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 م ٕٕٔٓ / ٕٕٓٓر المبونج العام الدراسي ابند ٖمحمدية  المتوّسطة 

 يوني مسلمة
 ملخص

قائم على موقع الويب للمدارس  م احملمدية ىو نظام تعليمييبيت التعل روبلمو
 diooC-9٩م عرب اإلنًتنت. ىذا التطبيق ىو أيًضا أحد حلول احملمدية لوباء يالدينية للتعل

عبارة عن مادة تعليمية رقمية وقد مت تصميم ىذا التطبيق الستيعاب  روبلمووعصر اإلذلاء. 
 د والتعليم اإللكًتوين ادلخصص للمدارس احملمدية.يم عن بعيالتعل

روبلمو تطبيق ال لوسائالاستخدام  "ما ىي بحثصياغة ادلشكلة يف ىذه ال
ر ابند ٖإتقان ادلفردات طالب الصف التاسع دبدرسة زلمدية  ادلتوّسطة بنجاح يف 
ستخدام الباحث نوعا نوعيا من البحث مع تصميم وصفي. ا، بحثال ايف ىذ ".المبونج

ة وادلقابالت والتوثيق. كانت مصادر تقنيات مجع البيانات باستغالل أسلوب ادلالحظ
درسة زلمدية  ادلالبيانات يف ىذه الدراسة من معلمي اللغة العربية وطالب الصف التاسع يف 

بندر المبونج. مث ربليل البيانات من خالل تقليل البيانات وعرضها  ٖادلتوّسطة 
 واستخالص النتائج 

  روبلموتطبيق  لام وسائتظهر نتائج البحث الذي أجراه الباحثون حول استخد
مستخدم بشكل فعال للغاية، خاصة أثناء جائحة   روبلموكوسيط تعليمي أن: تطبيق 

م عرب اإلنًتنت أو استمرار التعلم عن بعد يحبيث يتم تنفيذ عملية التعل ٜٔ-كوفيد 
بنجاح على إتقان ادلفردات ألن  روبلموتطبيق  لبسالسة. مل يتم تطبيق استخدام وسائ

ال ديكنو إنتاج صوت / صوت مفردات وىو ما جيب أن يكون يف تعلم  بلمورو تطبيق 
ادلفردات ، وىناك أمثلة على تالوة الصالة اليت ديكن للطالب تعلمها من أجل ربسُت 

 التمكن من ادلفردات.

 اتإتقان ادلفرد ،روبلموتطبيق ال لوسائ الكلمات المفتاحية:







 

 ه
 

 إقرار

 ادلوقع أدناه:  أقر أنا
 يوين مسلمة:   اسم

 ۱ٚ۱۱ٕٓٓ۱ٛٓ:    رقم القيد
 : تعليم الّلغة العربّية  قسم
 : الًّتبية والّتعليم    كلّّية

 
إتقان ادلفردات طالب روبلمو يف تطبيق الوسائل ال خداماستتشَت إىل أن الرسالة بعنوان "

 ٕٕٔٓ / ٕٕٓٓالمبونج العام الدراسي بندر  ٖالصف التاسع دبدرسة زلمدية  ادلتوّسطة 
ىي يف احلقيقة عمل ادلؤلف اخلاص، وليس تكراًرا أو من أعمال أخرى باستثناء اجلزء  م"

الذي حيتوي على سبت اإلشارة إليها أو تسميتها احلواشي السفلية أو الببليوغرافيا. إذا كان 
إن ادلسؤولية الكاملة تقع ىناك دليل يف أي وقت آخر على وجود سلالفات يف ىذا العمل، ف

 على عاتق ادلؤلفُت.
 وىكذا فإن ىذه الرسالة البيانية اليت قدمتها حىت ديكن فهمها.

 
 

  ٕٕٔٓيوليو  ,بندر المبونج                     
    

 
 يوين مسلمة            

 ۱ٚ۱۱ٕٓٓ۱ٛٓ:  رقم القيد                                                            
 

 



 

 و
 

 شعار

 

ِت َوااْلَ  وّٰ َو ِقَياًما وَّقُ ُعْوًدا وََّعلّٰى ُجنُ ْوِِبِْم َويَ تَ َفكَُّرْوَن يفْ َخْلِق السَّمّٰ َرب ََّنا  ۚ  ْرضِ الَِّذْيَن يَْذُكُرْوَن اللّّٰ
َذا بَاِطاًل  َنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ  ۚ  َما َخَلْقَت ىّٰ   (۱۹۱)سورة ال عمران :  ُسْبحّٰ

Artinya:  

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, 

duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang 

penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah 

Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah 

kami dari azab neraka”. 

 

ُر النَّاِس َأْحَسنُ ُهْم ُخُلقاً َوأَنْ َفُعُهْم لِلنَّاسِ  )زلفوظات( َخي ْ  
 

Artinya: 

Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling baik budi 

pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia. 
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 إىدء

 

مع االمتنان من اهلل سبحانو وتعاىل، أىدي ىذه األطروحة لألشخاص الذين أىتم 
 ِبم وأحبهم والذين دائًما ما يقدمون التشجيع والدعم وادلعٌت يف حيايت، خاصًة من أجل: 

والداي احلبيبان السيد مودي والسيدة تري الذين قدموا يل كل شيء ، واحلب  .ٔ
أىدي لكم ىذا العمل وأصلي لكم من أجل والصلوات اليت ترافقٍت دائًما. 

خدمتكم وتضحياتكم وإخالصكم يف تربييت بإخالص وزلبة. شكرا لك والدي 
 احلبيب وأمي، أحبك بسبب اهلل سبحانو وتعاىل.

إىل إخويت وأخوايت احملبوبُت )إيكو مودي يانتو ، إيتا أسًتي ياين ، ديزي تري  .ٕ
عائليت الذين يقدمون دائًما الدعم بريهاتُت ، سييت نور جنة( ومجيع أفراد 

 ويدعون دائًما إلكمال ىذه األطروحة. ةواحلماس
روضة الًتبية القران مفتاح اإلديان و مدرسة إبتدائية إسالمية ، يتإىل عائليت اجلن .ٖ

الذين يقدمون دائًما الصلوات والتشجيع والدعم متكامل اول األلباب المبونج 
 إلهناء كتابة ىذه األطروحة.

اإلسالمية رادين إنتان جامعة ؤسسيت احلبيبة ، وحدة النشاط الطال ي االرباد دل . .ٗ
المبونج الذي قدم يل أشياء كثَتة: ادلعرفة ، عناق األخوة ، اخلربات احلكومية 

غَت العادية ، الدعاء من أجل السهولة والطالقة والروح العالية حىت يتمكن 
 الباحثون من إكمال كتابة ىذه الرسالة .

المبونج، اليت أفتخر ِبا ، اإلسالمية احلكومية رادين إنتان ماتر جامعة  دلاأ .٘
رادين إنتان جامعة يف و الّتعليم وأستاذة قسم تعليم اللغة العربية ، كلية الًتبية 

المبونج ، الذين قدموا يل الكثَت من اخلربة القيمة يف عملية اإلسالمية احلكومية 
 إضافة ادلعرفة.
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 ترجمة الباحثة

 

يم الحواي  يف طريق ۱۹۹۱ يونيو ۱۹ اسم الباحثة كامال يوىن مسلمة ولدت
مدينة بندر المبونج، مقاطعة المبونج ، الطفل اخلامس خلمسة أطفال بينهم أخ واحد 
وثالث شقيقات من السيد ماس مودي باجيو والسيدة تري موريت. بدأ التاريخ التعليمي 

حليم يف واي طريق بَتامناس  ٖمدرسة إبتدائية احلكومية للمؤلف من دخول ادلدرسة يف 
احلكمة وية، على وجو التحديد يف ثنا، مث تابع إىل مستوى ادلدرسة ال ۰ٓ۹ٕإىل  ۰ٖٕٓ

، وبعد ذلك واصل تعليمو إىل مستوى عاليو، على ۱۲ٕٓ إىل ۰ٓ۹ٕبندر المبونج من 
-۱۲ٕٓالشمال، مًتو سييت من اإلسالمية مًتو  ادلعهد احملسن الًّتبيةوجو التحديد يف 

ٕٓ۱۱. 
بعد زبرجو من مدرسة عالية احملسن، واصل ادلؤلف االلتحاق بكلية الدولة 

المبونج يف عام اإلسالمية احلكومية رادين إنتان جامعة اإلسالمية ، على وجو التحديد يف 
ة جامعوزبصص يف تعليم اللغة العربية. أثناء الدراسة يف  ودخل من خالل مسار ۱۱ٕٓ

وحدات  المبونج ، شارك ادلؤلف أيًضا يف واحدة من اإلسالمية احلكومية رادين إنتان 
اليت كان ذلا تأثَت إجيا ي جًدا على ادلؤلف، ألنو ىنا مت توجيو ادلؤلف  اإلرباد نشاط الطالب

لالقًتاب من اخلالق ، أي اهلل. سبحانو وتعاىل ادللك ، اخلالق ، حاكم السماء واألرض ، 
ل ثابًتا يف ادلؤسسة ، ويستقيم يف سبيل اهلل تعاىل وحيسن دائًما نوعية اإلديان لكي يظ

 ىو أستاذاالرباد الذي أسسو احملاضر  والتقوى والعمل الصاحل. ىو االرباد احملبوب، 

 .۲ٓ۱۱ ، حفيظ اهلل عامادلاجستَتري عبد الصمد اخب الدكتور
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 كلمة الّشكر و التقدير
 

على رمحة و عناية . ُتمحار الم احلمدهلل سبحانو وتعاىل أرح ،رّب العادلُت احلمد هلل
تطبيق الوسائل ال خداماست"، سبكن ادلؤلف من إكمال كتابة ىذه الرسالة بعنوان من اهلل

بندر المبونج  ٖإتقان ادلفردات طالب الصف التاسع دبدرسة زلمدية  ادلتوّسطة روبلمو يف 
الواجبات والّشروط الاّلزمة للحصول علي شهادة "  م ٕٕٔٓ / ٕٕٓٓالعام الدراسي 

 بشكل جيد وسلس. بندر المبونج ٖدبدرسة زلمدية  ادلتوّسطة يف  نساللّيسا
ديكن دائًما سكب الصلوات والتحيات للسيدالنيب العظيم زلمد شاهلل عليو  

ديكن فصل وسلم، ادلسلمون احلسنون الذين نتطلع إىل الشفاعة يف يوميل األخَت. ال 
البحث يف ىذه األطروحة عن دعم سلتلف اجلهات اليت ساعدت. لكل ادلساعدة والدعم، 

 يود ادلؤلف أن يشكر:
 التعليمكلية الًتبية و   ةعميدادلاجستَتة بوصفو نَتفا ديانا،  احلاجة ةدكتور الالسيدة  .ٔ

 .المبونجاإلسالمية احلكومية رادين إنتان جامعة 
رئيسة قسم تعليم اللغة العربية ،  بوصفو  ةاجستَت ادلة، يأمي ىجر  ةدكتور الالسيدة  .ٕ

 .المبونجاإلسالمية احلكومية رادين إنتان جامعة  التعليمكلية الًتبية و 
قدم اإلرشاد والتوجيو  وىلاألشرفة بوصفو ادل ةاجستَت ادلالسيدة أمي ىجرية،  .ٖ

 ليكون ىذا العمل العلمي كما ىو متوقع.
، الذي استغرق الوقت الثّاينشر  ادل اجستَتدلا، اسوميالسيد ميزان اخلَتي ك .ٗ

والطاقة واألفكار لتقدًن التوجيو والتوجيو والتحفيز وادلدخالت يف إكمال ىذه 
 األطروحة. 

جامعة  التعليمظفُت ومجيع أعضاء اجملتمع يف كلية الًتبية و امجيع احملاضرين وادلو  .٘
 .المبونجاإلسالمية احلكومية رادين إنتان 

الذي  بندر المبونج ٖدرسة زلمدية  ادلتوّسطة ادلصفو مدير و سليم بنور  األستاذ .ٙ
 قد أعطوا ين ادلساعدة حىّت انتهاء ىذه الرسالة العلمية.



 

 ي
 

درسة زلمدية  يف ادلدرس للغة العربية ادلاجستَت ادلاألستاذ أمحد فكري سيتياوان  .ٚ
 .البحث كان كرديًا جًدا يف تقدًن ادلساعدة أثناء بندر المبونج ٖادلتوّسطة 

 بندر المبونج ٖدرسة زلمدية  ادلتوّسطة مجيع العامل يف ادل .ٛ
بندر  ٖدرسة زلمدية  ادلتوّسطة ادليف الطالب و الطالباتت الصفى التاسع مجيع  .ٜ

 .المبونج
. أشكركم على القتال مًعا خالل ۲ٓ۱ٚتعليم اللغة العربية قسم يف  ئيزمال .ٓٔ

 الرسالة العلمية.تابة ىذه السنوات الثالث ادلاضية أو ضلو ذلك إلكمال ك
 يع األطرا  من الداخل واخلارج الذين قدموا من استكمال ىذه الرسالة.مج .ٔٔ

ادلؤلف أن تكون ىذه الورقة مفيدة للباحثُت بشكل خاص وللقراء بشكل  ترجو
عام. أسبٌت أن تصبح جهود وخدمات السيد ، السيدة ، ولكم مجيًعا صدقة عبادة، وأن 

 العادلُت. تعاىل ، ونأمل أن جيازيهم اهلل. امُت يا ربّ يبارك اهلل سبحانو و 

 

  ٕٕٔٓيونيو  ,بندر المبونج                     
    

 
 يوين مسلمة                     

 ۱ٚ۱۱ٕٓٓ۱ٛٓ:  رقم القيد                                                       
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 األول بابال

 مقدمة 

 

 موضوعتأكيد ال. أ

إتقان ادلفردات طالب روبلمو يف تطبيق الوسائل ال خدامىذا البحث ىو " است موضوع
 ٕٕٔٓ / ٕٕٓٓبندر المبونج العام الدراسي  ٖادلتوّسطة  الصف التاسع دبدرسة زلمدية 

". لتوفَت فهم واضح للقراء، سيصف الباحث معٌت ادلصطلحات اليت سبت صياغتها يف م
 العنوان لتجنب سوء فهم قراء ىذا البحث.

 فيما يلي وصف للمصطلحات يف عنوان البحث على النحو التايل:

 وسائلال خداماست. ۱
ديكن أن يؤثر استخدام  ٔىو العملية والطريقة وفعل االستخدام. خداماست

م الطالب. يُطلب من ادلعلمُت أن يكونوا يم ادلناسبة على أنشطة تعليادلعلمُت لوسائل التعل
م جيدة وشلتعة. أحد اجلهود اليت ديكن للمدرسُت القيام ِبا يقادرين على خلق مواقف تعل

م. الغرض من استخدام ادلعلمُت لوسائل يز يف التعلم كحافيالتعل لالوسائ خدامىو است
 م.يم ىو أن يقوم الطالب دبزيد من األنشطة أثناء عملية التعليالتعل

يف األنشطة التعليمية ِبد  إيصال الرسائل من ادلعلم إىل  لالوسائ خداماست
الطالب قادر على تنشيط حواس الطالب. إن التدريس الذي يتم تقدديو دبساعدة الصور 
والصور والرسومات وما إىل ذلك ، ومنح الطالب الفرصة للرؤية أو اإلمساك أو اللمس أو 

ىؤالء الطالب لألنشطة ادلختلفة أثناء العمل دبفردىم ، سيكون قادًرا على تسهيل تنفيذ 

                                                             
1
  KBBI, ―Arti Pemanfaatan,‖ KBBI Daring, 2016, 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemanfaatan.  
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إىل خلق بيئة تعليمية مثَتة لالىتمام  لالوسائ خداممن ادلتوقع أن يؤدي است م.يعملية التعل
 لم. جيب أن تكون الوسائيوديكن أن يشرك الطالب بشكل مباشر يف عملية التعل

ِبا بطريقة زبلق جًوا  ادلستخدمة قادرة على الرؤية أو االستماع أو القراءة أو حىت التالعب
م ادلستمرة جيب أيًضا يتعليمًيا لطيًفا ويكون الطالب متحمسُت يف عملية التدريس والتعل

تكييف وسائل اإلعالم مع ادلواد اليت سيتم تقدديها واألىدا  اليت جيب ربقيقها من 
 لالوسائ ادلؤلف، فإن موضوع" الواردة يف لالوسائ خدامأما بالنسبة لكلمة " است ٕم.يالتعل

 م. يدور مهم للغاية ولو تأثَت كبَت يف التعل
 روبلموتطبيق . ٕ

م عرب اإلنًتنت اليت ديكن تطبيقها يف عامل يىناك العديد من تطبيقات التعل
د يم / التدريب عن بعيم عرب اإلنًتنت ىو شكل من أشكال التعليالتعل ٖالتعليم ىذه األيام.

 dC-ROOU، تكنولوجيا االتصاالت وادلعلومات، مثل اإلنًتنت  استغاللمن خالل 
م عرب اإلنًتنت ادلتعلمُت )الطالب( دبصادر ي)بشكل مباشر وغَت مباشر(. يربط التعل

م اخلاصة ِبم )قواعد البيانات ، اخلرباء / ادلدرسُت ، ادلكتبات( ادلنفصلُت جسديًا أو يالتعل
التفاعل أو التعاون مع بعضهم البعض )بشكل  حىت متباعدون ولكن ديكنهم التواصل أو

ىو  (زلمدية)بيت التعلم   روبلمو تطبيق ٗمباشر / متزامن وغَت مباشر / غَت متزامن(.
تطبيق عرب اإلنًتنت قائم على موقع الويب وديكن الوصول إليو بسهولة يف أي وقت ويف 

بشكل فعال  لموروبد. يستخدم تطبيق يم عن بعيأي مكان حبيث تستمر عملية التعل

                                                             
2 Ansharullah, ―Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran Terhadap 

Aktivitas Siswa,‖ Kutubkhanah Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 15, no. 1 (2012): 

38-48, http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view/247. 
3 Kurniawan Arizona, Zainal Abidin, dan Rumansyah, ―Pembelajaran Online 

Berbasis Proyek Salah Satu Solusi Kegiatan Belajar Mengajar Di Tengah Pandemi 
Covid-19,‖ Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan 5, no. 1 (2020): 64-70, 

https://jipp.unram.ac.id/index.php/jipp/article/view/111. 
4 Ely Satiyasih Rosali, ―Aktivitas Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi 

Covid-19 Di Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi Tasikmalaya,” 
Geography Sciense Education Journal (GEOSEE) 1, no. 1 (2020): 21-30, 

https://www.researchgate.net/publication/340917125_Kendala_Pelaksanaan_Pembelaja

ran_Jarak_Jauh_PJJ_dalam_Masa_Pandemi/stats. 
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درسة زلمدية  ادلللغاية لنقل ادلواد التعليمية، خاصة يف تدريس تعليم اللغة العربية يف 
 .بندر المبونج ٖادلتوّسطة 

 إتقان المفردات . ٖ
اإلتقان ىو العملية أو الطريقة أو فعل التحكم أو التحكم أو الفهم أو القدرة 

حبسب اخلويل وزلمود علي يف ادلصطفى  ٘ذلك(.على االستخدام )ادلعرفة والذكاء وما إىل 
ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت ستشكل لغة. الكلمات ىي أصغر نقاًل عن أخيار 

جزء رلاين يف اللغة. يف قاموس ادلعاين على اإلنًتنت ، ربمل كلمة "كلمة" معٌت مجيع 
تقان ادلفرودات" اليت تعٍت الباحث كلمة "إ ادلوضوع يف ىذاٙ الكلمات ادلوجودة يف لغة آرا.

فعل السيطرة أو السيطرة. الغرض من الباحث ىو معرفة مدى فهم الطالب أو إتقاهنم 
دلفردات / كلمات الطالب يف فهم ادلفردات أو إتقاهنا، وخاصة ادلفردات العربية يف الفصل 

 .بندر المبونج ٖدرسة زلمدية  ادلتوّسطة ادليف التاسع من طالب 
 

 بحثخلفية ال. ب

اللغة العربية أو عر ي ىي لغة سامية وسطى ، تنتمي إىل عائلة اللغة السامية 
وترتبط باللغات العربية واآلرامية اجلديدة. اللغة العربية ِبا متحدثون أكثر من أي لغة أخرى 

مليون شخص كلغة أوىل ، يعيش معظمهم  ۰ٕٛيف األسرة السامية. يتحدث ِبا أكثر من 
دولة ، وىي لغة  ۱ٕل إفريقيا. ىذه اللغة ىي اللغة الرمسية يف يف الشرق األوسط ومشا

 ٚالعبادة يف اإلسالم ألهنا اللغة اليت يستخدمها القرآن.

                                                             
5 KBBI, ―Arti Penguasaan,‖ KBBI.ID, 2020, https://kbbi/id.kuasa 
6 Akhyar dan Asrowi Muhammad Luqman, ―Pemanfaatan Media 

Pembelajaran Game Interaktif Dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab,‖ Arabi: 

Journal of Arabic Studies 2, no. 2 (2017): 156-162, 

http://journal.imla.or.id/index.php/arabi/article/view/56. 
7 Rahmat Iswanto, ―Pembelajaran Bahasa Arab dengan Pemanfaatan 

Teknologi,‖ Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab 1, no. 2 (2017):139-152, 

http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/ARABIYATUNA/article/view/286. 
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اللغة العربية ىي لغة مهمة للغاية للتعلم مثل اللغات األجنبية األخرى ، ألن اللغة 
يف ىذا العامل ، العربية لغة ال ديكن فصلها عن دين اإلسالم الذي يعتنقو معظم الناس 

وخاصة يف إندونيسيا. كما ىو معلوم أن القرآن الكرًن ومصادره الرئيسية مكتوبة باللغة 
نًا َعَربِيًّا ۚ  نُّٰو ُقرۚ  َزلۚ  اِنَّۤا َان وىي:۲( اآلية ۱۲يوسف ) سورةالعربية كما وردت يف  ءّٰ

 ٛ(۱۲)سورة يوسف:  نَ ۚ  ِقُلوۚ  َتع ۚ  لََّعلَُّكم

عملية أو طريقة أو فعل جلعل الناس أو الكائنات م على أنو يديكن تفسَت التعل
احلية يتعلمون. اللغة العربية ىي لغة ذلا الوظائف ادلذكورة أعاله. لذلك ، ديكن تفسَت 

م اللغة العربية على أهنا عملية تشغيل اللغة العربية للطالب أو متعلمي اللغة يوظيفة تعل
 ماعية والدينية والدولة.العربية يف اجملاالت اللغوية والتعليمية واالجت

عبد احلميد  احلاج زلمداجستَت و ادلبسري مصطفى  الدكتور احلاجحبسب 
م اللغة يواسًتاتيجيات تعل طريقةاجستَت نقاًل عن رمحت إسوانتو، كشف يف كتابو "ادل

م اللغة العربية من منظور ادلعلم ىو تسهيل إتقان اللغة العربية يالعربية" أن الغرض من تعل
لطالب. ويف الوقت نفسو، فإن اذلد  بالنسبة للطالب ىو إتقان اللغة العربية. ويف على ا

مناسبة أخرى، قالوا إن الدافع والتشجيع بشكل عام لدراسة اللغة العربية يف إندونيسيا ىو 
 ٜألغراض دينية، وربديداً لدراسة وتعميق التعاليم اإلسالمية ومصادر اللغة العربية.

يف حياتنا. جيب أن ندرك ذلك، يف واجباهتم اليومية جيب أن  اللغة دوًرا مهًما
يكون مدرس اللغة قادًرا على فهم اذلد  النهائي لتدريس اللغة، أال وىو أن يكون الطالب 
ماىرين يف اللغة. تغطي ىذه ادلهارات اللغوية أربعة جوانب، وىي: االستماع )مهارات 

                                                             
8 Khori Ahmad, ―Pengaruh Media Gambar Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Pada Pengajaran Kosakata Bahasa Arab,‖ Jurnal Pendidikan BASIS Bahasa Arab Dan 

Studi Islam 1, no. 1 (2017): 40-53, 

https://www.researchgate.net/publication/331741696_PENGARUH_MEDIA_GAMBA
R_TERHADAP_HASIL_BELAJAR_SISWA_PADA_PENGAJARAN-KOSAKATA-

BAHASA-ARAB.   
9 Iswanto, ―Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Pemanfaatan Teknologi.‖ 
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راءة )مهارات القراءة(، والكتابة )مهارات (، والقكالماالستماع(، والتحدث )مهارات ال
 الكتابة(. يف جوىرىا ، ادلكونات األربعة مًتابطة مع بعضها البعض.

بعد أن عرفنا أن اللغة والتواصل ذلما دور يف اكتساب ادلهارات اللغوية. ادلفردات 
تعلق بقدرة ىي العنصر األساسي يف ادلهارات اللغوية. تلعب ادلفردات دوًرا مهًما جًدا فيما ي

الطفل على التقاط أو فهم األفكار اليت ينقلها ادلتحدث لتحسُت جودة التعلم. جيب أن 
ندرك أن الغرض الرئيسي من تدريس ادلفردات ىو تنمية اىتمام الطالب بالكلمات. 
بالنسبة للطالب الذين حيًتق فضوذلم، بالطبع، من السهل إىل حد ما إثراء مفرداهتم 

 يف التمايز والتفكَت ادلنطقي. وتصبح أكثر سهولة
واجهوا العديد من ادلشاكل اليت من  يف ادلدرسة ة مالحظةومع ذلك، بعد الباحث

احملتمل أن تعيق اجلهود ادلبذولة لتحقيق ىد  إتقان ادلفردات العربية. وتشمل ىذه 
 ةاسوقلة احلم ةالعقبات: قلة وعي الطالب لتحسُت إتقان ادلفردات العربية، ونقص احلماس

 م يف مواد تعليم اللغة العربية.يللتعل
م. يمن أجل نقل ادلفردات لألطفال بشكل صحيح، ىناك حاجة إىل عملية تعل

م ليست رلرد جهد لتوفَت ادلعرفة )نقل ادلعرفة(. ال ديكن فصل صلاح العملية يعملية التعل
زء ال يتجزأ من ج لالتعليمية عن دور اإلعالم فيها ، ألن الوسائل التعليمية أو الوسائ

العملية التعليمية يف ادلدارس. وبادلثل يف تعليم اللغة العربية اليت عادة ما تكون زلملة دبواد 
تعليمية معقدة للغاية وشلاثلة لطريقة حفظ ادلفردات. يف ىذه احلالة ، يُطلب من مدرس 

م لتحقيق يالتعليف عملية  لاللغة العربية احملًت  إتقان االستخدام الفعال والفعال للوسائ
 ٓٔاألىدا  احملددة.

                                                             
10 Badrus Sholeh dan Hasan Syaiful Rizal, ―Efektivitas Penggunaan Media 

Gambar Dalam Meningkatkan Hafalan Mufradat Siswa Kelas 4 MI Darut Taqwa 

Sengonagung Purwosari Pasuruan,‖ Studi Arab: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 8, no. 

1 (2017): 45-56, https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/studi-arab. 
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بشأن تنفيذ  ۲ٕٓٓلسنة  ٗتصدر وزارة الًتبية والتعليم والثقافة التعميم رقم 
بناًء على ادلنشور ، قررت وحدة ٔٔ .۹ٔ-سياسات التعليم يف فًتة الطوارئ النتشار كوفيد 
د. من يعن بع ميم عرب اإلنًتنت أو التعليالتعليم العمل من ادلنزل حبيث تتم عملية التعل

م عرب اإلنًتنت قادًرا على تنمية قدرات الطالب ومعرفتهم وإمكاناهتم يادلتوقع أن يكون التعل
 استغالل الوسائلم يف الفصل الدراسي. لدعم ذلك، من الضروري يباإلضافة إىل التعل

 تعليمية ديناميكية وقادرة على شرح مادة ادلفهوم وتطبيقها على احلقائق.
م عرب اإلنًتنت فعااًل للغاية إذا استوىف ادلكونات يالتعل مخداسيكون است
م، أي اخلطاب والتكيف والتفاعل والتأمل مع العناصر اليت ستكون ياألساسية يف التعل

م عرب اإلنًتنت مدرًلا يجيدة جًدا إذا مت درلها مع بيئة التعلم حبيث ديكن أن يصبح التعل
م يم الرقمي ألهنا ديكن أن تستوعب أمناط التعليللتعلمع البيئة أو تفي دبكون النظام البيئي 

 ٕٔم للطالب حبيث ديكنها خلق مشاعر إجيابية.يوادلرونة وخربات التعل
التعليمية تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت  لت العديد من الوسائخداماست

(AdT) م عرب اإلنًتنت، مثليلدعم التعل miirCs dC llgiiG  وoCGiCi  وssionl 

)ادلنصة( كوسيلة للمعلمُت أو  الوسائل ستخداماوغَتىا. يتم  siiG Ussmoirو 
م البديلة وجهًا لوجو يف الفصل. وحبسب مشفي ، نقاًل عن ياحملاضرين لتنفيذ عملية التعل

فزار نورينسياه ، فإن تطور تكنولوجيا االتصاالت ىو الوسيلة ادلثلى يف تقدًن ادلواد / 
يف  ٖٔورية، واالمتحانات الفصلية، حىت يف استكمال ادلهام النهائية.ادلفاىيم، والواجبات الد

                                                             
11 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ―SE Mendikbud,‖ Kemdikbud, 2020, 

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/se-mendikbud-pelaksanaan-

kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-covid-19 
12 Rieskey Oktavian dan Riantina Fitra Aldya, ―Efektivitas Pembelajaran 

Daring Terintegrasi Di Era Pendidikan 4.0.‖ Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu 

Pengetahuan 20, no, 2 (2020):129-135, https://doi.org.10.30651/didaktis.v20i2.4763. 
13 Fazar Nuriansyah, ―Efektifitas Penggunaan Media Online Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Saat Awal Pandemi 

Covid-19,‖ Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia 1, no. 2 (2020): 61-65, 

https://ejournal.upi.edu/index.php/JPEI/article/view/28346. 
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العصر الرقمي احلايل، يعد تطوير تقنية ادلعلومات ضرورة جيب أن سبتلكها ادلؤسسات العامة 
 ٗٔواخلاصة، احلكومية والتعليمية على حد سواء.

ة العادلية أو الثورة الصناعي ٗ.ٓيف ىذا الوقت يدخل العامل عصر الثورة الصناعية 
الرابعة حيث أصبحت التكنولوجيا أساس حياة اإلنسان. يصبح كل شيء غَت زلدود وغَت 
زلدود بسبب تطور اإلنًتنت والتكنولوجيا الرقمية. العالقة بُت عامل التعليم والثورة الصناعية 

 استغالل عامل التعليم مطلوب دلواكبة التطورات التكنولوجية اليت تتطور بسرعة وا ٗ.ٓ
م. يتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت كمرافق أكثر وأكثر تعقيًدا لتسهيل عملية التعل

تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ، ديكن  ستغاللباإلضافة إىل ذلك، من ادلأمول أنو با
 م أن تتحول من الًتكيز على ادلعلم إىل الًتكيز على الطالب.يلعقلية التعل

م اإللكًتوين. فائدة استخدام مرافق يالتعليم بالتعل عادة ما تسمى التكنولوجيا يف
م اإللكًتوين ، يم. من خالل التعليم اإللكًتوين يف عامل التعليم ىي تسهيل عملية التعليالتعل

م يف أي وقت ويف أي مكان. طبًقا لساتيا يم مقيًدا بادلكان والزمان. ديكن التعليمل يعد التعل
"من ادلتوقع أن يؤدي استخدام التكنولوجيا إىل زيادة اىتمام  نيكن سفتاننجتيسنقاًل عن 

م التقليدية تبدو أقل متعة ورتيبة إىل حد ما". باإلضافة يم ألن عملية التعليالطالب بالتعل
م الذي يركز فقط على احملاضرين والكتب سيجعل الطالب يشعرون يإىل ذلك، فإن التعل
م ياك حاجة إىل ابتكار تعليمي، أحدىا ىو التعلم يف الفصل. لذلك، ىنيبادللل من التعل

 .٘ٔم أكثر جاذبيةيالقائم على التكنولوجيا حبيث يصبح ادلظهر وأسلوب التعل

)بيت التعلم احملمدية( من قبل روبلمو أطلقت القيادة اإلقليمية احملمدية المبونج 
م، عناصر من يعلالت لرئيس القيادة اإلقليمية المبونغ احملمدية. عند إطالق تطبيق وسائ

                                                             
14 Era Octafiona, Ahmad Bashori dan Fakultas Adab, ―Kesiapan Arsiparis 

Menggunakan E-Arsip Dalam Tata Kelola Kearsipan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan 
UIN Raden Intan Lampung,‖ El-Pustaka: Jurnal Ilmu Kepustakaan Dan Informasi 

Islam 01, no. 01 (2020): 86-99, 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/elpustaka/article/view/6744. 
15 Niken Septantiningtyas, ―Pengaruh Pembelajaran Jarak Jauh Dengan 

Aplikasi Google Class Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa,‘ Edureligia; Jurnal 

Pendidikan Agama Islam 2, no. 2 (2018): 131-135, 

https://doi.org/10.33650/edureligia.v2i2.714. 
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القيادة اإلقليمية، واجمللس اإلقليمي للتعليم الًتبوي، واجملالس التعليمية اإلقليمية يف مجيع 
أضلاء مقاطعة المبونج ، باإلضافة إىل مديري مدرسة احملمدية الذين كانوا أعضاء يف 

MSSU م )منتدى ادلديرين وادلدارس احملمدية يف مجيع أضلاء المبونج ( حضرىا. نظا
 روبلموتعليمي متكامل ومتكامل يف شبكة اإلنًتنت وادلتنقلة للمدارس وادلدارس احملمدية، 

شللوك ومستخدم فقط من قبل  روبلموتطبيق  ٙٔىو حل تعليمي يف عصر االضطراب.
 مدارس احملمدية.

ىي إحدى ادلدارس اإلسالمية اليت تعطي  بندر المبونج ٖمدرسة زلمدية  ادلتوّسطة 
درسة احملمدية ادلكحصن للطالب لتطوير العلوم والتكنولوجيا. يف   AUTIQ لتعليماألولوية 

م يم ادلستند إىل موقع بيت التعليالثالثة اإلعدادية بندر المبونج، يتم استخدام تطبيق التعل
م يف سياق تقدًن يكوسيلة تعليمية عرب اإلنًتنت. التطبيق ىو وسيلة لدعم التعل احملمدية

م احملمدية ، أحدىا يف الفصل التاسع مادة يية من خالل تطبيق بيت التعلادلواد التعليم
تعليم اللغة العربية. من ىنا، يهتم الباحثون بإجراء حبث وصفي، أي البحث الذي يهد  

 خداماست ادلؤلف ستستأجر البحث ادلوضوع " ،دلسألةإىل وصف األشياء. من خلفية ا
ردات طالب الصف التاسع دبدرسة زلمدية  ادلتوّسطة إتقان ادلفروبلمو يف تطبيق الوسائل ال
 م". ٕٕٔٓ / ٕٕٓٓبندر المبونج العام الدراسي  ٖ

 تحديد البحث والحد منهاج.

 حد البحث. ۱

 بناًء على خلفية البحث ، ديكن للكاتب حد البحث، وىي:
م عرب اإلنًتنت )يف الشبكة( أو يتنفيذ عملية التعل diooC-۹ٔ وباء تأثَت. أ

 د يبعالم عن يالتعل

                                                             
16 RubelMu, ―Peluncuran RubelMu Rumah Belajar Muhammadiyah,‖ Majelis 

Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung, 2020, 

http://rubelmu.id/. 
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تعليمية يف عصر الثورة  لكوسائ  رقميّ  لعامل التعليم مطلوب إلنشاء وسائ. ب
 ٗ.ٓالصناعية 

 قلة وعي الطالب لتحسُت إتقان ادلفردات العربية. ت

 تحديد البحث. ٕ

لبحث، فإن التمكن من ىذه ادلفردات زلدود بإتقان ادلفردات ابناًء على خلفية 
ات العربية لطالب الصف التاسع مدرسة زلمدية  ادلتوّسطة العربية. ويف الوقت نفسو، ادلفرد

 ىذه الدراسة ادلفردات يف موضوع "القرآن الكرًن". فيدبندر المبونج. ت ٖ

 صياغة البحثد.

بناًء على اخللفية اليت يصفها ادلؤلف ، فإن ادلشكالت اليت اختار ادلؤلفون الًتكيز 
إتقان ادلفردات روبلمو بنجاح يف تطبيق ال لوسائالاستخدام  "ما عليها يف ىذا البحث ىي:

 ر المبونج ".ابند ٖطالب الصف التاسع دبدرسة زلمدية  ادلتوّسطة 

 أىداف البحث . ه

إتقان  يف روبلموتطبيق الوسائل ال خدام" است ادلوضوعأىدا  البحث يف 
الدراسي بندر المبونج العام  ٖادلفردات طالب الصف التاسع دبدرسة زلمدية  ادلتوّسطة 

إتقان روبلمو بنجاح يف تطبيق ال لوسائالاستخدام  مادلعرفة " ىي: م ٕٕٔٓ / ٕٕٓٓ
 ر المبونج ".ابند ٖادلفردات طالب الصف التاسع دبدرسة زلمدية  ادلتوّسطة 

 فوائد البحث . و

 و يف الدراسة: من ادلتوقع أن يوفر ىذا البحث فوائد أو تأثَتًا على الباحثُت

 فوائد النظرية. ۱
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مسامهة منظور أو جودة البصَتة حول من ادلتوقع أن تقدم نتائج ىذه الدراسة 
وديكن استخدامو كمرجع يف تعليم اللغة العربية اليف روبلمو تطبيق الوسائل الاستخدام 

درسة زلمدية  ادلربسُت جودة التعليم ادلدرسي ، وخاصة يف مواد تعليم اللغة العربية يف 
 .بندر المبونج ٖادلتوّسطة 

 . فوائد عمليةٕ

 ( للمدرسةأ

م اللغة يادلسامهة بأفكار ادلدارس الدينية، وخاصة معلمي اللغة العربية يف تعل
 العربية وخلق بيئة مواتية لتطوير اللغة العربية

 ب( للطالب

يف تعليم اللغة العربية يف رلال ادلفردات، من ادلأمول  روبلمو لوسائالمن خالل 
العربية وديكنهم تنفيذىا يف شكل مجلة وديكنهم زيادة الثقة يف  أن يتقن الطالب ادلفردات

 م حبماسة أكرب.يالتعل

 ج( للمعلمُت

ديكن أن يسهل توجيو الطالب لفهم ادلوضوع ، خاصة يف مواد تعليم اللغة 
 العربية يف سياق إتقان ادلفردات.

 د( للباحثُت

بية ، خاصة فيما يتعلق درس للغة العر ادللزيادة ادلعرفة واخلربة قبل االنضمام ك
درسة زلمدية  ادليف م اللغة العربية إلتقان ادلفردات ييف تعل روبلموتطبيق  لباستخدام وسائ

 .بندر المبونج ٖادلتوّسطة 
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 المناسبةالدراسات السابقة ز.

 لأجرى حبث سابق حول وسائل التعليمية حبثًا على نفس الكائن ، أي وسائ
اليت تعترب  لستكون ىناك اختالفات فيو، دبا يف ذلك الوسائم، ولكن يف كل دراسة يالتعل

متغَتات يف الدراسة. كمواد مقارنة يف ىذه الدراسة، يشَت الباحث إىل دراسات سابقة. 
 بعض الباحثُت حول وسائل التعليمية ىم كالتايل:

 ۱.۱ اجلدول

 ادلناسبةالدراسات السابقة 

نوع  اسم الكاتب الرقم
 الكتابة

عام 
 البحث

 تقرير عنوان البحث

ريزكا ريدو  .۱
 أتامي

 سييت
 زلافيضا

 ألفي أندريان 

 لوسائالتطبيق  ۹ٕٔٓ رللة
م ببطاقة يالتعل

الصور لتحسُت 
إتقان ادلفردات 

العربية 
 )ادلفردات(

من النتائج اليت مت 
احلصول عليها، ديكن 
 لاستنتاج أن وسائ
بطاقة الصورة 
تستخدم بشكل 
فعال لزيادة اىتمام 

م اللغة يالطالب بتعل
العربية، وخاصة يف 
حفظ ادلفرودات 

 وإتقاهنا.

 نور العزمي .ٕ

خبتيار مشس 

 لتطبيق الوسائ  رللة
ادلرئية 

أظهرت نتائج مراقبة 
أنشطة الطالب يف 
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 الدين

 إنونج ماريئة

وادلسموعة يف 
م اللغة يتعل

العربية لتحسُت 
إتقان ادلفردات 
يف الصف 
احلادي عشر 
يف طالب 

ادلدرسة عالية 
احملمدية 
 ليمبونج

م اللغة العربية من يتعل
 لخالل تطبيق الوسائ
ادلرئية وادلسموعة على 
طالب الفصل 
احلادي عشر يف 
ادلدرسة عالية 
احملمدية ليمبونج 

يف النشاط  زيادة
الطال ي. وديكن 
مالحظة ذلك من 
خالل نتائج متوسط 
اكتساب األنشطة 
الطالبية اليت لوحظت 
من خالل ورقة 
ادلالحظة اليت توضح 

الدرجة أن متوسط 
اليت مت احلصول عليها 
يف تنفيذ الدورة 

مث  ٛ.۲ٛ األوىل ىو
يف احللقة الثانية يرتفع 

 ۹ٙ.۹إىل 

الشطرنج  .ٖ
 نوجراىيٍت

استخدام  ۲ٓٔٓ الرسالة
 لالوسائ

ادلصورة كجهد 

بناًء على البحث 
الذي مت إجراؤه، 
أظهرت النتائج أن 
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لتحسُت إتقان 
ادلفردات العربية 
يف الصف 
اخلامس طالب 

ادلدرسة 
اإلبتدائية 

اإلديان بنرًا 
جنونج فيت 

للعام  مسرنج
األكادديي 
۲۰ٓٛ\
ٕٓ۰۹ 

الزيادة يف إتقان 
ادلفردات العربية من 

 لل الوسائخال
ادلصورة لدى طالب 
 الصف اخلامس يف
ادلدرسة اإلبتدائية 
اإلديان بنرًا جنونج 

 بلغتفيت مسرنج 
ٝ. كما ٔٔ, ۱ٙ

أظهرت نتائج ربليل 
البيانات غَت 
االمتحانية تغَتًا يف 
سلوك طالب الصف 

مدرسة  اخلامس
اإلبتدائية اإلديان بنراً 
 جنونج فيت مسرنج

االستفادة من  ۱ٕٔٓ  توىلفريسك  .ٗ
الصور  لوسائ

م ييف تعل
ادلفردات يف 

درسة ادل
األنسَتة 

االبتدائية حي 
برينجكنيا 

بناًء على التحليل 
الذي مت إجراؤه على 
 لاستخدام الوسائ
م يادلصورة لتعل

ادلفردات يف مدرسة 
األنسَتة االبتدائية ، 
ناحية برينجكانايا ، 
 لفإن استخدام وسائ



14 

 

َت الصور لو تأثَت كب مكّسر
على زيادة قدرة 
طالب مدرسة 
األنسَتة االبتدائية ، 
وخاصة الصف 
اخلامس يف إتقان 

 ادلفردات.

 

 البحثمنهج  . ح

لفعل شيء ما باستخدام العقل بعناية لتحقيق ىد . بينما اىي طريقة  منهج
لذا فإن طريقة  ٚٔيعد البحث نشاطًا للبحث والتسجيل والصياغة والتحليل إلعداد تقرير.

= اإلجراء(. منهجية البحث  GsmCtilاإلجراء اخلاص بكيفية إجراء البحث )البحث ىي 
 ٛٔعلم يناقش اإلجراءات أو ادلسارات ادلتعلقة بالبحث.

 نهج البحث وإجراءاتو .ٔ

النهج ادلستخدم ىو نوع من هنج البحث ادليداين، حيث يتم مجع البيانات يف 
يطبق الباحث منوذج منهج البحث  ٜٔة.ادليدان إلجراء مالحظات لظاىرة يف احلالة الطبيعي

 كوسيط تعليمي.  روبلموادليداين من خالل الكشف عن ظاىرة استخدام تطبيق 

                                                             
17 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, 

14th ed. (Jakarta, 2015) 
18 Iqbal M Hasan, Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya, 

Ghalia Indonesia, 1st ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002). 
19 Irkhamiyati, ―Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES ―Aisyah 

Yogyakarta Dalam Membangun Perpustakaan Digital,‖ Berkala Ilmu Perpustakaan 

Dan Informasi 13, no. 1 (2017): 37-46, https://jurnal.ugm.ac.id/bi[/article/view/26086. 
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 تصميم البحث .۲

تستخدم ىذه الدراسة تصميم حبث وصفي نوعي. البحث الوصفي ىو البحث 
الذي يسعى إىل وصف عرض أو حدث أو حدث حيدث اآلن. يركز البحث الوصفي على 

لفعلية كما كانت يف وقت إجراء البحث. من خالل البحث الوصفي، حياول ادلشكالت ا
الباحثون وصف األحداث واألحداث اليت تشكل مركز االىتمام دون إعطاء معاجلة خاصة 

 ٕٓذلذه األحداث.

الطريقة النوعية ىي طريقة حبث ُتستخدم لفحص حالة كائن طبيعي، )على 
األداة الرئيسية ، ويتم إجراء تقنية مجع البيانات عكس التجربة( حيث يكون الباحث ىو 

 عن طريق التثليث )رلتمعة( ، وربليل البيانات استقرائي،

 ٕٔو نتائج البحث النوعي تؤكد ادلعٌت من التعميمات.

 مكان وزمان البحث .ٖ

إتقان ادلفردات طالب الصف  يف روبلموتطبيق الوسائل ال خداماست" ادلوضوعالبحث ب
" يف م ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓبندر المبونج العام الدراسي  ٖدبدرسة زلمدية  ادلتوّسطة التاسع 

وخاصة الواقعة يف شارع زين العابدين باغار  ،بندر المبونج ٖدرسة زلمدية  ادلتوّسطة ادل
 - ٕٕٔٓمارس  ۲۰ التاريخالبوىان راتو، بينما يبدأ وقت البحث يف  ٗٔعلم، رقم. 

 .ٕٕٔٓأبريل  ۲ٖ

 

 

                                                             
20 Dharma Surya, ―Pendekatan, Jenis, Dan Metode Penelitian Pendidikan,‖ in 

Direktorat Kependidikan, 2008, https://staffnew.uny.ac.id 
21 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Penerbit Alfabeta, 

2015). 
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 ياناتمصادر الب. ٗ

يف البحث النوعي ال يستخدم السكان، ألن البحث النوعي ينحر  عن 
حاالت معينة موجودة يف مواقف اجتماعية معينة، وال تسمى العينات يف البحث النوعي 
بادلستجيبُت، ولكن كأشخاص مرجعيُت، أو مشاركُت، وسلربين، وأصدقاء، ومعلمُت يف 

استخدمها الباحث ىي تقنية أخذ العينات ىادفة. تقنية أخذ العينات اليت  ٕٕالبحث.
تعتمد ىذه التقنية على خصائص أو مسات معينة يُعتقد أن ذلا عالقة وثيقة باخلصائص أو 
السمات ادلوجودة يف السكان ادلعروفة بالفعل. لذلك يتم استخدام اخلصائص أو السمات 

عينات. يف ىذه الدراسة ، كانت احملددة ادلوجودة أو اليت تظهر يف السكان كمفتاح ألخذ ال
 موضوعات البحث:

 بندر المبونج  ٖدرس الًتبية العربية الصف التاسع دبدرسة زلمدية  ادلتوّسطة ادل. أ
 بندر المبونج  ٖنائب ادلدير ادلناىج دبدرسة زلمدية  ادلتوّسطة . ب
 بندر المبونج ٖطالب الصف التاسع دبدرسة زلمدية  ادلتوّسطة . ت

، ديكن لطالب الفصل التاسع من روبلموتطبيق الوسائل ال خدامم استييف التعل
م الرقمي ادلستند إىل موقع يبندر المبونج الوصول إىل التعل ٖدبدرسة زلمدية  ادلتوّسطة 

الويب باستخدام اذلواتف احملمولة. يبلغ عدد طالب الفصل التاسع الذين لديهم ىواتف 
 ن يستخدمون اذلواتف احملمولة لوالديهم.طالًبا ال يزالو  ۱۱طفاًل و  ٖٚٔزلمولة شخصية 

 إجرءات جمع البيانات. ۵

تعد تقنيات مجع البيانات ىي اخلطوة األكثر اسًتاتيجية يف البحث، ألن الغرض 
الرئيسي من البحث ىو احلصول على البيانات. بدون معرفة تقنيات مجع البيانات، لن 

معايَت البيانات. بشكل عام، حيتوي البحث حيصل الباحث على البيانات اليت تليب رلموعة 

                                                             
22 Ibid. 
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النوعي على أربعة أنواع من تقنيات مجع البيانات، وىي ادلالحظة وادلقابالت والتوثيق 
 ٖٕواجلمع / التثليث.

 وىي: باحثبناًء على الوصف أعاله ، استخدم الباحثون التقنيات يف ىذه ال

 مالحظة . أ

عمل فقط على أساس البيانات، ادلالحظة ىي أساس كل العلوم. ديكن للعلماء ال
استخدم  ٕٗأي احلقائق حول العامل احلقيقي اليت مت احلصول عليها من خالل ادلالحظة.

مصدر البيانات يف ىذه الدراسة مالحظة ادلشاركُت، شلا يعٍت أن الباحث شارك على الفور 
درسة ادليف تعليمي  ائلكوس  روبلموتطبيق اليف األنشطة الطالبية عرب اإلنًتنت باستخدام 

 بندر المبونج ٖزلمدية  ادلتوّسطة 

 مقابلة . ب

ادلقابلة ىي وسيلة إلعادة التحقق أو إثبات ادلعلومات أو ادلعلومات اليت مت 
مصدرىا شرح ادلقابلة أعاله اليت أجراىا ىذا الباحث فيما يتعلق  ٕ٘احلصول عليها مسبًقا.

ستخدم ىو رلرد اخلطوط العريضة بادلقابالت غَت ادلنظمة. دليل ادلقابلة غَت ادلنظم ادل
جعلت الباحثة مدرس اللغة العربية موضوع البحث والعديد  ٕٙللمشاكل اليت جيب طرحها.

بندر المبونج كمشاركُت يف ادلقابلة  ٖمن طالب الصف التاسع دبدرسة زلمدية  ادلتوّسطة 
 يف إتقان ادلفردات. روبلمو لوسائاليف ىذه الدراسة كيفية استغالل 

 

 
                                                             

23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Saeful Pupu, ―Penelitian Kualitatif,‖ Equilibrium 5, no. 9 (2009): 1-8, 

https://yusuf.staff.ub.ac.id. 
26 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. 
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 توثيقج. 

توثيق من أصل كلمة وثيقة، أي البضائع ادلكتوبة عند تنفيذ طريقة التوثيق، يقوم 
الباحثون بالتحقيق يف األشياء ادلكتوبة مثل الكتب واجملالت والوثائق واللوائح وزلاضر 

يف الوثائق ادلستخدمة بناًء على ادلعلومات ادلتعلقة  ٕٚاالجتماعات وادلذكرات وما ذلك.
الدراسة، حيتاج الباحثون إىل وثائق يف شكل ملفات تعريف ادلدرسة، وبيانات بالكائن قيد 

الطالب، وبيانات درجة إتقان مفردة ادلنخفضة، وبيانات ملكية اذلاتف اخلليوي للفئة 
 التاسعة.

 إجرءات تحليل البيانات .ٙ

ربليل البيانات ىو عملية البحث بشكل منهجي وذبميع البيانات اليت مت 
يها من ادلقابالت وادلالحظات ادليدانية والتوثيق، من خالل تنظيم البيانات يف احلصول عل

فئات ، وتقسيمها إىل وحدات، وتوليفها، وترتيبها يف أمناط، واختيار ما ىو مهم وما ىو 
 مهم جيب دراستها واستخالص النتائج حىت يسهل فهمها على أنفسهم واآلخرين.

 البيانات خفيضت . أ

عملية االختيار والًتكيز على التبسيط والتلخيص وربويل  البيانات ىو فيضزب
ىذا اجملال. تتم ىذه العملية بشكل   البيانات اخلام اليت تنبثق من ادلالحظات ادلكتوبة يف

مستمر أثناء البحث، حىت قبل أن يتم مجع البيانات فعلًيا كما يتضح من اإلطار ادلفاىيمي 
 ٕٛللبحث ، ومشكلة الدراسة، ومنهج مجع البيانات الذي اختاره الباحث.

                                                             
27 Etta Mamang. Sangadji dan Sopiah., Metodologi Penelitian: Pendekatan 

Praktis Dalam Penelitian, ed. Oktaviani, Andi Offset (Yogyakarta: C.V ANDI 

OFFSET, 2010). 
28 Ahmad Rijali, ―Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari 

Banjarmasin‖ 17, no. 33 (2018): 81-95, http://jurnal-uin-

antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691. 
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 خداماستبالبيانات أو تقليل البيانات اليت قام ِبا الباحثون فيما يتعلق  فيضيف زب
إتقان ادلفردات طالب الصف التاسع دبدرسة زلمدية  ادلتوّسطة روبلمو يف تطبيق الوسائل ال
بندر المبونج استندت النتائج اليت مت احلصول عليها إىل نتائج ادلقابالت وادلالحظات  ٖ

والتوثيق اليت ستكون بعد ذلك يتم تلخيصها من أجل احلصول على البيانات اذلامة اليت 
 تكشف عن مشكلة يف ىذا البحث. ديكن أن

 بياناتالعرض  . ب

عرض البيانات نشاطًا يتم عند ذبميع رلموعة من ادلعلومات، شلا يتيح إمكانية 
استخالص النتائج وازباذ اإلجراءات. ديكن أن يكون شكل عرض البيانات النوعية يف 
شكل نص سردي يف شكل مالحظات ميدانية ومصفوفات ورسوم بيانية وشبكات 

ططات. ذبمع ىذه النماذج ادلعلومات اليت يتم ترتيبها يف شكل متماسك وديكن وسل
الوصول إليو بسهولة ، شلا يسهل رؤية ما جيري ، سواء كانت النتيجة صحيحة أو إجراء 

 ٜٕإعادة ربليل.

 ليوضح الباحث يف ىذه الدراسة معرفة مت احلصول عليها حول استخدام وسائ
بالت أو عملية السؤال واجلواب مع معلمي تعليم اللغة العربية من نتائج ادلقا روبلموتطبيق 

وطالب الفصل التاسع، مث سبت معاجلتها من نتائج ىذه مقابالت مع احتياجات البيانات، 
يف إتقان ادلفردات، مث يتم شرح ادلعلومات  روبلموتطبيق  لوسائ خداموبالتحديد حول است

دية يف إتقان ادلفردات مّ روبلمو احمل لاليت مت احلصول عليها يف بيانات حول استخدام وسائ
 بندر المبونج. ٖطالب الصف التاسع دبدرسة زلمدية  ادلتوّسطة 

 

 

                                                             
29 Ibid. 
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 بياناتالتحقق  . ت

ئج والتحقق. اخلطوة الثالثة يف ربليل البيانات النوعية ىي استخالص النتا
االستنتاجات األولية ادلطروحة ال تزال مؤقتة، وسو  تتغَت إذا مل يتم العثور على دليل قوي 
يدعم ادلرحلة التالية من مجع البيانات. ومع ذلك، إذا كانت االستنتاجات اليت أثَتت يف 
مرحلة مبكرة مدعومة بأدلة صحيحة ومتسقة عندما يعود الباحث إىل ادليدان جلمع 

 ٖٓيانات، فإن االستنتاجات ادلطروحة ىي استنتاجات موثوقة.الب

يف التحقق من البيانات، ديكن للباحثُت استخالص استنتاجات أولية ذات طبيعة 
 روبلموتطبيق  لوسائخدام مؤقتة من نتائج البيانات اليت مت احلصول عليها، أي حول است

على دليل قوي وداعم يف مرحلة مجع  يف إتقان ادلفردات. ستتغَت النتيجة إذا مل يتم العثور
على إتقان ادلفردات. ومع ذلك، إذا مت  روبلموتطبيق  لوسائ خدامالبيانات فيما يتعلق باست

تقدًن االستنتاج يف مرحلة مبكرة مدعوًما بأدلة قوية ومتسقة عندما يذىب الباحثون إىل 
مت احلصول عليها ىي  ادلدرسة من خالل مجع البيانات، فإن االستنتاجات األولية اليت

 استنتاجات موثوقة أو ديكن القول إهنا استنتاجات موثوقة.

 صحة البيانات . استخبار۷

يف البحث النوعي، ديكن إعالن صحة نتائج البيانات إذا مل يكن ىناك فرق بُت 
للحصول على صحة  ٖٔما أبلغ عنو الباحث وما حدث بالفعل للكائن قيد الدراسة.

ىذه الدراسة التثليث. يُعرَّ  التثليث يف اختبار ادلصداقية بأنو فحص  البيانات، استخدمت
البيانات من مصادر سلتلفة بطرق سلتلفة ويف أوقات سلتلفة. وبالتايل ىناك تثليث للمصادر 

 وتثليث تقنيات مجع البيانات والوقت.

                                                             
30 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. 
31 Ibid. 
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يتم استخدام تقنيات التثليث حبيث تصبح البيانات اليت مت احلصول عليها من 
ربي البحث الذين يصبحون مصادر بيانات أكثر صحة واتساقًا وكاملة وزلددة حبيث سل

ديكن ربليلها واستخالص النتائج ادلتعلقة بالبحث. يف ىذه الدراسة، اختار الباحثون 
تطبيق  لوسائ خداماستخدام التثليث للحصول على البيانات أو الوثائق ادلتعلقة باست

بندر  ٖب الصف التاسع دبدرسة زلمدية  ادلتوّسطة يف إتقان ادلفردات طال روبلمو
 .المبونج

 عناصرالبحث ط.

 خامسة مع ادلنهجية التالية: ابوابمن  البجثتتكون ادلناقشة يف ىذه 

األول مقدمة، واليت تتكون من تأكيد العنوان وخلفية ادلشكلة وربديدىا  بابال
البحث والدراسات البحثية وتعريف ادلشكلة وصياغة ادلشكلة وأىدا  البحث وفوائد 

 السابقة ذات الصلة وطرق البحث ومنهجيات الكتابة.

،  لالفصل الثاين األساس النظري، ويتكون من دراسات نظرية تغطي فهم الوسائ
 م اللغة العربية.يكوسيط تعليمي، وإتقان ادلفردات وتعل  روبلمووتطبيق 

كائن وعرض الفصل الثالث وصف كائن البحث، ويتكون من وصف عام لل
 احلقائق وبيانات البحث

 الفصل الرابع ربليل البحث ، ويتكون من ادلناقشة ونتائج البحث

 الفصل اخلامس اخلتام ، والذي حيتوي على االستنتاجات والتوصيات
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 الثاني بابال

 النظري طاراإل

 

 وسائلالتعريف  . أ

واليت تعٍت حرفيًا "الوسط" أو  (GsConl)وسائل من الكلمة الالتينية التأيت كلمة 
"الوسيط" أو "ادلقدمة". يف اللغة العربية ، وسائل ىي وسيط أو تسليم الرسالة من ادلرسل 

وفًقا  ٕٖم.يإىل مستلم الرسالة. وسائل التعليمية ىي إحدى الوسائل لتحسُت أنشطة التعل
استخدامو كقناة لنقل م ىي كل ما يتم يالتعل ل، فإن وسائ جفري نغرويايتنقاًل عن  سوفرنا

الرسائل أو ادلعلومات من مصدر واحد إىل متلقي الرسالة. يتم نقل الرسالة أحيانًا من 
 خالل قناة صوتية )مسعية(، على سبيل ادلثال عن طريق الراديو. الراديو ىو وسيط صويت.

ديكن أيًضا نقل الرسالة من خالل القنوات ادلرئية )ادلشاىدات(، على سبيل ادلثال 
من خالل الصور. الصورة ادلستخدمة لنقل ىذه ادلعلومات ىي وسيلة بصرية. غالًبا ما يتم 
نقل الرسالة أيًضا من خالل مزيج من البصر والسمع، على سبيل ادلثال التلفزيون. التلفزيون 
الذي يستخدم لنقل ادلعلومات أو الرسائل ىو وسيلة مسعية بصرية. أضا  سوبارنو أن 

م أن تنقل يالتعل لم ال يعتمد دائًما على ادلعلم. ديكن لبعض وسائيعلالت لوجود وسائ
م ديكن يالتعل لالرسائل وادلعلومات حىت بدون حضور ادلعلم. حىت اخلرباء جيادلون بأن وسائ

 د.يم عن بعيم ادلربمج والتعليأن ربل زلل وجود ادلعلمُت ، كما ىو احلال يف التعل
م معٌت مهم إىل حد ما. يالتعل ن لوجود وسائلم، يكو ييف عملية التدريس والتعل

ألنو يف ىذه األنشطة، ديكن ادلساعدة على غموض ادلواد ادلقدمة من خالل تقدًن وسائل 

                                                             
32 Azhar Arsyad, Media  Pembelajaran (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2006). 
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اإلعالم كوسيط. ديكن تبسيط تعقيد ادلواد اليت سيتم تسليمها للطالب دبساعدة وسائل 
قولو من خالل كلمات أو مجل م أن سبثل ما ال يستطيع ادلعلم يم. ديكن لوسائل التعليالتعل

م. لكن ضع يف اعتبارك أن دور يمعينة. حىت ذبريد ادلادة ديكن ذبسيده بوجود وسائل التعل
م لن يظهر إذا كان استخدامو ال يتماشى مع زلتوى أىدا  التدريس اليت يوسائل التعل

سبت صياغتها. لذلك، جيب استخدام الغرض من التدريس كأساس مرجعي الستخدام 
 ٖٖ.م مل تعد وسيلة مساعدة يف التدريسي. إذا مت ذباىلو، فإن وسائل التعللوسائال

 
 وسائلانواع  .۱

م اللغة إىل يتعل لحبسب عبد احلميد نقاًل عن أمُت الدين، ديكن تصنيف وسائ
( مواد تعليمية )ادلعوض ٕ( أدوات / معدات إعالمية )الوجيزة( ، )۱ثالثة أنواع، وىي: )

 م )الناسيثة الطاء(. لوميو(.ي( أنشطة دعم التعلٖالتأدلية( ، )التعليمي 

 تنقسم أنواع وسائل ادلعدات / ادلعدات إىل فئتُت ، ومها:

مثل أجهزة الراديو س( آه( أجهزة السمع۱: األدوات الفنية اليت تشمل. أ
( األجهزة ادلرئية ٕومسجالت األشرطة واألقراص ادلدرلة وسلتربات اللغة البسيطة، 

)الوجهات البشارية( مثل أدوات عرض الصور والوسائل التعليمية وأجهزة عرض 
اجهزة السمعية -( أجهزة السمع ادلرئية. ٖشاشات العرض الشفافة وغَتىا، 

 وغَتىا(. البشارية )تلفزيون، فيديو
 األجهزة اإللكًتونية، مثل كمبيوتر.. ب

 يف حُت تنقسم وسائل للمواد التعليمية إىل ثالث فئات.

                                                             
33 Jepri Nugrawiyati, ―Media Audio-Visual Dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab, ― El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama 6, no. 1 (2018): 97-111, 

https://repository.atmaluhur.ac.id/handle/123456789/725. 
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والصور واخلرائط والنشرات واألوراق الشفافة   ( ادلواد ادلطبوعة مثل الكتب۱
 والبطاقات والرموز.

اليت ربتوي على مادة مسعية مشاىدة ثابتة )معوض مسعية بشرية  ل( الوسائٕ
 تسبيطة(، مثل األفالم الثابتة وما يف حكمها.

مطلقة( مثل  نقل ادلواد السمعية ادلشاىدة )معوض مسعية بشارية ل( وسائٖ
 األفالم وأشرطة الفيديو وأقراص الفيديو ادلدرلة.

م )الناصية التعليمية( مثل أنشطة الرحلة يأنواع وسائل من أنشطة دعم التعل
والزيارات )زيارة( وادلعارض وادلسرحيات وادلسابقات والتخييم اللغوي )ادلخيم لغوي( وادلشي 

ادلرتبطة باحلواس اليت يستخدمها البشر ل الصحي وغَتىا. بينما من حيث استخدام الوسائ
ادلرئية )ادلرئية / ل إىل ثالثة أنواع، وىي؛ الوسائ لالكتساب ادلعرفة، يتم تصنيف الوسائ

 ٖٗالسمعية والبصرية(. لالسمعية والوسائ لالبشرية(، الوسائ
 

 التعليمّية وسائلمهّمة ال. ۲

 لعام، تكون وظيفة الوسائوسائل وظيفة مهمة للغاية. بشكل اليف عملية التعليم 
يف  لدبثابة موزع رسائل. باإلضافة إىل ىذه الوظائف ، ديكن أن يؤدي استخدام الوسائ

م أيًضا إىل إثارة الفضول واالىتمام، وتوليد احلافز والتحفيز يف عملية التدريس يعملية التعل
 لالوسائم، وديكن أن يؤثر على علم نفس الطالب. ديكن أن يساعد استخدام يوالتعل

الطالب أيًضا على ربسُت الفهم، وتقدًن ادلواد / البيانات بطريقة شلتعة، وتسهيل تفسَت 
م من يالتعل لالبيانات ، وتكثيف ادلعلومات. يوضح رأي آخر أن ادلعلم يستخدم وسائ

 أجل:

                                                             
34 Aminudin, ―Media Pembelajaran Bahasa Arab,‖ Al-Mundzir 7, no. 2 

(2014): 13-28, https://ejournal.iainkendari.ac.id.al-munzir/article/view/276. 
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 توضيح ادلعلومات أو الرسائل التعليمية.. أ
 أكِّد على األجزاء ادلهمة. . ب
 عة من التدريس.تقدًن رلموعة متنو ج. 
 توضيح ىيكل التدريس.د.
 م الطالب.يربفيز عملية تعله.

م ونتائج يم وظيفة مهمة جًدا يف عملية التعليالتعل لبناًء على الرأي أعاله، وسائ
م ادلتنوعة ، سواء  يالتعل لم الطالب. من خالل استخدام رلموعة متنوعة من وسائيتعل

واليت جيب بالطبع تكييفها مع احتياجات ادلواد كانت صوتية أو مرئية أو مسعية بصرية ، 
م شلتع يم حىت يتجنبوا الشعور بادللل ألن التعليالتعليمية ، فإهنا ستعزز دافع الطالب يف التعل

م.سهل فهم الدرس واألمل يف أن يو ليست رتيبة حبيث يكون الطالب أكثر ربفيًزا للتعل
 إدراكًيا أو عاطفًيا أو نفسًيا.م الطالب ييكون لو تأثَت إجيا ي على نتائج تعل

 التعليمّية وسائلوظائف ال. ٖ
 بشكل عام، وسائل التعليمية ذلا االستخدامات التالية:

توضيح طريقة عرض الرسالة حبيث ال تكون شديدة اللفظية )يف شكل كلمات . أ
 مكتوبة أو منطوقة(

 التغلب على قيود ادلكان والزمان واحلواس مثل:. ب
ديكن استبدال األشياء الكبَتة جًدا بالواقع أو الصور أو أفالم اإلطار أو  (۱

 األفالم أو النماذج.
ديكن مساعدة األشياء الصغَتة بواسطة أجهزة عرض صغَتة أو أفالم إطارات أو 

 أفالم أو صور.
ديكن ادلساعدة يف احلركة البطيئة جًدا أو السريعة جًدا عن طريق التصوير ( ٕ

 التصوير عايل السرعة. البطيء أو
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ديكن عرض األحداث أو األحداث اليت حدثت يف ادلاضي مرة أخرى من ( ٖ
خالل تسجيالت األفالم أو مقاطع الفيديو أو إطارات األفالم أو الصور أو 

 شفهًيا.
 ديكن تقدًن الكائنات شديدة التعقيد مع النماذج وادلخططات وغَتىا.( ٗ

ومتنوعة ، ديكن التغلب على ادلوقف السليب  تعليمية مناسبة لباستخدام وسائ
 م مفيد  :يللطالب. يف ىذه احلالة وسائل التعل

 ميتوليد الشغف / احلماسة للتعل( أ)
 يسمح دبزيد من التفاعل ادلباشر بُت الطالب مع البيئة والواقع.( ب)
 م بشكل مستقل وفًقا لقدراهتم واىتماماهتمييسمح للطالب بالتعل( ت)
 ادلعلومات ادلطلوبة جيعل من السهل البحث عن( ث)

 يوضح رأي آخر أن وسائل التدريسية ذلا االستخدامات التالية:
 اجذب الطالب ( أ)
 ربسُت فهم الطالب( ب)
 تقدًن بيانات قوية / موثوقة ( ت)
 ضغط ادلعلومات( ث)
 جيعل من السهل تفسَت البيانات.( ج)

 لم أمًرا مهًما للغاية ألنو مع الوسائييف عملية التعل ليعد استخدام الوسائ
 ٖ٘م نشطة وخالقة وفعالة وشلتعة. وبالتايل سيتم تعظيم النتائج احملققة.يستكون عملية التعل

 
 التعليمّية وسائلال فوائد. ٗ

التعليمية يف عملية  لوفًقا دلا نقلو مهاليك عن إسران رشيد، فإن استخدام الوسائ
الدافع وربفيز أنشطة م ديكن أن يولد رغبات واىتمامات جديدة ، ويولد يالتدريس والتعل

                                                             
35 Siti Mahmuda, ―Media Pembelajaran Bahasa Arab,‖ An-Nabighoh 20, no. 

01 (2018): 129-138, https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/an-

nabighoh/article/view/1131. 
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يف عملية  لم، بل وحيدث آثاًرا نفسية على الطالب. بشكل عام، تتمثل فوائد الوسائيالتعل
م أكثر فعالية يم يف تسهيل التفاعل بُت ادلعلمُت والطالب حبيث يكون التعليالتعل

عملية  م يفيوكفاءة.وفًقا ألزىر أرصياد، نقاًل عن روحاين ، الفوائد العملية لوسائل التعل
 : م ىم كاآليتيالتعليم والتعل
م توضيح عرض الرسائل وادلعلومات حىت تتمكن من يالتعل لديكن لوسائ.  ۱

 م ونتائجها. يتسهيل وربسُت عمليات التعل
م أن تزيد وتوجو انتباه األطفال حبيث ديكن أن تؤدي إىل يالتعل لديكن لوسائ. ٕ

م ير بُت الطالب وبيئتهم ، وإمكانية تعلم ، وادلزيد من التفاعل ادلباشيربفيز التعل
 الطالب بشكل مستقل وفًقا لقدراهتم واىتماماهتم. 

 م التغلب على قيود احلواس وادلكان والزمان. يالتعل لديكن لوسائ. ٖ
م أن تزود الطالب بتجربة مشًتكة حول األحداث يف يالتعل لديكن لوسائ. ٗ

ُت واجملتمع وبيئتهم، على سبيل ادلثال بيئتهم، وتسمح بالتفاعل ادلباشر مع ادلعلم
 ٖٙمن خالل الرحالت ادليدانية. زيارات ادلتاحف أو حدائق احليوان.

 
 تعليميةال لكوسائ  روبلمو تطبيقب.
 روبلموتعريف . ۱

نقلها أمحد فكري، فإن التطبيق ىو مصطلح يستخدم دلستخدمي  ترطابصناوفًقا 
 ٖٚالكمبيوتر حلل ادلشكالت. عادة ما يتم إقران مصطلح التطبيق أو درلو مع برنامج.

م الذي يسمح بتوصيل ادلواد التعليمية يم عرب اإلنًتنت نوًعا من التدريس والتعليالتعل لوسائ
م يم عرب اإلنًتنت كبديل للتعليالتعل لسائاإلنًتنت. توفر و  لللطالب باستخدام وسائ

د. يتم ياإللكًتوين العديد من الفوائد، خاصة بالنسبة للعملية التعليمية اليت تتم عن بع
                                                             

36 Isran Rasyid Rohani, ―Manfaat Media Dalam Pembelajaran,‖ Axiom VII, 

no. 1 (2018): 91-96, https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/axiom/article/view/1778. 
37 Achmad Fikri Sallaby, Feri Hari Utami, dan Yode Arliando, ―Aplikasi 

Widget Berbasis Java,‖ Jurnal Media Infotama 11, no. 2 (2015): 171-180, http://j-

ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/download/530/217/. 
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م. يتم يم عرب اإلنًتنت كأداة لتحسُت كفاءة وفعالية التعليم يف التعليالتعل لاستخدام وسائ
رسائل واضحة بصريًا حبيث ال تكون م لتحقيق أىدا  مثل تقدًن يالتعل لاستخدام وسائ

لفظية أكثر من الالزم. تغلب على زلدودية ادلكان والزمان واحلواس اخلمس. وفًقا 
لبادماديوي كما نقلو فزار نوريانسياه ، فإنو يسرع عملية التعليم ، وخيلق احلماسة يف 

 .ٖٛميالتعل
الويب للمدارس ىو نظام تعليمي قائم على موقع  (بيت التعلم احملمدية) روبلمو

م عرب اإلنًتنت. ىذا التطبيق ىو أيًضا أحد حلول احملمدية لوباء يأو ادلدارس الدينية للتعل
۱۹-Covid م مع اىتمامات األطفال. مع يوعصر اإلذلاء. حيث ، جيب تكييف التعل

 .ٜٖم القائم على التكنولوجيايلديو التعل روبلموالتكنولوجيا، بالطبع، سيكون األمر أسهل. 
م عن يعبارة عن مادة تعليمية رقمية وقد مت تصميم ىذا التطبيق الستيعاب التعل وبلمور 
 ٓٗوالتعليم اإللكًتوين ادلخصص للمدارس احملمدية. (PPP)د يبع

م فعالة وفعالة إذا كان من ادلمكن أن تكون يالتعل ل، يُقال إن وسائ ىينخوفًقا 
ادلهارات ادلطلوبة ؛ ب( وسيلة توفر وسائل اإلعالم ، أ( وسيلة للطالب للحصول على 

حافًزا للطالب لتوسيع معارفهم وقدراهتم أو ادلهارات ادلكتسبة؛ ج( التسهيالت اليت تساعد 
الطالب على تذكر ادلوضوع الذي مت منحو )االحتفاظ(؛ د( الوسائل اليت ديكن للطالب 

بشكل  لالوسائ يهد  استخدام ٔٗاستخدامها لتطبيق القدرات يف ظل الظرو  ادلناسبة.

                                                             
38 Nuriansyah, ―Efektifitas Penggunaan Media Online Dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Saat Awal Pandemi Covid-19.‖ 
39 Ari Suryanto, ―RubelMu Diharapkan Jadi Solusi Pembelajaran Era 

Distraction Muhammadiyah Lampung,‖ Radar Lampung, 2020, 
https://radarlampung.co.id/2020/07/05/rubelmu-diharapkan-jadi-solusi-pembelajaran-

era-distraction-muhammadiyah-lampung/. 
40 SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, ―Upgrading Kompetensi Guru 

Melalui SLP Merdeka Dan E Modul RubelMu,‖ SMP MU AHMAD DAHLAN, 2020, 
https://smpmuad.sch.id/detail_artikel-

upgrading_kompetensi_guru_melalui_slp_merdeka_dan_e_modul_rubelmu.html#.X8e

ZU_myQ0M. 
41 Muhammad Aridan Koderi, ―Pengembangan Mobile Learning Untuk 

Penguasaan Mufradat Siswa MTs,‖ Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab 4, no. 2 (2020): 

265-278, 

https://www.researchgate.net/publication/347621118_Pengembangan_Mobile_Learnin
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م على أن تكون أكثر فعالية يف ربقيق األىدا  وكفاءة يأساسي إىل مساعدة أنشطة التعل
 ٕٗمن حيث الطاقة والوقت والتكلفة.

 
 وصف روبلمو. ۲

 لو اخلصائص التالية:   (م احملمديةيبيت التعلروبلمو)
 م القائم على التكنولوجيايالتعل. أ
 م القائم على ادلوقعينظام التعل. ب
 م عرب اإلنًتنت )على الشبكة(يتطبيقات الرقمية للتعلال . ت
 روبلموتطوير الوحدة اإللكًتونية . ث
 م اإللكًتوين على وجو التحديد للمدارس احملمديةيالتعل. ج

 

 زائدات روبلمو. ٖ

 كوسيلة تعليمية ما يلي:  (م احملمديةيبيت التعلروبلمو)ال زائدات

اإلنًتنت إلدارة  حل ذكي يستغالل تكنولوجيا ادلعلومات على شبكة. أ
  روبلموم ينظام التعل

 ٗ.۰م يف عصر التعطيليحلول التعل. ب
 ديم عن بعيم أثناء التعليفعال يف تلقي التعل.  ج
 ميكوسيلة لتقدًن التعل  روبلمو اجلهود ادلبذولة لتسريع استخدام. د

                                                                                                                                      
g_Untuk_Penguasaan_Mufradat_Siswa_MTs/link/5fecc7c1299bf140885de62a/downlo

ad. 
42 Iwan Falahudin, ―Pemanfaatan Media Dalam Pembelajaran,‖ Jurnal 

Lingkar Widyaiswara 1, no. 4 (2014): 104-117, 

https://juliwi.com/published/E0104/Parer0104_104-117.pdf. 
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م عرب اإلنًتنت أثناء حالة الطوارئ ادلتعلقة بوباء  يالرقمية للتعل لالوسائه. 
 ۱۹-يد كوف

 . طريق استعمال بيت التعلم محمديةٗ

 وىي:  (م احملمديةيبيت التعل) روبلموستخدام ق إليىناك عدة طر 

بعنوان  miirCs dtgiGsافتح موقع التعليم اإللكًتوين من خالل . أ
 lG.Gnr bCpgnbsCGnpoCادلوقع 

 انقر فوق تسجيل الدخول يف أعلى اليمُت. ب
 اللذين قدمتهما لك ادلدرسة أدخل اسم ادلستخدم وكلمة ادلرورج. 
 بعد ملء اسم ادلستخدم وكلمة ادلرور، انقر فوق إدخالد. 
 مث اخًت موضوع الفصل التاسع يف تعليم اللغة العربية على لوحة القيادة. ه
 حدد موضوع ادلادة التعليمية يف االجتماع دلناقشتها.. و
 

 إتقان المفردات . ح
 تعريف إتقان المفردات. ۱

 العربية، يف اإلصلليزية ىي رلموعة من الكلماتاللغة يف ادلفردات 
(vocabulary)  من الكلمات اليت يعرفها شخص أو كيان آخر ىو جزء من لغة  خسنةأو

معينة. يتم تعريف ادلفردات على أهنا رلموعة من مجيع الكلمات اليت يفهمها الشخص 
ص بشكل عام ومن ادلرجح أن يستخدمها لبناء مجل جديدة. تعترب ثروة مفردات الشخ

، تعد ادلفردات أحد موئاتاقتبسها  مصطفيانعكاًسا لذكائو أو مستوى تعليمو. وفًقا 
العناصر الثالثة للغة اليت من ادلهم جًدا إتقاهنا، وتستخدم ىذه ادلفردات يف اللغة ادلنطوقة 
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وادلكتوبة، وىي إحدى األدوات لتطوير مهارات اللغة العربية. ادلفردات ىي رلموعة من 
 ٖٗلكلمات اليت ستشكل لغة.ا

كما نقلت حنيفة فإن ادلفردات من أىم العناصر اللغوية اليت جيب   انو وحبسب م
م لغة أجنبية وكذلك العربية. العناصر الثالثة للغة ىي الصوت / يأن ديتلكها اإلنسان يف تعل

لم النطق )علم األصوات( ، وادلفردات )ادلعجم( ، وتركيب اجلملة )النحو(. عندما يتع
شخص ما اللغة العربية ، فإن ادلرحلة األوىل اليت يتم تعلمها ىي ادلفردات ، ألنو من 

م ادلفردات العربية. ديكن للمفردات يادلستحيل على شخص ما إتقان اللغة العربية دون تعل
العربية الكافية أن تدعم بالتأكيد شخًصا ما للتواصل والكتابة باللغة العربية. وبالتايل ، فإن 

م اللغة أو تطوير قدرة الفرد يف يتقان ادلفردات يعترب أمًرا مهًما سواء من حيث عملية تعلإ
 ٗٗاللغة اليت سيتم إتقاهنا.

، "اإلتقان ىو مهارة  زىرة فجرئةنقاًل عن  مورغان و MacTurck وفًقا دلا قالو
الشخص سيد كبَتة ومعرفة ببعض ادلوضوعات أو األنشطة". ىذا يعٍت أنو ديكن القول بأن 

عندما يكون لديو تلك ادلعرفة يف شكل أنشطة أو أنشطة، حبيث ديكن قياس إتقان 
الشخص من خالل كيفية تطبيق ادلعرفة لديو بقدر اإلمكان / غَت اذلواة. إتقان ادلفردات 
العربية ىو قدرة الشخص على استخدام أو استخدام الكلمات اليت لديو يف التواصل 

 باستخدام اللغة العربية. لذلك، والتفاعل مع اآلخرين

أيًضا أن إتقان ادلفردات ينقسم إىل قسمُت، ومها إتقان  دجوانضانأوضح 
ادلفردات النشط واإلنتاجي والسليب ادلستقبلي، حيث يتم استخدام إتقان ادلفردات النشطة 

                                                             
43 Muat, ―Strategi Pembelajaran Kosakata (Mufradat) Bahasa Arab,‖ Al 

Ta’dib 3, no. 1 (2013): 81-99, 
http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/altadib/article/view/3123/2315%0

AReadersovertime%0A%0A%0A‘18%0A‖19%0A%‘20%0A‖21%0A%0A2%0A4%0

A6%0A8%0A%0A%0AReaders‘‘‘‘‘Seniority%0A%0A%0APhD/Postgrad/Masters/Do

c2%0A100%25%0ARreaders‘ Discip.‖‖‘ 
44 Hanifah Nur Azizah, ―Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab 

Melalui Penggunaan Media Word Wall,‖ Alsuniyat: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, 

Dan Bahasa Arab 1, (2020): 1-16, https://doi.org/10.17509/alsuniyat.v1i1.24212. 
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ات واإلنتاجية )التعبَتية( ألغراض التحدث والكتابة، بينما يتم استخدام إتقان ادلفرد
االستقبالية ألغراض االستماع والقراءة. بناًء على الوصف أعاله ، ديكن استنتاج أن إتقان 
ادلفردات العربية ىو قدرة الشخص على استخدام ادلفردات اليت لديو للتواصل والتعبَت عن 
ية األفكار / األفكار مع بيئتو شفهًيا وكتابًيا واليت تتميز بتطورىا. ادلهارات اللغوية األساس

 ٘ٗمن االستماع والكتابة والتحدث والقراءة، واستخدام اللغة العربية.
 

 م لمفرداتيأىداف التعل. ۲

 م ادلفردات ما يلي:يوفًقا مهبيب عبد الوىاب، من األىدا  الرئيسية لتعل

تقدًن مفردات جديدة للطالب ، سواء من خالل مواد القراءة أو الفهم أ. 
 السمعي )فهم ادلسموع(.

تدريب الطالب على نطق ادلفردات بشكل جيد وصحيح ألن النطق اجليد ب. 
 والصحيح يؤدي إىل مهارات التحدث والقراءة اجليدة والصحيحة.

ج. فهم معٌت ادلفردات ، داللًيا أو معجًما )قائمة بذاهتا( وعند استخدامها يف 
 سياق مجل معينة )ادلعاين الضمنية والنحوية(.

مل ادلفردات يف التعبَتات الشفوية )التحدثية( والشفوية د. قادرة على تقدير وع
 )التأليفية( وفًقا للسياق الصحيح.

 

 أنواع المفردات .ٖ
                                                             

45 Zahratun Fajriah, ―Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab 

(Mufradat) Melalui Penggunaan Media Kartu Kata Bergambar (Penelitian Tindakan 
Pada Siswa Kelas I MI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat Tahun 2015),‖ Jurnal 

Pendidikan Usia Dini 9, no. 1 (2015): 107-126. 

http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpud/article/download/3496/2502/. 
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، يتم تقسيم كل منها وفًقا قسم ٗللمفردات إىل  تبيانا يمةعتيوصح 
 لواجباهتا ووظائفها كما يلي:

 اللغة مهارة مقامتقسيم المفردات في  . أ
 عة(.اادلفردات( كل من اللغة احملكية والنص )القر مفردات لفهم )فهم . 9
، من الضروري استخدام ادلفردات الصحيحة، (مفردات التحدث )يف احملادثة. ٕ

 غَت الرمسية )العدية( واخلطاب الرمسي )الرامسية(.
تتطلب الكتابة أيًضا اختيار مفردات جيدة ومناسبة حىت ال  .مفردات الكتابة. ٖ

القارئ. تتضمن ىذه الكتابة الكتابة غَت الرمسية مثل  يساء تفسَتىا من قبل
ل  اليوميات وجداول األعمال اليومية وغَتىا. وكذلك الكتابة الرمسية ، على سيب
 ادلثال: تأليف الكتب وادلصنفات العلمية واجملالت والصحف وما إىل ذلك.

اق اليت ادلفردات احملتملة. يتكون ىذا النوع من ادلفردات من مفردات السي. ٗ
ديكن تفسَتىا وفًقا لسياق ادلناقشة، وادلفردات التحليلية، أي ادلفردات اليت ديكن 
 ربليلها بناًء على خصائص اشتقاق الكلمات دلزيد من تضييق أو توسيع معناىا.

 تقسيم المفردات حسب معناه . ب
الكلمات األساسية )مفردات احملتوى(. ىذه ادلفردات ىي ادلفردات األساسية . ٔ
 يت ذبعل الكتابة صحيحة، على سبيل ادلثال األمساء واألفعال وما إىل ذلك.ال
الكلمات الوظيفية. تربط ىذه الكلمات ادلفردات واجلمل وتوحدىا لتشكيل . ٕ

عرض تقدديي جيد يف قطعة من الكتابة. على سبيل ادلثال حر  اجلرة وعدوة 
 االستفهام وما ذلك.

العنقودية(. ىذه ادلفردات ىي مفردات ال اجلمع بُت الكلمات )الكلمات . ٖ
ديكن أن تقف وحدىا، ولكن دائًما ما يتم درلها مع كلمات أخرى لتكوين معاين 
سلتلفة. على سبيل ادلثال ، ديكن أن تعٍت الكلمة اإلعجاب عندما يتم دمج 
الكلمة مع الوجود. ويف الوقت نفسو، إذا تبعتها كلمة، فإن ادلعٌت يتغَت إىل كره أو  

 كره.
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 تقسيم المفردات حسب الصفاتج.

كلمات ادلهمة )كلمات اخلدمة( ىي كلمات تستخدم لإلشارة إىل ادلهام، . 9
 سواء يف رلاالت احلياة الرمسية وغَت الرمسية وىي ذات طبيعة رمسية.

الكلمات األساسية اخلاصة )كلمات ذات زلتوى خاص(. ىذه ادلفردات . ٕ
اليت ديكنها نقل ادلعٌت إىل معٌت زلدد وتستخدم عبارة عن رلموعة من الكلمات 

يف رلاالت سلتلفة دلراجعة معينة ، واليت تُعر  أيًضا بالكلمات احمللية أو 
 الكلمات ادلساعدة.

 تقسيم المفردات حسب االستخدامد.

ادلفردات النشطة، وىي ادلفردات اليت تستخدم بشكل عام يف اخلطابات . 9
ة أو مكتوبة أو حىت مسموعة ومعروفة على نطاق ادلختلفة، سواء كانت منطوق
 واسع من خالل قراءات سلتلفة.

ادلفردات السلبية، أي ادلفردات اليت تصبح مفردات الشخص فقط ولكنها . ٕ
نادًرا ما تستخدم. تُعر  ىذه ادلفردات من خالل الكتب ادلطبوعة واليت 

 ٙٗة.تستخدم عادًة كمراجع يف كتابة الكتب أو األعمال العلمي

 مفرداتالإتقان  اتر مؤشّ . ٗ

                                                             
46 Muat, ―Strategi Pembelajaran Kosakata (Mufradat) Bahasa Arab.‖ 
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م ادلفردات، ال يقتصر التدريس على تدريس ادلفردات مث مطالبة الطالب ييف تعل
حبفظها. ومع ذلك، يُعترب الطالب قادرين على إتقان ادلفرودات إذا وصلوا إىل مؤشرات 

 إتقان ادلفرودات، وىي بعض مؤشرات إتقان ادلفرودات اليت ذكرىا مصطفى أدناه:

 الطالب قادرون على ترمجة مناذج ادلفرودات بشكل جيد.. أ
 يستطيع الطالب نطق ادلفرودات وإعادة كتابتها بشكل صحيح وصحيح.. ب
ديكن للطالب استخدام ادلفرودات يف الرقم )اجلملة( بشكل صحيح، سواء . ت

 ٚٗيف الشكل ادلنطوق أو ادلكتوب.
 

 نطاق مادة المفردات .۱ 

 ۱.۲ اجلدول

 ادلفردات يف موضوع القرآن الكرًننطاق مادة 

 فرداتادل الرقم فرداتادل الرقم

 مْ لَّ عَ ت َ  99p ِاْرِجعْ  .9

 ُكلْ  .9ٕ ِاْسَععْ  .ٕ

 ِاْشَربْ  9٣p ِاقْ َرأْ  .ٖ

 ِافْ َهمْ  9٤p ُاْخرُجْ  .ٗ

 الُقْراَنُ  9۱p اُْدُخلْ  .۱

                                                             
47 Azizah, ―Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Melalui 

Penggunaan Media Word Wall.‖ 
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 ًنٌْ رِ كَ  9٦p اُْكُتبْ  .ٙ

 لِْيلٌ دَ  9٧p تَ َوضَّأْ  .ٚ

 سٌ دَّ قَ مُ  9٨p َصلِّ  .ٛ

 ُلْومٌ عُ  9٩p َفكِّرْ  .۹

ةٌ دَ يْ قِ عَ  ۱ٕ ِاْمَسحْ  9۱  

 

كوسيلة تعليمية لتقدًن مواد تعليم اللغة العربية لتحسُت إتقان   روبلموباستخدام 
ادلفردات، ازبذ الباحثون مهارة الكالم كمحاولة لزيادة قدرة الطالب. ادلفردات ىي أحد 
عناصر اللغة، يف حُت أن ادلهارات اللغوية ىي القدرة على استخدام اللغة كوسيلة للتواصل 

وع من ادلهارات اليت جيب ربقيقها يف تدريس اللغات ربدثا وكتابة. مهارة التحدث ىي ن
م التحدث بلغة أجنبية سهلة إذا ياحلديثة، دبا يف ذلك اللغة العربية. ستكون عملية تعل

لذلك ديكن القول أن مهارة التحدث )مهارة ٛٗ شارك ادلتحدث بنشاط يف جهود التواصل.
لتحدث )مهارة كالم( ىي مهارة م اللغة ألن مهارة ايكالم( ىي مهارة مهمة جًدا يف تعل

م اللغات األجنبية. ىذه ادلهارات ىي جزء من ادلهارات اللغوية النشطة يأساسية يف تعل
 واإلنتاجية.

 

 م اللغة العربيةيتعلد. 

                                                             
48 Nalole Darwati, ―Meningkatkan Keterampilan Berbicara (Maharah Al-

Kalam) Melalui Metode Muhadatsah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab,‖ Al-Minhaj: 

Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 1 (2018): 129-145, 

https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/alminhaj/article/view/1027/787. 
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 تعريف اللغة العربية. ۱

اللغة نظام صويت تعسفي تستخدمو رلموعة من الناس كوسيلة للتعبَت عن 
مواليت الذي يتابعو زلمد لقمان ، فإن اللغة ىي رلموعة من أفكارىم ومشاعرىم. وحبسب 

األصوات اليت يتم ترتيبها بانتظام إلثارة ادلعٌت، والتحدث ِبا شفهًيا، واستخدامها للتعبَت 
عن األفكار البشرية. اللغة ىي أيًضا أداة االتصال الرئيسية واإلبداعية والسريعة لإلنسان 

ر. ال ديكن فصل اللغة عن حياة اإلنسان، ألن البشر ىم لنقل األفكار واألفكار وادلشاع
 من يستخدمون اللغة نفسها للتفاعل.

باعتبارىا إحدى اللغات العادلية اليت أصبحت اللغة الرمسية لألمم ادلتحدة منذ 
، باإلضافة إىل اإلصلليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية والصينية ، أصبحت ۱۹ٖٚعام 

دولة يف غرب آسيا ومشال إفريقيا من العراق شرقا اىل ادلغرب  9ٕغة الرمسية اللغة العربية الل
غربا. باإلضافة إىل ذلك ، أصبحت اللغة العربية اللغة الرمسية دلنظمات أخرى مثل جامعة 

 الدول العربية وادلؤسبر اإلسالمي واالرباد األفريقي.
الذي نقلو  موليونوسية ، ذكر وإدراًكا ألمهية اللغة العربية يف عامل اللغة اإلندوني

أخيار أن اللغة العربية لغة ذات غرض خاص، ألن العديد من الكلمات والعبارات ادلشتقة 
من ىذه اللغة مدرجة يف ادلفردات اإلندونيسية، خاصة يف مسائل العبادة. بناًء على الئحة 

العربية ىو  ، فإن موضوع اللغة ۰ٕٛٓلعام  ٕوزير الدين يف مجهورية إندونيسيا رقم 
موضوع موجو لتشجيع وتوجيو وتطوير وتعزيز القدرات وتعزيز ادلوقف اإلجيا ي ذباه اللغة 
العربية على حد سواء قمعًيا ومنتًجا. القدرة القمعية ىي القدرة على فهم كالم اآلخرين 
وفهم القراءة. القدرة اإلنتاجية ىي القدرة على استخدام اللغة كوسيلة للتواصل شفهيًا 

 وكتابًيا.
اللغة العربية ىي أحد رلاالت الدراسة اليت يتم تدريسها على مستوى ادلدرسة 

م اللغة العربية يف ىذا ادلستوى إىل إتقان ادلهارات يالثانوية أو ما يعادذلا. يتم توجيو تعل
رة ارة االستماع( ومهارات التحدث )مهااللغوية األربع واليت تشمل مهارات االستماع )مه

رة الكتاب(. تعتمد جودة االقراءة )مهارة القراءة(. ومهارات الكتابة )مه ة( ومهار الكالم
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ادلهارات اللغوية للشخص على كمية ونوعية ادلفردات اليت ديتلكها. كلما زادت حصيلة 
ادلفردات اليت لدينا، زادت احتمالية إتقاننا للغة. تعكس الدرجات اجليدة أو السيئة يف 

أو سوء مهاراهتم اللغوية، سواء زادت كمية ونوعية مفرداهتم أم ال. بطاقات التقرير حسن 
إذا مت فهم ىذه ادلشكلة بشكل صحيح ، فيمكن فهم مدى أمهية تدريس ادلفردات 

، فإن كمية ونوعية  اصراوىكما نقلت   تريغاادلنهجية يف ادلدارس يف أقرب وقت شلكن. وفًقا 
  ٜٗة.مفردات الطالب ربدد أيًضا صلاحو يف احليا

 
 م اللغة العربيةيىج تعلامن. ۲

النهج اللغوي ىو نقطة الدخول.  ٓ٘النهج الذي يسمى يف اللغة العربية ادلدخل.
هنج ادلصطلح ىو رلموعة من االفًتاضات ادلتعلقة بطبيعة اللغة ، وتعليم اللغة وتعلمها. إهنا 

ىناك عدة تعريفات للنهج وفًقا للخرباء ، دبا يف ذلك وفًقا لساصلانا  ٔ٘بديهية )فلسفية(.
اليت اقتبسها عبد رومخان ، يتم تعريف النهج على أنو نقطة البداية أو وجهة نظرنا حول 

على أن النهج ىو إجراء إلشراك ادلعلمُت والطالب لبناء بردا م. ينص يعملية التعل
 ٕ٘حصلوا عليها بفعالية ، من خالل األنشطة وادلشاركة.األىدا  وربقيقها بادلعلومات اليت 

م اللغة العربية اليت ديكن أن يفيما يتعلق ِبذا ، ىناك العديد من األساليب يف تعل
تزيد من فعالية ادلعلمُت يف تنفيذ التحوالت، دبا يف ذلك النهج اإلنساين )النهج اإلنساين( 

. لالشفوي ، والنهج القائم على الوسائ ، والنهج السمعيل، والنهج القائم على الوسائ
التحليل وغَت التحليل )النهج الشكلي وغَت التحليلي( ، والنهج التواصلي )النهج 

 التواصلي(.
                                                             

49 Muhammad Luqman, ―Pemanfaatan Media Pembelajaran Game Interaktif 
Dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab.‖ 

50 Umi Hijriyah, ―Pendekatan-Pendekatan Dalam Bahasa Arab,‖ Jurnal Al 

Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 8, no. 1 (2016): 77-98, 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/albayan/article/view/354. 
51 Abdurochman, Bahasa Arab Dan Metode Pembelajarannya (Bandar 

Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2017). 
52 Ibid. 
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 نهج إنساني . أ
يعطي ىذا النهج ادلكانة الرئيسية للطالب ألهنم ادلوضوع الرئيسي يف األنشطة 

ات ونقاط القوة والقدرات على التعليمية. يفًتض ىذا النهج أن الطالب لديهم اإلمكان
التطور. للطالب أيًضا احتياجات عاطفية وروحية وفكرية جيب مراعاهتا. الطالب كيان 
موحد حبيث يتم توجيو التعلم لتطوير العواطف وادلشاعر وادلواقف والقيم ، وما ذلك. يتم 

تحول والرسالة السعي جاىًدا للتعلم للعمل بطريقة مرحية ومحيمة، دون التقليل من معٌت ال
اليت سيتم نقلها. يوفر ىذا النهج درجة من احلرية واالستقاللية وادلسؤولية واإلبداع اليت ىي 

 جزء من الطالب.
ال يتم استخدام تقدًن ادلواد كشيء ُملح ومرىق، ولكن كيف يصبح إتقان اللغة 

تدريس من احتياجات الطالب باإلضافة إىل االحتياجات األخرى. وفًقا لبعض خرباء 
اللغات األجنبية، يعد ىذا ادلنظور توجهًا جديًدا، والذي يعترب الطالب عادًة كائنات ديكن 
تكوينها حسب الرغبة بغض النظر عن اىتماماهتم ومواىبهم. من خالل ىذا ادلنظور، ديكن 
ايل على األقل تسريع العالقة ادلتبادلة بُت ادلعلمُت والطالب فيما يتعلق بعملية التحول. وبالت

، عندما يتم تلبية االحتياجات النفسية، فسيتم تطوير االىتمام والتحفيز بسهولة أكرب. مع 
ىذا النهج، فإن اخلطوات اليت ديكن ازباذىا ىي توفَت الفرص للطالب للتحدث عن 

 أنفسهم ومشاعرىم، مث تبادل األفكار بطريقة متوازنة.
 

  لالنهج القائم على الوسائ. ب
دور كبَت يف جهود تشكيل مهارات الطالب وربويلها من مهارات رلردة  لالوسائ

إىل مهارات ملموسة. يهد  ىذا النهج إىل إكمال السياق الذي يشرح معٌت الكلمات 
والًتاكيب وادلصطلحات الثقافية اجلديدة من خالل الصور واخلرائط والصور وأمثلة للنماذج 

يف شرح معٌت الكلمات غَت ادلألوفة للطالب. يف  احلية والبطاقات وكل ما ديكن أن يساعد
العصر التكنولوجي اليوم، زبتلف أنواع الوسائط وأشكاذلا اختالفًا كبَتًا ، على سبيل ادلثال، 
أشرطة الفيديو، وادلختربات، والشرائح، وشاشات الكريستال السائل، وأجهزة الكمبيوتر. 
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وىو أن يكون عرض ادلادة أكثر حيوية واضح جًدا،  لإن الغرض من استخدام ىذه الوسائ
وجيذب الطالب حىت يتمكنوا من نقل األمثلة وتصحيح ادلعلومات اللغوية وتدريبهم على 
العمل بفعالية. تظهر األحباث أن الصور ذلا تأثَت أقوى بثالث مرات وأعمق من الكلمات. 

ثَت أقوى بست ويف الوقت نفسو ، عندما يتم اجلمع بُت الصور والكلمات ، يكون التأ
مرات من الكلمات وحدىا. ادلشكلة الوحيدة ىي أن زلدودية األموال تشكل عقبة خطَتة 

 أمام توفَت ىذه الوسائل اإلعالمية.
 

 نهج االستماع والتحدث  . ت
يفًتض ىذا النهج مسبًقا أن اللغة ىي ما ُيسمع ويُتحدث وليس الرموز، بينما 

االفًتاض ديكن القول أن اللغة ىي الكالم. الكتابة ليست سوى سبثيل للكالم. من ىذا 
م اللغة من خالل االستماع إىل أصوات اللغة يف شكل كلمات ومجل. مث يجيب أن يبدأ تعل

اطلب من الطالب بشكلها الكالسيكي تقليدىا حلفظها قبل تعليم القراءة والكتابة. 
ذا تكرر عدة مرات. افًتاض آخر ذلذا النهج ىو أن اللغة ىي عادة. سيصبح السلوك عادة إ

م يم اللغة العربية باستخدام ىذا النهج الشفهي السمعي يتطلب أنشطة تعليلذلك، فإن تعل
 اللغة اليت يتم تنفيذىا بتقنيات التكرار أو التكرار.

 
 نهج التواصل . خ

وفًقا لوظيفة الكفاءة ، جيب أن يركز عرض اللغة بشكل أكرب على أنشطة 
هنج االتصال ىذا ، فهذا يعٍت أنو قد حقق طفرة جديدة االتصال النشطة والعملية. مع 

واسًتاتيجية يف رلال تدريس اللغة الثانية، ويعترب هنًجا متكاماًل لو خصائص زلددة. ديكن 
القول أن الشخص يتمتع بكفاءة تواصلية إذا كان بإمكانو استخدام اللغة مع التنوع 

، صربكما اقتبس   seGsl ستمع. وفًقاالصحيح وفًقا للوضع يف العالقة بُت ادلتحدث وادل
ىناك أربعة عوامل تبٍت وسبيز عالمة الكفاءة التواصلية ىذه ، وىي القواعد النحوية )إتقان 
ضلوي جيد(، والقبول )الفهم ادلتبادل والفهم(، والدقة )السياق مع تطور ادلواقف(، والتنفيذ 
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أو أمناط اجلمل فقط بغض )شلارسة مستمرة(. ال ديكن تسمية الشخص الذي يتقن بنية 
النظر عن السياق بشخص قادر على التحدث. جيب أن تشمل ادلهارات اللغوية الفعلية 
التمكن من القواعد النحوية وكذلك التمكن من األعرا  االجتماعية ادلتعلقة باستخدام 

 ٖ٘اللغة.
 

 المنهج التحليلي  . ه
النهج التحليلي وغَت التحليلي، والذي يُطلق عليو باللغة العربية ادلدخل التحليلي 
وشعر التحليلي، ىو هنج بدأه شتَتن يف مؤسبر السبعينيات، وقد مت شحذ مفهوم ىذا النهج 

غالًبا ما يشار إىل ىذا  9۹ٛٓبشكل أكرب من قبل األخَت. ادلؤسبر الذي عقد يف نوفمرب 
الرمسي ، ألنو يعكس توجو والدة األدب حول ربليل أشكال احملادثة النهج باسم النهج 

 ٗ٘والكالم ونظرية االتصال الشفوي.
 
 م اللغة العربيةيطريقة تعل. ٖ

م اللغة العربية ىي الطريقة أو الطريقة الصحيحة للمعلم لتقدًن مواد يطريقة تعل
سهولة من قبل الطالب بسهولة تعليم اللغة العربية، حبيث يتم قبوذلا وإتقاهنا واستيعاِبا ب

 م اللغة العربية:يفيما يلي بعض طرق تعل ٘٘ومرح.

 طريقة قويد وترجمتها . أ
ىذه الطريقة ىي مزيج من قواعد اللغة والًتمجة وىي جزء من فلسفة اللغة ومنطق 

م اللغة وىي قادرة على تقوية قدرة الطالب على التفكَت ادلنطقي والقدرة على حل يتعل
وتقوية احلفظ. على الرغم من أن الكثَتين يقولون إن ىذه الطريقة تبدو رتيبة ادلشكالت 

                                                             
53 Subur, ―Pendekatan Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab,” INSANIA: 

Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan 11, no. 2 (2006): 164-175, 
https://doi.org/10.24090/insania.v11i2.165. 

54 Abdurochman, Bahasa Arab Dan Metode Pembelajarannya. 
55 Ibid. 
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وجامدة وتقتل إبداع الطالب، إال أهنا "تشل" وظيفة اللغة نفسها كوسيلة اتصال لتجاىل 
تنمية ادلهارات اللغوية للطالب. ومع ذلك، ال ديكن إنكار أن العديد من النحاة قد ولدوا 

مي، وديكن القول أنو يف البداية شعر الطالب بأهنم "رلربون" على من ىذا النموذج التعلي
 ٙ٘م أمناط مجل معقدة ، ولكن دبرور الوقت سبكنوا من فهم القواعد وتطبيقها.يتعل

 
 طريقة مباشرة . ب

الطريقة ادلباشرة ىي طريقة تنتقد و "هتاجم" استخدام النهوا وطرق الًتمجة اليت 
م اللغة يقواعد النحوية. تسعى ىذه الطريقة إىل جعل تعلتعترب أهنا تركز فقط على أمناط ال

األجنبية حيث يكتسب األطفال لغتهم األم مباشرة من خالل التواصل. يبدأ التعلم من 
االستماع والتحدث ، بينما ديكن تطوير القراءة والكتابة الحًقا، يف جوىرىا، ينصب تركيز 

، والقواعد ال تؤخذ يف "زلظور "لغة األم ىذه الطريقة على االستماع والتحدث. استخدام ال
االعتبار، حىت لو أعطيت، فهي ليست بالطريقة احلذرة، بل بالكالم الشفوي فقط، ألهنا 

م ي. اخلروج من االفًتاض األساسي بأن تعلضلوطريقة تريد إجراء تغيَت جذري. من ترمجة 
م اللغة بشكل مباشر وتواصلي م اللغة األم، أي باستخدايلغة أجنبية ال خيتلف كثَتًا عن تعل

يومًيا، حيث تبدأ ادلراحل من االستماع إىل الكلمات والتقليد شفهًيا. اذلد  من ىذه 
الطريقة ىو التحدث تلقائًيا مع القواعد الوظيفية واألداء للتحكم يف صحة الكالم حبيث 

 ٚ٘يشبو ادلتحدث األصلي.
 
 اللغوية-الطريقة السمعية . ث

                                                             
56 Alvia Putri, ―Tinjauan Terhadap Metode Pembelajaran Bahasa Arab: 

Metode Qawaid & Terjemah, Metode Langsung, Metode Audiolingual Dan Metode 

Gabungan,‖ Jurnal Tarbiyatuna 3, no. 2 (2018): 103-126, 
http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tarbiyatuna/article/view/3527/268
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افًتاض أن لغات العامل زبتلف عن بعضها البعض. تعتمد ىذه الطريقة على 
لذلك ، جيب أن يعتمد اختيار ادلواد التعليمية على نتائج التحليل التباين بُت اللغة األم 
واللغة اذلد  زلل الدراسة. جيب على اجلميع أن يبدأوا مهاراهتم اللغوية من خالل 

لطريقة اللغوية الصوتية توفر إكراًىا االستماع مث تطبيق ما مسعوه مباشرة. وبالتايل ، فإن ا
منظًما من أجل توفَت اذباه للتعبَت بطريقة لغوية مع احلفاظ على اإليقاع الصحيح وادلناسب 

 ٛ٘لتشكيل اللغة.
 
 طريقة انتقائية . ج

وفًقا ألصل الكلمة ، فإن كلمة انتقائي تعٍت االختيار والدمج. يف غضون ذلك ، 
اليت نقرأىا ، مل صلد فهًما يشرح بشكل مباشر معٌت من حيث ادلصطلحات، يف ادلراجع 

مصطلحات الطريقة االنتقائية أو الطريقة االنتقائية نفسها. ومع ذلك ، من ادلعٌت 
االشتقاقي لكلمة "انتقائي" وبعض األوصا  أعاله ، ديكننا أن نستنتج أن الطريقة 

سمى ىذه الطريقة يف اللغة االنتقائية ىي طريقة اختيار ورلموعة من طريقتُت أو أكثر. تُ 
 العربية بعدة أمساء ، منها:

 الطريقة النتقائية ، الطريقة التالية ، الطريقة التوفيقية ، الطريقة ادلزدوجة
إن وجود ىذه األمساء ال خيلو من سبب ، فقد ولد تنوع األمساء ألن ىذه 

واعتمادىا. جيب التأكيد  الطريقة تريد اجلمع بُت واختيار اجلوانب اإلجيابية للطرق ادلختلفة
على أن اجلمع بُت ىذه الطرق ال ديكن أن يتم إال بُت األوضاع ذات اخلط نفسو. من 

 ٜ٘ادلؤكد أن طريقتُت تتعارض افًتاضاهتما أو أىدافهما ليست مناسبة للجمع بينهما.
 مهارات اللغة العربية .ٗ

، فإن ادلهارات ىي أمناط من النشاط  مفتاح التوبةنقاًل عن  ننا سوجاناوفًقا 
اذلاد  ، واليت تتطلب التالعب وتنسيق ادلعلومات ادلكتسبة. ديكن تقسيم ىذه ادلهارات 
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59
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إىل فئتُت ، ومها ادلهارات البدنية وادلهارات الفكرية. ويف الوقت نفسو ، وفًقا دلهيبُت سياح 
باألعصاب والعضالت اليت تُرى  نقاًل عن مفتاح التوبة ، فإن ادلهارات ىي أنشطة متعلقة

عادًة يف األنشطة البدنية. تشمل ادلهارات اللغوية أربع مهارات ، وىي مهارات االستماع 
رة اعة( ، والكتابة )مهارة الكالم( ، والقراءة )مهرة القر ارة االستماع(، والتحدث )مها)مه

 العربية ،م اللغة يالكتاب(. ىذه اجلوانب األربعة تصبح جوانب مهمة يف تعل

يف إتقان ادلهارات اللغوية األربع ، يفًتض بعض اللغويُت أن القدرة اللغوية 
للشخص يتحدد فقط من خالل مستوى إتقان ادلفردات. ىذا بالتأكيد وثيق الصلة 

 بادلهارات اللغوية كأداة اتصال ، جيب عليك أواًل إتقان ادلفردات )ادلفردات(.
 

 مهارة االستماع . أ
موعة من اخلصائص الصوتية ادلوجودة يف ادلفرودات. ادلهارات ىي رل عاالستما 

اخلاصة موجهة إىل مهارات االستماع دون مغادرة السياق. االستماع ىو أول مهارة يقوم 
ِبا شخص ما يف تعلم اللغة. ديكن أن يكون االستماع مقياًسا دلستوى الصعوبة اليت 

ذه ادلهارة ديكننا معرفة فهم اللهجة يواجهها الشخص الذي يتعلم لغة ، ألنو من خالل ى
 ومنط النطق وىيكل اللغة وما إىل ذلك.

 
 مهارة الكالم . ب

م اللغة ألن مهارة التحدث ىي ادلهارة يلكالم ىي أىم مهارة يف تعلامهارة 
م اللغة األجنبية. ىذه ادلهارات ىي جزء من ادلهارات اللغوية النشطة ياألساسية يف تعل

 واإلنتاجية.
 
 القراءة ةمهار  . ح

من حيث إعطاء العناصر اللغوية ، فإن مهارات القراءة ذلا مزايا على مهارات 
االستماع ، ألن مهارات القراءة أكثر دقة من مهارات االستماع. ديكن ألي شخص يتعلم 
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مهارات القراءة احلصول على دروس من اجملالت والكتب والصحف باللغة العربية. وبالتايل، 
مفردات وأشكال ضلوية إضافية بكميات كبَتة مفيدة للتفاعل  سيكتسب ادلتعلمون

 التواصلي.
 مهارات الكتابة )مهارة الكتابو( . د

م اللغة العربية. عن طريق الكتابة ديكن يمهارة الكتابة ىي مهارة مهمة يف تعل
 ٓٙللشخص ربقيق قدراتو وزبصصو العلمي للجمهور.

 
 مينظرية أنشطة التدريس والتعل . ه

 تخطيط الدرس .ٔ
م. م، من الضروري بالتأكيد التخطيط لدرس جيد. يؤكد يقيق أىدا  التعلرب

يف كتابو "نظرة عامة على تعليم اإلدارة وادلفاىيم اإلسالمية" على أن  صربى صوطقنا
التخطيط ىو أحد ادلتطلبات ادلطلقة ألي نشاط إداري. بدون زبطيط، سيواجو تنفيذ 

م يادلرجوة. إن خطة تنفيذ أنشطة التعل النشاط صعوبات وحىت فشل يف ربقيق األىدا 
داعمة للغاية يف اجلهود ادلبذولة لتحسُت جودة التعليم. ىناك حاجة ماسة للتخطيط قبل 

م يم، وىذا يهد  إىل تنظيم عملية التعلم وتوجيهها وفًقا ألىدا  التعليتنفيذ عملية التعل
درس أو ادلعرو  باسم خطة اليت يتعُت ربقيقها يف الوحدة التعليمية. إن تعريف خطة ال

ىو خطة درس دلوضوعات لكل وحدة سيتم تطبيقها من قبل  (RPP)م يتنفيذ التعل
ادلعلمُت يف التعلم يف الفصل الدراسي. بناًء على خطة الدرس ىذه، من ادلتوقع أن يكون 

 ادلعلم )سواء كان يقوم بصياغة خطة الدرس بنفسو( قادًرا على تطبيق التعلم العايل.
 ميعملية التعل .ٕ

م اليت تلعب أيًضا دوًرا يف ربديد صلاح يم ىو عملية التدريس وأنشطة التعليالتعل
م، سيكون ىناك نشاط متبادل بُت ادلعلم والطالب يم الطالب. من خالل عملية التعليتعل
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https://jurnal.yudhaarta.ac.id/v2/index.php/studi-arab. 



46 

 

م ىي عملية يوجد فيها أنشطة يللوصول إىل ىد  أفضل. وفًقا لرمسان، فإن عملية التعل
بُت ادلعلم والطالب والتواصل ادلتبادل الذي حيدث يف ادلواقف التعليمية لتحقيق تفاعلية 

عملية  Riiok iisglم، من بُت أمور أخرى ، وفًقا  يفهم عملية التعليم.يأىدا  التعل
م ىي نشاط تعليمي وتعليمي يتضمن أنشطة ادلعلمُت وأنشطة الطالب وأمناط يالتعل

م يف إطار الربنامج يم يف بيئة التعليالطالب ومصادر التعلوعمليات التفاعل بُت ادلعلمُت و 
م ىي نشاط نفسي أو يالتعليم. أعرب وينكل عن رأي شلاثل، حيث أن عملية التعل التنفيذ

عقلي حيدث يف تفاعل نشط يف البيئة، شلا يؤدي إىل تغيَتات يف ادلعرفة والفهم وادلهارات 
 وقيم ادلواقف.

 ميتقييم التعل .ٖ
: صريابراطا م ىو التقييم. قال التقييم يف رأي يَت يف عملية التعلالعنصر األخ

"التقييم ىو مقياس لقياس ربقيق عملية التفاعل، من خالل إجراء تقييم ديكنو التحكم يف 
م الطالب والتحكم يف دقة الطريقة اليت يستخدمها ادلعلمون حبيث ديكن ربسُت ينتائج تعل

، وىو أن التقييم صوجانا عن نفس الرأي تقريًبا من قبل م ".مت التعبَتيربقيق أىدا  التعل
م الطالب من حيث إتقان ادلواد اليت سبت دراستها وفًقا ييهد  إىل رؤية أو قياس تعل
 لألىدا  اليت مت ربديدىا.
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