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 إىداء

 اغبمدهلل،هبدايتككعنمايتكفقدأسبمتىذاالبحث.

الصالةكالسالـعلىنبينماكحبيبنماؿبمدصلىاهللعليوكسلمالذمقدىدانماإىلالصراط
 اؼبستقيمكىوالديناإلسالـ.

 أىدمىذاالبحثاعبماعي إىل:

اليتأحسنتربييتكداكعٍتبنصمائحتواػبمالصةحىتاغبماجةنورعيٍتىدايةاليزيزةكالديت
أكوفعماأنماعليهمااالف،عسىأفيوافقاهلليفأعمماؽبماكييطيهماالصحةكاليمافية،ككالدم

 احملبوبالسيداغبماجزيناجملد،اللهماغفرلوكارضبوكعمافوكاعفعنو.

يدةكأخ الصغَترابطؿبماسنأضبد،الذافقددعوينكأخيتالصغَتةاليفةليلٍتؾب
النمافيةكاألعمماؿاؼبرضية كقويتٍتكشجيتٍت،عسىأفوبققاهللؽبممااالعماؿاليماليةكاليلـو

 ككتبهممااهللعنعبمادهالصماغبُتالنماجحُتيفصبيعاألعور.

ملأعلمكأعرؼكصبيعأسماتذمكأسماتذيتالذينقدعلموينحىتأكوفعمارفةكعماؼبةدبما
 عنقبل.

كصبيعأصدقمائ كعمائليتالذينقدحضركاكتضمنواحيمايتإعمايفالسركركاغبزف.
 شجماعتكمكضبماستكمكدعمائكمعفيدةالنتهماءىذاالبحثلنجماحأعلى.

 ضبداكشكراعلىنيمهللأفينحجنمايفصبيعحماجماتنماكيسيدنمايفالدنيماكاألخرة.
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 شكر وتقدير

حمن الرحيمبسم اهلل الر   

أضبدرّّباهللخَتعمالك،عصليماعلىالنيباؼبصطفىكالواؼبستكملُتشرفماكعلى
الدين.  الوكأصحمابوإىليـو

كشكراهلل،كبيونوسبتكتمابةىذاحبثجماعي ربتاؼبيضوع" فيماليةاستخداـضبدا
Monopoliليبةاؼبونوبويل" اؼببت اؼبفرداتدبدرسةىداية دئُتاؼبتوسطة"لًتقيةكفماءة

"كتسرالبماحثةأفتقدـأصبلالشكركالتقديرإىل:اإلسالعيةدبماالنج  

فضيلةالدكتوراغبماجعوجيمارىرجو،عديرجماعيةعوالنماعلكإبراىيماإلسالعية .ٔ
 اغبكوعيةعماالنج

الًتبيةكالتيليمضف .ٕ  يلةالدكتوراغبماجنورعمايلاؼبماجستَت،عميدكليةعلـو
 فبلوءةاغبسنةاؼبماجستَت،رئيسةقسمتيليماللغةاليربيةيلةالدكتورةضف .ٖ
ضف .ٗ الدكتور الدارينيلة اليتاؼبماجستَت،سالعة البحثاعبماعي  عشرؼىذا

 أرشدينككجهٍتيفكلعراحلإعدادىذاالبحث.
٘.  األستماذ فوترافضيلة تيغوه عدرسة يف اليربية اللغة كميّلم اؼببتدئُت، ىداية

 عماالنجةاؼبتوسطةاإلسالعي
جماعية .ٙ كالتيليم الًتبية علـو كلية اليربية اللغة تيليم قسم يف األسماتيذ صبيع

 عوالنماعمالكإبراىيماإلسالعيةاغبكوعيةعماالنج
النجماحاؼبماجستَتكزكجتوؽعديرعيهدسونمافأعبيلاليمايلالدكتوراغبماجإشرا .ٚ

كاؼبيمارؼقاغبماجةعصمةالدينية،الذافقد  دعمايناليلـو



 ك
 

عوالنماف .ٛ اليمايلجبماعية أعبيل كاؼبربُتكاؼبربيماتيفعيهدسونماف األسماتيذ ضيلة
 عمالكإبراىيماإلسالعيةاغبكوعيةعماالنج

كصبيععنهبمعبُت .ٜ صبيعاؼبشرفُتكاؼبشرفماتيفعيهدسونمافأعبيلاليمايل،
إبراىيم عمالك عوالنما جماعية القرآف زبفيظ ىيئة أعضماء يف كحزين سيماديت

 يةاغبكوعيةعماالنجاإلسالع
خَتينكالد .ٓٔ اؼبستمر كمافدعماءنبما اّلذافيشجيمايندائمما، احملًتعمافكاحملبوبماف،

 عيُتيفحيمايت
أخ كأخيتكصبيععمائليت،اّلذميشجيوايندائمماكدعماءىماؼبستمرخَتعيُت .ٔٔ

 يفحيمايت.
 .ٕٕٔٓأصدقمائ يفقسمتيليماللغةاليربية .ٕٔ

علىعسماعدهت اعبزء أحسناعبزاءالأستطيع عسىاهللأفهبزيهم دعماء إاّل م
 كيزيدىماؼبّنكالفضل،آعُتيمارّباليماؼبُت.

  

ٕٙٔٓيونيوٓٔعماالنج،  
 البماحثة

 
 

 نور عيني مجيدة
01042221 
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 مستخلص البحث

 ؾبيدة، عيٍت  .ٕٙٔٓنور اؼبونوبويل ليبة استخداـ اؼبفردات "Monopoli"فيمالية كفماءة لًتقية
بكلية البحثاعبماعي .قسمتيليماللغةاليربية. دبدرسةىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطةاإلسالعيةدبماالنج
 إبراىيم عمالك عوالنما جبماعية كالتيليم الًتبية علـو اؼبشرؼ: دبماالنج. اغبكوعية الدكتوراإلسالعية

 .سالعةالداريناؼبماجستَت

،تيليماؼبفردات."Monopoli"ليبةاؼبونوبويلوسيلةالتيليمية،ال: اإلشاريةالكلمات 

اؽبماعة اللغة عنماصر عن اؼبفرداتعنصر التيليمية .إف الوسمائل إىل اؼبفرداتوبتماج تيليم
تيليماؼبفرداتيفىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطةاإلسالعية ؼبسماعدةالتالعيذيفثركةاؼبفردات.كلكنأف

ييلماؼبدرساللغةاليربيةبقراءةالنصعنالكتماب.بمالكتمابكاؼبدرسفقطخدـىنماؾتست دبماالنج
 اؼبقركء. عن التالعيذ إىل يسأؿ اليربيةمث اللغة ليتيلموف الرغبة كقليل اؼبلل التالعيذ تشير  لذا

: .أعماأسئلةىذاالبحثى "Monopoliليبةاؼبونوبويل" فتستخدـالبماحثةالوسمائلالتيليميةييٍت

اؼبونوبويل( 1) اؼببتدئُت" Monopoli"كيفاستخداـليبة اؼبفرداتدبدرسةىداية لًتقيةكفماءة
دبماالنج؟ اإلسالعية عدل( 2) اؼبتوسطة اؼبونوبويل عما ليبة استخداـ لًتقية " Monopoli"فيمالية

 :ىذهالبحثىوكأعماأىداؼ .كفماءةاؼبفرداتدبدرسةىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطةاإلسالعيةدبماالنج؟

اؼبونوبويل (1) ليبة استخداـ كفماءة "Monopoli"ؼبيرفة اؼببتدئُت لًتقية ىداية اؼبفرداتدبدرسة
لًتقيةكفماءة "Monopoli"ؼبيرفةفيماليةاستخداـليبةاؼبونوبويل (2) اؼبتوسطةاإلسالعيةدبماالنج

 .جاؼبفرداتدبدرسةىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطةاإلسالعيةدبماالن

لتحليلالبيمانمات.( t-test) ت"–عدخلىذاالبحثىواؼبدخلالكم بماستخداـ"اختبمار
البحثىواؼبنهجالتجرييب اجملموعتُت،نبمااجملموعةالضمابطةكاجملموعةتتألفعنكأعماعنهجىذا

 .أعماطريقةصبعالبيمانماتاؼبستخدعةى :اؼبالحظة،اؼبقمابلة،االختبماركالتوثيق. التجريبة

 نتمائج تإف دؿ أف البماحثة كجدت أف اؼبونوبويل  "Monopoli"ليبة هبمااليت تستخدعت
.بنماءعلىعقمارنةبُتنتمائجاغبصوؿعناجملموعةالضمابطةلًتقيةكفماءةاؼبفرداتالبماحثةؽبمافيمالية

ستولأكربعننتيجةاؼبٜٕ،ٗاإلحصمائ =tأفنتيجة كاجملموعةالتجريبةيفاالختبمارالبيدم،
   .ٛٙ،ٕ%=٘ككذلكأكربعننتيجةاؼبستولاؼبيٌتٕٗ،ٕ%ى ٔاؼبينوم
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ABSTRACT 

Nur Aini Majidah, 2016. Monopoly Game Usage Effectiveness to Increase 

Mufrodat Ability in Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadi'in Malang. 

Undergraduate Thesis Research. Department of Arabic Language Education and 

Teaching Faculty Tarbiyah, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Supervisor: Dr. Slamet Daroini, M.A 
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 Mufrodat was one of the important elements of the language. Mufrodat 

learning required learning media to help student in mufrodat enriching. Mufrodat 

learning in MTs Hidayatul Mubtadi'in using books and teachers only, The teacher 

teached Arabic with read the text book and then asked to student about the text, 

and sometimes gave student task of daily evaluation. Because of it, student felt 

boring and lack of will to learn arabic language. The research problems were: (1) 

how did the using of monopoly game improve mufrodat ability in MTs Hidayatul 

Mubtadi'in Malang? (2) How did effectiveness of the monopoly game to improve 

mufrodat ability in MTs Hidayatul Mubtadi'in Malang ?. The purpose of the 

research were: (1) To know the using of monopoly game improve mufrodat ability 

in MTs Hidayatul Mubtadi'in Malang, (2) To know effectiveness of the monopoly 

game to improve mufrodat ability in MTs Hidayatul Mubtadi'in Malang. 

This research used a quantitative approach using the formula "t test" to 

analyze the data. The type of research was an experiment consisting of two 

groups: a control group and an experimental group. And observation data 

collecting instruments used observation, interview, test and documentation. 

Result from the study showed that monopoly game what was used by 

researcher effectively to increase mufrodar mastery. Researcher could compared 

post test score who obtained by control and experimental group, that the t test 

result in this study (4.29), was larger than the value of t-test at the 1% level (2.42) 

and 5% (2 , 68).  
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ABSTRAK 

Nur Aini Majidah, 2016. Efektivitas Penggunaan Permainan Monopoli untuk 
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Mubtadi’in Malang. Penelitian Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 
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 Mufrodat merupakan salah satu dari unsur bahasa yang penting. 

Pembelajaran mufrodat membutuhkan media pembelajaran untuk membantu 

siswa dalam memperkaya mufrodat. Dalam pembelajaran mufrodat di MTs 

Hidayatul Mubtadi’in Malang menggunakan buku dan guru saja, Guru 

mengajarkan bahasa Arab dengan membaca teks dari buku kemudian bertanya 

kepada siswa tentang teks tersebut, dan terkadang memberi siswa tugas untuk 

evaluasi sehari-hari. maka dari siswa merasa jenuh dan sedikit keinannya untuk 

belajar bahasa Arab. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana 

penggunaan permainan monopoli untuk meningkatkan kemampuan mufrodat di 

Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadi’in Malang? )2( sejauhmana efektivitas 

permainan monopoli untuk meningkatkan kemampuan mufrodat di Madrasah 

Tsanawiyah Hidayatul Mubtadi’in Malang?. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

(1) mengetahui penggunaan permainan monopoli untuk meningkatkan 

kemampuan mufrodat di Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadi’in Malang, )2( 

mengetahui efektivitas penggunaan permainan monopoli untuk meningkatkan 

kemampuan mufrodat di Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadi’in Malang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dengan menggunakan 

rumus “uji t” untuk menganalisis datanya. Adapun jenis penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen yang terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok control dan 

kelompok eksperimen. Dan adapun instrumen pengumpulan datanya 

menggunakan observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. 

 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa permainan monopoli yang 

digunakan oleh peniliti efektif untuk meningkatkan penguasaan mufrodat. Dan ini 

dapat peneliti lihat dari hasil perbandingan nilai postes yang diperoleh kelompok 

control dan eksperimen, bahwa hasil uji t dalam penelitian ini (4,29), lebih besar 

dari nilai uji t pada level 1% (2,42) dan 5%(2,68).  
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 قائمة الجداول

 الرقم الجدول عنوان الجدول الصفحة
ٔجدكؿ عييمارقبماحالطالبيفاالختبمار ٖٛ  ٔ 
اؼبدرسةعددالطلبةيفطبسسنواتاألخَتة ٖٗ

 ىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطةاإلسالعيةعماالنج
ٕجدكؿ  ٕ 

ٖجدكؿ رقماؼبمتحنُت ٗٗ  ٖ 
اؼبدرسةىدايةعدداؼبيلموفكاؼبيلممات ٘ٗ

 اؼببتدئُتاؼبتوسطةاإلسالعيةعماالنج
ٗجدكؿ  ٗ 

ـبططاؼبدرسةىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطة ٚٗ
 اإلسالعيةعماالنج

٘جدكؿ  ٘ 

ٙجدكؿ نتمائجاالختبمارالقبل للمجموعةالضمابطة ٗ٘  ٙ 
ٚجدكؿ نتمائجاالختبمارالبيدمللمجموعةالضمابطة ٚ٘  ٚ 
ٛجدكؿ التجريبةنتمائجاالختبمارالقبل للمجموعة ٜ٘  ٛ 
ٜجدكؿ نتمائجاالختبمارالبيدمللمجموعةالتجريبة ٕٙ  ٜ 
اؼبقمارنةبُتاالختبمارالقبل كالبيدم ٘ٙ

 للمجموعةالضمابطة
ٓٔجدكؿ  ٔٓ 

اؼبقمارنةبُتاالختبمارالقبل كالبيدم ٚٙ
 للمجموعةالتجريبة

ٔٔجدكؿ  ٔٔ 

اؼبقمارنةنتمائجاالختبمارالبيدم ٜٙ
 ةالظمابطةكالتجريبةللمجموع

ٕٔجدكؿ  ٕٔ 
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نتمائجعدداإلكبراؼكعدداإلكبراؼاؼبربع ٔٚ
عناجملموعتُت

ٖٔجدكؿ  ٖٔ 

ؾبموععدداإلكبراؼكعدداإلكبراؼاؼبربع ٖٚ
عناجملموعتُت

ٗٔجدكؿ  ٔٗ 
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رسم بيانيقائمة   

 الرقم الجدول عنوان رسم بياني الصفحة
ٔرسمبيماين نتمائجاالختبمارالقبل للمجموعةالضمابطة ٙ٘  ٔ 
ٕرسمبيماين نتمائجاالختبمارالبيدمللمجموعةالضمابطة ٜ٘  ٕ 
ٖرسمبيماين نتمائجاالختبمارالقبل للمجموعةالتجريبة ٕٙ  ٖ 
ٗرسمبيماين للمجموعةالتجريبةنتمائجاالختبمارالبيدم ٗٙ  ٗ 
اؼبقمارنةبُتاالختبمارالقبل كالبيدم ٙٙ

 للمجموعةالضمابطة
٘رسمبيماين  ٘ 

اؼبقمارنةبُتاالختبمارالقبل كالبيدم ٛٙ
 للمجموعةالتجريبة

ٙرسمبيماين  ٙ 
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الصورقائمة   

الصورةعنوان  الصفحة  الرقم الجدول 
ٔالصورة (Monopoliلوحةليبةاؼبونوبويل) ٓ٘  ٔ 
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 محتويات البحث

لمفردات بمدرسة " لترقية كفاءة اMonopoliفعالية استخدام لعبة المونوبولي "
 ىداية المبتدئين المتوسطة اإلسالمية بماالنج

 

صفحةالغالؼ

 صفحةالينواف

 أ......................................................................ستهالؿإ

 ب.........................................................................إىداء

 ج...........................................................ةالشكركالتقديرمكل

 ق................................................................عيداإلشراؼاعو

  ك ......................................................................... تقريراؼبشرؼ

 ز..............................................................تقريرعبنةاؼبنماقشة

 ح ................................................... رئيسةقسمتيليماللغةاليربية تقرير

الًتبيةكالتيليم عميد تقرير  ط ................................................ كليةعلـو

 م ......................................................................... البماحثةإقرار

 ؾ ....................................................... اليربيةعستخلصالبحثبماللغة

 ؿ ..................................................... عستخلصالبحثبماللغةاإلقبليزية



 ش
 

 ـ .................................................. اإلندكنيسيةعستخلصالبحثبماللغة

ف..................................................................قمائمةاعبداكؿ

 ع...............................................................قمائمةرسمالبيماين

 ؼ...................................................................قمائمةالصور

 ص ...................................................................... ؿبتويماتالبحث

 الفصل األول: اإلطار العام

 1 ........................................................................ عقدعة .أ

 4 ................................................................. أسئلةالبحث .ب

 4 ............................................................... أىداؼالبحث .ج

 5 ................................................................. أنبيةالبحث .د

 5 ............................................................... فركضالبحث .ق

 6 ................................................................ حدكدالبحث .ك

 6 ............................................................... الدراسةالسمابقة .ز

 8 ........................................................... ربديداؼبصطلحمات .ح

 الفصل الثاني: اإلطار النظري

 المبحث األول : الوسيلة التعليمية           
الوس .أ  11 ............................................... التيليميةةليعفهـو

 11 .................................................التيليميةةليأنواعالوس .ب

 ٚٔ..................................لالتيليميةفوائداستخداـالوسمائ .ج

 ٛٔ.........................األسماسيماتيفاستخداـالوسمائلالتيليمية .د



 ت
 

 ٜٔ...................................عيمايَتاختيمارالوسمائلالتيليمية .ق

 1ٕ.........................................عصمادرالوسمائلالتيليمية .ك

 ٕٔ.............................الوسمائلالتيليميةيفتيليماللغةاليربية .ز

 Monopoli" ........................................ 23الليبةاؼبونوبويل" .ح

الليبةاؼبونوبويل" .ٔ  Monopoli" ......................... 23عفهـو

 Monopoli" ................... 24التماريخالقصَتةعناؼبونوبويل" .ٕ

 المبحث الثاني: تعليم المفردات
 6ٕ..........................................عفهوعةتيليماؼبفردات -أ

 ٕٚ.................................................أنواعاؼبفردات -ب

 ٜٕ............................................أنبيةتيليماؼبفردات -ج

 ٖٓ..........................................أسساختيماراؼبفردات -د

 ٕٖ.............................................اختبماراتاؼبفردات -ق

 الفصل الثالث: منهجية البحث
 33 ..................................................... عدخلالبحثكعنهجو .أ

 ٖٗ......................................................عتغَتاتالبحث .ب

 4ٖ..................................................ؾبتمعالبحثكعينتو .ج

 ٖ٘....................................................كعصمادرىما البيمانمات .د

ٖٙ...........................................................آلةالبحث .ق
 33...................................................طريقةصبعالبيمانمات .ك

 33 ...................................................... أسلوبربليلالبيمانمات .ز



 ث
 

 ومناقشتهاالفصل الرابع: عرض البيانات وتحليلها 

 ماالنجية اإلسالممدرسة ىداية المبتدئين المتوسطة  إلىلمحة المبحث األول : 
 ٓٗ.........عماالنجاإلسالعيةتماريختأسيسعدرسةىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطة .أ

 ٔٗ.......................................................ىويةاؼبدرسة .ب

 ٔٗ......................................................الرؤيةكالرسمالة .ج

 ٕٗ..................................................األنشطةاألسماسية .د

 3ٗ..................................................األنشطةاإلضمافية .ق

 43............................................أحواؿالطلبةكاؼبدّرسُت .ك

 ٙٗ.....................................................اؼبرافقالداعمة .ز

 ٚٗ...............عماالنجاإلسالعيةاؼبتوسطةـبططاؼبدرسةىدايةاؼببتدئُت .ح

 في تعليم المفردات( Monopoliالمبحث الثاني: استخدام لعبة المونوبولي )

 8ٗ........يفتيليماؼبفردات(Monopoliاؼبونوبويل)استيداداستخداـليبة .أ

 51..........يفتيليماؼبفردات(Monopoliاؼبونوبويل)تطبيقاستخداـليبة .ب

 53..........يفتيليماؼبفردات(Monopoliونوبويل)اؼبتقومياستخداـليبة .ج

 ومناقشتها المبحث الثالث:عرض البيانات من نتائج اإلختبار وتحليلها

 53.........يفتيليماؼبفردات(Monopoliاؼبونوبويل)فيماليةاستخداـليبة .أ

 32 ..........................................................ربليلالبيمانمات .ب

 35 ................................................... نتمائجالبحثعنماقشة .ج

 مقترحاتالفصل الخامس: نتائج البحث وال

 3ٚ.........................................................نتمائحالبحث .أ 



 خ
 

 31 .................................................................. اؼبقًتحماتب.

 قائمة المصادر و المراجع 

 81 ................................................ قمائمةاؼبصمادركاؼبراجعاليربية .أ

 82....................................................اؼبراجعاإلندكنيسية .ب

 قائمة المالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٔ 
 

 

 الفصل األول

 اإلطار العام                           

 مقدمة . أ

عرفنما. 1ماؿاهللتيماىلىفالقرأفالكرميِإنَّماأّنْػزَْلَنماُهقُػْرآننماَعَربِيًّماَلَيلَُّكْمتَػْيِقُلْوفَلقدق
أفاللغةاليربيةى لغةالقرآفالكرميكالديناإلسالع اغبنيف،كلغةاؼبسلمُتعنذ

ربدثالنيب كهبما اؼبسلمُت، نزؿالقرآفالكرميدستور فبهما عليوأكؿؾبيئاإلسالـ.
الصالةكالسالـخمامتاألنبيماءكاؼبرسلُت.كاللغةاليربيةى األسماسالذمبٌَتعليو
عنذ كتقدـ كحركة تؤدمعهمتهما اللغة كالزالتىذه الًتاثاليرّبكاألدبالفيع،
أكثرعنألفكطبسعمائةسنةكحىتاآلفكإىلعماشماءاهللبسببطبييتهمااؼبرنةكبيماهنما

داهتماالغنيةكأسماليبهمااؼبتفماكتةكخلودىمايفكتماباهللالذماليأتيوالبماطلاألخماذكاؼبفر
عنبُتيديوكالعنخلفو.

كاللغةاليربيةطواؿأربيةعشرقرنماعنالزعمافكعماءاغبضمارةاإلسالعيةاليماؼبية
كلوقداكتسبتعكمانةعماؼبيةبُت فوؽىذا أهنما عنعشمارؽاألرضكعغمارهبما،كمما

اؼبيركفة.فماللغةاليربيةإذاليستلغةدينكحضمارةفحسب،بلى كذلكاللغمات
لغةاتصماؿعماؼب .

اؼبيمارؼ بدائرة نشره عقماؿ يف فرجوسوف قماؿ عماؼبية، لغة أهنما على كتأكيدا
إىلعدلتأثَتىما أك النماطقُتهبما إىلعدد بمالنسبة سواء اليربية "أفاللغة الربيطمانية

                                                           
1
 ٕٔسورةيوسف، 
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ماللغماتالسماعيةصبيماء.كمماينبغ أفينظرإليهماكإحدلتيتربإىلحدبييدأعظ
."  2اللغماتاليظم يفاليماملاليـو

عرفنماأفاللغةاليربيةتتكوفعنأربعاؼبهماراتاللغويةكى االستمماعكالكالـ
عنثالثةالينماصراللغوم كى األصواتكالًتاكيب كالقراءةكالكتمابة،كتتكوفأيضما

اؼبيماينكاؼبفر. كاؼبفردات عليهما تتضمن حبيث اؽبماعة اللغة عنماصر عن عنصر دات
كاستخداـالكلمماتيفاللغةعناؼبتكلمنفسوأكعنالكماتب.كالشخصستزيدلو
على عتوفق الشخص لغة اؼبهمارة كفماءة ألف عفرداتو ازداد إذا اللغة يف عهمارتو

 3اؼبفرداتماليتاستوعبعليهما.

اليربيةكخماصةيفتيليماؼبفرداتوبتماجإىلإفتيليماؼبهماراتكالينماصرا للغة
الوسمائلالتيليميةؼبسماعدةالتالعيذيفثركةاللغويةأماؼبفرداتيفأيةلغةعناللغمات
أضبدفؤاد كقماؿ جيدة. إىلكفماءة يتصل كمل اؼبنخفض. اؼبستول يف التزاؿ األجنبية

السبب إىلإتقماهنمالرئيس لضيفاؼبهماراتلدمالتالعي إيفيندمإف يرجع ردبما ذ
   4كسيلتهما. علىاؼبفرداتكطرؽتدريسهماك

يفاؼبدارسكاؼبيماىد كعمادتو التيليم لغة ى  اليربية اللغة اغبديثة كيفاليصور
ييرؼاؼبفرداتاليت أف هببعليهم اليربية اللغة يتيلموف التالعيذ إف كاعبماعيمات.

                                                           
2
  اغبديثةؿبمدرشدمخماطركآخركف، االذبماىماتالًتبوية الدينيةيفضوء كالًتبية اليربية  ،طرؽالتدريساللغة

 ٜٖٗ(صٕٜٛٔ)القماىرة:داراؼبيرفة،

3
 يًتجمعن: 

Ahmad Fuad Effendi, Abdul Hamid, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 

2005), hal 96 
4
 يًتجمعن: 

Ibid, hal96 
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 تقدر أف الصيوبة التالعيذ ستشير تيريفيتيلمهما. دكف اؼبقصودة عهماراتاللغوية
 5اؼبفردات.

يأعر إذا الفصل. اؼبفرداتيف تيليم عند التيليميية اؼبدرسعملية دكر يقرر
اؼبدرسالطالبأفوبفظاؼبفرداتفقطفيحملالطالببكثرةاغبفظ.ككاحدعن

 اليواعلاؼبهمةيفعمليةالتيليميةاستخداـالوسيلةالتيليميةتسماعدىما.

اؼبفردات كفماءة اؼبونوبويللًتقية ليبة البماحثة البحثتستحدـ الليبة. يفىذا
لكن فيهما. اػبمانة كل على سبلكأىداؼلتسّلط اليت اؼبشهور ليبة ى  اؼبونوبويل
ىبتلفاستخداـاؼبونوبويلكوسيلةبمالليبةاألصلية.يفىذهلوحةاؼبونوبويلىنماؾصبيع

األسئل كفيهما اؼبصور هببعلىاؼبريع األصلية. بمالليبة استخداعهما طريقة تشمابة ة.
الالعبُترع النردكوبرؾالبيذؽإىلاؼبربعاؼبنماسبةعلىرقمالنرد،مثذبيبالطالب
كتنتظر "يكف " الطالبالكلمة مليكنكذلكتقوؿ إذا يفذلكاؼبربع. األسئلة

الفمائز الفلوسىو أكثر كالطالبوبصلوف التمالية. يفاليقبة اؼبونوبويل الليبة أعما ة.
التالعيذؽبماالرغبة لًتقيةكفماءةكلًتجو تيليماؼبفرداتُيصممكُيصنعالبماحثةنفسهما

 . كاغبمماسةيفتيليماؼبفردات

ألفجآخذتىذاالبحثيفاؼبدرسةىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطةاإلسالعيةدبماالن
بمالكتمابكاؼب اليربية اللغة تيليم اؼبللىنماؾتستخدـ التالعيذ تشير لذا درسفقط،

كقليلالرغبةليتيلموفاللغةاليربية.ييلماؼبدرساللغةاليربيةبقراءةالنصعنالكتماب
مثيسأؿإىلالتالعيذعناؼبقركء.كأحيمانماييط الوظيفةإيلالتالعيذللتقومياليوع .

                                                           
5
يًتجمعن: 

Bisri Musthofa, Abdul Hamid, Metodologi dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

UIN Maliki Press, 2012), hal 68 
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ت إىل وبتماجوف ألهنم الواحد الفصل يف البحث ىذا آخذت اؼبفرداتمث يريف
 كتفهيمهماك يسهلوفلتيليمأربععهمارات.

الفصل اؼبفرداتلتالعيذ كفماءة اؼبونوبويللًتقية ليبة البماحثة فلذلكتستخدـ
الواحدلًتجوالطالبؽبماالرغبةكاغبمماسةيفتيليماؼبفرداتخماصة.كأفتسطيعأف

الطال سبلكهما اؼبفردات كثرة خالؿ عن اللغوية عهمارات تلك.بترق  على بنماء
البيمانماتتريدالبماحثةأفتبحثفيماليةاستخداـالليبةاؼبونوبويللًتقيةكفماءةاؼبفردات

 .جلتالعيذالفصلالواحددبدرسةىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطةاإلسالعيةدبماالن

 

 أسئلة البحث . ب

 : بنماءعلىخلفيةالبحثتكوفأسئلةالبحثكممايل 

اؼبو -ٔ ليبة استخداـ كيف دبدرسة (Monopoli)نوبويل اؼبفردات كفماءة لًتقية
 ؟جىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطةاإلسالعيةدبماالن

عدل -ٕ اؼبونوبويل عما ليبة استخداـ اؼبفردات (Monopoli)فيمالية كفماءة لًتقية
 ؟جدرسةىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطةاإلسالعيةدبماالندب

 

 أىداف البحث .ج

البحثال أسئلة إىل األشيماءبمالنظر الوصفعن البحثإىل فيهدؼىذا سمابقة
 :التمالية

ٔ-  اؼبونوبويل ليبة استخداـ كفماءة (Monopoli)ؼبيرفة دبدرسة لًتقية اؼبفردات
 .جىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطةاإلسالعيةدبماالن
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ٕ-  اؼبونوبويل ليبة استخداـ فيمالية اؼبفردات (Monopoli)ؼبيرفة كفماءة لًتقية
 .جدئُتاؼبتوسطةاإلسالعيةدبماالندبدرسةىدايةاؼببت

 

 أىمية البحث .د
 يرج أفيأيتىذاالبحثبنتمائجإجمابيةعننواح النظريةكالتطبقية:

الًتبية -ٔ ؾبماؿ يف إفهماعما البحث ىذا على البماحثة يرج  النظرية النماحية عن
سالعيةكخماصةلتيليماؼبفرداتيفالتالعيذعدرسةىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطةاإل

 يفالفصلالواحد.جدبماالن

عنالنماحيةالتطبيقية -ٕ
اللغة      للبماحثة -أ لتيليم خماصة الًتبية ؾبماؿ اؼبيمارؼيف :لزيمادة

 اليربية.

أفيكوفعدخالكزيمادةاؼبيمارؼاؼبدرساللغةاليربية:   للمدرس -ب
 .يفعمليةتيليماؼبفردات

ال:   لتالعيذ -ج تيليم يف التالعيذ رغبة تيليملينمو ك اليربية لغة
 اؼبفردات.

 

 فروض البحث.ه

اؼبونوبويل ليبة استخداـ فيمالية يستطيع ىو البحث ىذا يف الفرضية أعما
(Monopoli) كفماءة دب لًتقية الواحد الفصل يف اؼببتدئُتاؼبفردات ىداية درسة

 .جاؼبتوسطةاإلسالعيةدبماالن
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 حدود البحث .و

الباغبدكداؼبوضوعية -ٔ ربديد : البحثبماستخداـ عوضوعىذا ليبة ماحثة
 كتيليماؼبفردات

 ـٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓ:هبرمىذاالبحثيفاليماـالدراس  اغبدكدالزعمانية -ٕ

البحثالتالعيذيفالفصلالواحددبدرسة اغبدكداؼبكمانية -ٖ :سييقدىذا
 جىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطةاإلسالعيةدبماالن

 

 الدراسة السابقة .ز
إح .ٔ نور ضبَتاء اغبكوعيةٕ٘ٔٓسماين، اإلسالعية عمالكإبراىيم عوالنما جبماعية ،

يفتيليمجعماالن كسمائل"فوؼأؼبوؾ" اؼبفرداتبماستخداـ اؼبوضوعتيليم ،
اؼبتكماعلة اإلسالعية اإلبتدائية الفالح دار اؼبدرسة ذبرييب )حبث اؼبفردات.

البحث) كأسئلة مائل"فوؼ(كيفتيليماؼبفرداتبماستخداـكسٔفونوركغو(.
(ٕأؼبوؾ"يفاؼبدرسةدارالفالحاإلبتدائيةاإلسالعيةاؼبتكماعلةفونوركغو؟)

كيففيماليةاستخداـكسمائل"فوؼأؼبوؾ"يفاؼبدرسةدارالفالحاإلبتدائية
اإلسالعيةاؼبتكماعلةفونوركغو؟،استخداـالبماحثةطرؽالبحثالتجرييب،كنتيجة

كسما أفاستخداـ البحثىو ؽبماىذا البماحثة اليتأعدهتما ئل"فوؼأؼبوؾ"
تيليم أف أم اليربية. اللغة تيليم يف الطالب عفردات كفمائة لًتقية فيماليتهما
اؼبفرداتبماستخداـكسمائل"فوؼأؼبوؾ"فيماالكأحسنعنالطريقةالتقليدية

 يفترقيةكفماءةالتالعيذيففهمالفصلبيداللوف.

ٕ.  الرضبة، عمالكإبراىيماإلسالعيةاغبكوعيةعماالن،جبماعيةٕ٘ٔٓنداء ،جعوالنما
الثمانويةيفتيليماؼبفرداتدبscrambleاؼبوضوعاستخداـأسلوبتيليم درسة
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(كيفاستخداـأسلوبٔاإلسالعيةاغبكوعيةاألكىلدبماالنق.كأسئلةالبحث)
الثمانويةاإلسالعيةاغبكوعيةيفتيليماؼبفرداتدبscrambleتيليم األكىلدرسة
)جدبماالن ٕ؟ تيليم أسلوب استخداـ فيمالية عدل عما )scrambleتيليم يف

األكىلدبماالن اغبكوعية اإلسالعية الثمانوية البماحثةجاؼبفرداتدبدرسة استخداـ ؟،
تيليم أسلوب استخداـ أف ىو البحث ىذا كنتيجة التجرييب، البحث طرؽ

scramble الثمانوية بماؼبدرسة اؼبفردات تيليم األكىليف اغبكوعية اإلسالعية
 دبماالنجؽبمافيمالية.

ٖ.  األكىل، رضبة اغبكوعيةٕ٘ٔٓنويف اإلسالعية إبراىيم عمالك عوالنما جبماعية ،
)جعماالن ىربرت طريقة استخداـ اؼبوضوع ،Herbartعفردات كفماءة لًتقية )

سونما دبدرسة الرابع الفصل يف ذبريبية )دراسة اليربية اللغة تيليم فالطالبيف
عماالن اإلبتدائية جماغما )(جكمايل البحث كأسئلة طريقةٔ. استخداـ كيف )

(لًتقيةكفماءةعفرداتالطالبيفالفصلالرابعدبدرسةسونمافHerbartىربرت)
(Herbart(عمافيماليةاستخداـطريقةىربرت)ٕ؟)جكمايلجماغمااإلبتدائيةعماالن

دب الرابع الفصل يف الطالب عفردات كفماءة جماغمالًتقية كمايل سونماف درسة
؟.استخداـالبماحثةطرؽالبحثالتجرييب،كنتيجةىذاالبحثجاإلبتدائيةعماالن

(اليتأعدهتماالبماحثةؽبمافيماليتهمالًتقيةHerbartىوأفاستخداـطريقةىربرت)
 كفماءةعفرداتالطالبيفتيليماللغةاليربية.

التسماكمالفرؽالدراسماتالسمابقةىذاالبحث
استخداـ فيمالية
اؼبونوبويل ليبة

"Monopoli"لًتقية

نور ضبَتاء
تيليم إحسماين:
اؼبفرداتبماستخداـ

الفرؽيفاستخداـ
 الوسمائلالتيليمية.

يف التسماكم
طرؽ استخداـ
يف ك البحث،
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اؼبفردات كفماءة
ىدايةدب درسة

اؼبتوسطة اؼببتدئُت
 جاإلسالعيةدبماالن

 

أؼ "فوؼ كسمائل
تيليم يف بوؾ"

 اؼبفردات.

 تيليماؼبفردات.

الرضبة: نداء
أسلوب استخداـ

 scrambleتيليم
 يفتيليماؼبفردات.

الفرؽيفاستخداـ
 أسلوبالتيلم.

يف التسماكم
طرؽ استخداـ
البحثكيفتيليم

 اؼبفردات.

األكىل: رضبة نويف
طريقة استخداـ

( (Herbartىربرت
كفماءة لًتقية
الطالب عفردات

تيل اللغةيف يم
 اليربية.

الفرؽيفاستخداـ
 طريقةالتيلم.

يف التسماكم
طرؽ استخداـ
لًتقية ك البحث
 كفماءةعفردات.

 

 تحديد المصطلحات . ح

البحثسوؼ لسهيل اؼبصطلحماتك عن البحثعدد يفىذا يستخدـ
  تيرؼالبماحثةاؼبصطلحماتاؼبستخدـكممايل :

عن"فيمالية -ٔ :effectivenessاإل )اللغة "" عنكلمة تيٍت "effectsقبلزية(
ليكوفلوآثريفربقيقاألىداؼالكماعلةبأبسط آثركفيماليةى فيلشيئما

 الطريقةكأيسراعبهدكأقصرالوقت.
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:ليبةاؼبشهوراليتسبلكأىداؼلتسّلطعلىكل(Monopoli)ليبةاؼبونوبويل -ٕ
اؼبري اؼبونوبويلىنماؾصبيع لوحة يفىذه فيهما. األسئلة.اػبمانة كفيهما اؼبصور ع

تشمابةطريقةاستخداعهمابمالليبةاألصلية.هببعلىالالعبُترع النردكوبرؾ
يفذلك مثذبيبالطالباألسئلة النرد، علىرقم اؼبنماسبة البيذؽإىلاؼبربع
اؼبربع.إذامليكنكذلكتقوؿالطالبالكلمة"يكف "كتنتظراليقبةالتمالية.

 .أكثرالفلوسىوالفمائزةكالطالبوبصلوف

عّلم: تيليم -ٖ إيصماؿ-عنكلمة ىو بمالتيليم اؼبقصود ييلمهما. ييٍتجيلو ييّلم
.  اؼبيلوعماتإىلذىنكصكحوافضالنشئبوسمائلالفنوفكاليلـو

اؼبفردات:ى كلكلمماتالذميستيملالنماسيفالتحدث،كلالكلمماتاليت -ٗ
اؽبما اللغة عنماصر عن كعنصر كييرؼعينهما. اؼبيماين عليهما يتضمن حبيث ّعة

 استخداـالكلمةيفاللغةعناؼبتكلمنفسةأكعنالكماتب.
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 الفصل الثاني 

 اإلطار النظري

 المبحث األول : الوسيلة التعليمية

 التعليمية  ةلسيمفهوم الو  -أ 

كى تيدعنالينماصراألسماسيةاليتينبغ علىاؼبيلمأفيضمنهماخطةأم
كسو،ككممايتماختيماراحملتولكالطريقةكاألنشطةيفظوءاألىداؼ،درسعندر

كذلكيتماختيمارالوسمائلالتيليمية.كاؼبلقماةعلىعماتقاؼبيلميفىذهاؼبقماـ،ى 
ؽبما كذبيل تثرماؼبوقفالتيليمية، أف اليتيبكن الوسمائل كيبحثعن يكفر أف

  6عيٌتككظيفتو.

ى عمايلجأإليواؼبدرسعنأدكاتكأجهزةكالوسمائلالتيليميةعندنمايف
اؼبيلم ألف تيليمية كى  كتيزيزىما. كربسينهما كالتيليم التيلم عملية لتسهيل عواد

يستخدعهمايفعملو،كى تيلميةألفالتلميذيتيلمبواسطهما.
أكالفشل اختيمارىما فإفسوء األنبية، علىالرغمعنأفللوسيلةكلىذه

وبوؿدكفربقيقأىدافنماالًتبوية.كعنىنماكمافعلىاؼبدرسأفيفاستيمماؽبماقد
على يدرب أف ك يدرسما، اليت اؼبمادة لطبيية اؼبالئمة الوسيلة اختيمار وبسن
عن عنصر ى  إذ استيمماؽبما. يف يبمالغ ال مث اؼبنماسب، الوقت يف استخداعهما

                                                           
6
  جيفر، حسُت اللغة تدريس يف فصوؿ ابتدائ  –اليربية: الرشد،ثمانوم،–عتوسط عكتبة )الريماض:

 ٘ٗ(،صٕٗٓٓ
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صوؿإليو،ؾبموعةعنماصرتتألفكتتكماعللتحقيقاؽبدؼالذميسيىاؼبدرسللو
 3كذلكبماؼبشماركةالفيمالةبينوكبُتاؼبتيلم.

كليلاؼبيلميتفقعينماعلىأنوإذكمافاختيمارهكسيلةتيليميةعيينةيرتبط
إنو ليقماؿ أك الزينة، جملرد كسيلة بىتمار أف لو هبوز ال فإنو بماألىداؼ، أسماسما

 إذف للوسيلة اليلم فماختيمار يفدركسو. عتنوعة كسمائل يرتبطيستخدـ هببأف
ارتبماطماعبماشرادبوضوعدرسو،كدبستويماتتالعيذه.

كؼبسماعدةاليلمعلىاختيمارالوسمائلالتيليميةاؼبنماسبةلدركسوىنماؾ
عددعناألسساليتدبكنعراعماهتما:

أفىبتماراليلمالوسيلةيفضوءاألىداؼاحملددةللدارسحىتتسماعده -أ
 علىربقيقهما.

اؼب -ب الوسيلة ىبتمار الفصلأف يف االستخداـ فبكنة ك اؼبدرسة يف تماحة
الدارس .

أفىبتمارالوسيلةاليتيبكنوإعدادىماأكيبكنلتالعيذهإنتماجهما.-ج
أفىبتمارالوسيلةالصمادقةاؼبطمابقةللواقعاؼبسمايرةيفالوقتنفسوللتقدـك -ق

 8.التجديد

 

 التعليمية ةليأنواع الوس -ب 
التيليمية،كلكننمايبكنذبميعاؼبتشمابوتيددتأنواعكتقسيمماتالوسمائل

كعنهمايفخصمائصعيينةيفاألقسماـالتمالية:
                                                           

3
  ٖٕٗ(،صٕٛٓٓ)بَتكيت:دارالنفمائس،خصمائصاليربيةكطرائقتدريسهما،نمايفؿبمودعيركؼ، 

8
 ٙٗحسُتجيفر،اؼبرجعالسمابق،ص 
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القسماألكؿ:الوسمائلالسمييةكالبصرية .ٔ
اليت التيليمية اليينمات على إداكهما ك فهمهما يف تيتمد اليت ك
الوسمائل أنواع القسم ىذا يضم ك البصر، ك السمع حماسيت تستخدـ

التمالية:
تضماجملموعةاليتتيتمدعلىحماسةالبصر،كمالصورالبصرية:ك -أ

التوضيحية.ااؼبتحركةكالصورالفوتوغرافية،  كالرسـو

السمع، -ب حماسة على تيتمد اليت اجملموعة تضم ك : السميية:
كماؼبذيماعكاالسطوانماتكالتسجيالتالصوتية.

حماسيت -ج على تيتمد اليت اجملموعة تضم ك : البصرية: السميية
ك كالبصر كمالتلفزيوف النماطقة اؼبتحركة الصور تشمل ك السمع
األفالـ.

القسمالثماين:كسمائلؾبموعماتاليمل .ٕ
كاليتتتيحللدارسُتفرصةاليملكاؼبشماركة،أكثرعناؼبالحظةك

يضمىذاالقسمأنواعالوسمائلالتمالية:
اػبرباتاؼببماشرةاؽبمادفة -أ

ماالعنالتلميذ،ككى اؼبوقفاليتتقتض نشماطمااجبمابيمافي
يكتسبعنطريقهماخرباتتيتمدعلىـبػتلفاغبواس،كيكوف
التجريبية عثل التلميذ، يفذىن اؼبواقفكاضحما ىذه الغرضعن
ىذه أثر يستمر ك نبماتمات. زراعة أك حيوانمات تربية أك اليملية

 اػبربةلزعنطويلنتيجةؼبشماركةالتلميذكاهبمابيتويفاليمل.
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)النمماذجكاألشيماءكاليينمات(اجملسممات -ب
دبوذججسماإلنسماف،كاػبرائطالبمارزة،كالكرة كعنأعثلتهما
األرضية،كاغبيوانماتاحملنطة،كىذهاجملسمماتخبتلفعنالواقعيف
اغبجمأكالتيقيدأكاؼبمادةاحملسونةعنهما،كى توفرالوقتكاعبهد

كاؼبماؿإذاأستخدعتكبديلللموضوعنفسو.
ليماتالتمث-ج

اليتتشكل اغبدكثأك نمادرة أك كزبتصبماؼبواقفاؼبماضيية
االنفيماؿ عواقف أك الطبيية. على دراستهما عند عيينة أخطمارا

كاغبمماسأكلتوضيحأعورعكمانيةبييدةعنالدارس.
فرصةاالسهماـاالهبماّبعند كعنفوائدالتمثليماتاتماحتهما

ستبيمادعمايشتتانتبماهالدارسُتكتركيزىماعلىالينماصراؽبماعةكا
الدارس.

 القسمالثمالث:اجملموعماتاؼبالحظة .ٖ

كاليتتتيحللدارستُتعنصراؼبالحظة،كالتيٍتسلبيةعنجمانبهم
الوسمائل أنواع القسم ىذا يتم ك االهبماّب. فرصاليمل تتيح إهنما بل

التمالية:
التوضيحماتاليملية -أ

كاؼب يماعل،أكشرحكمثلالتجمارباليمليةيفحصصاليلـو
تدريبعمل  أك الوبرية، اللوحة أك السبورة على علم  عوضوع
على أسماسما تيتمد اليملية التوضيحمات أف رغم ك أجهزة. على
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اهبمابيتهمك الييٍتعدـ فمافىذا عنجمانبالدارسُت، اؼبالحظة
عشماركتهميفعمادةالدرسبمالسؤاؿكاإلجمابةكاالداءكاالختبمار.

الرحالت -ب
 داخلقد كمافية خربات على اغبصوؿ التالعيذ على يصيب

ك األعماكن بزيمارة قيماعهم إىل وبتماج الذم األعر الدرس، قماعمات
اؼبيماعلكاؼبتماحفكاألثماركاؼبواينللتيرؼعلىاحملتولكاؼبظهر

 .كاألعكمانيمات،فبمايتيحخرباتذاتكفماءةعمالية

اؼبيمارض -ج
ا ليقـو بماؼبيمارض اؼبيلم يستيُت عرقد عما بيرض لتالعيذ

لوحمات ك أشيماء عينماتك دبماذجك اؼبشماىدة أك الدراسية خبرباهتم
التلميذبيملاليرضأك سبثلعوضوعماتدراستهم.كيبكنأفيقـو

 ينتقلوفإىلعيرضجماىز.

الصورةاؼبتحركة -د
كرغمأهنما التلفزيوف. أك تيرضعنطريقالسينمما كى عما

الو كربذؼالينماصرغَتتربزاػبرباتذاتالصلة بماؼبوضوع، ثيقة
 الالزعة،أالأهنماكثيقةالصلةبمالواقع.

الصوت -ق
كاليتحبتماجهمااؼبيلملتيليماللغماتأكاألبقماء،أكشرحنواح 
تمارىبيةأكأحدثجمارية.كتشملاالسطوانماتكأشرطةالتسجيل
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عنكاالذاعةالداخليةكالراديوكى كسمائليستفيدعنهمااليديد
الدارسُتبتكماليفزىيدة.

 الصورالثمابتة -ك

كعنأعثلةالصورالثمابتة:الصورالفرتوغرافية،كالرسماؼبنظور
الشرائخ ك الثمابتة األفالـ ك الشفمافة الصور ك اجملسمة الصور ك

اجملهرية.
 الرسم -ز

كى شمائيةاالستخداـيفالكتبكعلىالسبورات،كاجملالت
عماتكوفأنبيتهماكفماعليتهمايفتوضيحكاؼبيمارضكاؼبتماحفككثَتا

 3النظريماتكاغبوادثكاليمليمات،أكثرعنالواقع.

 :نوعماف اللغةاليربية الوسمائلاؼبستخدعةيفتدريس

اغبسى، .ٔ االدراؾ طريق عن اليقلية القوم يف تؤثر عما كى  اغبسية، كسمائل
األع كعن صورتو. أك لو مبوذج أك الشئ نفس اؼبدرس  ييرض ثماؿعندعما

 الوسمائلاغبسيةلتدريساللغةاليربية،ى :

 ذكاتاألشيماء:تستخدـيفدركسالتيبَت.كيرضزىرةأكشبرةأكسماعة. -أ

مبماذجؾبسمة:تستخدـالوسيلةيفدركسالتيبَتأكاألنماشيدأكاإلعالء  -ب
 أكالقراءة.كنموذجلطمائرأكغبيواف.

                                                           
3
عنصور،  أضبد سيد اجمليد  عبد تدريس ككسمائل التيليمة الوسمائل اليربية،سيكولوجية داراللغة )الريماض:

 ٗ٘-ٔ٘(،صٖٜٛٔاؼبيمارؼ،
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كمما.أكاألنماشيد قراءةأكال الصور:تستخدـكنموذجيفدركسالتيبَت -ج
األفكمار ك اؼبيٌت لتوضيح األدّب التصوير يف استخداعهما اليت يبكن

 .يتضمنهمابيتالشيرأكالنصاألدّب

أك -د القواعدالنحوية بيض توضيح جدكاؿ كربليل اؼبوضوعية: األلواح
 اإلعالء.

يف: السبورات -ق اعبيد كعرضالنمماذج كالرسم كالشرح لألعثلة تستخدـ
دركساللغةاػبطك عن كاؼبيلوعماتللكثَتة اإلجمابماتكاغبقماشق تنظيم
 اليربية.

عن: كالبطماقمات -ك اغبديث كيف للمبتدئُت الكالـ تيليم يف تستخدـ
 التداربكالًتبوية.

ككذالكاللوحمات تستخدـ اللوحمات: -ز الكالـ، لتيليم اللوحماتالرعلية
 .اغبركؼكالكلمماتكاليبمارات الوبريةلتثبتفوقهمامبماذج

 األشرطةاؼبسجلة:كتسجلمبماذججيدةللًتتيالت. -ح

كسمائللغوية،كى عماتؤثريفالقوماليقليةعنطريقاأللفماظعندعماييرض .ٕ
الوسمائل األعثماؿ كعن اؼبرادفمات. أك األضداد أك التشبيو أك األعثلة اؼبيلم

 اللفظيةلتدريساللغةاليربية،ى :

ضةكغَتعفهوعةحيتيغرضاؼبثماؿاألعثلة:فمالكثَتعناغبقمائقتظلغماع -أ
 ؽبما،فتستبُتعيماؽبما.

إليضماحعيمايناؼبفردات الشرح: -ب كاألسماليبيفدركسالكالـ تستخدـ
 كالنصوصككبوىما.
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القصةكاغبكمايماتكأثرىماكبَتيفتنميةاػبيماؿ،كتزكيدالدارسُتبأفكمار -ج
 10كاؼبفرداتكاألسماليب.

 

 فوائد استخدام الوسائل التعليمية - ج

يفعمليةالتيليمكممايل : فوائدالوسمائلالتيليميةكأداة       
 هبيلالتيلمأكثرجذبماحىتيبكنافتيززالدافيةكاإلىتمماـللتيلم. -ٔ

عن -ٕ تقلل فه  مث كعن اغبماس ، لإلدراؾ عماديما أسماسما للتالعيذ تقدمي
 استخداـالتالعيذاأللفماظاليفهموفؽبماعيٌت.

للميماـفضالعنأفيكوفعوادالتيليميةأكث -ٖ ركضوحعينهما،حىتاؼبفهـو
 السمماحاؼبتيلمعلىإتقمافأغراضالتدريسجيدا.

زبتلفقواعدالتيلم،نطقاؼبدرسالإتصماؿاللفظ فقط.اليبيلالطلبة، -ٗ
 اليتيبللميلم.

أكثراألنشطةللتالعيذألنواليسمعإىلشرحاؼبيلمكحدهكلكناألنشطة -٘
 راقبةكتنفيذكالتظماىر،كغَتىم.األخرلعثلنفذتؼب

 فوائدالوسمائلتيليميةللميلم،كى :        

 تقدمياإلرشمادكالتوجيولتحقيقاألىداؼ -ٔ

 شرحاؽبيكلكتسلسلالتدريسجيدا -ٕ

 تسهلاؼبيلمإلعمادةاؼبوادالتيليمية -ٖ

 توفَتإطماراؼبنهج جيدا -ٗ

 عسماعدةالدقةكالشموؿيفعرضالتيلم -٘
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 لمزيمادةعلىثقةاؼبي -ٙ

 ربسُتنوعيةالتيلم -ٚ

 فوائدالوسمائلالتيليميةللتالعيذ،كى :        

 تثَتاىتمماـالتالعيذكثَتا -ٔ

 توفَتكربسُتاختالفماتالتيلم -ٕ

 ذبيلعمايتيلمونوبماق األثر -ٖ

 تقدـخرباتكاقييةتدعوالتالعيذإىلالنشماطالذايت -ٗ

ا -٘ ىواغبماؿعند الصورتنم يفالتالعيذاستمراريفالفكر،كمما ستخداـ
 اؼبتحركةكالتمثيليماتكالرحالت

 11سيفهمالتالعيذاؼبوادالتيليميةدبنهجيةالتدريس. -ٙ

  

 األساسيات في استخدام الوسائل التعليمية - د

البدللمدرسعندعماقماـاستخداـالوسمائلالتيليميةأفيهتمبماألسماسيمات
 :اآلتية

 دقة.ربديداألىداؼالتيليميةاليتربقيقهماالوسيلةب -ٔ

 عيرفةخصمائصالفئةاؼبستهدفةكعراعتهما. -ٕ

 عيرفةبماؼبنهجاؼبدرس كعدلارتبماطىذهالوسيلةكتكماعلهماعناؼبنهج. -ٖ

 ذبربةالوسيلةقبلالسخداعهما. -ٗ

 هتيئةأذىمافالتالعيذالستقبماؿؿبتولالرسمالة. -٘

                                                           
11

ترجمعن: 
Abdul wahab rosyidi dan Umi machmudah, Aktif Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 

(UIN Press: Malang) hlm: 99 
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 هتيئةاعبواؼبنماسبالستخداعمالوسيلة. -ٙ

 

 معايير اختيار الوسائل التعليمية - ه

 ينماسباؼبوقفدبما يبكنأفيستيُتبوسمائلعما لغوية عهمارة أية أفتيليم
 التيليم الذمهبدنفسوفيو،كذلكيفضوءاؼبيمايَتاآلتية:

عدلعالئمةالوسيلةػبصمائصاؼبيلمُت:كيقصدبذلكأفعلىالوسيلةأف -ٔ
تنماسب كأف السمابق، كخرباهتم التالعيذ بفكر كأنشطتهما ؿبتواىما يف تربط

 معلىاإلدراؾ.قدراهت

بذلكأف -ٕ يقصد بماؼبوضوع: ؿبتواىما كصلة نقلهما، اؼبراد الوسمائل عن تيبَتىما
 الوسيلةكؿبتواىماأفتنماسبعععوضوعاؼبمادةالدراسية.

ارتبماطبماؼبنهج:كيقصدبذلكأفتلىبكتالئمؿبتولاؼبنهجكاألنشطة،كطريقة -ٖ
 التدريسكربقيقاألىداؼالتيليمية.

 بماػبصمائصالفنيةللوسيلةاليليميةكى :اؼبييماراػبماص -ٗ

 كضعالوسيلة،صوتيةكمانتأـكتمابية،أكعشًتكة. .أ

 دقتهمااليلميةكعدلعطمابقتهماللواقع. .ب

 التنظيمكالتنسيقكاغبساعبممايلفيهما. .ج

 .فيرضصورةعناألفيىأكثرأعمانماعنعرضاألفيىحيماة: األعن .د

 سهلةاستخداعهما،كقليلةالتكماليف. .ق

 ماؼبدةاليرض.كعنماسبه .ك

 .بسماطتهما .ز

 خماليةعنالتشويشكالدعماية. .ح



ٕٓ 
 

 أفتيملالوسيلةعلىجذبانتبماهالطالبكتثَتاىتمماعهم. .ط

 12إىلعماكرديفالكتماباؼبدرس . أفتضيفالوسيلةشيئماجديدا .م

عنعراعماة بشكلفيماؿالبد التيليم يفعملية دكرىما لك تؤدمالوسيلة
 يلةأكأعدادىما:األعورالتماليةعنداختيمارالوس

 ربديداؽبدؼعنالوسيلة -ٔ

 دفةاؼبمادةاليلميةكعنماسبتهماؼبمادةالدراس -ٕ

 توفراؼبواداغبماـالالزعةلنصيهماعنرخصتكماليفهما -ٖ

أف تيدد -ٗ االكتظماظكاغبشو عن بييدة حبيثتكوف لغرضكاحد الوسيلة
 يتنماسبحجمهماععطالبالفصل

 يتتفقدعنصراالثمارةأفتيرضيفالوقتاؼبنماسبكأفالتًتؾح -٘

كالرسوعمات -ٙ السيماسة كاغبرائط اؼبيلوعمات كلوحمات الزعماف، عن تبقى أف
 البيمانيةكغَتذلك

الوسيلة -ٚ أفتننماسبكعدارؾالطالب،حبيثيسهلاالستفمادةعنهماذبريبية
 13قبلاستيمماؽبماللتأكدعنصالحيتهما.

بماإلضمافةإىلعنالشرحالسمابق،عيمايَتاختيماركسمائلاإلعالـعهمجدا،
 صنعفيمالةأيضماكأداةلتحقيقأىداؼالتيلم.
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 مصادر الوسائل التعليمية - و

الوسمائلالتيليميةكثَتة،كأنواعهماعتيددةكيبكناغبصوؿعليهماعنعصمادر
 عتيددة،كأنبهما:

البيئةى أغٌتعصدرعنعصمادرالوسمائلالتيليمية،فيمكناغبصوؿعلى -ٔ
كاليين األشيماء عن أكربالكثَت تشكل التيليمية الرحالت أف كمما ماتعنهما

 كسيلةفيمالةلالستفمادةالبيئة.

إىل -ٕ ربتماج اؼبصمادر كىذا الشراء طريق كذلكعن كاػبمارجية احمللية األسواؽ
توفَتاألعواؿكالأعٌتعنوإذيوفرالكثَتعناؼبوادكاألدكادكماألفالـكاألجهزة

 كأدكاتاؼبتخَتةكبيضالنموذج.

احملل يفعدرسةإفإعدادالوسيلةعنقبلاؼبيلمبمالتيماكفععطالبواليمل -ٖ
حسبحماجتودبمايوافقعتطلبماتاؼبمادةالتيليميةىوأفضلالسبلللحصوؿ
يبليهما اليت كحسبالشركط قليل بمالسير التيليمية الوسمائل اليديدعن على

 14دكفالوسيلةيفعمليةالتيليم.

التيليمكالتيلميفإذفعنصبيععصمادرالوسمائل دعمعركر التيليميةكمما
 اؼبدارسةكلتحسُتالتيليمكالتيلميفاؼبدارسةأيضما.

 

 الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية - ز

الوسمائلالتيليميةاؼبستيملةيفتيليماللغةاليربيةنوعماف،كنبماكسمائلاغبسية
الغوية. كسمائل تؤث ك عما كى  حسية بوسمائل طريقاؼبراد عن اليقلية القوة يف ر
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كاؼبراد صورتو. لو مبوذجما أك الشيئ نفس اؼبيلم ييرض عندعما اغبس  اإلدراؾ
بوسمائللغويةكى عماتؤثريفالقوةاليقليةعنطريقاأللفماظعندعماييرضاؼبيلم

 15األعثلةأكالتشبيوأكاألضدادأكاؼبرادفمات.

الوسمائلاغبسية كعن  الدراسُت انتبماه اليربية،كى ذبذبلتيليماللغة عزايما

اؼبلل كتيبد الدارسكتشوقةإىلالدرس، حيوية الذايت،ذبدد إىلالنشماط كتدفيهم
للمشماركة كاليمل نتيجة كتوقظ كاغبركة اغبواسكتنمىدقة عنجمانبالدراسُت،

لالستدراؾ نتيجة تثبيتاغبقمائق على كتيمل االستنتماج، على كالقدرة اؼبالحظة
 عندالدارسُت.اغبس

كمبماذج ذكاتاألشيماء ى  اليربية اللغة لتيليم اغبسية الوسمائل أعثلة كعن
البيمانية كالرسـو كاؼبصوراتاعبغرافية كالصور كالسبورة ؾبسمة اؼبوضوعية كاأللواح

 كالبطماقماتكاللوحماتالوبريةكاألشرطةاؼبسجلةكاإلذاعةالًتبويةكاؼبيمارض.

غويةلتيليماللغةاليربيةفه السرعةيفاليرضكالسهولةأعماعزايماالوسمائلالل
كالوضوح.كعنأعثلةىذهالوسمائلكى األعثلةكالتشبيوكاؼبوازنةكالوصفكالشرح

كالقصةكاغبكمايمات.
الوسمائل إىل تقسيمهما يبكن كالبصر السمع حبماسيت الوسمائل ىذه كلصلة

بصرية.اؼبرادبمالوسمائلالبصريةى البصريةكالوسمائلالسمييةكالوسمائلالسمييةال
السمييةى اليتيستفماد اؼبرادبمالوسمائل اليتيستفمادعنهماعنطريقعنفذاليُت.ك

عن السمييةالبصريةى اليتيستفمادعنهما اؼبرادبمالوسمائل عنطريقاألذف.ك عنهما
 16.طريقاليُتكاألذف
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 "Monopoliاللعبة المونوبولي " - ح

 "Monopoliونوبولي "مفهوم اللعبة الم .1

ليبةاؼبونوبويلأكبنكاغبظى أكثرأليماباأللواحعبييمايفاليمامل.
لقواعدعيينة تبيما الليبةعلىتنمافسالالعبُتاؼبوحماكلةصبعثركة فكرة تقـو
أثنماءربرؾالالعبُتعلىاللوحة اليقماراتكتأجَتىما عنطريقبيعكشراء

تيٍت رع النرد. االحتكماركىوحسبالنتيجة اليربية عونوبويلبماللغة كلمة
أخذت كعنو عيينة، علىسلية عما بمائع فيو االقتصمادمالذميسيطر اؼببدأ

 الليبةاظبهما.

مليبلك يقفيفاػبمانة تبماداللنقلالبيذؽكإذا يرع الالعبالنرد
الالعباألخرفيستطيعأفيشًتمتلكاػبمانةحبسبالثمناؼبكتوب.كإذا

 لالالعباألخرتلكاػبمانةفيليةأفيدفعفلوساإلهبمارالذمقررشبنو.اشًت

وبتماجالالعباألدكاتلليباؼبونوبويلى :
 البيذؽلينوبالالعب (ٔ

 النرداف.ككلالنردلوستةكجوه (ٕ

بطماقةحقاالعتالؾلكلالثركة (ٖ
 لوحةالليبةبماػبمانمات (ٗ

 فلوسالليبة (٘

 دقماعناػبشبأكالبالستيكاثنماكثالثوفبيتماكاثنماعشرفن (ٙ



ٕٗ 
 

 13بطماقةصندكؽاليماـكبطماقماتالفرصة. (ٚ

 

 "Monopoliالتاريخ القصيرة من المونوبولي " .2

الثمانيةعناؼبونوبويلالذمقّدعة عرتُتالركاية رفضاجملمالسالتنفيذية
رأتو ألنو عماسماتشوستس، بوالية سمامل يف بركذرز بماركر يف دارك تشمارلز

،كيفتلكالسماعةٖٜٗٔاليظيميفأعريكمايفعماـعشكال.حدثالكسماد
حماكؿفيالدلفّيوفأفيسّوؽعنتجماهتماإىلشركماتاألليماباألعريكيةبنشماط.
اليستسلمتشمارلزداركالبتةكاكرفضعرارا.كأخَتايأخذاػبطوةاآلخرى 
الليبةيفنيويورؾ،ف التنويي احملل كشركة إىلاؼبتجر ماكطبعالنسخكبماعو

 سحماكرس.

يفالنهمايةتلكليبةتشمارلزالسِّليةالشديدة.حينمماعرؼشركةبماركر
تشمارلز أخرلشبنليبة عرة نظر تلكاألخبمار، –اؼبونوبويل– دارك بركذرز

صمارتىذهالليبةبييمابمالسِّيراألعلىيفٖٜ٘ٔكحقاعتالكهما.يفالسماعة
س عن زيمادة اؼبونوبويل ليبة بماع كعّداألعريكية. عليوف كطبسوف عمائة بية

كالرجماؿ الرأظُبمالية األكالد ليبهما اؼبونوبويل ليبة اليمامل. صبع يف اؼبستهلك
كغرفة البيت خلفة كالشرفة األكل عكتب أم اؼبطبخ عكتب يف البمالغوف
عن بركذرز بماكر تنّقذ أف دارك جيلهما اؼبونوبويل ليبة كالسِّرداب. اعبلوس

الي الكسماد التفليسحُت الالـز لكن غنيما. دارك الليبة تلك ذبيل ك ظيم
اؼبذكورقبلهماأفرائدىذهاؼبونوبويلاعراءةاظبهماليزم.
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Permainan Monopoli (http://ar.wikipedia.org/wiki/, diakses 12 maret 2016 jam 06.00) 
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 كٜٗٓٔيفالسنة بيشرينغرفة الليبة  قّررتإليزابتعماج لوحة

تسمى أمدخلإىلالسجن. اػبطرة اعتالءخبططالقطماركاغبوائجكالزاكية
ذبُ عمالكاألرض". "ليبة اليتارتفماعشبنهماليبتهما معفلوساإلهبمارعنالثركة

الركاية ىو ىذا اؼبربع. اػبطط طوؿ السماعة إبرة ماه الذبِّ الالعبتبيما كسمار
األكىلعنالليبةاؼبشهورةعناألعريكيةتسمىبماؼبونوبويل.

الذبدتشمارلزداركالليبةكليةبليغَتليبةاؼبونوبويلاألكىلأفتصَت
ماليتتستطيعأفتليبهمايفالبيت.أحّسداركالقوةالتجماريةالنتمائجالتجمار

يفىذهالليبةكأخذاػبطوةلنقلهماإىلحيزالوجود.كيفالنهمايةقبحداركيف
 18احتكمارهمثكّزعوبماركربركذرز.

 

 المبحث الثاني: تعليم المفردات

 مفهومة تعليم المفردات -و 

اؽبماعة اللغة عنعنماصر اؼبفرداتعنصر اؼبيماينكإف حبيثيتضمنعليهما
استخداـالكلمماتيفاللغةعناؼبتكلمنفسوأكعنالكماتب،كالشخصتزدادلو
على الشخصعوفق لغة عهمارة ألفكفماءة ازدادتعفردتو. إذا يفاللغة عهمارتو

 13اؼبفرداتاليتاستوعبعيمانيهمااللفظية.

                                                           
 جمعن:يًت 18

Rod Kennedy, Monopoly: The Story Behind The World’s Best-Selling Game, (Layton: Gibbs 

smith, 2004), hal 8 
13

يًتجمعن: 
Hendri Guntur Tarigan, Pengajaran Kosakata, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal 2 
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اليتتتكو أكالكلمة :اللفظية كاؼبفرداتكاحدعفردة فعنحرفُتفأكثر
كاؼبفرداتيفاإلصطالحما21تدؿعلىعيٌت،سواءكمانتفيالأكاظبماأكأدكات.
كييرؼاؼبفرداتبقمائمة21القماعوساليماـاللغةاإلندكنيسيةى قمائمةالكلممات.

 . الكلمماتععالقواعد،هبماتًتكبتركيبماكتتوحديفاللغةتوحيدا

آخراؼبفرداتعلىأهنماى : (صبيعالكلمماتاؼبضمونةيفلغة،ٔ)كيقـو
(ٕ( كالكماتب، اؼبتكلم يستوعبهما اليت الكلمت يفٖ( استخداعو الكلممات )

،ك)  22(قمائمةاؼبفرداتاؼبنظمةععالبيمافاؼبوجزعثلالقماعوس.ٗاليلـو

قديرلالبيضأفتيلمالدارساألجنيبعيٌتكلمةعربيةييٍتقدرتوعلى
عيةكإهبمادعقمابلؽبما.كالبيضاآلخرقديظنأفتيلمالكلمةترصبماهتماإىللغةالقو

ككالالرأيُت يفالقواعيسكاؼبيماجماليربية. علىربديدعينماىما ييٍتقدرتو اليربية
ليستالقضيةيفتيليماؼبفرداتأفيتيلمالطمالبنطقحركفهما23غَتالصحيح.

فقط، عستقلة عينماىما فهم أك اال فحسب، طريقة عيرفة أكأك عنهما، شتقماؽ
ؾبردكصفهمايفتركيبلغومصحيح،إفعييمارالكفماءةيفتيليماؼبفرداتىوأف
كلو علىىذهكلوبماإلضمافةإىلشيئآخراليقلعنىذا يكوفالطمالبقمادرا
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)الريماض:الداردالكتبالتيليميةلغَتالنماطقُتبماليربية،أسسإعدانماصرعبدالغمايل،عبداغبميدعبداهلل، 
 ٛٚ (،صٜٜٔٔالغمايل،

21
يًتجمعن: 

Purwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal 572 
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يًتجمعن: 
Suedjito, Kosakata Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1988), hal 35 
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عماذا أنبية،أالكىوقمادرتوعلىأفيستخدـالكلمةاؼبنماسبةيفاؼبكمافاؼبنماسب.
   الكلمماتاليتالييرؼكيفيستخدعهما.هبدملوحفظالطلبعدداعن

 

 أنواع المفردات -ز 

 :ىنماؾعدةتقسيمماتللمفرداتنيرضفيممايل 

 تقسيمهماحسباؼبفرداتاللغوية،كى علىأربعأقسماـ: -ٔ

،كىذهتنقسمإىل(Understanding Vocabulary)للفهم عفردات -أ
 قسمُت:

ال (ٔ الفرد ؾبموعالكلمماتاليتيستطيع تيرؼعليهمااالستمماعىو
 كفهمهماعنديتلقماىماعنأحداؼبتحدثُت.

عليهما (ٕ التيرؼ الفرد يستطيع اليت الكلممات ؾبموع ى  القراءة
 كفهمهماعندعمايتصلهبماعلىصحفةعطبوعة.

 -ب الكالـ إىل ،(Speaking Vocabulary)عفردات تنقسم كىذه
 قسمُت:

يفى ؾبموعالكلمةاليتيستخدعهماالفرد(Informal) عمادية (ٔ
 حيماتواليوعية.

ٕ)  الفردكال (Formal)عوقفية اليتوبتفظهبما  ى ؾبموعالكلمة

 يستخدعهماإاليفعوقفعيُتأكعندعماتكنلوعنماسبة.

 -ج للكتمابة إىل ،(Writing Vocabulary)عفردات تنقسم كىذه
 قسمُتأيضما:
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الفرديف(Informal) عمادية (ٔ ى ؾبموعالكلمةاليتيستخدعهما
 تماّبالشخص عثلأخذعذاكراتككتمابةيوعيمات.االتصماؿالك

ٕ)  اليت (Formal)عوقفية الفرديف ى ؾبموعالكلمة  يستخدعهما

 االتصماؿالكتماّبالرظب عثلتقدـطلبلليمل.

 -د كماعنة (Potential Vocabulary)عفردات إىل، تنقسم ككذالك
 قسمُت:

ٔ)  عن (Context)سيماقية تفسَتىما يبكن اليت الكلمة ؾبموع ى 
 السيماؽالذمكردتفيو.

يبكنتفسَتىمااستماذاإىلالصرفية ى ؾبموعالكلمةاليت ربليلية، (ٕ
 زيدعليهماعنحركؼأكنقص. كأفنرلعما

 تقسيمهماحسباؼبيٌت -ٕ

ى ؾبموعاؼبفرداتاألسماسية،(Content Words)كلمماتاحملتول .أ
 .اليتتشكلصلبالرسمالةعثلاألظبماءكاألفيماؿ

ى ؾبموعاؼبفرداتكاعبملة (،Function Words)كلمماتكظيفية .ب
كاليطفكاألدكات اغبركؼاعبر عثل الرسمالة إسبماـ على هبما يستيماف

 االستفهماـكاألدكاتالربماطبشكلاليماـ.

اليتال ى ؾبموعاؼبفردات (،Cluster Words)سينقودية كلممات .ج
ربتماجإىلكلمماتأ كإمبما بذاهتما عستقلة عيٌتعيُتكى  خرلتنقل

ىذه يف رغب عثل خماص عيٌت اؼبستقبل إىل خالؽبما عن تنقل



ٕٜ 
 

الكلمماتتكوفدبيٌتأحبيفقةلنمارغبيفكتكوفدبيٌتانصرؼيف
 .قولنمارغبعن

 تقسيمهماحسبالتخصيص -ٖ

 كلممات .أ ؾبموع ،(Service Words)خمادعة اليماعة ى  الكلممات
عوقف يف استيمماؽبما الفرد يستخدعهما  اليت اليمادية أكاغبيماة

 استخداعماهتماالرظبيةغَتزبصصية.

زبصصية .ب ؾبموع ،(Special Content Words) كلممات  ى 

بكثرةيفؾبماؿعيُت، الكلممات اليتتنقلعيماينخماصأكتستخدـ
 كتسمىأيضمابمالكلمماتاالستخداعية.

 االستخداـ تقسيمهماحسب -ٗ

 كلممات .أ (Active Words)نشيطة اليتتؤثر الكلممات ى ؾبموع،
 يقرأىماالفرد أك حىتيسميهما أك الكمابة يف أك الكالـ يف استيمماؽبما
 بكثرة.

وبتفظ اليت الكلممات ى ؾبموع،(Passive Words)خماعلة كلممات .ب
الفردهبمايفرصيدةاللغويةكإفمليستيملهما.كىذاالنوععناؼبفردات
أك اؼبطبوعة الصفحة على لو يظهر عندعما كاستخداعماتو داللة يفهم

 ظبيو.يصلإىل

 

 أىمية تعليم المفردات -ح 

عفهوعو عنهما عواعل عدة على اؼبفردات تدريس يف اؼبيلم قبماح كييتمد
للمقصودبتيليماؼبفردات،ككيفيةتقديبهماكفهمهمالفلسفةالكتماباؼبقرريفتقدمي
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أفاستييمابالشخصعلىاؼبفردات24اؼبفرداتكأخَتاطريقةتيليمهماللدراسُت.
 اللغةيفاغبيماةاليوعيةأكاألكمادقية.السيممالتيلماللغة.دكرعماـيفؿبملية

 

 أىداف تعليم المفردات -ط 

 :كأعماأىداؼتيليماؼبفرداتفيممايل 

 .لتيريفاؼبفرداتاعبديدةإىلالطالب،بمالنصالقراءةكمافأكفهماؼبسموع -ٔ

ألفالتلفظ -ٕ كصحيحما لتدريبالطالبلتستطيعأفتتلفظاؼبفرداتجيدا
جيدااعبيد القراءة ككفماءة الكالـ كفماءة الطالبإىل ستوصل كالصحيح

 كصحيحماأيضما.

 لتفهيمعيٌتاؼبفردات،ؿبتويةكمانتأككظيفية. -ٖ

اؼبوضوع -ٗ حبسب أكاإلنشماء التكلم يف كاستيمماؽبما اؼبفردات لتقدير
 25الصحيح.

 

 أسس اختيار المفردات -ي 

 كتنق ، عنهما لبتمار أف كعلينما نفسهما، كبَت كم عناللغة ؾبموعة ىنماؾ
 األسسنذكرفيممايل أكثرانتشمارا:

 (Frequency)التواتر -ٔ

                                                           
 ٘ٔٙرشدمأضبدطييمة،اؼبرجعالسمابق،ص 24

يًتجمعن:25
Syaiful Mustofa, Strategi pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Pres, 2011), 

hal 63 
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تفضلالكلمةشمائيةاالستخداـعلىغَتىماعماداعتعتفقةعيهما
للكلممات حصرا أجرت اليت اؼبفردات قوائم فيهما كتستشمار اؼبيٌت. يف

 اؼبستيملةكبينتعيتدؿتكراركلعنهما.

 (Range)التوزيعأكاؼبدل -ٕ

الكلمةاليتتستخدـيفأكثرعنبلدعرّبعلىتلكاليتتفضل
 توجديفبلدكاحد.

 اؼبتماحية -ٖ

يطلبهما. حُت هبدىما الفرد عتنماكؿ يف تكوف اليت الكلمة تفضل
بسؤاؿالنماسعنالكلمماتاليت كيقماسىذا كاليتتؤدملوعيٌتؿبددا.

 يستخدعوهنمايفؾبماالتعيينة.

 (Familiarity)األلفة -ٗ

اؼبهجورة عألوفةعنداألفرادعلىالكلمة لمةاليتتكوفتفضلالك
 نمادرةاالستخداـ.

 (Coverage) الشموؿ -٘

تفضلالكلمةاليتتغط عدةؾبماالتيفكقتكاحدعلىتلك
 الىتالزبدـإالؾبماالتؿبدكدة.

 األنبية -ٙ

تلك على الدارس عند عيينة حماجة تشيع اليت الكلمة تفضل
 الوبتماجهماقليال.الكلمةاليماعةاليتقد

 اليركبة -ٚ
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غَتىما على اليربية الكلمة تيليم. تفضل بفضل اؼبنطق كهبذا
 26الدراسكلمة:اؽبماتف"بدالعنالتليفوف.

 

 اختبارات المفردات -ك 

 عناؼبمكناختبماراؼبفرداتبيدهطرؽعنهما:

لنماسبالفراغيف -ٔ الكلمماتاألجع عن كاحدة اختبمار عتيددة. عن االختبمار
 تية.عثلذلك:أكلالولد)الشرب،الطيماب،كاؼبماء(.اعبملةاآل

 اؼبًتادفمات.أعطكلمةأخرلترادؼالكلمةالتيةيفاؼبيٌت. -ٕ

 الشرح.الشرحعيٌتكلكلمةفبمايل . -ٖ

 أعطكلمةتصتمادالكلمةاألتيةيفاؼبيٌت. األصداد. -ٗ

كاسماالشتقماؽ.اشتققالفماعلأكاسماؼبفيوؿأكالصفةاؼبشبهةأكاؼبصدرأ -٘
 آاللةأكصغةاؼببمالغةعنالكلمماتاآلتية. اؼبكمافأكاسمالزعمافأكاسم

يفاؼبيٌتيفالقمائمة -ٙ ؽبما تقماربنظَتة كلمة الثمانية القمائمة اخًتعن التزاكج.
 .األكؿ

 الفراغيفاعبملةاآلتيةبمالكلمةاؼبنماسبة. علءالفراغ.اعأل -ٚ

الفراغاؼبيماف. -ٛ أكؿ اآلتيةيفاعبملة الفراغ اعأل علء عذكور اؼبنماسبة بمالكلمة
 27حركؼعنهماأكعددحركفهماأكأكؿحرؼكآخرحرؼعنهما.
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث 

 

 مدخل البحث ومنهجو -أ

اؼبنهج   ىو البحث ىذا يف البماحثة انتجهتو الذم البحث اؼبنهج إف
 28كعرابقبةحمالةظماىرة.التجرييب،كىودراسةعوضوع كبنظماـكدبراقبةجهيدةلتنبؤ

لتيليماؼبفردات.”Monopoli“كيفىذااؼبنهجتستخدعتالبماحثةليبةاؼبونوبويل
         يفىذهالفرصةأرادتالبماحثةعيرفةعماتغَتيفذبرييبأكفيماليتهمايفالتيليم.

الكم      اؼبدخل البحثىو ىذا يف اؼبدخل إف. كعستخدعتالبماحثة
وعدخليستخدـاألرقماـالذميبدأعنصبعالبيمانمات.تفسَتإىلى الكم  اؼبدخل

اغبماصالت. عن اؼبستقل29بيمانماتكتقدمي اؼبتغَت ىو البحثعتغَتاف، يفىذا ك
ؼبقمارنة اجملموعة وبتماج الظمابطة(، )اجملموعة التمابع كاؼبتغَتة التجريبية( )اجملموعة

ال. أك عئثرة اعبديدة استخداـ ىل بماستخداـذبرم30بينهمما، البحث ىذا
البماحثةيفاؼبدرسة ؾبموعتُت،ىواجملموعةالتجريبيةكاجملموعةالظمابطة،كتستخدـ

 فصلُتىوفصلالواحد)أ(ك)ج(،أعماجىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطةاإلسالعيةدبماالن

التجريبية اؼبونوبويل اجملموعة الليبة بماستخداـ اليت )أ( الواحد الفصل ى 
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يًتجمعن: 
Syamsuddin dan Vismaia S. Damaianti, Metodologi Penelitian Bahasa, (Bandung: Rosyda Karya, 

2009), hal 151 
23

 يًتجمعن: 

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2010),  
31

 يًتجمعن: 

Emzir, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal 69-70 
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“Monopoli”ج( الواحد الفصل ى  الظمابطة اجملموعة أعما الفردات، (لتيليم
 .فرداتلتيليماؼب”Monopoli“داـليبةاؼبونوبويلخبدكفاست

          

 متغيرات البحث -ب
ىنماؾعتغَتاتيفىذاالبحثينقسمإىلقسمُت:

دل(ىواليماعلالذمأفنقيسعIndependent Variableاؼبتغَتاؼبستقل) -ٔ
أكاؼبتغَتاتاليتتؤثرأك بمالتغَتالتجرّب. علىاؼبوقف.كيسمىأيضما تأثَته

اؼبتغَتاتاؼبستقبليفىذاالبحثىوليبةاؼبونوبويل.تغيَتبدايةاؼبتغَتالتمابع
(Monopoli) 

التمابع -ٕ تأثَت( Dependent Variable) اؼبتغَت عن ينتج الذم اليماعل ىو
ا اؼبتغَت اؼبستقل. عواقباؼبتغَتاتاؼبستقل.اليماعل يتأثر اؼبتغَت لذم إذاف

 التمابعيفىذاالبحثىواؼبفردات.

 

 مجتمع البحث وعينتو -ج

حصوؿ لتيميم األشخماصاؼبستخدعة أك األفراد صبيع ىو البحث ؾبتمع
دبالحظة فيسمى اؼبالحظة كالية يف عنماصر صبع اؼبالحظة أرادت إذا البحث.

البحث31اجملتمع. ؾبتمع دبدرسةك الواحد الفصل التالعيذ البحثىو ىذا يف
دبماالن اإلسالعية اؼببتدئُتاؼبتوسطة جىداية كعدده .ٛٔ الفصل ككل ٕٙتلميذا

 .تلميذا
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يًتجمعن: 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta: Rineka Cipta, 

2005), hal 130 
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تيريفاؼبفردات إىل وبتماجوف ألهنم الواحد الفصل التالعيذ البماحثة اختمار
كتفهيمهماك يسهلوفلتيليمأربععهمارات.

     البحثى  البحث.عينة اجملتمع أف32بيضعن تستطيع اغبسنة اليينة
أ تتمثلصبعاجملتمع.كعينةيفىذاالبحثىوصبيعالطالبيفالفصلالواحد

( غمارضاؼبيينة طريقة عن ج غمارضاؼبيينة(.purpose samplingك طريقة
(purpose sampling).الفصلالواحد)أ(33ى طريقةتييُتبماغبسماباؼبيينة

 . الظمابطة كالفصلالواحد)ج(كمجموعة موعةالتجريبيةكمج

 

 ومصادرىا البيانات -د
 .قسمُت،كنبماالبيمانماتاألكليةكالبيمانماتالثمانوية البيمانماتالبحثيةتنقسمإىل

البيمانماتاألكليةى البيمانماتاليتيتوجدأكهبمعالبماحثةعبماشرةعنعصمادر -ٔ
 .بلةكاالختبماركالوثيقةالبيمانماتوبماستخداـاؼبالحظةكاؼبقما

كاؼبواقع، -ٕ الكتب، عن هبمع أك يتوجد اليت كالبيمانمات ى  الثمانوية البيمانمات
كاجملالت،كاألطركحمات،كحطةالبحثاعبماعي اليتهبمععناؼبؤسسةصبع

 .البيمانماتكنشرتالبيمانماتإىلؾبتمعاؼبستخدعتهما
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يًتجمعن: 
Suharsimi Arikunto, op.cit, hal 131 

33
يًتجمعن: 

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2010), hal 

141 
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 آلة البحث -ه
البماحث تستخدعهما آلة البيمانمات.ىو عبمع البحثيستيمل34ة يفىذا

البماحثةأدكاتالبحثعنهما:
يف"Monopoliصفحةاؼبالحظةؼبيرفةعمليةالتيليمكاستيمماؿليبةاؼبونوبويل" -ٔ

ىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطةاإلسالعية تيليماؼبفرداتلتالعيذالفصلالواحددبدرسة
 .جدبماالن

ٕ-  كالتمرينماتلنيل األسئلة ليبةؾبموعة استخداـ فيمالية كاؼبيلوعماتعن اغبقمائق
اؼبفردات" Monopoli" اؼبونوبويل كفمائة دبدرسة لًتقية الواحد الفصل لتالعيذ

دبماالن اإلسالعية اؼبتوسطة اؼببتدئُت قبلجىداية كالتمرينمات األسئلة بإعطماء
 .استخداـىذهالليبةالتيليميةكبيده.كتؤخذنتمائجعناألسئلةكالتمرينمات

 

 طريقة جمع البيانات  -و
اليت          الطريقة أعما البحث. البماحثةيفىذا ربتماجإليو البمايمانماتى كلعما

تستخدعهماالبماحثةعبمعالبيمانماتيفىذاالبحثفه :
 اؼبالحظة -ٔ

اآلالت اؼبالحظة دكف عبماشرة الييوف بماستخداـ البيمانمات صبع ى 
تيرضاؼبمادة35األخرل. أف البيمانماتقبل عبمع اؼبالحظة استخداعتالبماحثة

                                                           
34

يًتجمعن: 
Suharsimi Arikunto, op.cit, hal 136 

35
 يًتجمعن: 

Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal 175 
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كهبذا التيليمية اليلمية هبذه كاىتمماعهم اشًتاكهم عن التالعيذ أنشطة كيف
 . التجريبيةيفالتيليم

البماحثة البحثتستخدـ يفىذا كغَتعبماشرة. عبماشرة اؼبالحظة كتكوف
اليربيةيفالفصلالواحددبدرسةىدايةعالحظةعبماشرةؼبيرفةعمليةالتيليماللغة

 .جاؼببتدئُتاؼبتوسطةاإلسالعيةدبماالن

 اؼبقمابلة -ٕ

ى عمليةلنيلالبيمانماتبطريقةاؼبقمابلةبُتاؼبقماِبلكاؼبقماَبلبماآللة اؼبقمابلة
اؼبقمابلة. بإرشماد اؼبقمابلة 36تسمى البيمانمات استخداعتالبماحثة تيليم لنيل عن
اؼبتوسطةاإلسالعيةىدايةاؼببتدئُتدبماالنق،ربدثتالبماحثةاللغةاليربيةدبدرسة

كعدرستيليماللغةجعدرسةىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطةاإلسالعيةدبماالن ععرئيس
 .اليربية

لنيلالبيمانماتعناؼبشكالتالواقعيفتيليم البماحثة كاؼبقمابلةتستخدعهما
اؼببت ىداية دبدرسة الواحد فصل اػبماص اإلسالعيةاؼبفردات اؼبتوسطة دئُت

 ،كىنماؾعشكلةيفتيليماؼبفرداتكنماقصيفاستجداـالوسيلةالتيليمية.جدبماالن

 االختبمار -ٖ

االختبمارىوعنإحدلطرائقعنصبعالبيمانماتلنيلالبيمانماتعنكفماءة              
هالطالبيفأربيةعهماراتاللغةكعنماصرىما.يفىذاالبحثتستخدـالبماحثةىذ

الطريقةؼبيرفةكفماءةاؼبفرداتالطالبيفالفصلالواحددبدرسةىدايةاؼببتدئُت
دبماالن اإلسالعية االختبمار.جاؼبتوسطة البحثىو ىذا يف اؼبستخدـ االختبمار
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يًتجمعن: 
Moh. Nazir,op.cit, hal 193 
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القبل ييٍتاختبمارييط قبلإجراءالتجريبيةللفصلالتجرييبكالظمابطكاػبتبمار
 .اءالتجريبيةللفصلالتجرييبكالظمابطالبيدمييٍتاختبمارييط بيدإجر

البيمانمات   الرسم ى كمما كعؤاشرتو قبماحالتالعيذيفاالختبمار عييمار أعما
 اآليت:

 (ٔ)جدكؿ

 33عييمارقبماحالطالبيفاالختبمار

 النسبة فئة النتائج التقدير الرقم
%90 – %100 90 – 100فبتمازٔ
%80 – %89 80 – 89جيدجدإ
%70 – %79 70 – 79جيدٖ
%60 – %69 60 – 69عقبوؿٗ
%0 – %59 0 – 59ضييف٘

 

 الوثيقة -ٗ

البحثلطلباغبقمائقكالبيمانماتعنالوثمائقكالكتبكاجملماالت ى طريقة
 كالرسمائلكاؼبذكوراتكغَتىماعناؼبواداؼبكتوبة.
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يًتجمعن: 
M. Soenardi Djwandoro, Tes Bahasa Dalam Pengajaran, (Bandung : ITB, 1996), hlm. 30 
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استجمابةىذهالبيمانماتيبكنأفتكوفعفيدةللبماحثةلدراسةكتفسَتكحىتلتنبؤ
للقضمايمااحملوريةللبحوث.كثمائقيفالبحوثكالدراسمات،كيستطيعالبماحثةربديد

 أكالصورة. كصبعبيمانماتالنص

 

 أسلوب تحليل البيانات -ز
ك ربصلالبماحثةعلىالبيمانماتالصمادقة،ربتماجالبماحثةإىلأسلوبربليل          
" البحثالتجرييبىوفأسلوباغبسبلتحليلالبيمانماتعن  البيمانمات. -tبمالرعوز

test . " 38:كىوعمايل 

 

  
     

√(
       

       ) (
 
   

 
  )

 

 Mx= اؼبقيماساؼبيدىلعناجملموعةالتجربة 

 My= اؼبقيماساؼبيدىلعناجملموعةالضمابطة 

 ربةاليددالتنوع يفكلنتمائجعناجملموعةالتج =   

 اليددالتنوع يفكلنتمائجعناجملموعةالضمابطة  =   

 Nx = عددالتالعيذيفاجملموعةالتجربة

 Ny= عددالتالعيذيفاجملموعةالضمابطة 
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يًتجمعن:  
SuharsimiArikunto, op.cit, Hal 255 
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 الفصل الرابع

 ومناقشتهاعرض البيانات وتحليلها 

 مدرسة ىداية المبتدئين المتوسطة  اإلسالمية ماالنج إلى لمحةالمبحث األول: 
 ماالنجاإلسالمية ريخ تأسيس مدرسة ىداية المبتدئين المتوسطة تا .0

 اؼبتوسطة اؼببتدئُت ىداية عدرسة اؼبدارساإلسالعية إحدل ى  عماالنج
التمابيةؼبيهدىدايةاؼببتدئُتالسلف اليصرمبتماسيكممادكدبماالنج.يقعىذااؼبيهد

 دبماالنجٔيفشمارعكيماى اغبماجيوسفرقم تماسيكممادك جماكلالشرقية.بقرية
كيلوعًتيفاالذبماهالشممايل،كتبلغعسماحتو٘،ٙكيبيدعنعدينةعماالنجحوايل

 .ٕكمٕٖٓٛحوايل

اؼببتدئُتيف ىداية ؿبفوظيوسفعيهد أغوسسمامل اغبماج أّسسالشيخ
 بيتوٕٜٚٔالسنة يف كسكنوا طالب تسية فيو درس تأسيسو بداية كيف ـ،

اؼبيهد ىذا تطّور مث البسيط، كيفالسنة  سرييما. تطّورا أّسسٜٜٛٔجبهده ـ
للتيليم اؼببتدئُت ىداية عؤسسة يوسف ؿبفوظ سمامل أغوس اغبماج الشيخ

اإلسالع .

كؼبمامّتتأسيسعؤسسةىدايةاؼببتدئُتللتيليماإلسالع أسِّستبيدذلك
اؼببتدئُتاؼبتوسطة ىداية اإلسالعيةعدرسة كمانتؽبما كيفبدايتهما غرؼعماالنج.

تيليميةقليلةكذلكلقّلةاؼببماينلدلاؼبؤسسة،كبيدأفعّرتاؼبدرسةعدةسنوات
 39نمالتاؼبدرسةعسماعدةعماليةلبنماءاؼببماينللفصوؿكاؼبصلىكاؼبيمل.
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 ىوية المدرسة .1

يل نبذةعدرسةىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطة اؼبيتمدةعنقبلاإلسالعيةفيمما
لًتبيةدبدينةعماالنج،كيتّمذبديدىماعنداجراءاعتممادرئيساؼبؤسسةكعكتبكزارةا

اؼبدرسة.

اسماؼبدرسة اؼبتوسطة اؼببتدئُت ىداية عدرسة اإلسالعية:
عماالنج

 121235331113:   الرقماالحصماءاؼبدرسة

:عدينكضعاؼبدرسة

ٔ:شمارعكيماى اغبماجيوسفرقمالينواف

تماسيكممادك:  دائرةالقرية

:لوككواركةنماحي

 40:أاعتمماد

 

 الرؤية والرسالة .2

عماالنجليسألجلاحملماكلةيف اؼببتدئُتاؼبتوسطة إفتأسيسعدرسةىداية
إجراءاألنشطةالتيليمية،بلؽبمارؤيةكرسمالةكىدؼعيُّت.فيممايل رؤيةاؼبدرسة

كرسمالتهما:
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ك (أ ، اليلـو يف كاؼبتقنُت اؼبّتقُت، األجيماؿ تكوين بماألخالؽالرؤية: اؼبتحلُت
 الكريبة

 (تنميةالوع يفاليبمادةيفاغبيماةاليوعيةٔالرسمالة: (ب

(جيلاألنشطةالدينيةيفاؼبدرسةكاجملتمعيفصورهتمااألعثلٕ

 (إجراءالتيليمكاؼبراقبةكالدكراتالتدريبيةيفصورهتمااألعثلٖ

(تنميةجودةاػبرهبُتٗ

 41ماةاليوعية(غرسالسلوؾاإلسالع يفاغبي٘

 

 األنشطة األساسية .3

عماالنجاإلسالعيةإفاألنشطةالتيليميةيفعدرسةىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطة
السبت،كأعمااؼبوادالتيليميةتتكوفعناؼبواداليماعة اإلثنُتإىليـو ذبرمعنيـو

كاؼبوادالدينية.

،علمتسيةاؼبواداليماعة:اعبنسية،الريماضيمات،اللغةاالندكنيسيي (ٔ ما،اليلـو
 االجتمماع،اللغةاعبماكية،اللغةاالقبليزية.

ستةاؼبوادالدينية:القرآفاغبديث،عقيدةاألخالؽ،فقو،اللغةاليربية، (ٕ
 42تماريخالثقمافةاإلسالعيةاىلالسنةكاعبماعية،
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 األنشطة اإلضافية .4

اؼببتدئُتاؼبتوسطة ىداية يفعدرسة ـبتلفة إضمافية عيةاإلسالىنماؾأنشطة
األنشطة كىذه برغبماهتمكعيوؽبم. اؼبنماسبة اختيماراألنشطة كيبكنللطلبة عماالنج،
تُيقدبيدسماعماتالدراسةكى بدايةعنالسماعةالثمانيةظهرا.كأعماأنواعاألنشطة

اإلضمافيةيفاؼبدرسةكممايل :

 الكّشمافة .أ

 اؼبسيماقماتاألكليةللمراىقُت .ب

 القصيدة .ج

 عوسيقى .د

 43اؼبسرحية .ق

 

 الطلبة  والمدّرسينأحوال  .5

ؼبدرسة اعبدد الطلبة عدد يُيرؼأف عليهما البيمانماتاحملصولة عن انطالقما
يزدادكلالسنة.فيممايل جدكؿعددالطلبةاإلسالعيةىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطة

ؽبذهاؼبدرسةيفطبسسنواتاألخَتة:

 عدد الطلبة لهذه المدرسة في خمس سنوات األخيرة (1)جدول 

2111/2111 2111/2112 2112/2113 2113/2114 2114/2115 

ٕٖٕٖٖٖ٘ٛٓٓ٘ٔٗٗٔ
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 رقم الممتحنين (2)جدول 

 رقم

السنةالدراسية
عدداؼبمتحنُت

عدد 
اؼبمتحنُت

عدد
النماجحُت

عتوبة
النماجحُت

عتوبة
النماجحُت
 الذين

يستمركف
 الدراسة

النماجحُت عتوبة
ال الذين

 يستمركف

 الدراسة

ٕٕٔٓٔ/ٕٖٓٔٛٓٛٓٔٓٓ%ٔٓٓ%-

ٕٕٖٓٔ/ٕٜٜٓٔٗ٘٘ٔٓٓ%ٔٓٓ%-

ٖٕٓٔٗ/ٕٜٜٓٔ٘ٛٛٔٓٓ%ٔٓٓ%-

 

تدؿكالاعبدكلُتعلىزيمادةيفعددالطلبةؼبدرسةىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطة
 أفاإلسالعية على يدؿ الثماين اعبدكؿ كأعما األخَتة. طبسسنوات يف عماالنج

اؼبدرسةقبحواكالتحقوابماؼبستولاألعلى.%عنخّرهب ىذهٓٓٔ

كأعمااعبدكؿالذميليويبُّتأحواؿاؼبدرسُتؼبدرسةىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطة
 44حيثؽبماعشركفعدّرسما:اإلسالعية
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 عدد المعلمون والمعلمات (3) جدول

 المواد الدراسية اسم الرقم

الثقمافةعقيدةاألخالؽ،تماريخ اندكسؿبمدسَتزم الدكتورٔ
اإلسالعية

اللغةاإلقبليزية S.Pd سوغجىمارييونوٕ
اللغةاليربية الدكتوراندكسسيفاليرفُتٖ

الريماضةسوىماريينتوالدكتوراندكسٗ
اىلالسنةكاعبماعية BAاعماـدسوك ،٘
القرآفكاغبديث،تماريخالثقمافةاندادكريننمافسة الدكتورٙ

اإلسالعية
اللغةاالندكنيسييما نيككهبماينيتالدكتوراندااٚ
الريماضيمات S.Pd سيقاالعُتٛ
علماعبغرافيما الدكتورانداسونمارع ٜ
علماعبغرافيما،علماالحيماءالدكتوراندااظبرينةٓٔ
علمفيزيماء S.Pdتيتُتبودمٔٔ
اللغةاالندكنيسييما S.Pdكهب لستمارمٕٔ
الفقو S.Agنورليلى٘ٔ
الريماضيمات S.Pdعيمارة،عرضيةٙٔ
االقتصماد SEاليفنوربيت،ٚٔ
علماالحيماء،علماعبغرافيما S.Siاغوسستيفماف،ٛٔ
 تماريخالثقمافةاإلسالعيةاللغةاليربية، S.Pdتغوهفرستيو،ٜٔ



ٗٙ 
 

علمالفيزيماء،الريماضيمات SSىمايفراراسوريمانينمايت،ٕٓ
ؽ،الفنوفالفقو،عقيدةاالخال S.Pd. Iغمادييونو،ٕٔ
اللغةاالقبليزية،الفنوفترمدرةالنفيسةٕٕ

 

 المرافق الداعمة .6

اؼببتدئُت ىداية عدرسة فتحماكؿ الوطٍت الًتبية عييمار على عدرسة بصفتهما
يفزيمادةاؼبرافقالداعمةللتيليم.كأعمااؼبرافقالداعمةيفعدرسةاإلسالعيةاؼبتوسطة

كممايل :عيةاإلسالىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطة

 الفصل .أ

 اؼبكتباؼبدرس .ب

 الكمبيوتر .ج

 عيملاللغة .د

 اؼبكتبة .ق

 عيدافالكرة .ك

 عيدافالكرةاليد .ز

 عيدافالكرةالسّلة .ح

 45عصلى .ط
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 ماالنجاإلسالمية مخطط المدرسة ىداية المبتدئين المتوسطة  .7

 ماالنجاإلسالمية مخطط المدرسة ىداية المبتدئين المتوسطة  (4)جدول 

 

 

 

 

 .عيملاللغة٘ٔدرسةإدارةرئيساؼب .ٔ

.عيملاللغةٙٔغرفةاؼبدرس .ٕ

.عيملالكمبيوترٚٔغرفةالتنظيم .ٖ

.عيملالكمبيوترٛٔاؼبطيم .ٗ

بٜ.غرفةالفصلٜٔأٚغرفةالفصل .٘

جٜ.غرفةالفصلٕٓبٚغرفةالفصل .ٙ

.غرفةالصحةٕٔ جٚغرفةالفصل .ٚ

.غرفةإشراؼإجتمماع ٕٕأٛغرفةالفصل .ٛ

.قماعةاؼبدرسةٖٕ بٛلفصلغرفةا .ٜ

.قماعةاؼبدرسةٕٗجٛ.غرفةالفصلٓٔ



ٗٛ 
 

.اؼبيدافٕ٘أٜ.غرفةالفصلٔٔ

.أكقفٕٙ.عصلىٕٔ

 46.اؼبركزٕٚ.عصلىٖٔ

 .غرفةالفنوفٗٔ

 

 في تعليم المفردات( Monopoliلعبة المونوبولي ) المبحث الثاني : استخدام

 في تعليم المفردات( Monopoliاستعداد استخدام لعبة المونوبولي ) .أ 

 (ى :Monopoliاألدكاتلليبةاؼبونوبويل) .ٔ

 البيذؽلينوبالالعب .أ

 النرداف،ككلالنردلوستةكجوه .ب

 لوحةالليبة .ج

 فلوسالليبة .د

 بطماقةسؤاؿأكب .ق

 اؼبوادالدراس  .ٕ

تستخدعتالبماحثةاؼبوادالدراس للفصلالواحدربتاؼبوضوعالبييت
  مابالتيليميهم.ييٍتاؼبفرداتيفكت

–غرفةاألكل–غرفةاؼبكتب غرفةاعبلوس–غرفةاؼبذاكرة–غرفةالنـو
– البيت–اغبمماـ –عصلى –اؼبطبخ –اغبديقة –خزانة –سركاؿ
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–علبس –عرظبة –كتمابة –عقلمة –عنضدة –زىرة –زىرية –رز
–حعصبما–سماعة–صورة–تقومي–كسمادة–سرير–عليقة-شمام
–شرفة–تلفزيوف–رؼ–كرس –عكتب–فماكس–تلفوف–قلم
–عغرفة–عرحماض–بركة–صحن–عمائدة–قهوة–شجرة–سور

 عماء-صمابوف

 (Monopoliتصميملوحةليبةاؼبونوبويل)   .ٖ

( اؼبونوبويل ييٍتMonopoliالليبة اغبماسوب بماستخداـ يصنع أف )
(.أكإذاMicrosoft Wordمايكورسوفتكرت)بماستخداـالربنماعجاؼبشهورع

الطالء استخداـ يبكن الرسوعمات، براعج بماستخداـ عماىر كنت
(Coreldraw(أكفوتوشوب)Photoshopأكغَتذلك.كبدداؼبفرداتاليت)

 تصنعيفىذهاللوحةييٌتاؼبمادةعنبيت.خطواتالتصميمكمتيل :

 (يفاغبماسوبMicrosoft Wordفتحبرنماعجعمايكورسوفتكرت) .أ

 ٖتغيَتزبطيطالصفحةاغبجمأ .ب

 اؼبربعٗاؼبربعكإىلأسفلٚاصنعاؼبربعإىلجمانب .ج

 اصنعاؼبربعلسؤاؿأكب .د

 ضعالصورةاؼبنماسببماؼبوضوعإىلكلاؼبربع .ق

 كلالصورةالغرفةاكتبعددالفلوس .ك

 اعط الصورةالتبدؿيفاؼبربع .ز

 

 



٘ٓ 
 

 (Monopoliيل)لوحةليبةاؼبونوبو (ٔ)الصورة

 

 

 

 

 

 

 

 (Monopoliنظماـليبةاؼبونوبويل) .ٗ

 تقسمالتالعيذإىلالفرقمات)كفقتتيدادالتالعيذيفالفصل( .أ

(كالفلوسكالبيذؽكالنردMonopoliييط لوحةالليبةاؼبونوبويل) .ب
 إىلكلالفرقة

 يرع النردعنكلالفرقة .ج

 يتحرؾالبيذؽحسبمماالرقماؼبكتوبيفالنرد .د

 ذببعلىالتالعيذأفذبيباألسئلةيفكلاػبمانة .ق

إذاالتستطيعالتالعيذأفذبيباألسئلةتقوؿالتالعيذالكلمة .ك
 "يكف "كتنتظراليقبةالتمالية

 كالتالعيذوبصلوفأكثرالفلوسىوالفمائزة .ز
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 ( في تعليم المفرداتMonopoliتطبيق استخدام لعبة المونوبولي ) .ب 

اؼببتدئُتاؼبتوسطةاإلسالعيةعقدتالبماحثةاؼبال حظةيفاؼبدرسةىداية
ععرئيساؼبدرسةجدبماالن كاؼبقمابلة اؼببتدئُتاؼبتوسطة ، ىداية اؼبدرسة يفاإلدارة

دبماالن ىذه47،جاإلسالعية  تطوير ى  اؼبقمابلة ىذه عن البماحثة كحصلت
اؼبدرسيفاؼبدرسة.كنوععنأنواعتستخدـكسيلةالتيليميةيفالفصل.كطريقة
عمليةالتيليمكالتيّلم.نتيجةاليتقدهبدالتالعيذيفاؼبسمابقةأيضما.

اؼبقمابلة عقدت اؼبدرسُت، عع البماحثة يفاإلدارة اليربية اللغة 48عدّرسة
كحصلتالبماحثةعنىذهاؼبقمابلةى طريقةاؼبستخدعةيفتيليماؼبفرداتى 

(Monopoliاستخداـالليبةاؼبونوبويل)بمالطريقةاؼببماشرة،كلكنالذبدالبماحثة
يفىذهاؼبدرسة.كىنماؾعشكالتبيضالتلميذعنالتالعيذيفتيليماؼبفردات،

.تلميذإٙتلميذاكفصلضمابطةٕٙكعددالتالعيذيففصلذبريبية

اجملموعةفي اللقاء األول،  يف القبل  بماالختبمار البماحثة قماعت
الضمابطة.كقماعتالبماحث49التجريبية. القبل يفاجملموعة بماالختبمار فتحت50ة

البماحثةالتيليمبمالسالـكتقرأالبسملةكسألتالبماحثةاغبمالة،التيمارؼمثسألت
اليتعّلمتيفالفصلعععدرسهم،مثأعطتالبماحثةالسؤاؿكأعر عناؼبمادة

                                                           
47

اعبمية،يفالتماريخي   ٖٓ.ٛٓحىتٓٓ.ٛٓ،يفالسماعةٕٙٔٓأبريلٕٕـو

48
اعبمية،يفالتماريخ    ٖٓ.ٜٓحىتٓٓ.ٜٓ،يفالسماعةٕٙٔٓأبريلٕٕيـو

49
السبت،يفالتماريخ    ٕٙ،عددالتالعيذٓٗ.ٚٓحىتٓٓ.ٚٓ،يفالسماعةٕٙٔٓأبريلٖٕ يـو

50
اػبميس،يفالتماريخ    ٕٙ،عددالتالعيذٓٗ.ٓٔحىتٓٓ.ٓٔماعة،يفالسٕٙٔٓأبريلٕٛ يـو
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متاللقماءالتالعيذأفيفيلوااإلختبمار.انتظرتالبماحثةحىتانتهماءالوقت،كخت
 بمالسالـكقراءةاغبمدلة.

"Monopoliطبيقالليبةاؼبونوبويل"تقماعتالبماحثةبفي اللقاء الثاني، 
 كأنشطةيفالفصلكممايل :51يفاجملموعةالتجريبية،

البماحثة -ٔ قرأت مث اغبمالة، كسألت كالبسملة بمالسالـ البماحثة ابدأت
ةاليتقدتيليمكشفاغبضوركسألتالبماحثةعناؼبفرداتعناؼبماد

 عناؼبدّرسة.

 قبلتبدأالدراسةقسمتالبماحثةإىلؾبموعُت. -ٕ

 ".Monopoliكأعرتالبماحثةرئيساجملموعةليأخذالليبةاؼبونوبويل" -ٖ

 ".Monopoliشرحتالبماحثةعننظماـليبةاؼبونوبويل" -ٗ

 تبدأالليبة،كشمارفتالبماحثةالليبة. -٘

اليستطيعبيضالت -ٙ الليبة،ىنما العيذأفهبيباؼبفرداتعنعندعما
 البيت،مثأعرتالبماحثةأفينظرإىلالكتماب.

بمالسؤاؿ٘كقبلاختتماـيفحصة -ٚ دقمائق،ػبصتالبماحثةعنالليبة
 كهبيبالتالعيذيفكلاجملموعة.

 كختمتالبماحثةالدراسةبمالسالـكقراءةاغبمدلة. -ٛ

يذأفهبببىنماؾاؼبشكالتى اليستطيعالتالعفي اللقاء الثالث، 
طبيقتمثقماعتالبماحثةب52اؼبفردات،ىميشيركفصيوبةألهنمنسيمافاؼبفردات.

                                                           
51

السبت،التماريخ    ٕٙ،عددالتالعيذٕٓ.ٛٓحىتٓٓ.ٚٓ،يفالسماعةٕٙٔٓأبريلٖٓيـو

52
الثالثماء،يفالتماريخ    ٕٙ،عددالتالعيذٓ٘.ٖٔحىتٓٔ.ٖٔيفالسماعة ،ٕٙٔٓعمايوٖيـو
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" اؼبونوبويل ىمMonopoliالليبة ك الثماين اللقماء كف  التجريبية اجملموعة يف "
عسركر يشير ىم ك اؼبفردات هبيبوف أف اؼبونوبويل يستطيوف بمالليبة جّدا

"Monopoliالبيت."بماؼبمادةالتيليميةعن 

اجملموعةفي اللقاء الرابع،  البيدميف بماإلختبمار البماحثة قماعتتفيل
  54كيفاجملموعةالتجريبية.53الضمابطة

 

 ( في تعليم المفرداتMonopoliتقويم استخدام لعبة المونوبولي ) .ج 

االختبمار ك القبلى االختبمار بماستخداـ التقومي ىذا يف البماحثة قماعت
 ييٍتاختبمارييط قبلإجراءالتجريبيةللفصلالتجرييبالبيدم.االختبمارالقبل

بيد التجريبية إجراء بيد ييط  اختبمار ييٍت البيدم كاػبتبمار كالظمابط،
(يفتيليماؼبفرداتأعمايففصلMonopoliاستخداعتالبماحثةالليبةاؼبونوبويل)

 .يليماؼبفردات(يفتMonopoliالظمابطبدكفاستخداـالبماحثةالليبةاؼبونوبويل)

 

 المبحث الثالث :عرض البيانات من نتائج اإلختبار وتحليلها ومناقشتها

 في تعليم المفردات( Monopoliاستخدام لعبة المونوبولي )فعالية  . أ

كعرض البحث. بنتمائج تتيلق اليت البيمانمات البماحثة ستيرض يل  كفيمما
ع كالبيدم القبل  االختبمار نتمائج البحث ىذا يف الضمابطةالبماحثة اجملموعتُت ن

 .t-testكالتجربية،مثحللتهمابماستخداـالرعوزاإلحصمائ 

 نتائج اإلختبار القيلي والبعدي للمجموعة الضابطة .0
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اػبميس،يفالتماريخ    ٕٙ،عددالتالعيذٕٓ.ٔٔحىتٓٓ.ٓٔ،يفالسماعةٕٙٔٓعمايو٘يـو

54
الثالثماء،يفالتماريخ    ٕٙ،عددالتالعيذٓ٘.ٖٔحىتٓٔ.ٖٔ،يفالسماعةٕٙٔٓعمايوٓٔيـو
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 أعمانتمائجاالختبمارالقبل للمجموعةالضمابطةكممايل :

 

 (5) الجدول
 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة

 التقدير القبلياالختبار  اسماء التالميذ الرقم

جيدٙٚ أدمفراستيؤ
ضييفٙ٘أضبدزيزاؿعونتالٕ
ضييفٙ٘دفًتاأنمانداسماتيمابٖ
عقبوؿٓٙديفماعفيفةزىرةٗ
ضييفٗٗفربمألديمانشما٘
ضييفٗٗفَتزاـدارالفمانماينٙ
جيدٙٚج فيف فوترمأيوينٚ
جيدٕٚلينمافورنماعمادكمٛ
ضييفٛٗ عنبعاؽبمةأٜ
ضييفٕٗعيغمافراستيومٓٔ
ضييفٗٗعيشماعفيفةرضبةٔٔ
ضييفٙ٘ؿبمدفمابيوجمانمافماركٕٔ
ضييفٙ٘ؿبمدأرجوفسوريمانشمأٖ
ضييفٕٗؿبمدفخراينٗٔ
ضييفٙ٘ؿبمدفيدممؼ٘ٔ
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عقبوؿٛٙنيهمافريهماتُتٙٔ
ضييفٕ٘نوفماأندريماينٚٔ
عقبوؿٓٙنورالسنتماأٛٔ
ضييفٗٗريدايوليماتريسنماكايتٜٔ
عقبوؿٓٙرظبماأدمؼٕٓ
عقبوؿٓٙرسفماندمأغوسؾٕٔ
ضييفٛٗرزك فورنوعوٕٕ
ضييفٗٗسمافَتاإيكماأٖٕ
ضييفٗٗسفتيمافدكمفرنماعمافوترإٗ
عقبوؿٓٙسيلفيماإٔ٘
عقبوؿٛٙفمانيماليلرعضماينٕٙ

 0342 العدد

 22,64 المعدل
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 (0) رسم بياني

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة

 

اؼبيدلة الدرجة نمالوا التالعيذ أف ظهر القبل ،  االختبمار ىذا نتمائج فمن
التالعيذيفعستولفبتماز= 44,12 =ٓكأعما كيفٓكيفعستولجيدجدا

كعنٙٔكيفعستولضييف=ٚكيفعستولعقبوؿ=ٖعستولجيد=
إفقدرهتمعلىتيليماؼبفرداتبصفةضييفة.ىنماف

 :أعمانتمائجاالختبمارالبيدمللمجموعةالضمابطةكممايل 

  (6) الجدول

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

 التقدير االختبار البعدي اسماء التالميذ الرقم

جيدٙٚأدمفراستيؤ
جيدٙٚأضبدزيزاؿعونتالٕ
جيدٙٚسماتيمابدفًتاأنمانداٖ
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جيدٙٚديفماعفيفةزىرةٗ
جيدجداٗٛ فربمألديمانشما٘
ضييفٙ٘فَتزاـدارالفمانماينٙ
جيدجداٛٛج فيف فوترمأيوينٚ
جيدٙٚلينمافورنماعمادكمٛ
عقبوؿٓٙ عنبعاؽبمةأٜ
عقبوؿٓٙعيغمافراستيومٓٔ
عقبوؿٓٙعيشماعفيفةرضبةٔٔ
 جيدٕٚمانمافماركؿبمدفمابيوجٕٔ

 عقبوؿٓٙؿبمدأرجوفسوريمانشمأٖ

ضييفٗٗؿبمدفخراينٗٔ
 عقبوؿٛٙؿبمدفيدممؼ٘ٔ

 عقبوؿٛٙنيهمافريهماتُتٙٔ

 عقبوؿٙٙنوفماأندريماينٚٔ
 عقبوؿٛٙنورالسنتماأٛٔ
 ضييفٙ٘ريدايوليماتريسنماكايتٜٔ

 عقبوؿٓٙرظبماأدمؼٕٓ
جيدٙٚرسفماندمأغوسؾٕٔ
 ضييفٙ٘رزك فورنوعوٕٕ

 ضييفٙ٘يراإيكماأ سماؼٖٕ
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 ضييفٕ٘سفتيمافدكمفرنماعمافوترإٗ

 عقبوؿٓٙسيلفيماإٔ٘

عقبوؿٛٙفمانيماليلرعضماينٕٙ
 0101 العدد

 22,11 المعدل

 

 (1رسم بياني )
 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

 

الب  االختبمار ىذا نتمائج اؼبيدلةفمن الدرجة نمالوا التالعيذ أف ظهر يدم،
55,26 فبتماز= عستول يف التالعيذ ٓكأعما جدا= جيد عستول كيفٕكيف

كعنىنمافإفٙكيفعستولضييف=ٔٔكيفعستولعقبوؿ=ٚعستولجيد=
 قدرهتمعلىتيليماؼبفرداتبصفةعقبولة.

 نتائج اإلختبار القيلي والبعدي للمجموعة التجريبة .1

  أعمانتمائجاالختبمارالقبل للمجموعةالتجريبةكممايل :
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 (7) الجدول
 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبة

 التقدير االختبار القبلي اسماء التالميذ الرقم

ضييفٙ٘أديتيماسفوترأ
جيدٙٚأغيلرندمترمسٕ
ضييفٕ٘أكراأغوستينيغرـكٖ
ضييفٕٗديماةرضبةسمارمٗ
 ضييفٛٗأرفيمافأنمانتماإسكماندار٘

 جيدجداٛٛإسراةاليزةالزعزعيةٙ

 عقبوؿٛٙخَتةالنسماءٚ

 جيدجداٗٛؿبمددرمفرايوغماٛ

 ضييفٙ٘عماكالنماعمانداالفوتراٜ

 ضييفٛٗؿبمدديوفبماغوسؼٓٔ

جيدٙٚؿبمدفردافأنماشمارٔٔ
عقبوؿٙٙؿبمدراحٍتسٕٔ
عقبوؿٓٙسأنورنماديفمأٖ
ضييفٛٗفوترابمايوسـٗٔ
عقبوؿٓٙريمافأفماندم٘ٔ
ضييفٗٗريسماكرنيماكامٙٔ
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 ضييفٕٗريسكمافماطمةٚٔ

 عقبوؿٓٙسمايفسمادكاٛٔ

ضييفٙ٘سفينةعمارفةٜٔ
 ضييفٙ٘سمافيتمإٓ

ضييفٕ٘ثمانيةكإٔٔ
عقبوؿٓٙسييتعمارمينيمةرٕٕ
 جيدٕٚسوريمافماجمارفٖٕ

 ضييفٕ٘شرفماعندعواليمإٗ

 ضييفٕٗكينيتمافربيمانيتٕ٘

 عقبوؿٓٙإعمايةعرضيةٕٙ

 1524 العدد

 47،50 المعدل
 

 (2رسم بياني )
 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبة
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اؼبيدلة الدرجة نمالوا التالعيذ أف ظهر القبل ،  االختبمار ىذا نتمائج فمن
التالعي47،50 =كأعما يفعستولفبتماز =ٓذ جدا كيفٕكيفعستولجيد

.كعنىنماٗٔكيفعستولضييف=ٚكيفعستولعقبوؿ=ٖعستولجيد=
فإفقدرهتمعلىتيليماؼبفرداتبصفةضييفة.

 أعمانتمائجاالختبمارالبيدمللمجموعةالتجربةكممايل :

 ( 8) الجدول

 ةنتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريب

 التقدير االختبار البعدي اسماء التالميذ الرقم

جيدجداٗٛأديتيماسفوترأ
فبتمازٜٙأغيلرندمترمسٕ
فبتمازٜٙأكراأغوستينيغرـكٖ
 فبتمازٜٙديماةرضبةسمارمٗ

 جيدجداٗٛأرفيمافأنمانتماإسكماندار٘

فبتمازٕٜإسراةاليزةالزعزعيةٙ
 فبتمازٜٙخَتةالنسماءٚ

 جيدجداٗٛمددرمفرايوغماؿبٛ

 جيدجداٗٛعماكالنماعمانداالفوتراٜ

جيدٙٚؿبمدديوفبماغوسؼٓٔ
جيدٙٚؿبمدفردافأنماشمارٔٔ



ٕٙ 
 

 فبتمازٕٜؿبمدراحٍتسٕٔ

 فبتمازٜٙنورنماديفماسأٖٔ

 جيدجداٗٛفوترابمايوسـٗٔ

عقبوؿٓٙ ريمافأفماندم٘ٔ
جيدجداٛٛريسماكرنيماكامٙٔ
 جيدجداٗٛريسكمافماطمةٚٔ

 جيدجداٗٛسمايفسمادكاٛٔ

جيدجداٛٛسفينةعمارفةٜٔ
جيدٙٚسمافيتمإٓ
عقبوؿٓٙثمانيةكإٔٔ
جيدجداٛٛسييتعمارمينيمةرٕٕ
جيدٙٚسوريمافماجمارفٖٕ
 فبتمازٕٜ شرفماعندعواليمإٗ

 عقبوؿٕٙكينيتمافربيمانيتٕ٘

جيدٙٚإعمايةعرضيةٕٙ
 6022 العدد

 14,41 المعدل

 

 

 



ٖٙ 
 

 (3رسم بياني )
 نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبة

 

اؼبيدلة الدرجة نمالوا التالعيذ أف ظهر البيدم،  االختبمار نتمائجىذا فمن
التالعيذيفعستولفبتماز=72,22 كيفٓٔكيفعستولجيدجدا=ٛكأعما

.كعنىنمآعستولضييف=كيفٖكيفعستولعقبوؿ=٘عستولجيد=
 .فإفقدرهتمعلىتيليماؼبفرداتبصفةجيدةجدا

 

 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة .2
الضمابطة، نتمائجاالختبمارالقبل كالبيدمللمجموعة كبيدشرحتالبماحثة

 :قمارنةكممايل فقدـالبماحثةاؼبقمارنةبُتاختبمارالقبل كالبيدملتلكاجملموعة.كاؼب

 (02) الجدول

 المقارنة بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

 االختبار البعدي االختبار القبلي   
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 النتيجة المستوى الرقم
 

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 المئوية

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 المئوية

  - - - -ٓٓٔ–ٜٓفبتمازٔ
%6ٜٕٙٚ--ٜٛ–ٓٛجيدجدإ
%6ٜٕٕٙٚ%6ٖٖٜ٘ٔٔٚ–ٓٚجيدٖ
%6ٖٕٓٗٔٔ%6ٜٕٕٜٙٚٙ–ٓٙعقبوؿٗ
%6ٖٕٓٚٙ%6ٖٜ٘ٔٙٙٔ٘–ٓضييف٘

%ٕٓٓٔٙ%ٕٓٓٔٙ العدد
 

 (4رسم بياني )

 المقارنة بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

 إختبماربيدم إختبمارقبل 

 فبتماز
 جيدجدا
 جيد
 عقبوؿ
 ضييف



ٙ٘ 
 

لمجموعةالضمابطةكبمالنسبةإىلبيمافاؼبقمارنةبُتاالختبمارالقبل كالبيدمل
عنالتالعيذيفعستولضييف،كيف%20,24فظهرأفيفاالختبمارالقبل 

يفاالختبمار00,24،كيفعستولجيد%62,66عستولعقبوؿ كأعما .%
ضييف أف عقبوؿ64,11البيدمظهر عستول كيف كيف36,41 %، ،%

62,66عستولجيد البيمافييٍت1,26%،كيفعستولجيدجدا كىذا .%
 سمابقأفنتيجةاالختبمارالبيدمأكثرعننتيجةاالختبمارالقبل .ال

 

 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة .3

التجريبة، القبل كالبيدمللمجموعة نتمائجاالختبمار كبيدشرحتالبماحثة
 : نةكممايل فقدـالبماحثةاؼبقمارنةبُتاختبمارالقبل كالبيدملتلكاجملموعة،كاؼبقمار

 (00) الجدول

 لقبلي والبعدي للمجموعة التجريبةالمقارنة بين االختبار ا

 

 الرقم
 

 المستوى
 

 النتيجة
 

 االختبار البعدي االختبار القبلي
عدد 
 التالميذ

النسبة 
 المئوية

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 المئوية

6ٖٚٙٓٛ - -ٓٓٔ–ٜٓفبتمازٔ
%

%6ٖٗٙٛٓٔ%6ٜٕٜٙٚٛ–ٓٛجيدجدإ
%6ٕٖٜٔ٘%6ٖٖٜ٘ٔٔٚ–ٓٚجيدٖ
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%6ٖٖ٘ٔٔ%6ٜٕٕٜٙٚٙ–ٓٙعقبوؿٗ
 - -%6ٖٜٛٗ٘ٗٔ٘–ٓضييف٘

%ٕٓٓٔٙ%ٕٓٓٔٙاليدد
 

 (5رسم بياني )
 لقبلي والبعدي للمجموعة التجريبةالمقارنة بين االختبار ا

 

لمجموعةالتجريبةكبمالنسبةإىلبيمافاؼبقمارنةبُتاالختبمارالقبل كالبيدمل
%عنالتالعيذيفعستولضييف،كيف24,13فظهرأفيفاالختبمارالقبل 

%.كأعمايفاالختبمار00,24كيفعستولجيد%, 62,66عستولعقبوؿ
%عنالتالعيذيفعستولعقبوؿ،كيفعستولجيد00,24البيدمظهرأف

06,64 جدا جيد عستول كيف فبتماز%41,32، عستول كيف ،%
عن41,12% البيدمأكثر االختبمار نتيجة أف ييٍتالسمابق البيماف كىذا .

 نتيجةاالختبمارالقبل .

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

 إختبماربيدم إختبمارقبل 

 فبتماز
 جيدجدا
 جيد
 عقبوؿ
 ضييف



ٙٚ 
 

 مقارنة نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة والتجريبة .4
عن كالبيدم القبل  االختبمارين نتمائج بيماف عرض عن االكمماؿ كبيد

نتمائ عقمارنة بيماف تيرض أف للبماحثة فينبغ  بُتاجملموعتُت البيدم االختبمار ج
اجملموعةالظمابطةكالتجريبة.كاؼبقمارنةكممايل :

  (01) الجدول   

 المقارنة نتائج االختبار البعدي للمجموعةالظابطة والتجريبة

رقم
ال



اظبماءالتالعيذ
 اجملموعةالظمابطة

نتمائج
االختبمار
البيدم

اظبماءالتالعيذ
اجملموعةالتجريبة

نتمائج
االختبمار
 البيدم

 84أديتيماسفوترا 36أدمفراستيؤ

 36أغيلرندمترمس 36أضبدزيزاؿعونتالٕ

 36أكراأغوستينيغرـك 36دفًتاأنمانداسماتيمابٖ

 36 ديماةرضبةسمارم 36ديفماعفيفةزىرةٗ

 84أرفيمافأنمانتماإسكماندار 84فربمألديمانشما٘

 32عيةإسراةاليزةالزعز 56فَتزاـدارالفمانماينٙ

 36خَتةالنسماء 88ج فيف فوترمأيوينٚ

 84ؿبمددرمفرايوغما 36لينمافورنماعمادكمٛ

 84عماكالنماعمانداالفوترا 61عنبعاؽبمةأٜ

 36 ؿبمدديوفبماغوس 61عيغمافراستيومٓٔ
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 36ؿبمدفردافأنماشمار 61عيشماعفيفةرضبةٔٔ

 32سؿبمدراحٍت 32ؿبمدفمابيوجمانمافماركٕٔ

 36نورنماديفماسأ 61ؿبمدأرجوفسٖٔ

 84فوترابمايوسـ 44ؿبمدفخراينٗٔ

 61ريمافأفماندم 68ؿبمدفيدممؼ٘ٔ

 88ريسماكرنيماكام 68نيهمافريهماتُتٙٔ

 84ريسكمافماطمة 66 نوفماأندريماينٚٔ

 84سمايفسمادكا 68نورالسنتماأٛٔ

 88ينةعمارفةسف 56ريدايوليماتريسنماكايتٜٔ

 36سمافيتما 61رظبماأدمؼٕٓ

 61ثمانيةكأ 36رسفماندمأغوسؾٕٔ

 88سييتعمارمينيمةر 56رزك فورنوعوٕٕ

 36سوريمافماجمارف 56سمافَتاإيكماأٖٕ

 32شرفماعندعواليما 52سفتيمافدكمفرنماعماؼٕٗ

 62كينيتمافربيمانيت 61سيلفيماإٔ٘

 36إعمايةعرضية 68 فمانيماليلرعضماينٕٙ

N 602 المجموع 0101 المجموع

2 

= التجريبة للمجموعة البيدم االختبمار نتمائج أف السمابق اعبدكؿ عن ظهر
 .ٛٔٚٔأكربعننتمائجاالختبمارالبيدمللمجموعةالضمابطة=ٕٙٙٔ
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 نتائج عدد اإلنحراف وعدد اإلنحراف المربع من المجموعتين .5

 االختبمار نتمائج عقمارنة كالتجريبة،كبيد الضمابطة اجملموعة بُت البيدم
عن اؼبربع اإلكبراؼ كعدد اإلكبراؼ عدد نتمائج بتقومي البماحثة فشرحت

 اجملموعتُتكى كمماجدكؿيل :

  (02) الجدول

 نتائج عدد اإلنحراف وعدد اإلنحراف المربع من المجموعتين

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبة الرقم

                  Y    

0 56 84 28 384 36 36 1 1 

6 36 36 21 411 56 36 21 411 

4 52 36 44 1336 56 36 21 411 

3 42 36 54 2316 61 36 16 256 

2 48 84 36 1236 44 84 41 1611 

2 88 32 4 16 44 56 12 144 

1 68 36 28 384 36 88 12 144 

1 84 84 1 1 32 36 4 16 

6 56 84 28 384 48 61 12 144 

01 48 36 28 384 42 61 18 324 

00 36 36 1 1 44 61 16 256 

06 66 32 26 636 56 32 16 256 
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04 61 36 36 1236 56 61 4 16 

03 48 84 36 1236 42 44 2 4 

02 61 61 1 1 56 68 12 144 

02 44 88 44 1336 68 68 1 1 

01 42 84 42 1364 52 66 14 136 

01 61 84 24 536 61 68 8 64 

06 56 88 32 1124 44 56 12 144 

61 56 36 21 411 61 61 1 1 

60 52 61 8 64 61 36 16 156 

66 61 88 28 384 48 56 8 64 

64 32 36 4 16 44 56 12 144 

63 52 32 41 1611 44 52 8 64 

62 42 62 21 411 61 61 1 1 

62 61 36 16 256 68 68 1 1 

602 1524 المجموع

2 

232 60111 034

2 

010

1 

616 364

2 

    ∑   ∑        ∑ 

 

عدد بيضالنتمائجاآلتية زبلصالبماحثة السمابق، توضيحاعبدكؿ كبيد
اإلكبراؼ،كؾبموعةعدداإلكبراؼاؼبربععناجملموعةالظمابطةكاجملموعةالتجريبة،

 كى كممايل :
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 (03) الجدول

 دد اإلنحراف وعدد اإلنحراف المربع من المجموعتينمجموع ع

اجملموعالضمابطةاجملموعالتجريبة
ؾبموععدد

 (∑ )اإلكبراؼ

ؾبموععدد
اإلكبراؼاؼبربع

(  ∑) 

ؾبموععدد
اإلكبراؼ

(  ∑) 

ؾبموععدد
اإلكبراؼاؼبربع

(  ∑) 

232 60111 616 3642 

 

 ل السابق:وفيها يلي توضيح ما في الجدو   

=نتمائجاالختبمارالقبل عناجملموعةالتجريبة  

=نتمائجاالختبمارالبيدمعناجملموعةالتجريبة   

عدداإلكبراؼعننتمائجاجملموعةالتجريبة =  ) ) 

عدداإلكبراؼاؼبربععننتمائجاجملموعةالتجريبة=     

جاجملموعةالتجريبة=ؾبموععدداإلكبراؼعننتمائ∑   

=ؾبموععدداإلكبراؼاؼبربععننتمائجاجملموعةالتجريبة∑   

=نتمائجاالختبمارالقبل عناجملموعةالضمابطة    

=نتمائجاالختبمارالبيدمعناجملموعةالضمابطة   
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عدداإلكبراؼعننتمائجاجملموعةالضمابطة=   ) 

ؼاؼبربععننتمائجاجملموعةالضمابطةعدداإلكبرا=     

ؾبموععدداإلكبراؼعننتمائجاجملموعةالضمابطة=    

 =ؾبموععدداإلكبراؼاؼبربععننتمائجاجملموعةالضمابطة∑   

 

  تحليل البيانات  . ب
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 = 
   

  
 

 = 24, 84  

      ػػ   ∑ =    ∑
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  =  21788  16051   ػػ   

 =         5737              
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d.b.       =  )Nx + Ny – 2) = (26 + 26 – 2) = 50 

 ts 0,05   = 2,68 

   ts 0,01   = 2, 42 

 

مثٜٕ،ٗاإلحصمائ =tعناعبدكاؿالسمابقكجدتالبماحثةأفنيجة
 بتييُت البماحثة اغبريةt-tableقماعت القمائمة يف نتيجتو البماحثة حبثت مث

(degree of freedomعن)t-tableيفاؼبستولٓ٘نتيجتوفوجدأف
ٔاؼبيٌت اؼبستولاؼبيٌتٕٗ،ٕ%= يف "ت. ٛٙ،ٕ%=٘ك تقرير كىذا

(t):" 
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 ("tتقرير"ت)

 

 

 

 

 %ٔأكربعننتيجةاؼبستولاؼبينومٜٕ،ٗ=  اإلحصمائ tألفنتيجة
اؼبينومٕٗ،ٕ=  اؼبستول نتيجة عن  كذلكٛٙ،ٕ% = 5 ككذالكأكرب

 أف أH1دبيٌت ييٌت أفعقبوؿ كخالصتهما عقبولة. البحث ىذا فركض ف
 "لًتقيةكفماءةاؼبفرداتفيمالية.Monopoli"بماستخداـليبةاؼبونوبويل

 

 ج. مناقشة نتائج البحث 
 ( اؼبونوبويل ليبة يفMonopoliاستخداـ اؼبفردات كفماءة لًتقية )

 الوسيلةالفصلالواحدأدبدرسةىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطةاإلسالعيةدبماالنجفه
التيليمةتستخدعتالبماحثةلًتقيةكفماءةاؼبفرداتالتالعيذ.

 الوسيلة لتالعيذىذه الكثَتة الفوائد سبلك عنهما: أ الفصل (ٔيف
( اؼبونوبويل ليبة بماغبمماسةMonopoliبماستخداـ يشيركف التالعيذ ،)

 الفصل، يف التيلم عملية عند ليٕكالسيمادة بماستخداـ اؼبفردات تيليم بة(
اؼبفردات،Monopoliاؼبونوبويل) تستطيعأفيسهلالتالعيذلًتقيةكفماءة )

(ليبةٗ(أفتدفعالتالعيذللتيلمبمالنشيط،Monopoli(ليبةاؼبونوبويل)ٖ
أفMonopoliاؼبونوبويل) كتستطيع اليلم عملية اؼبللعند إزالة تستطيع )

 كمما التيليمية. اؼبواد على التالعيذ فهم تأكيد كأع قماؿ الوىمابراشيد عبد

t.test  (tاغبسماّب  > )t.tabel (t حصلتذبريبية"عقبوؿ=)اعبدكايل 
t.test  (tاغبسماّب  < )t.tabel (t "فشلتذبريبية=)عودكداعبدكايل 
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 فوائد أف " يفكتماهبمما التيليميةؿبمودة الوسمائل ٔفه : أكثر( التيلم هبيل
ا يبكن حىت للتيلمجذبما كاإلىتمماـ الدافية تيزز ف أسماسما(ٕ، للتالعيذ تقدمي

الت استخداـ عن تقلل فه  مث كعن اغبماس ، لإلدراؾ األلفماظعماديما العيذ
(ٖ،اليفهموفؽبماعيٌت أفيكوفعوادالتيليميةأكثركضوحعينهما،حىتاؼبفهـو

زبتلف(ٗ،ريسجيداللميماـفضالعنالسمماحاؼبتيلمعلىإتقمافأغراضالتد
اللفظ فقط. إتصماؿ اؼبدرسال نطق التيلم، يتيبقواعد ال الطلبة، اليبيل

هكلكنأكثراألنشطةللتالعيذألنواليسمعإىلشرحاؼبيلمكحد(٘،للميلم
55األنشطةاألخرلعثلنفذتؼبراقبةكتنفيذكالتظماىر،كغَتىم.

كمما أيضما، لنفسالتالعيذ الكبَتة سبلكالفوائد التيليمية الوسيلة كىذه
عبدالوىمابراشيدكأع ؿبمودةيفكتماهبمماقماؿ الوسمائلالتيليميةأففوائد"

كى  للتالعيذ، :ٔ كثَتا( التالعيذ اىتمماـ تثَت ،ٕ اختالفماتت( كربسُت وفَت
تقدـخرباتكاقييةتدعوالتالعيذ(ٗ،ذبيلعمايتيلمونوبماق األثر(ٖ،التيلم

تنم يفالتالعيذاستمراريفالفكر،كمماىواغبماؿعند(٘،إىلالنشماطالذايت
كالرحالت كالتمثيليمات اؼبتحركة الصور استخداـ ،ٙ اؼبوادسيفهم( التالعيذ

 56ةالتدريس.التيليميةدبنهجي

 
 

 

                                                           
55

ترجمعن: 
Abdul wahab rosyidi dan Umi machmudah, Aktif Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 

(UIN Press: Malang) hlm: 99 
56
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 الفصل الخامس

 االختتام

 

 نتائح البحث .ب 

بنماءعلىالنتمائجاليتسبقذكرىمايفالفصلالواحدتستنتجالبماحثةيفىذا
اؼبونوبويل الليبة استخداـ عن كاؼبقًتحمات البحث خالصة عن تتكوف الفصل

"Monopoli"إلسالعية:درسةىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطةالًتقيةكفماءةاؼبفرداتدب
درسةاؼبتوسطةلًتقيةكفماءةاؼبفرداتدب "Monopoli"استخداـليبةاؼبونوبويل -ٔ

 :جاإلسالعيةىدايةاؼببتدئُتدبماالن

 (يفتيليماؼبفرداتMonopoliاستيداداستخداـالليبةاؼبونوبويل) -أ

 (ى :Monopoliاألدكاتلليبةاؼبونوبويل) .ٔ

 البيذؽلينوبالالعب -أ

 نردلوستةكجوهالنرداف،ككلال -ب

 لوحةالليبةبماػبمانة-ج

 فلوسالليبة -د

 بطماقةسؤاؿأكب -ق

 اؼبوادالدراس  .ٕ

ربت الواحد للفصل الدراس  اؼبواد البماحثة تستخدعت
  ييٍتاؼبفرداتيفكتمابالتيليميهم.اؼبوضوعالبييت
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اؼبكتب األكل–غرفة –غرفة النـو –غرفة اؼبذاكرة –غرفة
–اغبديقة–اؼبطبخ–عصلىالبيت–اغبمماـ–غرفةاعبلوس

عنضدة–عقلمة–كتمابة–عرظبة–علبس–سركاؿ–خزانة
–كسمادة–سرير–عليقة-شمام–رز–زىرية–زىرة–

–فماكس–تلفوف–قلم–عصبماح–سماعة–صورة–تقومي
شجرة–سور–شرفة–تلفزيوف–رؼ–كرس –عكتب

– –قهوة –عمائدة –صحن –عرحماض–بركة –عغرفة
 عماء-صمابوف

 (Monopoliنظماـالليبةاؼبونوبويل) .ٖ

تقسمالتالعيذإىلالفرقمات)كفقتتيدادالتالعيذيف -أ
 الفصل(

(كالفلوسكMonopoliييط لوحةالليبةاؼبونوبويل) -ب
 البيذؽكالنردإىلكلالفرقة

 يرع النردعنكلالفرقة-ج

 اؼبكتوبيفالنرديتحرؾالبيذؽحسبمماالرقم -د

 ذببعلىالتالعيذأفذبيباألسئلةيفكلاػبمانة -ق

إذاالتستطيعالتالعيذأفذبيباألسئلةتقوؿالتالعيذ -ك
 الكلمة"يكف "كتنتظراليقبةالتمالية

 كالتالعيذوبصلوفأكثرالفلوسىوالفمائزة -ز

 "Monopoli"استخداـالليبةاؼبونوبويل .ٗ
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ملةكسألتاغبمالة،مثقرأتابدأتالبماحثةبمالسالـكالبس -أ
اؼبفرداتعن عن كسألتالبماحثة كشفاغبضور البماحثة

 اؼبمادةاليتقدتيليمعناؼبدّرسة.

 قبلتبدأالدراسةقسمتالبماحثةإىلؾبموعُت. -ب

اؼبونوبويل -ج الليبة ليأخذ اجملموعة رئيس البماحثة كأعرت
"Monopoli." 

 ".Monopoliشرحتالبماحثةعننظماـليبةاؼبونوبويل" -د

 تبدأالليبة،كشمارفتالبماحثةالليبة. -ق

هبيب -ك أف التالعيذ بيض يستطيع ال ىنما الليبة، عندعما
إىل ينظر أف البماحثة أعرت مث البيت، عن اؼبفردات

 الكتماب.

دقمائق،ػبصتالبماحثةعنالليبة٘كقبلاختتماـيفحصة -ز
 بمالسؤاؿكهبيبالتالعيذيفكلاجملموعة.

 اسةبمالسالـكقراءةاغبمدلة.كختمتالبماحثةالدر -ح

اؼبونوبويل -ك الليبة استخداـ اؼبفرداتدب"Monopoli"فيمالية كفماءة درسةلًتقية
 :جىدايةاؼببتدئُتاؼبتوسطةاإلسالعيةدبماالن

حصلتعليهماالتالعيذيفاالختبمارالقبل كالبيدم،يتضحأفقدرة
ع عينماىما عفهـو جهة عن اؼبفردات استييماب يف تيلمهماالتالعيذ بيد رتفية

 ". Monopoli"بماستخداـ أفنتيجة ٜٕ،ٗاإلحصمائ =tكجدتالبماحثة
اؼبستولاؼبينوم نتيجة نتيجةٕٗ،ٕ%ى ٔأكربعن أكربعن ككذلك
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  .كخالصتوألفٛٙ،ٕ%=٘اؼبستولاؼبيٌت عقبوؿأم  عردكد،
 ليبة استخداـ أف كخالصتهما عقبولة. البحث ىذا اؼبونوبويلفركض

"Monopoli".لًتقيةكفماءةاؼبفرداتفيمالية
 

 اإلقتراحات .ج 

بيضاؼبقًتحمات قدعتالبماحثة النتمائجالبحثالسمابق، البيمانماتعن عن
 البحثاآلتية:

تيليم -ٔ يف اليليمية الوسمائل يطبق أف اليربية اللغة عيلمى على ينبغ 
 فردات.اؼبفرداتخماصةلًتقيةكفماءةاستييمابالتالعيذعلىاؼب

 أفيهتماؼبيلمكفماءةالتالعيذكعستواىمبماؼبوضوعكالوسمائلاؼبسخدعة. -ٕ

ينبغ علىالتالعيذأفيكونواذانبةعماليةكجهديفنيلاألعل،كاليرغبوا -ٖ
اؼبيلمُتبمالطريقةييملأكاعرىمك ينفع عنأمدرسأكعيلمكوبًتعوا

 علمهم.
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