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 خمّلص
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اعداد:

ديويتريأجنجارين
 

ينطلقهذاالبحثمنمشكلةضعفقدرةالطلبةعلىاستيعاباملفرداتالعربيةوأنشطة
التدريساملفرداتاللغةالعربيةالتزالبسيطةيعينابستخدامطريقةاحملاضرةوأحياانيفاستخدام

لعبةمفردةوسائلملعرفةأتثريمعنويبنيالتدريسابستخدامالوسائلالتعليميةفتهدفهذاالبحث
لعبةمفردةاحلائط.وسائلاحلائطوالتدريسبعدماستخدام
البحث هذا الكمي.يستخدم على البحث يعتمد البحث طريقة هو الكمي البحث

فلسفةالوضعيةاملستخدمةلفحصجمموعاتأوعيناتمعينة،وأساليبمجعالبياانتابستخدام
أواإلحصائيةهبدفاختبارالفرضيةاحملددة أدواتالبحثوحتليلالبياانتالكمية نوعالبحث.

 البحثهوحبثشبه املستخدميفهذا البحثهيجترييب. يفهذا كانتاألدواتاملستخدمة
.t اختبارواالختباراتواملالحظةواألدلةالواثئقيةوحتليلاالختبار

لعبةمفردةاحلائطوسائلنتائجالبحثيوجدأتثريمعنويللتدريسابستخدامىلاستناداإ
اإلسالمية اإلبتدائية الصفالثالثمبدرسة طلبة لدى استيعاباملفرداتالعربية يف القدرة على

حصلعلى t ويدلعلىذلكنتائجحتليلالبياانتابستخداماختبار.بندارالمبونج3احلكومية
t 3،7،3اإلحصائ tو قبول 2،6،1اجلدويل استنتاج ميكن  H1 حبيث .HOورفض

فاالستنتاج يوجدأتثريمعنويللتدريسابستخدام احلائطوسائلهو مفردة يفلعبة علىالقدرة
بندار3استيعاباملفرداتالعربيةلدىطلبةالصفالثالثمبدرسةاإلبتدائيةاإلسالميةاحلكومية

.المبونج
 استيعاب،املفردات،لعبةمفردةاحلائطوسائلالوسائل،الكلماتاملفتاحية:
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 شعار
 

ا ٓ نَزل ٓٓإِنَّ
َ
مٓ ٓاَعَربِي ٓ ٓنًاَٰءق رٓ ٓهٓ َن ٓأ قِل ونََٓتعٓ ٓلََّعلَّك   

 (٢)يوسف:
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  إهداء

معروحالنشاطوبعزميةقوية،والدعاء،حصلتالباحثةعلىامتامكتابةىذه
العلمية. مّتت الرسالة ىدايتو و بنعمتو هلل احلمد وادلصاعبولكن العوائق من عديد

احثة،جتربةالباحثةعلىكتابةىذهالرسالةالعلمية،وىذهاألمورىيذوقيمةلديالب
للباحثة ابلنسبة الذينمدىشة ىؤالء إىل العلمية الرسالة ىذه لذلكقّدمتالباحثة ،

يشجعونيفكتابةىذهالرسالةالعلمية:

احملًتمنيأيب .1 احملبوبنيو أّميمرداينوالداي يلالتشجيعاللذاراكينيمو قدما ن
 الدعاء.مليتعبيفإعطاءوالدعموكافحاليلهنارلتزويديابدلؤنادلادية،و

،علىالدعاءمجيعأعضاءاألسرةوداراإيكاننداودافنيرمضاينيتاحملبوبةوأخ .2
 والتسجيعيفإمتامىذهالرسالةالعلمية.

ومجيعادلرسنيالذينأعطوازاداألساتذادلكرمةأيبإخواينوأيبحممفخرالرجال .3
 .األخالقوالعلومحىتتتمكنالباحثةمنأخذىذاالتعليمالعايل

جونونجتريانجبندارالمبونج .4 السعادة مبعهددار األسرة الذيأعطاينأعضاء
 .ادلكانللعيشوالوقتوادلعرفةوالفرصةدلتابعةىذاالتعليماجلامعي

 انتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونجزمالئاألعزائجامعةرادين .5
سييترشيدةوأمريةاخلفيفةومحيددةنظريةودويىداييتوصاحبيتاحلميمة .6

 يفإمتامىذهالرسالةالعلمية.اليتتصاحبيننوراحلسنةزولفافدايساري
 بكليةالًتبيةوالتعليم2116مرحلةأصدقائبقسماللغةالعربية .7
الذينممارسةاخلربةادليدانيةأصدقائيففرقةواجملتمعربانمجخدمةأصدقائب .8

 قدمواخربةاحلياةاليتالتنسىفيها.
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 ترمجة الباحثة

وكواتبوميب1998سنةأكتوبرال3ولدتيفالتاريخديويتريأجنجارين
.راكينيموالسيدةمرداينمنادلتزوجالسيداألخريةىيالبنت

الباحثة مبعهدمهاجرينكواتبوميبرامجتعليمالطفولةادلبكرةيفبدأتتربية
 السنة متتالباحثيف و الشمالية روضة2114المبونج إىل استمرتدراستها مّث .

السنة الباحثيف متت و الشمالية المبونج بومي كوات مريينج اتنح عائشة األطفال
إىل2115 استمرتدراستها مّث . االبتدائية ومّتت،اتجنونجآمن4احلكوميةادلدرسة

احلكوميةادلدرسةادلتوسطة.مّثاستمرتدراستهاإىل2111الباحثةمندراستهايفسنة
الشمالية4 المبونج بومي كوات سنة يف دراستها من الباحثة مّتت 2113و مثّ.

متّتوكواتبوميالمبونجالشمالية1احلكوميةاستمرتدراستهاإىلادلدرسةالثانوية
.2116الباحثةمندراستهايفسنة

اجلامعةرادينانتاناإلسالميةاحلكوميةبندارالمفونجاستمرتدراستهاإىلو
ومّتتالباحثةمندراستهايف2116يفالسنةالدراسيةبكليةالًتبيةلقسماللغةالعربية

.2121سنة
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 كلمة شكر و تقدير

والشكرلوالذيقدأعطايننعمووىدايتوحىّتأقدراحلمدهللربالعادلني
على بعضالشروطللحصول إلستيفاء البسيطة العلمية الرسالة ىذه كتابة إهناء على
إنتان رادين جبامعة العربية اللغة بقسم التعليم و الًتبية األوىليفعلم اجلامعية الدرجة

اإلسالميةاحلكوميةالمبونج.
علىالنيبادلصطفىحمّمدصلىهللاعليووالسلموآلووالصالةوالسالم

أصحابوالذيقدمحلرسالتوللحياةالكاملة.ويفضلالناسلطلبالعلمكزاداحلياة
لنفعهايفمجيعجوانباحلياة.

 WORDأتثرياستخداموسائللعبةمفردةاحلائط) وموضوعىذهالرسالةالعلمية:"

WALLاحلكومية اإلسالمية اإلبتدائية (علىالقدرةيفاستيعابمفرداتالعربّيةمبدرسة
3 المبونج وبندار ادلساعدات الباحثة وجدت العلمية الرسالة ىذه كتابة يف و "

ادلعاوانتمنمجيعاألطراف,ومنالالئققدمتالباحثةجزيلالشكروتقديرعلى
 لباحثةلكتابةحبثهازوابخلصوصإىل:مجيعجهةالذينشجعواوساعدواا

رادينانتان .1 ادلاجستريكمديرجامعة السيداألستاذالدكتوراحلاجدمحممكر،
 اإلسالميةاحلكوميةالمبونج.

السيدالدكتورةاحلاجةنريفاديياان،ادلاجستريةكعميدةكليةالًتبيةجبامعةرادين .2
 انتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونج.

الدكتورةأميىجريةادلاجستريةكرئيسةقسماللغةالعربيةجبامعةرادينالسيدة .3
 انتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونج.

الذيأعطاالبحثةالوقتل،ادلاجستريكمشرفاألوّالدكتورنديسعبداحلميد .4
 لتوجيوحىتتتمكنالباحثةيفإمتامىذهالرسالةالعلمية



 ط
 

5.  الدكتور السيد و الذيقدري، الثاين كمشرف الباحثةادلاجستري أعطا قد
 التسجيعواالقًتاحاتيفكتابةىذهالرسالةالعلمية

مجيعادلدرسنيوادلدرساتوأعضاءادلوظفنيلكليةالًتبيةوالتعليموقسم .6
 اللغةالعربيةجبامعةرادينانتاناإلسالميةاحلكوميةالمبونج.

ادلدرسة .7 احلكومدير اإلبتدائية المبونج3مية الباحثةبندار أعطا قد الذي
 التسجيعواالقًتاحاتيفكتابةىذهالرسالةالعلمية.

8.  العربية اللغة بقسم أصدقائ الباحثةالذي2116مرحلة أعطوايصاحبوا
 .الباحثةالتسجيعيفكتابةىذهالرسالةالعلمية

 
العيوب،وبذلكطلبتوأدركتالباحثةأنىذهالرسالةالعلميةعديدمن

يعطيهم أن هللا عسى العلمية. الرسالة ىذه اإلرساداتحلسن االنتقاداتو الباحثة
أبحسناجلزاء.رجتالباحثةعلىأنينفعبعثهالنفسهاونفسالقارئني.


 
2121بندارالمبونج،

الباحثة،



 ديويتريأجنجارين

1611121116رقمالتسجيل:  
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 الباب األّول 
 املقدمة 

 خلفية البحث .أ

تكّلم و اللغة كلمتان هلما معاين خمتلفة. اللغة هي أداة لفظية تستخدم كوسيلة 

ينما تكّلم هي عملية إيصال املعلومات عند التواصل. يعّرف خرباء اللغة على  للتواصل ب

 .أهنا نظام من الرموز الصوتية احملكمة تستخدمه جمموعة من أفراد اجملتمع لتعريف أنفسهم

أي   يف  و  الظروف.  من  ظرف  أي  يف  التواصل  هي  اللغة  وظيفة  عام،  بشكل 

جمتمع.   أو  شخص  قبل  من  مستخدمة  اللغة  عن  نشاط  للتعبري  أداة  هي  اللغة  وظيفة 

كما حدث عندما بدأ ظهور اإلسالم يف ذلك الوقت بدأ يف   .الثقافة واحلضارة وتقدميها

الكشف عن الثقافة اإلسالمية من خالل ظهور مصطلحات تعكس الثقافة اإلسالمية،  

الزكاة ، و الصالة، و الصوم, واجلهاد وحنو ذلك. املثال  كما قال هللا يف     1على سبيل 

 :  22سورة الروم اآلية 

مَ  السَّ ُق  ْل َخ ِه  ِت آََي ْن  ْم  َوِم ُك ِت َن ِس ْل َأ ََلُف  ِت َواْخ َواأْلَْرِض  اَواِت 
ِميَ  اِل َع ْل ٍت ِل ََي َك ََل ِل نَّ ِِف ذََٰ ْم ۚ ِإ ُك َواِن ْل  َوَأ

الناس   ليعرف  العامل  هذا  خمتلفة يف  لغات  قد خلق  أن هللا  اآلية  هذه  يتضح يف 

للتحدث مع أشخاص آخرين  الذي يقدر على استخدام لغة  الشخص  بعضهم بعضا. 

 
1 Muflihah, Pentingnya Peran Bahasa Dalam Pendidikan Usia Dini, (Kudus: Institut 

Agama Islam Negeri Kudus, 2014), h. 334-337 
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ة لذلك فإن الغرض األساسي من تعلم اللغة هو إتقان اللغ  يعين أنه يتقن اللغة بنشاط،

اليومية احلياة  يف  بنشاط  استخدامها  خالل  اللغة    .2من  استخدام  يف  الشخص  إتقان 

ري أن يكون  لذلك من الضرو   .إلتصال ال يضمن قدرته على تعليم تلك اللغة لآلخرين

والثقافة  اللغة  ومعرفة  اللغة  إتقان  وهي  األقل،  على  أشياء  ثالثة  يتقن  مدرس  لديك 

   3ومهارات تدريس اللغة.

اإلسال بدخول  وقت  نفس  اإلندونيسية يف  إىل  العربية  اللغة  اللغة  جاءت  م ألن 

العربية ترتبط ارتباطًا وثيًقا أبشكال خمتلفة من العبادة يف اإلسالم خبالف أّن اللغة العربية  

الكرمي القرآن  لغة  العربية    4  .هي  اللغة  احتلت  دولية،  لغة  هي  اإلجنليزية  اللغة  أّن  كما 

للغة العربية يف املدارس  مكانة مهمة جًدا يف التعليم. ويظهر ذلك من خالل وجود تعلم ا

   .الدينية واملدارس العامة و املعهد اإلسالمية

سيكون استيعاب اللغة العربية اجليد مصدرًا استيعاب املواد التعليمية األخرى ألن 

الفقه   و يف دروس  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  تشكيل  داعم يف  العربية هي عنصر  اللغة 

 .حيدد القدرة على تعلم اإلسالم على نطاق أوسع  كذلك. بتعلم اللغة العربية ميكن أن

 
2 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran bahasa Arab, 

(Malang: UIN-Maliki Press, 2016), h. 6 
3 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2017), 

h. 1 
4 Ibid, h. 28 
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أجل حتقيق  العربية من  اللغة  تعلم  تطوير  مواصلة  العربية سبب يف  اللغة  إن هذه مكانة 

 5أهداف تعليمية أفضل.

بشكل عام ، التعلم هو عملية تغيري السلوك نتيجة التفاعالت بني األفراد والبيئة.  

السلوك هنا مبعىن واسع يشمل على املعرفة والفهم ومهارات املوقف وما إىل ذلك. قال 

 :13آلية هللا تعاىل يف سورة البقرة ا

ُؤَلٓ  ـ ُوِِن ِبَِْْسَٓاِء هََٰٓ ِٓئَكِة فـََقاَل أَۢنِب ِء ِإن ُكنُتْم  َوَعلََّم َءاَدَم ٱأْلَْْسَٓاَء ُكلََّها ُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى ٱْلَملََٰ

ِدِقيَ   صََٰ

توضح هذه اآلية أن هللا علم النيب آدم أمساء األشياء يف السماء و األرض، لذلك 

توضح هذه اآلية مدى أمهية الدراسة من أجل  اء يف هذا العامل أبمساء. مسيت مجيع األشي

لنا النافعة  تغيريات   .املعرفة  إلنتاج  الشخص  يبذهلا  اجلهد  عملية  هو  التعلم  آخر،  مبعىن 

سلوكية جديدة كنتيجة لتجربته اخلاصة يف التفاعل مع البيئة احمليطة. سيكون التعلم أفضل  

سه ويفعله بنفسه. تغيريات السلوك يف عملية التعلم هي نتيجة  إذا كان املوضوع خيتربه بنف 

  6التفاعالت مع البيئة احمليطة، وعادة حيدث هذا التفاعل بشكل متعمد.

 
5 Ismail Suardi Wekke’, Antara Tradisionalisme Dan Kemoderenan Pembelajaran 

Bahasa Arab Madrasah Minoritas Muslim Papua Barat, (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri, 2015), h. 317 
6 Nandang Sarip Hidayat, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab, (Riau: Universitas 

Islam Negeri Suska Riau, 2012), h. 82 
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عملية بتدريس    التعلم  يقوم  مدرس  شيئني:  من  م طالهبل  املعلومات تتكون 

وهو ما   ”to teach“يف اللغة اإلجنليزية يطلق عليه   .والطالب الذين حياولون تعلم العلوم

استخدام  ويهدف   ، الرموز  أو  العالمات  من خالل  ما  لشخص  ما  إظهار شيء  يعين 

إنشاء أو توليد ردود حول األح الرموز إىل  أو  داث واألشخاص واملالحظات العالمات 

من   مصدر"  "تعليم  اسم  العربية  ابللغة  التعلم  على  يُطلق  ذلك.  إىل  وما  واالكتشافات 

، وتعين "معرفة". التعليم يعين األنشطة اليت تظهر   "علِّّم" كلمة "علَّم" ، وهي أصل كلمة

    7ستخدمة.املعرفة يتم تدريسها يف الفصل ابستخدام جمموعة متنوعة من وسائل التعلم امل

ال ميكن فصل تعلم اللغة العربية عن احلياة االجتماعية والبيئة اليت تغطيها، فهناك 

ط وجتميع نظام تعليمي يتم تنفيذه. الظروف  دور لعامة الناس ليكون مرجًعا وسبًبا لتخطي

البيئية واالجتماعية هي أحد األشكال اليت تبين اجلمهور. أّن االجتماعات والتجمعات 

تشكيل  يقدر على  املختلفة  الثقافية  والعادات  واألفكار  اخلصائص  ذات  اجملتمعات  بني 

لصراع واالنقسام. لن يتم  تعاوًًن جيًدا بسبب وجود احرتام متبادل، وابلتايل إبعادهم عن ا

التعلم جارية و حيضرها أنواع خمتلفة من ال النموذج عندما تكون فصول   طلبةفصل هذا 

من خمتلف األشكال والشخصيات املختلفة. تؤثر الظروف يف البيئة اخلارجية على عملية 

لل  الرئ  طلبةالتعلم  النشاط  العربية مكانة ابعتبارها  اللغة  تعلم  املدرسة. حيتل  إن  يف  يسي. 

 
7 Fathur Rohman, Strategi Pengelolaan Komponen Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Jombang: Universitas Hasyim Asy’ari, 2014), h. 65 
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لل  الفرص  توفري  تعليمي مع  اللغة ميثل حتدًًي   طلبةجمرد خلق جو  الكتساب مهارات يف 

 8للمعلم. 

ميكن حتديد أهداف تعليم اللغة العربية ابملعىن الضيق وامللموس من خالل النظر  

ظرية ، اهلدف من إىل أهداف التعلم امللموسة يف تعلم اللغة العربية نفسها. من الناحية الن

تعلم اللغة العربية هو تطوير مهارات اللغة العربية ، مع تعلم اللغة العربية الذي يتم بشكل  

مستمر، ميكن اكتساب مهارات اللغة العربية اليت تُعرف ابملهارات األربع يف اللغة العربية  

والكتابة والكالم والقراءة  االستماع  اهلدف  .، وهي  أن  يذكر  تعلم   هناك قول آخر  من 

عالوة   .اللغة العربية هو اكتساب القدرة على استخدام اللغة العربية بشكل سليب ونشط 

العربية يستوعبها   اللغة  للمعلم هو جعل  العربية  اللغة  تعلم  الغرض من  ، فإن  على ذلك 

اللغة  استيعاب  على  قادة  يكونوا  أن  الطلبة  لذى  اهلدف  يكون  حبيث  بسهولة.  الطلبة 

 .العربية

هور مصطلح تعلم اللغة العربية للدراسات اإلسالمية بدافع وتشجيع دراسة  بدأ ظ

من  اإلسالمية  التعاليم  ودراسة  لدراسة  أي   ، دينية  ألغراض  إندونيسيا  يف  العربية  اللغة 

 األصفر ألّفها العلماء. املصادر ذات الصلة ابللغة العربية مثل القرآن واحلديث والكتب

اإل الدراسات  عن  النظر  األعمال بصرف  إىل  أيًضا  العربية  اللغة  تعلم  يهدف  سالمية، 

 
8 Ibid, h. 317-318 
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 .التجارية واألغراض الدبلوماسية وأغراض احلج والعمرة وما إىل ذلك املتعلقة ابللغة العربية

من  الغرض  أن  إنكار  ميكن  فال  للمسلمني،  املقدس  الكتاب  لغة  هي  العربية  اللغة  ألن 

يف   املوجود  إندونيسيا  يف  العربية  اللغة  اإلسالم تعلم  تعاليم  دراسة  هو  اإلسالمي  املعهد 

املرحلة    .وتعميقها من  ترتاوح  اليت  الرمسية  املدارس  يف  حالًيا  العربية  اللغة  تدريس  يتم 

   9االبتدائية إىل املرحلة العالية.

تعلم اللغة العربية خبصائصها املختلفة وكذلك الدافع لتعلمها بني غري العرب كما  

حلال يف إندونيسيا ال يزال يواجه العديد من العقبات واملشاكل اليت جيب مواجهتها،  هو ا

العربية ليست لغة سهلة إلتقاهنا كامال و اتما. اللغة  النظرية، هناك     10ألن  الناحية  من 

املشكالت  ومها  العربية،  اللغة  تعلم  يف  مواجهتهما  وسيستمر  مواجهتهما  يتم  مشكلتان 

 .اللغوية واملشكالت غري اللغوية

ال يواجهها  اليت  املشكالت  هي  اللغوية  ترتبط    طلبةاملشكالت  واليت  املتعلم  أو 

صوتية  ارتب أصوات  مشكلة  اللغوية  املشاكل  بني  ومن  نفسها.  ابللغة  مباشرًا  اطًا 

و   النحو  سواء  العربية  اللغة  )قواعد  واإلعرب  القواعد  ومشكالت  املفردات  ومشكالت 

الصرف( ومشكالت الرتاكيب )تركيب اجلمل(. أّما املشكالت غري اللغوية هي مشكلة 

 
9 Op.cit, h. 5-7 
10 Nanin Sumiarni, Pembelajaran Bahasa Arab Bagi Mahasiswa Pemula Di Pusat 

Bahasa Dan Budaya(PBB) Problematika dan Solusinya, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2014), h. 

24 
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ي يتم تنفيذه بل حتبطه. من بني املشكالت غري  تؤثر على برًنمج تعلم اللغة العربية الذ

، وعدم كفاية مرافق التعلم    طلبةاللغوية ، هي عدم وجود احلافز واالهتمام بتعلم لدى ال

ال لظروف  مناسبة  املختارة غري  التعلم  ، وطريقة  املعلم  وقلة كفاءة   ، التحتية   طلبةوالبنية 

لل  يكفي  ال  املتاح  الوقت  احمليطة،  وخارج ل  طلبةوالبيئة  داخل  خدمات  على  لحصول 

على التحدث   طلبةال ميكنها تشجيع ال  طلبةابإلضافة إىل بيئة لغوية لل   الفصل الدراسي،

اخلطأ من  خوف  أو  خجل  هناك   .دون   ، أعاله  املوضحة  النماذج  عن  النظر  بصرف 

  .11مشكالت أخرى يف عملية تعلم اللغة العريب داخلية وخارجية ولغوية 

فيما يتعلق هبذا البحث، بعد أن قيام الباحثة ابملالحظات و إعطاء االختبارات،  

يف العربية  اللغة  تعلم  مشكلة  اإلبتدائية كانت  احلكومية    مدرسة  بندار    3اإلسالمية 

يستخدم  ما  ًندرًا  و  احملاضرة  طريقة  ابستخدام  بسيطًا  يزال  ال  التعلم  أن  المبونج  هي 

وسائل التعلم، وقدرة طلبة الصف الثاين على استيعاب املفردات العربية كانت منخفضة. 

 :نتائج االختبار هي كالتايل 

 

 

 

 
11 Koderi, Pengembangan Modul Elektronik Berbasis SAVI Untuk Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Lampung, Jurnal Teknologi Pendidikan, 2017) hlm. 206 
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 1.1اجلدول 
مبدرسة املفردات العربية لدى طلبة الصف الثاين  نتائج الختبار قدرة ِف استيعاب

 بندار لمبونج  3اإلبتدائية اإلسَلمية احلكومية 
  )1F(الرتدد احلد الصفي النتيجة الفصل

1 45-50 44،5-50،5 9 
2 51-55 50،5-55،5 6 
3 56-60 55،5 -60،5 10 
4 61-65 60،5-65،5 2 
5 66-70 65،5-70،5 1 
6 71-75 70،5-75،5 3 
7 76-80 75،5-80،5 2 
8 81-85 80،5-85،5 3 
9 86-90 85،5-90،5 1 

   37 العدد 
 

طالًبا خضعوا   37استناًدا إىل اجلدول توزيع النتيجة، ميكن استنتاج أنه من بني  

. وكانت الطلبة اليت حصلت على  90و أكرب النتيجة    45لالختبار ، كان أصغر النتيجة  

النتيجة   أ   25أصغر  على    ٪70و  طالًبا  حصلت  اليت  الطلبة  من  وكانت  األدىن  احلد 

 .٪30طالًبا أو  12معايري االكتمال 
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اإلبتدائية اإلسالمية مبدرسة  عالوة على ذلك ، استناًدا إىل وثيقة عن حالة الطلبة 

المبونج  3احلكومية   "ال بندار  أن  توضيح  مت  اإلبتدائية  مبدرسة    نيدخل   يتال  طلبة، 

مل تتعلم يف روضة األطفال ، مما جيعل من  بندار المبونج أكثرهم    3  اإلسالمية احلكومية

.  إىل جانب ذلك ، هناك   الصعب على جملس املعلمني تقدمي أنشطة التدريس والتعلم

ابتدائية بسبب مل تنجح وألهنم شقاوة  املنتقلني من مدارس  الطلبة  هذا هو " العديد من 

 .حلها أحد أسباب املشاكل اليت جيب على املعلم

فإن حل   ، العربية  اللغة  تعلم  تعيق عملية  أن  اليت ميكن  لوجود مشكالت  نظرًا 

أحد احللول هو استخدام  .املشكلة مطلوب يف هذه احلالة حىت يستمر التعلم كما ينبغي

مناسبة  تعليمية  وسائط  أو  اسرتاتيجيات  أو  تسمى .أساليب  العربية  اللغة  يف   الطريقة 

 األسلوب  وتسمى التقنية  الطريقة يقةبينما تسمى الطر  الطريقة

الطريقة عبارة عن خطة شاملة لعرض تعلم اللغة العربية بشكل منهجي بناًء على 

التدريس هي الطريقة اليت يقدم هبا املعلم املواد أو   هنج حمدد مسبًقا. مبعىن آخر، طريقة 

لم ، حتدد الطريقة يف أنشطة عملية التعليم والتع  .املواد التعليمية لتحقيق أهداف الدرس

اليت   الطريقة  ألنه كلما كانت   ، الطالب  تعلم  عملية  جناح  بشكل كبري  املستخدمة 

الدروس،   املعلم أكثر مالءمة يف تقدمي  الست يستخدمها  بشكل أسرع يف أخذ   طلبةفهم 

املعلم يقدمها  اليت  الطريقة   .املعرفة  اختيار  على  قادرًا  املعلم  يكون  أن  جيب   ، لذلك 
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التعلم املراد حتقيقها ، واملوضوع الذي  املناسبة يف النظر يف أهداف  التدريس من خالل   

يف هذه احلالة ، ال    12طلبةسيتم تسليمه ، والظروف والظروف احمليطة ومستوى قدرة ال

وهلا   عام  بشكل  جيدة  الطرق  مجيع  ألن  األفضل  هي  اليت  الطريقة  على  احلكم  ميكن 

حيدث هذا أيًضا ألن اختيار الطريقة يتم حتديده من خالل العديد من   .مزاًيها وعيوهبا

، والوقت   طلبةوعمر ال  ،   طلبةالعوامل اليت تتوافق مع أهداف التعلم ، واخللفية اللغوية لل 

أتثري  هلذه الطريقة   .املستخدم ، واستعداد املعلم ومهاراته ، والعوامل االجتماعية والثقافية

االفرتاضات   معنوي وجمموعة   ، والدهتا  سياق  منها  ولكل   ، العربية  اللغة  تعلم  عامل  يف 

 13. األساسية ، وخصائصها ، وخطوات عرضها ، ونقاط املزاًي والعيوب فيها

يف حدثت  اليت  العربية  اللغة  تعلم  مشاكل  اإلسالمية  حل  اإلبتدائية  مدرسة 

المبونج  3احلكومية   الوسائل   بندار  نوع  التعليمية.  الوسائل  الباحثة  استخدمت   ،

ألن  .  (WORD WALLلعبة مفردة احلائط )وسائل  التعليمية اليت تستخدمها الباحثة هي  

ابإلضافة إىل ذلك  على فهمها.   طلبةسبة لظروف املدرسة وقدرة الهذه الوسائل تعترب منا

 .، هذه الوسائل جذابة ومرنة يف استخدامها

 
12 Fathur Rohman, Strategi Pengelolaan Komponen Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Jombang: Universitas Hasyim Asy’ari, 2014), h. 71-72 
13 Op.cit, h. 165 
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هي نوع من وسائط الصور، وهي عبارة عن جمموعة  لعبة مفردة احلائط وسائل  

على  لصقها  ويتم  أبحرف كبرية  عرضها  يتم  واليت  منهجي  بشكل  املرتبة  املفردات  من 

الفصل ال  ميكن .جدار  دراسة  جمموعات  لتحسني  الوسائط  هذه  وإشراك    طلبةتصميم 

املأمول أن يؤدي استخدام هذه الوسائط   .يف تصنيعها وتطبيقها لالستخدام  طلبةال من 

دات العربية دون احلاجة إىل االعتماد على القاموس أو معىن للمفر   طلبةإىل حتسني فهم ال 

لعبة مفردة احلائط ألهنا تعترب قادرة على  وسائل    مت اختيار هذه    14الكلمات من املعلم.

والزمان حيث ال ميكن إحضار مجيع الكائنات أو األحداث أو   التغلب على قيود املكان

 .األشياء إىل الفصل

هذه الوسائط هلا وجهان ميكن استخدامهما بشكل منفصل ، ومها وجه الصورة  

هي  األوىل   ، فعال  بشكل  الوسائط  هذه  الستخدام  طريقتان  وهناك  املفردات.  ووجه 

لعبة احلائط نشاط  احل مفردة  ابستخدام  احلائط  املتعلقة  مفردة  يف  املوجودة   روف 

استخدام أمناط التهجئة أو أجزاء من الكلمات أو    .ابستخدام الصوت عن طريق اإلمالء

واستخدامها الكلمات  استخدام .تكرار  هو  احلائط   والثاين  النشط  مفردة  التطبيق  يف 

فة كسجل  مفردة احلائط هلا وظي  .لألنشطة اليت تتكيف مع سياق اللغة اليت يتم ممارستها

الطالب به  يقوم  الذي  اللغة  لتعلم  على شكل  .دائم  األصوات  دالالت  لتدريس  ميكن 
 

14 Thoyib Ikhwan Rijali, Efektifitas Penggunaan Media Wordwall Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Murid Terhadap Mufrodat Bahasa Arab Siswa Kelas X MA Ma’arif, (Magetan, 

2013), h. 5 
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 طلبة ، ميكن لل  ابستخدام وسائل مفردة احلائط  .صوتيات أن يدعم تنمية قدرات الطالب

ونقدي نشط  بشكل  والكتابة  والقراءة  والكالم  االستماع  مهارات  لل  .تطوير   طلبة ميكن 

  15دات العربية رؤية جدار الكلمات كمراجع.املفر  تعلم صعوابت يفالن يواجه اليت

 "  : العنوان  حتت  البحث  إبجراء  الباحثة  هتتم  السابق  الوصف  على  أتثري   بناًء 

( على القدرة يف استيعاب مفردات  WORD WALLلعبة مفردة احلائط )وسائل    استخدام

 بندار المبونج" 3العربّية مبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

 تعريف املشكلة .ب

مدرسة  يف  املوجدة  املشكلة  تعريف  ميكن  السابقة  البحث  خلفية  إىل  استناا 

 بونج، هو كما ًييل: بندار الم 3اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية 

اخنفاض قدرة طلبة الصف الثاين يف استيعاب املفردات العربية مبدرسة اإلبتدائية   .1

 بندار المبونج  3اإلسالمية احلكومية 

مبدرسة  .2 الثاين  الصف  طلبة  لدى  العربية  املفردات  تدريس  يف  التعليمية  األنشطة 

طة ابستخدام طريقة احملاضرة  بندار المبونج بسي  3اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  

 و احياًن يف استخدام الوسائل التعليمية. 

 
 

15 Siti Aminingsih, Penggunaan Media Word walls Dalam Pembelajaran Kosa Kata 

Bahasa Indonesia Pada Pembelajar Asing Tingkat Intermediate Wisma Bahasa, (Yogyakarta: UIN 

Sunan Kalijaga, 2013), h. 31 
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 حتديد املشكلة .ج

هذا  يركز  البحث،  تركيز  الباحثة  حددت  السابق  املشكلة  تعريف  على  بناًء 

على   وسائل  البحث  مبدرسة  استخدام  العربية  املفردات  تدريس  يف  احلائط  مفردة  لعبة 

 بندار المبونج.  3 اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية
 

 مشكلة البحث  . د

وسائل  مشكلة هذا البحث هي هل يوجد أتثري معنوي بني التدريس ابستخدام  

 لعبة مفردة احلائط؟وسائل لعبة مفردة احلائط و التدريس بعدم استخدام 
 

 أهداف البحث .ه

ملعرفة أتثري معنوي  إضافة إىل مشكلة البحث السابقة, فأهداف هذا البحث هو  

لعبة وسائل  لعبة مفردة احلائط و التدريس بعدم استخدام  وسائل   التدريس ابستخدام  بني

 .مفردة احلائط
 

 أمهية البحث . و

لدى الباحثة ، كخربة وزًيدة املعرفة والبصرية للباحثة يف إجراء الدراسة ، وخاصة  .1

 لعبة مفردة احلائطوسائل حول تدريس املفردات ابستخدام 
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املدرسني .2 والنظر   لدى  التعليمية وتطويرها  الوسائط  ، كمعلومات علمية الختيار 

 ، وخاصة وسائط تعليم اللغة. طلبةفيها مبا يتوافق مع مواد وظروف ال

حىت  .3 املفردات  تعلم  يف  مساعدة  و  اهتماًما  أكثر  الطلبة  ستكون  الطلبة،  لدى 

 تتمكن الطلبة من تطوير املهارات اللغوية األربعة بسهولة أكرب

لدى املدارس ، كمعلومات علمية يف سياق تنمية معرفة و مهارة الطلبة ، خاصة  .4

 .يف توفري الوسائل التعليمية يف املدرسة

 البحوث السابقة .ز

تفيد البحوث السابقة يف معرفة مدى الصلة واملراجع اليت مت إجراؤها فيما يتعلق 

لباحثة إجراء البحث الواثئقي حول لدعم هذا البحث، حتاول ا ابلوسائل اليت سيتم حبثها.

 الدراسات العلمية السابقة ذات الصلة هبذا البحث.

 :هناك العديد من الدراسات اليت هلا صلة وثيقة هبذا البحث ، وهي

 البحث الذي قامت به حسن املغفرة مبوضوع: .1
“Penggunaan Media Word Wall Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika Pada Siswa Kelas IV MI Roudlotul Huda” 

لعبة مفردة احلائط يقدر على وسائل  من نتائج هذا البحث تظهر أن استخدام  

 ترقية نتائج التعلم الطلبة

 البحث الذي قامت به لولوس نيلى مولينا مبوضوع:  .2
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“Model Pembelajaran Langsung Bermedia Word Wall Terhadap 

Pemahaman Kosa Kata Anak Tunga Rungu Kelas 1 Di SDLB-B” 

لعبة مفردة احلائط يقدر على وسائل  من نتائج هذا البحث تظهر أن استخدام  

 .ترقية فهم املفردات لدى طفل أصم يف مدرسة االستثنائية االبتدائية

 ي قام به طّيب إخوان رزايل مبوضوع: البحث الذ .3

“Efektifitas Penggunaan Media Word Wall Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Murid Terhadap Mufrodat Bahasa Arab Siswa Kelas X MA 

MA’ARIF MOJOPURNO MAGETAN” 

ابستخدام   العربية  املفردات  تعلم  البحث كيفية  هذا  مفردة  وسائل  تناقش  لعبة 

 ة مفردة احلائط يف حتسني قدرة طلبة الفصللعبوسائل  احلائط وكيفية فعالية استخدام  

وقد ثبت أن هذا البحث حيسن قدرة الطلبة كما  العاشر مبدرسة املعارف الثانوية ماغااتن

 16يتضح من نتائج تعلم الطلبة اليت تستمر يف الزًيدة. 

 البحث الذي قامت به نينيك مي ًينيت مبوضوع:  .4

“Implementasi Media Wordwall Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Vocabulary Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Kelas VI SD N 

Ngadirejo II Kartasura” 

لتحسني  لعبة مفردة احلائطوسائل  تناقش هذا البحث عن الباحثة اليت تستخدم  

وقّلة  طلبةء هذا البحث هو ضعف فهم اليف تعلم املفردات ، و حافز إجرا طلبةمهارات ال

 
16 Op.cit, h. 1 dan 5 
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ال  قدرة  حيسن  البحث  هذا  أن  ثبت  وقد   ، اإلجنليزية  اللغة  تعلم  يف  كما   طلبةمفرداهتم 

  .17تستمر يف الزًيدة  طلبةيتضح من نتائج تعلم ال

 البحث الذي قامت به أًن ريسكا ساري مبوضوع:  .5
”Pembelajaran Mufrodat/Kosa Kata Bahasa Arab Dengan 

Menggunakan Media Word Wall” 

احلائط مفردة  لعبة  استخدام  عن  البحث  هذا  أو  تناقش  املفردات  تعلم  يف 

يف العربية  الثانوية   املفردات  حممدية  العاشر  2مدرسة  البحث   ابلصف  خالل  من 

 18التجرييب.

بني  واختالف  تشابه  أوجه  وجود  وصف  ميكن   ، السابق  الوصف  على  بناًء 

التشابه هو أن كالهم   السابقة . البحث الذي فحصته الباحثة يف هذا الوقت والبحوث  

، بينما تشمل االختالفات املكان   يستخدمون وسائل التعلم يف شكل لعبة مفردة احلائط

التنفيذ   ، ووقت  املستخدم  التعلم  أو موضوع  واملادة   ، البحث  الباحث  فيه  الذي جيري 

 .الذي تنفذه الباحثة أحدث من الباحثني السابقني

 
17 Ninik Meiyanti, Implementasi Media Wordwall Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Vocabulary Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Kelas VI SD N Ngadirejo II 

Kartasura,(Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013),  h. 3 
18 Ana Riskasari,” Pembelajaran Mufrodat/Kosa Kata Bahasa Arab Dengan 

Menggunakan Media Word Wall”,(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), 

h. 3 



17 

 الباب الثان 
 اإلطار النظري 

 الوسائل التعليمية  .أ

" واليت تعين mediumوفًقا ملاهنون ، أتيت كلمة "وسائط" من اللغة الالتينية ، أي "

ليتم   التعلم  معلومات  أو  الرسائل  لتوجيه  وسيلة  هي  اإلعالم  وسائل   ، أوسع  "وسيط" 

  1نقلها من خالل مصدر الرسالة إىل متلقي الرسالة.

الواسع. واملعىن  الضيق  املعىن  مها  قسمني  إىل  االوسائل  معىن  محاليك  عمر   مييز 

ابملعىن الضيق ، تشمل الوسائل التعليمية فقط الوسائط اليت ميكن استخدامها فعالية يف  

إلكت  ليست  الواسع  ابملعىن  الوسائط  أن  حني  يف   ، هلا  املخطط  التدريس  ونية  عملية 

البيانية ،   والرسوم   ، والتصوير   ، الشرائح  بسيطة مثل  أدوات  ، بل هي كذلك  فحسب 

املعلم وضعها  اليت  البيانية  املدرسة .والرسوم  خارج  والزايرات  امللموسة  يعترب   .واألشياء 

املدرسني أيًضا وسيلة عرض سوى الراديو والتلفزيون ألهنم حيتاجون ويقضون الكثري من  

  2لدى الطلبة.الوقت لنقله 

جيب أن   .أوضحت سومييايت أن الوسائل التعليمية جزء ال يتجزأ من نظام التعلم

على   التعليمية  الوسائل  استخدام  زايدة  يعتمد  ميكنها  حبيث  الصحيحة  الوسائل  اختيار 

 
1 Talizaro Tafonao, Peranan Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan Minat Belajar 

Mahasiswa, (Yogyakarta: STT KADESI Yogyakarta, 2018), hlm. 104-105 
2 Ali Muhson, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi, 

(Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2010), hlm. 3 
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ميكن أيًضا تفسري الوسائل التعليمية   .املعىن والوظيفة يف دعم فعالية وكفاءة عملية التعلم

على أهنا وسيلة ُتستخدم لنقل الرسائل وحتفيز أفكار ومشاعر واستعداد الطالب حبيث 

وسائط التعلم هلا وظائف خمتلفة يف التعلم ، مبا يف ذلك     3ميكن أن تشجع عملية التعلم.

احلقيقية  األشياء  وحتويل    تقدمي   ، الفعلية  األشياء  من  نسخ  وعمل   ، النادرة  واألشياء 

املفاهيم اجملردة إىل مفاهيم ملموسة ، وإعطاء تصورات مشتكة ، والتغلب على عقبات 

الوقت واملكان والعدد واملسافة ، وإعادة صياغة املعلومات ابستمرار ، توفري جو تعليمي  

  4لم.غري مكتئب ومريح وجذاب لتحقيق أهداف التع

تعليمية  أداة  هي  التعليمية  الوسائل  أن  فهم  ميكن   ، السابقة  اخلرباء  على  بناًء 

ُتستخدم لتسهيل املعلم على نقل املواد التعليمية حبيث ميكن تلقي الرسالة املنقولة بسهولة  

إلكتونية   أدوات  ليست يف شكل  التعليمية  الوسائل   ، الطالب  قبل  وبصورة جيدة من 

حسب ولكن كذلك مجيع األدوات اليت ميكن أن تكون مفيدة يف درس يسمى الوسائل ف

 .التعليمية

 

 
3 Ardian Asyhari & Helda Silvia, Pengembangan Media Pembelajaran Berupa Buletin 

Dalam Bentuk Buku Saku Untuk Pembelajaran Ipa Terpadu, (Lampung, Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, 2016) hlm. 3 
4 Rudolfus Ruma Bay, Peningkatan Aktifitas dan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pembelajaran Saintifik Dengan Menggunakan 

Media Gambar Foto Di Kelas V Sekolah Dasar Negeri Boameze, (Merauke, Universitas 

Musamus, 2019) hlm. 85-86 
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 تقسيم الوسائل التعليمية .1

 :أفريدا زلفياان يف دراساهتا توضح أنواع الوسائل التعليمية وهي

 الوسائل البصرية ( أ

البصرية هي أداة أو مصدر تعليمي حيتوي على رسائل أو معلوما ت ،  الوسائل 

تطبيقها ابستخدام حاسة   يتم  ومبتكرة  بطريقة شيقة  إنشاؤه  يتم  الذي  املوضوع  وخاصة 

ميكن  البصر. ال  وابلتحديد   ، بطبيعتها  عامة  ليست  الوسائط  هذه  أن  يعين  هذا 

البصر   حاسة  مع  إال  استخدامها  ميكن  ال  الوسائط  هذه  ألن  للمكفوفني  استخدامها 

 .املرئي هو إعالم يعتمد فقط على حاسة البصرورأى مجرة وزين ، فإن اإلعالم   .فقط

يهدف استخدام الوسائط البصرية    5ميكن للوسائط املرئية تسهيل الفهم وتقوية الذاكرة.

إىل تقدمي وتشكيل وتوضيح املواد اجملردة للطالب، وتطوير الوظائف العاطفية ، وتشجيع  

تتضمن وظيفة الوسائل البصرية كوسيلة تعليمية منها تطوير     6طة الطالب.املزيد من أنش 

لد البصرية  التعلم، ومساعدة األطفال القدرات  إبداع األطفال حنو  ى األطفال، وتطوير 

على فهم معىن الرسائل اليت متت مناقشتها يف عملية التعلم بسهولة أكرب، وحتفيز أدمغة  

 
5 Rahina Nugrahani, Media Pembelajaran Berbasis Visual berbentuk permainan ular 

tangga untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah dasar,(Semarang, FBS UNNES, 

2007), hlm. 38 

 
6 Herka Maya Jatmika, Pemanfaatan Media Visual Dalam Menunjang Pembelajaran 

Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar, (Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2005) hlm. 

95 
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استنادا إىل اخلرباء   7  .األطفال على تعلم املزيد ، وتطوير احلافز واالهتمام و ذاكرة الطفل

على شكل  التعلم  أدوات  من  واحد  نوع  هي  البصرية  الوسائل  أن  فهم  ميكن  السابقة، 

أنواع أخرى، ميكن رؤيتها حب أو  للمساعدة وتسهيل عملية  صور  املستخدمة  البصر  اسة 

 .التعلم وجعل جو التعلم ممتًعا

 أنواع الوسائل البصرية: 

 الصورة (1

 
تتضمن كلمة صورة  .الصورة هي كل ما يتجلى بصراًي يف بعدين وكتدفق وأفكار

اللغة. تعلم  يف  واملقدمة  املستخدمة  التوضيح  أو  الرسم  أشكال  وظيفة     8مجيع  تعد  مل 

وسائط الصور يف أنشطة التدريس والتعلم جمرد عرض للمدرس ، بل أصبحت وسيلة نقل 

م الذي يركز على  هذا هو مركز املعل  .للمعلومات أو رسائل التعلم اليت حيتاجها الطالب 

 
7 Rani Hermita, Fungsi Maket Sebagai Media Visual Pada Karya Desain Interior, 

(Universitas Potensi Utama Fakultas Seni dan Desain Program Studi Desain Interior, 2015) hlm. 

20-21 
8 Muhammad Holimi, Pembelajaran Mufrodat Dengan Menggunakan Media Gambar, 

(Malang, Institut Agama Islam Sunan Kalijogo, 2016 ) hlm. 91 
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 . التدريس  وأنشطة  األفراد  وإدارة  الوسائل    9تنمية  أشكال  أعاله هي شكل من  الصورة 

و  وظيفة  فإن  لذا  صور.  شكل  على  قيام  التعليمية  تسهيل  هي  أعاله  الصور  سائط 

املدرسني بتقدمي املوضوع وتسهيل تلقي الطالب للمعلومات أو الرسائل اليت ينقلها املعلم  

جتعل هذه الوسائط أيًضا عملية التعلم أكثر تشويًقا  .فيما يتعلق ابملوضوع املراد دراسته

 وأقل راتبة حبيث ال تضجر الطالب. 

 خريطة املفاهيم (2

ا ملفاهيم هي صورة تقدم معلومات حول عالقة ذات مغزى بني مفاهيم خريطة 

عادة ما يتم جتميع عرض املوضوع مًعا عن طريق أدوات  .مادة تعليمية يف شكل ملخص

 .االقتان لتشكيل افتاضات ميكن تطويرها على نطاق واسع فيما يتعلق ابملادة

املن موقع  لوصف  املفاهيم كاستاتيجية  خرائط  تطوير  نظام  مت  يف  والتعلم  اهج 

فهم    .10التعليم  الطالب  على  يسهل   ، أخرى  أمور  بني  من   ، الوسائط  هذه  دور  إن 

املوضوع وجيذب اهتمام الطالب للتفكري بشكل نقدي وفعال يف التعلم وال جيعل املوقف  

دًءا من مرحلة االبتدائية و  ميكن تطبيق هذه الوسائط على مجيع مراحل التعليم ب .مشبًعا

 .مرحلة املتوسطة مرحلة الثانوية و مرحلة العالية

 
9 Sholihah, Penggunaan Media Gambar Dalam Pembelajaran Mufrodat, (Purwokerto, 

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto) hlm. 69 
10 Fuja Siti Fujiawati, Pemahaman Konsep Kurikulum dan Pembelajaran Dengan Peta 

Konsep Bagi Mahasiswa Pendidik Seni, (Jakarta, Jurnal Pendidikan Dan Kajian Seni, 2016) hlm. 1 
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 الرسم البياين (3

البياانت اليت  البياين هو أحد الوسائط املرئية املستخدمة لوصف أو شرح  الرسم 

ميكن أن يسهل عرض املوضوع يف شكل  .يتم تقدميها يف شكل صورة مثل الشكل أعاله

بيانية فهمه أل لتصبح بسيطة  رسوم  تبسيط مشكلة معقدة  البيانية تعمل على  الرسوم  ن 

ال حيتاج الطالب إىل قراءة نص أو كتابة كبرية وطويلة جًدا ، لذا فهي متعبة ،   .وبسيطة

 .وميكن للطالب فهم املادة من خالل مالحظة وفهم حمتوايت صور املخطط

 الرسومات (4

يف شكل رسومات ، ويستخدم   الرسومات هي شكل من أشكال الوسائط املرئية

ميكن   .شكل العرض التقدميي النقاط أو اخلطوط لنقل املعلومات اإلحصائية ذات الصلة

املتغريين الربجمة اخلطية ذات  البيانية حلل مسائل  الرسوم  الرسومات     .11استخدام  تعمل 

كوسائط تعليمية على إظهار املقارنة بني اجلودة والكمية ، وال يستغرق األمر وقًتا طويالً  

 .لفهم املادة

 امللصقات (5

مصحوبة   صور  شكل  على  املرئية  الوسائط  أشكال  من  شكل  هي  امللصقات 

ميكن   .رتني رئيسيتني حبيث ال ميكن فهمها إال يف حملةابلكتابة وتؤكد الكتابة فكرة أو فك

 
11 Tira Asmara, Strategi Pembelajaran Program Linier Menggunakan Metode Grafik dan 

Simpleks, (Institut Pendidikan, 2018) hlm. 3 
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وفًقا لريفائ   .أن جتذب امللصقات االنتباه وتكون قادرة على التأثري وحتفيز سلوك القارئ

سوجاان  والرسائل   و  األلوان  مع   ، القوية  التصميمات  من  مرئًيا  مزجًيا  امللصقات  تعد   ،

   12 .غرس األفكار ذات املغزى يف ذاكرهتمهبدف جذب انتباه املارة ولكن لفتة طويلة ل

لدي الذين  مبيزة جذب األشخاص  امللصقات  ، ألن  تتمتع  اهتمامات خاصة  هم 

للمشكلة. الرئيسية  النقاط  تقدمي  أو  نقل  تتمتع  وفقً    13امللصقات ميكنها   ، لسوكيمان  ا 

ومساعدة   ، الدروس  تقدمي  يف  املعلمني  مساعدة  على  القدرة  تشمل  مبزااي  امللصقات 

الطالب على التعلم ، وجذب االنتباه ، وتشجيع الطالب على أن يكونوا أكثر نشاطًا  

يف التعلم ، وميكن تثبيتها أو نشرها يف كل مكان لتوفري الفرص للطالب لتعلم وتذكر ما  

 14مت تعلمها ، ميكن أن تقتح تغيريات يف سلوك الطالب الذين يروهنا. اليت 

 خريطة أو الكرة االرضية  (6

اخلريطة أو الكرة األرضية هي وسيط مرئي يف شكل صور أو كائنات تعمل على 

أتيت من الكلمة  "Mapتسمى ".مصطلح اخلريطة يف اللغة اإلجنليزية .تقدمي بياانت املوقع

  ميكن تفسري  .واليت تعين مفرش املائدة أو القماش الذي يغطي الطاولة "Mappa" اليواننية

 
12 Sri Maiyena, Pengembangan Media Poster Berbasis Pendidikan Karakter Untuk Materi 

Global Warming, (Batusangkar, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar, 2014) hlm. 150 
13 Icca Stella Amalia, Evaluasi Media Poster Hipertensi Pada Pengunjung Puskesmas 

Talaga Kabupaten Majalengka, (Semarang, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan, 2013) hlm. 

2 
14 Bakhiti Niska, Penggunaan Media Poster Untuk Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Pada Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar, (Surabaya, Universitas Negeri 

Surabaya, 2013) hlm. 2 
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اخلرائط على أهنا تصوير لكامل سطح األرض أو جزء منه ، وقد مت تقليصه إىل مستوى 

تتمثل وظيفة اخلريطة   15مسطح أو إسقاطه يف بعدين ابستخدام طرق ومقارانت معينة.

 تسهيل عرض املدرسني ملوقع منطقة أو منطقة أو مدينة أو  أو الكرة األرضية يف التعلم يف

املتعلقة  .دولة املشكالت  حلل  بديالً  األرضية  الكرة  ووسائط  اخلرائط  استخدام  يعد 

    16ابخنفاض نشاط تعلم الطالب.

 مزااي وعيوب الوسائل البصرية

 :مزااي

ميكن حتليلها بسهولة أكرب، مما جيعل الطالب يفكرون بشكل نقدي و   (أ

 املواد املقدمة

 .لبصرية سوف يتذكرها الطالب بسهولةابلوسائل ا (ب 

 يستطيع التغلب على قيود املعرفة اليت ميتلكها الطالب  (ت 

 ميكن أن تبين رغبة جديدة واهتماًما ابلتعلم (ث 

 زايدة جاذبية الطالب للتعلم (ج

 سهل التطبيق (ح

 
15 Bagja Waluya, Peta Globe dan Atlas, (Yogyakarta, UGM Press, 1996)  hlm.3 
16 Karolus Keson Ritan, Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Kelas VI Pada Mata 

Pelajaran IPS Dengan Menggunakan Media Peta dan Globe Di SD Negeri Napungbiri Pante, 

(Nusa Tenggara Timur, Jurnal Akrab Juara, 2019) hlm. 13    
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 متني ، حبيث يسهل تذكر الطالب وميكن رؤيتهم عدة مرات (خ

 :عيوب 

 ة يف االستخدام أقل عملي (أ

هذه الوسائط تتكون يف شكل صور وكتابة حبيث ال ميكن استخدام هذه   (ب 

 .الوسائط للجمهور ، مثل األعمى

أو  (ت  استخدامها  قبل  تصنعها  أن  جيب  ألن   ، الثمن  ابهظة  التكاليف 

 تصنعها قبل أن يستمتع هبا الطالب 

 الوسائل السمعية (ب

تعليمي  السمعيةالوسائط   أو هي وسيلة  تعليمي حيتوي على رسائل  أو مصدر  ة 

موضوع يتم تطبيقه ابستخدام حاسة السمع فقط ، ألن ال تتكون هذه الوسائل إالا من  

 :أنواع الوسائل السمعية وهي .صوت 

 خمترب اللغة  (1

حاسة  ابستخدام  وتطبيقه  التعلم  عملية  دعم  على  يعمل  مكان  هو  اللغة  خمترب 

عا .السمع الوسائط  هذه  مهارات  ُتستخدم  يف  ابللغة  املتعلقة  املوضوعات  لنقل  دًة 

االستماع ، مبا يف ذلك مواد احملادثة اخلاصة ابللغات األجنبية مثل اإلندونيسية والعربية 

 .واإلجنليزية
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 املدايع  (2

والتعلم   املدايع التدريس  عملية  يف  تستخدم  اليت  الصوتية  الوسائط  أحد  هو 

ري املعلومات حسب احملتوى املوجود فيه وتكييفها  ابستخدام حاسة السمع والوظائف لتوف

 .مع املوضوع الذي سيتم دراسته

 معدات تسجيل الشريط املغناطيسي (3

يف  وظيفة  هلا  الصوتية  الوسائط  أحد  هو  املغناطيسي  الشريط  تسجيل  معدات 

تعد أجهزة   .التعلم ، وهي تسجيل املوضوع حىت يتمكن املعلم من تشغيله بشكل متكرر

لنقل التسجي جتاهلها  ميكن  ال  التعليمية  الوسائط  إحدى  املغناطيسي  الشريط  على  ل 

للغاية وسهلة االستخدام العثور على هذه  .املعلومات وليست صعبة  يتم  لكن اندرًا ما 

 .الوسائط ألنه مت استبداهلا بتقنيات أكثر تطوراً 

 :مزااي وعيوب الوسائل السمعية

 :مزااي

 التكلفة املعقولة (أ

 هلة حلملها يف كل مكان س (ب 

 ميكن تشغيل املوضوع بشكل متكرر (ت 
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ميكن أن حتفز نشاط مسع الطالب وميكنه أيًضا تطوير اخليال مثل الكتابة   (ث 

 .والرسم وما إىل ذلك 

 :عيوب 

هذه الوسائط جمردة ألهنا على شكل صوت فقط حبيث تتطلب يف بعض  (أ

 األمور والظروف مساعدة بصرية

التحكم يف فهم املعىن إال من خالل الكلمات أو تركيب اللغة ال ميكن   (ب 

 واجلمل ألهنا جمرد صوت 

سيتم استخدام هذه الوسائط بنجاح مع أولئك الذين لديهم القدرة على  (ت 

 التفكري اجملرد

الوسيلة مع الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة   (ث  ال ميكن استخدام هذه 

 . مثل الصم
 

وآرا أوصاف  على  هي بناًء  السمعية  الوسائل  أن  فهم  ميكن  السابقة،  اخلرباء  ء 

إحدى الوسائل التعليمية على شكل صوت حبيث ال ميكن قبوهلا إال من خالل حاسة  

 .السمع فقط
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 الوسائل السمعية و البصرية (ج

اليت  التعلم  مصادر  أو  التعلم  وسائط  من  نوع  هي  البصرية  و  السمعية  الوسائل 

وضوع مت صنعه بطريقة شيقة ومبتكرة ابستخدام حاستني السمع حتتوي على رسائل أو م

 .هذه الوسائط يف شكل صوت وصور  .والبصر

 :مزااي وعيوب الوسائل السمعية و البصرية 

 :مزااي

 االستخدام غري مقيد ابلوقت (1

 عملي وجذاب  (2

 السعر غري مكلف نسبًيا ألنه ميكن استخدامه بشكل متكرر (3

 كن تشغيل الفيديو بشكل متكررتوفري الوقت ومي (4

 :عيوب 

 إذا مت تشغيل الفيلم بسرعة كبرية ، فلن يتمكن الطالب من متابعته (1

ابلنسبة لوسائط اإلطار الصويت ، جيب أن تستخدم وسائط الفيلم غرفة  (2

 مظلمة 

 ال ميكن نقل التلفزيون يف أي مكان  (3
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وسائط (4 صنع  أو  تقدمي  يف  خاصة  ومهارات  خربات  التعلم    يتطلب 

على  والصور  الصوت  تستخدم  الوسائط  هذه  ألن   ، والبصرية  السمعية 

حد سواء الصور املتحركة والثابتة ، مما جيعل هذه الوسائط متيل إىل أن  

  17تكون أكثر تعقيًدا من الوسائط البصرية أو الوسائط الصوتية.

هي  البصرية  و  السمعية  الوسائل  أن  فهم  ميكن   ، السابق  الوصف  على  بناًء 

والسمع.   البصر  تشمل حاستني  البصرية حبيث  والوسائل  السمعية  الوسائل  من  جمموعة 

نفصل عن نقطة الضعف، إحدى منها أن صناعة هذه الوسائل ومع ذلك ، فهي ال ي 

املواد   من  املزيد  تتطلب  ألهنا  السمعية  والوسائل  البصرية  الوسائل  من  تعقيًدا  أكثر 

 .والتكاليف

 تقسيم الوسائل التعليمية .2

 :ميكن تقسيم الوسائل التعليمية إىل عدة أقسام حسب وجهة نظرها

  صفتهاالوسائل التعليمية بنسبة إىل ( أ

الوسائل السمعية ، وهي الوسائل اليت تنتج الصوت فقط، فتستخدم حواس  (1

 .األذن فقط مثل الراديو والتسجيالت الصوتية

 
17 Susanti dan Affrida Zulfiana, Jenis- Jenis Media Dalam Pembelajaran, (Sidoarjo: 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo), hlm. 4-14 
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عناصر صوتية   (2 على  ، ال حتتوي  فقط  رأيتها  ميكن  اليت   ، البصرية  الوسائل 

مثل  للطباعة  القابلة  واملواد  والصور  واللوحات  والصور  الشرائح  أفالم  مثل 

 .الوسائط الرسومية

الوسائل السمعية و البصرية ، وهي الوسائل اليت ابإلضافة إىل إنتاج الصوت  (3

والشرائح   واألفالم  الفيديو  تسجيالت  مثل  البصرية  الصور  أيًضا  تعرض 

 .الصوتية وما إىل ذلك 
 

 الوسائل التعليمية بنسبة إىل مادهتا (ب

اليت   (1 الوسائل  البسيطة،  مكو الوسائل  بسهولة، تتوفر  األساسية   انهتا 

وكذلك كيفية تصنيعها واستخدامها ليس   وابالضافة اىل ذلك، مثنها معقولة

   ابألمر الصعب

الوسائل املعقدة ، هذه الوسائل هي عكس الوسائل البسيطة ، من الصعب  (2

احلصول على املكوانت األساسية ، كما أن الثمن ابهظ وكيفية تصنيعه ليس  

 .دامه يتطلب مهارات مناسبةابألمر السهل واستخ
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 لوسائل التعليمية بنسبة إىل طريقة وتقنية استخدامهاا (ج

 الوسائل املسقطة  (1

النوع من الوسائل أداة عرض مثل جهاز عرض لتطبيقه بدون   يتطلب هذا 

تتضمن أمثلة هذه الوسائط األفالم  .أداة حىت ال تعين هذه الوسائط أي شيء 

 إىل ذلك والشرائح والشفافية وما 

 الوسائل غري املسقطة  (2

واللوحات  والرسومات  الصور  مثل  عرض  أدوات  الوسائل  هذه  تتطلب  ال 

 والراديو وما إىل ذلك 

من بني األنواع العديدة لتقسيم الوسائل، ميكن أن توفر صلة ابملوضوع إذا مت  

وظروف   استخدامها يف تعلم اللغة العربية ولكن يتم تعديلها لتالئم املواد التعليمية

الطالب الذين يتم تدريسهم حبيث ميكن للوسائل أن تعمل ابلفعل وتسهل على 

 املعلمني تقدمي املواد. 

 معايري اختيار الوسائل التعليمية .3

على  (أ التعليمية  الوسائل  اختيار  يتم  أنه  يعين  مما   ، التعلم  أهداف  مع  دقتها 

مسبًقا تعليمية حمددة  أهداف  األهد .أساس  هذه  على حتتوي  التعليمية  اف 
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عناصر الفهم والتطبيق والتحليل والتكيب اليت جتعل الوسائل التعليمية أكثر  

 احتماال 

دعم احملتوى واملواد التعليمية ، مما يعين أن املواد التعليمية هي حقائق ومبادئ   (ب 

 .ومفاهيم تتطلب الوسائل التعليمية ملساعدة الطالب على فهمها 

املدرسني   (ج الالزمة  مهارات  املهارات  املرس  لدى  يكن  مل  إذا  استخدامها.  يف 

شيء أبي  التعليمية  الوسائل  تعمل  فلن   ، أن   .الستخدامها  ميكن  ما  ألن 

  18تعمل الوسائل التعليمية هو كيفية استخدام املدرس هلا.

 :حدد أرشاد عدة معايري جيب مراعاهتا عند اختيار وسائل اإلعالم ، منها

 مطابقا ابألهداف اليت ستتم حتقيقها (أ

 مناسبة لدعم حمتوى الدروس من حقائق ومفاهيم ومبادئ وتعميمات  (ب 

جيب أن تكون الوسائل املستخدمة سهلة االستخدام  .ة ومرنة ودائمةعملي (ج

ويسهل   اجملاورة  املنطقة  املتوفرة يف  األدوات  ابستخدام  وزمان  مكان  أي  يف 

 محلها يف أي مكان 

 
18 Ana Riskasari,” Pembelajaran Mufrodat/Kosa Kata Bahasa Arab Dengan 

Menggunakan Media Word Wall”,(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), 

hlm.  
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املدرس حمتفًا يف استخدامها. إذا مل يكن املدرسون حمتفًا يف استخدامها ،  (د

 فلن تتحقق أهداف التعلم 

فعال  التجم. (ه بشكل  استخدامها  مت  اليت  التعليمية  الوسائل  املستهدف،  ع 

يف   استخدامها  مت  إذا  الفعالية  بنفس  ابلضرورة  ليست  جملموعات كبرية 

التعليمية   الوسائل  الختيار  انتبه  لذلك   ، أفراد  أو  صغرية  جمموعات 

 .للمجموعات الكبرية واجملموعات املتوسطة واجملموعات الصغرية واألفراد

نوعية  جو  ( و ذات  تكون  أن  جيب  املستخدمة  التقنيات  أن  أي   ، التقنية  دة 

الشرحية  .جيدة على  البصرية  الوسائل  تكون  أن  ، جيب  املثال  سبيل  على 

ابلعناصر   املنقولة  الرسالة  أو  املعلومات  تتأثر  أال  وجيب  واضحة  املستخدمة 

  19اليت تصبح اخللفية.

جيب التعليمية  الوسائل  اختيار  أن  فهم  ميكن  السابقة،  اخلرباء  إىل  أن    استناًدا 

يكون مطابقا للمادة والسياق والظروف وأهداف التعلم حىت يتمكن الطالب من تلقي 

 .املواد املقدمة جيًدا مبساعدة الوسائل التعليمية املناسبة

 وظائف الوسائل التعليمية  .4

 وظائف الوسائل التعليمية عند ساديرمان. 
 

19 Analisa Yohana, Studi Tentang Media Pembelajaran Yang Digunakan Pada Mata 

Pelajaran Seni Budaya Bidang Seni Rupa Di SMP Negeri 1 Probolinggo, (Probolinggo: 

Universitas Negeri Malang, 2011), hlm. 19-20 
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الكلمات  (أ يف  لفظية  تكون  ال  حبيث   ، الرسائل  إيصال  املكتوبة    توضيح 

 .واملنطوقة

التغلب على قيود املكان والزمان ابإلضافة إىل حواس الطالب ، على سبيل  (ب 

، واألشياء   األفالم  أو  الكبرية جًدا ابلصور  األشياء  استبدال  ، ميكن  املثال 

 ، وما إىل ذلك  الساشة الصغرية جًدا ميكن مساعدهتا بواسطة جهاز عرض

وال (ج للتعلم  احلماس  احلقيقي  لبناء  العامل  مع  مباشرة  ابلتفاعل  للطالب  سماح 

 .والتعلم أبنفسهم وفًقا لقدرهتم واهتمامهم

و   (د التجربة  و  التحفيز  نفس  توفر  أن  ميكن   ، التعليمية  الوسائل  ابستخدام 

  20التصور للطالب.

يقتح أربع وظائف   ”Audio Visual Aids To Instruction“و رأى كاون يف كتابه  

 :للوسائل التعيمية وهي

الوسائل  (أ ابستخدام  امللخص  التعليم  أن  مبعىن   ، الرمسي  التعليم  تركيز  تغيري 

 .التعليمية يصبح ملموًسا ومن الوظيفة النظرية إىل الوظيفة العملية

 
20 Op.cit, Talizaro Tafonao, hlm. 107-108 
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، (ب  احلالة  هذه  يف   ، الطالب  تعلم  دافع  الوسائل    توليد  تكون  أن  ميكن 

أكثر   التعليمية يصبح  الوسائل  استخدام  الطالب ألن  لتعلم  دافًعا  التعليمية 

 جاذبية ويركز انتباه الطالب 

التعليمية وضوًحا بشأن   (ج الوسائل  توفر  الوضوح ، ميكن أن  توفري  من خالل 

 معرفة الطالب وخرباهتم حبيث يسهل فهمها 

وخا (د  ، التعلم  حماكاة  إىل تقدمي  حيتاج  الفضول  ألن   ، الطالب  فضول  صة 

الوسائل   توفري  خالل  من  حتقيقه  جيب  ابلفضول  شعور  ينشأ  حىت  حتفيز 

    21التعليمية.

استناًدا إىل الوصف السابق ، ميكن فهم أن وظيفة الوسائل التعليمية هي تسهيل 

يف توصيل رسائل املواد التعليمية بوضوح، وميكن أن حتفز محاس الطالب للتعلم وتفضي 

 .إىل املكان والزمان

 فوائد الوسائل التعليمية  .5

التع الوسائل  فوائد  تتمثل   ، عام  الطالب بشكل  بني  التفاعل  تسهيل  يف  ليمية 

فإن    ، ، على وجه اخلصوص  ذلك  مع  واقتصاية.  بفعالية  التعلم  يعمل  واملعلمني حبيث 

 :الوسائل التعليمية هلا فوائد كما اقتحها كيمب ودايتون ، وهي
 

21 M. Miftah, Fungsi dan Peran Media Pembelajaran Sebagai Upaya Peningkatan 

Kemampuan Belajar Siswa, (peneliti bidang pendidikan pada BPMP Kemdikbut, 2013), hlm 100 
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 تسليم موحد للمواد الدراسية للطالب (أ

 خلق عملية التعليم واضحة وجذابة  (ب 

 ة التعليم إىل أن تكون أكثر تفاعليةمتيل عملي (ج

 يصبح الوقت والطاقة أكثر كفاءة (د

 تزداد جودة نتائج التعلم الطالب  (ه

 تسمح الوسائط إبجراء عملية التعلم يف أي مكان وزمان  ( و

ميكن للوسائل التعليمية أن تعزز املواقف اإلجيابية للطالب جتاه املواد وعملية   ( ز

 التعلم 

  22ر املعلم إىل اجتاه أكثر إجيابية وإنتاجية.تغيري دو  (ح

للوسائل  العديدة  الفوائد  بني  من  أن  الفهم  ميكن   ، السابق  الوصف  على  بناًء 

يف عملية التعليم سواء من حيث الفهم ، أو  التعليمية، فإن النقطة هي أن الوسائل مفيدة  

 .جو التعلم ، أو التكاليف ، أو مكان التعلم

 ( WORD WALLلعبة مفردة احلائط )وسائل  .ب

لعبة مفردة احلائط هي وسائل على شكل جملة حائط أو جملة حائط مثبتة  وسائل  

االجتاها مجيع  من  إليها  الوصول  الطالب  جلميع  وميكن  الفصل  جدار  وفًقا على  ت 
 

22 Isran Rasyid Karo- Karo S dan Rohani, Manfaat Media Dalam Pembelajaran, (Medan: 

UIN-SU), hlm. 94 
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لعبة مفردة احلائط يف شكل كتابة املفاهيم األساسية للتعلم مع  وسائل  تكون   .ملوضوعهم

إضافة صور أو رسوم بيانية أو أشياء حقيقية أبحجام ميكن للطالب قراءهتا بوضوح من 

 .مجيع مواقع الطالب يف الفصل

طالب لعبة مفردة احلائط هو زايدة عملية وصول الوسائل  الغرض من استخدام  

إىل موارد التعلم وتفاعلهم بشكل كبري حىت يتمكن من إنشاء التعلم العرضي يف فهم املواد 

 .التعليمية اليت يقدمها املعلم

 :لعبة مفردة احلائط هيوسائل فوائد استخدام 

استخدام (أ يف  وسائل   ميكن  للطالب  جيدة  مواد  لعرض  احلائط  مفردة  لعبة 

 عملية التدريس 

توسيع (ب  يكتب   ميكنه  عندما  ألن   ، الطالب  جودة كتابة  وحتسني  املفردات 

الطالب، من املفيد رؤية جدار الكلمات الذي حيتوي على ملخص لألفعال 

 .أو األفعال اإلبداعية

 ميكن أن ختلق جًوا تعليمًيا مساعًدا  (ج

احلائطوسائل   يعد (د مفردة  للتفاعل  لعبة  فرًصا  ويوفر  اثبًتا  يظل  مرئًيا  تذكريًا 

  23ني املعلمني والطالب.ب

 
23Khusnul Maghfiroh, Penggunaan Media Word Wal Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Pada Siswa Kelas VI MI Roudlotul Huda, (Semarang: UNNES, 2018), HLM. 65-66 
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من "وسائل     أن Cronsberry يقول عن جمموعة  عبارة  هي  احلائط  مفردة  لعبة 

اليت يف  الكلمات  السبورة  أو  اإلعالانت  لوحة  أو  احلائط  على  نشرها  أو  عرضها  يتم   

يتم طباعة جمموعة الكلمات حبجم كبري حبيث ميكن رؤيتها بوضوح من مسافة   .الفصل

قبل  مرجًعا مستمرًا من  الوسائط  ، وستكون هذه  الطالب  منطقة جلوس  أو من  بعيدة 

  24املعلم يف فصل أثناء النشاط". 

أن   فهم  ميكن   ، السابق  والوصف  اخلرباء  رأي  إىل  مفردة وسائل  ستناًدا  لعبة 

ي وسيلة تعليمية يف شكل صورة ملصقة على احلائط أو مكان ميكن للطالب  احلائط ه

بسهولة إليه  ميكن  .الوصول  ال  ألنه  البصرية  الوسائل  يف  الوسائل  هذه  تضمني  يتم 

 استخدامها إال مع حاسة البصر فقط.

 مفردات العربية ج. 

الكلم من  املكونة  اللغات  جمموعات  مجيع  الصينية  ابللغة  املفردات  ات تسمى 

األثناء .والعبارات  هذه  اليت يف  الكلمات  جمموعة كل  ما  شخص  مفردات  ُتسمى   ،

وفًقا هلورن ، فإن املفردات هي جمموعة     25يفهمها ذلك الشخص لتكوين مجلة جديدة.

إن دور املفردات يف إتقان املهارات اللغوية األربعة   .من الكلمات اليت تتكون منها اللغة
 

24 Khunti Anggun Pratama, M. Shaifuddin, Hasan Mahfud, Joko Daryanto, Peningkatan 

Pemahaman Kosa KATA Bahasa Jawa Melalui Media Word Wall, (Surakarta: Universitas Sebelas 

Maret, 2013), hlm. 3-4 
25 Wekka Wardani, Keefektifan Penggunaan Media Permainan Wordwall Terhadap 

Penguasaan Kosa Kata Mandarin Pada Siswa Kelas X Sma Giki 2 Surabaya, (Surabaya: Journal 

Article, 2016), hlm. 1-8 
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للغاية كما ذكر تعتمد   فاليت ضروري  األربعة  اللغوية  املهارات  فهم  القدرة على  أن  هو 

  26ى إتقان الفرد للمفردات.بشكل كبري عل 

امل مصطلح  مع  ابلتوازي  اإلندونيسية  اللغة  يف  املفردات  تفسري  أو  يتم  فردات 

املعجم ، إذا حتدثنا عن املفردات فهذا يعين التحدث عن فرع من فروع اللغة تسمى علم 

املفردات  علم  أو  الكلمات  .اللغة  دراسة خصائص  هو  االلغة  علم  أو  عالوة   .املفردات 

لغة معينة ،   ما من  اليت يفهمها شخص  الكلمات  املفردات هي كل  فإن   ، على ذلك 

أو   متقبلة  امللموسة   .منتجةسواء كانت  املفردات  وهي   ، أخرى  مصطلحات  هناك 

تصورها.   .واجملردة أكرب يف  بسهولة  اليت ميكن وصفها  الكلمات  امللموسة هي  املفردات 

ويف الوقت نفسه ،  .املثال البط والبقرة والشجرة والكتابة والقراءة والغسيل وما إىل ذلك 

 . يصعب تصورها ابلصور أو الدعائمفإن املفردات اجملردة هي جمموعة من الكلمات اليت

احملدد التعلم  خالل  ومن  عفواي  يكون  أن  ميكن  املفردات  اكتساب   .عملية 

خالل   من  جديدة  وكلمات  معاين  على  احلصول  أي   ، عفوي  أمر  املفردات  اكتساب 

احملدد  التعلم  أن عملية االكتساب من خالل  املتأثر مباشرة ابحمليط ، يف حني  التواصل 

 27  .ة التعلم املتعمدة وتسريع عملية التعلم الطبيعيةهي من عملي

 
26 Rizka Ridho Utami, Penerapan Media Pembelajaran Kartu Bergambar Untuk 

Meningkatkan  Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 

2019) hlm. 255 
27 Widi Astuti, Berbagai Strategi Pembelajaran Kosa kata Bahasa Arab, (Yogyakarta: 

STAIMS, 2016), hlm. 181 – 183  
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املتعلمني  على  اليت جيب  اللغة  عناصر  أحد  هي  املفردات  إن  السوماردي  وقال 

  .28ل اكتساب كفاءة اللغوية ابستخدام اللغة املقصودةاألجنبية معرفتها من أج

اللغة العربية هي جمموعة من الكلمات أو الكلمات املعروفة لشخص   املفردات يف

لغة معينة املفردات  .هو جزء من  أيًضا تسمى  اإلجنليزية كلمة  اللغة  املفردات  .بينما يف 

هي أحد العناصر اللغوية الثالثة اليت جيب إتقاهنا الستخدامها يف اللغة املكتوبة واملنطوقة 

ال اللغة  مهارات  تطوير  يف  فهم    .عربيةو  على  القدرة  هي  املفردات  إتقان  على  القدرة 

املفردات وإتقاهنا واستخدامها شفهًيا وكتابًيا ، ألن إتقان املفردات اجليد ميكن أن يؤثر  

االتصال  جودة  على  حمدودة .أيًضا  املفردات  إذا كانت  والتفاعل  االتصال   .سيتعطل 

ا املفردات  الطالب متمكنني من  املزيد من لذلك جيب أن يكون  تلقي  يتم  لكافية حىت 

األهداف التعليمية للمفردات  .املعلومات وميكن إعطاؤها لآلخرين و ستزيد املعرفة لديهم

 :هي

 .تقدمي املفردات اجلديدة للطالب إماا من القراءة وفهم املسموع (أ
وصحيح (ب  جيد  بشكل  املفرودات  نطق  على  الطالب  النطق  .تدريب  ألن 

أن   ميكن  وفهم  اجليد   ، الطالب  لدى  والقراءة  الكالم  مهارات  حيسن 

 .املفردات على حد سواء داللة وآداب 
 

 
28 Zumrotul Aslah, Upaya Peningkatan Penguasaan Kosa Kata Arab dengan Metode 

Bernyayi Kelas VII B MTs N 6 Seleman Yogyakarta, (Yogyakarta: Al Mahara Jurnal Pendidikan 

Bahasa Arab, 2017) hlm. 271  
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 القدرة على تطبيق املفردات شفهياً وكتابًة وفقاً للسياق. (ج

ال يقتصر تعلم املفردات على التدريس مث تالوته وحفظه ولكن وفًقا ملؤشر قياس 

 خدام املفرود بشكل مناسبإتقان املفردات للطالب يكمن يف القدرة على است

املفردات هلا أتثري كبري يف فهم املهارات اللغوية األربعة ، وهي االستماع والكالم 

  29حىت بعض البالغني يعتربون تكوين املفردات نشاطًا تعليمًيا ممتًعا. .والقراءة والكتابة

عنصر  املفردات  ألن  اللغة كمجموعة  تعليم  عن  املفردات  تعليم  فصل  ميكن  ال 

و رأى أمحد فؤاد أفندي ، فإن تقنيات ومراحل تعلم    30أساسي مهم لتعليم اللغة العربية.

  31. حلصول على معاين الكلمات املفردات هي االستماع إىل الكلمات وقول الكلمات وا

املفردات ، ميكن تقسيم املفردات إىل قسمني ، األول املفردة اجملمعية ،    من حيث وظيفة

املفرات  والثاين   ، ، كتب  بيت   ، قلم  مثل كلمات  القاموس  هلا معىن يف  مفردات  وهي 

الوظيفية ، وهي مفردات هلا وظيفة معينة ، على سبيل املثاحلرف اجلرا ، اسم اإلشارة ،  

أو إت .اسم موصول، الضمري،و وغريهم الشخص على استخدام  املفردات هو قدرة  قان 

 
29 Fitriliza dan Ari Khoirurrijal Fahmi, Peningkatan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab 

Melalui Metode Contoh Morfologi, (UHAMKA: Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA, 

2017), hlm. 187 
30 Syarifuddin Hasyim, Keefektifan Pembelajaran Mufrodat Untuk Meningkatkan 

Kemahiran Berbicara Bahasa Arab Santri Dayah Di Kota Banda Aceh, (Banda Aceh) hlm. 148 
31 Khiswatun Khasanah, Efektivitas Pembelajaran Mufrodat Dalam Peningkatan 

Kemampuan Kalam Santri Putri Kelas Mubtadi Pondok Pesantren Darul Amanah, (Yogyakarta, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013) hlm. 9-10 
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اللغة  ابستخدام  اآلخرين  مع  والتفاعل  التواصل  يف  لديه  اليت  الكلمات  من  االستفادة 

   32العربية.

هي  العربية  املفردات  أو  املفردات  أن  فهم  ميكن  السابقة،  اخلرباء   إىل  استمادا 

 جمموعة من الكلمات اجلديدة لتكوين مجلة يسهل فهمها. 

 اإلطار النظري  . د

تدريس  طر   يتم  خالل  من  العربية  واألجوبة املفردات  واألسئلة  احملاضرات  يقة 

التعلم ممل وال يثري اهتمام الطالب ألن هذا الدرس معروف  .والواجبات الفردية واجلماعية

حبيث جيعل الطالب كسالن يف طرح األسئلة ، وكسالن يف  .أبنه أجنيب ويصعب فهمه

الواجبات ، وكسالن لالستماع إىل بيان املعلم يكون  لتدريس  أثناء عملية او يف     .أداء 

 .الطالب أكثر سلبية

لذلك، من الضروري تغيري عملية التدريس لزايدة اهتمام الطالب وتقليل إحجام 

لعبة  وسائل  تريس املفردات ابستخدام   ميكن تطبيق .الطالب عن تعلم دروس اللغة العربية

احلائط فه .مفردة  الطالب  على  تسهل  أن  وميكن  لالهتمام  إاثرة  أكثر  الوسائل  م هذه 

لزايدة اهتمام الطالب ابملشاركة يف عملية التعلم ، يصبح الطالب أكثر نشاطًا   .الدرس

 .وميكنهم متابعة الدروس جيًدا وفًقا ألهداف التعلم احملددة مسبًقا
 

32 Siti Robingah Aln, Hubungan Penguasaan Mufrodat dan Qowaid Dengan 

Keterampilan Membaca Teks Bahasa Arab Siswa Kelas VIII Mts N 4 Banjarnegara, (Purwokerto, 

Institut Agama Islam Negeri, 2020) hlm. 6  
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البحث ابستخدام   ال   الضابط ، و هو   الفصلمت إجراء هذا   عدم بتدريس  تطبيق 
ابستخدام   التدريستجرييب ، وهو تطبيق  ، والفصل ال  لعبة مفردة احلائط وسائل  استخدام  

بشكل كبري من إستيعاب الطالب الذي من املتوقع أن حيسن    لعبة مفردة احلائطوسائل  
 .متغريين مها املتغري املستقل واملتغري التابعهذا البحث  ضمنت  كما ي .دات العربيةللمفر 

لعبة مفردة وسائل  دام  دات العربية ابستختدريس املفر هو  هذا البحث  املتغري املستقل يف  
 .دات العربيةواملتغري التابع هو القدرة على استيعاب مفر  احلائط

البحث على استنادا إىل   النظري يف هذا  السابق، ميكن وصف اإلطار  الوصف 
 :النحو التايل

 2.1الصورة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تدريس املفردات العربية 

 القبلي  االختبار  القبلي االختبار 
 

 الفصل التجرييب 
لعبة مفردة احلائطوسائل ابستخدام   

 التحصيل الدراسي 

 البعدي االختبار 
 

 

وسائل  يوجد أتثري كبري يف التدريس ابستخدام 
 لعبة مفردة احلائط 

 الفصل الضابط 
 ابستخدام املعجم و كتاب اللغة العربية 

 
 البعدي االختبار 
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 حث فرضية الب .ه

ملشكلة  مقابل  حقيقتها  اختبار  جيب  مؤقتة  إجابة  أبهنا  البحث  فرضية  تُعرَّف 

 :ابلنظر إىل اإلطار النظري ، فإن فرضة هذا البحث هي  33البحث.

 الفرضية الوصفية   .1

ه يف  العربية  الفرضية  املفردات  لتدريس  معنوايً  أتثرياً  يوجد  هي  البحث  ذا 

 .استيعاب مفردات العربية يفعلى قدرة الطالب  لعبة مفردة احلائطوسائل ابستخدام 

 الفرضية اإلحصائية  .2

 أو فرضية إحصائية  HO يتم اختصار فرضية الصفرية على أهنا (أ

HO    :𝜇1 =  𝜇2  إذا كانت الفرضية  رفض  يتم   ، للفصل    أي  املتوسطة  القيمة 

املتوسطة    لعبة مفردة احلائطوسائل  التجرييب ابستخدام   متساوية ابلقيمة 

 لفصل الضابط 

 H1 على أهنايتم اختصار فرضية العمل أو الفرضية البديلة    (ب 

H1      :𝜇1 ≠  𝜇2   للفصل أ املتوسطة  القيمة  إذا كانت  الفرضية  قبول  يتم   ، ي 

ابستخدام   احلائطلعوسائل  التجرييب  مفردة  ابلقيمة    بة  متساوية  غري 

 املتوسطة لفصل الضابط.
 

33 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2012) 
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