5252) 
2
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab (diakses pada 22 juni 2222) 

8
hasan Muh. Haris Zubaidillah, „Pengaruh Media Bergambar(Flash Card) Terhadap Penguasaan 

Kosa Kata Bahasa Arab‟, Jurnal Al Mi’yar, Vol. 2 (2202), 22. 

https://www.kompasiana.com/shodh_reseh/5529728ef17e61a3718b45a2/pengertian-bahasa
https://www.kompasiana.com/shodh_reseh/5529728ef17e61a3718b45a2/pengertian-bahasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
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كتسابّعاملّزلددّللشخصّيفّتعلمّاللغةّاّلادلفرداتّّاستيعابّويفّحُتّأن4ّ. الكتابةّومهارةّالقراءة
 5أربعّادلهاراتّاللغوية.

ادلفرداتّوكميتها،ّألنوّّّتعتمدّعلىّنوعيةّأنّ"جودةّادلهاراتّاللغويةّللشخص تاريغان ّكماّذكر
ّزادتّمفرداتّالشخص ّكلما ّعلىّاستيعاب، ّّواللغةّفزادتّقدرتو ّنشاطّ". ّادلفرداتّىو نشاطّتعلم

جيبّأنّمترّبعمليةّطويلةّىدافّتلكّاأللتحقيقّّ.لعربيةّيفّادلدارسمّاللغةّايتعلأىدافّرئيسيّيفّحتقيقّ
ّكانّىدفّالتعلميوصعبةّيفّأنشطةّالتعل ّكما جيبّّم،ي.ّمنّأجلّاستيعابّأوّاكتسابّادلهاراتّالعربية

قادرينّعلىّّالطالبعندّتقدميّادلادة.ّىذهّالطرقّىيّاليتّجتعلّّعلىّادلعلمّاختيارّطريقةّتدريسّاللغة
ّهاراتّحتقيقّادل ّاللغوية ّالعربيةوكانوا ّاللغة ّبادلرحّيفّتعلم مهاراتّعربيةّلطالبّوحىتّيكونّلّيشعرون

ّكانتمتوقعة ومسؤولياتوّأيّأنوّمنّواجباتّادلعلمّ .ادلخرجّوادلمثلكدورّّذلاّادلعلمّاتعلمّالتعليمّّوعمليةّّ.
 6.يفّادلدارسّأنّخيططّوينفذّالتعليم

عددّاحلروفّاذلجائيةّاليتّةّبالنسبةّإىلّاللغاتّاألخرى،ّمنهاّعديدالعربيةّشليزاتّّللغةكانتّ
ّمع28ّّتتكونّمنّ ّنعرفّإىلّذلكّإلضافةبا7ّ.يفّاللغاتّاألخرىّةغَتّموجودّسلارجّاحلروفحرفًا ،

،ّمعلمّاللغةّالعربية،ّوخاصةّكادلعلم النحوّوالصرف.ّالكلماتّالواردةّيفّعلمّوتغيَت اإلعرابّأيًضاّعن
ّبامتالكّ ّلو ّادلدخلّّقدرةّجيدةّيفّالتواصلالبد  ّالتعليميةّبشكلّجيد،ّسواءّيفّاختيار إليصالّادلواد

ّ.يعملّبكفاءةّوفعاليةمّيعلّالتعلوالطريقةّوالوسائلّادلستخدمةّجلّاألساليبّو
ّكلمةّالوسائلّمنّالكلمةّالالتينيةّ الوسائلّىيّأداةّلنقلّ مبعٌتّ"أوساط".ّّ ”medius“تأيت

ّأوّادلعلوماتّمنّادلرسلّإىلّادلتلقي ّا8ّ..ّّالرسلة ىيّوسيلةّّلسبب،ّديكنّاالستنتاجّأنّالوسائلذلذا
والتعلمّمنّأجلّّ،ّوىيّأداةّلتسهيلّعمليةّالتعليميفّشكلّمعلوماتّتعليميةّالتوجيوّالرسائلّأوّحاوياهت

يةّىيّوسيلةّميوسائلّالتعلالّفإن(1969ّلًتبيةّالوطنيةّ)ل وفقاّ.بفاعليةّوكفاءةاألىدافّالتعليميةّحتقيقّ
 9 .تكنولوجياالّأجهزةّ،ّمباّيفّذلكالسمعيةّالبصريةيفّالطباعةّأوّّيةتصالإ

                                                             
2
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung : PT. Remaja 

Rosda Karya : 2202), h. 022.  
3
umi hijriyah, Struktur Bahasa Arab Di Madrasah Ibtidaiyah (surabaya: cv gimilang, 

2202). 
4
Hulu and others, „pengaruh model pembelajaran scramble terhadap hasil belajar 

siswa kelas vii di smp negeri 2 satu atap’, 2203, 0–3. 
2
 Aminuddin, “Media Pembelajaran Bahasa Arab”. Jurnal Al-Munzir, Vol. 2 No 2. (November 

2202), h. 01-22. 
2
Imam Asrori, Moh. Ahsanuddin. Media Pembelajaran Bahasa Arab (dari kartu 

sederhana sampai web penjelajah dunia), (Malang: CV.Bintang Sejahtera, 2204), h. 1.  
9https://www.asikbelajar.com/pengertian-manfaat-jenis-dan-pemilihan/ (diakses 59 

juni 5252) 
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ّتأثَتّعلىّتطو ر ّىناكّوسائلّذلا ّالتطورّاحلايل، ّأنّنشعرّاليتّديكننّيةميالتعلّالوسائلّمبرور ا
ّواحد .بفوائدىا ّوسائل ّمنها Scrambleّة Scrambleّّّكلمة. ّاإلصلليزية ّاللغة ّ"االستيالءمبمن ،ّعٍت

ّالصراع 10ّّ.الكفاحّو، ّطريقة ّبأن ّسوبارنو، Scrambleّّيرى ّ ّاللغوية، ّاللعبة ّمن ّّحقيقتهايفّوإحدى
 .عينةّبطريقةّمثَتةادلهاراتّادلنشاطّالكتسابّ

ّاستخدامهاScrambleّّّميالتعلّوسائلّ ّيف ّمزايا ّذلا ّال، ّوىي ّأعضاء ّأو ّطالب يفّّيوجد
ّصامتون ّأو ّسلبيون ّّ،اجملموعة ّكل ّألن ّلووذلك ّاجملموعة ّّأعضاء ّوىذهّمسؤولية ّرلموعتو ّصلاح على

  11.اًعاّيفّالتعلمّوالتفكَتقادرةّعلىّجعلّالطالبّأكثرّإبدّالوسائل
ّخالل ّّمن ّالزمان ّفينبغيالتطور ّادلعلمّوالعلوم، ّيّعلى ّّالوسائلّستخدمأن وسائلّالإلنشاء

إىلّترقيةّجيدةّللمتعلمُت.ّأنّاختيارّّنتائجّالتعلمّيم،ّحىتّتًتقىعمليةّالتعلّاجلذابةّودلساعدةّيةالتعليم
الوسائلّادلناسبةّسوفّّيمّاللغةّالعربيةّوباستخدامعمليةّتعلّعلىّاكبَّتتأثَتاّّكموادّتعليميةّيؤثرّالوسائلّّ

ّ.مّاللغةّالعربيةيتعلّيسهلّادلعلمّعلىّأداء
ّتؤكدّبروضةّالقرآنّالثانويةّ مناسبةّلطالبّمدرسةوسيلةScrambleّّىذهّوسائلّوتعتربّ ألهنا

احّأنّيتعلمواّويفكرواّيفّصل،ّألنّالطالبّجيبّادلريحّالتعلمّّمّمتوتراًّحبيثّيظهرعلىّالتعاونّوالّجتعله
ّيفّتطبيقّوسائلّ ّألنو ّبالواجبات، ّأوّمجاعًياScrambleّرلموعتهمّيفّالقيام ّالنجاحّمشًتًكا ّيكون ،

ّ.وليسّصلاًحاّفرديًا
ّعلىّنتائجّّو ّالعربيةّيفادلبناًء ّمعّأحدّمدرسيّاللغة ّّقابلة ّالثانوية ّالقرآن ّروضة األىليةّمدرسة

مثلّّيمّىيّالسبورةّووسائلّالسمعيةّالبصريةيميةّادلستخدمةّيفّعمليةّالتعلالتعلّ،ّيظهرّأنّالوسائلمًتو
ّكلّطالبّلمثّلتسهيالتّادلهيئةّمنّقبلّادلدرسة،ّوىيّالشاشة.ّاألفالمّالعربيةّوا لكتبّشراءّاجيبّعلى

شرّالصفّالعاّلطالبّةنتائجّاالستبيانّادلقدم.ّومنّهمّاخلاصةادلدرسيةّحبيثّديكنّأنّيدرسوىاّيفّبيوهت
ّاإلجتماعية ّالعلوم ّ قسم ،%ّ 65ّّىناك ّالطالب ّأنّ من ّلدراستهاّّيشعرون ّصعبة ّالعربية ّاللغة دروس

 .شللةهاّتعلمللّيفّعمليةّالتعلمّوأيًضاّوسائلّجاذبيةّوكانواّيشعرونّبادلحفظها،ّألهناّدروسّغَتّّو
ّإىلّادلالحظاتّ ّك2020ّيوليو8ّّّالتاريخّيفادلنعقدةّاستناًدا منّطالبّّثَتا،ّمنّادلعروفّأن

ّالعربيةّلثانويةّيشعرونّبادلللّيفا مدرسة ّمنّادلأمولّأنّتستخدم .تعلمّاللغة ّالوسائل، ّمعّتطويرّىذه
ّوسائلّ ّدّرّ Scrambleىذه ّالعربيةللدروسّادلختلفة،ّوخاصة لطالبّالصفّالعاشر.ّمعٌتّّسّاللغة

ّزيادّادلفرداتّيفّالقاموسّاإلندونيسيّالكبَت ّادلفردات.ىو ّاليتّ 12ة ّاللغة ادلفرداتّإحدىّمنّعناصر

                                                             
12Zaenab, Model Pembelajaran Scramble, ed. by Muh. Suryadi TriPutra Rahman 

(Kalimantan Barat: Pustaka One, 5215). 
11Zaenab, Model Pembelajaran Scramble. 
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ّأنالكافيةّديكنّّدلفرداتّالعربيةاّأنّ .ّجيبّأنّديتلكهاّادلتعلمونّللغةّاألجنبية،ّمباّيفّذلكّاللغةّالعربية
13ّ.تدعمّالشخصّيفّالتواصلّوالكتابةّبتلكّاللغة

ّ ّعلىكانت ّالتعرف ّالعربيةّعملية ّّيفّادلفردات ّاألىلية ّالثانوية ّالقرآن ّروضة ّوىي مًتومدرسة
ّ ،ّباستخدامّالكتبّوالسبورات ،ّىذهّالوسائلّباستخدام .ّتعليميةّتقليديةّالسبورةّوسائلبّّوالكتتعد 

منّ .ّماّيقولوّادلعلميستمعونّويكتبونّّالطالبّفقطّأكثرّنشاطاّيفّتقدميّالدروسّبينمايكونّادلعلمّ
ّادلطبقة ّالطريقة ّىذه ّصخالل ّجيدون ّالطالب ّبعض ّيزال ّال ّنطق، ّيف بنطقّّوحفظهاّادلفرداتّعوبة

ّ .صحيح
حيتاجّاالىتمامّبرغبةّأيًضاّلكنوّ،ّفرداتّالعربيةّبتوجيوّمنّادلعلملتعرفّعلىّادلاّّالواقع،ّأنويفّو

،ّفإنّالدافعّالرئيسيّبالنظرّإىلّىذهّاحلاالتّ .أمرّصعبّادلفرداتّحفظّأنّ بالطالبّالذينّيعتقدونّ
فرداتّ.ّوذلكّاحلالّيسببّتعليمّادلادلستخدمةّيةميالتعلّالوسائلّاإلبداعّيفّالصعوبةّىوّنقصّالفًتاض

ّوتذكرىاحفظيفّّةبّوصع ّحصلها ّكما ادةّتّميدانيةّعلىّشكلّنتائجّاختبارّادلعلىّبياناّتّالباحثة،
ّ ّالعاشر ّالصف ّلطالب ّأظهرت2020ّّالدراسيّعامال العربية ّالبيانات ّىذه نتائجّّومن

ّ:علىّالنحوّالتايل1.1ّالبياناتّالواردةّيفّاجلدولّّتصفّالباحثةّتلك .منخفضةّتعلمهم
 
 1.1جدول 

 0202للعام الدراسي  IPSنتائج اختبار درس اللغة العربية لطالب الصف العاشر 
 

 الرقم
 

 الفاصلة
 

F 
 

% 
1 55-58  6 %24  
2 59-62  4 16% 
3 63-66  5 20% 
4 67-70  2 8% 
5 71-74  4 16% 
6 75-78  1 4% 
7 79-84  3 12% 

 %100 25 اجملموع
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ّ
حصلواّعلىّنتائجّادلادةّلعاشرّطالباّللصفّا25ّّمن 24ّ%ّأنّالسابق،ّدولاجلُتظهرّبياناتّ

-63منهمّحصلواّعلىّنتيجة20ّّّ،ّ%62ّ-59منهمّحصلواّعلىّنتيجة16ّّ،ّ%58-55العربيةّ
منهم4ّّ،ّ%74-71منهمّحصلواّعلىّنتيجة16ّّ،ّ%70-67منهمّحصلواّعلىّنتيجة%8ّّّ،66ّ

 .84-79منهمّحصلواّعلىّنتيجة12ّّوأماّ%78ّ-75حصلواّعلىّنتيجةّ
ّبتطويرّوسائلّالتعليمّ،ّحىتّتزيدّنتائجّتعلمهملتسهيلّالطالبّ ّ ،Scrambleّفتهتمّالباحثة

واحلماسةّيفّّ،بشكلّغَتّمباشريستطيعّأنّيدرسّالطالبّمعّاللعبةّالتعليميةّّالوسائلّألنوّمنّخالل
ّىي ّوسائّاجملموعات ّباستخدام ّالناجح ّالتعلم ّمفتاح ّالتعليم ّالScrambleّل ّىذا ّسيكتب بحثّ،

ّالتعليمّ ّوسائل ّاألىليةّلتعلScrambleّبعنوانّ"تطوير ّالثانوية ّالقرآن ّروضة ّمبدرسة ّادلفرداتّالعربية يم
   ".مًتو

 كالتالمش تعيين .ب
ّكلهاّةالقليلاألوقاتّّمعّالعديدةّادلواد .1  .حبيثّالّيستطيعّالطالبّأنّيفهمواّتلكّادلواد
 مستدامةّوىيّغَتّفعالةّيفّحتقيقّاألىدافّالتعليمية.ّليستدمةّالوسائلّادلستخ .2

 كالتمشتركيز ال .ج
 .دلدرسةّالثانويةبافرداتّالعربيةّادلمّيتعللّ Scramble تطويرّوسائل .1
 .دلدرسةّالثانويةباادلطورةّلتعليمّادلفرداتّالعربيةScrambleّّّّوسائلّمالئمة .2
 .دلدرسةّالثانويةباالعربيةّّادلفرداتّلتعليمScrambleّاستجابةّالطالبّضلوّوسائلّالتعليمّ .3

 الت البحثمشك .د
 ؟دلدرسةّالثانويةّباالعربيةّّادلفرداتّميلتعلScrambleّتطويرّوسائلّالتعليمّّكيف .1
 ؟دلدرسةّالثانويةّباالعربيةّّادلفرداتّلتعليمScrambleّّ مالئمةّوسائلّالتعليمكيفّ .2
دلدرسةّالثانويةّباالعربيةّّادلفرداتّلتعليمScrambleّكيفّاستجابةّالطالبّضلوّوسائلّالتعليمّ .3

 ؟
 بحثأهداف ال .ه

 .دلدرسةّالثانويةباالعربيةّّادلفرداتّلتعليمScrambleّدلعرفةّتطويرّوسائلّالتعليمّ .1
 .دلدرسةّالثانويةباالعربيةّّادلفرداتّلتعليمScrambleّمالئمةّوسائلّالتعليمّدلعرفةّ .2
 .يةدلدرسةّالثانّوباالعربيةّّادلفرداتّلتعليمScrambleّاستجابةّالطالبّضلوّوسائلّالتعليمّدلعرفةّ .3

  



 
 

1 

 فوائد البحث .و
 :ىذاّالبحثّلوّفوائدّنظريةّوعمليةّللباحثُتّوادلعلمُتّوالطالبّوالقراءّبشكلّعامّوىي

 .مصادرّتعلمّاللغةّالعربيةّللطالبيقد مّىذاّالبحثّ .1
 .وادلبتكرّساعدّادلعلمُتّيفّالتعلمّالفعالتعليميةّحديثةّتّوسيلةّيقد مّىذاّالبحث .2
إصلازّحتسُتّألغراضّللباحثُتّللمسامهةّيفّعاملّالتعليمّّيقد مّىذاّالبحثّمعرفةّوفرصةّوخربة .3

 .،ّوخاصةّيفّادلفرداتّالعربيةتعلمّاللغةّالعربية
  
ّ 
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 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 
 

 م تطوير النموذجيهامف .أ 
 طويرالت مفهوم .1

البحث هو نشاط يقـو به شخص أك أكثر للحصوؿ على حقائق أك مبادئ من خالؿ عملية 
البحث  بشكل عاـ ، أهداؼ ة. ؼ زلدداهدأض ك اغر ، لكل حبث أالتحقيق أك البحث أك التجربة

عتند سوجيونو، فإف البحثوالتطوير هو 1.من خالؿ عملية التطويرديدة اجلتنتجات ادلإنتاج  هي كالتطوير
سواء من ادلتنتج يف شكل اذلاردكير أك ادلعيتنة كاختبار فعاليتها تنتجات ادلستخدـ إلنتاج متنهجالبحث ادل

 Unfortunately, R & Dstill playsالبحث كالتطوير هو "Borg and Gallقاؿ  2. السوفتوير
minor role in education. Less than one percent of education expenditures are 
for this purpose. This is probably one of the main reasons why progress in 

education has logged for behind progress in other field". حيتاج عيتنة ادلتنتجات ادلنتاج كإل
تكوف هذه ، كيهدؼ البحث كالتطوير إىل اختبار فعالية ادلتنتجات، حىت االحتياجاتحبثنا أساسينا لتحليل 

إطار  التطوير هوك بحث ال منوذج ستتنتاج أفال، ديكن ابتناءن على البياف أعاله. ادلتنتجات مفيدة للمجتمع
أك  ةديداجل اتتنتجادلتطوير  هبدؼ ادلعيتنة كاختبار فعاليتهاتنتجات ادلإلنتاج  مي يصف إجراءن متنهجيناو همف

  ة.عالي تقييمها كحتسيتنها حىت تصبح متنتجات ذلا جودةك  ات احلالية مث اختبارها يف ادليدافتنتجادلحتسُت 
 أنواع تطوير النموذج .2

. فيما يلي بعض اخلاص قـو العديد من اخلرباء بصياغة منوذج التطوير، يمع تطور العلـو
 :غالبنا يف البحثادلستخدـ م يذج التعلتصميمات منو 

 ديك وكاري تطويرالنموذج  . أ
. اخلطوات يف م كالتدريبيمن قبل مصممُت التعلادلستخدـ غالبا هذا التنموذج هو التنموذج 

( حتليل خصائص ادلتعلم 3( حتليل التعليم، )2التعلم، )( حتديد أهداؼ 1)هذا التنموذج هي كما يلي
( تطوير 6، ) أدكات التقييم ( تطوير5( صياغة األهداؼ التعليمية العامة كاخلاصة، )4كسياقه، )

( 9( تصميم كتتنفيذ التقييم التكويٍت، )8( تطوير كاختيار ادلواد التعليمية، )7، )اسًتاتيجيات التعلم
                                                             

1
Multyanigsih, Endang, Metodologi Penelitian Terapan Bidang Pendidikan (Bandung: 

Alfabeta, 1111), h.161 
1
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 1111), h. 714  
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منوذج ديك ككارم يف ظهر   ( التصميم كالتقييم التلخيصي.11تتنفيذ اصالحات ادلواد التعليمية، )
 شكل الصورة التالية :

 
 2.1الصورة 

 
 3ككارمذج ديك منو 

ديكتنتنا أف نرل هذا التنموذج هو مرحلة إجرائية، ذلا خطوات منوذج تطوير ديك ككارم ، بالتنظر إىل 
(  متنظمة كفعالة ككفاءة يف التتنفيذ، 2كل خطوة كاضحة ، حبيث ديكن اتباعها، ( 1 :شليزات عديدة، متنها

حتليل التعليم، كهي شيء جيد، ( هتناؾ االصالحات يف 4إنه من منوذج التعليم أك التخطيط ادلفصل،  ( 3
( مكونات منوذج ديك ككارم كاملة،  5ألنه إذا حدثت فيه األخطاء حىت تؤثر على أخطاء ادلكوف التايل، 

 4( كل خطوة إجرائتها متنهجية.6، كاليت حتتوم على كل حاجة يف خطة التعليم
منوذج ديك كمن عيوب هذا باإلضافة إىل ذلك، فهتناؾ العيوب لتنموذج التطوير على شكل ديك ككارم. 

ال ديكن تطوير مجيع اخلطوات يف تتنفيذ ( 2، زلدكدة  منوذجه قاسي، ألف كل خطوة( 1 :ككارم هي

                                                             
3https://ranahresearch.com/model-penelitian-pengembangan-dick-carey/ 

7
“Model Pembelajaran Dick and Carrey” (On-line), tersedia di 

http://sartikadiana.blogspot.com/1113117/model-pembelajaran-dick-and-carey.html (11juli 

1111) 

http://sartikadiana.blogspot.com/2013/04/model-pembelajaran-dick-and-carey.html%20(19
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نتائج التعلم، تطوير يف مرحلة ( ليس هتناؾ تقييم كاضح من اخلرباء 3، األنشطة التعليميةكفقنا خلطواته
 5.العديد من اإلجراءات اليت جيب القياـ هبا( يوجد 4أك يف تقييم ادلادة )، االسًتاتيجية التعليمية

 Gagne and Briggsنموذج التطوير  . ب
( البحث 1هي كما يلي: (، هتناؾ عشر اخلطوات يف هذا البحث التطوير 2113عتند بركغ كغاؿ )

( االصالحات بتناءن على 5( االختبار ادليداين األكيل 4 ادلتنتج األكؿ ( تطوير3( التخطيط 2كمجع ادلعلومات
ادليداين  ( االصالحات على أساس االختبار7  (االختبار ادليداين الرئيسي6نتائج االختبارات ادليدانية األكلية 

( 11( االصالحات على أساس االختبارات ادليدانية التشغيلية9  ( االختبارات ادليدانية التشغيلية8 الرئيسي
 : يف شكل الصورة التالية Gagneand Briggsمنوذج ظهر  6 التنشر كالتطبيق.

 2.2صورة ال
  

  
  

  
  
  

 7ؿمنوذج بركغ كغا
 

( قادر على تكميل االحتياجات احلقيقية من خالؿ تطوير 1  :التطوير بورغ كغاؿ هي يا منوذجمزا
التنموذج بقيمة  / قادر على إنتاج ادلتنتج ( 2ديكن استخدامها يف ادلستقبل،  دلشكلة أثتناء إنتاج ادلعرفةحاّل 

 تشجيع عملية االبتكار يف ادلتنتج ( 3كالتصديق من اخلرباء، ألنه من خالؿ رلموعة التجربة التصديق العالية 
شكل عيوب البحث كالتطوير يف  فأما 8. من كشف التنماذج العدالة مع ادلطالب ادلعاصرةالواقع   جموذ التن /

Borg and Gall( :ال 2( يتطلب كقتنا طويالن نسبينا ، ألف اإلجراءات اليت جيب اتباعها معقدة ، )1هي )

                                                             
5
Model Penelitian dan Pengembangan Dick and Carrey (On-line), tersedia di 

https://marioyosefkabosu.wordpress.com/1116111111/pos-blog-pertama/ (11 Juli 1111) . 
6
Emzir, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 1111), 

h.14 
4
Sugiyono, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta,1114),h.112.
 

2
“Makalah Penelitian dan Pengembangan Rnd Model Borg and Gall” (On-line), 

tersedia di: https://www.academia.edu/15711241/Model_Bolg_and_Gell (11 juli 1111). 

https://marioyosefkabosu.wordpress.com/2016/12/21/pos-blog-pertama/
https://www.academia.edu/25410872/Model_Bolg_and_Gell%20(20


 
 

01 

، احملددةعلى أساس العيتنة مؤشرة إىل حل ادلشكلة "هتنا كاآلف" ، كتكويتنها  بالكامل ، ألهنا ديكن تعميمها
 9كليس السكاف.

 ASSUREتطويرالنموذج  . ج
فيما يلي  .كالتكتنولوجية لتكوين عملية التعليم ادلرجوةهدؼ لالستفادة من الوسائل  لديه هذا التنموذج

( حتديد األهداؼ التعليمية، 2الطالب ،  شخصية ( حتليل1: اخلطوات اليت جيب القياـ هبا يف هذا التنموذج
( إشراؾ الطالب يف أنشطة 5( االستفادة من ادلادة التعليمية، 4( اختيار الوسائل كالطريقة كادلادة، 3

 يف الصورة التالية : ASSUREظهر منوذج التطوير  11تقييم كحتسُت التعليم.(  6التعليم، 
 2.3الصورة 
  
  
  
  
  
  

 
 ASSURE11البحث  منوذج

 
( 2( له مكونات كثَتة بالتنسبة لتنموذج ادلواد التعليمية، )1بالعديد من ادلزايا هي )ASSUREيتميز منوذج

( يشَت ادلعلم أف يقومه بتقدمي ادلواد كإدارة األنشطة 3،  كادلراجعة التقييم التكرار ادلتكرر لألنشطة هبدؼ
كيف حُت أف عيوب هذا التنموذج هي يتكوف من ادلكونات العديدة، لكتنه ليس جلميع ادلكونات  12الصفية. 

 تصميم التعليم.
 
 

                                                             
1
“Makalah Model Pengembangan Borg and Gall” (On-line), tersedia di: 

https://dokumen.tips/documents/makalah-model-pengembangan-borg-gall1doc.html (11 juli 

1111) . 
11

Adelina Hasyim, Metode Penelitian dan Pengembangan di Sekolah (Yogyakarta: 

Media Akademi, 1116), h. 65 – 66. 
11

Ibid
 

11
Kelemahan Dan Kelebihan Model ASSURE, (On-line), tersedia 

di:https://dokumen.tips/documents/kelebihan-dan-kelemahan-model-assure.html (16juli 1111). 

https://dokumen.tips/documents/kelebihan-dan-kelemahan-model-assure.html%20(16
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 تطوير حنفين وبيكال نموذج . د
مرتبطة بأنشطة التقييم ألف كل مرحلة  .أنيق لكتنهبسيط  هو منوذجPeckكHannafinمنوذج تطوير

 كما يف الصورة التالية :Hannafin and Peckمنوذج البحث ظهر 13كادلراجعة.
 

 2.4الصورة 
 

 

 

 

 

 
 Hannafin and Peck14منوذج البحث

 
من الوسائل سواء  هذا التنموذج إىل إنتاج ادلتنتجات على شكل الوسائل التعليمية بأشكاؿ سلتلفة يهدؼ

ثالث مراحل، كهي  التنموذج من هذا . يتكوفادلرئية أك احلاسوبية أك ادلختلطةادلطبوعة أك السمعية أك 
 15كالتصميم كالتطوير كالتطبيق. حتياجاتاال حتليل

ادلرحلة األكىل هي حتليل االحتياجات، يف هذه ادلرحلة حيدد ادلطور مجيع االحتياجات يف تتنمية قدرة الطالب 
، أنه قاؿ التحليل يف هذه  Tegeh كفقا دلارتن، كآخركف كما نقل عتنه  ادلدعومة بوسائل التعليم. كهي

( حتليل البيئات 4( حتليل اذلدؼ 3(حتليل ادلتعلم، 2(( حتليل ادلشكلة التعليمية 1احلالة ، كهي: 
 16التعليمية.

                                                             
13

Ibid, h. 1. 
17

Ibid, h. 45.
 

15
Adelina Hasyim, Metode Penelitian dan Pengembangan di Sekolah (Yogyakarta: 

Media Akademi, 1116), h. 47 
16

I Made Tegeh, I Nyoman Jampel, Ketut Pudjawan, Model Penelitian Pengembangan 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 1117), h. 1. 
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األهداؼ لتحقيق  ادلرحلة الثانية هي التصميم. يف هذه ادلرحلة يقـو ادلطور بتحديد كتوثيق أفضل القواعد
هذا الربنامج  صلمن هذه ادلرحلة هو توضيح تصميم برنامج التعليم، حىت ي كاذلدؼ17من إنشاء الوسائل.

 18.ةالتعليمي إىل أهداؼ التعلم ادلتوقع
ادلرحلة الثالثة هي مرحلة التطوير كالتطبيق ، كيشمل هذا نشاط التطوير على أنشطة التطوير أك 

بعد تطويره، مث تقييم ادلتنتج للحصوؿ على ادلتنتج حسب اإلحتياجات.  .إنشاء الربامج التعليمية اجلديدة
مرحلة التقييم كالتحسُت لتنموذج حتنفُت كبيك تتم يف كل مرحلة، حبيث ترتبط ادلراحل الثالثة يف هذا  19

 21التقييم كالتحسُت. التنموذج مبرحليت
  ADDIEتطويرالنموذج  . ه

( أك ادلعركؼ بتنموذج 2119لركبرت ماريب )منوذج البحث لتطوير الوسائل التعليمية كفقنا 
( 3( التصميم، 2( التحليل ، 1خطوات يف البحث كالتطوير كالتايل:  5هتناؾ  . ADDIE التطوير

  ظهرمنوذج البحث أدم كما يف الصورة التالية: 21( التقومي.5( التطبيق، 4التطوير، 
 2.4الصورة 

 
 

 ADDIE منوذج
هي، هذا التنموذج بسيط كسهل التعلم ADDIEمزايا تطوير منوذج  .له مزايا كعيوبADDIEهذا التنموذج

كأما عيوبه يف مرحلة التحليل تتطلب كقتنا طويالن ، ألنه جيب على الباحث حتليل األداء   .كهيكله متنظم
 22كاالحتياجات ادلؤثرة على صلاح تصميم ادلتنتج يف مرحلة الحقة.
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Adelina Hasyim, Metode Penelitian dan Pengembangan di Sekolah (Yogyakarta: 

Media Akademi, 1116), h. 46. 
12

Ibid 
11

Ibid, h. 7. 
11

Ibid 
11

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 1115), h. 111 
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 مالئمة نموذج التطوير .3
 خصائص كمواصفاتمتنه كلكل كما هو موضح أعاله،  مزايا كعيوب له تعليمالكل تطوير منوذج 

ذج اجليد على ادلوقف كالظركؼ يعتمد التنمو . ك تنموذج أفضل من اآلخرأحد اللذلك ، ال يوجد  خاصة. 
سبب استخداـ هذا التنموذج ألنه من جوة. كفقنا لألهداؼ ادلر ة الباحثقامت به التطوير الذم  كمنوذج

الت برنامج العاـ كلو كاف بسيطنا لكتنه معقد، هذا التنموذج استخدامهجيد يف بتناء أدكات كتسهي التنموذج
تحديد إرشادات للمطورين ل، فإنه يقّدـ تطويرالفهم منوذج  . من خالؿالتعليم الفعايل كالديتناميكي

، فإف  Hamzah B Unoتنه التحليل كادلراجع كما عرب ع. بتناء على م يخصائص التعلحسب اخليارات 
ادلطور التنموذج هذا تطوير البحث الذم يؤدم إىل البتنية التحتية ألف مستخدـ لهو منوذج  ADDIEمنوذج

كهي من أنواع طرؽ التدريس التنشطة Scrambleكسائل   يف شكل البحث التطوير ألهداؼمتناسب 
  كادلمتعة.

 النموذج المطورم يهامفب. 
 وسائل التعليميةالم يهامف .1

   التعليمية مفهوم الوسائل .1
ل فإف الوسائ ،كبالتايل". كسيط"الالتيتنية كلمة "كسيلة" ذلا صيغة اجلمع من "كسائل" كهي من اللغة 

بشر أك أشياء أك  ا، على أهنالواسعمبعٌت  . تعّرؼ الوسائلةأك رسائل القتناعلومات دلإليصاالهي مكاف 
يراد  على شكل عاـ الوسائلفإف  Gerlachعتند ك 13.كادلهارات ارؼحداث تسمح للطالب باكتساب ادلعأ

يف سياؽ ك  17.هبا شخص أك مادة أك حدث ديتنح الطالب الفرصة الكتساب ادلعرفة كادلهارات كادلواقف
رسالة أك مواد تعليمية  مستخدملتنقلهي أم شيء الوسائل ، يقوؿ عبد الرمحن جيتنتيتنغز أف كالتعلم عليمالت

الب حىت يكوف يف بيئة الط ادلختلفة ادلكوناتنواع نوع من أ وسائل هيكال15.كمتواصل للطالب دلعلممن ا
 16لديهم دكافع يف التعلم.

                                                                                                                                                                   
11

 Dedi Junaedi, “Desain Pembelajaran Model ADDIE”, Program Pascasarjana (PPs) 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, h.11. 
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RINEKA, 0997). 

17
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أك أداة لتنقل ادلعلومات أك ادلواد لة بشكل عاـ هي كسي لستتنتاج أف الوسائال، ديكن ابياف السابقبتناءن على ال
التقاط من لطالب ليتمكن االتعليمية إما باستخداـ أجزاء من جسم اإلنساف أك باستخداـ أدكات أخرل، 

 .رحادليد ك باجلالدركس 
 هاوفوائدوسائل التعليميةالوظائف .2

التجارب احملدكدة لتغلب على ل( 1: متنها  ،الوسائل التعليميةكظائف  ( عن2118يعرب سودراجات )
تفاعل بالالوسائل تسمح ( 3ي، أف تتجاكز حدكد الفصل الدراس لوسائل التعليميةديكن ل( 2، الطالبلدل 

مفاهيم  للوسائ( تغرس ا5ادلتتنوعة،  من ادلالحظات رلموعة  فيها تتنتج(4كالبيئة، ادلباشر بُت الطالب 
تثَت الوسائل دكافع ( 7، رغبات كاهتمامات جديدة(تثَت الوسائل 6، أساسية صحيحة كملموسة ككاقعية

 14.دللموسة إىل التجريديةمن اسواء جتربة متكاملة أك شاملة  فر الوسائلتو ( 8، التعلميف الطالب 
، الطالبهتماـ ( جذب ا1، كهي: ةة األجتنبيعلم اللغلتالتعليمية  الوسائل فوائد يرل صٍت عبد اهلل يف 

رلموعة  ( تظهر4، لتفكَت ادلتنهجي( يشجع الطالب ل3، لطالب للمشاركة يف أنشطة التعلما دافعزيادة (2
خربات تعلم عل جت (5ئل، مواقف التعلم بدكف الوسايف التجارب احلقيقية اليت يصعب احلصوؿ عليها 

 12.جذابةبفوائدها عديدةعل أنشطة تعلم اللغة أكثر ( جت6، دائمة يف الذاكرةالطالب 
   يةميالتعل لسائو ال أنواع. 3
 11ة أقساـ كما يف التايل :إىل أربع الوسائل التعليمية  (1991القامسي كالصعيد ) قسمي

 لوحات العرض (1
، )ب(  ذات الطرز ادلختلفة السبورات: )أ( آتيةأمور  منلوحة كوف هذه التت .مواد معيتنةتوم على حت

اإلعالنات ، )هػ( اللوحات الكهربائية ، كرلالت ة اجليب ، )د( لوحلوحة الفانيال، )ج( لوحة 
 .احلائط

    :يتكوف من .األجهزة ادلستخدمة لتقدمي ادلواد للطالب (2
  اللغة كالتسجيل كسلترب ، مثل الراديوسمعيةادلعدات ال ( أ

 ، مثل ادلواد غَت الشفافة كادلواد الشفافة كالشرائح كاألفالـ الشريطية كأغشيةبصريةاألجهزة ال  ( ب
OHP  تحركة.فالـ ادلاألالشفافة ك 

 ، مثل الصور ادلأخوذة من الكتب كاجملالت كادللصقات كاخلرائطادلختلفة لصورا (3
 كاألشياء ادلصتنوعة من البالستيك كما شابه ذلكثالثية األبعاد مثل التنماذج شياء األ (4

                                                             
14

Mahnun.), h. 15 
12

Ibid. h. 35 
11

Imam Asrori, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: CV. Bintang Sejahtera, 1116), h. 

11 
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    برامج التعلم التفاعلي احلاسويب (5
 :إىل ثالثة أنواع ، كهيالوسائل التعليمية العربية شكل عاـ ، ديكن تصتنيف بك 

 األجهزة .1
 إىل قسمُت : قسمأف األجهزة أهنا تتنب عبد احلميد،يقوؿ 

 على : اليت تشملك الفتنية  جهزةاأل . أ
  بسيطةاللغة الكسلترب  األقراص ادلدرلةك  ،مثل الراديو كادلسجالت عية، جهزة السماأل (1
 . كغَتهاكالشاشة مثل أدكات عرض الصور كالدعائم  البصرية، جهزةاأل  (2
 .كغَتهاة شاشالك  كالفيديو ازلتليفالسمعية البصرية، مثال جهزةاأل  (3

 .األجهزة اإللكًتكنية ، مثل أجهزة الكمبيوتر . ب
 :ثالث فئات هي إىل تتنقسم التعلمية كهيادلواد التعليمية 

الشفافة كالبطاقات  كاألكراؽ مثل الكتب كالصور كاخلرائط كالتنشرات ادلطبوعة ادلواد (1
 .كالرموز

  الثابتة كضلوها ، مثل األفالـواد السمعية البصرية الثابتةادل (2
الفيديو كأقراص  مثل األفالـ كأشرطة الفيديو واد السمعية البصرية ادلتحركة،ادل (3

    .ادلدرلة
 لتعلميةالتنشاطات ا .2

كمن أنواع التنشاطات التعلمية، هي الرحلة، الزيارة، ادلعرض، ادلسرحية، ادلسابقة، ادلخيم اللغوم 
 : كالتايل فهيمن أنواع الوسائل التعليمية  األخرل لتفسَتاتاأما .كغَتها

الطبيعية  تقليد األشياء ؛األشياء الطبيعية كاألشخاص كاألحداث  :كهيالوسائل البصرية،  (1
 .األشياء الطبيعية كالتناس كاألحداث رةكصو  ، كالتناس كاألحداث

البسيطة  سلتربات اللغة، ك الراديو كادلسجالت ، كهيلتعليم اللغةالوسائل السمعية ادلستخدمة  (2
. 

 31الوسائل السمعية البصرية. (3
( بتجميع 1986) كآخركف( كساددياف 2112ة )ار ( كمج1986اليك )مه\قاـ عمر حبيتنما 

 :، كهيعلى أساس نوعها يف عدة أنواع ئلهذه الوسا

                                                             
31

Aminudin, “Media Pembelajaran Bahasa Arab”. Jurnal An-Nida’, Vol. 34 No. 1 

(1111), h. 14-35. 
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الشريط  ، مثلفحسب الصوتية ةاليت تعتمد على القدر  وسائلالهي ، ك الوسائل السمعية .1
 . ادلسجل

 . ادلرئي اليت تعتمد على حاسة البصر يف الشكل ل، كهي الوسائل البصريةالوسائ .2
هذه  . اليت حتتوم على عتناصر صوتية كصورة لالوسائكهي  ،ل السمعية البصريةالوسائ .3

 :قسمُتإىل  لإمكانيات أفضل، كتتنقسم هذه الوسائالوسيلة من أنواع الوسائل ذلا 
 . صويت ، مثل فيلميا ثابتاكمرئ يعرض صوتنا هي ،الوسائل البصرية الثابتة . أ

اليت تعرض عتناصر الصوت كالصور  الوسائل، كهي ادلتحركة البصريةالسمعية  الوسائل . ب
 31 .أقراص الفيديو ادلدرلة ك أشرطة الفيديو ادلتحركة، مثل األفالـ ك

   التعليمية وسائلالاختيار .  4
، من كأداة يف التعلمها الوسائل التعليمية. ك حتديدك  هاختطيطإىل ، حيتاج ادلعلم وسائلال قبل استخداـ
دلعلمُت يف يساعد اككذلك  . بالضغط عتند التعلم كفال يشعر  الب حىتوسائل الطالادلتوقع أف تساعد 

 يةميالتعل لوسائاليف اختيار  رئيسية ديكن أف يستخدمها ادلعلممبادئ  مخسة زيتنب شرح. تالتعلمفعاؿ تقدمي 
 :كهي

تسريع حتقيق دعم تادلستخدمة يف التعلم جيب أف  للفعالية كالكفاءة ، أم أف الوسائا ادئبادل .1
 .يةميالتعلهداؼ األ
 .يسمح للطالب مبحاكلة القياـ بشيء ما ، مبعٌت أنهيةلهمادل ادلبادئ .2
 .خلق مواقف تعليمية شلتعة لقدرة علىجيب عليه ، مبعٌت ادلعلم ادئ ادلرحيةبادل .3
 31.ه الفكريةهذا ادلبدأ من أجل تطوير مهاراتالبد له أم أف ادلعلم  ةالتحدي ادئبادل .4
دتت صياغة ادلبادئ  .لتعليميةا وسائلالتة مبادئ الختيار سيرل سوتيجو كما نقل عتنه أسرار، أف هتناؾ  مث

ادلتطلبات الفتنية وافر )ت التكتنولوجيا ادلبلغ، ،ؿسهولة الوصو يعٍت  ( ACTION) الستة يف االسم ادلختصر
كحداثة الوسائل  ،ي(ادلؤسس الدعم) ادلتنظمة (،إنشاء تفاعالت ثتنائية االجتاه) التفاعل ،ة(كالتشغيلي
 33التعليمية.

معايَت َت الوسائل التعليمية صاغ خب ية. ميالتعل لوسائالر ياإىل حتليل مع ادلعلم حيتاج لعتند اختيار الوسائ
ل التعليمية، وسائالكمهارات ادلعلم يف استخداـ  هتاعلى جوانب ادلالءمة كجودبتناءن  لاختيار الوسائ

                                                             
31

Umar, “Media Pendidikan (Peran dan Fungsinya dalam Pembelajaran)". Jurnal 

keislamandan Peradaban, Vol. 5 No. 1 (1112), h. 131-177. 
21Zaenab, Model Pembelajaran Scramble (Kalimantan Barat, 1108). 
33

Imam Asrori, Moh. Ahsanuddin, Media Pembelajaran Bahasa Arab: Dari 

KartuSederhanasampai Web Penjelajah Dunia (Malang: CV. Bintang Sejahtera, 1116), hlm. 
11
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، مهارات ادلعلم( 6( ادلبلغ القليل، 5،  .التوفر( 4( حالة الطالب3الكفاءة. ( 2 مع األهداؼ،ادلالءمة (1
 37تنية.اجلودة التق(7

 Scramble وسائل التعليم ميهامفج. 
 Scramble وسائل التعليم مو فهم .1

يف حقيقتها نشاط الكتساب ك إحدل من اللعبة اللغوية،   Scrambleطريقة بأف وبارنو سعتند 
توزيع أكراؽ األسئلة مع ؿ تدريس من خالالهو طريقة Scramble 35.مثَتة بطريقة مثَتةادلهارات ادلعيتنة 

، جابات كطرؽ حلل ادلشكالت القائمةحبث اإلعلى لديهم قدرة الطالب  رجى مني   .أكراؽ اإلجابة ادلتاحة
 .ادلفرداتيف تفكَت هو دترين يف تطوير كزيادة البصَتة Scramble ك

كالقتاؿ كالصراع ، كيستخدـ هذا ادلصطلح  ستيالءيعٍت اال  Scramble، فإف مصطلحا دلوليايت كراهايو كفقن 
 36سبة.متنا اتكلم  العشوائية حىت تكوفب بًتتيب احلركؼ لتنوع من ألعاب الكلمات ، حيث يقـو الالع

 هافوائدو  Scrambleوسائل وظائف  .2
أنه قاؿ ، Lentzك  Leviedما عتند ك . توجيه الرسائللهي إف كظائف الوسائل على شكل عامو 

ة يكالوظيفة الفعال هتماميةوظيفة االال، كهي ذلا أربع كظائف بصريةال ل، خاصة الوسائيةميالتعل لوسائال
 34.كالوظيفة ادلعرفية كالوظيفة االنضغاطية

قراءة مهارة الطالب يف اللتدريب الذم ذكره حسريايت فهي Scrambleكسائل  فوائدأما بالتنسبة ل
ردات كقوة العقل ، كاستخداـ اإلشارات التخطيطية ، كزيادة ادلفاستخداـ اإلشارات التنحويةهتم يف كمهارا

 32.جتاه مواد القراءةكادلوقف التنقدم 
( لدل 2، يف تذكر ادلصطلحات الصعبة قليلة صعوبةبالطالب يشعر ( 1متنها: للطالب  Scrambleفوائد 

 Scrambleكأما فوائد كسائل 31التعاكنية كالتفاعلية.(  ترقية القدرة 3الطالب دكافع عالية للتعلم، 
ادلهارات قية كحافز لًت (  2، ( للحصوؿ على التجربة ادلباشرة يف تتنفيذ التعليم1للمعلمُت فهي كالتايل : 

ب، لطالات ضلو ادماخلاليت ديكن أف حتسن نظاـ التعلم حبيث تقدـ أفضل ادلتتنوعة  سًتاتيجيات الالختيار ا
 71.جادة أف خيلقأجواء صفية شلتعة كلكتنها( يستطيع ادلعلم 3
 

                                                             
37

Ibid, h. 112. 
24Zaenab, Model Pembelajaran Scramble (Kalimantan Barat, 1108). 

25Ibid, H. 33. 
27Zaenab, Model Pembelajaran Scramble. 
28M.Pd Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab (UIN-MALANG, 1119). 
29https://modelpembelajaran0.wordpress.com/1105111111/langkah-langkah-model-
pembelajaran-scramble/ (diakses pada 5 september 1111) 
31Ibid. 

https://modelpembelajaran1.wordpress.com/2016/02/20/langkah-langkah-model-pembelajaran-scramble/
https://modelpembelajaran1.wordpress.com/2016/02/20/langkah-langkah-model-pembelajaran-scramble/
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 Scrambleوسائل أنواع  .3
ًتتيب ل، كهي لعبة ةكلمScramble:، متنها أنواع عديدة من  يتكوف زيتنبكفقنا ل Scrambleأف 

، كهي لعبة ةمجلScramble( 2وية، ذات معتن اتكلماللتكوين العشوائية يف موضعها  الكلمات كاحلركؼ
( 3، تنطقينا كهادفنا كدقيقنا كصحيحناجيب أف يكوف شكل اجلمل م.من كلمات عشوائية ةملاجلتكوين ل

Scrambleأف تكوف بتنيةفالبد .خطاب ، كهي لعبة لًتتيب اخلطاب ادلتنطقي بتناءن على مجل عشوائية 
 71عتنوية. اخلطاب التناجتة متنطقية كذات م

كلمة، ألف جتدها ادلشكالت   Scrambleالبحث كهي  اليت تستخدـ الباحثة يف هذاScrambleفأما أنواع
ادلتناسبة لالستخداـ  Scrambleيف الصف العاشر قسم العلـو اإلجتماعية. لذلك تقرر الباحثة أف أنواع 

أف يفهم الطالب مادة  Scrambleكلمة. كمن خالؿ كسائل   Scrambleيف الصف العاشر هي 
 ادلفردات العربية بسهولة.

 وعيوبها Scrambleمزايا وسائل  .4
اجملموعة مسؤكؿ عن كل أعضاء ادلزايا التالية: أ( كل  اكذلتها سيتنتا أيو قدماليت Scrambleكسائل 

كحتسُت  إثارة السركرج( ة. اللعب معالتعلم يسمح للطالب بالتعلم منوذج يف اجملموعة، ب( هذا  هوما شيء 
، د( Scrambleكهي  مثَتةلباستخداـ كسائدركسة ادلد( ادلواد  الشديد، بالتضامنكتتنمية الشعور ادلهارات، 

..تشجع الطالب على التتنافس للتقدـ لالطبيعة التتنافسية ذلذه الوسائ
71 

، على بعض العيوبتوم كلكتنها أيضا حتالعديد من ادلزايا ، ذلا Scrambleالوسائل  أف بالرغم
مع عادات  تعارضيألهنالتخطيطتصميم عملية  صعب يف ف: أ( هذا التعليمأ أريس صائمُت ذكرها كاليت

، ج( كطادلا ما كقتنا طويالن حىت يتتناسب ادلعلم مع الوقت احملدد  ستغرؽقد ي تتنفيذه ، ب( يفتعلم الطالب
م يهذا التعلتتنفيذ يكوف وؼ سف، ؿ قدرة الطالب على إتقاف ادلوضوعيتم حتديد معايَت صلاح التعلم من خال

يعطل الطبقة شديدا. كذلك  ضوضاء ةطريقة اللعب، د(يف بعض األحياف جتعل هذه ادلعلم علىصعبنا
 73.اجملاكرة

 Scrambleطرق تنفيذ لعبة  .5
 :طرؽ تتنفيذ هذه اللعبة هيكمن 

 االستعداد . أ
 دلهتمة يف االستعداد هي كما يلي :األشياء ا

 .ةبطاقات اجلملإىل ، مث أخرج اجلمل الواردة يف اخلطاب طاباخلقم بإعداد  (1
                                                             
30Zaenab, Model Pembelajaran Scramble. 
31Zaenab, Model Pembelajaran Scramble.hlm.93 
32shinta ayu, Segudang Game Edukatif. 
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 .عمل على مجلة كاحدةالحتتوم كل بطاقة  (2
ا تسلسلينا بطاقات اتعطي  (3  .عمدان الذم كاف ترتيبها عشوائيا جلملة رقمن
 .طالب يف رلموعة كاحدة 6إىل  4من  اليت تتكوف قسم الطالب إىل رلموعات (4
 بعضها البعض مع ترتيب كضعية اجللوس حبيث ال تزعج رلموعة كاحدة (5
 .لكل مرحلة ت الالـز لألنشطة األساسيةالوق حتديدمث ط خطوات التنشاط يطخت (6

 األنشطة األساسية . ب
 :تشمل اخلطوات اليت جيب اختاذها يف األنشطة األساسية ما يلي

اليت كزعها ادلعلم دلتناقشتها يف رلموعاهتم  ةمع بطاقات اجلمل مستعدةكل رلموعة  (1
 .اخلاصة

فهم سهل يف بًتتيب جيد ك ب فرز البطاقات يطلب ادلعلم من كل رلموعة من الطال (2
 .ادلعٌت

تناقشة صغَتة يف رلموعتهم للعثور على ترتيب بطاقات مبكل رلموعة من الطالب يقـو   (3
 .جيدة كمتنطقية هااجلملة اليت تعترب 

ليات كل رلموعة كبَتة لتحليل كاالستماع إىل مسؤك اجملموعة ال يقود ادلعلم متناقشة  (4
 .مجيع اجملموعات صغَتة عن عمل

عليقات الفردية ، يستمر نشاط ادلتناقشة مبتناقشة اآلراء كالتاجملموعةل كبعد ظهور   (5
 .نتائج العمل لكل رلموعةةعلى قارناتادلختبار الجراء اإل

قراءة التنص األصلي حىت يتمكن الطالب من لي طلب من طالب كاحد أك اثتنُت  (6
 .عادة ركاية زلتول اخلطاب بلغتهم اخلاصة. كيطلب متنهمإادلقارنة

 تابعةادلج. 
 :على األمور التالية تشمل أنشطة ادلتابعة

 .حفظ ادلفردات  يف شكل راجعة كهيأنشطة ادل .1
يعمل التنشاط على حتسُت ترتيب التنص األصلي ، إذا كاف التنص األصلي ال ي ظهر  .2

 .ادلتنطق
 غيَت مواد القراءة لتأنشطة  .3
استخداـ ها يف يطبقتك  scrambleلعبة  عن معاين ادلفردات اجلديدة يفالبحث  .4

 ةاجلمل
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 77اليت قرأها الطالب. scrambleأسئلة يف وجودة تنحوية ادلتصحيح األخطاء ال .5
 

 مفردات في اللغة العربيةال . د
 مفهوم المفردات .1

من لغة  كهي جزء الكلمات ادلعركفة ببعض التناس أك الفرقة من أك خزيتنةرلموعة هي ادلفرداتإّف 
ادلفردات يف اللغة العربية، كيف أك  الكبَت هي زيادة الكلماتندكنيسي ادلفردات كفقا للقاموس اإل 34معيتنة.

رلموعة من الكلمات  أهناحلتناف ذك ا عرب عتنهادلفردات كما ي غرض منكال vocabulary.35اللغة اإلصلليزية 
كتابينا  كاليت ذلا تعريف ككصف ترمجتها بكلمات أخرل كترتيبها كاف أك    شخص شفهينا اليت يستخدمها ال

ادلواد التعليمية يف  إليصاؿم ادلفردات عملية ييرل أمحد جتناف آسيف الدين ، فإف تعلمث 37.حرفياترتيبا 
 38يف تعلم اللغة العربية. مفردات كعتنصر شكل كلمات أك

، خاصة اللغة كاستيعاهبا اللغة العربية لفهمتادلفردااستيعاببله عالقة كثيقة تدريس اللغة األجتنبية كاف 
مراعاهتا يف تعليم  جيب بعض األشياءهتناؾ  دات هي عتنصر أساسي إلبداء تعلم اللغة.ادلفر  لذلكالعربية، 
 39أمحد فؤاد أفتندم هي:كما عتند ادلفردات  
 ذاتهالغير تعليم المفردات  . أ

ادلطالعة،  بل هي ترتبط ارتباطا كثيقا بتعليم واد ذاتيةت كمال يتنبغي أف تدرس ادلفردا
 كاالستماع كاإلنشاء كاحملادثة.

 د المعنىيتحدب. 
كلمة كاحدة تزيد معاين ألف  كفقنا لسياؽ اجلملة ، دد معتناها حيأف  جيب م ادلفرداتييف تعلك 

 .عديدة
 

                                                             
33Ibid. h. 13 

34
 Umi Hijriyah, Analisis Pembelajaran Mufrodat Dan Stuktur Bahasa Arab Di 

madrasah Ibtidaiyah,  (Surabaya: CV. Gemilang, 1112) h. .13. 
35

Sri Wahyuningsih, “Pengajaran Kosakata Bahasa  Arab Siswa Melalui Media 

Permainan Pohon Pitar”.JurnalAl-Af’idah, Vol II, II No 1 (1112), h. 11. 
37

 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 

1117), h. 111. 
38

 Abdul Karim, “Pengembangan Kosakata Bahasa Arab Berbasis Anti Radikalisme 

Melalui Buku Saku Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam 

Negeri Mataram”. Jurnal El Tsaqafah, Vol. XVII No. 1 (1112), h. 113. 
39

M. Ilham Muchtar, “Peningkatan Penguasaan Mufradat Melalui Pengajian Kitab 

Pada Mahasiswa Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar”. Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Vol. 1 

No 1 (1112), h. 11. 
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 يةالسياقالمفردات ج. 
ال ديكن فهم بعض السياقات يف اللغات األجتنبية )العربية( بدكف معرفة كيفية استخدامها يف 

 .السياؽ حىت ال حتجب فهم الطالبجيب تعليمها يف  اجلملة. كمثل هذه ادلفردات 
 د. الترجمة في تعليم المفردات

ًتمجة الكلمات إىل اللغة األـ هو أسهل طريقة، كلكتنه حيتوم على بعض بتعليم ادلفردات كاف 
العيوب . هذه العيوب متنها تقليل عفوية الطالب عتند استخدامها يف التعبَتات عتند التعامل مع األشياء أك  

فردات األجتنبية مرادؼ صحيحة يف اللغة ادل كليس جلميعاهتم، كالتعلق الضعيف يف ذكريكائتنات الكلمات، 
 .ألـا

 ه. مقدار الصعبة
بة، ديكن تقسيم ادلفردات العربية إىل ثالث مستويات ، تبدأ من ادلستول صعكمن ناحية مقدار ال

 .إىل ادلستول األصعباألسهل كادلتوسط 
 ف تعليم المفرداتاأهد .2

 41فردات العربية هي كما يلي:ادلتعليم لعامة األهداؼ الكمن 
 القراءة أك فهم ادلسموع طالمبن خالؿعريف ادلفردات اجلديدة إىل الت (1
ألف التنطق الصحيح هو  ا،صحيح انطقعلى نطق ادلفردات  يقدركفالب حىت تدريب الط (2

 السبب إىل حتسُت مهارة الكالـ كالقراءة 
 أك مفردا أك رلازيا كاف  مركبا في اجلملةفهم معٌت ادلفردات  (3
 .كفقا لسياقها الصحيحأك التحريرم ادلفردات بالتعبَت الشفهي القدرة على تقدير ككضع   (4

 أساليب تعليم المفردات .3
 محد فؤاد أفتندموفقاألادلفردات أساليب تعليم ادلفردات أك خربات تعلم الطالب يف التعرؼ على معٌت

 40: التايلهي ك
 االستماع إلى الكلمة . أ

  سواء منتنطقها ادلعلم، يىل الكلمة اليت للطالب لالستماع إ ةالفرصتقدمي ذه هي ادلرحلة األكىل. ه
مرتُت  إذا كاف الطالب قد أتقتنوا عتناصر الصوت من تلك الكلمة، مث بعد تكرارها  .كلمة مفردة أك يف مجلة

 صحيح.بالقادرين على االستماع فكانوا أك ثالث مرات، 
 

                                                             
41

Widi Atuti, “Berbagai Strategi Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab”. Jurnal 

Komunikasi dan Pendidikan Islam, Vol. 5 No. 1 (1116), h. 2. 
40

Ibid, Ahmad Fuad Effendy, Strategi Pembelajaran………., h.111-133. 
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 ماتب. نطق الكل
ديدة الكلمات اجللطالب لتنطق الكلمات اليت مسعوها. إف نطق تقدـ الفرصة لاخلطوة التالية هي 

 .على تذكرها يف كقت أطوؿهم يساعد
 اتعلى معنى الكلم ج. الحصلول

من قبل ادلعلم لتجتنب الًتمجة يف شرح معٌت الكلمة الواحدة ، متنها: بعض األساليبادلستخدمة  هتناؾ 
 .، التعريف البسيط، كاستخداـ األشياء أك الصور األصلية ك من التقتنيات األخرلكضعها يف السياؽ

 اتالكلمد.  قراءة 
 مثالطالب إىل الكلمات اجلديدة كنطقها كفهم معتناها مث كتبها ادلعلم على السبورة. أف يستمعكبعد 

تنح  قراءة جهرية.لقراءهتا  فرصة  إليهم دت 
 اتكلمكتابة ال . ه

بكتابة الكلمات اجلديدة يطلب من الطالب ادلفردات إذا  استيعابمفيد جدا يف  هذا التنشاط
 جديد حتنما كانت معاين ادلفردات التزاؿ ماثلة يف أذهاف الطالب. منادلدركسة 

 لجملةتكوين ا . و
، ادلفيدةاجلملة إف ادلرحلة األخَتة من نشاط تعليم ادلفردات هي استخداـ الكلمات اجلديدة يف 

 .ككتابيناكاف أشفهينا  
 41ادلفردات هي:م يبيتنما يقوؿ الدك، فإف ادلراحل كأساليب التعليم ديكن تطبيقها يف تعل

 االستماع إىل الكلمة .أ
 نطق ادلعٌت .ب

 ج. فهم ادلعٌت
 د. جعل الرسـو التوضيحية يف شكل اجلملة

 ق. التدريبات يف التعبَت عن ادلعٌت 
 ك. نطق الكلمة بصوت عاؿ

 ز. كتابة الكلمات 
 . أنواع المفردات4

كل قسم متنها أيضنا حسب كاجباهتم   أربعة،  ادلفردات إىل تصتنيف رشدم أمحد طعيمة يقّدـ
 42ككظائفهم على التنحو التايل.

                                                             
41

 Moh. Nadhif, “Pengembangan Multimedia Dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa 

Arab di Pesma Al-Hikmah Malang”. Cordova Jurna, Vol. 1 No. 1 (1111). h. 52. 
42

Ibid,Umi Hijriyah, Analisis Pembelajaran Mufrodat ……….,h. 14-31. 
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 أ. تقسيم المفردات حسب المهارات اللغوية
 مها مفردات االستماع كمفردات القراءة.ك ،(ادلفردات للفهم1
 مها ادلفردات العادية كادلفردات ادلوقفية.ك ، للكالـ ( ادلفردات2
 .رئكهي ادلفردات ادلتناسبة اليت البد متنها اختيارها كي ال خيطئ للقا ،فردات للكتابة( ادل3
هي مفردات سياقية كيقصد هبا رلموع الكلمات اليت تفسَتها من السياؽ.  ،ادلفردات الكامتنة(4

 ة.صائص الصرفيفسرة على أساس اخلت حتليلية هي رلموع الكلمات ادلكمفردا
 يهاتقسيم المفردات حسب معانب. 

، مثل األمساء الكتابة، كيقصد هبا رلموع الكلمات األساسية اليت تشكل مفردات رئيسية( 1
 .أك غَتها كاألفعاؿ

، بياف كاضح يف الكتابةكاجلمل كاليت يستعاف هباعلى كظيفية هي اليت تربط ادلفردات  ( مفردات2
 اجلر كأدكات االستفهاـ كغَتها. مثل حركؼ

اليت ال تتنقل معٌت معيتنا كهي مستقلة بذاهتا كإمنا حتتاج إىل مركبة كهي ادلفردات ( مفردات 3
مثل : رغب يف  الكلمات األخرل مساعدة تتنقل من خالذلا إىل ادلستقبل معٌت خاصة.

 كرغب عن.
 التخصصحسب  المفردات تقسيمج. 

يف مواقف احلياة العادية ادلستخدمة للوظيفة، سواء هي رلموع الكلمات  مفرداتوظيفية،( 1
 .أك غَت رمسية رمسية

الكلمات اليت تتنقل معاين خاصة أك تستخدـ كثَتا يف هي رلموعة من ختصصية، مفردات ( 2
 .كلمات مفيدة  رلاالت معيتنة. كتسمى أيضا بكلمات زللية أك

 تقسيم المفردات حسب استخدامهاد. 
 الكتابة أك حىتيف الكالـ أك ادلستخدمة غالبا ما رلموع ادلفردات  ، هينشيطة مفردات( 1

 قراءة سلتلفة.يسمعها أك يقرؤها ب
اللغوم كإف مل  رلموع ادلفردات اليت حيتفظ هبا الفرد يف رصيده، هي خاملة مفردات( 2

ادلفردات اليت يفهم الفرد دالالته كاستخداماته عتندما يظهر  أنوع نوع منيستعملها. كهذا 
 .له على الصفحة ادلطبوعة أك يصل إىل مسعه
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 لمفرداتااستيعاب مؤشرات . ه
 على ترمجة أشكاؿ ادلفردات باجليد ستطيع الطالبأ. ي
ادلفردات نطقا صحيحا كقادركف على كتابتها بالشكل  الطالب على نطق ستطيعي ب.

 .الصحيح
 43.حتريريةكانت أك   الصحيحة شفويةة ملالطالب على استخداـ ادلفردات يف اجل ستطيعي ج.

 دراسات السابقةال .2
يف تعليم ادلفردات العربية لدل تالميذ الفصل  Scramble. )تطبيق كسائل  2117مغفرة ليلة، 

اخلامس مبدرسة تربية الوطن اإلبتدائية الموصلاف(. أظهرت نتائج ادلالحظة أف هتناؾ العديد من الطالب 
متنخفضة يف  يصعبوف يف دراسة ادلفردات العربية.  كمن نتائج البحث، يوجد بعض الطالب لديهم رغبة

دراسة ادلواد العربية. أف رغبة متنخفضة بسبب اختيار طرؽ التعليم غَت متناسبة، كنقص استخداـ الوسائل. 
عملية التعليم شللة كيتنسى الطالب بتعلم ادلفردات بسهولة. للتغلب على تلك يسبب ذلك احلاؿ إىل 

إحدل من التعليم التعاكين الذم يؤكد على تعاكف الطالب إلجابة  Scrambleادلشكلة، فإف كسائل 
 55األسئلة من خالؿ ترتيب احلركؼ العشوائية يف أكراؽ اإلجابة. 

منوذج التعليم من خالؿ ترقية استيعاب ادلفردات العربية " البحث بعتنواف( 2117إماف اهلل )
Scramble باندار المبونج".  هذا البحث من  خلَتية ادلتوسطةدرسة اسابع مبالصف ال لدل طالب

طالبا  21البحث اإلجرائي للصف الدراسي بدكرتُت، كموضع هذا البحث هم طالب الصف السابع بعدد 
التخطيط،  ات هذا البحث من أربع خطوات، كهيخلَتية ادلتوسطة باندار المبونج. تتكوف خطو مدرسة امن 

قادر  Scrambleبحث أنه من خالؿ تطبيق منوذج التعليم مث أظهرت نتائج الالتتنفيذ، ادلالحظة كالتفكَت. 
 56على ترقية استيعاب ادلفردات العربية ادلتعلقة مبادة "التعارؼ" ك "مدرسيت".

لتعليم  Scrambleق منوذج التعليم (، بعتنواف البحث " تطبي1123312136أفيت نور سيتياكاف )
ادلفردات العربية مبدرسة استقامة اإلبتدائية فورباليتنغا". هذا البحث من أنواع البحث الوصفي كالتنوعي، 
كجلمع البيانات من خالؿ طريقة ادلالحظة كادلقابلة كالوثائق.  كأما أساليب حتليل البيانات ادلستخدمة فهي 

تتنفيذ التعليم تتنقسم إىل بعض اجملموعات، لكل ختفيض البيانات، عرض البيانات كرسم االستتنتاج. خطوات 
بعد أف تتم ادلتناقشة، فالبد لكل رلموعة طالب، كيقدـ ادلعلم إليهم كاجبات للمتناقشة.  6-5رلموعة 

 تقدمي نتائجهم.
                                                             

43
Haerul Ahyar, “Penguasaan Mufradat dan Qawa’id Sebagai Upay  a Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Bahasa Arab”, Vol. 7 No. 1 (1114), h. 161. 
44

http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/sastra-arab/article/view/57117 (diakses pada  11 feb 1110) 
45

http://repository.radenintan.ac.id/087/(diakses pada 11 feb 1110) 

http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/sastra-arab/article/view/67207
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الستيعاب  Scramble(، بعتنواف البحث "تطبيق كسائل التعليم 2117التنساء دكم فطرم )
كومية مباالنج". أهداؼ هذا البحث ادلفردات ادلاندرين لطالب الصف احلادم عشر بادلدرسة الثانوية احل

الستيعاب ادلفردات ادلاندرين لطالب الصف احلادم  Scrambleهي للوصف عن تطبيق كسائل التعليم 
انات ذلذا البحث هم . كمصدر البي Scrambleعشر، كلوصف استجابة الطالب على كسائل التعليم 

. فأما أدكات البحث ادلستخدمة هي ادلالحظة 2118-2117طالب الصف احلادم عشر للعاـ الدراسي 
 54كاالستياف كاالختبار.

كبتناء على نتائج الدراسات السابقة، فإف الباحثة مل جتد حبثا شلاثال بعتنواف " تطوير كسائل التعليم 
Scramble  العاشر لتعليم ادلفردات لطالب الصفIPS يف مدرسة ركضة القرآف الثانوية األهلية

لتعليم ادلفردات،  Scrambleكسائل التعليم ففي هذا البحث أنتجت الباحثة متنتجا بشكل ". مًتك
 كهي دلساعدة الطالب بالتعلم اجلماعي يف اجملموعة.

 تصميم النموذج. و
مدرسة فيIPSشراعطالب الصفاللفردات ادلم يلتعل Scrambleل لبحث بعتنواف "تطوير كسائاهذا 

 فعاالم ييتم التعل حىت  Scrambleل كسائباستخداـ تعليم الهو منوذج ركضة القرآف الثانوية األهلية مًتك"،
 منوذج هوScrambleكسائل  بتطوير ادلرتبط ذج التطوير، فإف منو بتناءن على ادلفهـو أعاله .اكشلتع

ADDIE . العاـ كلو كاف بسيطنا لكتنه معقد، هذا التنموذج  التنموذجسبب استخداـ هذا التنموذج ألنه من
ل كسائكيتنتج هذا البحث  .استخدامهجيد يف بتناء أدكات كتسهيالت برنامج التعليم الفعايل كالديتناميكي

Scramble شراعطالب الصفاللفردات ادلم يلتعلIPSمالءمة مدرسة ركضة القرآف الثانوية األهلية مًتك.  يف
يتكوف  . Scramble ل تطوير كسائلADDIE  منوذج اختيار على ةكادلتنتجات اليت تشجع الباحثاذج التنم

 .كالتقييم طبيقتحليل كالتصميم كالتطوير كالتالمرحلة  هي من مخس مراحلADDIEمنوذج
 :ADDIE فيما يلي كصف للمراحل اخلمس لتنموذج تطوير

  تحليلال .1
مرحلة التحليل هي عملية لتحديد شيئ ما سيتعلمه ادلتعلموف، أم إجراء حتليل االحتياجات، كحتديد 

. لذلك، فإف ادلخرجات اليت ستنتنتجها الباحثة يف شكل خصائص أك  حتليل ادلهاـ ادلشكالت، كتتنفيذ
يف  ب االحتياجات. ملفات للمتعلمُت احملتملُت، كحتديد الثغرات ، كحتديد االحتياجات كحتليل ادلهاـ حس

هذه ادلرحلة، تتنقسم مراحلها إىل ثالثة أقساـ، كهي: حتليل الدارس، كحتليل التعلم )أغراض التعليم 
كأهدافها( كحتليل الوسائل التعليمية عرب اإلنًتنت. كاألنشطة يف مرحلة التحليل لتحديد ادلكونات الالزمة، 

( إعداد اخلريطة ادلفاهيمية 3احتياجات ادلتعلمُت يف تعلمهم، ( حتليل 2( حتديد خصائص ادلتعلم، 1متنها: )
                                                             
47http://mulok.library.um.ac.id/index2.php/85831.html (diakses pada 11 feb 1110) 

http://mulok.library.um.ac.id/index3.php/86840.html
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( حتديد 4على أساس البحث األكؿ. مث  تصميم سلطط انسيايب يوفر فيه توجيهات كاضحة إلنتاج ادلتنتج، 
الختبار الكفاءات  ( تصميم التقييم6( حتليل الصعوبات أك ادلشكالت ادلوجودة، 5نوع الوسائل ادلطورة، 

 . لدقة يف استكماؿ ادلهاـ كأكراؽ العمل كاالختبارات كغَتهاالدراسية. ا
  التصميم .2
. كمن ادلراحل ادلتنعقدة يف عملية التصميم هي: صياغة blue printهذه ادلرحلة معركفة أيضنا باسم   

ادلتناسبة لتحقيق مث حتديد االسًتاتيجية التعليمية  األهداؼ التعليمية  اخلاصة كالقياسية كالتطبيقية كالواقعية.
األهداؼ السابقة. كيف هذه احلالة، هتناؾ خيارات كثَتة من الطرؽ كالوسائل ادلالئمة كذات الصلة. إضافة 
إىل ذلك، جيب االعتبار يف اختيار ادلصادر الداعمة األخرل ، مثل مصادر التعلم ذات الصلة، كأنواع بيئة 

 .التعلم ادلتناسبة، كما إىل ذلك
  التطوير .3

أك التصميم إىل الواقعي. أهم شيء يف تطوير ادلتنتج هو حتليل  ادلخطط هو عملية حتقيقالتطوير 
مستخدمي األنظمة كاألشياء ديكن أف يستخدمها ادلستخدموف.  مستخدمي األنظمة يعٍت ادلسؤكلوف 

عامُت كادلدرسوف كالطالب. كألف الوسائل ادلطورة بتناء على ادلدكنات، فإهنا ستفتح الفرصة للمستخدمُت ال
للوصوؿ إليها. كيستطيع ادلسؤكلوف أف يصتنع فئات كتتنظيم احملتويات كادلوضوعات كتتنظيم معلمي ادلواد 

ادلواد، إعطاء الواجبات كتقييمها،  لتحميل لديه مهمة ادلعلم كاففكحتديد طرؽ العرض كتغيَتها. 
 كمالحظة تقّدـ دراسة ادلتعلم.

 التطبيق  .4
التطبيق هو خطوة كاقعية لتتنفيذ نظاـ التعليم ادلطور. تتنفيذ هذه ادلرحلة من خالؿ التجربة ادلباشرة. 

كدتت جتربة الوسائل على مرحلتُت ، كمها: ادلرحلة األكىل، جتربة تصديق ادلتنتج من خبَت ادلادة، خبَت  
اجملموعة الفردية كاجملموعة الصغَتة  الوسائل كخبَت التصميم. فادلرحلة الثانية،  جتربة التطبيق العملي من

 كاجملموعة الكبَتة كمعلمي كذلك من مدرس تكتنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت.
  التقييم .5

نفذت مرحلة التقييم يف هذا البحث حىت التقييم التكويٍت إلغراض حاجة االصالحات. بتناءن على 
نتائج فحص اخلرباء كالتجربة ادليدانية يف مرحلة التطبيق، مث مت إجراء مرحلتُت من حتليل البيانات ، كمها 

البيانات تتعلق بادلدخالت  يستخدـ حتليل البيانات التنوعية دلعاجلة حتليل البيانات التنوعية كالكمية. 
كاالنتقادات كاالقًتاحات من اخلرباء . كأما حتليل البيانات الكمية من تقييمات ادلستجيبُت يف شكل أرقاـ 
يف االستبياف ادلوزع. لكل مرحلة من مراحل هذا التقييم يهدؼ إىل معرفة مالئمة ادلتنتج التنهائي من حيث 

 . كسهل االستخداـ احملتول كالتصميم
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