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  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية
  

  فعالية مشاركة الطالب يف حتضري الوسائل التعليمية

  يف تعليم اللغة العربية
  )٢٠٠٨-٢٠٠٧ يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بتاجنونج ريديب دراسة(

  
  
 

  الدكتور نصر الدين إدريس جوهر: فإشرا حتت      قو دانْمحر:  الطالب إعداد
  الدكتور حممد أمحد عمر                    S-2/٠٦٩٣٠٠٢١: رقم التسجيل  

 
  
  

  العام اجلامعي
٢٠٠٨-٢٠٠٧ 

 

اــيسينة إندوـوريـمجه  

ةـن الدينيوزارة الشـؤو  

االنجمباجلامعة اإلسالمية احلكومية   
ا ــالعلي@@@@اتـراسالدامج ـبرن  

ةـغة العربيـص تعليم اللختص  



 ب  

 
 
 
بسم اهللا الرحيممحن الر  

 
 ِإنا أَنزلْنا قُرآناعرِبيا لَعلَّكُم تعِقلُونَ

  )٢آية , سورة يوسف, القرآن الكرمي(
 

ِنكُمِدي ٌء ِمنزا جهِة  فَِإنِبيرِة العلُِّم اللُّغعلَى تا عوِرصأَح 
)سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ج  

االنجمباجلامعة اإلسالمية احلكومية   
 برنامج الدراسات العليا

 ختصص تعليم اللغة العربية
 

 تقرير املشرفني 
 والصالة والسالم على أشرف . احلمد هللا رب العاملني.مبسم اهللا الرمحن الرحي  

 . له وصحبه أمجعنيآ ىاألنبياء واملرسلني وعل

  : طالع على البحث العلمي الذي حضره الطالبإلبعد ا  
  رمحان دوق:   االسم

  ٠٦٩٣٠٠٢١:   رقم التسجيل
 فعالية مشاركة الطالب يف حتضري الوسائل التعليمية يف تعليم:   موضوع البحث

دراسة جتريبية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية (اللغة العربية 
  )٢٠٠٨-٢٠٠٧احلكومية بتاجنونج ريديب 

  وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس اجلامعة 
،املشرف األول  

 
  إدريس جوهرنصر الدين احلاجالدكتور

١٥٠٢٨٨٣١١: رقم التوظيف  

،املشرف الثاين  
 

حممد أمحد عمرالدكتور   
 

 يعتمد
، اللغة العربيةختصص تعليمرئيس   

 
 الدكتور توركيس لوبيس

١٥٠٣١٨٠٢٠: رقم التوظيف  



 د  

االنجمباجلامعة اإلسالمية احلكومية   
 برنامج الدراسات العليا

 ختصص تعليم اللغة العربية
   بعد إجراء بعض التعديالت املطلوبة ةحبث علمي ىف صيغته النهائي

  رحمانْ دوق:   عداد الطالبإ
  ٠٦٩٣٠٠٢١:    التسجيلرقم

  ماجستري:   الدرجة العلمية
  فعالية مشاركة الطالب يف حتضري الوسائل التعليمية :   ع البحثموضو

دراسة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية (  يف تعليم اللغة العربية   
  )٢٠٠٨-٢٠٠٧احلكومية بتاجنونج ريديب 

 مناقشته  تعلمي املذكور أعاله والذي متّنة ملناقشة البحث البناء على توصية اللجنة املكو
 وبعد إجراء التعديالت املطلوبة، قررت اللجنة قبوله ىف صيغته م،٢٠٠٨ يوليو ٤بتاريخ 

  . فقة للدرجة العلمية املذكورة أعاله، وباهللا التوفيقواالنهائية امل
  أعضاء جلنة املناقشة

  ..................................): ..مناقشا (احلاج شهداء صاحل نور الدكتور -
   ............................ :  )مناقشاورئيسا (احلاج توركيس لوبيس  الدكتور -
  ...................: ..)ومناقشا مشرفا( إدريس جوهر  احلاج نصر الدين الدكتور-
  ....................................: )ومناقشا مشرفا(حممد أمحد عمر  الدكتور -

  يعتمد
  ،مدير برنامج الدراسات العليا

  
  األستاذ الدكتور عمر منران

  ١٣٠٥٣١٨٦٢: رقم التوظيف
  



  � 

  إقرار الطالب

  
  :أنا املوقع أدناه وبياناتى كاآليت 

  رحمانْ دوق:   سم الكاملاال
  S-2/ ٠٦٩٣٠٠٢١:  رقم التسجيل

  ماالنج٢سونان موريا رقم شارع :     العنوان

  
ة اليت حضرا لتوفري شرط من شروط النجـاح لنيل درجة أقر بأن هذه الرسال

املاجستري يف ختصص تعليم اللغة العربية برنامج الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية 
  :احلكومية مباالنج، وعنواا 

   يف تعليم اللغة العربيةفعالية مشاركة الطالب يف حتضري الوسائل التعليمية

  )٢٠٠٨- ٢٠٠٧ سة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بتاجنونج ريديبدراسة جتريبية يف املدر(
  

  .حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر
 أحتمل وإذا ادعى أحد استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا

ويل برنامج الدراسات  ذلك ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على مسؤاملسؤولية عن
  .العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج

  .حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك
  

  ٢٠٠٨ يونيو ١٦ ماالنج،
  توقيع صاحب اإلقرار،

  
  

قوانْ دمحر  
  



 و  

 
 
 

 اإلهداء
 

:أهدي هذه الرسالة   
  
 ,ته الواسعةمحا بر غفر هلما اهللا وتغمدمه- أيب و أميإىل  �

  إىل زوجيت احملبوبة سييت رملة بنت حممد نور  �

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ز  

 كلمة الشكر والعرفان 

  
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله 

 .وأصحابه أمجعني، وبعد

م للماجستري فيقد العلمية فبعون اهللا عز وجلّ وتوفيقه، متت كتابة هذه الرسالة
الباحث من قلبه العميق جزيل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساعدوه على كتابة هذه 

  :الرسالة، وهم 
مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير اجلامعة اإلسالمية  - ١

  .االنجمباحلكومية 
مساحة األستاذ الدكتوراحلاج عمر منران، مدير برنامج الدراسات العليا  - ٢

 .االنجمبباجلامعة اإلسالمية احلكومية 

برنامج , مساحة الدكتور توركيس لوبيس، رئيس ختصص تعليم اللغة العربية - ٣
 االنج، مب اجلامعة اإلسالمية احلكومية ,الدراسات العليا

مساحة الدكتورنصرالدين إدريس جوهر و مساحة الدكتور حممد أمحد عمر  - ٤
وعلى ما أحاطاه , ة هذه الرسالةعلى ما تفضل ما من االشراف على كتاب

من رعاية أبوية وتوجيهات قيمة بكل رأفة ورمحة طيلة قيامه بأداء هذه 
 .الواجبة

 .الوالدان اللذان يربياه ويرمحاه ويشجعاه يف طلب العلم - ٥

 .ه اليت تشجعه يف إمتام هذا البحثزوجت - ٦

يف كتابة مجيع أساتذته وأصدقاءه ختصص تعليم اللغة العربية الذين يساعدونه  - ٧
 .هذا البحث

 .مجيع أساتذته وأصدقاءه الذين يشجعونه يف طلب العلم - ٨

  . فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم اجلزاء والثواب
  



 ح  

 مستخلص البحث
 

دراسة . (، فعالية مشاركة الطالب يف حتضريالوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية٢٠٠٨, رمحان دوق
رسالة املاجستري . )٢٠٠٨-٢٠٠٧ املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية بتاجنونج ريديب جتريبية يف

 . لربنامج الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

  .الدكتور نصر الدين إدريس جوهر والدكتور حممد أمحد عمر :املشرف
 

 تعليم املفردات: الوسائل التعليمية، مشاركة الطالب: الكلمات اإلشارية
حبث الباحث يف هذه الرسالة عن مشاركة الطالب يف حتضري الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة 

إن , معلّم اللغة العربية يف أكثر احلاالتيرى الباحث أن . العربية بصفة عامة وتعليم املفردات بصفة خاصة
وبعض املعلمني . ه إال يف حدود ضيقة جداال يستخدم الوسائل التعليمية يف جمال عمل, مل يكن يف مجيعها

وهذه الطريقة ال يؤثر كثريا يف . لقلّة الوسائل التعليمية, يترمجون مفردات العربية إىل لغة األم مباشرة 
وظن الباحث أن أحد احللول هلذه املشكلة هي إكثار الوسائل التعليمية . استيعاب الطالب يف املفردات

كيف تتم مشاركة الطالب يف حتضري الوسائل التعليمية . ضري الوسائل التعليميةوذلك باشراك الطالب يف حت
؟ وإىل مدى فعالية مشاركة الطالب يف حتضري الوسائل التعليمية يف تعليم املفردات؟ هذان السؤاالن الذان 

  .يريد أن جييبهما الباحث
وجمتمع . كومية بتاجنونج ريديب فجري الباحث دراسة جتريبية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احل

,  طالب وطالبة-١١٧البحث هو مجيع الطالب والطالبات يف الصف الثاين من هذه املدرسة البالغ عددهم 
وهي (مث يقسم الباحث هؤالء الطالب إىل جمموعتني ومها جمموعة جتريبية .  طالب منهم-٤٠وعينيتها 

, )حتضري الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربيةجمموعة من الطالب والطالبات الذين يشاركون يف 
وهي جمموعة من الطالب والطالبات الذين ال يشاركون يف حتضري الوسائل التعليمية (وجمموعة ضابطة 

  ).ولكن يتعلمون اللغة العربية كما يتعلم أصدقاءهم من اموعة التجريبية
لة إحصائية بني متوسطي درجات اموعتني فرق ذا دالونتيجة االختبار يف آخر الدرس أن هناك 

يف نسبة األمهية ) ٢،٠٢١(هي أكرب من نتيجة ت اجلدول ) ٣،٦٤٠(حيث بلغت نتيجة اختبارات ت 
يف نسبة ) ٣،٥٥١(و,  %١يف نسبة األمهية ) ٢،٧٠٤(و ) , %٢يف نسبة األمهية )  ٢،٤٢٣( و , %٥

وهذا يؤكد للباحث أن مشاركة الطالب .  التجربةوذلك لصاحل نتيجة االختبار موعة, %٠،١األمهية 
ن الطالب يذكرون ما فعلوه و  أليف حتضري الوسائل التعليمية تؤثر جوهريا يف فهم مفردات اللغة العربية

وهم يفرحون ويهتمون بالدرس والسيما إذا . اليت قدمجعوها) الوسائل التعليمية(يسجلون يف ذهنهم الصور 
   .  الّيت قد حضروها من قبل) موع من الصورا(ائهم الوسائل التعليمية قدم املدرس أمام أصدق

  



 ط  

  باللغة اإلجنليزيةصلخاملست

 
Rahman Duka, 2008, The Effectiveness of Students’ Participation in Preparing 
Teaching Aids for Arabic Teaching: Experimental Research at MTsN (State Islamic 
Junior High School) Tanjung Redeb 2007-2008). Thesis, Post-Graduate Program, 
State Islamic University (UIN) Malang.  
Supervisors: Dr. H. Nasaruddin Idris Jauhar, M.Ed. and Dr. Mohamed Ahmed Omer. 

Keywords: Students’ Participation, Teaching Aids, Vocabulary Teaching. 
 

 This research studied about students’ participation in preparing teaching aids 
for Arabic teaching, especially vocabulary teaching. The researcher found out that 
most Arabic teachers—if not almost all—paid a very little attention to the 
importance of using teaching aids. Since the teaching aids were very limited, the 
Arabic teachers translated Arabic vocabulary into students’ first language directly. 
This method did not support students’ mastery of Arabic vocabulary. An alternative 
way to solve this problem is involving students’ participation in supplying teaching 
aids. What should be done to make students’ participation reaches its goal perfectly? 
How far was the effectiveness of students’ participation in Arabic vocabulary 
teaching?  This research aimed at answering both two questions.  
 The researcher ran an experimental research at MTsN (State Islamic Junior 
High School) Tanjung Redeb. The research’s population was all students of Class 
Two at that school: 117 students. 40 students were research’s sample and they were 
separated into two groups: 1). Experimental group: students group involved in 
preparing teaching aids for Arabic teaching; and 2). Control group: students group 
uninvolved in that activity but joined teaching process as students involved in 
experimental group did.  
 The test result at the end of teaching process showed that there was 
significant difference between mean from the result distribution of both two groups:  
the result of t-test was 3.640 and higher than the result of t-table (2.021) at the level 
of 5 % significance; 2.423 at the level of 2 % significance; 2.704 at the level of 1 % 
significance; and 3.551 at the level of 0.1 % significance. It indicated that the test 
result of experimental group was higher and showed that students’ participation in 
preparing teaching aids for Arabic teaching played an important influence in 
understanding Arabic vocabulary, because the students remember what they did and 
they record in their mind the pictures (educational aids) which collected by them. 
They are happy too, and pay attention to the lesson, especially when the teacher 
shows their collection of pictures to their friends. 

 



 ي  

  باللغة اإلندونيسيةصلخستامل
 
Rahman Duka, 2008, Efektifitas Keterlibatan Siswa Dalam Pengadaan Media 
Pembelajaran untuk Pembelajaran Bahasa Arab (Penelitian Eksperimen di MTsN 
Tanjung Redeb 2007-2008), Thesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri 
(UIN) Malang.  
Pembimbing: Dr. Nasaruddin Idris Jauhar, M.Ed dan Dr. Mohamed Ahmed Omer. 

Kata Kunci: Keterlibatan Siswa, Media Pembelajaran, Pembelajaran 
Kosakata. 

 Dalam tesis ini peneliti membahas tentang keterlibatan siswa dalam 
mengadakan media pembelajaran untuk pembelajaran bahasa Arab, khususnya 
kosakata. Peneliti melihat bahwasanya pengajar bahasa Arab kebanyakan –kalau 
tidak seluruhnya- kurang menggunakan media pembelajaran. Para guru 
menerjemahkan secara langsung kosakata Arab ke dalam bahasa ibu karena 
terbatasnya media pembelajaran. Cara ini tidak berpengaruh positif terhadap 
penguasaan siswa terhadap kosakata. Salah satu solusi dari masalah ini adalah 
kerjasama antara guru dan para siswa dalam pengadaan media pembelajaran. 
Bagaimanakah supaya kerterlibatan siswa dalam pengadaan media pembelajaran 
untuk pembelajaran bahasa Arab bisa berjalan dengan baik dan sempurna? Sejauh 
manakah pengaruh keterlibatan siswa dalam pengadaan media pembelajaran 
terhadap pemahaman kosakata Arab? 
 Peneliti mengadakan penelitian eksperimen pada Madrasah Tsanawiyah 
Negeri Tanjung Redeb. Populasinya adalah seluruh siswa kelas II di sekolah ini yang 
berjumlah 117 orang dan sampelnya 40 orang. Sampel dibagi menjadi dua 
kelompok: 1) Kelompok eksperimen, yaitu kelompok siswa yang terlibat dalam 
pengadaan media pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Arab dan 2) Kelompok 
kontrol, yaitu kelompok yang tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut, akan tetapi 
tetap mengikuti pelajaran sebagaimana temannya yang lain yang tergabung dalam 
kelompok eksperimen. 
 Hasil tes di akhir pembelajaran menunjukkan bahwa ada perbedaan yang 
signifikan antara mean dari distribusi nilai kedua kelompok tersebut, yaitu sebesar 
nilai t-test 3,640, yakni lebih besar daripada nilai t-tabel 2,021 pada taraf signifikansi 
5 %, 2,423 pada taraf signifikansi 2 %, 2,704 pada taraf signifikansi 1 %, dan 3,551 
pada taraf signifikansi 0,1%. Ini menunjukkan bahwa hasil tes kelompok eksperimen 
adalah unggul dan sekaligus membuktikan bahwa keterlibatan siswa dalam 
pengadaan dan pemilihan media pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Arab, 
karena siswa senantiasa mengingat apa yang telah mereka lakukan dan mereka 
merekam dalam pikirannya gambar-gambar (media pembelajaran) yang telah mereka 
kumpulkan. Mereka juga senang dan memperhatikan pelajaran dengan baik terutama 
ketika guru menampilkan media pembelajaran (koleksi gambar) yang telah mereka 
sediakan.  

  

  



 ك  

 حملتوياتا

 

....................................................................موضوع  أ 
....................................................................الشعار   ب 

...........................................صفحة املوافقة على مناقشة البحث  ج 
......................................صفحة االعتماد من طرف جلنة املناقشة    د 

........................................................صفحة إقرار الطالب   ه 
....................................................................اإلهداء   و 

.......................................................كلمة الشكروالعرفان   ز 
.......................................................... البحث مستخلص  ح 

.................................................. باللغة اإلجنليزية ستخلصملا  ط 
................................................ باللغة اإلندونيسية ستخلصامل  ي 

..................................................................احملتويات   ك 
.....................................................ملالحق قائمة اجلداول وا  ن 

  
أساسيات البحث: الفصل األول   

-أ ...........................................................املقدمة    ١ 
-ب .....................................................البحث أسئلة    ٣ 
-ج  ٣  ...................................................أهداف البحث 
-د  ٤  ......................................................أمهية البحث 
-ه ....................................................فروض البحث    ٤ 
-و ......... ...........................................حدود البحث   ٥ 
-ز  ٥  ...............................................مصطلحات البحث 

-ح  ٧  ................................................الدراسات السابقة 



 ل  

اإلطار النظري: الفصل الثاين       

..................................................................املقدمة   ١٤ 
.........................................الوسائل التعليمية : املبحث األول  ١٤ 

-أ  ١٤  ...................................مفهوم الوسائل التعليمية وأنواعه 
-ب .......................عملية التعلم والتعليم دور الوسائل التعليمية يف    ١٦ 
-ج ........................................... التعليميةشروط الوسائل   ١٨ 
-د ................................... استخدام الوسائل التعليمية فوائد   ١٨ 
-ه .......................................... الوسائل التعليمية مصادر   ١٩ 
_و ..................................وسائل تعليم مفردات اللغة العربية    ٢٠ 
..............مشاركة الطالب يف حتضري الوسائل التعليمية : بحث الثاين  امل  ٢٤ 

-أ  ٢٤  ...................أمهية مشاركة الطالب يف حتضري الوسائل التعليمية 
-ب   يف تعليممشاركة الطالب يف حتضري الوسائل التعليمية أشكال 

......................................................اللغة العربية   
 

٢٦ 
..............................تعليم مفردات اللغة العربية : املبحث الثالث   ٢٩ 
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  الفصل األول
  أساسيات البحث

  
  املقدمة-أ

جمال يف ) مسعية أو بصرية ومسعية بصرية(أصبح استخدام املعينات املختلفة 
ية كجزء أصيل يف التعليمأصبحنا ننظر إىل الوسائل و,  أمراً ضرورياًاللّغةتعليم 
لى  األخرى قد أصبح قادراً عاللّغات يف علّموإذا كان امل.  نفسهاالتعليمعملية 

 معلّمفإن ,  تتيحها األجهزة املعاصرة يف جمال عملةالّيتاستغالل كافة اإلمكانات 
مازال بعيداً من استيعاب مدى خطورة املعينات ) ألهلها أو لغريهم(العربية 

  ١. العربيةاللّغةاملختلفة يف جمال تعليم 
وسائل ال يستخدم ال, إن مل يكن يف مجيعها,  العربية يف أكثر احلاالتعلّمامل
, ولقد الحظنا أن السبورة مثال. ية يف جمال عمله إال يف حدود ضيقة جداًالتعليم

عن استخدامها عند ني علّميعزف بعض امل, وهي وسيلة متوفرة يف كل مدرسة
  . العربية رغم إمكاناا العديدة وسهولة استخدامهااللّغةتعليم 

 اللّغاتعينات يف تعليم وإذا كان البعض عندنا مازال ينادي بأن استخدام امل
 أدركوا -ومنذ زمن طويل– أخرى اللّغاتني يف علّمفإن امل, هو نوع من الترف

ويؤكد هذا احلقيقة .  لن يتحقق بطريق أمثل إذا كان خلوا من الوسائلالتعلّمأن 
 ميكن الّيت األجنبية يف حقل املعينات املختلفة اللّغاتف ب يؤلّالّيتكثرة الكتب 
  . بوجه خاصاللّغاتويف جمال تعليم ,  بوجه عامالتعليم جمال استخدامها يف

                                                 
,  سعودجامعة امللك: الرياض(, اللّغةاملعينات البصرية يف تعليم , حممود إمساعيل صييت ١

  ز: ص) ١٩٨٤



 

 ٢ 

ظرية أو ة العلوم النسبة لكافّناستخدام الوسائل أمراً أساسياً بالوإذا كان 
فهو , طبيقيةالتاألجنبية؛ ذلك اللّغات وخباصة اللّغات أمهية يف جمالت تعليم أشد 
 ال يصادفها وهو يدرس ألوان اللّغةم  عند تعلّالدارس يواجهها الّيت املعاناة أنّ

  .املعرفة األخرى
 من االستعانة مبا البد, ولكي يتم تعليم العربية بصورة جيدة واقتصادية

جتعل ومن حسن اخلط أن كثرة املعينات .  يف جمال األجهزةعلّمتوصل إليه امل
 املعينات حيث يستطيع أن خيتار من, العربية اللّغة لّمباب االختيار واسعاً أمام مع

 تكون رخيصة الثمن الّيتأن خيتار املعينات كما ميكنه . بيئة عملهما يتوفر يف 
  .علّم يريدها املالّيتوتقوم بأداء الوظيفة 

ه املسؤولية يف حتضري املعينات أو طالب املدرس و ميكن أيضا أن حيمل 
  :  بشر عبد الرحيم الكلوب ذلك كما قال.يةالتعليمالوسائل 
 بالتعاون مع طالبه حسب علّمية من قبل املالتعليم الوسيلة ن إعدادإ"

ية هو أفضل السبل للحصول على التعليمحاجته مبا يوافق متطلبات املادة 
 ميليها دور الّيتية بسعر قليل وحسب الشروط التعليمالعديد من الوسائل 
    ٢."التعليمالوسيلة يف عملية 

صف مناذج مصغرة ملا يرد يف املنهج  إىل الالطّالّب أن حيمل ومثال ذلك
) كوخ, مرتل, مسجد(أو املباين ) طائرة, سيارة(مثل وسائل النقل واملواصالت 

 وجيوز أيضا .وقد تكون هذه النماذج من البالستيك أو الورق املقوي أو غريها

                                                 
, دار احياء العلوم: بريوت(ية والتعلّمية التعليمالوسائل , شر عبد الرحيم الكلوبب٢

  ٣١: ص) ١٩٨٦
 



 

 ٣ 

ووضعها يف , عدة صور من اجلرائد أو االت املستعملة الطّالّبجيمع أن 
  . وغريها, أو لبيان عدة من مهن الناس,  تسلسل قصصى معنيجمموعة لتكوين

ا على أن تلك املشاركة رمب,  يف هذا األمر حىت اآلنالطّالّبويندرمشاركة 
ولكشف وجود التأثري اإلجيايب أو  .يف املفردات تؤثر تأثريا إجيابيا يف استيعام
   .عدمه حنتاج إىل البحث العلمي

  
  أسئلة البحث  - ب

 يف حتضري الطّالّب مشاركة فعاليةبحث يف التعرف على تكمن مشكلة ال
والسؤال . العربية اللّغةية يف زيادة وتكميل تعليم مفردات التعليمالوسائل 
  :الرئسي هو

  ؟ العربيةاللّغةيف تعليم  يةالتعليم يف حتضري الوسائل الطّالّب مشاركة فعاليةما 
  :  نيىل سؤالني فروعيإويقسم الباحث هذا السؤال 

ية يف تعليم التعليميف حتضري الوسائل  الطّالّبكيف تتم مشاركة    -١
  العربية؟اللّغة

 يف حتضري الوسائل الطّالّب مشاركة فعاليةمدى تكون أي إىل  -٢
   العربية؟اللّغةية يف تعليم التعليم

 
  أهداف البحث-ج

  :يهدف هذا البحث إىل
ية التعليم يف حتضري الوسائل بالطّالّ كيفية إمتام مشاركة التعرف على -١

  . العربيةاللّغةيف تعليم 



 

 ٤ 

 يف حتضري الوسائل الطّالّب مشاركة فعالية التعرف على مدى -٢
  . العربيةاللّغةية يف تعليم التعليم

   
  أمهية البحث-د

 بصورة عامة التعليممن الناحية النظرية ميكن أن يزيد يف ترقية  -١
  . العربية ووسائلها بصورة خاصةةاللّغواستراتيجية تعليم 

 :من الناحية التطبيقية -٢

ىل املدرسني عن استراتيجية إميكن أن يقترح رأيا : للمدرسة      ) أ
حىت يستطيعوا أن يتعرفوا , التعليم وسائل حتضري ووالتعليم

  . العربيةاللّغةعيوم يف عملية تعليم 
ية تعليمالميكن أن يكون أحد املصادر عن الوسائل : للجامعة   ) ب

 .لطالب اجلامعة يف املستقبل

ميكن تطوير البحوث اجلديدة عن جانب آخر : للباحثني اآلخرين) ج
 . يةالتعليم يف  حتضري الوسائل الطّالّبمتعلق مبشاركة 

 
  فروض البحث -ه

 الطّالّبإذا كان ية التعليم يف حتضري الوسائل الطّالّبركة تتم مشا   -١
شاد بإر )يةالتعليم الوسائل (الصور مجع ويتعاونون بينهم يف همكلّ
ورها لكي ال خيطؤون يف اختيار  فيرساملدالص .  

 اللّغةية لتعليم التعليم يف حتضري الوسائل الطّالّب مشاركة فعالية   -٢
يف ) ٢،٠٢١( ت اجلدول نتيجةمن  العربية ذا داللة إحصائية أكرب



 

 ٥ 

) ٢،٧٠٤(؛ و%٢ية يف نسبة األمه) ٢،٤٢٣(؛ و%٥نسبة األمهية 
  .؛ %٠،١يف نسبة األمهية ) ٣،٥٥١(؛ و%١يف نسبة األمهية 

  
   حدود البحث-و

   موضوعية حدود   -١
 يف حتضري الوسائل الطّالّب مشاركة فعاليةبهذه الدراسة متعلقة 

ية املراد يف هذه التعليمالوسائل  . العربيةاللّغةية يف تعليم التعليم
 صغرة النماذج املكمثلطة رية املبسالدراسة هي الوسائل البص

 الطّالّب صورها الّيت الصور املأخوذة من اجلرائد أو الة والصورو
 هو تعليم مفردات  العربيةاللّغةويقصد الباحث بتعليم . بأنفسهم

    . العربية من خالل الكتابةاللّغة

الصف الثاين من املدرسة املتوسطة اإلسالمية : حدود مكانية  -٢
 .حمافظة كاملنتان الشرقية, منطقة برو, ريديباحلكومية بتاجنونج 

 العربية يف هذا الصف اللّغة تعليم اختار الباحث الصف الثاين ألنّ
 يف الطّالّبواختار الباحث هذه املدرسة ألن , حيتاج إىل صور كثرية

 حىت يسهل ىرون اللّغة العربية يف مؤسسة أخيتعلّمهذه املدرسة ال 
  .مراقبة املتغري اخلارجيلباحث يف على ا

.                                                                                                                                                                        ميالدية ٢٠٠٨ -٢٠٠٧يف السنة الدراسية : حدود زمانية   -٣
 

 مصطلحات البحث-ز

,  حتتاج إىل اإليضاحالّيت على بعض املصطلحات يشتمل هذا البحث
   :وهي



 

 ٦ 

 هنا هي فعالية ب واملراد٣ريالتأث) ٢(, كون الشيء فعاالً)١ : (فعالية -١
  .قوة يف التأثري

كان شريكاً : مشاركة الشخص, ") شارك"من كلمة : ( مشاركة -٢
 هي أن الطّالّبملراد مبشاركة  وا٤.أسهم معه يف عمل شيء, له

  .)يةالتعليمحتضري الوسائل ( يف عمل الشيء الطّالّبيسهم 
وهي الواسطة والوصلة والقربة إىل ") وسيلة"مجع ( الوسائل لغة -٣

 الّيتية هي ما تتدرج حتت خمتلف الوسائط التعليم والوسائل ٥.املراد
ال املعارف بغرض ايص, ىالتعليم يف املوقف علّميستخدمها امل

  ٦.واحلقائق واألفكار واملعاىن للدارسني
 الثانية وهو نشاط مقصود اللّغةواملقصود به هنا تعليم  (teaching) تعليم -٤

يقوم به فرد ما ملساعدة فرد آخر على االتصال بنظام من الرموز 
   ٧. ألفه وتعود االتصال بهالّذي خيتلف عن ذلك الّذياللغوية 

                                                 
   ٤٩٦:ص) ٢٠٠٦, دار الفكر: د-د (الطّالّب قامو س ,يوسف حممد البقاعي ٣
  ٣٤٤: ص, املرجع السابق ٤
, دار صادر:بريوت ( عريب -يبقاموس عر: املعتمد, أبو عبد الرمحن حممد عبد اهللا قاسم ٥

  ٧٧٩: ص) ٢٠٠٤
 اللّغةية ووسئل تدريس التعليمسيكولوجية الوسائل , عبد ايد سيد أمحد منصور ٦

   ٣٨:ص) ١٩٨٣,  دار املعارف: د-د(, العربية
: الرباط (مناهجه وأساليبه:  العربية لغري الناطقني االلّغةتعليم , رشدي أمحد طعيمة ٧

  .٥: ص) م١٩٨٩, ة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافةمنشورات املنظم



 

 ٧ 

إحدى اللغات "وهي ,  العربية الفصحىاللّغة واملراد ا  : العربيةاللّغة  -٥
السامية وأرقاها مبىن ومعىن واشتقاقاً وتركيبا وهي من أرقى لغات 

   ٨."العامل
  
  ةالدراسات السابق-ج

.  هلا صلة مبوضوع البحثالّيتحيتوى هذا املبحث على الدراسات السابقة   
على ما سبق تناوله الباحثون ويهدف تناول هذه الدراسات إىل إلقاء الضوء 

ه على مامل تتم عحول املوضوع ليستفيد الباحث مما متت معاجلته ويضع أصاب
  . معاجلته
 تتكون من رسائل املاجستري البالغ عددها الّيتوسيعرض هذه الدراسات   

وتعرض كل دراسة على , أربع دراسات حسب التسلسل والترتيب الزمين هلا
أهم ) وج, أهداف البحث) وب, مشكلة البحث) أ: ضوء اخلطوات التالية

  . نتائج البحث
 ميالدية عن استخدام ٢٠٠١ يف السنة ٩دراسة حممد زين الفجر   -١

 العربية باملدرسة العالية الدينية ضة اللّغةوسائل اإليضاح يف تعليم 
 :العلماء بليتار

                                                 
: ص) ت- د, دار اهلالل: القاهرة(, الفلسفة اللغوية وألفاظ العربية, جرجى جيدان ٨

٤٨.  
 العربية باملدرسة اللّغةحالية يف استخدمل وسائل اإليضاح يف تعليم , حممد زين الفجر ٩

غري , رسالة ماجستري: ة اإلسالمية احلكومية مباالنجاجلامع (العالية الدينية ضة العلماء بليتار
   viii: ص) ٢٠٠٣, منشورة

  



 

 ٨ 

 يف  العربيةاللّغةال تفيد الوسائل لبعض أساتذة : مشكلة البحث  ) أ
املدرسة العالية الدينية احلكومية لضيق الفرصة هلم وقليل 

   إلجياد الوسائل اإليضاحعدةاملصروف واألموال املست
لتعرف وظيفة وسائل اإليضاح يف أنشطة ) ١: أهداف البحث  )ب

لوصف استخدام وسائل اإليضاح لطالب ) ٢, تعليمهم
لتعرف نوع و) ٣, املدرسة العالية الدينية ضة العلماء بليتار

ملعرفة األساتذة ) ٤,  استخدمها األساتذةالّيتوسائل اإليضاح 
استخدام وسائل اإليضاح يف املدرسة العالية الدينية ضة 

ولوصف كيف األساتذة استخدام وسائل ) ٥, العلماء بليتار
اإليضاح يف تعليمهم يف املدرسة العالية الدينية ضة العلماء 

ال األساتذة وسائل اإليضاح يف ولوصف كيف ين) ٦, بليتار
ولوصف كيف ) ٧, املدرسة العالية الدينية ضة العلماء بليتار

 العربية و طالب املدرسة العالية الدينية اللّغةالعالقة بني أساتذة 
 .ضة العلماء بليتار

لترقية : وظيفة وسائل اإليضاح هي) ١: أهم نتائج البحث  ) ج
ولتوضيح مادة الدراسية ,  العربيةةاللّغ يف تعليم الدارسغريزة 

, ولنقص امللل, التعليم عملية فعاليةولترقية , واضحا تاما
ولنقص حدود , الدارسوجلاذب اهتمام , ولنقص عملية اللفظية

ني حيبون الدارسكاد مجيع ) ٢. ولسهولة احلفظ, الفصل
ويرون أن املادة , التعليماستخدام وسائل اإليضاح يف عملية 

كانت وسائل ) ٣. ن أن يفهموها بفهم تام و أوضحمتك
, اإليضاح املستعملة باملدرسة العالية الدينية ضة العلماء بليتار



 

 ٩ 

 الّيتوأما وسائل اإليضاح . ومتثيل, ومادة حقيقية, صور: منها
كل ) ٤. حيب أن يستعملها املدرسون هي املواد احلقيقية

اإليضاح يف عملية  العربية قد استعملوا وسائل اللّغةمدرسي 
وأسباب استعمال الوسائل اإليضاح عند .  ولو مل يتماللّغةتعليم 

 العربية  ولترقية غريزة اللّغةاملدرسني هي ليجعل البيئة يف تعليم 
استعمل املدرس وسائل اإليضاح ) ٥. ني ولتسهيل البيانالدارس

يف تعليم املفردات ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة 
أكثر املدرسني يصنعها , لنيل وسائل اإليضاح) ٦. ابةالكت

 اللّغةكان استعمال وسائل اإليضاح يف تعليم ) ٧. بأنفسهم
  .نيالدارسالعربية هلا أثر إجيابيا يف نتيجة التقومي عند 

 ميالدية عن تعليم املفردات ىف ٢٠٠٣ يف السنة ١٠ دراسة حسن علي-٢
 :انجاملدرسة الثانوية احلكومية األوىل سري

تعليم املفردات يف الفصل واألهداف املرجوة : مشكلة البحث  ) أ
يظهر أن تعليم املفردات اجلاري يف املدارس مييل . غري مناسبة

وال يفصل به بسياق , كثريا إىل املتفرد وفهم الكلمات فحسب
 ال يتدربون كثريا يف كيفية الطّالّبفالنتيجة أن , الكالم

 الطّالّبوهذا يؤدى إىل عدم جناح . ةاستخدام الكلمة يف اجلمل
يف تنمية املفردات وهذه القضية تقع يف املدرسة الثانوية 

                                                 
تعليم املفردات ىف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل سريانج تعليم , حسن على ١٠

رسالة : اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج (املفردات ىف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل سريانج
  viii: ص) ٢٠٠٣, منشورة غري ,ماجستري



 

 ١٠ 

أن تعليم املفردات فيها يقتصر , احلكومية األوىل سريانج بننت
  .علي استيعاب معىن الكلمة ال على استخدامها يف اجلملة

يريد الباحث أن يكشف ويصف , على العموم: أهداف البحث  )ب
ثه عن تعليم املفردات يف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل يف حب

وخيتص البحث يف اكتشاف ووصف األمور , سريانج بننت
الطريقة املستخدمة يف تعليم املفردات يف املدرسة ) ١: اآلتية

استخدام وسائل ) ٢, الثانوية احلكومية األوىل سريانج بننت
لثانوية احلكومية األوىل اإليضاح يف تعليم املفردات يف املدرسة ا

نتائج التقومي من تعليم املفردات يف املدرسة ) ٣و, سريانج بننت
  .الثانوية احلكومية األوىل سريانج بننت

 العربية اللّغةطريقة تدريس مفردات ) ١: من نتائج البحث  ) ج
باملدرسة الثانوية احلكومية األوىل سريانج بننت تعترب كافية ألنّ 

بقراءة املقالة مث يبحث عن املفردات الصعبة املدرس بدأ تدريسه 
ويليها يبين املدرس . ني ويكتبها على السبورةالدارسمبشاركة 

هذه الكلمات الصعبة بطريقة السؤال عنها وإن مل يفهموا يضع 
وإن مل يفهموا يضعها , مرادفها أو باستخدام وسائل اإليضاح

 اللّغةمجها إىل وإن مل يفهموا ذه الطريقة يتر, يف مجلة سهلة
 استخدمها املدرس يف الّيتوسائل اإليضاح ) ٢و, اإلندونيسية

وليس للمدرس سعي وتفكري يف إجياد الوسائل ,  قليلةالتعليم
والوسائل املستخدمة هي الوسائل املوجودة يف . األخرى
ولتحليل نقصان الوسائل احملتاجة يصور املدرس على . الفصل
 قام به الّذيمي يف تدريس املفردات تنفيذ التقو) ٣و, السبورة



 

 ١١ 

 الّذيوتقدير العمل . املدرس هو تقدير العمل وتقدير النتيجة
 يف قراءة املقالة ونتائج الطّالّبيهتم به املدرس هو كفاءة 

وطريقة التقدير باستخدام األسئلة املكتوبة يف الكتب . تدريبهم
مل  درس خطّطه املالّذيومن هنا نعرف أنّ التقومي . املقررة

  .التعليميناسب بقوائد التقومي األساسية يف 
 ميالدية عن تطوير الوسائل ٢٠٠٣ يف السنة ١١دراسة هداية الصبيانة -٣

 : العربية باملدرسة الثانوية األوىل مباالنجاللّغةالبصرية يف تعليم 

 اللّغةخصوصا يف تعليم – التعليم, يف الواقع: مشكلة البحث  ) أ
ية من أكثر مدرسي التعليم بالوسائل  فليل اإلهتمام-العربية
يستعملوا إال الوسائل التقليدية منها  وهم ال,  العربيةاللّغة

مع أن هلا من العيوب والنقصان يف . سبورة وكتاب مقرر
 العربية وهذه خصوصا لقضية وسائل تعليم اللّغةحتصيل تعليم 

ا قد تتوىف أحيان.  املوجودةالتعليم العربية حملدودية وسائل اللّغة
ولكن استعملت , اللّغةمثل خمترب , الوسائل يف مدارس كافيا
 العربية وذلك بسبب قلة مهارة اللّغةهذه الوسيلة نادرا يف تعليم 

  .املدرس يف تنفيذها أو قلّة الرغبة يف استعماهلا
ية البصرية التعليمالوصف عن واقع الوسائل ) ١: أهداف البحث) ب

 العربية يف املدرسة الثانوية ماالنج للّغةاواستخدامها يف تعليم 
 تتعلق باستخدام هذه الّيتمث السعي إىل حتليل البيانات , األوىل

                                                 
 العربية باملدرسة الثانوية اللّغةتطوير الوسائل البصرية يف تعليم ,  هداية الصبيانة١١

: ص) ٢٠٠٣, غري منشورة, رسالة ماجستري: اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج(األوىل مباالنج 
vii    



 

 ١٢ 

 العربية اللّغةصنع منوذج وسيلة البصرية لتعليم ) ٢و , الوسائل
 .يف املدرسة الثانوية احلكومية ماالنج األوىل

وىل دلّت نتائج البحث يف املرحلة األ) ١: أهم نتائج البحث  ) ج
ية املتنوعة التعليمعلى أن واقع الطلبة حيتاجون إىل الوسائل 

 العربية ألا وسائل اللّغةوكذلك أساتذة , الصوراجلذابة مثل 
 تنتيجة البحث يف املرحلة الثانية ودلّ) ٢.  وسهلة ميسورةفعالية

 من اموعات األوىل إىل الصورعلى أن مجيع جمموعات 
حيث إن تلك , حيصل على الدرجة العاليةاموعات اخلامسة 

 املقترحة صاحلة ألن تصبح وسيلة تعليمية خمتارة يف تعليم الصور
 .     العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية ماالنج األوىلاللّغة

  ميالدية عن تأثري استخدام ٢٠٠٣ يف السنة ١٢دراسة أمي حممودة -٤
لدراسي للتالميذ يف تدريس على التحصيل ا) اللعبة اللغوية(الوسائل 

 : العربية باملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنجاللّغة

وميكن . عدم انتهاء املواد يف الوقت املطلوب: مشكلة البحث  ) أ
 املواد) ١: صدور هذه املشكلة من أحد األسباب اآلتية

ضعف مستوى دافعية ) ٢, الطّالّبية صعبة لدي التعليم
وغري , قلة التدريبات) ٤, ضعف معرفة املدرس) ٣, لطّالّبا

  .ذلك
                                                 

تحصيل الدراسي على ال) اللعبة اللغوية(تأثري استخدام الوسائل , أمي حممودة ١٢
اجلامعة  ( العربية باملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية األوىل مباالنجاللّغةللتالميذ يف تدريس 

viii: ص) ٢٠٠٣, غري منشورة, رسالة ماجستري: اإلسالمية احلكومية مباالنج    
  



 

 ١٣ 

معرفة وجود أو عدم التأثري من استخدام ) ١: أهداف البحث)   ب
 العربية يف الفصل الرابع يف اللّغةاللعبة العربية على التحصيل يف 

معرفة لعبة تكون النسبة املئوية من جمموع ) ٢. الدور األول
 .عالدرجات للتالميذ أرف

يوجد التأثري من استخدام اللعبة اللغوية ) ١: أهم نتائج البحث  ) ج
وذلك .  العربيةاللّغةعلى التحصيل الدراسي للتالميذ يف تعلمهم 

" ترتيب اجلمل"يف اللعبة ) ٢%. ١،٠التأثري مبستوى الداليل 
كانت النسبة املئوية من جمموع الدرجات للتالميذ أرفع من 

ا تشترك فيها البصرية و األعضاء هذا بوصفه, اللعبة األخرى
  .األخرى من العقلي احلركي

سجل الباحث هذه الدراسات األربع من ضمن الدراسات السابقة ملا هلا 
وستناول السطور التالية ما استفاد . عالقة مع هذه الدراسة من األهداف

  .الباحث من هذه الدراسات ومااختلف فيه ومااتفق عليه معها
ية التعليمد الباحث من هذه الدراسات هو أن للوسائل ومن أهم ما استفا

أما اختلف فيه الباحث مع أصحاب هذه .  العربيةاللّغةدور هام يف تعليم 
 قد حبث عن مشاركة الّذيالدراسات يعين ال أحد من الباحثني األربع 

 سيبحث الباحث يف هذه الّذيوهذا . يةالتعليم الوسائل حتضريني يف الدارس
  .    ةالدراس

  
  
  



 

 ١٤ 

   الثاينالفصل
   اإلطار النظري

  
  املقدمة
ية التعليمالوسائل النظريات املتعلقة بيهدف هذه الفصل إىل احلديث عن   

  . العربيةاللّغة يف حتضريها وعالقتها بتعليم مفردات الطّالّبومشاركة 
, يةالتعليمالوسائل ) ١: وهي , يتضمن هذا الفصل من ثالثة مباحثو  

و ,  العربيةاللّغةية يف تعليم التعليم يف حتضري الوسائل الطّالّبمشاركة ) ٢و
  . العربيةاللّغةتعليم مفردات )٣
  

  ةالتعليمئل الوسا: املبحث األول
 ية وأنواعه التعليممفهوم الوسائل  -أ

 والوسائل ١٣.ىل الغريإما يتقرب به "ومعناه " وسيلة"مجع " وسائل"كلمة 
 واألدوات والربامج واآلآلت واألجهزة واملعدات وادية هي مجيع املالتعليم

 يف املتعلّم يف تعليمه وعلّم يستخدمها املالّيتفظية  اللّاللّغةية والتعليمواملواقف 
من أجل حتقيق األهداف , ية يف مجيع جماالاالتعليمتعلمه الكتساب اخلربات 

   ١٤. فاعلية وكفايةية املرغوب فيها ومن أجل الوصول إىل تعلم أكثرالتعليم

                                                 
  ٩٠٠ :ص, )٢٠٠٥, دار املشرق: بريوت ( اللّغةاملنجد يف  ١٣
املراجعة : الرياض(, )حقيبة تدريبية(ية التعليمالوسائل , و تيليعبدالعزيز بن زيد أب ١٤

     ٧:ص) هـ١٤٢٠, العلمية والفنية وحدة التطوير بإدارة التدريب التربوي



 

 ١٥ 

ية التعليمإن ما تشمله مدرستنا اليوم من أنواع متعددة من الوسائل 
كاملختربات واألفالم املتحركة والثابتة والراديو والتلفزيون والتسجيالت الصوتية 

 والسرائح تشكل جزًءا الصورواالسطوانات والنموذج واملرسومة واسمة و
 املتعلّمربوية وتسهم بالتايل يف منو اخلربات عند هاما اليتجزء من العملية الت

  .وتسهل عملية الوصول إىل املعرفة جبهد أقل وبوقت أقصر
ب الوسائل  رتالّذي (Edgar Dale) ية ادجار ديلالتعليمومن رواد الوسائل 

 وتوصيل املعرفة التعليمية على شكل خمروط للخربة حسب فعاليتها يف التعليم
  ١٥:و مبني يف الشكل التايلللمتعلم كما ه

  

  
  

                                                 
   ٢٣:  ص,  مرجع سابق,  عبد الرحيم الكلوببشر ١٥
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 ١٦ 

 عن التعليمومن املالحظ أن تقسيمات هذا املخروط مبجموعها تعتمد 
طريق احلواس كلها بالعمل أو املشاهدة أو السماع أو القراءة كل منها بشكل 

 علّم املد هذه الوسائل واختالف أنواعها حيتاج إىل أن تعدإالّ. منفرد أو جمتمعة
ي ليثري الرغبة لدى التعليم خيتار أجودها حبيث يتناسب مع املوقف الّذيالنابه 
ه لينعكس يتعلّم وخيلق عنده التشويق للمتابعة والقدرة على إدراك معىن ما املتعلّم

بشكل أعمال خيرة ترفع من مستوى جمتمعه وحتقق األهداف السامية من 
 . التعلّم

  :ثة أقساموينقسم الوسائل إىل ثال
 الصورك,  تعتمد على حاسة البصرالّيتوتضم اموعة : البصرية -١

وركة واملتحرسومو,  الفوغرافيةالصوالشرائح,  التوضيحيةالر ,
  .واألفالم

كالراديو , السمع تعتمد على حاسة الّيتوتضم اموعة : ية السمع -٢
 .والسطوانات والتسجيالت الصوتية

 تعتمد على حاسيت البصر الّيت اموعة موتض: ية البصرية السمع -٣
كة الناطقة كالتلفزيون واألفالم و  املتحرالصور ومتثيل السمعو
التوروتية املصاحبة الشرائح واالسطوانات أو سجيالت الص١٦.الص 

 
 التعليم والتعلّمية يف عملية التعليمدور الوسائل  -ب

جياد إكما تعين خلق الدوافع و. تعلّمامل توصل املعرفة إىل التعليمتعين عملية 
وهذا حيتم , لبحث والتنقيب والعمل للوصول إىل املعرفةل املتعلّمالرغبة لدى 

                                                 
  .٥٢: ص , مرجع سابق,  عبد ايد سيد أمحد منصور  ١٦



 

 ١٧ 

انتقال مسافر من من ماالنج : فلو رمزنا هلذه العملية . وجود طريقة وأسلوب
 من وجود طريق يسلكها وواسطة لنقله من مكان البدف, ىل جاكرتا أو العكسإ

  .آلخر
ا سار على قدميه أو ركب سيارة أو طائرة ففي مجيع احلاالت سيصل فإذ
ها فكلّ. قل تلك فهو اختالف الزمن واجلهدأما الفرق بني وسائل الن, إىل هدفه 

, يةالتعليموهذا هو دور الوسائل . وسائل ولكن أجودها أسرعها وأكثرها راحة
بشر عبد الرحيم وقال و. تقليل اجلهد وتوفري الوقت للوصول إىل املعرفة

  :ية كما يليالتعليم دور الوسائل الكلوب أنّ
  .املتعلّم وعلّمتقليل اجلهد واختصار الوقت من امل -١
ينما ية والسالتعليمحالت كالر, م مبفردهاية تعلّالتعليمالوسائل  -٢

واملعارض املتاحف ولوحات العرض, لفزيونوالت. 

 اجلوانب املبهمة توضحية تساعد يف نقل املعرفة والتعليمالوسائل  -٣
ماذج كالكرات األرضية واحلرائط والن, دراكوتثبت عملية اإل

  .الصورو
ية تثبت املعلومات وتزيد من حفظ الطالب وتضاعف التعليمالوسائل  -٤

  .يةالتعليموحات ات واللّالرسوم والصورعابة كاألفالم وياست
ما استوعبه ية تقوم معلومات الطالب وتقيس مدى التعليمالوسائل  -٥

 التجارب إجراءمن مادة الدرس كاخلرائط الصماء ولوحة الكهرباء و
 ١٧.العلمية

 

                                                 
  ٢٨- ٢٧: ص, ابقمرجع س,  عبد الرحيم الكلوببشر ١٧



 

 ١٨ 

  يةالتعليمشروط الوسائل  -ج
 من مراعاة البد بشكل فعال التعليملكي تؤدي الوسيلة دورها يف عملية 
  :األمور التالية عند اختيار الوسيلة أو اعدادها 

  حتديد اهلدف من الوسيلة -١
 .ة العلمية ومناسبتها ملادة الدرسدقة املاد -٢

 توفر املواد اخلام الالزمة لصنعها مع رخص تكليفها -٣

 تعد الوسيلة لغرض واحد حبيث تكون بعيدة عن االكتظاظ واحلشو -٤

 .أن يتناسب حجمها أو مساحتها مع عدد طالب الصف -٥

 .أن تعرض يف الوقت املناسب وأن ال تترك حىت تفقد عنصر االثارة -٦

كلوحات املعلومات واخلرائط والسياسية , زمنأن تبقى مع ال -٧
 .ات البيانية وغري ذلكالرسومو

 .حبيث يسهل االستفادة منها, الطّالّبأن تتناسب ومدارك  -٨

  ١٨.جتربة الوسيلة قبل استعماهلا للتأكيد من صالحيتها -٩
 
  يةالتعليمفوائد استخدام الوسائل  -د

١- فهي تقلل من ن مثّوم, دراك احلاسييا لإلتقدمي للتلميذ أساسا ماد 
  .أللفاظ ال يفهمون هلا معىنا الطّالّباستخدام 

 . كثرياالطّالّبتثري اهتمام  -٢

 .ونه باقي األثريتعلّمجتعل ما  -٣

 . إىل النشاط الذايتالطّالّبتقدم خربات واقعية تدعو  -٤

                                                 
  ٢٩-٢٨: ص, نفسهاملرجع  ١٨



 

 ١٩ 

كما هو احلال عند استخدام ,  استمرارا يف الفكرالطّالّبتنمي يف  -٥
 .حالتليات والروالتمثي  املتحركةالصور

٦- ومن مثّ,  املعاينتسهم يف منوروة اللّ الثّ يف منولميذفظية للت. 

٧- م خربات ال يسهل احلصول عليها عن طريق أدوات أخرى تقد
 ١٩.عا أكثر كفاية وعمقا وتنوالطّالّب يتعلّموتسهم يف جعل ما 

 
  يةالتعليممصادر الوسائل  -ه

متعددة وميكن احلصول عليها من وأنواعها , ية كثريةالتعليمالوسائل 
  :هاأمهّ, مصادر متعددة

فيمكن , ية التعليموهي أغىن مصدر من مصادر الوسائل , البيئة -١
ن الرحالت كما وأ. من األشياء والعينيات منهااحلصول على الكثري 

  .ية لالستفادة من البيئةلاية تشكل أكرب وسيلة فعالتعليم
وهذا املصدر , راءك عن طريق الشوذل, األسواق احمللية واخلارجية -٢

 وال غىن عنه إذ يوفر الكثري من املواد, ىل توفري األموال إحيتاج 
  .واألدوات كاألفالم واألجهزة واألدوات املخترب وبعض النماذج

 علّمية من قبل املالتعليمان إعداد الوسيلة , ي يف املدرسةالعمل احمللّ -٣
عليمبات املادة يوافق متطلّبه حسب حاجته مبا عاون مع طالّبالتية الت

ية بسعر التعليمهو أفضل السبل للحصول على العديد من الوسائل 
 ٢٠.التعليم ميليها دور الوسيلة يف عملية الّيتقليل وحسب الشروط 

 
                                                 

  ٣١- ٣٠: ص ,  نفسهاملرجع ١٩
  ٣١: ص ,  نفسهاملرجع ٢٠



 

 ٢٠ 

   العربيةاللّغةمفردات  تعليموسائل  -و
بية  العراللّغةهناك وسائل تعليمية ميكن أن يستخدمها املدرس يف تعليم   

ومنها كما ذكرها حممد فراج ,  خاصةبصفة عامة ويف تعليم املفردات بصفة
  ٢١:عبد احلافظ

١. ماذجالن  
تعيني النماذج على تعليم املفردات بصورة مباشرة وتغين املعلّم عن 

وميكن للمعلّم أن حيضر معه إىل الصف . استعمال الترمجة يف الشرح
ذج مصغرة ملا يرد يف املنهج مناذج طبيعية للفواكه أو احلبوب وكذلك منا

أو املباين ) طائرة, سيارة(مثل الكرة األرضية أو وسائل النقل واملواصالت 
وقد تكون هذه النماذج من البالستيك أو الورق ) كوخ, مرتل, مسجد(

  .املقوي أو غريها
  ات التوضيحيةالرسوم والصور .٢

ات مالرسوا أم, الت والصحف من االصورميكن احلصول على 
التوضيحية فيقوم ا املعلّم أثناء الدرس وميكنه أيضا االستعانة مبهارات 

  : نوعان الصورو. عدادها قبل الدرسإني يف الدارس
 أشياء مفردة وميكن استغالهلا يف الصورحتوى هذه : صور مفردة  )١

أو , مثل احليوانات أو النباتات,  توضيح معاين املفردات املعزولة
  : املثال التايلالصفات كما يف

                                                 
  .١٥- ١٣: ص, مرجع سابق, حممد فراج عبد احلافظ ٢١



 

 ٢١ 

  
                  أسد                                زهرة

حتوى جمموعة من األشياء مثل منظر طبيعي أو : بة صورة مركّ )٢
غرفة ا أثاث أو مكتب به أشخاص عديدون ويطلب من 

بة  املركّالصوركما ميكن أن حتوي ,  وصف هذه األشياء الدارس
أو , تلف املهن مثل الصيديل يف صيدليته موقفا به أشخاص من خم

 أيضا التعرف على الدارسالتاجر يف متجره ويطلب من 
األشخاص وما يقومون به وكذلك األشياء وتعليمه مفردات هذه 

 :على سبيل املثال. املواقف إن صعبت عليه

    



 

 ٢٢ 

 تشمل موضوعا قرائيا أو موقفا حواريا متكننا من الّيت املركبة الصور
نا على  يدلّالّيتىل اجلزء  الواردة يف النص وذلك بأن تشري إبعض املفرداتشرح 

 املفردة فهي تفيدنا يف شرح الكلمات املعزولة مثل الصورأما , معىن الكلمة
   ٢٢اخل... أمساء احليوانات والنباتات والصفات ومعاين األفعال 

 حىت تثري  تكون ثرية يف حمتواهاالّيت الصوروحيسن أن خيتار املعلّم 
ويعتمد املعلّم على خربته غالبا يف اختيار . ىل االستجابةإني وتدفعهم الدارس
 يستعملها مع الدرس وجيدر بنا أن نراعي النقط التالية عند اختيار الّيت الصور
  :الصورهذه 

باهة نتة مثرية الهتمام التلميذ حبيث جتذب االصورأن تكون  )١
  .وتستحوذ على اهتمامه

ة حىت تزداد االستفادة الصورلبساطة وعدم التعقيد يف مراعاة ا )٢
 .منها

 .أن يكون حملتوياا أمهية تعليمية لتحقيق أهداف الدرس )٣

٤( قة العلمية وتقدمي البيانات احلديثةمراعاة صحة املعلومات والد. 

 .أن يكون حتضريها من النهية الفنية جيدا )٥

وليس من .  وطريقة عرضهاالطّالّبأن يناسب حجمها مع عدد  )٦
ون ة ملونة أفضل من ذات اللّالصورالضروري دائماً أن تكون 

فمعيار االختيار , األبيض واألسود مع أا جتذب االنتباه أكثر

                                                 
, اجلزء الثاين ( العربية لغري التطقني االلّغةوقائع ندوات تعليم , عمر الصديق عبداهللا ٢٢

  ١٨٣: ص ) ١٩٨٥ ,مكتبة التربية العريب للدول احللنج: د-د



 

 ٢٣ 

ة وليس لون الصور تربزها الّيتينبغي أن يكون مدى الواقعية 
 ٢٣.ةالصور

ولزيادة ,  للتدريس على مجيع املستوياتالصوروميكن استعمال 
  : منها جيب أن نالحظ بعض األمور التاليةاالستفادة
  .قشتهاا وعرضها ومنالصور يف اختيار الطّالّباشراك  )١
 يسمح باعطاء وقت كاف الّذياختيار العدد املناسب منها  )٢

 .ة ومناقشتها وحتليل مكوناا وتقييمهاالصورملشاهدة حمتويات 

.  الوصفاالقالل من البيانات املكتوبة لتساعد التلميذ على التعبري )٣
مما يؤدي إىل زيادة حصيلته من األلفاظ اللغوية اجلديدة وتنمية 

 .قدرته على تقدمي أفكار جديدة

ىل إ حمددة حبيث تؤدي الصورجيب أن تكون أسئلة املدرس حول  )٤
و التعرف على املفاهيم أو األشياء اجلديدة مث حن الطّالّبثراء خربة إ

صدار األحكام إىل ىل شرح حمتواا مث الوصول إإيسري معه 
 التحليل لىة مث تنمية قدرته عالصورق مبوضوع  تتعلّالّيتوالتعميمات 

 .والتفكري والنقد

ة واحلقيقية حىت يتم تكوين مدركات الصورتوضيح الفرق بني  )٥
 .صحيحة

  ٢٤. عند توضيح التباين بني بعض املفاهيمالصوراستعمال  )٦

  
                                                 

) ١٩٨٧, دار القلم: الكويت(وسائل االتصال والتكنولوجيا , حسني محدى الطوجبى ٢٣
  .١٣٨-١٣٧: ص

  .١٣٨: ص, نفسهاملرجع  ٢٤



 

 ٢٤ 

  لوحة اجليوب) ج
و اخلشب مساحتها أق املقوى الورق من الور وهي عبارة عن لوحة

 سم تقريبا تغطي بلوح آخر من الورق اخلاص بالرسم مثىن ٧٠×  سم ١٠٠
وتوضع .  سم١٣ سم وارتفاغها ٤بشكل جيوب أفقية متوازية عمق كل منها 

  . والكلماتالصوريف هذه اجليوب بطاقات 
الورق بأن تستغىن عن استعمال , ومتتاز لوحة اجليوب عن اللحة الوبرية

بأا ال حيتاج , وكذلك متتاز عن السبورة, الزجاج او الفنيال لتثبيت البطاقات
هذا باإلضافة إىل . الصورإىل استخدام الدبابيس يف الصاق بطاقات املفردات أو 

  .أن لوحة اجليوب تسهل عمليات التحليل والتركيب
وميكن للمدرس عرض الكلمات اجلديدة مكتوبة على بطاقات تناسب 
جيوب اللوحة وميكن حتليل الكلمات إىل مقاطع وحروف باستعمال بطاقات 

كذلك , ة عليهاة وأمامها الكلمة الدالّالصوروميكن للمدرس أن يضع , أخرى
ميكنه تكوين اجلمل بوضع الكلمات املكتوبة على بطاقات جبانب بعضها 

  .وتغيريها
  

  يةلتعليما يف حتضري الوسائل الطّالّبمشاركة : املبحث الثاين
  يةالتعليم يف حتضري الوسائل الطّالّبأمهية مشاركة  -أ

 تعني يف تدريس املفرداتالّيتطة تناولنا أمثلة من الوسائل البصرية املبس  .
 فإنّ هذه الوسائل ميكن للمعلّم ٢٥ ,وعلى رأي عبد ايد سيد أمحد منصور

                                                 
  .١٧٦ص  , مرجع سابق, عبد ايد سيد أمحد منصور ٢٥



 

 ٢٥ 

خلطوة يف حد ذا وهذه ا.  على القيام بتصميمها أو مجعهاالطّالّبمعاونة 
  .التعلّمتعاون يف عملية 

ية حتملهم التعليموسائل ال حتضري يف الطّالّبمشاركة وعلى الرغم من 
 يسجلون يف الطّالّبألن , فإن هذه اخلطوة ميكن أن تكون فعالية, املسئولية

ومن املمكن تقصيد ما ذكرنا بأقوال اخلرباء يف هذا . ذهنهم كل ما عملوا
  :   الصدر
 سيجري التعلّم) ١: منها, التعلّمأساسيات ) Rogers(قدم روجرس  -١

 و التعلّم والتعليم يشاركون يف عملية الطّالّببطالقة إذا كان 
 فيها الطّالّب يشارك الّيت التعلّمعملية ) ٢. حيملون املسؤؤلية فيها

   ٢٦.مشاركة كاملة تؤدي إىل النتائج العميقة
اوز  جتالّذيدرس املهين يعلم أن املعلّم وقال حممد فؤاد باراجا أن امل -٢

هذا النوع من .  يوقعهم يف الكسلاحلد يف مساعدة طالبه عادةً
   ٢٧.األساتذة جيعلون طالم سلبيني واليهتمون بالتفكري

 التعلّم و التعليموقدم سوكامتو و وناتابوترا أن املدرسني يف عملية  -٣
جيب على) ١: نها مالتعلّم أن يهتموا عدد من أساسيات البد 

ليس بواسطة , وا بأنفسهميتعلّممهم األشياء أن  يف تعلّالطّالّب
) ٢, فينبغي هلم أن يكونوا عمليني يف درسهم, فلذلك, آخرين

 إذا محلناهم املسؤؤلية واألمانة التعلّم يف الطّالّبسريتفع دافعية 
  ٢٨.الكاملة فيه

                                                 
٢٦ Wasty Sumanto, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, ١٩٩٠), hlm. 
٢٧  M. F. Baradja. Guru Bahasa Inggeris yang Profesional. Makalah Seminar Nasional 

Bakat Bahasa dan Penguasaan Bahasa Kedua (Malang: UIN Malang, ٢٨ Maret ٢٠٠٧), hlm. ١.   
٢٨ Sebagaimana dikutip Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, ٢٠٠٧), h. ١٦. 



 

 ٢٦ 
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¨βr& ©! $# î“ƒÍ•tã ×Λ Å3ym. أمر اهللا نبيه إبراهيم عليه السالم أن جيمع , يف هذه اآلية ٢٩
  .ية نفسه وهي أربعة من الطريالتعليموالسائل 

 يف الطّالّبمشاركة فيفترض الباحث أن , إعتمادا على ما نقلنا أعاله
  . لتعليم اللغة العربيةالفع يةالتعليمحتضري الوسائل 

 
 تعليم مفرداتيف ية التعليمائل  يف حتضري الوسالطّالّبأشكال مشاركة  -ب

    العربية اللّغة

  : فيما يليالطّالّبوميكن مشاركة 
 إىل الصف مناذج مصغرة ملا يرد يف املنهج مثل الطّالّبأن حيمل  -١

, مرتل, مسجد(أو املباين ) طائرة, سيارة(وسائل النقل واملواصالت 
 أو وقد تكون هذه النماذج من البالستيك أو الورق املقوي) كوخ
  .غريها

ووضعها يف , جيمع عدة صور من اجلرائد أو االت املستعملة -٢
, أو لبيان عدة من مهن الناس, جمموعة لتكوين تسلسل قصصى معني

 جيمعوا من الّيت الصور بتقييم الطّالّبوينبغي أن يقوم  .وغريها
راسة ووضوحها وطريقة عرضها حيث اتصاهلا من مبوضوع الد

فصل بعمل ملف خاص لكل موضوع حتفظ فيه هذه وحبذا لو قام ال
                                                 

  ٢٦٠:آية , سورة البقرة ٢٩



 

 ٢٧ 

قامة معرض يف اية إ وميكن الرجوع إليها عند احلاجة أو عند الصور
  ٣٠.العام الدراسي مثال

 : ميكن أن يستعملها املعلم لشرح عدد من مهن الناسالصورهذه 

 
  
  
  
  

 ىل املدرسةإ            يذهب الطالب 

            
  
  

        
   يف املدرسة الطّالّبملدرس يعلم ا     
                 

  
  
  

   يف اإلدارةفةوظّتعمل امل          
  

                                                 
  .١٣٩: ص, مرجع سابق, حسني محدى الطوجبى ٣٠

 

 



 

 ٢٨ 

  
  
  
  

  تعمل الطبيبة يف املستشفي
صورة : باليد مثلات التوضيحية الرسومأو رسم أو تصور  -٣

, صورة الوجه بشكلها املتنوعة, صورة الساعة, تشكيلية
  :على سبيل املثال. وغريها

ورة تشكيلية ص
مدرسةلل

  
  

أو , ة لتعليم أمساء املباين املوجودة يف املدرسةالصوروميكن استخدام هذه 
  .لبيان اسم املكان وغريها

 

 الغرف الدراسية اQدارة
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 ٢٩ 

   العربيةاللّغة  مفرداتتعليم: ملبحث الثالث ا

 و يف أهداف تعليمها اللّغة الثانية يف معىن اللّغاتتعليم خرباء قد خيتلف 
م  من مطالب تعلّم املفردات مطلب أساسيفقون على أن تعلّإم يتومع ذلك ف

 تعد تنمية الثروة اللفظية هدفاً من ٣١. الثانية وشرط من شروط إجيادااللّغة
ذلك أن املفردات هي أدوات محل املعىن , ة لتعليم لغة أجنبيةأهداف أي خطّ

م أن يفكر مث ع املتكلّفباملفردات يستطي, كما أا يف ذات الوقت وسائل للتفكري
 فيختص الباحث يف هذا املبحث ٣٢.يترجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد

 .جمال تعليم املفردات

 ينبغى أن الّذيتفاوت اخلرباء يف حتديد القدر املناسب من املفردات ي
راسني يف برامج تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى فبعضهم يقترح مه للدنعلّ

 كلمة ١٠٠٠/١٥٠٠ كلمة للمستوى االبتدائى ومن  ٧٥٠/١٠٠٠من 
ويبدو أن هذا البعض .  للمستوى املتقدم١٥٠٠/٢٠٠٠للمستوى املتوسط ومن 
 يف املرحلة اإلبتدائية ٢٠٠٠/٢٥٠٠ تعليم األطفال من متأثر بالرأي القائل بأنّ

وا يتعلّمبات احلياة على شريطة أن كاف ألن يكون لديهم قاموسا يفى مبتطلّ
المها كيفية تركيب الكلمات وثانيهما كيفية استخدام رتني أساسيتني أومها

     ٣٣.القاموس

                                                 
: د- د ( العربية للناطقني بلغات أخرىاللّغةاملرجع يف تعليم , رشدى أمحد طعيمة ٣١

  ٦١٥:ص, )ت-د, جامعة أم القرى
جامعة أم : مكة املكرمة (رى العربية للناطقني بلغات أخاللّغةتعليم , حممود كامل الناقة٣٢

  .١٦١: ص) ١٩٨٥, القرى
   ٦٢٣: ص, املرجع السابق٣٣



 

 ٣٠ 

 الطّالّبودف وزارة الشؤون الدينية جلمهورية إندونيسيا إىل استيعاب 
٧٠٠يف   مفردة٢٠٠ :كما يليلها مفردة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية وتفص

 مفردة يف الصف ٢٥٠و  , مفردة يف الصف الثاين٢٥٠ و ,الصف األول
 اليومية الطّالّب يف حياة وهذه املفردات شائعة وتواتر استعماهلا عاٍل. الثالث

 , والعبادة, ومتعلقة بالعقيدة اإلسالمية,ومتعلقة ببيئة املدرسة والبيت
  ٣٤.واألخالق

 العربية جيب أن نوجهها إىل تنمية اللّغةعملية تعليم فإنّ , وعلى كل حال
  كفاية احلصيلة اللغويةالطّالّب لكي ميلك ,ىخر األ املهاراتباملفردات جبان

 .  العربيةاللّغةتحدث ب للهم ذلكعجويش

ومرد ذلك إىل .  طالبنا على العموم هي قلة استيعاب املفرداتوصعوبة
غلب املدرسني أو. تنوعال دون ة يعلموم املفردات بطريقة واحدنيأن املدرس

مع أن عند رأي رشدى أمحد طعيمة , األم مباشرةيترمجون املفردات إىل لغة 
أن هذه الطريقة هي الطريقة األخرية من  ٣٥) العربيةاللّغةوهو خبري يف تعليم (

 ما الطّالّب متكن أن جيرى عليها املدرس يف تعليم املفردات إذا كان الّيت الطرق
س طالبه  املدرسهل أن ال يوعلى قدر اإلمكان. زالوا ال يفهموا فهما جيدا

ذه الطريقة األخرية ألنتأثريا الطّالّب تنمية لغة ها تؤثر يف كالكسل يف , اسلبي
  . وغريها, والكسل يف االنضمام, والكسل يف طلب املفردات يف املعجم, التفكري

                                                 
٣٤Departemen Agama RI, Kurikulum ٢٠٠٤: Standar Kompetensi Madrasah Tsanawiyah 

(Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, ٢٠٠٤), hlm. ١٢٥. 
نظرية :  تدريس العربية يف تعليم العام,رشدى أمحد طعيمة وحممد السيد مناع ٣٥

  . ١٩٦-١٩٥ - ص ,)٢٠٠٠ ,دار الفكر العريب: القاهرة ( وجتريب



 

 ٣١ 

عليم املفردات منها طريقة اإلشارة إىل األشياء  لتةوذكر طعيمة طريقة جيد
 وإذا كانت املواد ال ميكن . يعلمها املدرسالّيت اتفرد عالقة مباشرة باملا هلالّيت

  .وغريها, والرسم التخطيطي, الصورفيمكن استعمال , حتضريها
ين أن املفردات جيب أن يعلّمها املدرس ضية زين الداوكذلك قالت ر
ية التعليم حبركة اجلسم أو الوسائل الطّالّب فهمه الّذيتالميذه يف سياق الكالم 

  ٣٦.ليست الترمجة إىل لغة األم, وجمسمة وغريمها, رةكمثل صو
فهناك خطأ .  العربيةاللّغةوليست هدفاً لتعليم , املفردات وسيلة فقط

وبالطبع ,  األجنبة ما هو إال تعلّم مفرداااللّغةشائع بني الناس هو أن تعلّم 
معرفتها غري أن .  األجنبيةاللّغةالأحد ينكر ما للمفردات من أمهية يف تعلّم 

فهي ليست أهم الدالالت املطلوبة ملعرفة عناصر , وحدها جبانب أا غري كافية
   ٣٧.اللّغة

ولكي يستطيع اإلنسان . اللة يستعملها اإلنسان متعلقة بالدالّيتاملفردات 
.  أن يكون ملما بداللتها أو معانيهاالبد األجنبية اللّغةأن يفهم مجلة واحدة من 

  . الكلمة من سياق لغوي إىل آخروقد يتغري معىن 
إذ , م الكلمة اجلديدة دون سياقليس من املقبول أن نقد, ففي التدريس

ألن,  من تقدميها يف سياق حيدد املعىن املقصود منهاالبد ي تغيري السياق قد يؤد
ففي االختبارات أيضا ليس من املقبول عن معىن كلمة , وباملثال. إىل تغيري املعىن

  . من االستفسار عن معناها وهي يف سياق كاملالبدبل , معزولة

                                                 
٣٦Radliyah Zaenuddin, et.al., Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa 

Arab (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, ٢٠٠٥), hlm. ٨٩.  
 م ١٩٨٨- هـ١٤٠٩جملة أملوجه العدد الثاين ,  املفرداتتدريس, حممد حاج حسن ٣٧

  ٤٢ص 



 

 ٣٢ 

  مبادئ تقدمي املفردات-أ
ات يف طريقة القواعد  األجنبية وبالذّاللّغةقليدية لتعليم الطرق التشاع يف 

والترمجة اختيار املفردات التراث األديب املتداولة بني كتاب الفصحى وذلك ألن 
تاب وتوظيف املفردات الواردة يف ني يطلب منهم حماكات هؤالء الكالدارس

وهذا االختيار عليه مآخذ عديدة ذكرها حممود فراج عبد , النصوص األدبية
  :احلافظ منها

هذه املفردات غري شائعة وفرصة توظيفها فيما بعد يف مواقف  -١
   اهلمة  - استنهض – النجم –يستغيث : االتصال حمدودة ومثال ذلك

دة عن البيئة الثقافية واالجتماعة غالبا ما تكون هذه املفردات بعي -٢
  النعامة – الصمصام – الصحراء –اجلمل : للدارسني مثل

 البالغية مثل ااز الصوراالستعمال األديب للمفردات تكثر فيه  -٣
والتشبيه واإلطناب والطباق وهذه استعماالت خاصة ميكن تعليمها 

 ٣٨.مؤخرا بعد تدريس االستعماالت العامة للمفردات

 دراسات للتعرف على إجراءقام املختصون ب, ب هذه املثالبولتجن
 العربية وذلك بدراسة لغة الصحافة واإلذاعة وكتب اللّغةاملفردات الشائعة يف 

 العربية للمبتدئني وذلك بغرض االستفادة من هذه املفردات يف تأليف اللّغةتعليم 
 املفردات الشاذة الغربية كتب لتعليم العربية للناطقني بغريها وبالتايل جتنب تقدمي

  .املهجورة
وبالرغم من أنه اشترط أن تضمن املفردات الشائعة االستخدام واملتداولة 

 مفهوم الشيوع والتواتر ال يكفي ه اتضح أنّ أن األجنبية إالّاللّغةيف برامج تعليم 

                                                 
  .٣- ٢: ص, مرجع سابق, حممود فراج عبد احلافظ وأصدقاؤه ٣٨



 

 ٣٣ 

وحده كمعيار الختيار املفردات ألن املفردات األكثر شيوعا هي املفردات 
وسبب تواترها هو أن اجلملة ال تستقيم بدوا وليس لقيمتها ) الوطنية (النحوية

مثل حروف اجلر وأدوات النفي وأدوات العطف, اللية الد.  
كما اتضح أن كثريا من املفردات الشائعة هي مفردات عامية وذلك مليل 
املتحدثني إىل السهولة فضال عن قوائم الشيوع كثريا ما ختلو من املفردات 

ولذلك مت اللجوء إىل . سوسة وذلك ألن نسبة تواترها ضعيفة وغري ثابتةاحمل
ا حمسوسة ومفيدة و يقل شيوعها نسبيا وكالّيتأي " املتاحة"مفهوم املفردات 

ويلزم معرفتها لفهم النصوص لذا حيبذ أن تكون يف متناول الفرد للوفاء بأغراض 
  . االستعمال اللغوي
 بعض ااالت املهمة يف احلياة وأضيف مت حتديد" املتاحة"ولتحديد 

وهذه , الشائع من املفردات املتداولة يف هذه ااالت إىل قائمة املفردات الشائعة
  : ااالت هي

  األطعمة واألشربة -١
 املطبخ ومعداته -٢

 املرتل وأثاثه -٣

 املدرسة -٤

 املدينة -٥

 القرية والريف واحليوانات واعمال الزراعة والبستنية -٦

 أجزاء اجلسم -٧

 البسامل -٨



 

 ٣٤ 

ساس فما أ. عليك أن ختتار منها وتنتقي نفسها و كم كبري تعطيكاللّغة
 العربية للناطقني بلغات أخرى؟ هناك اللّغةإختيار املفردات يف برنامج لتعليم 

  :جمموعة من األساس ذكرها رشدي أمحد طعيمة فيما يلي 
ة شائعة اإلستخدام على غريها  نفضل الكلم(frequency) :التواتر -١

 الّيتوتستشار فيها قوائم املفردات . مت متفقهة معها يف املعىنمادا
  .  منهاأجرت حصرا للكلمات املستعملة وبينت معدل تكرار كلّ

 تستخدم يف أكثر من الّيت تفضل الكلمة (range) :التوازع أو املدى -٢
قد تكون الكلمة ذا .  توجد يف بلد واحدالّيتبلد العرىب على تلك 
 مرتفع ولكن هذا التكرار املرتفع ينحصر يف بلد تكرار عال أو شيوع

 تلتقى بنظم البالد العربية على الّيتلذا يفضل أن ختتار الكلمة . واحد
 تفيد يف هذا معجم الرصيد اللغوى  الّيتومن املصادر. إستخدامها

 الّيت أعدته املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الّذيللطفل العرىب و
ول العربية موزعة سنة األطفال العرب يف خمتلف الدوردت على أل

 .حسب شيوعها أو تواترها وحسب توزيعها أو مداها

 تكون يف متناول الفرد الّيت تفضل الكلمة (availability) :املتحاية -٣
ويقاس هذا بسؤال .  تؤدي له معىن حمدداالّيتجيدها حني يطلبها و
 . االت معينة يستخدموا يف جمالّيتالناس عن الكلمات 

 تكون مألوفة عند األفراد على الّيتتفضل الكلمة  (familiarity): األلفة -٤
تفضل بال شك " مشش"فكلمة . الكلمة املهجورة نادرة اإلستخدام

 .وإن كانا متفقني يف املعىن" ذكاء"كلمة 

٥- مولالش: (coverage) تغطى عدة جماالت يف وقت الّيتفضل الكلمة ت 
أفضل " بيت"فكلمة . ال ختدم إال جماالت حمدودة الّيتواحد عن تلك 



 

 ٣٥ 

وإن كانت بينهما فروق دقيقة إال أا " مرتل"يف رأينا عن كلمة 
إن كلمة بيت .  يف املستويات املبتدئة خاصةالدارسفروق ال م 

, بيتنا: تعطى عددا أكرب من ااالت ولننظر يف هذه اإلستخدامات 
 . اخلبيت القصيد, بيت العنكبوت, )ةالبوصل(بيت العربة , بيت اهللا

 تشيع حاجة معينة عند الّيت تفضل الكلمة (significance) :األمهية  -٦
 . قد ال حيتاجها أو حيتاجها قليالالّيت على تلك الكلمة العامة الدارس

وذا املنطق يفضل تعليم . تفضل الكلمة العربية على غريها: العروبة -٧
بدال من " املذياع"و. ن التليفونبدالً م" اهلاتف" كلمة الدارس

يسمى يف املغرب ( الراديو واحلاسب اآلىل بدال من الكومبيوتر
جد كلمة عربية تفضل فإذا مل تو). باحلاسب ويف اجلزائر بالرتاب

 الّيتوأخريا تأتى الكلمة األجنبية , التلفاز على التلفزيون: املعربة  مثل
الطبع باحلرف العرىب مثل على أن تكتب ب, ال تقابل هلا يف العربية

 ٣٩"ڤيديو"

 واملعايري ئاملباد أيضا ناصر عبد اهللا الغايل و عبد احلميد عبد اهللاوقدم 
  ٤٠: ينبغي أن يستند إليها املدرس عند اختيار املفردات هي الّيتوالشروط 
ويقصد به املفردات األكثر شيوعا من غريها       : مراعاة مبدأ الشيوع     -١

 .يف الكتابات املعاصرةيف االستعمال اليومي و

ويقصد بالشمول هنا أن تتضمن املفـردة الواحـدة         : مبدأ الشمول  -٢
معاين متعددة حبيث تغين كلمة عن تعلم عدد كبري مـن املفـردات             

                                                 
  ٦٢٠- ٦١٩: ص, مرجع سابق, رشدي أمحد طعيمة ٣٩
ية لغري الناطقني التعليمأسس إعداد الكتب ناصر عبد اهللا الغايل، عبداحلميد عبد اهللا،   ٤٠

  ٨٧-٨٠. ، ص١٩٩١), ر الغايلدا: ، الرياضبالعربية



 

 ٣٦ 

 )املوزوغريها-التفاح-الربتقال(اللغوية مثل كلمة فاكهة فهي تشمل 

ل ويقصد به مكان اسـتعما     : اللّغةمبدأ االنتشار أو جمال استعمال       -٣
-يـشتري (الكلمة مع كلمة خمتلفة يف جماالت متعددة، فكلمة مثل          

-القلـم -املـرتل -الكتاب:( تستعمل مع كلمات كثرية مثل      ) يبيع
 ).الطعام-السيارة

 تكون قريبة يف حياة     الّيتويقصد ذا الكلمات    : القرب واملالصقة    -٤
فقد تكـون أمثـال هـذه       . صاحب،معلم، كتاب :  مثل   الطّالّب

 . شائعة ولكنها قريبة هلم يستخدمها باستمرارالكلمات ليست

 يف بعض   الدارس العربية مع لغة     اللّغةويقصد به اشتراك    : االشتراك   -٥
 )أستاذ -مسطرة-كرسي:( املفردات مثل كلمة 

 العربية مليئة باـاز،وحني     اللّغة: مبدأ الكلمات احلقيقية مث ازية       -٦
، ألن الكلمات اازية حتتاج     االختيار ينبغي تقدمي احلقيقية قبل ااز     

 .إيل عمق يف الفهم

 الّـيت ويقصد بذلك احلرص علي تقدمي املفردات       : فصاحة الكلمة    -٧
اخللوص من تنافر احلروف،    -: منها الّيتتتوافر فيها شروط الفصاحة و    

 اخللوص مـن الغرابـة      –ألن تنافر احلروف ميثل مشكلة يف النطق        
كلمة كأن تكون كلمة سوقية  واخللوص من االبتذال لل    –. والوحشة

 .أو غري ذلك

وحيدد سهولة نطق الكلمـة أو      : مبدأ سهولة نطق الكلمة وكتابتها       -٨
عدد حروفها، فكلما قل عـدد حـروف        )١:صعوبتها عوامل منها    

مدي اشتمال حـروف    ) ٢. الكلمة سهل نطقها وكتابتها والعكس    
لمـة  توافق نطق الك)٣. الدارسالكلمة علي حروف متشاة يف لغة   



 

 ٣٧ 

اشتمال الكلمة علي عدة مقاطع يؤثر علي نطقهـا         ) ٤.مع كتابتها 
 ال تنطق وتكتب متثل صعوبة يف نطـق         الّيتاحلروف  ) ٥. وكتابتها

 تنطق وال تكتب تؤثر     الّيتالكلمات وكتابتها، وكذلك فإن احلروف      
احلروف املتشاة يف الرسم ) ٦.أيضا يف نطق الكلمة وصعوبة كتابتها

وصـل احلـروف    ) ٧). ن-ث-ت-ب/ذ-د/خ-ح-ج(والتنقيط  
 .وفصلها يؤثر يف كتابة الكلمات

ويرتبط هذا املبدأ باملباديء السابقة     :مبدأ التدرج والتنوع والتكرار      -٩
تقدمي املفردات األكثر شيوعا واستخداما     : ويقصد بالتدرج   . ذكرها

نطقًا وكتابة، مث األقل شـيوعا وسـهولة يف         :وأيضا األكثر سهولة    
 والكتابة، وكذلك التدرج من احملسوس إيل ارد ومن األصل          النطق

تقدمي املفردات املتنوعة من حيث     : كما يقصد بالتنوع    . إيل املشتق 
 .امسيتها وفعليتها وحرفيتها مبعدل من التوازن والتعادل بينهم

 الداللة -١:وهناك أنواع خمتلفة للداللة منها : مبدأ داللة الكلمة  -١٠
 حتدد معين الكلمة لغوياً يف كل ما الّيتوهي : عجمية األساسية أو امل

وهذه ومرتبطة بنوعية :  الداللة الصرفية -٢. يستعمل من اشتقاقاا
وهذه تفيد يف معرفة املفردة :  الداللة السياقية-٣. بنية الكلمة

 حتوي أكثر من الّيتوحتديد معناها من السياق وخاصة للمفردات 
 الداللة -٤.  حيدد معين واحدا هلاذيالّ، فإن السياق هو .معين

وهذه حتديد معين الكلمة اجتماعيا عندما حتل يف موقع : النحوية 
 .حنوي معني

ويقصد ذا املبدأ اختيار املفـردات ذات اإلحيـاء         : مبدأ الثقايف    -١١
 . مرتبطة بالثقافة اإلسالمية)صوم-زكاة-جهاد: (الثقايف فكلمة



 

 ٣٨ 

  ت  أساليب توضيح معىن املفردا -ب
  :من املمكن تقدمي معىن الكلمة بعدة وسائل منها

جيري هنا توضيح معىن الكلمة اجلديدة عن طريق : االقتران املباشرة -١
ويستخدم هذا األسلوب يف توضيح . اقتراا مبا تدل عليه مباشرة

 توجد مدلوالا يف غرفة الصف أو ميكن الّيتمعاين الكلمات 
, كرسي: ك الكلمات اآلتيةمثال ذل. إحضارها إىل غرفة الصف

, حائط, حقيبة, ورقة, قلم, كتاب, مسطرة, معلّم, ولد, باب
 .  نافذة, أرض, سقف

إذا كان من غري املمكن إحضار الشيء ): الوسائل البصرية(ة الصور -٢
فمن املمكن استخدام , ذاته أو املدلول عليه ذاته إىل غرفة الصف

ة ضوئية أو جمرد ورالصوقد تكون . صورته لتوضيح معىن الكلمة
فإذا أردنا توضيح . رسم تقرييب أو صورة متحركة أو صورة ثابتة

لن نكون قادرين على إحضار فيل أو ) حوت(أو ) فيل(معىن كلمة 
وسيكون كافيا أن حنضر صورة للفيل أو . حوت إىل غرفة الصف

 .احلوت

بعض الكلمات يستحسن توضيح معناها باحلركة وخاصة : التمثيل -٣
, مشي, مثال ذلك الكلمات ركض. نت الكلمات أفعاالإذا كا
مثل هذه الكلمات يسهل . وقف, جلس, تكلم, ضحك, ابتسم

 .توضيح معناها عن طريق التمثيل احلركي

من املمكن توضيح معىن الكلمة إذا وضعناها يف سياق : السياق -٤
, مثال ذلك الكلمات شجاع. لغوي يؤدي إىل كشف معناها



 

 ٣٩ 

: ومثال ذلك يف السياق. حلم, كرم, ربص, حليم, كرمي, صبور
 .هو ال خياف إىل أمريكا, أمحدي جند رجل شجاع

يتضح معىن الكلمة إذا ذكرنا كلمة , يف بعض احلاالت: الترادف -٥
ترادفها يف املعىن ومتاثلها يف الوظيفة النحوية بشرط أن تكون هذه 

حيث ال جيوز أن نشرح كلمة جديدة , الكلمة مألوفة لدى الطالب
ويالحظ هنا أنه جيب أن تكون . استخدام كلمة جديدة أخرىب

 .وللحرف حرفاً, ولالسم امساً, الكلمة املرادفة للفعل فعالً

من املمكن توضيح معىن الكلمة بذكر كلمة مضادة هلا مماثلة : التضاد -٦
هلا يف الوظيفة النحوية بشرط أن تكون هذه الكلمة مألوفة لدى 

,  كسول–جمتهد ,  خبيل-كرمي , رد با-حار : مثال ذلك. الطالب
 . كافر–مؤمن ,  خطأ–صواب ,  ظهر–اختفى 

. من املمكن شرح بعض الكلمات عن طريق التعريف: التعريف -٧
فاحلوت مثال أضخم حيوان حبري والطائر حيوان له جناحان 

 .تساعدانه على الطريان

من املمكن شرح بعض الكلمات عن طريق ترمجتها إىل : الترمجة -٨
 الّيتوخاصة عند شرح الكلمات ,  يتقنها الطالبالّيت األم اللّغة

 وهذا آخر أسلوب ميكن ٤١.يصعب توضيح معانيها بالطرق األخرى
إن على املعلّم أال يتعجل يف . أن يلجأ إليه املعلّم لتوضيح معىن الكلمة

هذا األمر ولقد يرى البعض اللجوء إىل ذلك يف بداية األمر اختصارا 

                                                 
, اململكة العربية السعودية: الرياض(,  العربيةاللّغةأساليب تدريس , حممد علي اخلويل٤١

   .٩٦-٩٥ص  ) م١٩٨٩ -هـ ١٤١٤



 

 ٤٠ 

إال أن هذا البعض يغفل عن شيء أهم وهو اللجوء . للوقت واجلهد
يترك من اآلثار اجلانبية ما يثري , قبل الترمجة, إىل اخلطوات السابقة

 .العملية وينمى القيم واالجتاهات ويكسب املهارات

واملعلّم الكفء يعمل على .  العربية بظواهر االشتقاقاللّغة اللّغةوتتميز 
ويساعد االشتقاق يف . ناء احلصيلة اللغوية لطالبهاالستفادة من هذه الظاهرة يف ب
فعند ورود كلمة مكتوب مثال يستطيع املعلّم . توضيح معاين الكلمات اجلديدة

وما يشتق من هذا األصل من كلمات ذات صلة بالكلمات ) كتب(بيان أصلها 
  ٤٢).اخل... مكتبة , كتاب, كاتب (اجلديدة 

 تعينهم على الّيتستراتيجيات ويزود املعلّم الكفء طالبه ببعض اال
على اعداد قوائم بالكلمات ) فيما خيص املفردات(وميكنه تشجيعهم . التعلّم

 كثريا؛ فالتسجيل املنظم الطّالّبوهذا القوائم تساعد . اجلديدة أوال بأول
ويساعدهم على , املكتوب هلذه الكلمات يسر عليهم حفظها واستخدامها

ومن األفضل تسجيعهم على تسجيل الكلمة . باينةمراجعة ما كتبوه يف فترات مت
إال يف حاالت (وال تسجعهم على ترمجة معىن الكلمة . يف سياق يوضح معناها

واإلطار الثقايف ,  وردت فيهالّذيوعندما تكون الترمجة مطابقا للسياق ) خاصة
  . تعرب عنهالّذي

  :وهذه هي  أحد طرائق عرض املفردات األساسية
  )إذا كان هناك صور (الصور إلقاء نظرة على كل بالطّالّاطلب من  -١
 .ة األوىل فقطالصوراطلب منهم التركيز على  -٢

                                                 
 العربية لغري اللّغةدروس الدورات التدريبية ملعلّمي , عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ٤٢
, ؤسسة الوقف اإلسالمي و مشرع العربية للمجتمعم: رياض() اجلانب النظري( الناطقني ا

  .٤٦: ص)  هـ١٤٢٤



 

 ٤١ 

  .الطّالّببينما يستمع , انطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً -٣
واطلب منهم اإلعادة مجاعيا , انطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً -٤

  . بعدك يف كل مرة
  ٤٣.وصوب أخطاءهم,  فرديا لنطق الكلمةالطّالّباختر بعض  -٥
 األجنبية يف أساليب وتوقيت عرضها على اللّغةوختتلف طرق تعليم   
 قوائم طويلة من الطّالّبفالطرائق التقليدية تنص على إعطاء , نيالدارس

املفردات األدبية ومعانيها القريبة وابعيدة ويطلب منهم مسبقا حفظها يساعدهم 
القيام بكتابة املواضع اإلنشائية ويف طريقة ذلك على فهم نصوص القراءة  مث 

 اللّغة اهلدف وما يقابلها باللّغةني قوائم مفردات الدارسالقواعد والترمجة يعطي 
  .األم ويطلب منهم استظهارها حىت تعينهم على تدريبات الترمجة

أما الطرق احلديثة فتخالف هذا اإلجتاه وترى أن فصل املفردة عن   
 على حتضري مجلة ركيكة وا هجنة يف الدارسا سيؤدي بالتركيب املناسب هل

 بتعليم املفردة يف سياق –كما اسلفنا –التعبري الشفهي والكتايب لذا توصى 
أو يف ) خصة يف املستوى األول(ويفضل أن يكون ذلك يف حوارات , حمددة

 اللّغةوعادة يتم تقسيم درس . نص قرائى أومسموع يف املراحل الالحقة 
  :بية إىل مراحل تشمل األجن

  االستماع حلوار -١
 توضيح معاين املفردات والتراكيب اجلديدة -٢

  التكرار والتدريب على النطق -٣
  تقدمي أسئلة االستيعاب والفهم -٤

                                                 
  .٤٦ ص املرجع  ٤٣



 

 ٤٢ 

  استغالل املفردات والتراكيب -٥
   ٤٤التدريبات -٦
 الّذيويعتقد أن احلوار يكسب املفردات معاين حمددة الرتباطها باملوقف   

وار تظهر فيه يوضوح األساليب اللغوية املختلفة كالتقرير ترد فيه كما أن احل
كذلك فإن تعليم املفردات يف احلوار , واالستفهام والنفي والتعجب والطلب

  .تعليما حمسوسا ومفيدا ودقيقا
جيب أن ال يكتفي املعلّم بتوضيح معاين املفردات اجلديدة والتراكيب بل   

 يقوم فيها املعلّم الّيتوهي اخلطوة " االستغالل"عليه أن يهتم أيضا مبرحلة 
 سبق تعلمها يف احلوار ويقوم بالتأكيد من الّيتباستخراج املفردات والتراكيب 

ني استعماهلا يف مجل ومواقف الدارسني واستعام هلا مث يطلب من الدارسفهم 
 .       شبيهة مبا ورد يف النص

  :ومن أمثلة لتدريب املفردات كما يلي 
  ات املواءمةتدريب   -١

 أن يوائم بني املفردات املتشاة الدارسيطلب يف هذا التدريب من 
  . ختالفها يف وجه من الوجوهالّيتويتعرف غلى املفردة 

  :استخراج الكلمة الغريبة يف اموعات التالية: مثال
  كرسي       بقرة – كرسي – حصان –محار ) ١
  ينام         يكتب– ينام – يدرس –يقرأ ) ٢
  سيارة       سيارة– بطيخة – تفاحة –تقال بر) ٣
  بندقية         باب– نافذة – ستارة –بندقية ) ٤

                                                 
  ٦: ص, مرجع سابق, حممود فراج عبد احلافظ وأصدقاؤه ٤٤



 

 ٤٣ 

  فاعل         فوق– حتت – فاعل –إىل ) ٥
  الترادف   -٢

  : حتتها خطفي اجلمل التاليةالّيتهات املرادف للمفردات 
 يستيقظ     حممد من النوم مبكرا كل صباحيصحوا )١

  الفوز    لرياضية يف املسابقة االنجاح الطّالّباستطاع  )٢
     الكتب من رفوف املكتبةالطّالّب يأخذ )٣

 يتناول  

 ميشي           احلديقة حممد يفيتجول )٤

 يقعد         حسن على الكرسيجيلس )٥

  التضاد   -٣
  صل بني املفردات املضادة يف املعىن يف القائمتني خبط

  ينام          مسني
  عاد         يصعد
  قصري         جمتهد
  جاهل         طويل

  جيرى        يصحو 
  حنيف          سافر
    يرتل         جائع
  سهل          يقف
  كسول          عامل
  شبعان          أمام

  خلف        صعب



 

 ٤٤ 

  تدريبات التكملة   -٤
 أجزاء الكالم أي الطّالّبدف هذه التدريبات إىل إكساب 

 تتكون منها اجلملة مثل األمساء واألفعال والظروف الّيتاملفردات 
,  إكماهلادارسالواألحوال وفيها حتذف بعض املفردات ويطلب من 

  :كمل اجلمل اآلتية بالكلمات املناسبة من القائمة: مثال
  األمل  .....تناولت طعاما كثريا ألنين كنت أشعر بـ  )١
  احلر    ذهبت إىل الطبيب..... عنما شعرت بـ  )٢
  اجلوع      أنام داخل الغرفة..... عندما يأيت  )٣
  الدواء  عندما عاد ولدها من السفر..... شعرت األم بـ  )٤
  الربد      .....أىل الصيدليية لشراء ذهبت  )٥
  السعادة    شديدا..... أنام خارج الغرفة عندما يكون  )٦

  تدريبات التتمة -٥
ني املفردات الوظيفية الدارسميكن أن تستغل هذه التدريبات يف تعليم 

 ال تستقيم اجلملة بدوا وكذلك يف تعليم أدوات الربط بني الّيت
  :حروف اجلر: مثال, ر والضمائرأجزاءها مثل احلروف العطف واجل

 .....الدوافع  .....  وسلمأروع مواقف الرسول صلى اهللا عليه ما   
, ففي دعوته أمران هامان مها اإلخاء واملساومة, املبادئ االنسانية 

مث , .....املسلمني .....  اهللا عليه وسلم لقد آخى الرسول صلى
,  الدين.....ني اخوة أن املؤمنكما قرر ,  املدينة.....آخى بينهم 

  . اإلنسانية .....لبشر مجيعا اخوان وأن ا
  .يف , يف , يف , يف , بني , عن , يف :   اإلجابة

  



 

 ٤٥ 

  تعليم املفردات من خالل مهارة الكتابة   -ج
 :مفهوم الكتابة  -١

ميكن تعريف الكتابة بأا حتويل األصوات اللغوية إىل رموز خمطوطة على           
ها بقصد نقلها أىل اآلخرين مهما تنـاءى الزمـان          الورق أو غريه متعارف علي    

   ٤٥.واملكان وبقصد التوثيق واحلفظ وتسهيل نشر املعرفة
 أمهية الكتابة -٢

، وهي االستماع، والكـالم، والقـراءة،       اللّغةتعترب الكتابة فنا من فنون      
والكتابة، مث التراكيب اللغوية، والعالقة بني هذه الفنون عالقة عضوية، عالقـة            

وتأثري، والصالت بينها متداخلة، والكفاءة يف فن ينعكس علـي الفنـون            تأثر  
  .األخر، كما أن التعثر يف أحدها يؤثر يف اآلخر

ي من خالل فروع ثالثة وهي التعبري،       التعليمويتم تعليم الكتابة يف نظام      
اخلط، واالمالء، وهذا التقسيم تقسيم تعسفي، أو باألحري هو تقسيم خيـضع            

 وحدة متكاملة، أي جمموعة من      اللّغةيس املتبعة للمادة، وذلك ألن      لطريقة التدر 
  . تتكامل مع بعضها البعضالّيتاملهارات 

 تعلم مـن خالهلـا      الّيتومما يدل علي طبيعة التكامل بني الفروع الثالثة         
الكتابة يف اطار العمل املدرسي، أن اخلطأ يف عرض الفكرة قد يكون سـببا يف               

يؤدي إيل قلب املعين، بل إن رسم احلروف رمسـاً غـري            عدم وضوحها، ورمبا    
صحيح تتعذر معه قراءا وترمجتها إيل مدلوالا الصحيحة، وأن اخلطأ يف رسم            

، يـؤدي إيل    اللّغـة  اتفق عليها أهل     الّيتالكلمات رمساً هجائيا سليما بالطريقة      

                                                 
   ٢٠٥: ص) ١٩٩٣, دار األندلس: حائل(, املهارات اللغوية, حممد صاحل الشنطي٤٥



 

 ٤٦ 

التواصل أو اضطراب كبري يف فهم املعين وادراك املضمون، فيؤدي ذلك إيل سوء    
   .انقطاعه بني القارئ والكاتب

   خطوات تعليم الكتابة-٣
تتدرج تعليم الكتابة من رسم احلروف األجبدية إىل التعبري احلر وهـذا            

  :بقتضى املرور باملراحل التالية 
   للكتابةإلعدادمرحلة ا  ) أ

يعتقد املختصون يف تعليم اللغات األجنبية أنه قبـل أن ميـسك            
 ويشرع يف الكتابة يلزم اعداده مسبقا للقيام ـذا           بالقلم الدارس

  :النشاط وذلك بتدريبه على اآليت 
, االستماع لألصوات واكتساب القدرة على التمييز بينـها       ) ١

 ال ختتلف   الّيتصوات املتشاة   األ(وخاصة الثنئيات الصغرى    
  : مثل) إال يف صفة واحدة فقط يف املخرج أو الكيفية

     ت   ط     د   ضس   ص    ع   غ    
  ق   ك      ز   ظ    ز     ذ     ط   ظ  
وهذه التدريبات مهمة ألنه اتضح أن كثريا مـن األخطـاء             

الكتابية سببها عدم القدرة على االستماع اجليد والتجهيز بني         
  .اللّغةأصوات 

  :تدريب عضالت اليد) ٢
ي من يعترب هذا التدريب أهم مراحل اجلانب اآليل أو امليكانيك  

 بغريها قد حيتاج لدربـة      طقا العربية الن  اللّغةالكتابة ودارس   
ومران طويل يف هذه اجلانب إذا كان اجتاه الكتابة يف لغته األم 

  .خيالف اجتاه الكتابة يف العربية



 

 ٤٧ 

  مرحلة الكتابة  ) ب
ومبـا أن   . هي مرحلة ربط الرموز الكتايب بالصوت املنطوق      

أا تطلب عناية خاصـة     , اللّغةالعالقة بينهما عالقة بني أهل      
  . واملعلم على حد سواءالدارسوصربا وممارسة من جانب 

  مرحلة اإلمالء  )  ج
  :سيقتصر عرضنا يف هذه املرحلة على نوعني من اإلمالء

يقوم املعلم مبناقشة نص قرائي     , يف هذه النمط من النشاط     )١
ني للنص واسـتيعام    الدارسقصري وبعد التأكيد من فهم      

, بهم على قراءته مث يقوم بإمالئـه علـيهم        يقوم بتدري , له
وينبغي أن يتم التركيز فيه على املعىن حبيـث ال تقـدم            

قائدة ون رد أا توافق     الدارسمفردات جديدة ال يعرفها     
كما ال ينبغـي    , إمالئية يريد املعلم تدريب الداسني عليها     

, أن اليتجاوز الفترة املختصة لإلمالء مخس عشرة دقيقـة        
ي يتسع باقي وقت الدرس ألنشطة لغوية أخري        وذلك لك 

مثل قراءة النص اإلمالئي والتدريب على كتابة اجلمـل         
الصعبة الواردة يف النص و شرح القواعد اإلمالئية املتعلقة         

  .نيالدارسا مث تصويب أخطاء 
 اإلمالء اإلختباري )٢

ـ يهدف اإلمالء اإلختباري إىل تدريب       ني علـى   الدارس
تارة من خالل نصوص متلى علـيهم مل        قواعد إمالئية خم  

  .يطلعوا عليها من قبل
  



 

 ٤٨ 

  مرحلة التعبري )  د

 مثل املفردات والنحو اللّغة التعبري هو القدرة على استعمال عناصر 
وهو ما يعرف باجلانـب العقلـي       , والتراكيب استعماالصحيحا 

يلزم البعد بالتعبري املقيد    , ني على التعبري  الدارسولتدريب  , للكتابة
  .تم االنتقال تدرجييا إىل التعبري احلرمث ي
  التعبري املقيد أو املوجه) ١

 يف هذه املرحلة إىل كتابة مجل متـصلة         الدارسيوجه املعلم   
مسبقا حبيـث ال تتـرك      وفقرات وحوارات أعدت إطارا     

للدارس فرصة العميق يف الكتابة ومل يتم إعداده هلا إعـدادا           
صد ذا التوجيـه جتنيـب      ويق. كافيا ومل يتقن مهاراا بعد    

 الوقوع يف األخطاء وخاصة اهلجنة بسبب التقل من         الدارس
  . يف هذه املرحلةالدارس يكون تأثريها قويا على الّيتلغة األم 

  اعيالبدالتعبري احلر أو ا ) ٢
تعبري القدرة على كتابة موضوع إنشائي كامل بدون أخطاء           

ون حىت  الدارس يبلغه   يف املفردات أو النحو هدفا مثاليا قد ال       
بعد االنتهاء من املرحلة الثانوية أو اجلامعـة ولكـن بعـض          

ني الدارسميكن حتقيقها إذا ما مت إعداد       ألهداف هذا النشاط    
 تسمح هلم   الّيتإعدادا جيدا بتزويدهم باملفردات والتراكيب      

بالقيام ذا العمل ومن أهداف التعبري احلر التعـرف علـى           
فبعضهم يواجه صعوبة   , كل على حدة  , نيالدارسصعوبات  

يف تعريف األفعال واألمساء والبعض اآلخر قد يشكل تطبيـق         



 

 ٤٩ 

قاعدة حنوية معينة مشكلة بالنسبة له وكل ذلك يعني املعلـم           
  .ني على تطوير مهارم اللغويةالدارسعلى مساعدة 

   اختبارات املفردات-د
. ملقدرة اللغوية للطالبجزءاً رئيسياً من ا) أي الكمات(تشكل املفردات   

ولكن السؤال . وهناك عدة طرق لقياس املفردات سنذكر أمهها يف هذا الفصل
أية املفردات نقيس ؟ ليس من املعقول أن حيتوي االختبار على أية : املهم هنا هو 

.  أن يركز على املفردات اجلديدة يف املادة موضع االختبار البدبل , مفردات 
وليس على اختبار , االختبارات ينطبق على مجيع االختبارات وهذا مبدأ عام يف 

  .املفردات فقط 
مفردات نشيطة : املفردات نوعان .  من اإلشارة عليه البدولكن هنا أمر   

املفردات النشيطة هي املفردات نتوقع أن ترد يف كالم الطالب . ومفردات خاملة
املفردات النشيطة نسأل . يضاونتوقع وردها فيما يقرأ أو فيما يسمع أ, وكتابته

أما املفردات اخلاملة فنسأل عن معناها , يف االختبار عن جوانبها التحضريية 
, بالطبع . إذا كانت الكلمة نشيطة ميكن أن نطلب استخدامها يف مجلة . فقط

تصنيف الكلمات إىل نشيطة وخاملة تصنيف مؤقت يعتمد على مستوى الطالب 
 اخلاملة لطالب اخلامس االبتدائي قد تصبح نشيطة فالكلمة. وأهدف املنهج 

  .لطالب السنوات التالية
ميكن , مثل كثري من العناصر اللغوية , املفردات : وهناك جانب آخر   

ميكن أن يطلب االختبار حتضري كلمات أو يطلب . تقاس حتضريياً أو تعرفياً 
  .التعرف على الكلمات الصحيحة من بني عدة كلمات 



 

 ٥٠ 

  ٤٦:دة طرق الختبار املفردات كما ذكرها حممد علي اخلويل وهناك ع  
 اختبار ملء املفردات  ) أ

  )١(مثال 
  .امأل الفراغ بكلمة واحدة من عندك 

 ._______أعلى نقطة يف اجلبل تدعى  •

 .________املنطقة السفلى يف البحر تدعى  •

  .________ يستعمل ضد اجلراثيم يدعى املضاد الّذيالدواء  •

 
إذا كان . أن كل فراغ ميأل بكلمة واحدة فقط ) ١ثال م(يالحظ هنا 

كما يالحظ أن الكلمة .  من فراغني متتليني البداجلواب كلمتني متتاليتني ف
أي ليست كلمة حنوية مثل حروف اجلر أو , املطلوبة هنا هي كلمة حمتوى 

  .وليس تعرفياً , مثل هذا االختبار موضوعي حتضريي . العطف 
 ملرادفاختبار اختيار ا  ) ب

  )٢(مثال 
  : حتتها خط الّيتضع دائرة حول حرف الكلمة املرادفة للكلمة 

  .ثريإنه رجل  

  خبيل-د     كرمي-ج     فقري-ب   غين –أ 

  . تعرفه والبيداءاحلرب والليل  
   الغابة-د    الصحراء-ج     النهار-ب   البحر–أ 

                                                 
-٣٩: ص ) ٢٠٠٠ ,دار الفالح: األردن( االختبارات اللغوية , حممد علي اخلويل ٤٦

٥٨.  



 

 ٥١ 

  اختبار صورة وبدائل ) ج
ة بدائل واحد منها فقط هو هنا تظهر صورة وجبانبها أو حتتها أربع  

  الصحيح 
  )٣(مثال 

  .ة احملاذية الصور تناسب الّيتضع دائرة حول حرف الكلمة 

• :  

  مسكة-د  فيل-ج    نـمر-ب     أسد- أ

• :  

  حيوان-د   زهرة-ج     ثـمرة-ب     شجرة-أ
  اختبار تعريف وبدائل) د

  :كلمات واحدة منها صحيحة هنا تكون الساق تعريفاً والبدائل أربع   
  )٤(مثال 

  :ضع دائرة حول حرف البديل الصحيح 
 ._______ يسلم النقود من املشتري هو الّذيالشخص  •

   امللك-د  أمني الصندوق-ج  السمسار-ب   احملاسب-أ
 ._______طرد اهلواء من الرئتني يف أثناء التنفس هو  •

   خروج-د    اشتنشاق-ج   زفري-ب    شهيق-أ



 

 ٥٢ 

  :اختبار كلمة وتعريفات) ه
يكون الساق كلمة والبدائل أربعة تعريفات واحد منها صحيح هناك   

  ).٥مثال (
  )٥(مثال 
  :ضع دائرة حول حرف البديل الصحيح 

 .___________________التنفس هو  •

  عملية تأخذ ثاين أكسيد الكربون وخترج األكسجني  - أ
 عملية تأخذ النيتوجني وخترج األكسجني  - ب

 عملية تأخذ اهليدروجني وخترج األكسجني  - ج

  ملية تأخذ األكسجني وخترج ثاين أكسيد الكربون ع  - د
  اختبار كلمة ومعان) و

مث يسأل عن معناها يف بدائل , ) أي يف مجلة(توضع الكلمة يف سياق   
ألن مرادف الكلمة كلمة واحدة , وهذا خيتلف عن اختبار املرادف ) . ٦مثال (

  .ولكن معناها قد يصاغ يف عدة كلمات
  )٦(مثال 

 حتتها خط وضع دائرة حول الّيتلصحيح ملعىن الكلمة اختر البديل ا
  :حرف البديل 

  املطر ليلة أمسامر •

  نزل رذاذًا-د  انقطع -ج   نزل بغزارة-  ب  نزل خفيفاً-أ
  
  



 

 ٥٣ 

  اختبار كلمة واقتران) ح
واحد منها فقط يقترن بالكلمة  , أمامها عدة بدائل , هنا تظهر كلمة 

  )٧مثال (
  )٧(مثال 

مة واحد يف كل جمموعة حبيث تقترن تلك الكلمة مع ضع خطاً حتت كل
  .الكلمة الرئيسية

 غرفة,   برتقال, كرسى , سيارة :   أثاث •

 شجرية, شجرة , تفاخة , قرنفلة :   أزهار •

  قلم, فكرة , كتاب , آلة :   قرطاسية •
  

  اختبار كلمات وحقل)ط
ويطلب كتابة حقل هذه , ثالث إىل ست , هنا تظهر جمموعة كلمات   

٨مثال (موعة ا.(  
  )٨(مثال 

  : تنتمي إلية الّذيضع أمام كل جمموعة من الكلمات احلقل 
 حيوانات:     أسد, طائر , كلب , قط  •

  _____:   ورقة , مساحة , مسطرة , قلم  •
  
  :اختبار كلمات وفراغات ) ي

مث تتبعها ,  بديال ٢٠ – ١٠, هنا تظهر جمموعة بدائل من الكلمات   
  .اوي عددها عدد البدائل قطعة فيها فراغات يس



 

 ٥٤ 

  )٩(مثال 
  . يناسبها يف القطعة التالية الّذيضع كل كلمة مما يلي يف الفراغ 

  
  )١٠(مثال 

  .ضع رقم الكلمة يف الفراغ املناسب يف القطعة التالية 
    

توجد جمموعة من الكلمات وقطعة تالية فيها فراغات ,  الّتنييف كلتا احل
وجيوز أن يكون عدد الكلمات أكثر من عدد . يساوي عددها عدد الكلمات 

أما يف املثال . يكتب الطالب كلمة ذاتـها يف الفراغ, ) ٩(يف املثال . الفراغات 
بل يكتب رقمها فقط يف الفراغ , فإن الطالب ال يكتب الكلمة , ) ١٠(

  .املناسب
  :اختبار مزاوجة )ك

دمها على أساس هنا تظهر قائمتان من الكلمات ويطلب املزاوجة بني أفرا  
وجيوز أن ) ١٣مثال (أو االقتران ) ١٢مثال (أو التضاد ) ١١مثال (الترادف 

والزيادة أفضل وأسلم , تتساوى القائمتان يف العدد أو تزيد الثانية عن األوىل 
  .كيال يؤدي اخلطأ الواحد أىل خطأين ) ١٤مثال (

  )١١(مثال 
 ختتاره من القائمة ذيالّضع أمام كل كلمة يف القائمة األوىل مرادفها 

  .الثانية 
  
     



 

 ٥٥ 

  )١٢(مثال 
 ختتاره من الّذيضع أمام كل كلمة يف القائمة األوىل ضدها يف املعىن 

  .القائمة الثانية 
  

  )١٣(مثال 
من احلقل ( تقترن ا الّيتضع أمام كل كلمة يف القائمة األوىل كلمة 

  . ختتارها من القائمة الثانية الّيتو) ذاته
  

  )١٤ (مثال
ضع أمام كل كلمة يف القائمة األوىل رقم الكلمة املرادفة هلا من القائمة 

  .الثانية 
  )٢(قائمة )                                        ١(        قائمة 

 قاحلة-١______                                      وفـي   
   خملص-٢     ______                                  مكتظ 
   عطوف-٣______                                       جدباء 
 مزدحم-٤______                                        جلي   

   هزيل-٥______                                      شفوق 
   واضح-٦______                                       هزيل 

   حنيف-٧                                                          
   منهمك-٨                                                          

  



 

 ٥٦ 

  )١٥مثال (اختبار االستعمال يف مجلة ) ل
  :هنا يطلب أن يستعمل الكلمة يف مجلة تبني معناها   

  )١٥(مثال 
  :ني معناها استعمل كل كلمة مما يلي يف مجلة تب

  ____________________________:مرهم    •

• نطاسي :____________________________  

  
  اختبار الشرح) م

  )١٦مثال (هنا يطب شرح معىن الكلمة   
  )١٦(مثال 

  :اشرح معىن كل كلمة مما يلي 
 _____________________________: الصيدلة •

 _____________________________: العقاقري •

  _____________________________: احلوت •
  :اختبار االشتقاق ) ن

مثال (هنا يطلب استخدام مشتق مناسب من الكلمة مللء فراغ يف مجلة   
  )١٨مثال (أو اختبار كلمة مناسبة مث حتويلها إىل املشتق املناسب ) ١٧
  
  
  
  



 

 ٥٧ 

  )١٧(مثال 
  .اشتق كلمة مناسبة مللء الفراغ يف كل مجلة مما يلي 

 )أسرع.                   (___________ب الولد ذه •

 )احترم.                (___________ وقف الطالب  •

  )قاد.      (لتوجيه السيارة ___________يستخدم  •
   

  )١٨(مثال 
  اختركلمة مناسبة مللء الفراغ بعد حتويلها إىل مشتق مناسب

  .قاد , احترم , أسرع  •
 .      ملدرسة إىل ا___________ ذهب الولد  .١

 .  السيارة ___________ انكسر  .٢

  .     للمعلّم ___________وقف التلميذ  .٣
  اختبار ملء الفراغ املعان) س

هنا يطلب ملء الفراغ بكلمة مناسبة من عند الطالب ولكن يظهر أول   
مثال (أو عدد حروفها , )٢٠مثال (أو آخر حرف , )١٩مثال (حرف فيها 

٢١(  
  )١٩(مثال 

  :لفراغ بكلمة مناسبة مع التقيد بأول حرف مذكور امأل ا
 ال خياف__________ أنه جندي جـ  •

 ذكي___________ خالد بن الوليد قـ  •

  القدس  ____________ صالح الدين األيويب حـ  •



 

 ٥٨ 

    
  )٢٠(مثال 

  :امأل الفراغ بكلمة مناسبة مع التقيد باحلروف األخرية املذكورة 
  ث املرتلي من أثا_________املنضدة و •

  
  )٢١(مثال 

امأل الفراغ بكلمة مناسبة مع التقيد بعدد احلروف املذكور بني 
  :القوسني 

  .اجلمعة يف املسجد ) ٨(________يصلي  •
  

 الثانية يتفقون على اللّغاتتعليم خرباء  كما قد ذكر الكاتب من قبل أن
ا هو  الثانية وشرط من شروط إجياداللّغةأن مطلب أساسى من مطالب تعلم 

  . تعلم املفردات

 

 ومييل بعض اللغويني إىل اعتبارها العنصر اللّغةاملفردات من أهم عناصر 
 يؤدي الّذيومرد ذلك إىل أن املفردة قد تكون العامل الرئيسي , اللّغةاألهم يف 

ولذلك  ٤٧.إىل فهم معىن اجلملة يف موقف االتصال أو يف فهم النص القرائي
  . العربيةاللّغةفية تعليم مفردات جيب علينا أن تم بكي

   
  

                                                 
٤٧ معهد العلوم : جاكرتا (تدريس املفردات, حممود فراج عبد احلافظ وأصدقائه 

   ١: ص)  هـ ١٤١٢, اإلسالمية والعربية



 

 ٥٩ 

  الفصل الثالث
   منهج  البحث

  
  املقدمة
من حيث مدخله  البحث سواءيهدف هذا البحث إىل احلديث عن منهج   

املستخدمة فيه دوات أم من حيث األ, جمتمع البحث وعينتهأم من حيث , نوعهو
  .حتليل البياناتأم من حيث , مع البيانات وطرائقهجل
  

  مدخل البحث ونوعه   : األولاملبحث 
الكمى ونوع البحث هو البحث يف هذه الرسالة ستخدم الباحث ا

 يستخدم الّذيالبحث التجرييب هو ذلك النوع من البحوث . البحث التجرييب
ين وذلك عن التجربة يف اختيار فرض معني يقرر عالقة بني عاملني أو متغري

 الّذيطت كل املتغريات ما عدا املتغري  ضبالّيت املتقابلة طريق الدراسة للمواقف
      ٤٨.يهتم الباحث بدراسة تأثريه

استخدم الباحث يف هذا البحث تصميم االختبار البعدي يف كل من   
ويف هذا التصميم اختار الباحث جمموعتني . اموعتني التجربية والضابطة

عة التجريبية متكافئتني عشوائيا احدمها جتريبية واألخرى ضابطة وتتعرض امو
بينهما ال يدخل هذا املتغري على اموعة ) املستقل(وحدها للمتغري التجرييب 

الضابطة مث جترى عملية قياس بعدي للمتغري التابع يف اية التجربة يف اموعتني 

                                                 
 مناهج البحث يف التربية وعلم النفس, جابر عبد احلميد جابر و أمحد خريى كاظم ٤٨

  ٢٠٠: ص) ١٩٧٨, هضة العربيةلندار ا.: د.د( 



 

 ٦٠ 

وعلى أساس افتراض أن , وقارن بينهما على أساس هذا االختبار البعدي فقط 
حيث تعرضهما ملختلف العوامل املؤثرة ما عدا املتغري اموعتني متشاتني من 

املستقل فإن الفرق بني االختبار البعدي للمجموعة التجريبية واالختبار البعدي 
مث اخترب الباحث داللة هذا . للمجموعة الضابطة يرجع أىل تأثري املتغري املستقل

  .الفرق أحصائها
  :وميكن أن خنلص عناصر هذا التصميم فيما يلي   

  اموعة التجريبية  اموعة الضابطة
  يتم التكافؤ بينهما عشوائيا على أساس السن والذكاء اخل

  استخدام املتغري املستقل  التعرض للظروف العادية
  اختبار بعدي  اختبار بعدي

  حساب الفرق بني متوسطى اموعتني واختيار داللته االحصائية
  

         ٤٩.ر وأمحد خريي كاظمهذا كما قال جابر عبد احلميد جاب
  :ومنوذج البحث كما يلي
 )أ(منوذج اموعة التجريبية 

    
  
  
  

  
  
  

                                                 
  .٢١٣ ص ,املرجع السابق ٤٩

 اموعة
 التجريبية

 حتضري يف الطّالّبشاركة ملفردات مبتعليم ا
 التعليميةالوسائل 

  الطّالّب نتيجة
  يف تعليم اللّغة العربية



 

 ٦١ 

  )ب(منوذج اموعة الضابطة 
  
  
  

  
  جمتمع البحث وعينته : املبحث الثاين 

 والطالبات يف الصف الثاين من الطّالّبيتكون جمتمع هذه الدراسة من 
  . كاملانتان الشرقيةريديبجنونج املدرسة املتوسطة اإلسالمية تا

أو ما )  اناث١٨ ذكور و ٢٢ ( طالب٤٠ة هذه الدراسة يف  عينتنحصر
ك املدرسة البالغ عددهم من تل  يف الفصل الثاينالطّالّبمن جمموعة % ٣٤ميثل 
 وتلك العينة اختارها . يف أربعة فصول) اناث٥٦ ذكور و ٦١ ( طالب١١٧

 مث يقسم إىل ,) طالب من كل فصول١٠( من أربعة فصول الباحث عشوائية
وجمموعة )  اناث٩ ذكور و ١١( طالب ٢٠جمموتني ومها جمموعة ضابطة 

  . بالتكافؤ بينهما على أساس الذكاء) اناث٩ ذكور و ١١( طالب ٢٠جتريبية 
  

    وطرائقهوات مجع البياناتأد: املبحث الثالث 
  : وهيوات جلمع البياناتأدثالث واستخدم الباحث 

أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو (وهو جمموعة من املثريات : ختباراال  -أ 
واالختبار أداة  ٥٠.اعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما) رسوم

                                                 
, دار الفكر: عمان (اساليبه- أدواته-مفهومه: البحث العلمي , ذوقان عبيدات ٥٠

  ١٥٧: ص) ١٩٨٧

 اموعة
 الضابطة

 الطّالّبمشاركة تعليم اللّغة العربية بدون  
 التعليمية الوسائل حتضرييف 

  الطّالّب نتيجة
  يف تعليم اللّغة العربية



 

 ٦٢ 

 االختبار وقام الباحث ذا. راسةئيسية استخدمها الباحث يف هذه الدر
للحصول على البيانات عن تطورات الطلبة فرديا أو ملعرفة مهارم 

 اللّغةية على فهم التعليمرم وتأثري مشاركتهم يف حتضري الوسائل وقد
  .العربية

وهي وسيلة يستخدمها االنسان العادي يف اكتسابه خلرباته : املالحظة -ب 
 ٥١.ومعلوماته حيث جنمع خرباتنا من خالل ما نشاهده وما نسمع عنه

ة طأنش تتعلق بالّيتوسيقوم الباحث هذه املالحظة للحصول على البيانات 
ن يشاركون يف الّذيبة طلواجنازات ال, التعلّم والتعليمالطلبة يف عملية 
 .يةالتعليمحتضري الوسائل 

علومات وبيانات وحقائق ة مالئمة للحصول على املاوهو أد : االستبانة  -ج 
 يستخدمها الّيت وهي جمموعة من األسئلة املكتوبة ٥٢.مرتبطة بواقع معني

ن هم واملستجيبو. ات من املستجبنيعلومالباحث للحصول على امل
 الّيتواملعلومات . يةالتعليمن يشاركون يف حتضري الوسائل الّذي الطّالّب

سيطلبها الباحث هي متعلقة باجتاههم أو رأيهم يف مشاركتهم يف حتضري 
  .يةالتعليمالوسائل 

 
   حتليل البيانات-د

 حصلت عليها الّيتلك البيانات  لتحليل تسيسخدم الباحث أدوات
انات  حتليل هذه البيتاوومن أد, االستبانه  والباحث من االختبارات واملالحظة

                                                 
 ١٤٩: ص  , املرجع نفسه ٥١
  ٤١ :ص , املرجع نفسه ٥٢



 

 ٦٣ 

هذا هو . للفريقنيبارات نتيجة االختتحليل مستوى فروق  لt-testالرمز  هي
  ٥٣: t-testالرمز 
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  :املعاىن
 

Xı        : ١املتوسط يف توزيع املعاينة   

X٢املتوسط يف توزيع املعاينة :        ٢(   

SDı²   : ١نتائج التناوعي يف توزيع املعاينة    
SD٢²   :٢التناوعي يف توزيع املعاينة  نتائج    

Nı   : ١عدد املفردات يف العينة     

N٢  العينةعدد املفردات يف :  ٢  
 استخدمه الباحث لتحليل نتائج االستبيان ما يسمى بالنسبة الّذيوالرمز   

  :املئوية وهي كما يلي
= ن م 

ج
ت

X100   
  :املعاين
  النسبة املئوية=   ن م 
  تكرار االجابة=   ت
  اموع=   ج

                                                 
٥٣ Tulus Winarsunu, Statistik Dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan, (Malang: ٢٠٠٧), 

hlm. ٨٢. 



 

 ٦٤ 

   الرابعالفصل
  الدراسة امليدانية

  
  املقدمة
:  البحث التجرييب والثاينإجراء: األول, حثنيهذا الفصل على املبيشمل   

  .عرض البيانات وحتليلها
   

   البحث التجرييبإجراء : املبحث األول
  :  هذا البحث فيشرحه الباحث كما يليإجراءأما   
  . للمجموعة التجريبية التجربةإجراء) ١  
لقة  املتعالصور أن جيمعوا ة يف هذه اموعة التجريبيالطّالّبمر الباحث أ  

وذلك , ووضعها يف جمموعة, من اجلرائد أو االت املستعملة مبوضوع الدرس
ويف األسبوع التايل علّم .  احلصة الدراسيةالتعاون بينهم خارجب الطّالّبعملها 
 من اموعة التجريبية  الطّالّبمجعها   قدالّيت الصور باستخدام الطّالّبالباحث 
  .من قبل
  .جموعة الضابطة للم التجربةإجراء) ٢  
 الباحث طلب كما الصور يف هذه اموعة ال يشاركون يف مجع الطّالّب  

ضا كما أي يف هذه اموعة الطّالّباموعة التجريبية ولكن علّم الباحث 
  . قد مجعتها اموعة التجريبيةالّيت الصوركانت اموعة التجريبية باستعمال 

  : ما يليوعملية التجربة داخل الفصل ك    
  



 

 ٦٥ 

   العربيةاللّغة يف تعليم ) التجريـيبالتعليم (عملية التجربة
  الطّالّبرها  خضالّيتية التعليمالوسائل باستخدام 

  التعليمعمليات 
  الطّالّب  املدرس

يبدأ املدرس الدرس بالسالم والكالم   -
عن الدرس السابق وعالقته بالدرس 

   . سيعلّمهالّذي

م ويهتمون مبا  السالالطّالّبيرد   -
  .يشرحها املدرس

  
: يقرأ املدرس قراءة حتت املوضوع   -

  مجلة فجملة" املهنة"
قراءة املدرس مجلة  الطّالّبرر كي  -

  .فجملة
 حضرها الّيت الصوريلصق املدرس   -

معاين املفردات  حوضي مث الطّالّب
 باإلشارة إىل والتراكيب اجلديدة

  الصورتلك 

 املدرس ح بتوضيالطّالّبيهتم   -
  الصوروينظرون إىل 

نطق  أن يالطّالّبيطلب املدرس من   -
 املفردات أو التراكيب اجلديدة

  .الصورباإلشارة إىل 

  املفردات أوالطّالّب نطقي  -
 باإلشارة إىل التراكيب اجلديدة

  .الصور
 أسئلة االستيعاب يقدم املدرس  -

  عن املفردات اجلديدةوالفهم 
 لة املدرس أسئالطّالّبجييب   -

  بالكالم
يدرب املدرس طالبة أن جييب   -

  .األسئلة بالكتابة
 أسئلة املدرس الطّالّبجييب   -

   يف دفاترهمبالكتابة
   أجوبتهمالطّالّبجيمع   -  الطّالّبيستجمع املدرس أجوبة   -
خيتتم املدرس الدرس بالسالم واحلث   _

  التعليمإىل اجلد يف 
   السالم الطّالّبيرد   -

    
  
  



 

 ٦٦ 

  :الطّالّبقرأها املدرس و الّذيوهذا هو نص القراءة   
  اَلِْمهنةُ

, ِمنهم مدرِّس وطَاِلب, ِللناِس ِمهن. اَِإلنسانُ مشغولٌ ِبِمهنِتِه اليوِميِة  
بيِت وغَير وطَِبيب وفَالَّح وجنِدي وصحاِفي وتاِجر وأَِديب وصاِنع ورِبيبةُ الْ

ذَِلك.  
   رِّسدِة ِلياِمعِة أَِو الْجسردِإلَى الْم رِّسدالْم بذْهالطّالّب يتعلّم. الطّالّبي 

اِتِهماِمعجو اِرِسِهمدى. ِيف مضرالْم اِلجعفَى ِليشتسِإلَى الْم بالطَِّبي بذْهي . عرزي
هاِرعزم طَاِر. الْفَالَّحاَْألخ ِمن مهطَنو ِدينذُ الْجذُويو . ارباَْألخ اِفيحثُ الصحبي

يؤلِّف اَْألِديب الشِّعر . يِبيع التاِجر ِبضاعته ِفي الدكَّاِن. وينشرها ِفي الْجراِئِد
الْقَاِرئ أَهقْرةَ ِليالِْقصو .الص ِتجنِت ييةُ الْببِبيِغلُ رتشياِنِع وصِفي الْم اجتاِْإلن اِنع

  .ِفي بيِتها
 هي املفردات املوجودة يف هذه الباحث/مها املدرس علّالّيتاملفردات و  

على سبيل , الطّالّب مجعها الّيت الصور املناسبة ب األخرىالقراءة واملفردات
  :املثال
  حفالّ  سمدر  مهندس  أطباء/طبيب  بطالّ/بطال
  ة البيت يبرب  جتار/تاجر  صحايف  أدباء/ أديب  جنود/جند
  جامعة  صانع  مستشفى  مدارس /مدرسة  ف موظّ
  يعاجل  مباين/مبىن   مرضى/مريض  مزارع/مزرعة  دكاكن/دكان
  يشغل   ف يؤلّ  يذوذ   يزرع  يبين
  جرائد/جريدة  إنتاج  مصانع  بضائع  ينشر

  صانع  األخبار/خرب  قصص/قصة  أشعار /شعر  أخطار



 

 ٦٧ 

ويف اللقاء األخري قام الباحث االختبار علي اموعتني التجريبية 
  . والضابطة

  
  عرض البيانات وحتليلها: املبحث الثاين 

 يف حتضري الوسائل الطّالّب مشاركة فعاليةللحصول على املعرفة عن   
ة حسب استيعاب  العربية فيقدم الباحث البيانات احملتاجاللّغةية يف تعليم التعليم
  :فلذلك يقدم الباحث النتائج بني الفصلني.  يف املفرداتالطّالّب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٦٨ 

  ١ اجلدول
   العربية للمجموعة التجريبيةاللّغةنتائج حتصيل تعليم 

  النتيجة  الطالبة/اسم الطالب  الرقم
  ٩٠  نيارورانيت ج .١
  ٨٥  سيغيت هاريانتو   .٢
  ٦٥  عارف رمضان   .٣
  ٤٠  أمحد خباري   .٤
  ٩٠  يكا رشديانةإ   .٥
  ٨٥  حممد سليم   .٦
  ٩٠  سعيدة املريعة   .٧
  ٩٠  سيت حنيفة الصاحلة   .٨
  ٨٥  إيليس روانا ساري   .٩
  ٦٠  حممد عثمان .١٠
  ٦٥  ليندا ماردياين  .١١
  ٦٠  ريسي ووالنداري .١٢
  ٩٠  خري اهللا .١٣
  ٦٠  هجرة روستام .١٤
  ٩٠  حممد ذكي .١٥
  ٦٥  عادي سوريا .١٦
  ٧٠  عصر الثاين .١٧
  ٦٠  خيدر علي .١٨
  ٦٠  ستنريحممد فكر امل .١٩
  ٦٠  حممد رمضاين .٢٠



 

 ٦٩ 

  ٢ اجلدول
   العربية للمجموعة الضابطةاللّغةنتائج حتصيل تعليم 

  النتيجة  الطالبة/اسم الطالب  الرقم
  ٦٥  ديوي رمحوايت   .١
  ٦٥  ديسي آيو ليستاري   .٢
  ٤٠  سوتومو منداال بوترا   .٣
  ٤٠  قريش شهاب   .٤
  ٦٠  يودا أدتيا   .٥
  ٨٥  فجر دوي موالنا إيفتيا   .٦
  ٩٠   سيفتياينأزورا النساء   .٧
  ٤٠  حممد مبني السالم   .٨
  ٧٥  سييت نور جنة   .٩
  ٧٠  فطانة الزهرة .١٠
  ٤٥  لطفية رمحي .١١
  ٤٠  إيروين سوغيانتو .١٢
  ٤٠  نور لينة .١٣
  ٤٠  فيربينا علم أوتامي  .١٤
  ٥٥  حممد غوناوان .١٥
  ٥٠  نور كوسوما وارداين .١٦
  ٤٠  ماريايت .١٧
  ٤٠  اشراف الدين .١٨
  ٧٠  كيكي رامونا .١٩
  ٤٠  حممد شحبان .٢٠



 

 ٧٠ 

ت هذا اجلدول على أن هناك فرق نتائج بني اموعة التجريبية واموعة دلّ
  :الضابطة وهذا يشرحه الباحث  يف اجلدول واخلريطة التايل

   ٣ اجلدول
  مدرج تكرار نتائج اموعة التجريبية واموعة الضابطة

  اموعة الضابطة  اموعة التجريبية
  النتيجة

  (%)النسبة   ارالتكر  (%)النسبة   التكرار
  ٥  ١  ٣٠  ٦  جيد جدا

  ٥  ١  ١٥  ٣  جيد
  ٢٥  ٥  ٥٠  ١٠  مقبول
  ٢٠  ٤  ٠  ٠  ناقص

  ٤٥  ٩  ٥  ١  ناقص جدا
  ١٠٠  ٢٠  ١٠٠  ٢٠  اموع

  :مدرج تكراري
 الضابطة يف تعليمنتائج اموعة التجريبية واموعة يوضح 

املفردات

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

���� ��ا  ���� 
ل��  ��� ��� ��ا 

ا����
�� ا��������

ا����
�� ا������



 

 ٧١ 

.  يف الفصل التجرييبالطّالّبلباحث مدى جناح وبعد تقدمي النتائج فيقدم ا
   :t-testوملعرفته فيقدم رمز االختبار ت 

  
testt − =










−
+
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−
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1

2
1

21

N

SD

N

SD

XX
 

  :املعاىن
 

Xı        : ١املتوسط يف توزيع املعاينة   

X٢املتوسط يف توزيع املعاينة :        ٢(   

SDı²   :١ج التناوعي يف توزيع املعاينة نتائ    
SD٢²   :٢التناوعي يف توزيع املعاينة  نتائج    

Nı   : ١عدد املفردات يف العينة     

N٢ عدد املفردات يف العينة :  ٢  
  :وحلل الباحث البيانات مبساعدة اجلدول التايل

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٧٢ 

  ٤ اجلدول
   يف احلساباموعة التجريبية واموعة الضابطة للمساعدة عرض نتائج

X٢² Xı² X٢  Xı     
٩٠  ٦٥  ٨١٠٠  ٤٢٢٥  
٨٥  ٦٥  ٧٢٢٥  ٤٢٢٥  
٦٥  ٤٠  ٤٢٢٥  ١٦٠٠  
٤٠  ٤٠  ١٦٠٠  ١٦٠٠  
٩٠  ٦٠  ٨١٠٠  ٣٦٠٠  
٨٥  ٨٥  ٧٢٢٥  ٧٢٢٥  
٩٠  ٩٠  ٨١٠٠  ٨١٠٠  
٩٠  ٤٠  ٨١٠٠  ١٦٠٠  
٨٥  ٧٥  ٧٢٢٥  ٥٦٢٥  
٦٠  ٧٠  ٣٦٠٠  ٤٩٠٠  
٦٥  ٤٥  ٤٢٢٥  ٢٠٢٥  
٦٠  ٤٠  ٣٦٠٠  ١٦٠٠  
٩٠  ٤٠  ٨١٠٠  ١٦٠٠  
٦٠  ٤٠  ٣٦٠٠  ١٦٠٠  
٩٠  ٥٥  ٨١٠٠  ٣٠٢٥  
٦٥  ٥٠  ٤٢٢٥  ٢٥٠٠  
٧٠  ٤٠  ٤٩٠٠  ١٦٠٠  
٦٠  ٤٠  ٣٦٠٠  ١٦٠٠  
٦٠  ٧٠  ٣٦٠٠  ٤٩٠٠  
٦٠  ٤٠  ٣٦٠٠  ١٦٠٠  
١٠٩٠  ١١١٠٥٠  ٦٤٧٥٠  

n=٢٠ 

١٤٦٠  
n= ٢٠ 

 
 
 



 

 ٧٣ 

  :كما هو معروف من هذا اجلدول أنّ 
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        = ٢٦٧،٢٥٠ =                                         ٢٢٣،٥٠٠ 
 

 نتيجة االختبار ت مستعينا بالعناصر صىيستطيع الباحت أن حي
  :املذكورة كما يلي
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 ٧٤ 

هذا يوضح وجود فرق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات   
هي أكرب من قيمة ت ) ٣،٦٤٠(اموعتني حيث بلغت قيمة ت احلساب 

؛ %٢ سبة األمهيةنيف ) ٢،٤٢٣(و ؛%٥ نسبة األمهيةيف ) ٢،٠٢١(اجلدول 
ذلك  و؛%٠،١ نسبة األمهيةيف ) ٣،٥٥١(و؛ %١ نسبة األمهيةيف ) ٢،٧٠٤(و

وهذا يؤكد للباحث أن مشاركة . لصاحل نتيجة االختبار للمجموعة التجريبية
  العربيةاللّغة مفردات  ية تؤثر جوهريا يف فهمالتعليم يف حتضري الوسائل الطّالّب
 سيجري بطالقة إذا كان التعلّمقاله روجرس أن ويوافق الباحث مبا . وكتابتها
وعملية .  و حيملون املسؤؤلية فيهاالتعلّم والتعليم يشاركون يف عملية الطّالّب
  . فيها مشاركة كاملة تؤدي إىل النتائج العميقةالطّالّب يشارك الّيت التعلّم

 هذا. يةالتعليم حيبون أن يشاركوا يف حتضري الوسائل الطّالّبوكان   
  :اجلدول من نتيجة االستبيان للمجموعة التجريبية يوضح ذلك

  ٥ اجلدول
  : عن السؤالالطّالّبإجابات 

  ية؟التعليم يف حتضري الوسائل  هل حتب أن تشارك
  (%)النسبة   التكرار  اإلجابة

  ٣٠  ٦  أنا أحبه جدا, نعم
  ٥٥  ١١  أنا أحبه, نعم
  ١٥  ٣  أنا أحبه قليال, نعم
  ٠  ٠  أنا ال أحب, ال

  ١٠٠  ٢٠  اموع



 

 ٧٥ 

 حيبون أن يشتركوا يف حتضري الطّالّبيوضح هذا اجلدول أن أغلب   
  .ية يف تعليم املفرداتالتعليمالوسائل 

ية تؤثر التعليم بأن مشاركتهم يف حتضري الوسائل الطّالّبيشعر , وأيضا
  :وهذا كما يوضح الباحث يف اجلدول التايل. كثريا يف استيعام املفردات العربية

  ٦ اجلدول
  : عن السؤالالطّالّبإجابات 

ية إيل استيعابك يف التعليمكيف أثر مشاركتك يف حتضري الوسائل 
  املفردات العربية

  (%)النسبة   التكرار  اإلجابة
  ٢٥  ٥  جيد جدا

  ٦٥  ١٣  جيد
  ١٠  ٢  البأس به
  ٠  ٠  غري جيد
  ١٠٠  ٢٠  اموع
نّ مشاركتهم يف حتضري  أيضا يشعر أالطّالّبيدل هذا اجلدول أن أغلب   

 ونتائج .ية يف تعليم املفردات تؤثر أثرا جيدا يف استيعام املفرداتالتعليمالوسائل 
  .االختبار للمجموعة التجريبية تؤكد ذلك

,  من اجلرائد أو االت أمر سهلالصور أن مجع الطّالّبوقال مجيع   
  :واجدول اآلتية يدل ذلك

  
  
  



 

 ٧٦ 

  ٧اجلدول 
  : عن السؤالالطّالّبإجابات 

  , من اجلرائد أو االتالصوركيف حال مشاركتك يف مجع 
   أو سهل هل هي صعب

  (%)النسبة   التكرار  اإلجابة
  ٠  ٠  صعب جدا

  ٠  ١  صعب
  ٨٥  ١٧  سهل

  ١٥  ٣  سهل جيد
  ١٠٠  ٢٠  اموع
ية يف تعليم التعليم أن مشاركتهم يف حتضري الوسائل الطّالّبويرى   

  : وذلك كما يف اجلدول التايل,يئ مهمشاملفردات العربية 
  ٨اجلدول 

  : عن السؤالالطّالّبإجابات 
  , من اجلرائد أو االت لتعليم املفرداالصوركيف رأيك عن مشاركتك يف مجع 

   هل هي مهم أم ال 
  (%)النسبة   التكرار  اإلجابة

  ٢٥  ٥  مهم جدا
  ٧٠  ١٤  مهم

  ٥  ١  البأس به
  ٠  ٠  غري مهم
  ١٠٠  ٢٠  اموع



 

 ٧٧ 

 يف حتضري الوسائل الطّالّبوإذا فحصنا ما سبق ذكره فنرى أن مشاركة   
وذلك ألن هذا الطريقة بسيطة وال حيتاج , ية يف تعليم املفردات صاحلة التعليم

  . العربيةاللّغةويؤثر أثرا جيد يف فهم , وال يصعب للطالب, إىل أموال كثرية
ن يشاركون الّذي الّبالطّيرى الباحث أن أغلب , ومن نتيجة املالحظة  

ية يف تعليم املفردات مسرورون ويهتمون بالدرس كثريا التعليميف حتضري الوسائل 
) الصورجمموع من (ية التعليمالوسائل أمام أصدقائهم درس قدم املوال سيما إذا 

   . من قبل قد حضروهاالّيت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٧٨ 

  لفصل اخلامسا
  مةـاتـاخل

  
 توصلنا إليها بصدد موضوع الّيتى النتائج اهلامة تشمل هذه اخلامتة عل  

البحث وبعدها يقدم الباحث اقتراحاته عليها تأيت بالنفع اجلم لنا وللمهتمني 
  :ويوجزها الباحث فيما يلي. ءهاعربية ونشرها وإحيا الاللّغةبتعليم 

  
   نتائج البحث-أ

 الطّالّب ية إذا كانالتعليم يف حتضري الوسائل الطّالّبتتم مشاركة -١
بإرشاد ) يةالتعليمالوسائل  (الصوركلّهم ويتعاونون بينهم يف مجع 

   .الصور لكي ال خيطؤون يف اختيار  حتضريهااملدرس يف
هناك فرق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات اموعتني   -٢

 ت نتيجةهي أكرب من ) ٣،٦٤٠ (نتيجة اختبارات تحيث بلغت 
يف نسبة األمهية ) ٢،٤٢٣(؛ و%٥ يف نسبة األمهية )٢،٠٢١(اجلدول 

يف نسبة األمهية ) ٣،٥٥١(؛ و%١يف نسبة األمهية ) ٢،٧٠٤(؛ و%٢
وهذا يدل . ؛ وذلك لصاحل نتيجة االختبار للمجموعة التجريبية%٠،١

ية تؤثر جوهريا يف فهم  التعليم يف حتضري الوسائل الطّالّبأن مشاركة 
 الطّالّبوالعوامل املؤثرة هي أن . تابتها العربية وكاللّغةمفردات 

) يةالتعليمالوسائل  (الصوريذكرون ما فعلوه و يسجلون يف ذهنهم 
وهم يفرحون ويهتمون بالدرس والسيما إذا قدم .  قدمجعوهاالّيت



 

 ٧٩ 

 قد الّيت) الصورجمموع من (ية التعليماملدرس أمام أصدقائهم الوسائل 
  .  حضروها من قبل

    
  تراحاتقامل -ب

ية يف تعليم التعليمجيب على كل مدرس أن يهتم باستخدام الوسائل  -١
  .ألن استخدام الوسائل يؤثر كتريا يف ذهتهم,  العربية اللّغةمفردات 

وكذلك يف ,  أمر مهمالتعليم يف عملية العلم والطّالّبمشاركة  -٢
 يسجلون كل ما فعلوه يف الطّالّبألن , يةالتعليمحتضري الوسائل 

ولذلك جيب علي كل مدرس أن . هم ويذكرون طول الزمانذهن
 .يهتم ا

 يف الطّالّبة  عن مشاركةالدراسميكن أن يطور الباحثون اآلخرون  -٣
 العربية بصورة آخر مثل اللّغةية يف تعليم التعليمئل ختضري الوسا

و حتضري اللوحة اجليبية أو ,  العربيةاللّغةالصحيفة اجلدارية بحتضري 
    .وغريهاالبطاقات 

  
  واهللا أعلم بالصواب

  
  
  
  
  



 

 ٨٠ 

  املراجع
   العربيةاللّغة املراجع ب-أ

  
   القرآن الكرمي

دار :بريوت ( عريب -قاموس عريب: املعتمد, أبو عبد الرمحن حممد عبد اهللا قاسم
  ) ٢٠٠٤, صادر
على التحصيل الدراسي ) اللعبة اللغوية(تأثري استخدام الوسائل , أمي حممودة

 العربية باملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اللّغةدريس للتالميذ يف ت
رسالة : اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج (احلكومية األوىل مباالنج

  )٢٠٠٣, غري منشورة,ماجستري
دار احياء : بريوت (ية التعلّمية والتعليمالوسائل , بشري عبد الرحيم الكلوب

  )١٩٨٦, العلوم
مناهج البحث يف التربية وعلم , د خريى كاظمجابر عبد احلميد جابر و أمح

  )١٩٧٨, دار اضة العربية.: د.د (النفس
  )ت-د, دار اهلالل: القاهرة(, الفلسفة اللغوية وألفاظ العربية, جرجى جيدان

تعليم املفردات ىف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل سريانج تعليم , حسن على
اجلامعة  (ومية األوىل سريانجاملفردات ىف املدرسة الثانوية احلك

  )٢٠٠٣,  غري منشورة,رسالة ماجستري: اإلسالمية احلكومية مباالنج
: الكويت( التعليموسائل االتصال والتكنولوجي يف , حسني محدى الطوجبى

  )١٩٨٧, دار القلم



 

 ٨١ 

, دار الفكر: عمان (اساليبه-أدواته-مفهومه: البحث العلمي , ذوقان عبيدات
١٩٨٧( 

-د ( العربية للناطقني بلغات أخرىاللّغةاملرجع يف تعليم , د طعيمةرشدى أمح
  )ت-د, جامعة أم القرى: د

: الرباط (مناهجه وأساليبه:  العربية لغري الناطقني االلّغةتعليم , ______
     ) م١٩٨٩, منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة

نظرية : تدريس العربية يف تعليم العام, عرشدى أمحد طعيمة وحممد السيد منا
  )٢٠٠٠ ,دار الفكر العريب: القاهرة ( وجتريب

 اللّغةي علّمدروس الدورات التدريبية مل, عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان 
مؤسسة الوقف : رياض() اجلانب النظري( العربية لغري الناطقني ا

  ) هـ١٤٢٤, اإلسالمي و مشرع العربية للمجتمع
: الرياض ( )حقيبة تدريبية(ية التعليمالوسائل , دالعزيز بن زيد أبو تيليعب

, املراجعة العلمية والفنية وحدة التطوير بإدارة التدريب التربوي
  ) هـ١٤٢٠

ية ووسئل تدريس التعليمسيكولوجية الوسائل , عبد ايد سيد أمحد منصور
  ) ١٩٨٣,  دار املعارف: دون املكان(,  العربيةاللّغة

, دار الكتب العلمية: بريوت (كتاب التعريفات, علي بن حممد اجلرجاين
١٩٨٨(  

- هـ١٤٠٩جملة أملوجه العدد الثاين , تدريس املفردات, حممد حاج حسن
   م١٩٨٨



 

 ٨٢ 

جامعة امللك : الرياض(, اللّغةاملعينات البصرية يف تعليم , حممود إمساعيل صييت
  )١٩٨٤, سعود

 العربية اللّغةستخدمل وسائل اإليضاح يف تعليم حالية يف ا, حممد زين الفجر
اجلامعة اإلسالمية  (باملدرسة العالية الدينية ضة العلماء بليتار

  )٢٠٠٣, غري منشورة,رسالة ماجستري: احلكومية مباالنج
مدخل إىل خصائص الغغة العربية : املهارات اللغوية, حممد صاحل الشنطي

  )١٩٩٣, دار األندلس: حائل(, وفنوا
اململكة العربية : الرياض(,  العربيةاللّغةأساليب تدريس , حممد علي اخلويل
  )م١٩٨٩ -هـ ١٤١٤, السعودية
  )٢٠٠٠, دار الفالح: األردن( االختبارات اللغوية _______, 

 نيمعلّمية البصرية للالتعليم الوسائل حتضري, حممد يوسف الديب
  )١٩٨٥, وكالة املطبوعات:الكويت(
معهد العلوم : جاكرتا (تدريس املفردات, ج عبد احلافظ وأصدقائهحممود فرا

  ) هـ ١٤١٢, اإلسالمية والعربية
, معهد العلوم اإلسالمية والعربية: جاكرتا (تدريس الكتابة_______, 
  ) هـ ١٤١٢

: مكة املكرمة ( العربية للناطقني بلغات أخرىاللّغةتعليم , حممود كامل الناقة
  )١٩٨٥, جامعة أم القرى

  )٢٠٠٥, دار املشرق: بريوت ( اللّغةاملنجد يف 
ية لغري التعليمأسس إعداد الكتب ناصر عبد اهللا الغايل، عبداحلميد عبد اهللا،  

  )١٩٩١, دار الغايل: ، الرياضالناطقني بالعربية
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 العربية باملدرسة اللّغةتطوير الوسائل البصرية يف تعليم ,  هداية الصبيانة
رسالة : اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج(االنج الثانوية األوىل مب

   )٢٠٠٣, غري منشورة ,ماجستري
  )٢٠٠٦, دار الفكر: د-د (الطّالّب قامو س ,يوسف حممد البقاعي

  
     اإلندونيسيةاللّغة املراجع ب-ب

 
Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, ٢٠٠٧)  
 
Baradja, M. F.. Guru Bahasa Inggeris yang Profesional. Makalah Seminar Nasional 

Bakat Bahasa dan Pengusasaan Bahasa Kedua (Malang: UIN Malang, ٢٨ 
Maret ٢٠٠٧) 

 
Departemen Agama RI, Kurikulum ٢٠٠٤: Standar Kompetensi Madrasah 

Tsanawiyah (Jakarta:: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 
٢٠٠٤). 

 
Sumanto, Wasty Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, ١٩٩٠) 
 
Winarsunu, Tulus. Statistik Dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan, (Malang: 

٢٠٠٧) 
 
Zaenuddin, Radliyah et.al., Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa 

Arab (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, ٢٠٠٥). 
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  اإلختبار

   !امأل الفراغ بكلمة مناسبة

 المرضى في المستشفى ............. يعالج  .١

 الرز والخضر .............. يزرع .٢

 لعلوم في المدرسةا.............. يتعلّم .٣

  والتلميذات الطّالّب............... يعلّم .٤

 هي تشتغل في بيتها............. هي  .٥

 ..............  الطبيب يعمل في  .٦

 كل يوم ............. التلميذ يذهب الى  .٧

 كل يوم ............. التاجر مشغول في  .٨

 ..............الفالح يعمل في  .٩

  الوطن من األخطارونذ يذومه ............. هم .١٠

 ها في الجرائدو األخبار وينشرون يبحثهم............. م ه .١١

   البضائع في السوقهم يبيعون..............هم  .١٢
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  الشعر والقصة ليقرأه القارئون يؤلفمه .............. هم .١٣

  أي صورة هذه؟

١٤.  

.................                
  

١٥-                            
  ................  

  
١٦                              

                               ................  
  

١٧                   
                               ................  

  
١٨           

                               ................    
  

١٩           
  ................  

  
٢٠  

 
 ��رة 
 ا?�Lرس

 
 ��رة 
X�N3?ا 

 
 ��رة 
 ا?:/ح

 
 ��رة 
�:Z��?ا 

 
 ��رة 
 ا?��+�

 
 ��رة 
 ا?�*L7س

 
 ��رة 
 ا?�*L7س



 

 ٨٧ 

                           ................  
            

  
  

        
  اإلستبياناتنقط 

 
Mohon dijawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan sesuai dengan jujur/ berdasarkan 
keadaan yang sebenarnya. 

. 
١. Apakah Anda senang belajar kosakata dengan menggunkan media visual 

sederhana? 
a. senang sekali 
b. senang 
c. kurang senang 
d. tidak senang 
 

٢. Apakah Anda senang dilibatkan dalam mengadakan media pembelajaran ? 
a. senang sekali 
b. senang 
c. kurang senang 
d. tidak senang  
 

٣. Bagaimana pengaruh keterlibatan Anda dalam mengadakant media pembelajaran 
terhadap pemahaman Anda terhadap kosa kata Arab? 
a. baik sekali 
b. baik 
c. kurang baik 
d. buruk 
 

٤.   Bagaimanakah membuat media menurut Anda ditinjau dari mudah/sulitnya? 
      a. sulit sekali  
  b. sulit    

c. mudah    
d. mudah sekali 
 

٥.  Menurut Anda, perlukah siswa dilibatkan dalam membuat media pembelajaran 

kosakata? 
      a. perlu sekali   

b. perlu  
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     c. kurang perlu 
     d. tidak perlu sama sekali  

 
 

  حملة موجزة 
   عن املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية بتاجنوج ريديب

   املدرسة  أحوال-أ
 مبدينة تاجنونج ريديب ٥تقع هذه املدرسة يف شارع دوريان الثاين رقم   

  .  كلمانتان الشرقيةحمافظةمنطقة بريو 
هذه املدرسة أسسها وزارة الشؤؤن الدينية جلمهورية إندونيسيا سنة   
. وقد حتولت أحوال هذه املدرسة منذ بداية أمره حتوال كثريا.  م١٩٧٨

  : اسة فهناك مثانية رؤساء وهموكذلك أحوال الري
  )١٩٨٦ -١٩٧٨(    احلاج حممد كردي  )١
 )١٩٨٩ -١٩٨٦(       يوسنانية )٢

 )١٩٩٧-١٩٨٩(       حممد روم )٣

 )١٩٩٨-١٩٩٧(     احلاج شكري حسن )٤

 )١٩٩٩-١٩٩٨(       برهان الدين )٥

 )٢٠٠٢-١٩٩٩(    احلاج حممد رشيد )٦

 )٢٠٠٧-٢٠٠٢(    احلاج حسن بصري )٧

 ) اآلن  -٢٠٠٧(   الدكتورندوس صاحلني )٨

وكهم متخرجون من ,  مدرسا٢٥وبلغ عدد املدرسني واملدرسات 
 )انظر امللحق". (سارجانا"اجلامعة أو 

مائتني  (٢٨٣:  م ٢٠٠٨-٢٠٠٧وبلغ عدد طالا يف العام الدراسي 
  :وتفصيلها كما يلي. وهم يتعلّمون يف عشرة فصول, طالبا ) وثالثة ومثانني
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  اجلدوال 

  ذه املدرسة عدد الطّالّب والطالبات يف ه
  عدد الفصول  اموع  عدد الطالبات  عدد الطّالّب  الصف
  ٣  ٩٦  ٤٢  ٥٤  األول
  ٤   ١١٧  ٥٦  ٦١  الثاين
  ٣  ٧٠  ٣٧  ٣٣  الثالث
  ١٠  ٢٨٣  ١٣٥  ١٤٨  اموع

  
   أحوال تعليم اللّغة العربية يف هذه املدرسة-ب

يتعلّم الطّالّب درس اللّغة العربية يف هذه املدرسة ثالث ساعات يف 
ومها احلاج شفرالدين , وهناك مدرسني للغة الغربية يف هذه املدرسة. ألسبوعا

ويف .  الّذي يعلم يف الصف الثاين ونور اجلنة الّيت تعلم يف الصفني األول والثالث
الّذي  Belajar Mudah Bahasa Arab تعليم اللّغة العربية يستخدم املدرسان كتاب 

هذا الكتاب مكتوب . Pustaka Insan Madaniألفه مهاجر وأصدقاءه وطبع على 
  . باللغيت العربية واإلندونيسية

وال , يسخدم املدرسني طريقة القواعد والترمجة كثريا يف تعليمهما
  .يستخدم الوسائل التعليمية إالّ قليال
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