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 ملخص
 لدى طلبة العربية المفردات السيطرة على بطاقة الفالش لترقية وسائل استخدام

 9102/9191 لعام الدراسيل ر المبونجاندابمدرسة الجوهر الثانوية االسالمية ب السابع الصف 
 مشرفة الليل ديديواضعة: 

 ادلهارات صلاح دعم يف مهًما دوًرا وتلعب نفسها اللغة تعلم يف ادلهمة العناصر أحد ادلفردات تعلم تعد
 األقل الوسائل واستخدام الطلبة اىتمام جذب ديكنها داعمة وسائل أي دون شفهًيا التعليم تقدمي يتم. اللغوية
 اللغة مفردات السيطرة على إىل تأثَت ذلا اليت العوامل أحد تكون أن ديكن ادلواد أن ادلعلم يشرح عندما تنوًعا
 يكملوا مل طالًبا ٕٓ وٝ( ٖٓ.ٖٔ) ةبطل ٜ أكملوا طالًبا ٜٕمن  الدورة قبل ما قيمة على بناءً . ةبللطل العربية

 ترقي أن ادلتوقع من واليت الفالش بطاقة وسائل باستخدام الباحثة تمهت ادلشكالت، ىذه دلعاجلةٝ(. ٜٚ.ٛٙ)
أن  الفالش ديكنبطاقة  وسائل استخدام ىل " ىي يف ىذا  البحث شكلةادل. الطلبة مفردات السيطرة على

 ر المبونجاندامبدرسة اجلوىر الثانوية االسالمية ب السابع الصف لدى طلبة العربية ادلفردات السيطرة على يرقي
 ."؟ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ لعام الدراسيل

 ويتألف دورتُت على إجراؤه مت (PTK) االجرائي يف  الفصل الدراسي بحثال عن عبارة البحث ىذا
 .والتفكَت وادلالحظة والتنفيذ التخطيط: وىي مراحل أربعة من

 كبَت، بشكل رقيت الطلبة لدى العربية اللغة مفردات السيطرة على أن إىل ىذا البحث نتائج تشَت
 إثبات مت الفالش بطاقة وسائل استخدام بعدٝ  ٕٓ.ٙٛ بلغوا الذين الطلبة اكتمال معٝ  ٕ.٘٘ بلغ حيث
 فقط طلبة ٜ الذين اكملوا طالًبا، ٜٕ بلغت واليت الطلبة، حبالة الفالش بطاقة وسائل استخدام قبل ذلك،

 الدورة يف الفالش بطاقة وسائل استخدام بعد مث ،ٝ(ٜٚ.ٛٙ) مل يكملوا كانوا طالًبا ٕٓ وٝ( ٖٓ.ٖٔ)
 يف رقيوا مث ،ٝ(ٜٗ.ٖٗ) يكملوا مل طلبة ٓٔ ىناك وكانٝ( ٔ٘.٘ٙ) طالًبا ٜٔ أكملوا طلبة الذين األوىل
 ٝ(. ٓٛ.ٖٔ) طلبا ٗ والذين مل يكملواٝ( ( ٕٓ.ٙٛ) طالًبا ٕ٘ اكملوا طلبة الذين الثانية الدورة

 ديكن الفالش بطاقة وسائل استخدام أن نستنتج أن ديكن البيانات، وحتليل البحث نتائج على بناءً 
 االسالمية بندر المبونجمبدرسة اجلوىر الثانوية  السابع الصف لدى طلبة العربية ادلفردات يرقي السيطرة على أن

 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ العام الدراسي
 المفردات فالش، بطاقة: مفاتيح كلمات

  



 

  



 

  



 

 شعار
 

                           

               

Artinya : “16) Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena 

hendak cepat-cepat (menguasai)nya[1532]. 17) Sesungguhnya atas 

tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu 

pandai) membacanya. 18) apabila Kami telah selesai membacakannya 

Maka ikutilah bacaannya itu. (Q.S Al-Qiyamah)
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 إهداء
 

 :إىل العلمية الرسالة ىذه أقدم
 وتقدمي حياتو، خالل ادلودة وفرة على لك شكرًا ،احملبوب اهلل يرمحو ماسوي أيب .ٔ

 الصالة من تتعب ومل والدعم التشجيع قدمت اليت مونينججارأمي احملبوبة و  الشوق
 .وادلادية األخالق شكل يف توفَت مع يل، والتوجيو

سيت روضة  و  S.Pdأيف  و سوريبنو و نوفَتدي و S.Komميونة  إخواين احملبوبون .ٕ
 وصديقتها الطيبة إخوة قلبها، وادلادي، ادلعنوي مدعمك على ملك شكرًا ،ادلنّورة

 أفوز عندما وخطأ، صواب على أكون عندما إليكم ألعود مكاين مأنت. احلميمة
 .وحزيًنا سعيًدا أكون عندما وأخسر،

 .العليا ادلثل حتقيق على دائًما تشجع اليت ادلمتدة عائليت .ٖ
 

  



 

 ترجمة الباحثة

 من  ابنة وىي ،ٜٜٚٔ أبريل ٘ٔ يف المبونج، رانداب يف مشرفة الليل ديدي ولدت
 مخسة من ةاخلامس البنت ىو الباحثة. مونينججار والسيدة( اهلل يرحم) سويم الزوج السيد

  .أشقاء

 عام يف ليباك مانيس ادلنورة االطفال روضة يف األوىل اتعليمه الباحثة تأكمل
باسَت غينتونج  ٔ ادلدرسة االبتدائية احلكومية  يف بتدائياإل اتعليمه استمرت مث ،ٖٕٓٓ

 االسالمية الثانوية ادلدرسة استمرت إىل  مث ،ٜٕٓٓ عام يف تأكمل ر المبونجانداب
استمرت إىل ادلدرسة العالية و  ،ٕٕٔٓ عام يفر المبونج انداباىومان ب ٔاحلكومية 

 عاشت وقد. ٕ٘ٔٓ عام يف االنتهاء مت ر المبونجانداغارونتانج بٕاالسالمية احلكومية 
 إينتان رادين إىل جامعة واصلت ٕ٘ٔٓ عام يف مث. بسالسة واستكملت الثالثة تعليمها

 العربية اللغة تعليم قسم يف ادلعلمُت وتدريب الًتبية كليةيف   المبونج االسالمية احلكومية
(PBA) 

ٜٕٔٓ أكتوبر المبونج، رانداب  

ةالباحث  

 

شرفة الليلم ديدي  

0500191199 



 

 كلمة الشكر والتقدير

 اليت إبداعاتو ومجيع الذات واستيعاب وتعاىل، سبحانو اهلل وجود إىل الشكر تقدميل
 يتم. الرسالة االعلمية ىذه استكمال من الباحثة مكنتت حىت نعمة،الو  توفيق،ال التوجيو، قدم
 إىل البشرية رحلة يف للضوء مصدرين ورث الذي زلمد، النيب على دائما ضالة وسالما منح
 سلتلف من مساعدة على الباحثة صلحت البحث، ىذا يف. واحلديث القرآن ومها الزمن هناية

 :احملًتم إىل ،اامتناهن عميق عن التعبَت ةالباحث نست مل لذلك،. األطراف

 وتدريب الًتبية كلية عميدة ديانا ادلاجستَتة، نَتىف احلاجة الدكتورة األستاذة السيدة، .ٔ
 القيادة طاقم جانب جبامعة رادين انتان االسالمية احلكومية المبونج وإىل ادلعلمُت

 .الدراسة أثناء للباحثة والتوجيو الفرص لتوفَت تكرموا الذين وادلوظفُت
 الًتبية بكلية العربية اللغة تعليم قسم رئيسة ادلاجستَتة، ىجرية أم السيدة، الدكتورة .ٕ

  .المبونج إنتان رادين
 التوجيو قدم الذي ،ادلشرف االول ،ادلاجستَت عبداحلميد ،احلاجالدكتور  السيد .ٖ

 .. ادلزدحم أعمالو جدول بُت الرسالة االعلمية ىذه إعداد يف واإلرشاد
 الذي اعطاء  ، ادلشرف الثايناجستَتادل سوماجهيا كو  نتورجالسيد الدكتور احلاج  .ٗ

 .الرسالة ىذه استكمال يف مستمر بشكلبصرب و  والتشجيع واالرشاد التوجيو تقدميو 
 الثانوية االسالمية اجلوىر للمدرسة ةكرئيس ،ةادلاجستَت  ،ةاليساني ويدياساري، ديان .٘

 .ادلدرسة يف ثالبح إلجراء اإلذن أعطيت اليت المبونج بندر



 

 درسةمب السابع الصف ةبوطل العربية اللغة مادة كمعلمة حسنة النساء اليسانية .ٙ
 .البحث أثناء ساعدوا الذين المبونج بندر الثانوية االسالمية اجلوىر

 كلما حىت. حيايت يف الناس أفضل إرسالكم على تعاىل اهلل أشكر األعزاء، انتم .ٚ
 ،إيإيس ،ديف ،لودينا ،مرين ،مري ،سندي ،دسيت ،رضاء. ودفء بلطف شعرت
 .وادلودة واالنتباه الدعم لتقدمي شكرا. دجيا ،سيسيل ،لوسي ،جوجو

 و KKN وأصدقاء. للفصل باء وخاصة السالح، يف اللغة العربيةقسم التعليم  رفاق .ٛ
PPL حىت قائما كان الذي اجلماعي العمل يف ةللكتاب والتحفيز اإلذلام قدموا الذين 
 اآلن

 .المبونج االسالمية احلكومية إنتان رادين ة، جامعةببو احملاجلامعة  .ٜ
 أوجو من والعديد الكمال عن بعيدة تزال ال الرسالة االعلمية ىذه أن الباحثة دركت

 اقًتاحات الباحثة توقعت السبب، ذلذا. الباحثة لدى اليت احملدودة ادلعرفة بسبب القصور،
 الرسالة ىذه تكون أن نأمل. الرسالة االعلمية ىذه إتقان أجل من للقراء بناءة وانتقادات

 العادلُت. رب يا أمُت. صاحلًا عمالً  وتصبح مفيدة

ٜٕٔٓ أكتوبر المبونج، رانداب  
ةالباحث  
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 الباب االول
 مقدمة
 

 البحث خلفية. أ
 وحتفيز الرسائل لتوجيو ااستخدامه ديكن شيء أي أهنا على الوسائل تفسَت ديكن

عملية  يف للمشاركة حتفيزىم ديكن حبيث ورغباهتم، واىتماماهتم ومشاعرىم الطلبة أفكار
 .التعليم

 عملية صلاح حتديد يف للغاية اسًتاتيجية أداة تعليمي منظور من الوسائل يعد 2
 التحتية والبنية الوسائل من متنوعة مبجموعة الطلبة تزويد مت كلما لذلك،. والتعلم التعليم

 .وىضمها التعليمية للقيم الطلبة استيعاب إمكانية زادت الداعمة،
3 

 وجتديد وفرحهم الطلبة سعادة تثَت أن ديكن ألهنا جًدا مهمة التعليمية الوسائل تعترب
 يف دروًسا أحضر ، ادلعرفة تعزز أن ديكن ، ادلدرسة إىل الذىاب يف فرحتهم إثارة، محاسهم

 التعليمية، ادلواد كانت أياً  وبالتايل،. والعمل احلركة يتطلب الوسائل استخدام ألن احلياة
 فائدة أكثر عملية التعليم جيعل ألنو للغاية مهم أمر الوسائل استخدام فإن العربية، وخاصة

 .طلبةلل
4 

 ادلناىج رسائل وتقدمي وتسهيل توضيح يف تتمثل واضحة وظيفة الوسائل لدى
 تعلمهم حتفيز من يتمكنوا حىت طلبةلل ادلعلم قبل من توصيلها ليتم لالىتمام ادلثَتة الدراسية

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

ROSDAKARYA, 2014), hlm. 223. 
3
 Nur Sholeh dan Ulin Nuha, Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab (Jogjakarta: DIVA 

Press, Cet. I, 2013), hlm. 209. 
4
 Ibid., hlm. 225 



 

 .عملية التعليم وتبسيط
 ثالثة، إىل ميالتعل وسائل تقسيم ديكن ،Acep Hermawan لـ وفًقا 5

 وأجهزة األشرطة مسجالت ادلثال سبيل على( وسائل السمعية) الصوتية الوسائل: وىي
وسائل ) وسائل البصرية. ذلك إىل وما اللغات ومعامل التلفزيون وأجهزة الًتانزستور الراديو

 ،OHP الفالش، بطاقة القصص، شرائط السبورات، الصور، ادلثال سبيل على( البصرية
( وسائل السمعية البصرية) والبصرية السمعية الوسائل. ذلك إىل وما LCD العرض أجهزة
 وما LCD العرض وأجهزة العريضة واألفالم ادلدرلة الفيديو وأقراص التلفزيون ادلثال سبيل على
 .ذلك إىل

6 
 ساعدت إذا وأسهل فعالية أكثر ستكون والتعلم التعليم أنشطة أن النتائج أظهرت

 بينما السمع، حاسة خالل من تعلمو مت ما منٝ ٔٔ حدث حيث البصرية، بالوسائل
 نسمعو، شلاٝ ٕٓ نتذكر أن ديكننا أنو قيل أنو إىل إضافة. بالعُت الشعور خالل منٝ ٖٛ
 .ويسمع يُرى شلاٝ ٓ٘ نتذكر أن ديكننا لكن

 إن القول ديكن اآلراء، ىذه على بناءً  7
 يف ادلنقولة ادلعلومات أو ادلواد فهم يف الطلبة يسهل أن ديكن وسائل البصرية استخدام

 أشكال أحد تعد اليت الفالش بطاقة وسائل على مناقشتهم ونالباحثة ويقصر. ميالتعل
 .وسائل البصرية
 ٖٓ×  ٕ٘ حبجم صور بطاقة شكل على تعليمية وسائل عن عبارةالفالش  بطاقة

رسومات ال/  الصور استخدام طريق عن أو الصور، طريق عن أو يدويًا الصور إجراء يتم. سم
 عن عبارة الفالش بطاقة على ادلوجودة الصور. بطاقة الفالش أوراق على ادللصقة ادلوجودة

                                                             
5
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab,  (Malang: UIN Maliki Press, 

2009), hlm. 31. 
6
 Acep Hermawan, Op.Cit, hlm. 227. 

7
 Abdul Wahab Rosyidi, Loc.Cit. 



 

 .اخللف يف تضمينها يتم صورة كل وصف مع تقدديها يتم اليت الرسائل من سلسلة
 من 8

 من أنو الطلبة جيد حىت وفعالة شلتعة تعليمية وسيلة بطاقة الفالش وسائل تكون أن ادلتوقع
 تلهم أن أيًضا ادلتوقع ومن ادلعلمُت، قبل من ادلقدم العربية اللغة تعلم وفهم تعلم األسهل
 .الوسائل استخدام يف إبداًعا أكثر يكونوا أن على ادلعلمُت

 االجتماعي التطور مع دتشيا تطورًا شهدت اليت العامل لغات إحدى ىي العربية اللغة
 ادلدارس بعض تضيف التعليم، عامل يف حىت جًدا، سريع العربية اللغة تطور. وادلعرفة للمجتمع

 ادلواد لكن عادلية، لغة ىي العربية اللغة. رئيسية كموضوعات العربية ادلواد إندونيسيا يف
 ، صعبة تعترب العربية اللغة ألن الطلبة بعض قبل من مهمة غَت وتعترب مستبعدة تزال ال العربية
 ونتائج الطلبة اىتمام اخنفاض عوامل أحد ىذا أصبح لقد. والكتابة النطق حيث من سواء
 .العربية باللغة التعلم

 للغة الناس بعض فهم ويسهل سلتلفة، بقدرات الشخص يتمتع العربية، اللغة لفهم
 إندونيسيا يف أصلية لغة ليست العربية اللغة ألن ىذا. اآلخر البعض فهم ويصعب العربية
 ما شخص على الصعب من جيعل شلا والكتابة والنطق احلروف يف اختالفات لديها واليت
 دراستها جيب اليت ادلواد من واحدة وىي أجنبية لغة ىي العربية اللغة لذلك. العربية اللغة فهم
 إىل يهدف وىذا ،(ادلدرسة) خاص بشكل اإلسالم على القائمة ادلدارس يف الطلبة قبل من

 .العربية اللغة عن ادلزيد معرفة على الطلبة مساعدة
 ،أصوات وىي مراعاهتا، جيب لغوية عناصر ىناك العربية، اللغة تعلم عملية يف

 ادلفردات ميتعل ألن. فقط ادلفردات الباحثة ناقشست  احلالة ىذه يف وقواعد النحوية. مفردات
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 Rudi Susilana dan Cepi Riyana, Op.Cit., hlm. 93. 



 

(kosakata )ادلهارات صلاح دعم يف مهًما دورًا ويلعب نفسها اللغة تعلم يف ملح عنصر 
 يف ادلفردات دور. لغة تشكل اليت الكلمات من رلموعة ىي ادلفردات ،Horn لـ وفقا. اللغوية
 إجادة فهم على الفرد قدرة أن Vallet ذكر كما للغاية، ضروري األربع اللغة إجادة إتقان
 .ادلتوفرة ادلفردات إتقان على كبَتًا اعتماًدا تعتمد األربع اللغة

9 
 حىت األجنبية اللغة متعلمو يتقنها أن جيب اليت اللغة عناصر من واحدة ىي ادلفردات

 .اللغة تلك مع للتواصل الالزمة ادلهارات اكتساب من يتمكنوا
 على يتعُت الواقع، ويف 10

 معرفة دون دراستها، يتم اليت للغة( kosakata) ادلفردات معرفة لغة أي يتعلمون الذين الطلبة
 إتقان من يتمكنوا أن طلبةلل بالنسبة ادلستحيل من حىت الصعب من سيكون ادلفردات،
 للحصول توجيهو ينبغي أنو طلبةال تعلم بداية يف يقال أن ديكن أو. ادلعنية اللغوية ادلهارات

 .للمفردات جيد إتقان على
11 

 إىل الطلبة كان إذا( kosakata) ادلفردات إتقان على قادرون الطلبة أن القول ديكن
 بشكلاجلملة  يف استخدامها على أيًضا قادرين ادلفردات أشكال ترمجة على القدرة جانب
 التواصل يف استخدامها كيفية معرفة دون ادلفردات حفظ فقط يعٍت ال ىذا. صحيح
 كيفية تعليمهم يتم للمفردات، الطلبة فهم بعد العملية، ادلمارسة يف لذلك. احلقيقي

 .وكتايب لفظي شكل يف استخدامها
12
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 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), 
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 أن: شرح ٖٔ: البقرة القران سورة يف احلال ىو كما

                             

          

Artinya : Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, 

kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman. 

“Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang 

benar!”
13 

 بعض يف الناس جيعل ومشبوٍ  ثقيل مسعى ىو أجنبية لغة تعلم فإن الواقع، يف ولكن
 جديدة وشروط مواقف لتشكيل زلاولة ىو أجنبية لغة تعلم ألن ذلك. زلبطُت األحيان
 مهما. األجنبية اللغات مالكي مع والتواصل التفاعل على قادرًا ليكون الشخص يف وبناءىا
 اليت اخلاصة اللغوية تقاليده الشخص لدى يكون أن بعد تبدأ أجنبية لغة تعلم شروط كانت

 اجلديدة التقاليد لقبول مستعًدا ليكون تكييف إىل حاجة ىناك لذلك ذىنو، يف جذور ذلا
 النصائح من بالعديد القيام إىل حاجة ىناك الظروف، ىذه من اخلروج. ادلستفادة للغة

 ديكن اليت النصائح من واحدة. أجنبية لغة لتعلم ادلبذولة اجلهود خضم يف مستمر بشكل
 .الوسائل استخدام ىي أجنبية لغة تعلم يف التعلم من ادللل لتجنب هبا القيام

14 
 الوسائل بتوفر مدعومة كانت إذا وكفاءة بفعالية والتعلم التعليم عملية ستعمل

 ضروريًا أمرًا واحلوارية وادلفضية الديناميكية والتفضيلية التعليمية الوسائل توفَت يعد. الداعمة
 دتت إذا أكثر حتفيزىم سيتم الطلبة إمكانات ألن وذلك. ادلثلى طلبةال إمكانات لتطوير
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Solo, PT Qomari Prima Publisher: 

2002) hal. 6. 
14

 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 

2009), hal. 18-19. 



 

 التعلم يف التفاعل عملية تدعم اليت التحتية والبنية ادلنشآت أو الوسائل من بعدد مساعدهتم
  .تنفيذىا يتم اليت

ادلدرسة اجلوىر الثانوية االسالمية بندر  يف الباحثة اهتأبدا اليت ةادلالحظ إىل استناًدا
 تعليمية كوسائل ادلطبوعة والكتب والعالمات السبورات اآلن حىت ادلعلم يستخدم ،المبونج

 دون حملة يف ادلفردات كلمة معٌت ذكر مث السبورة على كتابتها يتم اليت ادلواد توصيل يف
 15 .االستخدام أو النطق ،الطلبة القراءة كيفية يف بتمرين إرفاقها

 يف العربية للغة علمةكمحسنة   السيدة مع قابلةادل نتائج خالل من ذلك تأكد وقد
 ميتعل يف: "يلي ما على تنص بندر المبونجمبدرسة اجلوىر الثانوية االسالمية  السابع الصف

 تعليمية كوسائل ادلطبوعة والكتب والعالمات السبورات فقط أستخدم ما عادة العربية، اللغة
 إضافة. عام بشكل ادلعلمُت قبل من استخدامها يشيع. مطلوب ىو كما ادلواد توصيل يف
 خاصة العربية، اللغة ميتعل عملية يف بطاقة الفالش مثل أخرى وسائل أستخدم مل ذلك، إىل
 .الفصل يف ادلفردات تدريس يف

16 
السيطرة  تأثَت اذل كونست العربية اللغة ميتعل يف ادلستخدمة الوسائل من اخلروج إن

 :التايل اجلدول يف كما. الطلبة ديلكها اليت ادلفرداتعلى 
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 Hasil Wawancara, Khasanah Guru Bahasa Arab Kelas VII, 11 Februari 2019. 



 

 0 الجدول
 السابع الصف طلبةدى ل العربية اللغة لمفرداتللسيطرة على ا األولية البيانات

 المبونج بندر الثانوية االسالمية الجوهر بمدرسة
 شمولية KKM نتيجة  5 4 3 2 1 اسم رقم
1 Aldi 50 65 50 60 60 57 75 مل يكمل 
2 Amelia Ayu N 75 75 75 75 75 75 75 اكمل 

3 Andika Ramadani 78 75 75 70 75 75 75 اكمل 
4 Anisa Aulia Rahma 75 75 75 75 75 75 75 اكمل 
5 April Lisya A 75 75 75 75 75 75 75 اكمل 
6 Asmariyah 78 75 75 75 75 77 75 اكمل 
7 Danda Suwandi 50 40 50 40 40 45 75 مل يكمل 

8 Dwi Adelia Nur A 75 75 75 75 75 75 75 اكمل 
9 Erik Sali Saputra 50 40 50 45 40 45 75 مل يكمل 

10 Eza Kurniawan H 55 55 55 50 50 53 75 مل يكمل 

11 Fajar Sunandar  55 40 55 50 50 50 75 مل يكمل 

12 Fitri Lathiefah 75 75 75 75 75 75 75 اكمل 

13 Intan Ulandari 50 40 50 40 40 44 75 مل يكمل 

14 Irwan Isnansyah 55 50 50 50 50 51 75 مل يكمل 

15 Jesika Bastian 55 50 55 50 50 52 75 مل يكمل 

16 Milha Yudi 50 55 50 50 50 51 75 مل يكمل 

17 Milla Indiyaningsih 75 75 75 75 75 75 75 اكمل 
18 Mahfud F 55 60 55 50 60 56 75 مل يكمل 

19 May Saroh 50 55 55 50 55 53 75 مل يكمل 

20 M. Deni 50 55 55 50 50 52 75 مل يكمل 

21 M. Dimas Irawan 55 50 55 50 50 52 75 مل يكمل 

22 Muhammad Ficky  50 60 55 50 60 55 75 مل يكمل 



 

23 Muhammad Jaya 60 60 60 60 60 60 75 مل يكمل 

24 M. Rohman 50 50 55 50 50 51 75 مل يكمل 

25 Nuralia Putri 50 40 50 45 50 47 75 مل يكمل 

26 Nurma Irawati 50 40 50 45 50 47 75 مل يكمل 

27 Putri Amelia 50 40 50 45 40 45 75 مل يكمل 

28 Rama Bagaskara 50 40 50 45 50 47 75 مل يكمل 

29 Solihin  75 75 75 75 75 75 75 اكمل 

 1.690 عدد
(%31,03)  اكمل طلبة   2  

 (%68,97)طلبة  91 لم يكمل
 

 :بيان
 ادلفردات ترمجة .ٔ
 ادلفردات نطق .ٕ
 ادلفردات كتابة .ٖ
 ادلفردات استخدام .ٗ
 ادلفردات قراءة .٘

 
 السابع الصف يف العربية ادلفردات السيطرة على يظهر أعاله، اجلدول إىل استناًدا

 وكان ،طلبة ٜ أكملوا طلبة ٜٕ بُت من مبدرسة اجلوىر الثانوية االسالمية بندر المبونج
 مئوية بنسبة مل يكملوا كانوا طلبة ٕٓ ىناك وكانٝ( ٖٓ.ٖٔ) مئوية بنسبة طلبة ٜ ىناك

 .منخفضة تزال ال العربية ادلفردات السيطرة الطلبة على أن يعٍت ىذاٝ(. ٜٚ.ٛٙ ٖٔ)



 

 اليت ادلطبوعة والكتب والعالمة السبورة وسائل استخدام فإن ذلك، من اخلروج
 الصف يف العربية ادلفردات السيطرة على لًتقية كافياً  يكن مل اآلن حىت ادلعلم استخدمها

 مهتمة الباحثة تجعل ما ىو ىذا. مبدرسة اجلوىر الثانوية االسالمية بندر المبونج السابع
 ادلفردات السيطرة على لًتقية بطاقة الفالش وسائل استخدام" حتت ادلوضوع بحثال بإجراء
العام  مبدرسة اجلوىر الثانوية االسالمية بندر المبونج السابع الصف لدى طلبة العربية

 ."ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ الدراسي
 

 البحث مشكلةب. 
 ىل" ىذا البحث ىي يف ادلشكلة فإن وصفها، مت اليت البحث خلفية على بناءً 

 لدى طلبة العربية ادلفردات السيطرة على يرقي أن ديكن بطاقة الفالش وسائل ستخداما
 العام الدراسي مبدرسة اجلوىر الثانوية االسالمية بندر المبونج السابع الصف
 ."؟ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ

 

 البحث أهدافج. 
 العربية ادلفردات السيطرة على يف دلعرفية الًتقية ىو ىذا البحث من األىداف كان

 استخدام بعد مبدرسة اجلوىر الثانوية االسالمية بندر المبونج السابع الصف لدى طلبة
 .فالشال بطاقة وسائل

 
 
 



 

 البحث فوائدد. 
 :ىي التطوير البحث ىذا فوائد

 ادلادة شرح ادلعلمُت على الفالش بطاقة وسائل استخدام يسهل أن ديكن: للمعلمُت .ٔ
 .ومبتكرة عملية تعلم وسائل إنشاء على ادلعلمُت وحتفيز طلبةلل

 بطاقة وسائل جانب إىل ،عملية التعليم يف نشطُت الطلبة جتعل أن ديكن: طلبةلل .ٕ
 وفهم فيها ادلفردات علىللسيطرة  الطلبة على السهل من جتعل أن ديكن الفالش
 أكرب بسهولة ادلواد إيصال

 خالل من ميالتعل جودة لتحسُت الفالش بطاقة وسائل استخدام ديكن: للمدرسة .ٖ
 .والتعلم التعليم أنشطة يف مبتكرة وسائل تطبيق

 اللغة تعلم عملية يف طلبةلل جذابة تعليمية وسائل تطوير يف ادلعرفة إضافة: للباحثُت .ٗ
 .العربية

  



 

 الثاني الباب
 إطار نظري

 
 التعليمية وسائلالأ.

 التعليمية الوسائل فهم. 0
من   معٌت ىو وادلقدمة الوسيط. مقدمة أو وسيط ىو الوسائل التعليمية مندف اذل

 وسيلة ىي الوسائل أن القول ديكن م،يالتعل سياق يف. الالتينية وىي medium كلمة
 .ميالتعل معلومات أو الرسائل لتوجيو

17 
 أهنا على عملية التعليم يف الوسائل فكرة تعريف يتم ،Acep Hermawanلـ وفًقا

 ومعاجلتها اللفظية أو ادلرئية ادلعلومات اللتقاط إلكًتونية أو فوتوغرافية أو رسومية أدوات
 لتوجيو ااستخدامه ديكن شيء أي أهنا على الوسائل تفسَت أيًضا ديكن. ترتيبها وإعادة
 حتفيزىم ديكن حبيث ورغباهتم، واىتماماهتم ومشاعرىم الطلبة أفكار وحتفيز الرسائل

 .عملية التعليم يف للمشاركة
18 

عملية  وحتفيز الرسائل لتوجيو استخدامها ديكن اليت األشياء كل ىي الوسائل
 ،اإليضاح الوسائل ، التعليمية الوسائل ىي أوسع الوسائل معٌت(. الطلبة) للمتعلم التعليم

 .البصرية السمعية الوسائل
19 
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 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: DIVA 

Press, 2016), hlm. 250. 
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 ديكن ما كل يى الوسائل أن االستنتاج ديكن أعاله، ادلذكور الفهم بعض من
 ورغبتهم واىتمامهم الطلبة محاس وإثارة العقل، حتفيز وديكنو الرسائل لتوجيو ااستخدامه

 .الطلبة لدى عملية التعليم تشجيع ديكن حبيث
  الوسائل التعليمية أنواع. 9

 :التايل النحو على ادلختلفة الوسائل التعليمية كتابو يف Yosal Iriantara ذكر
 يةمو الرسالوسائل . أ

 يف نقلها ادلراد الرسالة عن تعرب اليت الوسائل من نوع ىي الرسومية الوسائل
 ديكن حىت صحيح بشكل الرموز ىذه معٌت فهم جيب. اللفظي االتصال رموز شكل
: الرسومية الوسائل أشكال تتضمن. وفعال جيد بشكل تعمل أن الرسالة توصيل لعملية
 الكاريكاتورية، الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، الرسوم الرسومات، الفوتوغرافية، الصور

 .النشرات ولوحات الفانيال، لوحات اخلرائط، ادللصقات، الرسوم،
 السمعية الوسائل. ب

 الوسائل عرب ادلنقولة الرسالة سكب يتم. السمع مبعٌت ادلتعلقة السمعية الوسائل
 ديكن اليت الوسائل بعض تتضمن. لفظية وغَت شفهية مسعية، رموز يف سمعيةال

 وأجهزة ادلمغنط الشريط تسجيل وأجهزة الراديو: الصوت الوسائل رلموعة يف تضمينها
 .الشريط تسجيل

 
 
 



 

 العرضية الصامتةالوسائل . ج
 ادلنبهات تقدمي مبعٌت الرسومية، الوسائل مع ةالصامت يةالعرض الوسائل تتشابو

 .ةالصامت يةالعرض الوسائل يف واسع نطاق على الرسومية ادلواد تستخدم كما. البصرية
20 
 

 ثالثة، إىل الوسائل من سلتلفة أنواع تقسيم ديكن ،Acep Hermawan لـ وفًقا
 :وىي
 (Media audio)السمعية  الوسائل. أ

 ديكن اليت اللغة تعلم لتسهيل استخدامو ديكن شيء أي ىي سمعيةال الوسائل
 مسجالت اللغة، ادلثال، سبيل على. بالسمع الشعور خالل من وىضمها التقاطها

 .ذلك إىل وما اللغة، معامل التلفزيون، الًتانزستور، الراديو أجهزة األشرطة،
 (Media visual)البصرية  الوسائل. ب

 تعلم عملية لتسهيل استخدامها ديكن اليت األشياء كل ىي البصرية الوسائل
 ادلثال، سبيل على. البصر حاسة خالل من وىضمها التقاطها ديكن اليت اللغة

/  ومالحظات والسبورات، والرسومات، ادلقلدة، والكائنات األصلية، الكائنات
 مباشرة إعدادىا مت اليت الصور) وأشكال اجليب، وألواح الكواكب، ولوحات إعالنات،

 ،(التذكَت بطاقات) بطاقة الفالشو  ،(الورق قطع) الشريطية والقصص ،(دلعلما قبل من
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 Yosal Iriantara, Komunikasi Pembelajaran, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2014), 
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 وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة ،OHP الشرائح، عرض وأجهزة والنشرات، ادلدرسية، والكتب
 .جرا وىلم ،LCD العرض

 (Media audio-visual) والبصرية السمعية الوسائل. ج
 اللغة تعلم لتسهيل استخدامو ديكن شيء أي ىي البصرية السمعية الوسائل

 ادلثال، سبيل على. والرؤية السمع حواس خالل من وىضمها التقاطها ديكن اليت
 ،الوسائل متعددة اللغة وسلتربات العريضة، واألفالم ادلدرلة، الفيديو وأقراص التلفزيون،

 .ذلك إىل وما واإلنًتنت، ،LCD العرض وأجهزة
21 

 

 الوسائل التعليمية وظيفة. 3
 بأن Edgar Dale Cone االبرة قبل من موضح ىو كما الطلبة معرفة اكتساب

 وىذا. الكالمية الكلمات خالل من فقط الرسالة نقل مت إذا جتريًدا أكثر ستكون ادلعرفة
 ادلعٌت وفهم فهم دون الكلمات فقط يعرفون الطلبة أن يعٍت ىذا. حتدث حلدث يسمح
 جيب ، لذلك. طلبةلل خاطئة تصورات يسبب سوف األشياء من النوع ىذا. فيها الوارد

 بالفعل حتقق أن ديكن إيصاذلا ادلراد والرسالة ، واقعية أكثر بتجربة الطلبة يتمتع أن
 .والغايات األىداف

22 
 عملية التعليم: مها شيئُت، حيث من التعلم الوسائل وظيفة وآخرون إبراىيم أوضح

 عملية التعليم من إليها ينظر. وبيئتهم الطلبة بُت والتفاعل التواصل أنشطة من كعملية
 ادلتلقي إىل( ادلعلم) ادلصدر من للمعلومات الناقل ىي الوسائل وظيفة مث اتصال، كعملية
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 تكون أن ديكن وبيئتهم، الطلبة بُت تفاعلي كنشاط عملية التعليم من انطالقًا(. الطلبة)
عملية  يف تنشأ قد اليت التواصل وعوائق زائدة الوسائل وجود على بناءً  معروفة الوظيفة
 .التعليم

23 
 اليت احلواجز جتنب على أيًضا تعمل الوسائل التعليمية أن نستنتج أن ديكن لذلك

 أو االىتمام إثارة أو اللفظي، التعبَت جتنب: أخرى أمور بُت من ،عملية التعليم تعًتض
 وتفعيل واحلجم، والوقت ادلساحة، قيود على والتغلب ،الطلبة انتباه وجذب الدافع،
 .ميللتعل فعالة زلفزات وإنشاء ،الطلبة

 

 فالشال بطاقةب. 
 فالشال بطاقة وسائل فهم. 0

 يتم. سم ٖٓ×  ٕ٘ حبجم صور بطاقات شكل يف بطاقة الفالش وسائل تتعلم
 الرسومات/  الصور استخدام طريق عن أو الصور، طريق عن أو يدويًا الصور إجراء

 عن عبارة الفالش بطاقة على ادلوجودة الصور. بطاقة الفالش أوراق على ادللصقة ادلوجودة
 .اخللف يف تضمينها يتم صورة كل وصف مع تقدديها يتم اليت الرسائل من سلسلة

24 
 خالل من ومعناىا ادلفردات لتقدمي تستخدم اليت البطاقات ىي بطاقة الفالش

 .تقليدىا الطلبة من ويطلب ادلعنية الكلمة قراءة أثناء( ثوان بضع) بسرعة عرضها
25 
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 تُعد. اآلخرين مع للتواصل وسيلة ىي الصور بطاقات فإن ،Lilis Madyawati وفًقا
 الفكرة ىذه تشجع مث. اجلديدة ىر واأل واألفكار األفكار لظهور زلفز مبثابة الصور بطاقة

 جديدة أفكار ظهور حىت أو الصور مثل التفكَت أمناط ومتابعة التصرف على األطفال
 .ادلشاعر وإثارة

26 
 يف الوسائل ىي بطاقة الفالش أن نستنتج أن ديكن أعاله، الواردة اآلراء بعض من

 جانب مع جانبان ذلا ويكون ومعانيها ادلفردات لتقدمي تستخدم صور بطاقات شكل
 على تعليق شكل يف اآلخر واجلانب رمزية عالمات أو نصوص أو صور شكل يف واحد
 .البطاقة على بالصورة ادلتعلقة تلك إىل الطلبة وتوجيو تذكر على يساعد أن ديكن الصور

 

 فالشال بطاقة وسائل فوائد. 9
 :البصرية وسائلك( ةالصور  بطاقة) بطاقة الفالش فوائد

 لالىتمام، إثارة أكثر ستكون ادلختلفة األلوان ذات الصور. طلبةلل جذب إىل تؤدي .أ 
 .واىتمامهم الطلبة اىتمام وتثَت

 بسهولة الطلبة يفهم حبيث ، بالصور رلردة شرح مساعدة ديكن. الطلبة فهم تسهيل .ب 
 .ادلقصود ىو ما

 .ادلهمة األجزاء توضيح .ج 
 .فقط صورة مع الوصف يظهر قد. تقصَت طويل وصف .د 

27 
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 بطاقة الفالش مزايا. 3
 اجليب، يف حىت حقيبة يف الفالش لبطاقة الصغَت احلجم ختزين ديكن: محلها يسهل .أ 

 أو الفصل يف أو مكان أي يف استخدامها وديكن كبَتة، مساحة تتطلب ال فهي لذا
 .الفصل خارج

. للغاية عملية الفالش بطاقة وسائل فإن واستخدامو، صنعو طريقة خالل من: عملي .ب 
 ىذا حيتاج وال خاصة، خربة إىل ادلعلم حيتاج ال ،الوسائل ىذه استخدام عند

 لًتتيب فقط حباجة فأنت ستستخدمها، كنت إذا. أيًضا الكهرباء إىلالوسائل 
 عقب، على رأًسا ليس الصورة موضع أن من وتأكد لرغباتك، وفًقا الصور ترتيب

 أو ربطها طريق عن أخرى مرة حفظها فيمكنك استخدمتها، قد كنت وإذا
 .تنتشر ال حىت خاص صندوق استخدام

 قصَتة رسائل تقدم أهنا ىي الفالش بطاقة الوسائل خصائص: تذكرىا السهل من .ج 
 الطلبة على السهل من جيعل والنص الصور من مزيج. مقدمة بطاقة كل على

 الصورة، تساعده أن ديكن ما كائن اسم ومعرفة ما، شيء مفهوم على التعرف
 أو احلروف يف النظر خالل من مفهوم أو كائن ىو ما دلعرفة بالعكس والعكس

 .النص
 ادلثال، سبيل على. األلعاب خالل من الفالش بطاقة الوسائل استخدام ديكن: ادلرح .د 

 يتم فالش بطاقة من معينة أمساء أو واحد كائن على العثور على الطلبة يتنافس



 

 وفًقا البحث على يتنافسون الطلبة تشغيل طريق عن عشوائي، بشكل ختزينها
 .(ادلادية) الرباعة تدريب أيضا ادلعرفية القدرات شحذ إىل باإلضافة. للتعليمات

28 
 ستخداماال اعداد. 4
 الالزمة ادلهارات ولديو جيًدا، التعليمية ادلواد إتقان إىل ادلعلم حيتاجاعداد النفس:  .أ 

 بادلمارسة بذلك فقم التعجيل، إىل حباجة كنت إذا. الوسائل التعليمية الستخدام
 اليت األخرى واألدوات ادلواد إعداد أيضا. مباشرة الطلبة أمام يكن مل لو حىت ادلتكررة

 شخص أي فقد حالة يف الصور ترتيب من أيًضا حتقق. حاجة ىناك تكون قد
 .الصحيح غَت التصميم

 من أيًضا حتقق كافية، أرقام وجود من التأكد يف البدء قبل: فالش بطاقة اعداد .ب 
 ادلساعدة إىل حباجة األخرى الوسائل كانت إذا وما صحيحة، كانت إذا ما صحة

 .ال أم
 ذلك كان سواء م،يالتعل لرسالة كمقدم ادلعلم بوضع ىذا يتعلق: ادلكان إعداد .ج 

 بإضاءة أيًضا اىتم أو جيًدا، مرتبة الغرفة كانت سواء ،الطلبة وسط يف صحيًحا
 ديكن أنو ذلك من واألىم جيًدا، ذلك كان سواء الغرفة، يف اإلضاءة شدة أو األنوار
 .االجتاىات مجيع من بوضوح فالش بطاقة زلتويات نرى أن ديكن الطلبة جلميع

 يف اجللوس طريق عن ذلك يف مبا جيًدا، الطلبة ترتيب يتم أن جيب: الطلبة إعداد .د 
 العرض رؤية ديكنهم الطلبة مجيع أن من للتأكد دائرة يف واالىتمام ادلعلم، أمام دائرة

 ديكنهم ال طلبة ىناك يكون ال فقد اخللف، يف جيري ما عكس على جيًدا، التقدديي
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 ال حبيث جًدا بعيًدا أو آخرين أصدقاء قبل من حظرىم بسبب األمام إىل التطلع
 .واضًحا يكون

29 
 االستخدام كيفية. 5

 إجراءات يلي فيما. طلبةلل ادلفردات السيطرة على إلثراء الصور بطاقة تستخدم
 :استخدامها

 تقدديها ادلراد الكلمات على حتتوي بطاقة طلبةلل ادلعلم يعرض .أ 
 .يقلدوهنا الطلبةو  يظهرىا اليت الكلمات ٖ-ٔ يقول ادلعلم .ب 
 .الكلمة ىذه إىل تشَت صورة ادلعلم يعرض .ج 
 .الطلبة نظر وجهات من والصور الكلمات خيفض ادلعلم .د 
 .اإلجراء بنفس أخرى كلمات تقدمي ادلعلم يواصل .ه 
 للمعلم ديكن البطاقات، خالل من ومعانيها الكلمات تقدمي من االنتهاء بعد .و 

 (.فردي مجاعي، كالسيكي،) مكثف بشكل نطقو تكثيف
 بسيطة، بألعاب للقيام الطلبة دعوة للمدرس ديكن أو التحقق، أو التقييم، ألغراض .ز 

 واجب عليها( أ) اجملموعة(. ب) و( أ) رلموعتُت إىل الطلبة ينقسم ادلثال سبيل على
 إذا. الكلمة إىل تشَت اليت الصورة برفع مطالبة( ب) واجملموعة الكلمة إظهار/  رفع

 من ُيطلب مث. أوالً  الصورة رفع( ب) اجملموعة من فُيطلب كافية، ادلرحلة ىذه كانت
 .الصورة يف إليها ادلشار الكلمة إظهار( أ) اجملموعة

30 
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 العربية المفردات ج. السيطرة على
 المفردات فهم. 0

 من جزء أو آخر، كيان أو شخص يعرفها اليت الكلمات من رلموعة ىي ادلفردات
 مجيع من رلموعة أهنا على الشخص مفردات تعريف يتم. الشخص ديتلكها معينة لغة

 يستخدمها أن احملتمل من اليت الكلمات كل أو الشخص ذلك يفهمها اليت الكلمات
 .جديدة مجل إلنشاء الشخص ىذا

31 Kosa kata من رلموعة عن عبارة ىي ادلفردات أو 
 تقًتن أن دون الًتمجة يف فهم ولديها وكتابًيا لفظًيا ما شخص يستخدمها اليت الكلمات
 أخرى عرقية مجاعات أو شخص يعرفو اختصاص نطاق يف وترتيبها أخرى بكلمات
 .لغة من جزءًا ويشكل

32 
 يتم ، إلتقاهنا للغاية مهمة تعد اليت للغة الثالثة العناصر من واحدة ىي ادلفردات

 األدوات من واحدة وىي ، وادلكتوبة ادلنطوقة اللغات من كل يف ادلفردات ىذه استخدام
 اليت الكلمات من رلموعة ىي ادلفردات ،Horn لـ وفقا. . العربية اللغة مهارات لتطوير
 Vallet ذكر كما للغاية، ضروري األربع اللغة إجادة إتقان يف ادلفردات دور. لغة تشكل

 ادلفردات إتقان على كبَتًا اعتماًدا تعتمد األربع اللغة إجادة فهم على الفرد قدرة أن
 .ادلتوفرة

33 
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 تسمى العربية اللغة أو kosa kata أن االستنتاج ديكن أعاله، ورد ما على بناءً 
 اليت الكلمات من رلموعة عن عبارة ىو الذي اللغة عنصر من جزء ىي ادلفردات

 يف ما شخص لدى معينة لغة من جزءًا وتشكل وكتابًيا لفظًيا ما شخص يستخدمها
 .آخرين أشخاص مع للتواصل استخدامها سوف أنو جديدة مجلة تكوين

 وبالتايل،. اللغة وكتابة التواصل يف الشخص تدعم أن العربية اللغة دلفردات ديكن
 بادلعرفة دعمهما جيب بل ديكن ال لغوية مهارات ومها والكتابة التحدث أن القول ديكن

 .والفعلية واإلنتاجية الغنية ادلفردات السيطرة علىو 
 تدريسها يتم اليت ادلفردات عدد 34

 ٓٓٓٔ و ٓ٘ٚ بُت ما البعض اقًتح. العربية اللغة لغَت العربية اللغة تعليم برامج يف طلبةلل
 إىل ٓٓ٘ٔ و ادلتقدم للمستوى مفرد ٓٓ٘ٔ إىل ٓٓٓٔ ادلبتدئ، للمستوى اتمفرد

 على مفردات ٕٓٓ٘ أو ٕٓٓٓ أن مفاده رأي أيًضا ىناك. العلوي للمستوى ٕٓٓٓ
 يف ماىرين يكونوا وأن اجلمل ترتيب يتعلموا أن بشرط ذلم، كافية ئيدااإلبت مستوى

 .القواميس استخدام
35 

 العربية المفردات من ميالتعل أهداف. 9
 :يلي كما ىي العربية اللغة مفردات ميلتعل العامة األىداف

 .ادلصمو فهم أو القراءة مواد خالل من إما ،طلبةلل جديدة مفردات تقدمي .أ 
 ألن وصحيح صحيح بشكل ادلفردات نطق على قادرين ليكونوا الطلبة تدريب .ب 

 .والقراءة التحدث يف جيدة مهارات إىل يؤدي والصحيح اجليد النطق
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 وعند( بذاهتا قائمة) معجمية أو داللة سواء حد على ادلفردات معٌت فهم .ج 
 .معينة مجلة سياق يف استخدامها

( الكتابة) والتحريري( الكالم) الشفوي التعبَت يف ادلفردات وعمل تقدير على القدرة .د 
 .الصحيح للسياق وفقا

36 
 العربية المفردات السيطرة على مؤشرات. 3

 تعلم يعترب حيث ادلفردات، تعلم يسمى ما عن التعلم لغات فصل ديكن ال
 بتدريس فقط يقوم ال ادلفردات تعلم. نفسو اللغة تعلم يف ادلهمة العناصر أحد ادلفردات

 على قادرين الطلبة يُعترب. ذلك من أكثر ولكن حيفظوىا، أن الطلبة خيرب مث ادلفردات،
 أن حُت يف احلالية، ادلؤشرات من العديد إىل وصلت إذا( ادلفردات) ادلفردات إتقان

 :ىي اخلويل علي حملمد وفًقا ادلؤشرات
 .الكلمة قراءة أو االستماع عند اجلديدة ادلفردات معٌت فهم قادرون الطلبة .أ 
 يف استخدامها عند صحيح بشكل اجلديدة ادلفردات بعض نطق قادرون الطلبة .ب 

 .احملادثة
 .صحيح بشكل ادلفردات بعض كتابة على قادرون الطلبة .ج 
 .وزلادثة مكتوبة بسيطة مجل سياق يف ادلفردات استخدام قادرون الطلبة .د 
 .مقال يف ذلك رأوا إذا ادلفردات قراءة على قادرون الطلبة .ه 
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 ادلفردات يتقنون الذين الطلبة مؤشرات فإن ،Syaiful Mustafa وفًقا األثناء، ىذه يف
 :يلي كما ىي( ادلفردات) العربية

 .جيد بشكل ادلفردات أشكال ترمجة على قادرون الطلبة .أ 
 .وصحيح جيد بشكل ادلفردات وكتابة نطق على قادرون الطلبة .ب 
 منطوق شكل يف سواء صحيح، بشكل( اجلمل) كلمةبال استخدامها قادرون الطلبة .ج 

 .كتايب أو
38 

 على قادرين الطلبة بأن القول ديكن بأنو تفيد أخرى آراء ىناك ذلك، إىل باإلضافة
 أيًضا ديكنهم ادلفردات، أشكال ترمجة على القدرة إىل باإلضافة كانوا، إذا ادلفردات، إتقان

 دون ادلفردات حفظ فقط يعٍت ال ىذا. صحيح بشكل( اجلمل) كلمةال يف استخدامها
 الطلبة فهم بعد العملية، ادلمارسة يف لذلك. احلقيقي التواصل يف استخدامها كيفية معرفة

 .وكتايب لفظي شكل يف استخدامها كيفية تعليمهم يتم للمفردات،
39 

 حتسُت يف اخلويل علي حملمد وفًقا مؤشرا الكاتبة عدت أعاله، ادلؤشرات بعض من
 .الطلبة لدى العربية ادلفردات السيطرة على

 المفردات وظيفةو  معنى. 4
 معٌت تقسيم ديكن. معٌت ذلا كان إذا وظيفة معجم أو ككلمة للمفردات سيكون

( أْصِليْ ) denotatif ادلعٌت(. إَضايفْ ) konotatif ومعٌت( أْصِليْ ) denotatif معٌت إىل الكلمة
 ادلثال، سبيل على. ادلصطلح ومعاين األصلية وادلعاين واجملازية اجلوىرية ادلعاين من يتكون
 ibu yang) طفاًل  تلد اليت األم" ىو اجلوىري ادلعٌت العربية، باللغة( األم) األم كلمة
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melahirkan anak) "، يف( األم) األم كلمة استخدام عند اجملازي ادلعٌت رؤية يتم حُت يف 
 يعٍت الذي اذلاتف كلمة ىو ، ادلثال سبيل على ، األصلي ادلعٌت(. الكتاب أم) الكتاب أم
 ".اذلاتف" ىو ادلصطلح معٌت أن حُت يف ،"يهمس الذي الشخص"

 انطباع أو بسيط فارق على حيتوي إضايف معٌت ىو( إَضايفْ ) konotatif ادلعٌت
 تستند كلمات أو رلموعة معٌت ىو ادلنطقي ادلعٌت. اللغة مستخدمي لتجربة نتيجة خاص

 على(. القارئ) وادلستمع( الكاتب) السماعة يف تنشأ أو تنشأ اليت األفكار أو ادلشاعر إىل
 .احلماية أو التعاطف ىو( االم) كلمة معٌت فإن ادلثال، سبيل

 :ذلك يف مبا قسمُت، إىل ادلفردات تقسيم ديكن الوظيفة، حيث من
 .قلم قمر، بيت، كلمة مثل القاموس يف معٌت ذلا مفردات ىي ادلعجمية ادلفردات .أ 
 أمساء ر،ج حرف مثل معينة، وظيفة حتمل اليت ادلفردات وىي الوظيفية، ادلفردات .ب 

 .ذلك شابو وما الضمَت، ،ادلوصول أمساء ،اإلشارة
40 

 المفردات اختيار مبادئ. 5
 أو الكلمات الختيار التوجيهية ادلبادئ دتثل اليت ادلبادئ أو األساس وصف ديكن

 :التايل النحو على ادلفردات
 .االختيار ىو يكون ما وغالًبا العالية الكلمات استخدام تردد وىو الًتدد، .أ 
 من كل يف واسع نطاق على تستخدم اليت للكلمات األولوية يعطي والذي النطاق، .ب 

 بشكل الكلمات تستخدم حيث معينة بلدان يف أو العربية وغَت العربية الدول
 .متكرر
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 يف واستخدامها تعلمها يسهل اليت ادلفردات أو للكلمات األولوية إعطاء توفر،ال .ج 
 .ادلختلفة اخلطاب أو الوسائل التعليمية

 ََشْسٌ  كلمة استخدام مثل وادلسموعة، ادلألوفة للكلمات األولوية إعطاء أي األلفة، .د 
 .ادلعٌت نفس ذلما كليهما أن من الرغم على ُضَحى، كلمة من أكثر

 واسعة تصبح حبيث ادلعاين، من العديد تضمُت على الكلمة قدرة وىي التغطية، .ه 
 .منزل من نطاقها يف أوسع بيت الكلمة ادلثال، سبيل على. النطاق

 الشائعة الكلمات لتجنب ىامة معاين ذلا اليت للكلمات األولوية إعطاء أي ، األمهية .و 
 .أقل بشكل استخدامها أو إمهاذلا يتم اليت

 من العربية االمتصاص كلمات من العربية للكلمات األولوية إعطاء أي العروبة، .ز 
 جيب التسلسل ىذا يف اذلاتف ادلزياع التلفاز، كلمة ادلثال، سبيل على. أخرى لغات

 .الراديو التلفزيون، التليفون، كلمة على األسبقية ذلا تكون أن
41 

 المفردات تدريس تقنيات. 6
 معٌت على التعرف يف الطالب تعلم خربات أو ادلفردات تدريس وتقنيات مراحل إن

 :يلي كما موضحة عليها واحلصول ادلفردات
 للكلمة استمع .أ 

 اليت الكلمات إىل لالستماع الفرصة الطلبة امنح. األوىل ادلرحلة ىي ىذه
 الصوت عنصر إتقان مت إذا. اجلمل يف أو أنفسهم خالل من سواء ادلعلم، يتحدثها
 االستماع على قادرين الطلبة يكون ثالثة، أو تكرارين يف مث فمن ،الطلبة قبل من للكلمة
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 إىل تؤدي السمع أخطاء ألن للغاية مهمة السمع من ادلرحلة ىذه. صحيح بشكل
 .والكتابة النطق يف دقة عدم أو أخطاء

 الكلمة نطق .ب 
 قول إن. مسعوىا اليت الكلمات ليقولوا الفرصة الطلبة إعطاء ىي التالية اخلطوة

 كثب عن االنتباه ادلعلم على جيب. أطول لفًتة تذكرىا على الطلبة يساعد جديدة كلمة
 إىل تؤدي النطق يف األخطاء ألن الطلبة قبل من كلمة كل نطق أو النطق دقة إىل

 .الكتابة يف أخطاء
 الكلمة معٌت على احلصول .ج 

 طريقة ىناك يكن مل ما الًتمجة، لتجنب اإلمكان قدر الطلبة للكلمة معٌت إعطاء
 ،ةللطالب األم اللغة دائًما يستخدم ادلعلم كان إذا ألنو االقًتاح، ىذا تقدمي يتم. أخرى

 الكلمة معٌت نسيان سيتم بينما دراستها، يتم اليت باللغة مباشر اتصال ىناك يكون فلن
 .الطلبة قبل من بسرعة

 يف الًتمجة لتجنب استخدامها للمعلمُت ديكن اليت التقنيات من العديد ىناك
 واستخدام البسيطة، والتعريفات السياق، توفَت طريق عن ذلك يف مبا الكلمة، معٌت شرح

 األصلية الصور أو الكائنات
 الكلمةقراءة  .د 

 بكتابتها ادلعلم يقوم اجلديدة، الكلمات معٌت ويفهم ويقول الطلبة يسمع أن بعد
 للمرة ىنا،. عالٍ  بصوت لقراءهتا الفرصة الطلبة إعطاء يتم ذلك بعد. السبورة على



 

. النطق يف خطأ يوجد ال لذلك ،الطلبة قراءة دقة من التحقق إىل ادلعلم حيتاج األلف
 .طويلة لفًتة إرفاقو يتم أن خُيشى تصحيحو، يتم مل إذا اخلطأ، ىذا

 كلمةكتابة ال .ه 
 اليت الكلمات كتابة الطلبة من طُلب إذا ادلفردات، إتقان يف جًدا مفيًدا سيكون

 يف الطلبة يكتب. الطلبة ذكريات يف جديدة الكلمات معاين تزال ال بينما للتو تعلموىا
 .السبورة على مكتوب ىو ما نسخ طريق عن كتبهم

 اجلملة جعل .و 
 اجلديدة الكلمات استخدام يف ادلفردات تدريس نشاط من األخَتة ادلرحلة تتمثل

 إصدار الطلبة من يطلب مث اجلمل على أمثلة ادلعلم يعطي. وخطياً  شفهياً  مثالية مجلة يف
 .الكلمات دلعٌت الطلبة فهم يف جًدا مفيدة التمارين ىذه مثل. شلاثلة مجل

42 
 

 الصلة ذات البحوث نتائجد. 
 من اإلصلليزية اللغة مفردات ترقية السيطرة على: "بعنوان عناية الفجرية وتأجرا بحثال .ٔ

 احملمدية درسةمب الثاين الصف طلبة لدى الصورة بطاقة الوسائل استخدام خالل
 الوسائل استخدام أن إىل ىذا البحث نتائج تشَت". يوجياكارتا ٕ بورويديننجراتان

 متوسط. للطلبة اإلصلليزية اللغة مفردات يرقي السيطرة على أن ديكن الصور بطاقة
 قدرىا اكتمال نسبة مع ٔ.ٙٙ ىو اإلجراء اختاذ قبل عليها احلصول مت اليت القيمة
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 مع ٖٓ.ٛٛ الطلبة قيمة متوسط بلغ للعمل، الثانية الدورة اختاذ وبعد ،ٝ  ٕ٘.ٔ٘
 .عملية التعليم خالل الطلبة ونشاطو ادلعلم نشاط يف وزيادةٝ  ٜ.ٜٓ اكتمال نسبة

 علىقية لًت  بطاقة الفالش وسائل استخدام" بعنوان سيكاريٍت من وينينج بحثال .ٕ
". يسوكرام ٔٓاالبتدائية ادلتكملة  احملمدية درسةمب طلبةل العربية اللغة مفردات حفظ

 حيسن أن ديكن بطاقة الفالش الوسائل استخدام أن إىل الدراسة ىذه نتائج لصتح
 ٔٓاالبتدائية ادلتكملة  احملمدية درسةمب لطلبة العربية اللغة مفردات حفظ على القدرة
بطاقة  الوسائل تطبيق بعد الطلبة حفظ على القدرة يف زيادة نتائج يف يسوكرام
 ٚٔ وٝ(  ٕٙ.ٖٗ) ٜ أكملوا الذين طلبةلل الدورة قبل ما مرحلة يف. الفالش

 الطلبة يف زيادة ىناك كانت األوىل الدورة يف. مكتملة غَت كانتٝ(   ٖٛ.٘ٙ)
 الدورة يفٝ(.  ٘ٔ.ٙٗ) ٕٔ يكملوا مل الذين وأولئكٝ(  ٘ٛ.ٖ٘) ٗٔ أدتوا الذين
 ٙ يكملوا مل الذينٝ(  ٕٜ.ٙٚ) ٕٓ أدتوا طالبا ٕٙ من زيادة ىناك كانت الثانية

 ٝ(. ٛٓ.ٖٕ) أشخاص
 إدخال يف بطاقة الفالش الوسائل استخدام فاعلية" بعنوان ىانيسان قبل من بحثال .ٖ

". باري توسطة باريادل احملمدية ادلدرسة يف السابع الصف طلبةل العربية اللغة مفردات
 بعد الضابطة اجملموعة لتصميم جترييب تصميم مع جتريبية شبو دراسة ىو البحث ىذا

 مع t-table من أكرب كان t اختبار أن النتائج أظهرت. االختبار قبل االختبار
 Ha قبول يف تسببت واليت ٕٔٓ.ٕ t-table وقيمة ٖٚٛ.ٕ من t على احلصول

 استخدام ىو الدراسة ىذه من عليو احلصول مت الذي االستنتاج(. بديلة فرضية)



 

 الصف طلبةل العربية اللغة مفردات إدخال يف فعالة فالش بطاقة تعليم الوسائل
 .ادلتوسطة احملمدية ادلدرسة يف السابع

 

 العمل فرضيةه. 
 ذلا ادلقًتحة الفرضية. خاطئة أو صحيحة تكون قد مؤقتة ختمينات ىي الفرضيات

 ديكن لذلك البحوث، إلجراء واضح اجتاه توفَت وىي البحث يف للغاية مهمة وظيفة
 .أوالً  حقيقتها اختبار جيب اليت البحث دلشكلة مؤقتة إجابة ىي الفرضية أن االستنتاج

 خالل من" أنو ىذا البحث يف فرضية ةالباحث تصاغ أعاله، البيان إىل استنادا
 طلبةدى ل العربية ادلفردات يرقي السيطرة على أن ديكن الفالش بطاقة الوسائل استخدام

 "ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ المبونج بندر الثانوية االسالمية اجلوىرمبدرسة  السابع الصف
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