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ّصملخّ 

فّالمفرداتّالعربيةّباستخدامّوسائلّالص ورةّلدىّطلبةّالصّ ّإستيعابتحسينّ
ّتانجونجّباروّالمبونجّالجنوبي ةنورّالفالحّةّالمدرسةّالمتوس طةّاإلسالميّ األو لّ

ّفيفينّصافيان:ّواضع
 يزال ال ةبلالط   لدى ةالعربي   غةالل   املفردات إتقان يف هذا البحث يف املشكلة

 هي مشكلة البحث إن  . ًعاتنو   أقل   اإلعالمية وسائلال يستخدم املعلم وأن   منخفًضا،
 األو لف الص   طلبةلدى  ةالعربي   املفردات إتقان س نحت ورةص  ال وسائل استخدام هل"

واهلدف من  ."؟اجلنوبي ة المبونج الفالح تاجنونج بارونور ة اإلسالمي   توس طةباملدرسة امل
 املفردات ستيعابإ ورة ميكن أن يرق يالص   وسائل استخدام هذا البحث هو" ملعرفة هل

 نور الفالح تاجنونج باروة اإلسالمي   توس طةباملدرسة امل األو لف الص   طلبةلدى  ةالعربي  
 .اجلنوبي ة المبونج

 حيث دورتني يف تصميمه ت   الدراسي فصللل العمل بحثال هو البحث هذا
 مجع تقنيات. حتريري اختبار أداة هي املستخدمة األداة. لقائني من دورة كل نتتكو  

 يف البيانات حتليل تقنيات. والتوثيق واالختبار واملقابلة املالحظة هي املستخدمة البيانات
 .وعين  ال حتليل شكل

 املفردات ستيعابإ من يرقي   أن ميكن ةالعربي   غةالل   ميتعل أن   البحث نتائج تظهر
 ةور الص   وسائل استخدام إىل ثاقبة نظرة يضيف أن ميكن ةور الص   وسائل استخدامب ألن  

 ال حت   لالهتمام وتنوعاً  إثارة أكثر تعليمًيا جًوا خيلق أن ميكن حبيث تعُلمية كعملية
 .الفصل يف تعليمة ال  عملي   أثناء أم يفبالس   ةبلالط   يشعر

 ّورةالصّ ّوسائلّوّةالعربيّ المفرداتّّ:المفتاحيةّالكلمات







 ه

 

 شعار

ُرْون )الدخان:  ْرنَاُه بِِلَساِنَك َلَعلمُهْم يَ َتذَكم َا َيسم  (85فَِإَّنم
“Sesungguhnya Kami mudahkan Al-Qur’an itu melalui bahasamu (wahai 

Muhammad) agar mereka mendapat pelajaran” (Ad-Dukhon:85) 



 و
 

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

 العلمية إىل: الرسالة ىذهأىديت  ،قلبال أعماق من. دراستو الباحث اكتمل حىت
 ،البنو الدعاء عن يتوقفان ال منومها  كثرياً  مها الباحثابا وحيمهتعزز  ذانلال يأمّ و  أيب .1

 .صرب و بإخالص ينيدبّر  ين،يرمحنو . القرأن قراءةو  بالصالة يذاكراين
ولكن إن شاء اهلل ما ينقصهم زأمًة احًتامي وتعظيمي أساتيذايت الذي مل يذكر امسهم  .2

شيئا. أشكر شكرا  مجيعا. بدون مّس األياد الكرمية واإلخالص منهم، التكوين إليهم
 إليهم مجيعا.

دا، يدعوين من كّل األشياء يف أية الناىية أبصاحيب احملبوب "حفيظ الدين" حمّرض  .3
   جّيدة من الطرق. دائما، نّصحين عند اخلطاء يف نفسي بنصيحة

 تعليميف  هاداجل صاحب ،(سندى و ىدية اهلل ،أكمل، وحيو، فوزان) صاحيب مجيع .4
 .باحثللنجاح ا الذي يدعوين ويتعاوين العربية اللغة

 ،اجلنوبية المبونج نور الفالح تاجنونج بارواالسالمية  ادلتوسكةادلدرسة  رئيس على شكرا .5
 .حثالب إلجراء للباحث وإذن التعاون على وادلوظفني بأكملو، ادلعلمني وجملس

 .المبونج انتان رادن احلكومية اإلسالميةاحملبوبة و كلية الًتبية والتعليم جبامعة  امعةاجل .6
 2119ديسمبري  11بندر المبونج، 

 
 فيفن صافيان

1411121145 
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 ز
 

 ترجمة الباحث

وهو االبن الثاىن من الثالثة  4991من يوين  02ولد فيفني صافيان  ببارو راجني يف التاريخ 
من ادلدرسة مشسية. بدأ الباحث الرتبية  والسيدة حممد حسني السيد الزوج منأشقاء 

إىل السنة  4999 اإلبتدائية مبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية نور الفالح بارو راجني يف السنة
مث يكّمل دراسته يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية نور الفالح بارو راجني إىل الّسنة  0222
حىت . فالباحث يكّمل دراسته إىل ادلدرسة العالية يف معهد دار السالم كونتور التاسع 0229

 .0240السنة إىل يبلغ 

اإلسالمى روضة اجلّنة  فالباحث خيدم يف ادلعهد 0240بعد جنح من كونتور السنة 
، بعد إنتهاء اخلدمة، فالباحث يتّمم دراسته يف 0242مالنجفينج جاوا الغربّية حىّت السنة 

 ادلعهد اإلسالمى هداية ادلبتدئني

يكّمل دراسته يف جامعة اإلسالمية احلكومية يف قسم تعليم اللغة  0241يف الّسنة 
 .المبونج احلكومية رادين انتان اإلسالمية اجلامعة يف والتعليم الرتبية بكليةالعربية 

 
 0249ديسمبري  42، المبونج بندر

 
 

 فيفني صافيان
4144202442 
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 كلمة شكر وتقدير 

جعل بنعمتو تتم الّصاحلات جميب الدعوات حىت متت كتابة ىذه  احلمد هلل الذي
مهما   إىل هناية كتابة ىذا البحث، لحصوللالرسالة العملية لشرط من الشروط الالزمة 

كان  يستغرق  وقتا طويال يف إمتام ىذه الرسالة. إّن ىذا البحث العلمى كتبو الباحث 
العربية باستخدام وسائل الّصورة  الّلغة المفردات ستيعابإتحسين "حتت العنوان 

تانجونج بارو نور الفالح ة المدرسة المتوّسطة اإلسالميّ ف األّول لدى طلبة الصّ 
إستفاء لبعض الشروط للحصول على الّدرجة اجلامعة األوىل يف علم ". المبونج الجنوبّية

الرتبية يف قسم التعليم اللغة العربية جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج. 
 كثريا من  ىذه الرسالة مازالتو الكمال والتمام  فكانت ىذه الرسالة العلمية بعيدة عن

 النقصان.

الرسالة العلمية يقّدم الباحث فائق احرتامو وشكره وعظيم وملا متت كتابة ىذه  
 حتّيتو إىل:

امعيييية اإلسييييالمية اجل رئييييي  ،املاجسييييتري ،ير الييييدكتور احلييييا   مييييد.مقاألسييييتا   الّسيييييد .1

 بونج.مالار بنداحلكومية 

الييذي   األوىل ةاملشييرفك ، املاجسييتري،سييفري داوود الشييكر والتقييدير إىل السيييد الييدكتور .2

 فليو ، الرسيالة العلمييةحبسن إرشاده يل وتوجيهاتو حيىت سسيتعيإ إمتيام ىيذه  ه دبذل جه

 من اهلل حسن الثواب والرعاية.



 ط

 

، اري مسييييلمخبيييي الييييدكتورالسيييييد  وسقييييدم كييييذلل جبريييييل الشييييكر واالحييييرتام والتقييييدير إىل  .3

حييييىت  إرشيييياده يل وتوجيهاتييييو حبسيييين ه بييييذل جهييييد ذياملشييييرث الثييييا  الييييكاملاجسييييتري  

    .    حسن الثواب والرعاية ، فلو من اهلل الرسالة العلميةسستعيإ إمتام ىذه 

يل يييد العييون يف مسييري   قييدم جبريييل الشييكر إىل كييل ميين مييدّ ويف النهاييية يسيير  سن س

 .سشكرىم مجيعاً وسمتىن من اهلل عر وجل سن جيعل  لل يف موازين حسناهتم، العلمية

  

 2910 ديسمبري  90 مبونج,بندار ال

 الباحث

 

 فيفني صافيان

1411929145 
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 الباب األّول

 مقّدمة

 البحث ةخلفي . أ

ّاللّّ ّوسيلة ّىي ّالتّّّّتاللاالغة ّللبشر ّميكن ّبعضه. ّمع ّواصل بلستخدامّّلبعضم
القيلمّهبل.ّيتّالّميكنّللحيوانلتّاملعلوملتّالّّّقريرتالعبًنّأوّ،ّسواءّيفّالتّّةغةّالكالميّّاللّّ

غةّرمتلجّإىلّربطّىذهّالكلملتّبشكلّلّّالنلّيفّالكلملتّالقلئمةّبذاهتلّلنّّتانعّلغةّألنّّ
ّحّتّجيّّ ّجيّّّّيتمّّد ّمعىن ّالكلملتادًّّتشكيل ّإعداد ّقبل ّرم. ّعل ّ، ّاصحاول ّإىل تلج

 .معنلّاملواصالتلتسهيلّّالعديدةمفرداتّ

ّاألجنبّيةّالّلغةّّتعّلمّملنّيستويلّأنّالبدّّّاّليتغةّعنلصرّاللّّّبعضّمنّإحدىاملفرداتّىيّ
kosakataّّٔ.غةمعّّتلكّاللّّّاملواصالتّاملهلرةّلتحايل ّالعربيّّاللّّ يفّ ّغة .ّعينّاملفرداتية

ّيفّاجلوانبّاملهمّّّأحدّيىّو ّيفّذلكّاللّّغلتاللّّّإستيعلبة ّمبل ّالعربيّّ، ّالنّّغة ّفهم صّة.
املفردات.ّّّإستيعلبكبًنّعل ّّّدّّحةّيعتمدّإىلّغةّالعربيّّطالقةّاللّّفويّّواملكتوبّأوّالشّّ

ّفالحةالّ،ّحيثّأنّّ،ّأصبحتّالقراءةّيفّالفهمّأسهلشخصلادّإّتقلنّاملفرداتّكلملّّز
ّكلّمنّّإستيعلبّتطويرّّ،ّيتمّّ.ّلذلكسريعلتواصلّبلللغةّالعربيةّيفّال املفرداتّمنّقبل

 ٕ.ة،ّوخلصةّالعربيّّغةيريدّأنّيكونّبلرعلّيفّاللّّ

ّاللغةّّتشكلّاليتّالكلملتّعنّجمموعةّىيّاملفرداتّفإنّّّ،Hornّحبسب ُّّتسّم .
Kosakataّّاإلذمليزيةّالّلغةّيفّاملفردات،ّالعربّيةّالّلغةّيفvocabularyّّعنّجمموعةّىي

                                                           
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. 
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ّاملعّينةّاللغةّمنّجزءّآخرّأوّشخصّيعرفهلّاليتّالكلملتّخزنةّأوّالكلملت ّىنلك.
ّاستخدامهلّوميكنّالشخصّيفهمهلّاّليتّالكلملتّكلّّّجمموعةّأهنلّّتعريفهلّمفردات
 ٖ.اجلديدةّاجلملّلتشكيل

ّمّتعلّّّيفّومتطلبّأسلسيّمطلبّوىوّمهمٌّّأمرٌّّاملفرداتّمّتعلّّّأنّّّعل ّعلمالتّّّخرباءّفقّّتّإ
ّغةاللّّّمفرداتّمعرفةّلغةّأيّمونيتعلّّّذينالّّّالبالطّّّعل ّجيبّالواقع،ّويف.ّةأجنبيّّّلغة
ّسبةبللنّّّاملستحيلّمنّحّتّّعبالاّّّمنّسيكونّاملفردات،ّمعرفةّدونّدراستهل،ّيتمّّّيتالّّ

ّيفّيقللّأنّميكنّأو.ّةاملعنيّّّغويةاللّّّاملهلراتّإستيعلبّعل ّقلدرينّيكونواّأنّالبللطّّ
ّٗ.للمفرداتّدجيّّّإستيعلبّعل ّللحاولّموجهةّّتكونّأنّجيبّالبالطّّّمّتعلّّّبداية
ّالقدرةّجلنبّإىلّالبالطّّّكلنّإذاّاملفرداتّإستيعلبّعل ّقلدرونّالبالطّّّإنّّّيقلل
ّاجلمل)ّاألرقلمّيفّاستخدامهلّعل ّأيًضلّقلدرينّاملفرداتّأشكللّّتررتةّعل  ّبشكل(

ّواصلالتّّّيفّاستخدامهلّةكيفيّّّمعرفةّدونّاملفرداتّفظاصحّمبجّردّيكفيّالّهذاف.ّصحيح
ّاصحقيقي ّّتعليمهمّيتمّّّاملفردات،ّالبالطّّّيفهمّأنّبعدّة،العمليّّّاململرسةّيفّلذلك.
ّ.تلبةكالّوّاللفظّشكلّيفّاستخدامهلّةكيفيّّ

ّبلملعرفةّدعمهملّميكنّالّةلغويّّّمهلراتّومهلّوالكتلبةّحدثالتّّّأنّالقولّميكنّليلوبللتّّ
ّمهًملّأمرًاّةخايّّالشّّّاملفرداتّفهمّيعترب.ّةوالفعليّّّةواإلنتلجيّّّةالغنيّّّاملفرداتّإستيعلبّو

ّيتقنهلّيتالّّّغةاللّّّعل ّالفردّقدرةّةّتنميّّّأوّغةاللّّّمّتعلّّّةعمليّّّخاللّمنّسواءّعلم،ّبشكل
 .بللفعل

                                                           
3
 Syaiful Mustofa, Op. Cit., hlm 72. 

4
 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN Maliki Press, 3123), hlm. 74. 
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ّمعرفتوّأوّالفردّفهمّلتحسٌنّطريقةّىيّاملفرداتّإستيعلبّزيلدةّأنّّّفهمّميكنّلذلك
ّالعريبّاإلرتلعّخلزانةّميكن.ّةالعربيّّّغةاللّّّذلكّيفّمبلّةاألجنبيّّّغلتاللّّّمّتعلّّّيفّللمفردات
ّحدثالتّّّأنّّّالقولّميكنّليل،وبللتّّ.ّغةاللّّّبتلكّوالكتلبةّواصلالتّّّيفّخصالشّّّدعمّالكليف
ّاألثريلءّامللجستًنّإستيعلبّوّاملعرفةّّتدعمهلّأنّجيبّغة،اللّّّإجلدةّىيّاليتّوالكتلبة
 .ةوالفعليّّّةواإلنتلجيّّ

ّمعّدتشيلّّتطورًاّشهدتّيتالّّّالعلملّلغلتّإحدىّةالعربيّّّغةاللّّّّتعدّاصحللة،ّىذهّيف
ّمتزايدّبشكلّوالتكنولوجيلّالعلومّّتطويرّيشجعّ٘.والعلومّللمجتمعّاالجتملعيّطورالتّّ

ّالتعلمّعمليةّيفّالتكنولوجيلّنتلئجّاستخدامّيفّالتجديدّجهود ّالوسلئلّّتعلمّيعد.
ّالتعلمّأىدافّلتحقيقّاملعلمونّيستخدمهلّاليتّالطرقّإحدى ّأزىرّّتعبًنّحسب.
ّوالتعلمّالتعليمّأنشطةّجعلّأجلّمنّاّتاللّوسيلةّىيّتعليميةالّوسلئلّفإنّأرصلد،
 ٙ.التعليميةّاألىدافّحتقيقّأجلّمنّوظلئفّهللّاإلعالمّوسلئلّأنّكملّفعللية،ّأكثر

ّمدربّوخلصةّالعربية،ّاللغةّمدرسّقبلّمنّمراعلّتوّجيبّالذيّاملهمّالشيء
ّلطالبوّاملنلسبةّاملفرداتّإعدادّعليوّجيبّأنوّىوّاملفردات، ّمنّذلك،ّإىلّبلإلضلفة.

.ّاملنلسبةّواملفرداتّوسلئلالّإىلّحلجةّىنلكّالتعليمية،ّاالحتيلجلتّىذهّحتقيقّأجل
ّستيعلبإّإىلّّتؤديّعواملّعدةّىنلكّاملالحظلت،ّإجراءّعندّالبلحثّلرصدّوفًقل

ّاملفردات)ّالعربيةّاملفردات ّوىي( ّاليتّالثلنيةّاللغةّىيّالعربيةّاللغةّاألول،ّالعلمل:
ّيستخدمونّاملعلمونّيزالّالّالعوامل،ّاملدرسة؛ّيفّّتواجدىمّأثنلءّالطالبّيتعلمهل
ّواليقظةّبلملللّالطالبّيشعرّحبيثّ،(konvensiona)ّالتعلمّأسلليب ّالثللث،ّالعلمل.

                                                           
5
 Syaiful Mustofa, Op. Cit., hlm.2. 

6
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 3122) , 

Cetakatan ke-25,  hlm. 3. 
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ّأنّميكنّاليتّالداعمةّالوسلئلّنقصّبسببّّتنوًعل،ّاألقلّالتعليميةّالوسلئلّاستخدام
ّامللدةّاملعلمّيشرحّعندملّالطالبّجتذب ّواألسئلةّاحمللضرةّطريقةّّتستخدمّملّغللًبل.

ّحبيثّاملوادّّتقدميّعندّLKّ(Lembar Kerja)ّعملّكأوراقّاصحزمّواستخدامّواألجوبة
ّهبلّالقيلمّللمدرسٌنّميكنّاليتّاالبتكلرّأشكللّأحدّيتمثل.ّبسرعةّبلملللّالطالبّيشعر
ّأيّحتقيقهل،ّيتعٌنّاليتّالتعلمّألىدافّووفًقلّدمتعةّّتعليميةّوسلئلّاستخدامّيف

ّالطالبّيقومّحيثّللغليةّفعللةّةالاوّرّوسلئلّألنّاملاورة،ّاإلعالمّوسلئلّبلستخدام
 .بسرعةّّتدريسهلّيتمّاليتّالعربيةّاملفرداتّوفهمّبللتقلط

ّاألفكلرّحتفزّأنّوميكنّالرسلئل،ّّتنقلّاليتّاألشيلءّكلّىيّالوسلئلّّتعلم
.ّالطالبّيفّالتعلمّعمليلتّإنشلءّّتشجيعّمنّيتمكنواّحتّالطالبّورغبلتّواملشلعر،

ّحبيثّوالطالبّاملعلمٌنّبٌنّالتفلعلّّتسهيلّفهيّالتعلم،ّوسلئلّبفوائدّيتعلقّفيمل
ّوإثلرةّوضوًحلّأكثرّالتعلمّعمليةّوّتابحّوكفلءة،ّفعلليةّأكثرّالتعلمّأنشطةّّتكون

 .لالىتملم

"ّوسيل"ّ،"لاألوس"ّحرفيلّّتعينّواليتّ،Mediusّالالّتينيةّمنّّتأيتّ"وسلئل"ّكلمة
ّمنّالرسللةّّتسليمّيعينّدملّ(wasāil)ّوسيالّالوسلئلّّتعتربّالعربية،ّاللغةّيف".ّمقدمة"ّأو

ّوElyّّوGearlachّّاملثلل،ّسبيلّعل ّاخلرباءّحسبّوسلئلال.ّالرسللةّمستلمّإىلّاملرسل
M. Sorby Sutiknoّمنّالطالبّدتكنّاليتّالظروفّيبينّحدثّأوّملدةّأوّإنسلنّ؛

ّاملواقفّأوّاملهلراتّأوّاملعرفةّاكتسلب ّوّتكنولوجيلّالتعليمّرابطة)AECTّّبينمل.
 .واملعلوملتّالرسلئلّلنقلّاملستخدمةّوالقنواتّالنملذجّرتيعّ؛(االّتالالت
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ّفإنّكتلبو،ّيفAcep Hermawanّّعنوّنقلتّكملّإبراىيمّالعليمّلعبدّوفًقل
ّزتلسهم،ّوجتددّوإثلرهتمّالطالبّسعلدةّّتثًنّأنّميكنّألهنلّجًداّمهمةّالتعليميةّوسلئلال

ّاالستخدامّبسببّالتعلمّوّتنشطّ،ّاملعرفةّّتعززّأنّوميكنّللمدارس،ّبللبهجةّشعورًاّوّتثًن
ّفإنّالعربية،ّاللغةّخلصةّاملوضوع،ّكلنّمهملّلذلك،.ّوالعملّاصحركةّإىلّاإلعالمّحيتلج

 ٚ.للطالبّأسهلّالتعلمّعمليةّجيعلّألنوّللغلية،ّمهمّأمرّالوسلئلّاستخدام

ّّتتدخلّأداةّأوّسببّىيّالوسيطّأوّالتعليميةّالوسلئلّفإنّ،Flemingّلّوفًقل
 National Educatio للتعليمّالوطنيةّللجمعيةّوفقلّذلك،ّومع.ّوّتالصحهملّالطرفٌنّيف

Association،ّّاملطبوعةّاالّتالالتّمنّأشكلالّبلعتبلرىلّاإلعالمّوسلئلّوّتعريف
ّ،التعليميةّالوسلئلّهبلّالتالعبّميكنّوبللتليل،ّسواء،ّحدّعل ّواملعداتّوالاوّتية
 .قراءهتلّأوّومسلعهلّورؤيتهل،

ّالتعليميةّالوسلئلّحتديدّفإنّمقلالّتو،ّأحدّيفYusuf Hadi Miarsّّذكرهّمللّوفًقل
ّورغبلهتمّواىتململهتمّومشلعرىمّالطالبّأفكلرّلتحفيزّاستخداموّميكنّكشيء
ّاستنتلجّميكنّ،الّسلبقةّاملذكورةّالتعلريفّبعضّمن.ّالطالبّلدىّالتعلمّعمليةّلتشجيع

ّمنّيتجزأّالّوجزءّواألفكلرّاملعلوملتّلتوفًنّّتستخدمّأداةّىيّالتعليميةّالوسلئلّأن
ّاملدارسّيفّالتعلمّوأىدافّعلمّبشكلّالتعليميةّاألىدافّلتحقيقّوالتعلمّالتعليمّعملية
 ٛ.خلصّبشكل

                                                           
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 
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ّخدوشّشكلّيفّواألوىلمّاملشلعرّوالدةّنتيجةّىيّالاور ّّتكونّأنّميكن.
ّذلكّإىلّوملّوالنبلّتلتّواصحيوانلتّواألشخلصّللبضلئعّّتقليًداّالاور ّفإنّوبللتليل.
ّّتكونّأنّأيًضلّميكنّأوّخدوشّشكلّيفّمقدمةّأوّوسيلةّىيّاملزعومةّالاورّوسلئل
ّإىلّالرسللةّمرسلّمنّذلكّإىلّوملّوالنبلّتلتّواصحيوانلتّواألشخلصّللبضلئعّّتقليًدا
 ٜ.املستلم

ّنتيجةّىيّوسلئلّالاورةّفإنّ،Mulyani SumantriّوJohar Permanaّّلّّوفًقل
ّورموزّكلملتّوّوخطوطّصورّشكلّيفّموضحةّوىيّخمتلفة،ّأشيلء/ألحداثّلاور
ّأنّعل ّيناونّفإهنمّ،ّ(Rivai supartinah)ّوّلسودانلّوفًقلّذلك،ّعل ّعالوةّٓٔ.وصور
ّالطالبّعنهلّيبحثّواليتّالرتكيبّوسهلةّوعمليةّاملرئيةّالرسلئلّأبسطّىيّالاور
 ٔٔ.امللونةّالاورّوخلصةّكثًنًا،

ّيفّاملستخدمةّالاورةّّتكونّأنّميكنّوآخرون،ّ،Agus F. Tangyongّـلّوفًقل
ّالكلئنلتّورسمّ،(الفعل)ّالكلمةّمنّاملطلوبّللنوعّوفًقلّمتعددةّمتحركةّصورّشكل

ّالظروفّمنّأنواعّخمتلفّورسمّخمتلفة،ّأشكللّورسمّ،(األمسلءّأنواع)ّالالزمةّاملختلفة
 ٕٔ(.ذلكّإىلّوملّالربكلنية،ّواالنفجلراتّالفيضلنلت)ّاالحوالّلتضمٌن

ّعنّعبلرةّىيّالاورةّوسلئلّأنّاالستنتلجّميكنّ،الّسلبقّالرأيّإىلّاستنلًدا
ّعمليةّصور،ّشكلّيفّموضحّىوّكملّاملختلفةّاألشيلءّأوّاألحداثّلاورّوسلئل

                                                           
9
 Ibid. 

10
 Mulyani Sumantri dan Johar Permana. Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2999), hlm. 244 

 
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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ّلذلك،.ّّتدريسهلّيتمّمواضيعّأوّموادّعل ّوحتتويّبللطالب،ّومهتمةّالانع،ّوسهلة
ّميكنّالاورّألنّحفظهلّأوّاملفرداتّحفظّأنشطةّيفّكوسلئلّالاورّاستخدامّميكن
ّمنّيتمكنواّحتّّتدريسهلّيتمّباريةّرسلئلّأوّموضوعلتّأوّموادّعل ّحتتويّأن

 .العربيةّاملفرداتّإّتقلنّحتسٌنّمنهمّويتوقعّواىتملمهمّالطالبّانتبلهّجذب

ّيستخدمهلّأداةّىيّالتعليميةّوسلئلّأنّالواضحّمنّاملذكورة،ّاملعلينّبعضّمن
ّيفّوفرحهمّالطالبّزتلسّإثلرةّميكنهلّحبيثّالتعلمّعمليةّيفّجًداّمهمةّوىيّاملعلمون
ّ.العربيةّاللغةّّتعلمّوخلصةّالتعلم،ّعملية

ّيفّمبلّاستخدامهل،ّميكنّاليتّالوسلئلّمنّخمتلفةّأنواعّىنلكّالتعلم،ّعمليةّيف
 :ذلك

ّالطلبةّمنّّتتطلبّاليتّاألجنبيةّاللغةّلتعليمّ؛ّوسلئل(audio aids)ةّالسمعيّاملسلعدة .ٔ
ّاآلالتّبعضّأوّالتسجيلّجهلزّأوّالراديوّىيّالغللبّيفّالسمعيةّاصحواسّاستخدام
ّ.املوسيقية

ّاصحاولّيفّأسهلّاّليتّالوسلئلّمنّالنوعّىذاّمييل .(visual aids) الباريةّاملسلعدة .ٕ
ّيفّّتوجدّملّوغللبلًّّنسبًيلّعليهلّاصحاولّّتسهلّموادّمنّاختيلرهّأوّصنعوّميكنّألنو
ّالسبورة:ّمثل.ّاإلطالقّعل ّّتكلفةّبدونّحتّرخصّوذتنهلّاليومية،ّاصحيلة

ّ.شلبوّوملّوالبطلقلتّوالرسوملتّوالاورّالباريةّواملسلعدات
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ّ(audio-visual aids)ّالباريةّالسمعيةّاملسلعدة .ٖ ّمنّالنوعّىذاّّتانيفّميكن.
ّكلئنلت(، real objects)ّحقيقيةّكلئنلتّوىيّرئيسية،ّجمموعلتّثالثّإىلّالوسلئل
 ٖٔ.خلصةّوكلئنلتّ،(miniatures)ّصغًنة

ّالاورّأيّاملرئية،ّالوسلئلّعل ّأكثرّالبلحثّيركزّاصحللة،ّىذهّيف ّوسلئل.
.ّالتعلمّيفّكمقدمةّاستخدامهلّميكنّواليتّاملوجودة،ّالوسلئلّمنّواحدّنوعّىيّةالاوّر
.ّذلكّإىلّوملّمتحركة،ّرسومّلوحلت،ّصور،ّصورةّيفّةالاوّرّوسلئلّمنّالنوعّىذا
(.ّإخلّالنبلّتلت،ّاصحيوانلت،ّاألشخلص،)ّللبضلئعّّتقليدّأهنلّعل ّالاورّّتفسًنّميكن
ّكلّوعل ّوالتعلم،ّالتعليمّأنشطةّيفّبفعلليةّالوسلئلّىذهّاستخدامّللمدرسٌنّميكن

 ٗٔ.خمتلفةّختاالتّويفّّتعليميّمستوى

ّميكنّةاوّرالّوسلئلّأوّصورةّىيّالوسلئلّىذهّأنّفهمّميكنّاملفهوم،ّمن
ّوالتعلمّالتعليمّأنشطةّيفّاملعلمّقبلّمنّبفعلليةّاستخدامهل ّأداةّأيًضلّىيّالاورة.

 .بسهولةّفهمهلّميكنّحتّكلمةّّتوضيحّميكنهل

ّاىتملمهمّإثلرةّعل ّوّتشجعهمّالطالبّّتسلعدّأنّةالاوّرّلوسلئلّميكن
ّسردّيفّاإلبداعيةّوالبيلنلتّالفنيةّواألنشطةّاللغويةّاملهلراتّّتطويرّيفّسلعدىم.ّبللدرس
ّوّتذكرّّتفسًنّعل ّومسلعدهتمّوالرسم،ّوالرسمّوالكتلبةّوالقراءةّوالتمثيلّالقاص
 .املدرسيةّالكتبّمنّالقراءةّموادّحمتويلت
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Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 3123), hlm.226-221. 
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ّنقلّيفّاملعلمٌنّّتسلعدّأنّميكنّّتعلمّعمليةّأيًضلّىذهّةالاوّرّوسلئلّّتعد
ّّتدريسهلّيتمّاليتّالواقعيةّاملوادّأوّالسيلقيةّاملوادّّتربطّأنّميكنّّتعليميةّموادّيفّالرسلئل
ّيفّوإبداًعلّنشلطًلّأكثرّليكونواّدائًملّوّتوجيههمّالطالبّمراقبةّّتتمّلذلكّللطالب،
ّهبلّيقومّعمليةّعل ّدليلّىيّالتعلمّنتلئجّألنّالتعلم،ّنتلئجّحتقيقّيفّالتعلمّعملية
ّّتكونّحبيثّاخللصة،ّململرستوّنتيجةّككلّجديدّسلوكّعل ّللحاولّملّشخص
ّالبلحثّاستخدمّاصحللة،ّىذهّيفّلذلكّ٘ٔ.البيئةّمعّالتفلعالتّيفّالتغيًناتّنتلئج
 .للمفروضلتّالطالبّإستيعلبّلتحسٌنّةالاوّرّوسلئل

ّّالافّيفّالعربيةّاللغةّمدرسّمعّمقلبلةّبعد املتوسطةّّاملدرسةّيفّاألّول
ّالفالحّاإلسالمية ّمنّومستوىّاىتملمّلديهمّالطالبّمعظمّأنّبلروّّتلذمونجّنور
ّىوّالعربيةّاللغةّيتعلمونّالذينّالطالبّألنّالعربية،ّبلملوادّاىتملمهمّيقلّاالىتملم
ّعمليةّفإنّأجنبية،ّلغةّىيّالعربيةّاللغةّألنّبو،ّاالستمتلعّالطالبّعل ّياعبّموضوع
ّنورّالفالحاإلسالميةّّاملتوسطةاملدرسةّّيفّاألّولّّالافّيفّالعربيةّاللغةّطالبّّتعلم

ّمشكلة.ّالعربيةّاملفرداتّحفظّيفّصعوبةّّتواجوّزالتّملالمبونجّاجلنبّيةّّبلروّّتلذمونج
ّالتليل،ّاملستوىّيفّاملوادّّتطويرّالاعبّمنّجتعلّمشكلةّىيّاملفرداتّإستيعلبّعدم

ّالاعوبلتّمنّيعلنونّالذينّالطالبّمنّالعديدّىنلكّيزالّالّالعربيةّاملفرداتّوحفظ
ّىنلكّاملوادّاملعلمّيشرحّعندملّذلكّويظهرّالعربية،ّاللغةّّتعلمّمتلبعةّيفّاصحملسّوعدم
ّاملعلمّيشرحّالتعلم،ّعمليةّيف.ّأصدقلئوّالبعضّبعضهمّمعّيلعبونّالذينّالطالبّبعض
ّوالطالبّللطالبّمهلمّبتعيٌنّاملعلمّيقومّمثّالعربية،ّاملفرداتّويقرأّوجيزةّلفرتةّامللدة
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ّّٖٕٔٓلعلمّالعربيةّاللغةّمنهجّكتلبّيفّطرحهلّمتّاليتّاململرسةّأسئلةّعل ّالعلملٌن
 ٙٔ.للطالبّاملعلمّقدموّالذي

ّالافّلطالبّالعربيةّاللغةّمدرسيّيفّالبلحثّأبداىلّاليتّاملالحظلتّعل ّبنلءًّ
ّعل المبونجّاجلنبّية،ّّّبلروّّتلذمونجّنورّالفالحاإلسالميةّّاملتوسطةاملدرسةّّيفّاألّولّ
ّوسلئلّسوىّيستخدمونّالّاملفرداتّالتعلمّأنشطةّيفّاملعلمٌنّبأنّّتفيدّأوليةّبيلنلت
.ّاألخرىّالتعلمّوسلئلّاملعلمّيستخدمّملّىنل.ّفقطّوالكتبّوالعالملتّالبيضلءّالسبورة
ّمنخفضةّلتكونّالطالبّستيعلبإّإىلّيؤديّىذا ّالبيلنلتّخاللّمنّىذاّيتضح.

نورّاإلسالميةّّاملتوسطةاملدرسةّّيفّاألّولّّالافّةبلطلّاملفرداتّإستيعلبّعنّاألولية
ّ.المبونجّاجلنبّيةّبلروّّتلذمونجّالفالح

 ٔ.ّٔاجلدول
ّطالبّةيَّاأْلََدَواُتّاْلَمْدرِسّاملوادّبراسيكلّيفّملفروضلتّالطالبّستيعلبإّبيلنلت
 المبونجّاجلنبّيةّبلروّّتلذمونجّنورّالفالحّاملتوسطةّاإلسالمّيةّاملدرسةّيفّاألّولّّالاف

No. NAMA KKM NILAI KETERANGAN 

1.  Ahmad Wahyu Firmansyah 11 71 Tidak Tuntas 

2.  Angelita 11 11 Tuntas 

3.  Apriliyana  11 71 Tidak Tuntas 

4.  Astiana  11 11 Tuntas 

5.  Ayu Suryani 11 61 Tidak Tuntas 

6.  Ayu Tuaisyah 11 71 Tidak Tuntas 

7.  Citra Puspita Lestari 11 11 Tuntas 

8.  Damar Maulana Ilham 11 11 Tuntas 

9.  Dimas Miftahul Ulum 11 56 Tidak Tuntas 

11.  Egy Pratama 11 71 Tidak Tuntas 

11.  Elsa Safitri 11 11 Tuntas 

12.  Fajar Agmagita 11 71 Tidak Tuntas 

13.  Ibnu Zaky 11 51 Tidak Tuntas 

14.  Indri Yani 11 11 Tuntas 

15.  Kgs. M. Irfan 11 71 Tidak Tuntas 
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16.  Khoirul Mustafa 11 56 Tidak Tuntas 

17.  Linda Selsia 11 71 Tidak Tuntas 

18.  M Anwar 11 71 Tidak Tuntas 

19.  M Apriansyah 11 11 Tuntas 

21.  M Rifkiansyah 11 61 Tidak Tuntas 

21.  Mahendra  11 56 Tidak Tuntas 

22.  Marsanda  11 11 Tuntas 

23.  Marsya Tri Ananda 11 11 Tuntas 

24.  Mita  11 61 Tidak Tuntas 

25.  Muhammad Saifullah 11 51 Tidak Tuntas 

26.  Nurul Anes 11 11 Tuntas 

27.  Nurul Hidayah 11 71 Tidak Tuntas 

28.  Permatasari  11 11 Tuntas 

29.  Pitri Yanah 11 11 Tuntas 

31.  Reza Dwi Putra 11 56 Tidak Tuntas 

31.  Saepudin Rizal 11 11 Tidak Tuntas 

32.  Sendy Pratama 11 11 Tuntas 

33.  Siti Zahroturrifqoh 11 61 Tidak Tuntas 

34.  Sri Rezeki 11 61 Tidak Tuntas 

35.  Tatia Riska 11 71 Tidak Tuntas 

36.  Wahyudin  11 71 Tidak Tuntas 

37.  Zihan Eva Rosalita 11 51 Tidak Tuntas 

38.  Virgie Syahrezi 11 11 Tuntas 

39.  Khofal Alkatami 11 71 Tidak Tuntas 

41.  Leo Agustian 11 11 Tuntas 

41.  Aji Saputra 11 51 Tidak Tuntas 

Tuntas  26 orang 

(473) 

 

 

 

Tidak Tuntas  37 orang 

(753) 

 

 

ّ

ّاملادر ّاألّولّالافّلطلبةّاملفرداتّستيعلبإّاختبلرّلنتلئجّالدرجلتّقلئمة: ّيفّ
ّ.اجلنبّيةّالمبونجّبلروّّتلذمونجّالفالحّنورّاإلسالميةّاملتوسطةّاملدرسة

ّشخًالّّ٘ٔأدتواّطللًبلّّٔٗبٌنّمنّأنّمالحظةّميكنّ،الّسلبقّاجلدولّعل ّبنلءًّ
ّأنّعل ّيدلّىذاٝ(.ّٔٙ)ّشخًالّّٕٙىنلكّبعدّيكملواّملّالذينّوأولئكّ،ٝ(ٜٖ)
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ّمنّأعاله،ّالوصفّعل ّوبنلءًّّمنخفًضل،ّيزالّالّللمفروضلتّالطالبّستيعلبإ
ّبشكلّللمفروضلتّالطالبّستيعلبإّحتسٌنّملواصلةّاملعلمّقدموّالذيّالتغيًنّالضروري
ّ.تعليميةالّالاورّبلستخدامّأيّأفضل،

ّ

 

 ةكلالمش تحقيق . ب

ّ:التليلّالنحوّعل ّهلحتقيقّميكنّاليتّاملشكلةّخلفيةّعل ّبنلءًّ

 .العربيةّاللغةّبتعلمّواىتملمهمّالطالبّاىتملمّيقل .ٔ
 .العربيةّاملفرداتّحفظّيفّصعوبةّالطالبّيواجو .ٕ
ّ.العربيةّاملفرداتّإستيعلبّقيمةّازمفلض .ٖ

 ةكلالمش تحديد . ج

ّيفّالبلحثّيقارّّتقدميهل،ّمتّاليتّاخللفيةّومشكالتّاملشكالتّحتديدّإىلّاستنلًدا
ّوسلئلّبلستخدامّالعربيةّاملفرداتّستيعلبإّحتسٌن :ّ"عل ّاملشكلةّالدراسةّىذهّّتنفيذ
ّالمبونجّبلروّّتلذمونجّاإلسالميةّاملتوّسطةّبلملدرسةّاألّولّالافّطلبةّلدىّالّاورة
 ".ّاجلنوبّية

 البحث مشكلة . د
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ّاملشكلةّبايلغةّالدراسةّىذهّيفّبلحثاملّقلمّ،السلبقةّاملشكلةّخلفيةّمنّاخلروجّعند
ّالعربيةّاملفرداتّستيعلبإّحتسٌنّةالاوّرّوسلئلّالستخدامّميكنّىل:ّ"التليلّالنحوّعل 
ّ"؟اجلنوبّيةّالمبونجّبلروّّتلذمونجّاإلسالميةّاملتوّسطةّبلملدرسةّاألّولّالافّطلبةّلدي

ّ

ّ

 

 وفوائده البحث أهداف . ه

ّلدي العربيةّاملفرداتّستيعلبإّحيسنّأنّميكنّالاورّوسلئلّاستخدامّكلنّإذاّملّملعرفة
 .اجلنوبّيةّالمبونجّبلروّّتلذمونجّاإلسالميةّاملتوّسطةّبلملدرسةّاألّولّالافّطلبة

 :لـّمفيدةّالدراسةّىذهّنتلئجّّتكونّأنّاملؤلفّيأمل

 للطالب .ّأ
 .األّولّالافّلطالبّالعربيةّاملفرداتّستيعلبإّّتعلمّنتلئجّمعرفة (ٔ
ّوسلئلّخاللّمنّالعربيةّاملوادّّتعلمّيفّلالىتملمّمثًنةّجتلربّعل ّاصحاول (ٕ

 .التعلمّةالاوّر
ّاكتسبوىلّاليتّالراحةّبسببّالتعلمّيفّنشلطًلّأكثرّليكونواّالطالبّحلفزّحتسٌن (ٖ

ّاألّولّالافّطلبةّلديّةصوّرّوسلئلّإىلّالعربيةّاملوادّيفّالتعليميةّاملوادّيف
 .اجلنوبّيةّالمبونجّبلروّّتلذمونجّاإلسالميةّاملتوّسطةّبلملدرسة

 للمعلمٌن .ّب
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ّبلروّّتلذمونجّلفالحاملدرسةّنورّاّيفّالعربيةّاملوادّلتدريسّمسلعدةّكأداةٔ (ٔ
 .اجلنبّيةّالمبونج

 .املتعددةّالوسلئلّالتعلمّّتطويرّيفّاملعلمّاإلبداعّحتفيز (ٕ
ّومفيدةّدمتعةّّتكونّاليتّالبديلةّالتعلمّوسلئلّإىلّاملعلمّثلقبةّنظرةّإضلفة (ٖ

 .التعلمّألنشطة
 اإلعالميّالتعلمّةصوّرّاستخدامّعل ّاملعلمٌنّحلفزّزيلدة (ٗ

 
 للمدارس .ّج

 .وسلئلّالّاورةّاستخدامّيفّطالهبمّلتطويرّاألخرىّللفاولّكمعيلر
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 الثاني الباب

 نظريأساس 

 المفردات العربية إستيعاب تحسين . أ
 المفردات إستيعاب ف تحسينتعري .1

التحسُت عبارة عن عملية أو طريقة أو عملية زيادة )اجلهد واألنشطة وما إىل 
، بينما ادة ادلعرفة حول ادلفردات للطالبالتحسُت يف ىذه احلالة ىو عملية لزي 1.ذلك(
أو القدرة على " العملية أو الطريقة أو التصرف أو التمكُت أو الفهم  ستيعاباإل يعٍت "

 2.، وىلم جرااالستخدام ادلعرفة، ادلخابرات

من عناصر اللغة اليت غلب أن يتقنها  حدىإوفًقا ألمحد أفندي ادلفردات ىي 
 3.متعلمو اللغة األجنبية حىت يتمكنوا من اكتساب مهارات التواصل مع تلك اللغة

، ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تشكل لغة. ادلفردات أو باللغة ورنذلوفقا 
، باللغة اإلصلليزية ادلفردات عبارة عن رلموعة من الكلمات أو   mufrodatالعربية تسمى

كنوز الكلمات ادلعروفة من قبل شخص أو كيان آخر ميثل جزًءا من لغة معينة. ىناك 
من مجيع الكلمات اليت يفهمها الشخص ومن ادلرجح مفردات تُعرّفها على أهنا رلموعة 
 4.أن ُتستخدم لتجميع مجل جديدة

                                                           
5
 Kamus Besar Bahasa Indonesia,  (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. 2. hlm. 9911. 

2
 Ibid, hlm. 604. 

3
 Ibid, hlm. 926.    

4
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki 

Press, 2099), h 69. 
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( ادلفردات ىي 1أوضح أن: ) Fachrurroziوفقا ذلورنيب كما نقلت عن عزيز 
( ادلفردات ىي إمجايل عدد 2قائمة من الكلمات يف كتاب مع تعريفات أو ترمجات. )

 Radliyahوفًقا دلفردات  5كل لغة.الكلمات اليت )مع القواعد اليت جتمعها( تش
Zaenuddin  ادلفردات( ىو جزء أساسي من تعلم اللغة، ألن طبيعة اللغة ىي رلموعة من(

 6ادلفردات )اللغة رلموعة من ادلفردات(.

، ميكن القول أن ادلفردات ىي عبارة عن رلموعة من الكلمات السابقبناًء على ما ورد 
أو جزء من لغة معينة. وادلفردات ىو أىم عنصر  ادلعروفة من قبل شخص أو رلموعة،

 غلب أن يتقنو شخص ما لتعلم اللغات، وخاصة اللغات األجنبية مثل العربية.

ادلفردات ىي طريقة لتحسُت فهم الفرد أو  ستيعابإلذلك ميكن فهم أن زيادة 
 معرفتو للمفردات يف تعلم اللغات األجنبية.

ت يدعم إىل حد كبَت أربعة إجادة اللغة. ادلفردا ستيعابإباإلضافة إىل ذلك، 
لما كانت لغتنا تعتمد جودة ادلهارات اللغوية بوضوح على كمية ادلفردات وجودهتا. ك

، كلما زاد احتمال أننا سنكون متمكنُت يف اللغة. ما مدى أعلية دور مفردات أكثر ثراء
 ادلفردات يف كتب اللغة كما ذكر غونتور تارغلان كما يلي:

ونوعية ومستوى وعمق ادلفردات الشخص ىو أفضل مؤشر الشخصية كمية  . أ
 لنموه العقلي.
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تطوير ادلفردات ىو تطور مفاىيمي، وىو ىدف تعليمي أساسي لكل مدرسة أو   . ب
 كلية.

 ؛كل التعليم من حيث ادلبدأ ىو تطوير ادلفردات وىو أيًضا تطور مفاىيمي . ج
واجلنس والدخل والقدرات الفطرية سيتأثر برنامج منهجي لتطوير ادلفردات بالعمر  . د

 والوضع االجتماعي؛
 العوامل اجلغرافية تؤثر أيضا على تطوير ادلفردات. . ه
كما ىو احلال يف عملية القراءة اليت ترشد الشخص من اجملهول يف اجتاه غَت  . و

ادلفردات الفعالة يف نفس معروف أو غَت معروف، غلب أن تذىب دراسة 
 7ة إىل الكلمات غَت ادلعروفة أو غَت ادلعروفة.، من الكلمات ادلعروفاالجتاه

وبالتايل ميكننا أن نفهم أن ادلفردات ذلا دور يف ادلهارات اللغوية. نظرًا ألن أحد 
العوامل احملددة جلودة مهارات اللغة لدى الطالب، فإن األكثر أعلية ىو كمية ونوعية 

 ادلفردات اليت دتلكها وتتقنها.

 أهداف التعلم المفردات .2

 وفًقا لسيلف مصطفى، فإن األىداف العامة لتعلم مفردات اللغة العربية ىي كما يلي:

 تقدمي مفردات جديدة للطالب، من خالل مواد القراءة وادلواد ادلطابقة. . أ
 تدريب الطالب أو الطالب ليكونوا قادرين على نطق ادلفردات بشكل صحيح . ب

هارات جيدة يف وصحيح ألن النطق اجليد والصحيح ميكن أن يؤدي إىل م
 التحدث والقراءة.
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فهم معٌت ادلفردات، سواء كانت داللة أو معجمية )قائمة بذاهتا( وعند  . ج
 استخدامها يف سياق مجل معينة )معٌت داللة وضلوية(.

القدرة على تقدير وعمل ادلفردات يف التعبَت الشفوي )حتدث( والكتابة )الكتابة(  . د
 8وفقا للسياق الصحيح.

، ميكن فهم أن تعلم ادلفردات لو أىداف عامة وأىداف زلددة، السابقبناًء على الوصف 
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.

 رداتأنواع المف .3

( على kosakata، يصنف ادلفردات )Syaiful Mustofaوفًقا للثيماء، مقتبسة من 
 النحو التايل:

 ادلفردات يف سياق إجادة اللغة . أ
 دلفردات لفهم )فهم ادلفردات( كل من اللغة ادلنطوقة )احملادثة( والنص )القراءة(.ا (1
)رمسي( وغَت حتدث ادلفردات. حتتاج إىل استخدام ادلفردات الصحيحة، رمسًيا  (2

 رمسي )عادي(.
ادلفردات للكتابة )كتابة ادلفردات(. يلزم اختيار ادلفردات ليكون جيًدا وصحيًحا  (3

 حىت ال يتم تفسَتىا من قبل القراء.
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 ادلفردات حسب معناىا . ب
الكلمات األساسية )مفردات احملتوى( ىي ادلفردات األساسية اليت جتعل الكتابة  (1

 مساء واألفعال وغَتىا.صاحلة ، على سبيل ادلثال األ
وظيفة الكلمات )الكلمات وظيفة(. الكلمات اليت توحد ادلفردات واجلمل  (2

 adawatلتشكيل التعرض اجليد يف الكتابة. على سبيل ادلثال رسائل اجلرة، 

istifham.وىكذا ، 
الكلمات اجملمعة )كلمات اجملموعة( ىي مفردات ال ميكن أن تقف مبفردىا،  (3

كلمات أخرى لتكوين معان سلتلفة. على سبيل ادلثال،   ولكن يتم درلها مع
بينما إذا كانت الكلمة عن متبوعة بـ  ميكن أن يعٍت اإلعجاب إذا اقًتن رغب

 9رغب عنها فإهنا تعٍت الكراىية أو الكراىية.
 ادلفردات وفقا لالستخدام . ج

ادلنطوقة ، وادلفردات ادلستخدمة يف اللغات دلفردات النشطة )الكلمات النشطة(ا (1
 وادلكتوبة مسموعة ومعروفة من خالل قراءات سلتلفة.

كلمات سلبية، كلمات يُتوقع أن تُفهم عند القراءة أو االستماع، ولكن ال  (2
 10ُتستخدم يف أنشطة الكالم أو الكتابة اليومية.

 معنى وظيفة المفردات .4

ادلفردات ، ميكن تقسيم ادلفردات إىل قسمُت: ادلفردات ادلعجمية و من حيث الوظيفة
الوزيفية. األول ىو ادلفردات اليت ذلا معٌت يف القاموس مثل البيت، القلم، السيارية 
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)البيت، القلم، السيارة(. بينما الثاين عبارة عن مفردات حتمل وظيفتُت، على سبيل 
 11ادلثال حروف اجلرة، أمساء ادلعجل، دومَت، وما إىل ذلك.

وادلعٌت الضمٍت  (ashli)ا ادلعٌت الرمزي ميكن تقسيم معٌت الكلمة إىل قسمُت، وعل
(idhafi.)  ، 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 
أن كلمة األم يف "أم الكتاب" حتتوي على معٌت رلازي. ميكن دتييز ادلعٌت الداليل أيًضا 

األصلي ومعٌت ادلصطلح. تعٍت كلمة اذلاتف يف األصل "األشخاص بُت ادلعٌت 
 يف حُت أن معٌت ادلصطلح ىو "اذلاتف"."الصاخبُت

ادلعٌت الداللة، ىو ادلعٌت اإلضايف الوارد يف الفروق الدقيقة أو االنطباعات اخلاصة كنتيجة 
 12واحلماية. لتجربة مستخدمي اللغة، على سبيل ادلثال، كلمة األم معٌت داللة ىي احلب

لذلك ميكن القول أن ادلعٌت الداليل ىو ادلعٌت احلقيقي بينما ادلعٌت الداليل ىو ادلعٌت 
 الذي ليس يف الواقع.

 تقنيات تعلم المفردات .5
 استمع إىل الكلمة (1

امنح الطالب لالستماع إىل الكلمات اليت يتحدثها ادلعلم، سواء من خالل 
الب، ر الصوت للكلمة من قبل الطأنفسهم أو يف اجلمل. إذا مت إتقان عنص

، يكون الطالب قادرين على االستماع بشكل فمن مث يف تكرارين أو ثالثة
 صحيح.
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 قل الكلمة (2
وفر الفرص للطالب ليقولوا الكلمات اليت مسعوىا. إن قول كلمة جديدة يساعد 

 الطالب على تذكرىا لفًتة أطول.
 استمع إىل معٌت الكلمات (3

الطالب قدر اإلمكان لتجنب الًتمجة، ما مل يكن ىناك إعطاء معٌت للكلمة 
طريقة أخرى. ىناك العديد من التقنيات اليت ميكن للمعلمُت استخدامها لتجنب 

، والتعريف (الًتمجة يف شرح معٌت كلمة ما، مبا يف ذلك إعطاء السياق )السيااق
م األشياء ، واستخدا(، وادلتناقض )الذيد(، وادلرادف )ادلرادف(البسيط )الطائف

 األصلية أو ادلقلدة. الصور وادلظاىرات والًتمجات.
 قراءة ادلعاين (4

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

 عاٍل.
 كتابة الكلمات (5

ردات، إذا طُلب من الطالب كتابة الكلمات سيكون مفيًدا جًدا يف إتقان ادلف
اليت تعلموىا للتو بينما ال تزال معاين الكلمات جديدة يف ذكريات الطالب. 

 يكتب الطالب يف كتبهم عن طريق نسخ ما يكتبو ادلعلم على السبورة.
 صنع اجلمل (6

ادلرحلة األخَتة من النشاط التدرييب للمفردات ىي استخدام الكلمات اجلديدة 
 مجلة مثالية شفهياً وخطياً.يف 
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 خطوات التعلم للمفردات .6

وفًقا حملمد علي اخلويل، إذا كنت تريد تدريس مفردات جديدة، فيمكنك اختاذ عدة 
 خطوات:

 يقول ادلعلم الكلمة مرتُت أو ثالث مرات ويستمع الطالب إليها. (1
 يكتب ادلعلم الكلمات على السبورة بألواح كاملة. (2
 الكلمة بالطريقة اليت تناسب شخصية الكلمة.يشرح ادلعلم معٌت  (3
يستخدم ادلعلم الكلمة يف مجلة واحدة أو عدة مجل مثالية حىت يفهم الطالب  (4

 ادلعٌت والوظائف النحوية بشكل أفضل.
 ػلاكي ادلعلم نطق إحدى ىذه اجلمل مًعا، مث يف رلموعات، مث بشكل فردي. (5
، خاصًة إذا كانت الكلمة تعاين يقوم ادلعلم بتوجيو كيفية كتابة الكلمة للطالب (6

 من صعوبة يف الكتابة.
يكتب ادلعلم معٌت الكلمات واجلمل اليت ميكن أن تساعد يف توضيح ادلعٌت على  (7

 السبورة.
 يكتب الطالب مفردات جديدة مكتوبة على السبورة. (8
 13يكتب الطالب الكلمات ومعٌت الكلمات واجلمل سبيل ادلثال يف كل كتاب. (9

( ميكن للمتعلمُت 1ميكن أن تدرك األشياء التالية:  ادلذكورةاخلطوات التسع 
( يكرر 2االستماع إىل أمثلة من نطق الكلمات من ادلعلم قبل تقليدىا وتكرارىا؛ 

( ىذه اخلطوات شاملة، حيث يقول 3الطالب نطق الكلمات بعد فهم معانيها، 
ا يف مجل مثالية، ادلعلمون الكلمات، ويكرروهنا، يكتبوهنا، على السبورة، ويضعوهن
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ويكتبون معانيها. وكذلك الطالب، واالستماع إىل نطق الكلمات، وكتابتها، وقراءهتا، 
 ( يكرر الطالب الكلمات يف سياق مجل مثالية.4وكررىا؛ 

 مؤشرات تحصيل المفردات .7

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 

 ادلفردات إذا وصلوا إىل العديد من ادلؤشرات احلالية. ستيعابإ

 وفًقا حملمد علي اخلويل، فإن مؤشر الطالب يفهم معٌت ادلفردات على النحو التايل:

 يستطيع الطالب فهم معٌت الكلمات عند مساع الكلمة أو قراءهتا. .أ 
 ميكن للمتعلمُت نطق الكلمات بشكل صحيح عند استخدامها يف احملادثة. .ب 
 ب قادرون على كتابة الكلمة بشكل صحيح.الطال .ج 
ميكن للطالب استخدام ىذه الكلمات يف مجل مثالية سواء يف الكتابة أو يف  .د 

 احملادثة.
ميكن للطالب قراءة الكلمة إذا رأواىا كتابًة، سواء يف مجل مثالية أو عند الوقوف  .ه 

 14مبفردىم.

الطالب ادلتعلقة بادلفردات ىي وفًقا لعزيز فخروزي، فإن ادلؤشرات اليت غلب أن ميتلكها 
 كما يلي:

 يفهم ادلتعلمون معٌت الكلمة عند االستماع إليها أو قراءهتا. .أ 
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 الطالب قادرون على نطق الكلمة بشكل صحيح. .ب 
 الطالب قادرون على كتابة الكلمة بشكل صحيح .ج 
 يستطيع الطالب استخدام الكلمة بشكل صحيح يف سياق منطوق ومكتوب. .د 
على قراءة الكلمة عند فصلها عن اجلملة ويف سياق  يكون الطالب قادرين .ه 

 اجلملة.

يف  ول ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةاأل صفرات تعلم ادلفردات )مفردات( الفيما يلي مؤش
 :2013منهاج 

 قراءة اإلمجاع حول ادلواد اليت يتم تدريسها. .أ 
 كرر الكلمات أو اجلمل ادلسموعة. .ب 
 ادلفردات اليت مت تدريسها.اإلجابة على األسئلة حسب مادة  .ج 
 15يُظهر الكلمات أو اجلمل وفًقا للبيان الذي مت مساعو. .د 

، ميكن فهم أن ادلؤشرات اليت غلب حتقيقها يف إتقان ادلفردات السابقاستناًدا إىل الرأي 
قادرة على ترمجة أو فهم معٌت ادلفردات، وميكن نطق ادلفردات أو قراءهتا، وقراءة ادلفردات 

 واستخدام ادلفردات يف شكل مجلة.الصحيحة، 

 لتعليميةالتعلم وسائل ا  .ب 
 لتعليميةافهم وسائل  .1

" على أهنا لةتبارىا صيغة اجلمع للكلمة "متوسباع لميكن بشكل حريف تفسَت الوسائ
 ل" تنبع من الوسmediaة أو مقدمة". وفًقا لعبد الوىاب روزيدي، فإن كلمة "ل"وسي
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" أو "ادلقدمة". وسائل اإلعالم ىي بالتايل أداة ل"الوسي" أو لوسالالتيٍت، شلا يعٍت "األ
يستخدمها األشخاص الذين ميكنهم توفَت الفرص لذلك الشخص الكتساب ادلعرفة 

 16وادلهارات وادلواقف.

تتضمن وسائل اإلعالم أيًضا تسهيالت يف عملية التعلم مهمة جًدا. وفًقا دلا قالو 
Zulhannan من الوسائل ادلساعدة أو الوسائل التعليمية ، فإن وسائط التعلم ىي واحدة

اليت يستخدمها ادلعلمون لتقريب الطالب من فهم ادلوضوع، سواء يف شكل ادلراجع 
 17)األشرطة( أو يف شكل صور )صور ، ظلاذج وظلاذج(.

الوسائط ىي شيء يوجو الرسائل وميكنو حتفيز األفكار وادلشاعر وإرادة اجلمهور 
يمّكن االستخدام يشجع عملية التعلم يف حد ذاهتا. س)الطالب( حبيث ميكن أن 

الطالب من التعلم بشكل أفضل وميكن حتسُت أدائهم وفًقا لألىداف  لاإلبداعي للوسائ
 18ادلراد حتقيقها.

إن وسائل  Rahadjitoو  Anung Haryonoو  Rahardjo، قال S. Sadimanوفًقا لـ 
وحتفيز الطالب على التعلم. من أمثلة  اإلعالم كلها أدوات مادية ميكنها تقدمي رسائل

 19الكتب واألفالم واألشرطة وإطارات األفالم وما إىل ذلك. لالوسائىذه 
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أدوات للتواصل )التدريس /مرافق/ل، فإن كل شيء ميكن أن يعمل كوسيوفًقا خلليل اهلل
والتعلم( هبدف التمكن من حتفيز أفكار ومشاعر وقدرات اجلمهور )الطالب( حبيث 

 عملية التعلم عند مستلم الرسالة )الطالب(.حتدث 

ىي أداة وكل ما ميكن استخدامو  تعليمية، ميكن استنتاج أن وسائل الادلذكورمن الفهم 
يف عملية التعليم والتعلم اليت هتدف إىل التحفيز واألفكار وادلشاعر والدوافع حىت تصل 

 20الرسائل اليت يوجهها ادلعلمون للطالب.

 لليمية لديها فهم واسع وضيق. وسائالتع وسائلب روزيدي، فإن وفًقا لعبد الوىا
الواسعة ىي كل شخص أو مادة أو حدث يوفر فرصة للطالب الكتساب  يةالتعلم

يف شكل كائنات  لالوسائادلعرفة وادلهارات وادلواقف. انطالقًا من ىذا الفهم، ال تكون 
ادلدرسية، والبيئة  فحسب، بل يف شكل أشخاص وأحداث تعلم. ادلعلمُت، والكتب

ىو  لق للمعٌت ادلقصود يف تعلم الوسائادلدرسية ميكن أن تكون وسيلة. ادلعٌت الضي
نصيحة غَت شخصية )غَت بشرية( يستخدمها ادلعلمون الذين يلعبون دورًا يف عملية 

ىي  لالوسائالتعليم والتعلم لتحقيق األىداف. وبالتايل مييل ىذا الفهم إىل افًتاض أن 
أدوات رسومية أو فوتوغرافية أو إلكًتونية اللتقاط ادلعلومات البصرية أو اللفظية أو إعادة 

 21ترتيبها.

التعلم ىي حامل للرسائل أو ادلعلومات التعليمية أو اليت  لوسائ، فإن وفًقا ألزىر أرسياد
، Zulhananيف الوقت نفسو، وفًقا لوسائل التعلم يف  22حتتوي على نوايا التعليم القصوى.
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أو يف )كاسيت( فإن األداة تقرب الطالب من فهم ادلوضوع، سواء يف شكل مسعي 
 23شكل صور )صور، ظلاذج، وظلاذج(.

، ميكن االستنتاج أن وسائل التعليمية ىي أداة تستخدم لتفعيل من الفهم ادلذكور
ة حىت ال التواصل والتفاعل بُت ادلعلمُت والطالب يف عملية التعليم والتعلم يف ادلدرس

 تكون عملية التعليم والتعلم رتابة.

 تعليميةوسائل ال. أنواع 2

 اليت ميكن استخدامها، مبا يف ذلك: للم، ىناك أنواع سلتلفة من الوسائيف عملية التع

لتعلم اللغة األجنبية اليت تتطلب من  تعليميةوسائل ال؛ (. السمع )الوسائل السمعية1
يف الغالب ىي الراديو، ومسجل الشريط، أو بعض ادلتعلمُت استخدام حاسة السمع 

 اآلالت ادلوسيقية.

إىل الشراء بسهولة ألنو ميكن تصنيعو  لالوسائ. الوسائل البصرية؛ مييل ىذا النوع من 2
أو اختياره من مواد متاحة بسهولة وغالًبا 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.

يف ثالث  لالوسائ، ميكن جتميع ىذا النوع من (auidio-visual. أجهزة السمع )3
 24رلموعات كبَتة، وىي كائنات حقيقية، كائنات صغَتة وكائنات خاصة.
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ميكن  .ةالصور  لوسائادلرئية، أي  لالوسائبشكل أكرب على  الباحثيف ىذه احلالة، ركز 
يف عملية التعلم ادلنفذة، وميكن أن يساعد الطالب يف  لللمدرس استخدام ىذه الوسائ

أيًضا جتربة  لل أفضل. ميكن أن توفر ىذه الوسائتلقي ادلواد التعليمية بسهولة وبشك
غلب أن يكون الطالب قادرين على  لالوسائجديدة للطالب ، ألنو من خالل ىذه 

 التعلم بطريقة شلتعة ولكن فعالة.

 تعليميةال وسائل. الغرض من استخدام 3

التعلم ىو أن الرسالة أو ادلعلومات اليت يتم إيصاذلا  لوسائالغرض الرئيسي من استخدام 
ميكن أن يستوعبها الطالب قدر ادلستطاع. وبالتايل، ستكون ادلعلومات أسرع وأسهل 
على الطالب للمعاجلة دون احلاجة إىل متابعة عملية طويلة جتعلها مشبعة. يرتبط بعملية 

ب أو تعلم مهارات اللغة من خالل ، حيث سيتم جتهيز الطال(تعلم اللغة العربية )أي لغة
ادلمارسة ادلستمرة للحصول على ىذه ادلهارات. على الرغم من أن ادلمارسة بشكل 
مستمر أمر شلل، فإن وجود وسائل اإلعالم يف عملية تعلم اللغة مفيد جًدا يف احلفاظ 

 25على محاس الطالب للتعلم.

 صورةالوسائل ج. 

  ةالصور وسائل  التعريف .1

تيجة لصور ، فإن صور الوسائط ىي ندلولياين سومانًتي وجوىر بَتماناوفًقا 
، وىي موضحة يف شكل صور وخطوط و كلمات ورموز ألحداث/أشياء سلتلفة
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، فإهنم ينصون على أن Rivai supartinah ، وفًقا لسودانا وعالوة على ذلك 26وصور.
 يبحث عنها الطالب  ىي أبسط الرسائل ادلرئية وعملية وسهلة الًتكيب واليت ةالصور 

 27ادللونة. ةكثَتًا، وخاصة الصور 

، وآخرون، ميكن أن تكون الصورة ادلستخدمة يف شكل صور Agus F. Tangyongوفًقا لـ 
، ورسم الكائنات ادلختلفة (متحركة متعددة وفًقا للنوع ادلطلوب من الكلمة )الفعل

أنواع من الظروف لتضمُت  ، ورسم أشكال سلتلفة، ورسم سلتلف(الالزمة )أنواع األمساء
 28، وما إىل ذلك(.الفيضانات واالنفجارات الربكانيةاالحوال )

لصور األحداث  لىي وسائ ل، ميكن أن نستنتج أن صورة الوسائبناًء على الرأي أعاله
أو األشياء ادلختلفة كما ىو موضح يف شكل صور، عملية، سهلة الصنع، هتتم بالطلبة 

 للذلك، ميكن استخدام الصور كوسائ. وضوع الذي مت تدريسووحتتوي على ادلادة أو ادل
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.

 الصورةوسائل . وظيفة 2

 لووسائيف عملية التعليم والتعلم اليت حتدث ىناك عنصران مهمان علا طريقة التدريس 
 التعلم. يؤثر اختيار طريقة التدريس بالتأكيد على وظيفة وسائط التعلم ادلراد استخدامها.
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 لالوسائ، وخاصة التعلم للوسائاقًتح ليفي ولنتز يف كتاب األزىر أن ىناك أربع وظائف 
 ادلرئية ، مبا يف ذلك ما يلي:

على جذب  وسائل الصورة. وظيفة االىتمام )جذب االنتباه(. يف ىذه احلالة، تعمل 1
انتباه الطالب وتوجيههم للًتكيز على زلتويات الدرس ادلتعلقة مبعٌت الصورة ادلعروضة أو 

 مرافقة نص ادلادة التعليمية.

على توفَت  وسائل الصورةىذه احلالة ، تعمل . وظيفة العاطفة، )الشعور بالسعادة(. يف 2
 ادلتعة عند تعلم )أو قراءة( النص التصويري.

على زيادة  وسائل الصورة. الوظيفة ادلعرفية ، )توفَت ادلعرفة(. يف ىذه احلالة، تعمل 3
أو الصورة تسهل من حتقيق اذلدف  وسائل الصورةمعرفة الطالب .. وىذا يعٍت أن 

ر ادلعلومات أو )ادلواد( اليت يرغب ادلعلم يف إيصاذلا. حبيث تصبح ادلتمثل يف فهم وتذك
، فقط عن طريق القراءة، سيتم تقدمي ادلساعدة من عرفة الطالب وفهمهم أكثر حتسيًنام

خالل عرض وسائط الصور، ألنو ميكن أن يسرع من فهم الطالب للمواد اليت يتم 
لطالب من شرح ذلك مرة أخرى. تدريسها ، وكذلك االرتباط األطول ، حىت يتمكن ا

 بسهولة.

على مساعدة الطالب  وسائل الصورة. وظائف التعويض. يف ىذه احلالة، تعمل 4
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 

، ألنو ميكن أن يسرع من فهم الطالب للمواد لادلساعدة من خالل عرض صور الوسائ
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، حبيث ميكن للطالب عند شرح ذلك تكرار تدريسها، وكذلك االلتصاق الطويلاليت يتم 
 ذلك العودة بسهولة.

ىي: "ىي أداة  لفيا إن وظيفة الوسائفيما يتعلق بالوظائف ادلذكورة، قال نانانج ىانا
اة يقدمها ادلعلم لتشجيع الطالب على التعلم بسرعة وىي أداة مساعدة للسمع حتفيز وأد

 29ورؤية للطالب من أجل اكتساب خربة كبَتة".

وبالتايل ميكن القول أن وظيفة صورة الوسائط ميكن أن تسهل فهم وتقوية الذاكرة وميكن 
 أن تعزز اىتمام الطالب بالتعلم.

 وسائل الصورةفوائد . 3

 ، وىي:وسائل الصورة، تستخدم بشكل عام

 وضح الرسالة حبيث ال تكون لفظية. .أ 
 التغلب على القيود ادلفروضة على الفضاء والوقت والطاقة والشعور القوة. .ب 
 يعطي شغًفا للتعلم وادلزيد من التفاعل ادلباشر بُت الطالب ومصادر التعلم. .ج 
التجارب وإثارة نفس ، وحتقيق ادلساواة يف تعلم نفس الشيءدتكن األطفال من  .د 

 االستعدادات.

التعلم ىذه أيًضا على قيم ، حتتوي وسائط الّسابقةإىل االستخدامات ادلذكورة  باإلضافة
 ، وىي:وفوائد
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جعل مفاىيم رلردة ملموسة. ال تزال ادلفاىيم اليت يتم الشعور هبا رلردة ويصعب  .أ 
بشرية والتيار الكهربائي، دموية الشرحها مباشرًة ، على سبيل ادلثال لتفسَت الدورة ال

 رسم أو ختطيط بسيط. لمث ميكن استخدامو كوسي
تقدمي كائنات خطرة جًدا أو يصعب الوصول إليها يف بيئة التعلم ، على سبيل ادلثال  .ب 

 يوضح ادلعلم استخدام صور عن احليوانات الربية.
السفن أو ، سيقوم ادلعلم بنقل عرض كائنات كبَتة أو صغَتة جًدا، على سبيل ادلثال .ج 

 ، مثل الفَتوسات وما إىل ذلك.ادلعابد أو األشياء الصغَتة جًداالطائرات أو 
طيئة )احلركة البطيئة( انتبو للحركات السريعة أو البطيئة. باستخدام تقنيات احلركة الب .د 

 السينمائية وغَتىا. ليف الوسائ
 نقاط القوة والضعف في وسائل الصورة .4

، استخداًما لالوسائىي أكثر  ةالصور /ة، تعد الصور لللوسائمن بُت األنواع ادلختلفة 
غَت ادلكلفة  لالوسائ، مبا يف ذلك الصور لنيع البسيط والسهل، وسائباإلضافة إىل التص

/ الصور ةالصور  لوسائ، فإن وزمالؤه Arief S. Sadimanنسبًيا من حيث ادلعتاد. وفًقا لـ 
 ذلا العديد من ادلزايا مبا يف ذلك:

 وسائل الصورةىي حقيقة تظهر ادلشكلة الرئيسية أكثر من  ةلموسة: الصور أهنا م .أ 
 اللفظية وحدىا.

و التغلب على قيود ادلكان والزمان. ال ميكن إحضار مجيع الكائنات أ ةكن للصور دت .ب 
، وال ميكن دائًما نقل األطفال إىل تلك الكائنات أو األحداث إىل الفصل

أو  Niagaاألحداث. ذلذه الصورة ميكن التغلب عليها. ميكن تقدمي شالالت /األشياء
 .ةيف الفصل من خالل الصور  Tobaحبَتة 
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على قيود مالحظاتنا. ميكن عرض خاليا ادلقطع   وسائل الصورةميكن أن تتغلب  .ج 
العرضي لألوراق اليت قد ال نراىا بالعُت اجملردة بوضوح يف شكل صور أو صور 

 فوتوغرافية.
، وذلك دلنع سوء الفهم أو ميكن توضيح مشكلة واحدة، يف أي رلال ويف أي عمر .د 

 التسبب فيو.
 ، ميكن استخدامها دون متطلبات خاصة.رخيصة وسهلة للحصول على .ه 

، مبا يف ور/الصور أيًضا على بعض العيوب، حتتوي الصباإلضافة إىل ىذه ادلزايا
 ذلك:

 تؤكد فقط إعداد العينُت. ةالصور  .أ 
 األشياء ادلعقدة للغاية أقل فعالية ألنشطة التعلم. ةصور  .ب 
 30حجمها زلدود للغاية للمجموعات الكبَتة. .ج 

 وسائل الّصورةخطوات الستخدام  .5

نتبو ادلعلم إىل خطوات ، غلب أن ييف عملية التعلم لدام صور الوسائقبل استخ
أن يعمل بشكل جيد. فيما يتعلق مبا  ليث ميكن للتعلم باستخدام الوسائ، حباستخدامها

 ،لمراعاتو عند استخدام صور الوسائغلب على ادلعلم 

 كالتايل:وسائل الّصورةاخلطوات الستخدام 

 أو ورقة شلل األطفال A4يقوم ادلعلم بإعداد أوراق  .1
 صور لكائنات إذا كان معناىا معروف لدى الطالب. 10-8يقوم ادلعلم بعمل  .2
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 ورة.تقدمي وصف بسيط لكل ص .3
 يقوم ادلعلم بتوزيع الورق ادلصور على مجيع الطالب. .4
 يطلب ادلعلم من الطالب مراقبة مجيع الصور بعناية. .5
 يلعب الوصف األول بصوت ميكن جلميع الطالب مساعو.يقرأ ادلعلم/ .6
 اطلب من الطالب وضع أرقام يف الصور بالًتتيب الذي يستمع إليو ادلعلم. .7
 ثالث وما إىل ذلك.يقرأ ادلعلم الوصف الثاين وال .8

 لتفكيراإطار د. 

الفصل األّول ادلدرسة ادلتوّسطة طالب لادلفردات العربية  ستيعابإال يزال 
إتقان  منخفًضا نسبًيا. اطلفاض اإلسالمّية نور الفالح تاصلونج بارو المبونج اجلنبّية

ادلستخدمة من قبل ادلعلمُت يف تعلم ادلفردات العربية. يقوم  لادلفردات بسبب قلة الوسائ
ادلعلم بتدريس ادلفردات العربية باستخدام الكتب فقط أو كتابتها على السبورة، مث يرشد 

لل والكسل عند ، وبالتايل يشعر الطالب بادلاالطالب إىل تدوين ادلالحظات وحفظه
، يصبح إتقان ادلفردات العربية للطالب منخفًضا، مع وجود مثل احلفظ. نتيجة لذلك

 ستيعابإيف تعلم  ةالصور  لوسائىذه الظروف، يكون الباحثون متحمسُت الستخدام 
 ادلفردات العربية.

ادلفردات  ستيعابإإىل زيادة  ةالصور  لوسائمن ادلتوقع أن يؤدي استخدام 
اسا ومحاًسا يف حفظ ادلفردات العربية. العربية، حيث ميكن للطالب أن يكونوا أكثر مح

من حتسُت إجادة ميكن لوسائط الصورة أن تزيد من محاس الطالب حىت يتمكنوا 
، وحفظ سائل ادلرحة أسهل يف تذكر الطالبو ال، ألن التعلم باستخدام ادلفردات العربية
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ك حاجة ل ادلفردات العربية ىي واحدة من الدروس اليت تتطلب ذاكرة قوية وبالتايل ىنا
 .والسأم ادلواقف والظروف والًتفيو حىت ال يشعر الطالب بادللل
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