األول
تحسين إتقان المفردات العربية باستخدام وسائل ّ
الصورة لدى طلبة الصف ّ
المتوسطة اإلسالمية نور الفالح تانجونج بارو المبونج الجنوبيّة
بالمدرسة
ّ
رسالة علمية
مقدمة إلمتام الشروط الالزمة للحصول على درجة اجلامعية األوىل يف تعليم اللغة العربية

إعداد
فيفين صافيان
رقم القيد1811101141 :

قسم تعليم اللغة العربية

كلية التربية والتعليم بجامعة رادين إنتان اإلسالمية الحكومية المبونج
 1881هـ  0119 /م

أ

الصورة لدى طلبة الصف
تحسين إتقان المفردات العربية باستخدام وسائل ّ
المتوسطة اإلسالمية نور الفالح تانجونج بارو المبونج
األول بالمدرسة
ّ
ّ
الجنوبيّة

رسالة علمية
مقدمة إلمتام الشروط الالزمة للحصول على درجة اجلاميةة اوأوى يف تيلةم اللغة اليربةة
إعداد
فيفين صافيان
رقم القيد1211141181 :
قسم تعليم اللغة العربية

المشرفة األولي  :الدكتور ،سفري داوود ،الماجستير
المشرف الثاني  :الدكتور ،بخاري مسلم ،الماجستير

كلية التربية والتعليم بجامعة رادين إنتان اإلسالمية الحكومية المبونج
 1221هـ  4119 /م
ب

ملخّص ّ
تحسينّإستيعابّالمفرداتّالعربيةّباستخدامّوسائلّالصورةّلدىّطلبةّالصّفّ
األولّالمدرسةّالمتوسطةّاإلسالميّةّنورّالفالحّتانجونجّباروّالمبونجّالجنوبية ّ
واضعّ:فيفينّصافيان ّ
املشكلة يف هذا البحث يف إتقان املفردات اللغة العربية لدى الطلبة ال يزال
منخفضا ،وأن املعلم يستخدم الوسائل اإلعالمية أقل تنو ًعا .إن مشكلة البحث هي
ً
"هل استخدام وسائل الصورة حتسن إتقان املفردات العربية لدى طلبة الصف األول
باملدرسة املتوسطة اإلسالمية نور الفالح تاجنونج بارو المبونج اجلنوبية؟" .واهلدف من
هذا البحث هو" ملعرفة هل استخدام وسائل الصورة ميكن أن يرقي إستيعاب املفردات
العربية لدى طلبة الصف األول باملدرسة املتوسطة اإلسالمية نور الفالح تاجنونج بارو
المبونج اجلنوبية.
هذا البحث هو البحث العمل للفصل الدراسي ت تصميمه يف دورتني حيث
تتكون كل دورة من لقائني .األداة املستخدمة هي أداة اختبار حتريري .تقنيات مجع
البيانات املستخدمة هي املالحظة واملقابلة واالختبار والتوثيق .تقنيات حتليل البيانات يف
شكل حتليل النوعي.
تظهر نتائج البحث أن تعليم اللغة العربية ميكن أن يرقي من إستيعاب املفردات
ألن باستخدام وسائل الصورة ميكن أن يضيف نظرة ثاقبة إىل استخدام وسائل الصورة
جوا تعليميًا أكثر إثارة وتنوعاً لالهتمام حت ال
كعملية تعلُمية حبيث ميكن أن خيلق ً
يشعر الطلبة بالسأم يف أثناء عملية التعليم يف الفصل.
الكلماتّالمفتاحيةّ:المفرداتّالعربيّةّوّوسائلّالصّورةّ

ج

شعار
ِ
)85 :ك لَ َعلم ُه ْم يَتَ َذ مكُرْون (الدخان
َ ِفَِإمَّنَا يَ مسْرنَاهُ بِل َسان
“Sesungguhnya Kami mudahkan Al-Qur’an itu melalui bahasamu (wahai
Muhammad) agar mereka mendapat pelajaran” (Ad-Dukhon:85)

ه

إهداء
الصاحلات الذي أىدى رمحتو ونعمتو اليت مل تتوقف أبدا
احلمد هلل الذي بنعمتو تتم ّ

حىت اكتمل الباحث دراستو .من أعماق القلب ،أىديت ىذه الرسالة العلمية إىل:

 .1أيب و ّأمي اللذان تعززمها وحيبامها الباحث كثرياً ومها من ال يتوقفان عن الدعاء البنو،
يذاكراين بالصالة وقراءة القرأن .ويرمحنين ،يدبّرين بإخالص و صرب.
 .2أساتيذايت الذي مل يذكر امسهم ولكن إن شاء اهلل ما ينقصهم زأمةً احًتامي وتعظيمي
مس األياد الكرمية واإلخالص منهم ،التكوين شيئا .أشكر شكرا
إليهم مجيعا .بدون ّ
إليهم مجيعا.
كل األشياء
 .3صاحيب احملبوب "حفيظ الدين" ّ
حمرض يف أية الناىية أبدا ،يدعوين من ّ
نصحين عند اخلطاء يف نفسي بنصيحة جيّدة من الطرق.
دائماّ ،
 .4مجيع صاحيب (أكمل ،وحيو ،فوزان ،سندى و ىدية اهلل) ،صاحب اجلهاد يف تعليم
اللغة العربية الذي يدعوين ويتعاوين لنجاح الباحث.
 .5شكرا على رئيس ادلدرسة ادلتوسكة االسالمية نور الفالح تاجنونج بارو المبونج اجلنوبية،
وجملس ادلعلمني بأكملو ،وادلوظفني على التعاون وإذن للباحث إلجراء البحث.
 .6اجلامعة احملبوبة و كلية الًتبية والتعليم جبامعة اإلسالمية احلكومية رادن انتان المبونج.
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فيفن صافيان
1411121145

و

ز

ترجمة الباحث
ولد فيفني صافيان ببارو راجني يف التاريخ  02من يوين  4991وهو االبن الثاىن من الثالثة
أشقاء من الزوج السيد حممد حسني والسيدة مشسية .بدأ الباحث الرتبية من ادلدرسة
اإلبتدائية مبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية نور الفالح بارو راجني يف السنة  4999إىل السنة
السنة
 0222مث ّ
يكمل دراسته يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية نور الفالح بارو راجني إىل ّ
يكمل دراسته إىل ادلدرسة العالية يف معهد دار السالم كونتور التاسع حىت
 .0229فالباحث ّ
يبلغ إىل السنة .0240

بعد جنح من كونتور السنة  0240فالباحث خيدم يف ادلعهد اإلسالمى روضة اجلنّة
يتمم دراسته يف
مالنجفينج جاوا الغربيّة ّ
حىت السنة  ،0242بعد إنتهاء اخلدمة ،فالباحث ّ
ادلعهد اإلسالمى هداية ادلبتدئني
يكمل دراسته يف جامعة اإلسالمية احلكومية يف قسم تعليم اللغة
السنة ّ 0241
يف ّ
العربية بكلية الرتبية والتعليم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية رادين انتان المبونج.
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فيفني صافيان
4144202442
ز

كلمة شكر وتقدير
الصاحلات جميب الدعوات حىت متت كتابة ىذه
احلمد هلل الذي جعل بنعمتو تتم ّ

الرسالة العملية لشرط من الشروط الالزمة للحصول إىل هناية كتابة ىذا البحث ،مهما
كان يستغرق وقتا طويال يف إمتام ىذه الرسالة .إ ّن ىذا البحث العلمى كتبو الباحث
الصورة
حتت العنوان "تحسين إستيعاب المفردات اللّغة العربية باستخدام وسائل ّ
المتوسطة اإلسالميّة نور الفالح تانجونج بارو
األول المدرسة
لدى طلبة ّ
ّ
الصف ّ
المبونج الجنوبيّة" .إستفاء لبعض الشروط للحصول على ال ّدرجة اجلامعة األوىل يف علم
الرتبية يف قسم التعليم اللغة العربية جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

فكانت ىذه الرسالة العلمية بعيدة عن الكمال والتمام وىذه الرسالة مازالت كثريا من
النقصان.
وملا متت كتابة ىذه الرسالة العلمية يق ّدم الباحث فائق احرتامو وشكره وعظيم
حتيّتو إىل:

الس يييد األس ييتا ال ييدكتور احل ييا
ّ .1

م ييد.مقري ،املاجس ييتري ،رئ ييي اجلامع يية اإلس ييالمية

احلكومية بندار المبونج.
 .2الشييكر والتقييدير إىل السيييد الييدكتور سييفري داوود ،املاجسييتري ،كاملشييرفة األوىل الييذي
بذل جهده حبسن إرشاده يل وتوجيهاتو حيىت سسيتعيإ إمتيام ىيذه الرسيالة العلميية ،فليو
من اهلل حسن الثواب والرعاية.

ح

 .3وسق ييدم ك ييذلل جبري ييل الش ييكر واالحي يرتام والتق ييدير إىل الس يييد ال ييدكتور خبي ياري مس ييلم،
املاجس ييتري كاملش ييرث الث ييا ال ي يذي ب ييذل جه ييده حبس يين إرش يياده يل وتوجيهات ييو ح ييىت
سستعيإ إمتام ىذه الرسالة العلمية ،فلو من اهلل حسن الثواب والرعاية.
ويف النهاييية يسيير سن سقييدم جبريييل الشييكر إىل كييل ميين مي ّد يل يييد العييون يف مسييري
العلمية ،سشكرىم مجيعاً وسمتىن من اهلل عر وجل سن جيعل لل يف موازين حسناهتم.
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األول
الباب ّ
مق ّدمة
أ .خلفية البحث
ّالتّواصل ّمع ّبعضهم ّبعضل ّبلستخدامّ
اللّغة ّىي ّوسيلة ّاالّتّاللّ .ميكن ّللبشر ّ
اءّيفّالتّعبًنّأوّالتقرير ّاملعلوملتّاّليتّالّميكنّللحيوانلتّالقيلمّهبلّ.
ّ
غةّالكالميّةّ،سو
ّ
الّل

الكلملتّالقلئمةّبذاهتلّلنّّتانعّلغةّألّننلّيفّاللّغةّرمتلجّإىلّربطّىذهّالكلملتّبشكلّ

ّجيّ ًّداّ .قبل ّإعداد ّالكلملتّ ،رمتلج ّإىل ّاصحاول ّعل ّ
ّيتم ّّتشكيل ّمعىن ّ
ّحت ّّ
جيّد ّّ
ّ

مفرداتّالعديدةّلتسهيلّاملواصالتّمعنل.

املفرداتّىيّإحدىّمنّبعضّعنلصرّاللّغةّالّيتّالب ّدّأنّيستويلّملنّّتعلّمّاللّغةّاألجنبيّةّ

لتحايل ّاملهلرة ّاملواصالت ّمع ّّتلكّالّلغةّّ kosakataّ ٔ.يف الّلغةّالعرّبيّةّيعينّاملفرداتّ.
ّالنّصّ
ّاملهمةّيف ّإستيعلب ّالّلغلتّ ،مبل ّيف ّذلك ّالّلغة ّالعرّبيّةّ .فهم ّ
ّوىي ّأحد ّاجلوانب ّّ

املفرداتّ.
ّ
املكتوبّأوّالشفويّ ّوطالقةّاللّغةّالعرّبيّةّيعتمدّإىلّح ّدّّكبًنّعل ّإستيعلب ّ
ّّ

كلملّزادّإّتقلنّاملفرداتّلشخصّ،أصبحتّالقراءةّيفّالفهمّأسهلّ،حيثّأ ّنّالفالحةّ
ّ
ّ،يتم ّّتطويرّإستيعلب ّاملفرداتّمنّقبلّكلّمنّ
يفّالتواصلّبلللغةّالعربيةّسريعلّ.لذلك ّّ
يريدّأنّيكونّبلرعلّيفّاللّغةّ،وخلصةّالعرّبيّةٕ.

سم ّ
حبسب ّّ ،Hornفإ ّن ّاملفردات ّىي ّجمموعة ّعن ّالكلملت ّاليت ّّتشكل ّاللغةّّ .تُ ّ
ّ Kosakataيف ّاللّغة ّالعربيّة ّاملفرداتّ ،يف ّاللّغة ّاإلذمليزية ّّ vocabularyىي ّجمموعة ّعنّ
1

Syaiful Mustofa, Model Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN-Maliki
Press, 3122), hlm. 72.
2
Imam Asrori, Strategi Belajar Bahasa Aab, (Malang: MISYKAT, 3123), hlm. 45.

2

الكلملت ّأو ّخزنة ّالكلملت ّاليت ّيعرفهل ّشخص ّأو ّآخر ّجزء ّمن ّاللغة ّاملعيّنةّ.ىنلكّ

كل ّالكلملت ّالّيت ّيفهمهل ّالشخص ّوميكن ّاستخدامهلّ
مفردات ّّتعريفهل ّأهنل ّجمموعة ّ ّّ
لتشكيلّاجلملّاجلديدة.

ٖ

مهمّوىوّمطلبّأسلسيّومتطلبّيفّّتعلّمّ
أمرّ ٌّ
التّعلمّعل ّأ ّنّّتعلّمّاملفرداتّ ٌّ
إّّتفقّخرباءّ ّ
أجنبيّةّ.ويف ّالواقعّ ،جيب ّعل ّالطّالب ّالّذين ّيتعلّمون ّأي ّلغة ّمعرفة ّمفردات ّاللّغةّ
لغة ّ ّ
بللنّسبةّ
حت ّمن ّاملستحيل ّ ّ
الاعب ّ ّّ
يتم ّدراستهلّ ،دون ّمعرفة ّاملفرداتّ ،سيكون ّمن ّ ّّ
اّليت ّ ّّ

املعنيّةّ.أو ّميكن ّأن ّيقلل ّيفّ
للطّالب ّأن ّيكونوا ّقلدرين ّعل ّإستيعلب ّاملهلرات ّاللّغوية ّ ّ
جيّد ّللمفرداتّٗ.
بداية ّّتعلّم ّالطّالب ّجيب ّأن ّّتكون ّموجهة ّللحاول ّعل ّإستيعلب ّ ّ
يقلل ّإ ّن ّالطّالب ّقلدرون ّعل ّإستيعلب ّاملفردات ّإذا ّكلن ّالطّالب ّإىل ّجلنب ّالقدرةّ

أيضل ّعل ّاستخدامهل ّيف ّاألرقلم ّ(اجلمل)ّبشكلّ
عل ّّتررتة ّأشكلل ّاملفردات ّقلدرين ّ ً
التّواصلّ
كيفيّةّاستخدامهلّيفّ ّ
مبجردّاصحفظّاملفرداتّدونّمعرفةّ ّ
صحيحّ.فهذاّالّيكفيّ ّ
يتم ّّتعليمهمّ
العمليّةّ ،بعد ّأن ّيفهم ّالطّالب ّاملفرداتّّ ّ ،
اصحقيقيّ .لذلك ّيف ّاململرسة ّ ّ

كيفيّةّاستخدامهلّيفّشكلّاللفظّّوالكتلبةّ .
ّ

لغويّة ّال ّميكن ّدعمهمل ّبلملعرفةّ
التّحدث ّوالكتلبة ّومهل ّمهلرات ّ ّ
وبللتّليل ّميكن ّالقول ّأن ّ ّ
ّ

مهملّ
الش ّ
الفعليّةّ.يعترب ّفهم ّاملفردات ّ ّّ
اإلنتلجيّة ّو ّ
ّ
الغنيّة ّو
ّوإستيعلب ّاملفردات ّ ّ
أمرا ّ ً
خايّة ّ ً

ّتنميّةّقدرةّالفردّعل ّالّلغةّاّليتّيتقنهلّ
عمليّةّّتعّلمّالّلغةّأوّ ّ
بشكلّعلمّ،سواءّمنّخاللّ ّ

بللفعل.

3

Syaiful Mustofa, Op. Cit., hlm 72.
Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab,
(Malang: UIN Maliki Press, 3123), hlm. 74.
4

3

لذلك ّميكن ّفهم ّأ ّن ّزيلدة ّإستيعلب ّاملفردات ّىي ّطريقة ّلتحسٌن ّفهم ّالفرد ّأو ّمعرفتوّ
األجنبيّة ّمبل ّيف ّذلك ّاللّغة ّالعرّبيّةّ.ميكن ّخلزانة ّاإلرتلع ّالعريبّ
للمفردات ّيف ّّتعلّم ّاللّغلت ّ ّ

التّحدثّ
وبللتّليلّ،ميكنّالقولّأ ّنّ ّ
التّواصلّوالكتلبةّبتلكّاللّغةّ ّ.
الشخصّيفّ ّ
الكليفّدعمّ ّّ
والكتلبة ّاليت ّىي ّإجلدة ّالّلغةّ ،جيب ّأن ّّتدعمهل ّاملعرفة ّو ّإستيعلب ّامللجستًن ّاألثريلءّ
الفعليّة.
اإلنتلجيّةّو ّ
ّ
و
ّتطوراّدتشيلّمعّ
يفّىذهّاصحللةّّ،تعدّالّلغةّالعرّبيّةّإحدىّلغلتّالعلملّاّليتّشهدتّ ً

التّطور ّاالجتملعي ّللمجتمع ّوالعلومّ ٘.يشجع ّّتطوير ّالعلوم ّوالتكنولوجيل ّبشكل ّمتزايدّ
ّ
جهود ّالتجديد ّيف ّاستخدام ّنتلئج ّالتكنولوجيل ّيف ّعملية ّالتعلمّ .يعد ّّتعلم ّالوسلئلّ
إحدى ّالطرق ّاليت ّيستخدمهل ّاملعلمون ّلتحقيق ّأىداف ّالتعلمّ .حسب ّّتعبًن ّأزىرّ
أرصلدّ ،فإن ّوسلئل ّالتعليمية ّىي ّوسيلة ّاّتالل ّمن ّأجل ّجعل ّأنشطة ّالتعليم ّوالتعلمّ
أكثرّفعلليةّ،كملّأنّوسلئلّاإلعالمّهللّوظلئفّمنّأجلّحتقيقّاألىدافّالتعليمية.

ٙ

الشيء ّاملهم ّالذي ّجيب ّمراعلّتو ّمن ّقبل ّمدرس ّاللغة ّالعربيةّ ،وخلصة ّمدربّ
املفرداتّ ،ىو ّأنو ّجيب ّعليو ّإعداد ّاملفردات ّاملنلسبة ّلطالبوّ.بلإلضلفة ّإىل ّذلكّ ،منّ
أجل ّحتقيق ّىذه ّاالحتيلجلت ّالتعليميةّ ،ىنلك ّحلجة ّإىل ّالوسلئل ّواملفردات ّاملنلسبةّ.
وف ًقل ّلرصد ّالبلحث ّعند ّإجراء ّاملالحظلتّ ،ىنلك ّعدة ّعوامل ّّتؤدي ّإىل ّإستيعلبّ
املفردات ّالعربية ّ(املفردات) ّوىيّ :العلمل ّاألولّ ،اللغة ّالعربية ّىي ّاللغة ّالثلنية ّاليتّ
يتعلمهل ّالطالب ّأثنلء ّّتواجدىم ّيف ّاملدرسة؛ ّالعواملّ ،ال ّيزال ّاملعلمون ّيستخدمونّ
أسلليب ّالتعلم ّ(ّ ،)konvensionaحبيث ّيشعر ّالطالب ّبلمللل ّواليقظةّ .العلمل ّالثللثّ،
5

Syaiful Mustofa, Op. Cit., hlm.2.
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 3122) ,
Cetakatan ke-25, hlm. 3.
6

4

ّتنوعلّ ،بسبب ّنقص ّالوسلئل ّالداعمة ّاليت ّميكن ّأنّ
استخدام ّالوسلئل ّالتعليمية ّاألقل ّ ً

جتذب ّالطالب ّعندمل ّيشرح ّاملعلم ّامللدةّ .غللبًل ّمل ّّتستخدم ّطريقة ّاحمللضرة ّواألسئلةّ
واألجوبة ّواستخدام ّاصحزم ّكأوراق ّعمل ّّ )Lembar Kerja(ّ LKعند ّّتقدمي ّاملواد ّحبيثّ

يشعرّالطالبّبلملللّبسرعةّ.يتمثلّأحدّأشكللّاالبتكلرّاليتّميكنّللمدرسٌنّالقيلمّهبلّ
يف ّاستخدام ّوسلئل ّّتعليمية ّدمتعة ّووف ًقل ّألىداف ّالتعلم ّاليت ّيتعٌن ّحتقيقهلّ ،أيّ
الاورة ّفعللة ّللغلية ّحيث ّيقوم ّالطالبّ
بلستخدام ّوسلئل ّاإلعالم ّاملاورةّ ،ألن ّوسلئل ّ ّ
بللتقلطّوفهمّاملفرداتّالعربيةّاليتّيتمّّتدريسهلّبسرعة.
ّتعلم ّالوسلئل ّىي ّكل ّاألشيلء ّاليت ّّتنقل ّالرسلئلّ ،وميكن ّأن ّحتفز ّاألفكلرّ
واملشلعرّ،ورغبلتّالطالبّحتّيتمكنواّمنّّتشجيعّإنشلءّعمليلتّالتعلمّيفّالطالبّ.
فيمل ّيتعلق ّبفوائد ّوسلئل ّالتعلمّ ،فهي ّّتسهيل ّالتفلعل ّبٌن ّاملعلمٌن ّوالطالب ّحبيثّ
وضوحل ّوإثلرةّ
ّتكون ّأنشطة ّالتعلم ّأكثر ّفعللية ّوكفلءةّ ،وّتابح ّعملية ّالتعلم ّأكثر ّ ً

لالىتملم.

كلمة ّ"وسلئل" ّّتأيت ّمن ّالالّتينية ّّ ،Mediusواليت ّّتعين ّحرفيل ّ"األوسل""ّ ،وسيل"ّ
أو ّ"مقدمة"ّ.يف ّاللغة ّالعربيةّّ ،تعترب ّالوسلئل ّوسيال ّ(ّ )wasāilدمل ّيعين ّّتسليم ّالرسللة ّمنّ
املرسل ّإىلّمستلمّالرسللةّ.الوسلئل ّحسبّاخلرباءّعل

ّسبيل ّاملثللّGearlachّ،وّّElyوّ

M. Sorby Sutikno؛ ّإنسلن ّأو ّملدة ّأو ّحدث ّيبين ّالظروف ّاليت ّدتكن ّالطالب ّمنّ
اكتسلب ّاملعرفة ّأو ّاملهلرات ّأو ّاملواقفّ .بينمل ّ(ّ AECTرابطة ّالتعليم ّوّتكنولوجيلّ
االّتالالت)؛ّرتيعّالنملذجّوالقنواتّاملستخدمةّلنقلّالرسلئلّواملعلوملت.

5

وف ًقل ّلعبد ّالعليم ّإبراىيم ّكمل ّنقلت ّعنو ّHermawan

ّ Acepيف ّكتلبوّ ،فإنّ

جداّألهنلّميكنّأنّّتثًنّسعلدةّالطالبّوإثلرهتمّوجتددّزتلسهمّ،
الوسلئلّالتعليميةّمهمةّ ً
شعوراّبللبهجةّللمدارسّ،وميكنّأنّّتعززّاملعرفةّّ،وّتنشطّالتعلمّبسببّاالستخدامّ
وّتثًنّ ً

حيتلج ّاإلعالم ّإىل ّاصحركة ّوالعملّ.لذلكّ ،مهمل ّكلن ّاملوضوعّ ،خلصة ّاللغة ّالعربيةّ ،فإنّ
استخدامّالوسلئلّأمرّمهمّللغليةّ،ألنوّجيعلّعمليةّالتعلمّأسهلّللطالب.

ٚ

وف ًقل ّل ّّ ،Flemingفإن ّالوسلئل ّالتعليمية ّأو ّالوسيط ّىي ّسبب ّأو ّأداة ّّتتدخلّ
يف ّالطرفٌن ّوّتالصحهملّ.ومع ّذلكّ ،وفقل ّللجمعية ّالوطنية ّللتعليم

National Educatio

ّ ،Associationوّتعريف ّوسلئل ّاإلعالم ّبلعتبلرىل ّأشكلال ّمن ّاالّتالالت ّاملطبوعةّ
والاوّتية ّواملعدات ّعل ّحد ّسواءّ ،وبللتليلّ ،ميكن ّالتالعب ّهبل ّالوسلئل ّالتعليميةّ،
ورؤيتهلّ،ومسلعهلّأوّقراءهتل.
وف ًقل ّملل ّذكره ّّ Yusuf Hadi Miarsيف ّأحد ّمقلالّتوّ ،فإن ّحتديد ّالوسلئل ّالتعليميةّ
كشيء ّميكن ّاستخدامو ّلتحفيز ّأفكلر ّالطالب ّومشلعرىم ّواىتململهتم ّورغبلهتمّ
السلبقةّ،ميكنّاستنتلجّ
لتشجيعّعمليةّالتعلمّلدىّالطالبّ.منّبعضّالتعلريفّاملذكورةّ ّ

أن ّالوسلئل ّالتعليمية ّىي ّأداة ّّتستخدم ّلتوفًن ّاملعلوملت ّواألفكلر ّوجزء ّال ّيتجزأ ّمنّ
عملية ّالتعليمّوالتعلمّلتحقيقّاألىدافّالتعليميةّبشكلّعلمّوأىدافّالتعلم ّيفّاملدارسّ
بشكلّخلص.

ٛ

7

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 3124), hlm. 336.
8
Sitti Hasnah, “pembelajaran kosakata (mufrodat) Bahasa Arab Melalui Media Gambar
Untuk Meningkatkan Minat BelajarMahasiswa Pada Jurusan Pai Fakultas Tarbiyah Iain Palu”,
Istiqra Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 4 No. 2 (Juni 3126), hlm. 329

6

الاور ّىي ّنتيجة ّوالدة ّاملشلعر ّواألوىلم ّيف ّشكل ّخدوشّ .ميكن ّأن ّّتكونّ
ّتقليدا ّللبضلئع ّواألشخلص ّواصحيوانلت ّوالنبلّتلت ّومل ّإىل ّذلكّ .وبللتليل ّفإنّ
الاور ّ ً
أيضل ّأن ّّتكونّ
وسلئل ّالاور ّاملزعومة ّىي ّوسيلة ّأو ّمقدمة ّيف ّشكل ّخدوش ّأو ّميكن ّ ً

ّتقليدا ّللبضلئع ّواألشخلص ّواصحيوانلت ّوالنبلّتلت ّومل ّإىل ّذلك ّمن ّمرسل ّالرسللة ّإىلّ
ً
املستلم.

ٜ

وف ًقل ّلّّ Johar Permanaوّّ ،ّ Mulyani Sumantriفإن ّوسلئلّالاورة ّىي ّنتيجةّ
لاور ّألحداث/أشيلء ّخمتلفةّ ،وىي ّموضحة ّيف ّشكل ّصور ّوخطوط ّو ّكلملت ّورموزّ
وصورّٔٓ.عالوة ّعل ّذلكّ،وف ًقل ّلسودانل ّوّ(ّ ،ّ)Rivai supartinahفإهنم ّيناون ّعل ّأنّ
الاور ّىي ّأبسط ّالرسلئل ّاملرئية ّوعملية ّوسهلة ّالرتكيب ّواليت ّيبحث ّعنهل ّالطالبّ
كثًناّ،وخلصةّالاورّامللونة.
ً

ٔٔ

وف ًقل ّلـ ّّ ،Agus F. Tangyongوآخرونّ ،ميكن ّأن ّّتكون ّالاورة ّاملستخدمة ّيفّ
شكل ّصور ّمتحركة ّمتعددة ّوف ًقل ّللنوع ّاملطلوب ّمن ّالكلمة ّ(الفعل)ّ ،ورسم ّالكلئنلتّ
املختلفة ّالالزمة ّ(أنواع ّاألمسلء)ّ ،ورسم ّأشكلل ّخمتلفةّ ،ورسم ّخمتلف ّأنواع ّمن ّالظروفّ
لتضمٌنّاالحوالّ(الفيضلنلتّواالنفجلراتّالربكلنيةّ،وملّإىلّذلك).

ٕٔ

السلبقّ ،ميكن ّاالستنتلج ّأن ّوسلئل ّالاورة ّىي ّعبلرة ّعنّ
ً
استنلدا ّإىل ّالرأي ّ ّ

وسلئل ّلاور ّاألحداث ّأو ّاألشيلء ّاملختلفة ّكمل ّىو ّموضح ّيف ّشكل ّصورّ ،عمليةّ
9

Ibid.
Mulyani Sumantri dan Johar Permana. Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2999), hlm. 244
10

11

Supartinah. Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Melalui Terknik
Pembelajaran Bercerita Gambar Seri. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan 3122), hlm. 21
12
Agus F. Tangyong. Pengembangan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak. (Jakarta:
Grasindo, tahun 2995), hlm. 259
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وسهلة ّالانعّ ،ومهتمة ّبللطالبّ ،وحتتوي ّعل ّمواد ّأو ّمواضيع ّيتم ّّتدريسهلّ.لذلكّ،
ميكن ّاستخدام ّالاور ّكوسلئل ّيف ّأنشطة ّحفظ ّاملفردات ّأو ّحفظهل ّألن ّالاور ّميكنّ
أن ّحتتوي ّعل ّمواد ّأو ّموضوعلت ّأو ّرسلئل ّبارية ّيتم ّّتدريسهل ّحت ّيتمكنوا ّمنّ
جذبّانتبلهّالطالبّواىتملمهمّويتوقعّمنهمّحتسٌنّإّتقلنّاملفرداتّالعربية.
من ّبعض ّاملعلين ّاملذكورةّ ،من ّالواضح ّأن ّوسلئل ّالتعليمية ّىي ّأداة ّيستخدمهلّ
جداّيفّعملية ّالتعلمّحبيثّميكنهلّإثلرةّزتلسّالطالبّوفرحهمّيفّ
املعلمونّوىيّمهمةّ ً
عمليةّالتعلمّ،وخلصةّّتعلمّاللغةّالعربيةّ .
يف ّعملية ّالتعلمّ ،ىنلك ّأنواع ّخمتلفة ّمن ّالوسلئل ّاليت ّميكن ّاستخدامهلّ ،مبل ّيفّ
ذلك:
ٔ .املسلعدةّالسمعيةّ)(audio aids؛ّوسلئلّلتعليمّاللغةّاألجنبيةّاليتّّتتطلبّمنّالطلبةّ
استخدامّاصحواسّالسمعيةّيفّالغللبّىيّالراديوّأوّجهلزّالتسجيلّأوّبعضّاآلالتّ
املوسيقيةّ .
ٕ .املسلعدةّالبارية  (visual aids).مييلّىذاّالنوعّمنّالوسلئلّالّيتّأسهلّيفّاصحاولّ
ألنوّميكنّصنعوّأوّاختيلرهّمنّموادّّتسهلّاصحاولّعليهلّنسبيًلّوغللبّلًّملّّتوجدّيفّ
اصحيلةّاليوميةّ،وذتنهلّرخصّحتّبدونّّتكلفةّعل ّاإلطالقّ.مثلّ:السبورةّ
واملسلعداتّالباريةّوالاورّوالرسوملتّوالبطلقلتّوملّشلبوّ .
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ٖ .املسلعدة ّالسمعية ّالبارية

ّ(aids

ّ .)audio-visualميكن ّّتانيف ّىذا ّالنوع ّمنّ

الوسلئل ّإىل ّثالث ّجمموعلت ّرئيسيةّ ،وىي ّكلئنلتّحقيقية ّ( ،)real objectsكلئنلتّ
صغًنةّ(ّ،)miniaturesوكلئنلتّخلصة.

ٖٔ

يف ّىذه ّاصحللةّ ،يركز ّالبلحث ّأكثر ّعل ّالوسلئل ّاملرئيةّ ،أي ّالاورّ .وسلئلّ
الاورةّىيّنوعّواحدّمنّالوسلئلّاملوجودةّ،واليتّميكنّاستخدامهلّكمقدمةّيفّالتعلمّ.
ّ
الاورة ّيف ّصورة ّصورّ ،لوحلتّ ،رسوم ّمتحركةّ ،ومل ّإىل ّذلكّ.
ىذا ّالنوع ّمن ّوسلئل ّ ّ
ميكن ّّتفسًن ّالاور ّعل ّأهنل ّّتقليد ّللبضلئع ّ(األشخلصّ ،اصحيوانلتّ ،النبلّتلتّ ،إخل)ّ.
ميكن ّللمدرسٌن ّاستخدام ّىذه ّالوسلئل ّبفعللية ّيف ّأنشطة ّالتعليم ّوالتعلمّ ،وعل ّكلّ
مستوىّّتعليميّويفّختاالتّخمتلفة.

ٗٔ

اورة ّميكنّ
من ّاملفهومّ ،ميكن ّفهم ّأن ّىذه ّالوسلئل ّىي ّصورة ّأو ّوسلئل ّال ّ
أيضل ّأداةّ
استخدامهل ّبفعللية ّمن ّقبل ّاملعلم ّيف ّأنشطة ّالتعليم ّوالتعلمّ .الاورة ّىي ّ ً
ميكنهلّّتوضيحّكلمةّحتّميكنّفهمهلّبسهولة.

الاورة ّأن ّّتسلعد ّالطالب ّوّتشجعهم ّعل ّإثلرة ّاىتملمهمّ
ميكن ّلوسلئل ّ ّ
بللدرسّ.سلعدىمّيفّّتطويرّاملهلراتّاللغويةّواألنشطةّالفنيةّوالبيلنلتّاإلبداعيةّيفّسردّ
القاص ّوالتمثيل ّوالقراءة ّوالكتلبة ّوالرسم ّوالرسمّ ،ومسلعدهتم ّعل ّّتفسًن ّوّتذكرّ
حمتويلتّموادّالقراءةّمنّالكتبّاملدرسية.
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أيضل ّعملية ّّتعلم ّميكن ّأن ّّتسلعد ّاملعلمٌن ّيف ّنقلّ
ّتعد ّوسلئل ّ ّ
الاورة ّىذه ّ ً

الرسلئل ّيف ّمواد ّّتعليمية ّميكن ّأن ّّتربط ّاملواد ّالسيلقية ّأو ّاملواد ّالواقعية ّاليت ّيتم ّّتدريسهلّ

وإبداعل ّيفّ
دائمل ّليكونوا ّأكثر ّنشلطًل ّ ً
للطالبّ ،لذلك ّّتتم ّمراقبة ّالطالب ّوّتوجيههم ّ ً

عملية ّالتعلم ّيف ّحتقيق ّنتلئج ّالتعلمّ ،ألن ّنتلئج ّالتعلم ّىي ّدليل ّعل ّعملية ّيقوم ّهبلّ
شخص ّمل ّللحاول ّعل ّسلوك ّجديد ّككل ّنتيجة ّململرستو ّاخللصةّ ،حبيث ّّتكونّ
نتلئج ّالتغيًنات ّيف ّالتفلعالت ّمع ّالبيئةّ ٔ٘.لذلك ّيف ّىذه ّاصحللةّ ،استخدم ّالبلحثّ
الاورةّلتحسٌنّإستيعلبّالطالبّللمفروضلت.
وسلئلّ ّ
األول ّ ّيف ّاملدرسة ّاملتوسطةّ
بعد ّمقلبلة ّمع ّمدرس ّاللغة ّالعربية ّيف ّالاف ّ ّ

اإلسالمية ّنور ّالفالح ّّتلذمونج ّبلرو ّأن ّمعظم ّالطالب ّلديهم ّاىتملم ّومستوى ّمنّ
االىتملم ّيقل ّاىتملمهم ّبلملواد ّالعربيةّ ،ألن ّالطالب ّالذين ّيتعلمون ّاللغة ّالعربية ّىوّ
موضوعّياعبّعل ّالطالبّاالستمتلعّبوّ،ألنّاللغةّالعربيةّىيّلغةّأجنبيةّ،فإنّعمليةّ
األولّ ّيف ّاملدرسةّاملتوسطة ّاإلسالميةّنورّالفالحّ
ّتعلم ّطالب ّاللغة ّالعربية ّيف ّالاف ّ ّ
ّتلذمونج ّبلرو ّالمبونجّاجلنبيّةّمل ّزالت ّّتواجو ّصعوبة ّيف ّحفظ ّاملفردات ّالعربيةّ.مشكلةّ

عدم ّإستيعلب ّاملفردات ّىي ّمشكلة ّجتعل ّمن ّالاعب ّّتطوير ّاملواد ّيف ّاملستوى ّالتليلّ،

وحفظ ّاملفردات ّالعربية ّال ّيزال ّىنلك ّالعديد ّمن ّالطالب ّالذين ّيعلنون ّمن ّالاعوبلتّ
وعدم ّاصحملس ّيف ّمتلبعة ّّتعلم ّاللغة ّالعربيةّ ،ويظهر ّذلك ّعندمل ّيشرح ّاملعلم ّاملواد ّىنلكّ
بعضّالطالبّالذينّيلعبونّمعّبعضهمّالبعضّأصدقلئوّ.يفّعمليةّالتعلمّ،يشرحّاملعلمّ
امللدة ّلفرتة ّوجيزة ّويقرأ ّاملفردات ّالعربيةّ ،مث ّيقوم ّاملعلم ّبتعيٌن ّمهلم ّللطالب ّوالطالبّ
15
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العلملٌن ّعل ّأسئلة ّاململرسة ّاليت ّمت ّطرحهل ّيف ّكتلب ّمنهج ّاللغة ّالعربية ّلعلم ّّٖٕٔٓ
الذيّقدموّاملعلمّللطالب.

ٔٙ

بنلءًّعل ّاملالحظلتّاليتّأبداىلّالبلحثّيفّمدرسيّاللغةّالعربيةّلطالبّالافّ
ّ
األولّ ّيف ّاملدرسةّاملتوسطة ّاإلسالميةّنورّالفالح ّّتلذمونج ّبلرو ّالمبونجّاجلنبيّةّّ،عل ّ
ّ
بيلنلت ّأولية ّّتفيد ّبأن ّاملعلمٌن ّيف ّأنشطة ّالتعلم ّاملفردات ّال ّيستخدمون ّسوى ّوسلئلّ

السبورةّالبيضلءّوالعالملتّوالكتب ّفقطّ.ىنلّملّيستخدمّاملعلمّوسلئلّالتعلمّاألخرىّ.
ىذا ّيؤدي ّإىل ّإستيعلب ّالطالب ّلتكون ّمنخفضةّ .يتضح ّىذا ّمن ّخالل ّالبيلنلتّ
األولّ ّيف ّاملدرسةّاملتوسطة ّاإلسالميةّنورّ
األولية ّعن ّإستيعلب ّاملفردات ّلطلبة ّالاف ّ ّ

الفالحّّتلذمونجّبلروّالمبونجّاجلنبيّةّ .

اجلدولّٔٔ.
اتّالْ َم ْد ِرسّيَةّطالبّ
بيلنلتّإستيعلبّالطالبّملفروضلتّيفّبراسيكلّاملوادّ ْاأل ََد َو ُ
األولّّيفّاملدرسةّاملتوسطةّاإلسالميّةّنورّالفالحّّتلذمونجّبلروّالمبونجّاجلنبيّة
الافّ ّ
KETERANGAN
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas

NILAI
71
11
71
11
61
71
11
11
56
71
11
71
51
11
71

KKM
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

NAMA
Ahmad Wahyu Firmansyah
Angelita
Apriliyana
Astiana
Ayu Suryani
Ayu Tuaisyah
Citra Puspita Lestari
Damar Maulana Ilham
Dimas Miftahul Ulum
Egy Pratama
Elsa Safitri
Fajar Agmagita
Ibnu Zaky
Indri Yani
Kgs. M. Irfan
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No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
11.
12.
13.
14.
15.
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16.
17.
18.
19.
21.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
31.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
41.
41.

Khoirul Mustafa
Linda Selsia
M Anwar
M Apriansyah
M Rifkiansyah
Mahendra
Marsanda
Marsya Tri Ananda
Mita
Muhammad Saifullah
Nurul Anes
Nurul Hidayah
Permatasari
Pitri Yanah
Reza Dwi Putra
Saepudin Rizal
Sendy Pratama
Siti Zahroturrifqoh
Sri Rezeki
Tatia Riska
Wahyudin
Zihan Eva Rosalita
Virgie Syahrezi
Khofal Alkatami
Leo Agustian
Aji Saputra
Tuntas

Tidak Tuntas

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

56
71
71
11
61
56
11
11
61
51
11
71
11
11
56
11
11
61
61
71
71
51
11
71
11
51
26 orang
(473)

Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas

37 orang
(753)

ّ
ّاألول ّ ّيف
ّ ّ  ّقلئمة ّالدرجلت ّلنتلئج ّاختبلر ّإستيعلب ّاملفردات ّلطلبة ّالاف:املادر
ّ .املدرسةّاملتوسطةّاإلسالميةّنورّالفالحّّتلذمونجّبلروّالمبونجّاجلنبيّة

ّشخال
ّ
ً ّ ّٔ٘  ّميكن ّمالحظة ّأن ّمن ّبٌن ّٔٗ ّطللبًل ّأدتوا،السلبق
ّ ّ بنلءً ّعل ّاجلدول
ّّىذا ّيدل ّعل ّأن.)ٝٙٔ(ّ شخال
ً ّ ّٕٙ  ّوأولئك ّالذين ّمل ّيكملوا ّبعد ّىنلك،)ٖٜٝ(
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وبنلءً ّعل ّالوصف ّأعالهّ ،منّ
منخفضلّ ّ ،
إستيعلب ّالطالب ّللمفروضلت ّال ّيزال ّ
ً
الضروريّالتغيًنّالذيّقدموّاملعلمّملواصلةّحتسٌنّإستيعلبّالطالبّللمفروضلتّبشكلّ
أفضلّ،أيّبلستخدامّالاورّالتعليميةّ .
ّ

ب.

تحقيق المشكلة
بنلءًّعل ّخلفيةّاملشكلةّاليتّميكنّحتقيقهلّعل ّالنحوّالتليلّ :
ّ
ٔ .يقلّاىتملمّالطالبّواىتملمهمّبتعلمّاللغةّالعربية.
ٕ .يواجوّالطالبّصعوبةّيفّحفظّاملفرداتّالعربية.
ٖ .ازمفلضّقيمةّإستيعلبّاملفرداتّالعربيةّ .
ج .تحديد المشكلة
استنلدا ّإىل ّحتديد ّاملشكالت ّومشكالت ّاخللفية ّاليت ّمت ّّتقدميهلّ ،يقار ّالبلحث ّيفّ
ً
ّتنفيذ ّىذه ّالدراسة ّاملشكلة ّعل  "ّ:حتسٌن ّإستيعلب ّاملفردات ّالعربية ّبلستخدام ّوسلئلّ

املتوسطة ّاإلسالمية ّّتلذمونج ّبلرو ّالمبونجّ
ّ
األول ّبلملدرسة ّ ّ
الاورة ّلدى ّطلبة ّالاف ّ ّ
اجلنوبيّةّ".

د .مشكلة البحث
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عند ّاخلروج ّمن ّخلفية ّاملشكلة ّالسلبقةّ ،قلم ّاملبلحث ّيف ّىذه ّالدراسة ّبايلغة ّاملشكلةّ
الاورةّحتسٌنّإستيعلبّاملفرداتّالعربيةّ
عل ّالنحوّالتليل"ّ:ىلّميكنّالستخدامّوسلئلّ ّ
املتوسطةّاإلسالميةّّتلذمونجّبلروّالمبونجّاجلنوبيّة؟" ّ
األولّبلملدرسةّ ّ
لديّطلبةّالافّ ّ
ّ
ّ

ه .أهداف البحث وفوائده
ملعرفةّملّإذاّكلنّاستخدامّوسلئلّالاورّميكنّأنّحيسنّإستيعلبّاملفرداتّالعربية لديّ
املتوسطةّاإلسالميةّّتلذمونجّبلروّالمبونجّاجلنوبيّة.
األولّبلملدرسةّ ّ
طلبةّالافّ ّ
يأملّاملؤلفّأنّّتكونّنتلئجّىذهّالدراسةّمفيدةّلـ:
ّأ .للطالب
األول.
ٔ) معرفةّنتلئجّّتعلمّإستيعلبّاملفرداتّالعربيةّلطالبّالافّ ّ

ٕ) اصحاول ّعل ّجتلرب ّمثًنة ّلالىتملم ّيف ّّتعلم ّاملواد ّالعربية ّمن ّخالل ّوسلئلّ
الاورةّالتعلم.
ّ
ٖ) حتسٌنّحلفزّالطالبّليكونواّأكثرّنشلطًلّيفّالتعلمّبسببّالراحةّاليتّاكتسبوىلّ
األولّ
يف ّاملواد ّالتعليمية ّيف ّاملواد ّالعربية ّإىل ّوسلئل ّ ّ
صورة ّلدي ّطلبة ّالاف ّ ّ
املتوسطةّاإلسالميةّّتلذمونجّبلروّالمبونجّاجلنوبيّة.
بلملدرسةّ ّ

ب .للمعلمٌن
ّ
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ٔ) ٔكأداة ّمسلعدة ّلتدريس ّاملواد ّالعربية ّيف ّاملدرسةّنورّالفالح ّّتلذمونج ّبلروّ
المبونجّاجلنبيّة.

ٕ) حتفيزّاإلبداعّاملعلمّيفّّتطويرّالتعلمّالوسلئلّاملتعددة.
ٖ) إضلفة ّنظرة ّثلقبة ّاملعلم ّإىل ّوسلئل ّالتعلم ّالبديلة ّاليت ّّتكون ّدمتعة ّومفيدةّ
ألنشطةّالتعلم.
صورةّالتعلمّاإلعالمي
ٗ) زيلدةّحلفزّاملعلمٌنّعل ّاستخدامّ ّ
ج .للمدارس
ّ
وسلئلّالاورة.
كمعيلرّللفاولّاألخرىّلتطويرّطالهبمّيفّاستخدامّ
ّ
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الباب الثاني
أساس نظري
أ .تحسين إستيعاب المفردات العربية
 .1تعريف تحسين إستيعاب المفردات
التحسُت عبارة عن عملية أو طريقة أو عملية زيادة (اجلهد واألنشطة وما إىل
ذلك) 1.التحسُت يف ىذه احلالة ىو عملية لزيادة ادلعرفة حول ادلفردات للطالب ،بينما
يعٍت " اإلستيعاب " العملية أو الطريقة أو التصرف أو التمكُت أو الفهم أو القدرة على
االستخدام ادلعرفة ،ادلخابرات ،وىلم جرا.2
وف ًقا ألمحد أفندي ادلفردات ىي إحدى من عناصر اللغة اليت غلب أن يتقنها

متعلمو اللغة األجنبية حىت يتمكنوا من اكتساب مهارات التواصل مع تلك اللغة.3

وفقا ذلورن ،ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تشكل لغة .ادلفردات أو باللغة
العربية تسمى  ،mufrodatباللغة اإلصلليزية ادلفردات عبارة عن رلموعة من الكلمات أو
كنوز الكلمات ادلعروفة من قبل شخص أو كيان آخر ميثل جزءًا من لغة معينة .ىناك
عرفها على أهنا رلموعة من مجيع الكلمات اليت يفهمها الشخص ومن ادلرجح
مفردات تُ ّ
أن تُستخدم لتجميع مجل جديدة.4

5

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. 2. hlm. 9911.
Ibid, hlm. 604.
3
Ibid, hlm. 926.
4
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki
Press, 2099), h 69.
2
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وفقا ذلورنيب كما نقلت عن عزيز

Fachrurrozi

أوضح أن )1( :ادلفردات ىي

قائمة من الكلمات يف كتاب مع تعريفات أو ترمجات )2( .ادلفردات ىي إمجايل عدد
الكلمات اليت (مع القواعد اليت جتمعها) تشكل لغة 5.وف ًقا دلفردات

Radliyah

( Zaenuddinادلفردات) ىو جزء أساسي من تعلم اللغة ،ألن طبيعة اللغة ىي رلموعة من
ادلفردات (اللغة رلموعة من ادلفردات).

6

بناءً على ما ورد السابق ،ميكن القول أن ادلفردات ىي عبارة عن رلموعة من الكلمات
ادلعروفة من قبل شخص أو رلموعة ،أو جزء من لغة معينة .وادلفردات ىو أىم عنصر
غلب أن يتقنو شخص ما لتعلم اللغات ،وخاصة اللغات األجنبية مثل العربية.
لذلك ميكن فهم أن زيادة إستيعاب ادلفردات ىي طريقة لتحسُت فهم الفرد أو
معرفتو للمفردات يف تعلم اللغات األجنبية.
باإلضافة إىل ذلك ،إستيعاب ادلفردات يدعم إىل حد كبَت أربعة إجادة اللغة.
تعتمد جودة ادلهارات اللغوية بوضوح على كمية ادلفردات وجودهتا .كلما كانت لغتنا
مفردات أكثر ثراء ،كلما زاد احتمال أننا سنكون متمكنُت يف اللغة .ما مدى أعلية دور
ادلفردات يف كتب اللغة كما ذكر غونتور تارغلان كما يلي:
أ .كمية ونوعية ومستوى وعمق ادلفردات الشخص ىو أفضل مؤشر الشخصية
لنموه العقلي.

5

Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:
PustakaCendeka Utama, 2099), hlm. 21.
6
Radliyah Zaenuddin dkk, Metodogi & Startegi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab,
(Yogyakarta :Pustaka Rihlah Group, 2005), hlm. 11.
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ب .تطوير ادلفردات ىو تطور مفاىيمي ،وىو ىدف تعليمي أساسي لكل مدرسة أو
كلية.
أيضا تطور مفاىيمي؛
ج .كل التعليم من حيث ادلبدأ ىو تطوير ادلفردات وىو ً

د .سيتأثر برنامج منهجي لتطوير ادلفردات بالعمر واجلنس والدخل والقدرات الفطرية
والوضع االجتماعي؛

ه .العوامل اجلغرافية تؤثر أيضا على تطوير ادلفردات.
و .كما ىو احلال يف عملية القراءة اليت ترشد الشخص من اجملهول يف اجتاه غَت
معروف أو غَت معروف ،غلب أن تذىب دراسة ادلفردات الفعالة يف نفس
االجتاه ،من الكلمات ادلعروفة إىل الكلمات غَت ادلعروفة أو غَت ادلعروفة.

7

نظرا ألن أحد
وبالتايل ميكننا أن نفهم أن ادلفردات ذلا دور يف ادلهارات اللغويةً .
العوامل احملددة جلودة مهارات اللغة لدى الطالب ،فإن األكثر أعلية ىو كمية ونوعية
ادلفردات اليت دتلكها وتتقنها.
 .2أهداف التعلم المفردات
وف ًقا لسيلف مصطفى ،فإن األىداف العامة لتعلم مفردات اللغة العربية ىي كما يلي:
أ .تقدمي مفردات جديدة للطالب ،من خالل مواد القراءة وادلواد ادلطابقة.
ب .تدريب الطالب أو الطالب ليكونوا قادرين على نطق ادلفردات بشكل صحيح
وصحيح ألن النطق اجليد والصحيح ميكن أن يؤدي إىل مهارات جيدة يف
التحدث والقراءة.
Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kosakata , (Bandung: Angkasa, 2099), hlm. 3.
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ج .فهم معٌت ادلفردات ،سواء كانت داللة أو معجمية (قائمة بذاهتا) وعند
استخدامها يف سياق مجل معينة (معٌت داللة وضلوية).
د .القدرة على تقدير وعمل ادلفردات يف التعبَت الشفوي (حتدث) والكتابة (الكتابة)
وفقا للسياق الصحيح.

8

بناءً على الوصف السابق ،ميكن فهم أن تعلم ادلفردات لو أىداف عامة وأىداف زلددة،

ومن ىذه األىداف يف ىذه الدراسة يتوقع من الطالب أن يكونوا قادرين على قراءة

ادلفردات بنطق جيد وصحيح ،وقادر على فهم معٌت ادلفردات ،وقادر على استخدام
ادلفردات يف شكل مجلة.
 .3أنواع المفردات
وف ًقا للثيماء ،مقتبسة من  ،Syaiful Mustofaيصنف ادلفردات ( )kosakataعلى
النحو التايل:
أ .ادلفردات يف سياق إجادة اللغة
 )1ادلفردات لفهم (فهم ادلفردات) كل من اللغة ادلنطوقة (احملادثة) والنص (القراءة).
 )2حتدث ادلفردات .حتتاج إىل استخدام ادلفردات الصحيحة ،رمسيًا (رمسي) وغَت
رمسي (عادي).
وصحيحا
جيدا
 )3ادلفردات للكتابة (كتابة ادلفردات) .يلزم اختيار ادلفردات ليكون ً
ً
حىت ال يتم تفسَتىا من قبل القراء.

Syaiful Mustofa, Loc.Cit, hlm. 63

1
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ب .ادلفردات حسب معناىا
 )1الكلمات األساسية (مفردات احملتوى) ىي ادلفردات األساسية اليت جتعل الكتابة
صاحلة  ،على سبيل ادلثال األمساء واألفعال وغَتىا.
 )2وظيفة الكلمات (الكلمات وظيفة) .الكلمات اليت توحد ادلفردات واجلمل
لتشكيل التعرض اجليد يف الكتابة .على سبيل ادلثال رسائل اجلرة،

adawat

 ،istifhamوىكذا.
 )3الكلمات اجملمعة (كلمات اجملموعة) ىي مفردات ال ميكن أن تقف مبفردىا،
ولكن يتم درلها مع كلمات أخرى لتكوين معان سلتلفة .على سبيل ادلثال،
رغب ميكن أن يعٍت اإلعجاب إذا اقًتن بينما إذا كانت الكلمة عن متبوعة بـ
رغب عنها فإهنا تعٍت الكراىية أو الكراىية.

9

ج .ادلفردات وفقا لالستخدام
 )1ادلفردات النشطة (الكلمات النشطة) ،وادلفردات ادلستخدمة يف اللغات ادلنطوقة
وادلكتوبة مسموعة ومعروفة من خالل قراءات سلتلفة.
 )2كلمات سلبية ،كلمات يُتوقع أن تُفهم عند القراءة أو االستماع ،ولكن ال
10
تُستخدم يف أنشطة الكالم أو الكتابة اليومية.
 .4معنى وظيفة المفردات
من حيث الوظيفة ،ميكن تقسيم ادلفردات إىل قسمُت :ادلفردات ادلعجمية وادلفردات
الوزيفية .األول ىو ادلفردات اليت ذلا معٌت يف القاموس مثل البيت ،القلم ،السيارية
1

Syaiful Mustafa, Op. Cit, hlm. 65 .
Muhammad Khuli Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Basan
Publishing,2090), hlm. 11
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(البيت ،القلم ،السيارة) .بينما الثاين عبارة عن مفردات حتمل وظيفتُت ،على سبيل
ادلثال حروف اجلرة ،أمساء ادلعجل ،دومَت ،وما إىل ذلك.

11

ميكن تقسيم معٌت الكلمة إىل قسمُت ،وعلا ادلعٌت الرمزي
(.)idhafi

()ashli

وادلعٌت الضمٍت

ادلعٌت ادلقصود ىو ادلعٌت الوارد يف القاموس .ىناك نوعان من ادلعاين الداللة ،

وعلا ادلعٌت احلقيقي وادلعٌت اجملازي .كلمة األم ذلا معٌت جوىري "األم اليت تلد" .يف حُت
أيضا
أن كلمة األم يف "أم الكتاب" حتتوي على معٌت رلازي .ميكن دتييز ادلعٌت الداليل ً

بُت ادلعٌت األصلي ومعٌت ادلصطلح .تعٍت كلمة اذلاتف يف األصل "األشخاص
الصاخبُت"يف حُت أن معٌت ادلصطلح ىو "اذلاتف".
ادلعٌت الداللة ،ىو ادلعٌت اإلضايف الوارد يف الفروق الدقيقة أو االنطباعات اخلاصة كنتيجة
لتجربة مستخدمي اللغة ،على سبيل ادلثال ،كلمة األم معٌت داللة ىي احلب واحلماية.

12

لذلك ميكن القول أن ادلعٌت الداليل ىو ادلعٌت احلقيقي بينما ادلعٌت الداليل ىو ادلعٌت
الذي ليس يف الواقع.
 .5تقنيات تعلم المفردات
 )1استمع إىل الكلمة
امنح الطالب لالستماع إىل الكلمات اليت يتحدثها ادلعلم ،سواء من خالل
أنفسهم أو يف اجلمل .إذا مت إتقان عنصر الصوت للكلمة من قبل الطالب،
فمن مث يف تكرارين أو ثالثة ،يكون الطالب قادرين على االستماع بشكل
صحيح.
Syaiful Mustofa, Op. Cit., h. 66.
Ibid., hlm. 926
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 )2قل الكلمة
وفر الفرص للطالب ليقولوا الكلمات اليت مسعوىا .إن قول كلمة جديدة يساعد
الطالب على تذكرىا لفًتة أطول.
 )3استمع إىل معٌت الكلمات
إعطاء معٌت للكلمة الطالب قدر اإلمكان لتجنب الًتمجة ،ما مل يكن ىناك
طريقة أخرى .ىناك العديد من التقنيات اليت ميكن للمعلمُت استخدامها لتجنب
الًتمجة يف شرح معٌت كلمة ما ،مبا يف ذلك إعطاء السياق (السيااق) ،والتعريف
البسيط (الطائف) ،وادلرادف (ادلرادف) ،وادلتناقض (الذيد) ،واستخدام األشياء
األصلية أو ادلقلدة .الصور وادلظاىرات والًتمجات.
 )4قراءة ادلعاين
بعد أن يسمع الطالب ويقول ويفهم معٌت الكلمات اجلديدة ،يقوم ادلعلم
بكتابتها على السبورة .بعد ذلك يتم إعطاء الطالب الفرصة لقراءهتا بصوت
ٍ
عال.
 )5كتابة الكلمات
جدا يف إتقان ادلفردات ،إذا طُلب من الطالب كتابة الكلمات
مفيدا ً
سيكون ً
اليت تعلموىا للتو بينما ال تزال معاين الكلمات جديدة يف ذكريات الطالب.
يكتب الطالب يف كتبهم عن طريق نسخ ما يكتبو ادلعلم على السبورة.
 )6صنع اجلمل
ادلرحلة األخَتة من النشاط التدرييب للمفردات ىي استخدام الكلمات اجلديدة
يف مجلة مثالية شفهياً وخطياً.

22

 .6خطوات التعلم للمفردات
وف ًقا حملمد علي اخلويل ،إذا كنت تريد تدريس مفردات جديدة ،فيمكنك اختاذ عدة
خطوات:
 )1يقول ادلعلم الكلمة مرتُت أو ثالث مرات ويستمع الطالب إليها.
 )2يكتب ادلعلم الكلمات على السبورة بألواح كاملة.
 )3يشرح ادلعلم معٌت الكلمة بالطريقة اليت تناسب شخصية الكلمة.
 )4يستخدم ادلعلم الكلمة يف مجلة واحدة أو عدة مجل مثالية حىت يفهم الطالب
ادلعٌت والوظائف النحوية بشكل أفضل.
معا ،مث يف رلموعات ،مث بشكل فردي.
 )5ػلاكي ادلعلم نطق إحدى ىذه اجلمل ً

 )6يقوم ادلعلم بتوجيو كيفية كتابة الكلمة للطالب ،خاصةً إذا كانت الكلمة تعاين
من صعوبة يف الكتابة.
 )7يكتب ادلعلم معٌت الكلمات واجلمل اليت ميكن أن تساعد يف توضيح ادلعٌت على
السبورة.
 )8يكتب الطالب مفردات جديدة مكتوبة على السبورة.
 )9يكتب الطالب الكلمات ومعٌت الكلمات واجلمل سبيل ادلثال يف كل كتاب.

13

اخلطوات التسع ادلذكورة ميكن أن تدرك األشياء التالية )1 :ميكن للمتعلمُت
االستماع إىل أمثلة من نطق الكلمات من ادلعلم قبل تقليدىا وتكرارىا؛  )2يكرر
الطالب نطق الكلمات بعد فهم معانيها )3 ،ىذه اخلطوات شاملة ،حيث يقول
ادلعلمون الكلمات ،ويكرروهنا ،يكتبوهنا ،على السبورة ،ويضعوهنا يف مجل مثالية،
Muhammad Ali Al-Khuli, Op. Cit., hlm. 903.
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ويكتبون معانيها .وكذلك الطالب ،واالستماع إىل نطق الكلمات ،وكتابتها ،وقراءهتا،
وكررىا؛  )4يكرر الطالب الكلمات يف سياق مجل مثالية.
 .7مؤشرات تحصيل المفردات
ال ميكن فصل لغات التعلم عن ما يسمى بتعليم ادلفردات ،حيث يعترب تعلم ادلفردات
أحد أىم العناصر يف تعلم اللغة نفسو .إن تعلم ادلفردات ال يقوم فقط بتدريس
ادلفردات ،مث يرشد الطالب إىل حفظو ،ولكن أكثر من ذلك يعترب الطالب قادرين على
إستيعاب ادلفردات إذا وصلوا إىل العديد من ادلؤشرات احلالية.
وف ًقا حملمد علي اخلويل ،فإن مؤشر الطالب يفهم معٌت ادلفردات على النحو التايل:
أ .يستطيع الطالب فهم معٌت الكلمات عند مساع الكلمة أو قراءهتا.
ب .ميكن للمتعلمُت نطق الكلمات بشكل صحيح عند استخدامها يف احملادثة.
ج .الطالب قادرون على كتابة الكلمة بشكل صحيح.
د .ميكن للطالب استخدام ىذه الكلمات يف مجل مثالية سواء يف الكتابة أو يف
احملادثة.
ه .ميكن للطالب قراءة الكلمة إذا رأواىا كتابةً ،سواء يف مجل مثالية أو عند الوقوف
مبفردىم.

14

وف ًقا لعزيز فخروزي ،فإن ادلؤشرات اليت غلب أن ميتلكها الطالب ادلتعلقة بادلفردات ىي
كما يلي:
أ .يفهم ادلتعلمون معٌت الكلمة عند االستماع إليها أو قراءهتا.
Ibid, hlm. 902
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ب .الطالب قادرون على نطق الكلمة بشكل صحيح.
ج .الطالب قادرون على كتابة الكلمة بشكل صحيح
د .يستطيع الطالب استخدام الكلمة بشكل صحيح يف سياق منطوق ومكتوب.
ه .يكون الطالب قادرين على قراءة الكلمة عند فصلها عن اجلملة ويف سياق
اجلملة.
فيما يلي مؤشرات تعلم ادلفردات (مفردات) الصف األول ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية يف
منهاج :2013
أ .قراءة اإلمجاع حول ادلواد اليت يتم تدريسها.
ب .كرر الكلمات أو اجلمل ادلسموعة.
ج .اإلجابة على األسئلة حسب مادة ادلفردات اليت مت تدريسها.
د .يُظهر الكلمات أو اجلمل وف ًقا للبيان الذي مت مساعو.

15

استنادا إىل الرأي السابق ،ميكن فهم أن ادلؤشرات اليت غلب حتقيقها يف إتقان ادلفردات
ً

قادرة على ترمجة أو فهم معٌت ادلفردات ،وميكن نطق ادلفردات أو قراءهتا ،وقراءة ادلفردات

الصحيحة ،واستخدام ادلفردات يف شكل مجلة.
ب .التعلم وسائل التعليمية
 .1فهم وسائل التعليمية
ميكن بشكل حريف تفسَت الوسائل باعتبارىا صيغة اجلمع للكلمة "متوسلة" على أهنا
"وسيلة أو مقدمة" .وف ًقا لعبد الوىاب روزيدي ،فإن كلمة " "mediaتنبع من الوسل
55

Sumber buku, Buku Guru Bahasa Arab: Pendekatan Saintifik Kurikulum 2093,
(Jakarta: Kementrian Agama, 2096), hlm. 2.

25

الالتيٍت ،شلا يعٍت "األوسل" أو "الوسيل" أو "ادلقدمة" .وسائل اإلعالم ىي بالتايل أداة
يستخدمها األشخاص الذين ميكنهم توفَت الفرص لذلك الشخص الكتساب ادلعرفة
وادلهارات وادلواقف.

16

جدا .وف ًقا دلا قالو
أيضا تسهيالت يف عملية التعلم مهمة ً
تتضمن وسائل اإلعالم ً
 ،Zulhannanفإن وسائط التعلم ىي واحدة من الوسائل ادلساعدة أو الوسائل التعليمية
اليت يستخدمها ادلعلمون لتقريب الطالب من فهم ادلوضوع ،سواء يف شكل ادلراجع
(األشرطة) أو يف شكل صور (صور  ،ظلاذج وظلاذج).

17

الوسائط ىي شيء يوجو الرسائل وميكنو حتفيز األفكار وادلشاعر وإرادة اجلمهور
(الطالب) حبيث ميكن أن يشجع عملية التعلم يف حد ذاهتا .سيم ّكن االستخدام
اإلبداعي للوسائل الطالب من التعلم بشكل أفضل وميكن حتسُت أدائهم وف ًقا لألىداف
ادلراد حتقيقها.
وف ًقا لـ

18

Sadiman

 ،S.قال

Rahardjo

و

Anung Haryono

و

Rahadjito

إن وسائل

اإلعالم كلها أدوات مادية ميكنها تقدمي رسائل وحتفيز الطالب على التعلم .من أمثلة
ىذه الوسائل الكتب واألفالم واألشرطة وإطارات األفالم وما إىل ذلك.

19

56

Abdul WahabRosyidi, Op. Cit, hlm.25
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif,,(Jakarta: RajawaliPers,
2094), hlm. 13
51

Asnawir dan Basyiruddin Usman,Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002),

51

Arif S. Sadiman dkk, Media Pendidikan, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2092),

51

hlm. 90.
hlm. 6.

26

وف ًقا خلليل اهلل ،فإن كل شيء ميكن أن يعمل كوسيل/مرافق/أدوات للتواصل (التدريس
والتعلم) هبدف التمكن من حتفيز أفكار ومشاعر وقدرات اجلمهور (الطالب) حبيث
حتدث عملية التعلم عند مستلم الرسالة (الطالب).
من الفهم ادلذكور ،ميكن استنتاج أن وسائل التعليمية ىي أداة وكل ما ميكن استخدامو
يف عملية التعليم والتعلم اليت هتدف إىل التحفيز واألفكار وادلشاعر والدوافع حىت تصل
الرسائل اليت يوجهها ادلعلمون للطالب.

20

وف ًقا لعبد الوىاب روزيدي ،فإن وسائل التعليمية لديها فهم واسع وضيق .وسائل
التعلمية الواسعة ىي كل شخص أو مادة أو حدث يوفر فرصة للطالب الكتساب
ادلعرفة وادلهارات وادلواقف .انطالقًا من ىذا الفهم ،ال تكون الوسائل يف شكل كائنات
فحسب ،بل يف شكل أشخاص وأحداث تعلم .ادلعلمُت ،والكتب ادلدرسية ،والبيئة
ادلدرسية ميكن أن تكون وسيلة .ادلعٌت الضيق للمعٌت ادلقصود يف تعلم الوسائل ىو
دورا يف عملية
نصيحة غَت شخصية (غَت بشرية) يستخدمها ادلعلمون الذين يلعبون ً
التعليم والتعلم لتحقيق األىداف .وبالتايل مييل ىذا الفهم إىل افًتاض أن الوسائل ىي
أدوات رسومية أو فوتوغرافية أو إلكًتونية اللتقاط ادلعلومات البصرية أو اللفظية أو إعادة
ترتيبها.

21

وف ًقا ألزىر أرسياد ،فإن وسائل التعلم ىي حامل للرسائل أو ادلعلومات التعليمية أو اليت
حتتوي على نوايا التعليم القصوى 22.يف الوقت نفسو ،وف ًقا لوسائل التعلم يف ،Zulhanan
Khalillullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, ).

20

25

hlm. 24.

Abdul Wahab Rasyidi, Loc. Cit, hlm. 25-26.
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada,
2093),Cetakan ke-94,hlm. 4.
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21

فإن األداة تقرب الطالب من فهم ادلوضوع ،سواء يف شكل مسعي (كاسيت) أو يف
شكل صور (صور ،ظلاذج ،وظلاذج).

23

من الفهم ادلذكور ،ميكن االستنتاج أن وسائل التعليمية ىي أداة تستخدم لتفعيل
التواصل والتفاعل بُت ادلعلمُت والطالب يف عملية التعليم والتعلم يف ادلدرسة حىت ال
تكون عملية التعليم والتعلم رتابة.
 .2أنواع وسائل التعليمية
يف عملية التعلم ،ىناك أنواع سلتلفة من الوسائل اليت ميكن استخدامها ،مبا يف ذلك:
 .1السمع (الوسائل السمعية)؛ وسائل التعليمية لتعلم اللغة األجنبية اليت تتطلب من
ادلتعلمُت استخدام حاسة السمع يف الغالب ىي الراديو ،ومسجل الشريط ،أو بعض
اآلالت ادلوسيقية.
 .2الوسائل البصرية؛ مييل ىذا النوع من الوسائل إىل الشراء بسهولة ألنو ميكن تصنيعو
أو اختياره من مواد متاحة بسهولة وغالبًا ما توجد يف احلياة اليومية ،السعر غَت مكلف،
حىت يف بعض األحيان حىت بدون التكلفة على اإلطالق .مثل :السبورة والكائنات ادلرئية

والصور والصور والبطاقات وما شابو ذلك.
 .3أجهزة السمع ( ،)auidio-visualميكن جتميع ىذا النوع من الوسائل يف ثالث
رلموعات كبَتة ،وىي كائنات حقيقية ،كائنات صغَتة وكائنات خاصة.

24

23

Zulhanan, Loc. Cit, hlm. 13.
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar
Pembelajaran BahasaArab, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2092), h.995-996.
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يف ىذه احلالة ،ركز الباحث بشكل أكرب على الوسائل ادلرئية ،أي وسائل الصورة .ميكن
للمدرس استخدام ىذه الوسائل يف عملية التعلم ادلنفذة ،وميكن أن يساعد الطالب يف
أيضا جتربة
تلقي ادلواد التعليمية بسهولة وبشكل أفضل .ميكن أن توفر ىذه الوسائل ً
جديدة للطالب  ،ألنو من خالل ىذه الوسائل غلب أن يكون الطالب قادرين على
التعلم بطريقة شلتعة ولكن فعالة.
 .3الغرض من استخدام وسائل التعليمية
الغرض الرئيسي من استخدام وسائل التعلم ىو أن الرسالة أو ادلعلومات اليت يتم إيصاذلا
ميكن أن يستوعبها الطالب قدر ادلستطاع .وبالتايل ،ستكون ادلعلومات أسرع وأسهل
على الطالب للمعاجلة دون احلاجة إىل متابعة عملية طويلة جتعلها مشبعة .يرتبط بعملية
تعلم اللغة العربية (أي لغة) ،حيث سيتم جتهيز الطالب أو تعلم مهارات اللغة من خالل
ادلمارسة ادلستمرة للحصول على ىذه ادلهارات .على الرغم من أن ادلمارسة بشكل
جدا يف احلفاظ
مستمر أمر شلل ،فإن وجود وسائل اإلعالم يف عملية تعلم اللغة مفيد ً
على محاس الطالب للتعلم.

25

ج .وسائل الصورة
 .1التعريف وسائل الصورة
وف ًقا دلولياين سومانًتي وجوىر بَتمانا ،فإن صور الوسائط ىي نتيجة لصور
ألحداث/أشياء سلتلفة ،وىي موضحة يف شكل صور وخطوط و كلمات ورموز

Abdul Wahab Rasyidi, Op. Cit., hlm. 21.

25
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وصور 26.عالوة على ذلك ،وف ًقا لسودانا و  ،Rivai supartinahفإهنم ينصون على أن
الصورة ىي أبسط الرسائل ادلرئية وعملية وسهلة الًتكيب واليت يبحث عنها الطالب
كثَتا ،وخاصة الصورة ادللونة.
ً

27

وف ًقا لـ  ،Agus F. Tangyongوآخرون ،ميكن أن تكون الصورة ادلستخدمة يف شكل صور
متحركة متعددة وف ًقا للنوع ادلطلوب من الكلمة (الفعل) ،ورسم الكائنات ادلختلفة
الالزمة (أنواع األمساء) ،ورسم أشكال سلتلفة ،ورسم سلتلف أنواع من الظروف لتضمُت
االحوال (الفيضانات واالنفجارات الربكانية ،وما إىل ذلك).

28

بناءً على الرأي أعاله ،ميكن أن نستنتج أن صورة الوسائل ىي وسائل لصور األحداث
أو األشياء ادلختلفة كما ىو موضح يف شكل صور ،عملية ،سهلة الصنع ،هتتم بالطلبة

وحتتوي على ادلادة أو ادلوضوع الذي مت تدريسو .لذلك ،ميكن استخدام الصور كوسائل
يف أنشطة التذكر أو احلفظ ادلفردات ألن الصور ميكن أن حتتوي على مواد أو
موضوعات أو رسائل بصرية يتم تدريسها حبيث ميكنها جذب انتباه الطالب واىتمامهم
ويتوقع أن تزيد من إتقان ادلفردات العربية.
 .2وظيفة وسائل الصورة
يف عملية التعليم والتعلم اليت حتدث ىناك عنصران مهمان علا طريقة التدريس ووسائل
التعلم .يؤثر اختيار طريقة التدريس بالتأكيد على وظيفة وسائط التعلم ادلراد استخدامها.
26

Mulyani Sumantri dan Johar Permana.Strategi Belajar Mengajar.(Jakarta: Departemen
Pendidikandan Kebudayaan, tahun 9111), hlm. 913.
21
Supartinah. Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Melalui Terknik
Pembelajaran Bercerita Gambar Seri. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan 2099), hlm. 90.
21
Agus F. Tangyong. Pengembangan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak. (Jakarta:
Grasindo, tahun 9114), hlm. 941
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اقًتح ليفي ولنتز يف كتاب األزىر أن ىناك أربع وظائف لوسائل التعلم ،وخاصة الوسائل
ادلرئية  ،مبا يف ذلك ما يلي:
 .1وظيفة االىتمام (جذب االنتباه) .يف ىذه احلالة ،تعمل وسائل الصورة على جذب
انتباه الطالب وتوجيههم للًتكيز على زلتويات الدرس ادلتعلقة مبعٌت الصورة ادلعروضة أو
مرافقة نص ادلادة التعليمية.
 .2وظيفة العاطفة( ،الشعور بالسعادة) .يف ىذه احلالة  ،تعمل وسائل الصورة على توفَت
ادلتعة عند تعلم (أو قراءة) النص التصويري.
 .3الوظيفة ادلعرفية ( ،توفَت ادلعرفة) .يف ىذه احلالة ،تعمل وسائل الصورة على زيادة
معرفة الطالب  ..وىذا يعٍت أن وسائل الصورة أو الصورة تسهل من حتقيق اذلدف
ادلتمثل يف فهم وتذكر ادلعلومات أو (ادلواد) اليت يرغب ادلعلم يف إيصاذلا .حبيث تصبح
معرفة الطالب وفهمهم أكثر حتسينًا ،فقط عن طريق القراءة ،سيتم تقدمي ادلساعدة من
خالل عرض وسائط الصور ،ألنو ميكن أن يسرع من فهم الطالب للمواد اليت يتم
تدريسها  ،وكذلك االرتباط األطول  ،حىت يتمكن الطالب من شرح ذلك مرة أخرى.
بسهولة.
 .4وظائف التعويض .يف ىذه احلالة ،تعمل وسائل الصورة على مساعدة الطالب
الضعفاء يف القراءة لفهم ادلعلومات الواردة يف النص وتذكرىا مرة أخرى .يعٍت أن
الطالب لديهم نقاط ضعف يف فهم ادلادة (النص) فقط من خالل القراءة ،وسيتم تقدمي
ادلساعدة من خالل عرض صور الوسائل ،ألنو ميكن أن يسرع من فهم الطالب للمواد

35

اليت يتم تدريسها ،وكذلك االلتصاق الطويل ،حبيث ميكن للطالب عند شرح ذلك تكرار
ذلك العودة بسهولة.
فيما يتعلق بالوظائف ادلذكورة ،قال نانانج ىانافيا إن وظيفة الوسائل ىي" :ىي أداة
حتفيز وأداة يقدمها ادلعلم لتشجيع الطالب على التعلم بسرعة وىي أداة مساعدة للسمع
ورؤية للطالب من أجل اكتساب خربة كبَتة".

29

وبالتايل ميكن القول أن وظيفة صورة الوسائط ميكن أن تسهل فهم وتقوية الذاكرة وميكن
أن تعزز اىتمام الطالب بالتعلم.
 .3فوائد وسائل الصورة
بشكل عام ،تستخدم وسائل الصورة ،وىي:
أ .وضح الرسالة حبيث ال تكون لفظية.
ب .التغلب على القيود ادلفروضة على الفضاء والوقت والطاقة والشعور القوة.
ج .يعطي شغ ًفا للتعلم وادلزيد من التفاعل ادلباشر بُت الطالب ومصادر التعلم.
د .دتكن األطفال من تعلم نفس الشيء ،وحتقيق ادلساواة يف التجارب وإثارة نفس
االستعدادات.
أيضا على قيم
السابقة ،حتتوي وسائط التعلم ىذه ً
باإلضافة إىل االستخدامات ادلذكورة ّ

وفوائد ،وىي:

Nanang Hanafiah, konsep strategi pembelajaran.Bandung: Refika Aditama, 2001, hlm.
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أ .جعل مفاىيم رلردة ملموسة .ال تزال ادلفاىيم اليت يتم الشعور هبا رلردة ويصعب
شرحها مباشرةً  ،على سبيل ادلثال لتفسَت الدورة الدموية البشرية والتيار الكهربائي،
مث ميكن استخدامو كوسيل رسم أو ختطيط بسيط.
جدا أو يصعب الوصول إليها يف بيئة التعلم  ،على سبيل ادلثال
ب .تقدمي كائنات خطرة ً
يوضح ادلعلم استخدام صور عن احليوانات الربية.
جدا ،على سبيل ادلثال ،سيقوم ادلعلم بنقل السفن أو
ج .عرض كائنات كبَتة أو صغَتة ً
جدا ،مثل الفَتوسات وما إىل ذلك.
الطائرات أو ادلعابد أو األشياء الصغَتة ً
د .انتبو للحركات السريعة أو البطيئة .باستخدام تقنيات احلركة البطيئة (احلركة البطيئة)
يف الوسائل السينمائية وغَتىا.
 .4نقاط القوة والضعف في وسائل الصورة
استخداما،
من بُت األنواع ادلختلفة للوسائل ،تعد الصورة/الصورة ىي أكثر الوسائل
ً

باإلضافة إىل التصنيع البسيط والسهل ،وسائل الصور ،مبا يف ذلك الوسائل غَت ادلكلفة

نسبيًا من حيث ادلعتاد .وف ًقا لـ  Arief S. Sadimanوزمالؤه ،فإن وسائل الصورة /الصور
ذلا العديد من ادلزايا مبا يف ذلك:

أ .أهنا ملموسة :الصورة ىي حقيقة تظهر ادلشكلة الرئيسية أكثر من وسائل الصورة
اللفظية وحدىا.
ب .دتكن للصورة التغلب على قيود ادلكان والزمان .ال ميكن إحضار مجيع الكائنات أو
دائما نقل األطفال إىل تلك
الكائنات أو األحداث إىل الفصل ،وال ميكن ً
األشياء/األحداث .ذلذه الصورة ميكن التغلب عليها .ميكن تقدمي شالالت  Niagaأو
حبَتة  Tobaيف الفصل من خالل الصورة.

33

ج .ميكن أن تتغلب وسائل الصورة على قيود مالحظاتنا .ميكن عرض خاليا ادلقطع
العرضي لألوراق اليت قد ال نراىا بالعُت اجملردة بوضوح يف شكل صور أو صور
فوتوغرافية.
د .ميكن توضيح مشكلة واحدة ،يف أي رلال ويف أي عمر ،وذلك دلنع سوء الفهم أو
التسبب فيو.
ه .رخيصة وسهلة للحصول على ،ميكن استخدامها دون متطلبات خاصة.
ذلك:

أيضا على بعض العيوب ،مبا يف
باإلضافة إىل ىذه ادلزايا ،حتتوي الصور/الصور ً

أ .الصورة تؤكد فقط إعداد العينُت.
ب .صورة األشياء ادلعقدة للغاية أقل فعالية ألنشطة التعلم.
ج .حجمها زلدود للغاية للمجموعات الكبَتة.

30

الصورة
 .5خطوات الستخدام وسائل ّ
قبل استخدام صور الوسائل يف عملية التعلم ،غلب أن ينتبو ادلعلم إىل خطوات
استخدامها ،حبيث ميكن للتعلم باستخدام الوسائل أن يعمل بشكل جيد .فيما يتعلق مبا
غلب على ادلعلم مراعاتو عند استخدام صور الوسائل،
الصورةكالتايل:
اخلطوات الستخدام وسائل ّ
 .1يقوم ادلعلم بإعداد أوراق  A4أو ورقة شلل األطفال
 .2يقوم ادلعلم بعمل  10-8صور لكائنات إذا كان معناىا معروف لدى الطالب.
Arief S. Sadiman, Dkk. Op. Cit, hlm. 21-39.
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 .3تقدمي وصف بسيط لكل صورة.
 .4يقوم ادلعلم بتوزيع الورق ادلصور على مجيع الطالب.
 .5يطلب ادلعلم من الطالب مراقبة مجيع الصور بعناية.
 .6يقرأ ادلعلم/يلعب الوصف األول بصوت ميكن جلميع الطالب مساعو.
 .7اطلب من الطالب وضع أرقام يف الصور بالًتتيب الذي يستمع إليو ادلعلم.
 .8يقرأ ادلعلم الوصف الثاين والثالث وما إىل ذلك.
د .إطار التفكير
ادلتوسطة
األول ادلدرسة
ّ
ال يزال إستيعاب ادلفردات العربية لطالب الفصل ّ
منخفضا نسبيًا .اطلفاض إتقان
اإلسالميّة نور الفالح تاصلونج بارو المبونج اجلنبيّة
ً
ادلفردات بسبب قلة الوسائل ادلستخدمة من قبل ادلعلمُت يف تعلم ادلفردات العربية .يقوم
ادلعلم بتدريس ادلفردات العربية باستخدام الكتب فقط أو كتابتها على السبورة ،مث يرشد
الطالب إىل تدوين ادلالحظات وحفظها ،وبالتايل يشعر الطالب بادللل والكسل عند
منخفضا ،مع وجود مثل
احلفظ .نتيجة لذلك ،يصبح إتقان ادلفردات العربية للطالب
ً
ىذه الظروف ،يكون الباحثون متحمسُت الستخدام وسائل الصورة يف تعلم إستيعاب
ادلفردات العربية.
من ادلتوقع أن يؤدي استخدام وسائل الصورة إىل زيادة إستيعاب ادلفردات
ومحاسا يف حفظ ادلفردات العربية.
العربية ،حيث ميكن للطالب أن يكونوا أكثر محاسا
ً
ميكن لوسائط الصورة أن تزيد من محاس الطالب حىت يتمكنوا من حتسُت إجادة
ادلفردات العربية ،ألن التعلم باستخدام الوسائل ادلرحة أسهل يف تذكر الطالب ،وحفظ
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ادلفردات العربية ىي واحدة من الدروس اليت تتطلب ذاكرة قوية وبالتايل ىناك حاجة ل
ادلواقف والظروف والًتفيو حىت ال يشعر الطالب بادللل والسأم.
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