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  ة إندونيسـياـمجـهوريـ
  وزارة  الشـؤون الدينيـة

   مباالنج جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
 ة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـكلي

  

 
  
  

  األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات فعالية استخدام بطاقة  
) ببولوالونجاملنورية الثانوية مدرسة  بالتطبيق على (  

  
  
  

  املاجستري يف تعليم اللغة العربيةحبث تكميلي لنيل درجة 
  
  

   :إعداد
  علي حمروس:   الطالب   

 S-2/٠٧٩١٠٠٠٦:  رقم التسجيل

  : إشراف              

   سعيد حواية اهللا أمحدالدكتور       

حممد شيخون الدكتور              
  حممد سليمان

  

 
  العام اجلامعي

  م٢٠٠٩/ ٢٠٠٨
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  وزارة الشؤون الدينية
   مباالنج جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

 ة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـكلي

  
  


� ا����������  
  

 على احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم بسم اهللا الرمحن الرحيم
  . أمجعنيله وصحبه آأشرف األنبياء واملرسلني و

      :  الذي حضره الطالبليميتكبعد االطالع على البحث ال
  علي حمروس:   االسم الكامل
 S-2/٠٧٩١٠٠٠٦:   رقم التسجيل

موضوع 
  البحث

  األلعاب اللغوية ىف تعليم املفرداتفعالية استخدام بطاقة  : 
  )املنورية الثانوية ببولوالونج مدرسة  بالتطبيق على (

  .اجلامعةتقدميه إىل جملس وافق املشرفان على 
  

 املشرف األول
 

سعيد حواية اهللا أمحدالدكتور   

 املشرف الثاين
 

حممد شيخون حممد سليمانالدكتور   
 
 
 

 يعتمد،
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 
 

 الدكتور توركيس لوبيس
١٥٠٣١٨٠٢٠: رقم التوظيف  
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  وزارة الشؤون الدينية
  سالمية احلكومية  مباالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإل

 كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

  
 

  اعتماد جلنة املناقشة
  :عنوان البحث

  األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات فعالية استخدام بطاقة  
  )املنورية الثانوية ببولوالونج مدرسة  بالتطبيق على (

  

   تعليم اللغة العربيةحبث تكميلي لنيل درجة املاجستري قسم
  

  S-2 /٠٧٩١٠٠٠٦: التسجيل  رقم   علي حمروس:    الطالب إعداد
 وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة مناقشةقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة 

  .   م٢٠٠٩ يونيو ١، معةاملاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم اجل
  

  :ساتذة األة من السادملناقشةوتتكون جلنة ا
رئسيا    الدكتور شهداء صاحل نور - ١

  ومناقشا
 :التوقيع

..................  
 :التوقيع  مناقشا   الدكتور توركيس لوبيس- ٢

..................  
 الدكتور سعيد حواية اهللا - ٣

  أمحد
مشرفا 
  ومناقشا

 :التوقيع
..................  

شيخون .    الدكتور م- ٤
  سليمان.م

مشرفا 
  اومناقش

 :التوقيع
..................  

  

  ،دعتمي
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الدراسات العلياعميد كلية   
 
 

 األستاذ الدكتور عمر منران
  ١٣٠٥٣١٨٦٢: رقم التوظيف 
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 االستهالل

  باسم اهللا الرمحن الرحيم
  قال اهللا تعاىل

  )١:العلق ( باسم ربك الذي خلق اقرأ
  )٢:العلق (خلق االنسان من علق 
  )٣ :العلق(اقرأ وربك االكرام 
  )٤:العلق (الذي علم بالقلم 
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 إقرار الطالب
 
:أنا املوقع أدناه وبيانيت كاآليت  
على حمروس:   اسم   
.٠٧٩١٠٠٠٦:  رقم التسجيل  
.سوكاماجو، ساماريندا، كاملانتان الشرقية:   العنوان   
 

أقر بأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط من شروط النجاح لنيل 
ختصص تعليم اللغة العربية برنامج الدراسات العليا اجلامعة درجة املاجستري ىف 

:اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم مباالنج، وعنواا  
 فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات 

)تطبيق على مدرسة املنورية الثانوية ببولوالونجالب(  
 

. بداع غريي أو تأليف اآلخرحضرا وكتبتها بنفسي وما زوا من إ
وإذا أدعى أحد إستقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل 
املسؤلية على ذلك ولن تكون املسؤلية على املشرف أو على مسؤيل برنامج 
. الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم مباالنج  

. أحد على ذلكبيت اخلاصة والجيربين اإلقرار بناء على رغ هذاتحررهذا،   

.٢٠٠٩يونيو ٣ ماالنج،   
 توقيع صاحب اإلقرار
 
 
 على حمروس
: رقم التسجيل
٠٧٩١٠٠٠٦ 
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 اإلهداء
 ألحباء

 
  جعل اهللا هلما يسريا ىف العمل والعبادة  املكرمنيوالدي ووالديت

ة فداء اإلنسية   أخيت الكبرية احملبوب  
يت ىف دين اهللامجيع األسر  

  برك اهللا هلم ١٢مجيع أصحايب ىف سونان دجات رقم 
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   والتقديركلمة الشكر
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 املرسلنيو األنياءوالصالة والسالم على أشرف. احلمد هللا رب العاملني
  . أما بعد. أله وصحبه أمجعنيوعلى حممد و سيدنا

 تقدم خبالص شكر وتقديرياحث أن سعد البيذه املناسبة اجليدة، 
الدكتور حممد شيخون ، بصفته املشرف األول، سعيد حواية اهللا أمحدللدكتور 

، بصفته املشرف الثاين لتوجيههما وإرشادمها خالل شغلهما حممد سليمان
  . بالتدريس من أجل كمال     هذه الرسالة

وغو للربوفيسور الدكتور احلاج إمام سفراي شكر الباحثيوكذلك 
للربوفيسور الدكتور احلاج    بصفته مدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج و

، املاجستري بصفته مدير برنامج الدراسات العليا ذه اجلامعة عمر منران
والدكتور احلاج توركيس لوبيس، املاجستري بصفته رئيس ختصص تعليم اللغة 

  .العربية
كياهى احث خبالص الشكر والتقدير لتقدم البيويف هذه الفرصة الثمينة، 

 الذي أذن الباحث رئيس معهد املنورية بصفته سعيد مفتوح حممد الكرمي الشيخ
 وزولفان شاهنشة الذي خيربىن ،ورئيس املدرسة املنورية الثانوية، لتواصل دراسته

وينصورىن ىف تلك املدرسة، و أرمان موالما كمدرس اللغة العربية الذي يرافقىن 
 جلميع األساتذة تقدم الباحث جبزيل تشكراتهيوكذلك .  ية تعليمىف علم

الذين مدوا هلا يد املساعدة وشجعوها ببولوالونج  املدرسة املنوريةالفضالء يف 
  . للسري قدما حنو آفاق   رحبة من العلم واملعرفة

تقدم بالتقدير العميق جلميع األساتذة األعزاء  يف        يوال تنسى الباحث أن     
  . العليا وألصدقائها احملبوبة يف ختصص تعليم اللغة العربيةالدراسات

إليهم مجيعا أكرر شكري وبالغ تقديرى، داعيا منه تعـاىل أن جيـزيهم           
              .أعلم بالصوابواهللا . بأحسن ما جيزى به عباده احملسنني
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 مستخلص البحث
ليم املفردات فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تع: ٢٠٠٩على حمروس، 

رسالة املاجستري ). جمدرسة املنورية الثانية ببولوالونبتطبيق على (
لتخصص تعليم اللغة العربية، الدراسات العليا للجامعة اإلسالمية 

  . االنجمب  موالنا ملك إبراهيماحلكومية

   سعيد حواية اهللا أمحد الدكتور :املشرف األول

  .مد سليمانالدكتور حممد شيخون حم :املشرف الثاين

  

بطاقة، ألعاب لغوية، تعليم املفردات  : ساسيةالكلمات األ   
غريها هي ب تعليم اللغة العربية للناطقني ىف األهداف الرئيسية أهمن من عرفنا أ

 والتكلم مع الناطقني بالعربية ،تنمية قدرة التلميذ  على النطق الصحيح للغة
. ء مهما ىف اللغة العربية هي مفردةه، وجزأداءالما معربا ىف املعىن سليما ىف ك

املفردة تكون أساسا ىف بناء اجلمل املفيدة كالما وكتابا، إذن حتتاج املفردة إىل 
.إهتمام كبري ىف تعليم املفردات اخلاصة للناطقني بغريها  

وكذلك يهتم الباحث تعليم املفردات اخلاصة اللغة العربية، نظر الباحث 
 االستماع والكالم الكتابة والقراءة ألجل ضعيفهم الظواهر األضعف للتالميذ ىف

مث أن يايت الباحث بتطبيق استخدام بطاقة األلعاب اللغوية . ىف املفردات
وقصديا اختار الباحث مدرسة املمنورية الثانوية الصف األول الدال . لعالجتهم

.لتطبيقها  
ية وإثارة إجابيا على إنطالقا إىل اإلطار النظرى أن الوسائل التعليمية اجلذبة فعال

عملية التعليم اللغة العربية ىف  نتائج تعليم اللغة األجنبية، واعتمد ا الباحث
استخدم الباحث بطاقة األلعاب لعالج تلميذات تدرجا، . اخلاصة املفردات وثيقا

و احليوانات و  الرياضات أثاثات املرتل و األدوات املدرسية و يبدأ باألسرة و
. املواصالت و األدوات اإليلكترونية املهن و وسائل  
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 مسافته ٢٢قام الباحث اإلختبار القبلى قبل التجربة فحصل فيه املتوسط 
فيما بعده قام الباحث بتطبيق استخدام بطاقة األلعاب اللغوية مثاين . ٤٨ -٨بني 

انتهى خالص استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم . لقاءات مستمرا
.  إبريل فيايت االختبار البعدى١٤يخ املفردات التار  

 طالبة كما ٣٤وشرح الباحث االختبار البعدى الذي تشاركت فيه 
يبدأ السؤال األول وهو عن أسرة ، أن نتائج االختبار البعدى فيه متوسط : التايل
والسؤال الثالث % ٨٥و السؤال الثاىن وهو عن أثاثات املرتل نتائحه % ٩٦

والسؤال الرابع وهو عن أدوات % ٨٣ت نتائجه وهو عن وسائل املواصال
% ٨١والسؤال اخلامس وهي عن رياضات نتائجه % ٨٦مدرسية نتائجه 

والسؤال السابع وهو عن %  ٨٠والسؤال السادس وهو عن حيوانات نتائجه 
واألخري سؤال ثامن وهو عن مهن نتائجه % ٧٤أدوات إيلكترونية نتائجه 

٩٣ .%  
ئج االختبار البعدى كله، فجمع الباحث االختبار البعدى النتائج األخري يعىن نتا

، إذن استخدام %٨٥ فحصل ٨ تقريبا وقسمه مع عدد السؤال ٦٧٨حول 
ملعرفة دراجة اختبار البعدى . بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات فعالية

:يعتمد الباحث معاير التالية  
راسب = ٤٩- ٠،٠  

مقبول = ٥٩_ ٥٠   
جيد = ٦٩ -٦٠  

جيد جدا  = ٧٩ -٧٠  
.ممتاز = ١٠٠-٨٠  
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Abstract 
 
Ali Mahrus, 2009: the affectivity of using card game language (used at SMP 
Al-Munawariyah Bululawang). This thesis is for Arabic education 
department Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Lecture I : Dr.  Dr. Said Hiwayatullah Ahmad.  
Lecture II : Prof. Dr. Muhamad Syaikhun Muhamad Sulaiman. 
 
Key word : Card, Language game, learning words. 
 

As we know that one of the main purposes learning Arabic language 
for foreigner is to improve student ability to spell correctly, also talk to the 
owner of the language correctly, and the most important of the Arabic 
language is words. Words become the basic foundation the form of perfect 
sentence in writing and speaking. That is why, the learning of the words 
needs specific attention in learning foreign language. 

The researcher gives specific attention to learning language of words 
expecially in Arabic language, which is come from the phenomena of low 
skill of the student in listening, speaking, writing and reading Arabic 
language. This weakness cause of the low ability of student to remember 
that words finally researcher did learning experiment of words with card 
game media as solution for the problem, and intentionally Researcher 
choose SMP Al-Munawariyah VII grade of D to do experiment. 

According to literature, That researcher used, the learning instrument 
that is interesting and effective and also gives positive influence to the 
learning of foreign language, and that is the strong standard that used by the 
researcher to do the learning words process. Researcher used card game 
language with stage to give solution for students started from learning words 
about family, school equipment, house equipment, sports, animals, 
professions, transportations, and the electronics. 
Before did experiment, researcher did pre-test, the mean result 22 from 8 to 
48. After that, researcher did 48 times experiment in 8 meeting 
continuously, and finish at 14 April and continues with post-test. 

Researcher explain the post-test that has been followed by 34 
students of VII d: starting from the first question , about telling the family 
member,  the mean result is 96 and second question , mentioning the house 
equipment? The mean Result 85, next, the third question about 
transportation with mean result 83, the forth question is is about school 
equipment the mean result is 86. The fifth is about sports gets mean result 
81, the sixth question is about animals mean result 80, the seventh about 
electronics the mean result 74, and the last question is about kinds of 
profession, the result is 93. 

An the final result from all of the pot-test with sum all of the post-
test result 678 divide with the 8 mean result is 85. It means that words 
learning with language card game instrument are effective. After confirmed 
with measurement standard: 0-49 very bad, 50-59 bad, 60-69 enough, 70-79 
good and 80-100 very good. 
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 املستخلص باللغة اإلندونيسية
 

Ali Mahrus, 2009: Efektifitas Penggunaan Kartu Permainan Bahasa 
(Dilaksakan Disekolah SMP Al-Munawariyah Bululawang). Tesis untuk 
jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Program Pascasarjan Universitas Islam 
Negeri (UIN) Malang Maulana Malik Ibrahim.  
Pembimbing I : Dr. Said Hiwayatullah Ahmad.  
Pembimbing II: Prof. Dr. Muhamad Syaikhun Muhamad Sulaiman. 
 
 
Kata Kunci: Kartu, Permainan Bahasa, Pembelajaran Kosa-kata. 
 

Kita ketahui bahwa salah satu tujuan penting pembelajaran bahasa 
arab bagi orang asing adalah mengembang kemampuan siswa untuk 
melafalkan dengan benar, sekaligus berbicara dengan pemilik bahasa secara 
tepat dan benar, dan bagian penting dari  bahasa arab adalah kosa-kata. Kosa 
menjadi pondasi dasar pembentukan kalimat yang sempurna baik tulis 
maupun lisan. Oleh karena itu, pembelajaran kosa-kata memerlukan 
perhatian khusus dalam pembelajaran bahasa asing. 

Begitu pula peneliti, dalam hal ini memberikan perhatian terhadap 
pembelajaran kosa-kata kususnya pembelajaran bahasa arab, yang berangkat 
dari fenomena lemahnya skil siswa dalam mendengar, berbicara, menulis 
dan membaca bahasa arab. Kelemahan lebih disebabkan lemahnya siwa 
dalam menghafal kosa-kata itu. Akhirnya paneliti melakukan eksperimen 
pembelajaran kosa-kata dengan media permainan kartu sebagai solusi atas 
problem tersebut. Dan secara sengaja peneliti memilih sekolah smp al-
munawariyah kelas VII d untuk melakukan eksperimen . 

Berdasarkan kajian pustaka yang telah di cermati peneiti,  media 
pembelajaran yang menarik akan efektif dan berpengaruh positif terhdap 
pembelajaran bahasa asing, dan itulah pegangan kuat yang digunakan 
peneliti dalam melakukan proses pembelajaran kosa-kota. Peneliti 
menggunakan kartu permainan bahasa secara bertahap untuk memberikan 
solusi bagi siswa-siswi. Dimulai dari kosa-kata tentang keluarga, alat-alat 
sekolah, perabot rumah tangga, macam-macam olah raga, macam-macam 
hewan, macam-macam profesi, alat-alat transportasi, dan alat-alat 
elektronik. 

Sebelum melaksakan eksprimen, peneliti meakuakan pre-test 
terlebih dahulu, maka didapatkan hasil pre-test dengan rata-rata 22. berkisar 
antara 8 sampai 48. selajutnya peneliti melakukan eksperimen selama 
delapan kali pertemuan secara berkesinambungan, dan selesai pada tanggal 
14 april dan dilanjutkan post-test. 

Peneliti menjelaskan hasil post-test yang diikuti 34 siswa VIID 
sebagai berikut: dimulai dari soal yang pertama yaitu sebutkan tentang 
anggota keluarga, didapatkan nilai rata-rata 96 dan soal yang kedua 
sebutkan perabot rumah-tangga?, didapatkan nilai rata-rata 85, selanjutnya 
soal yang ketiga tentang alat-alat transportasi didapatkan nilai rata-rata 83, 
berikutnya soal yang ke empat tentang alat-alat sekolah didapatkan nilai 
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rata-rata 86. soal yang kelima yaitu tentang olah raga mendapatkan nilai 
rata-rata 81, soal yang ke-enam yaitu tentang macam-macam hewan 
didapatkan hasil rata-rata 80, soal yang ke-tujuh sebutkan alat-alat 
elektronik didapatkan nilai 74, dan yang tekhir soal yang ke delapan, 
sebutkan macam-macam pekerjaan?, didapatkan nilai 93. 

Maka didapatkan Hasil akhir dari keseluruhan post-test dengan 
menjumlah seluruh hasil post-test 678 dibagi jumlah soal yaitu 8 didaptkan 
hasil rata-rata 85. dengan demikian pembelajaran kosa-kata dengan media 
kartu permainan bahasa efektif. Hal ini setelah dikonfirmasikan dengan 
standar ukur sebagai berikut: 0-49 buruk sekali, 50-59 buruk, 60-69 cukup, 
70-79 baik dan 80-100 baik sekali.                   
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  و  .................................................................إقرار الطالب

  ز  ............................................................بحثص اللخستم
  ط ....................................................ةاإلجنليزيباللغة ص لخستم
  ي ..................................................ةاإلندونيسباللغة ص لخستم

  ل  .............................................................  البحثحمتويات
  

.......................................................................أساسيات البحث: الفصل األول

  ٢  
.............................................................................................. . البحث مقدمة-أ

  ٢  
..............................................................................................  أسئلة البحث- ب

  ٥  
............................................................................................. أهداف البحث- ج

  ٥  
............................................................................................... فروض البحث-د

  ٦  
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..............................................................................................البحث أمهية - هـ

  ٧  
................................................................................................ حدود البحث-و

  ٨  
........................................................................................ حتديد املصطلحات-ز

  ٩  
..............................................................................الفصل الثاىن اإلطار النظري

  ١١  
......................................................املبحث األول نبذة تاخريية عن معهد املنورية

  ١١  
................................................................................املنورية املعهد تأسيس -أ

  ١١  
...........................................................................هدف تعليم اللغة العربية -ب

  ١١  

.............................................................................................املدرسة بيانات -ج

  ١٢  
................................................................................................التالميذ بيان -د

  ١٣  
...............................................................................التعليم وأنشطة املناهج -و

  ١٣  
..........................................................................تعليميةالوسائل ال: ثاىناملبحث ال

  ١٥  
................................................مفهوم الوسائل التعليمية و أنواعها-أ

  ١٥   
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................................................... الوسائل البصرية- ١

  ١٩  

...................................................سمعية الوسائل ال- ٢

  ٢٣  

............................................ البصرية السعية الوسائل- ٣

  ٣٤  
........................................................ الوسائل التعليمية دور- ب

  ٣٦  
....................................... شروط اختيار الوسائل التعليمية أو إعدادها- ج

  ٣٩  
..............................................فوائد استخدام الوسائل التعليمية  - د

  ٤٣  
..................................................... مصادر الوسائل التعليمية- هـ

  ٤٤  
...................................... القواعد العامة الستخدام الوسائل التعليمية-و

  ٤٥  
...................................................... تصنيف الوسائل التعليمية-ز

 ٤٧  
.........................................  معايري اختيار الوسيلة التعليمية املناسبة- ح

 ٥٠  
...........................................................................لغويةاللعاب األ: لثاملبحث الثا

  ٥٢  
......................................................................................اللعب  -أ

  ٥٢  
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.......................................................................... تعريف اللعبة اللغوية- ب

  ٥٤  
....................................................................................املفردات: رابعاملبحث ال

  ٥٦  
..............................................................................................مفهوم املفردات -أ

  ٥٦   
....................................................................................تعريف املفردات- ١

  ٥٦  
....................................................................................... املفرداتأنواع- ٢

  ٥٦  
.............................................................................................تعليم املفردات - ب

  ٥٨   
........................................................................مفهوم تعليم املفردات -١

  ٥٨  
.........................................................................أسس تعليم املفردات -٢

  ٥٩  
....................................................................مبادىء اختيار املفردات -٣

  ٥٩ 

....................................................أساليب ووسائل  تعليم  املفردات -٤

  ٦٠  
........................................................................ تدريبات على املفردات - ٥

  ٦١  
.................................................................................... احتبار املفردات - ٦

  ٦١  
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.....................................................................................البطاقة_ امسحث اخلبامل

  ٦٣  
........................................................................................ مفهوم البطاقة-أ

  ٦٣  
...................................................................................... أنواع البطاقة- ب

  ٦٣  
........................................................... اللغوية األلعابةبطاق_ سادسحث البامل

  ٦٤  
........................................................................ اللغوية األلعابةبطاق  مفهوم-أ

  ٦٤  
................................................................ية أنواع وأشكال البطاقات األلعاب- ب

  ٦٤  
................................................... كيفية صناعة البطاقات األلعابية وختضريها- ج

  ٦٥  
............................................................................. كيفية استخدامها التعليمى-د

  ٦٦  
  بعاملبحث السا

 ...............................................................................................الدراسات السابقة
  ٦٧  

 ...........................................................................عرض الدراسات السابقة: أوال
  ٦٧  

 ..........................................................................................املوزنة واملناقسة: انياث
  ٦٩  
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 ..............................................................................................إفادة الباحث: ثالثا
  ٧٠  

....................................................................ت البحثإجراءا_ الفصل الثالث

  ٧٢  
...........................................................................................منهج البحث -أ

  ٧٢  
.............................................................................جمتمع البحث وعينته - ب

  ٧٣  
..................................................................................... متغريات البحث- ج

  ٧٣  
............................................................................. أساليب مجع البيانات -د

  ٧٣  
......................................................................................اسة تنفيذ الدر- هـ

  ٧٤  
................................................................................يار النجاح مع- ١

  ٧٤  
...........................................................................إجراءات البحث - ٢

  ٧٤  
....................................................................................... اإلعداد - ٣

  ٧٥  
........................................................................................... التنفيذ- ٤

  ٧٦  
...........................................................واالحتبارتصميم املالحظة  - ٥

  ٧٦   
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......................................................................................... التجربة- ٦

  ٧٧  
.................................................................................. أسلوب حتليل البيانات-و

  ٧٧  
عرض البيانات وحتليلها _ الفصل الرابع

  ٧٩  ..............................................ومناقشتها
..............................................................................................عرض البيانات -أ

  ٧٩  
............................................................................ االختبار القبلى- ١

  ٧٩  
......................................................................... خطوات التدريس- ٢

  ٨١  
............................................................................... اختبار بعدي- ٣

  ٨٩  
............................................................................... صدق السؤال- ٤

  ٩١  
............................................................................. حتليل البيانات ومناقستها- ب

  ٩٥  
  التوصيات  وقترحات واململخص النتائج -الفصل اخلامس

................................................................................................ ملخص النتائج-أ

  ١١٠  
............................................................................... والتوصياتحاتاملقتر - ب

  ١١٤  
  املراجع العربية
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  األجنبيةاملراجع 
  املالحق

............................................................................. االختبار القبلى-امللحق األول

  ١١٦   
............................................................................ االختبار البعدى-امللحق الثاىن

  ١١٧  
.........................................................................................ملقابلة ا-امللحق الثالث

  ١١٨  
. صور أنشطة استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات- امللحق الرابع

  ١٢٠  
............................................................. بطاقة األلعاب اللغوية- امللحق اخلامس

  ١٢٣  



 

 

22 

  
  
  
  
  

  الفصل األول
  أساسيات البحث

  
  مقدمة البحث
  أسئلة البحث

  أهجاف البحث
  فروض البحث
  أمهية البحث

  حدود البحث
  حتديد املصطلحات
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  الفصل األول
  أساسيات البحث

  
    البحثمقدمة  - أ

دل املعلومات واالحتياجات ا بينهم لتب االتصال فيما إىلحيتاج الناس
م ألوان والشك أن الكالم من أه. ىف تبادل املنافعون تكامال بينهم كوحىت ي

ثر ك أ ىف الكالم الناسيستخدمولصغار على السواء، ل والنشاط اللغوى للكبار
هنا ميكن اعتبار الكالم  نوم. م يتكلمون أكثر مما يكتبونأي أ.  حيامنواحي

 ذلك يعترب الكالمكو. نسانى بالنسبة لإلويسى لالتصال اللغئالشكل الر هو
إذا كان الكالم من أهم ألوان و. ستخداماااأهم جزء ىف املمارسة اللغوية و

 مفخرة العقل اإلنساىن، بل إا -قعا ىف الو-تعترب فإن الكتابة شاط اللغوىنال
اإلنسان حني اخترع ولقد ذكر علماء األنتثروبولوجي أن . أعظم ما انتجه العقل

  ١.حلقيقىرخيه ااتالكتابة بدأ 
غريها هي بالعربية للناطقني  تعليم اللغة ىف األهداف الرئيسية أهموإن من 

بالعربية كالما تنمية قدرة التلميذ  على النطق الصحيح للغة والتكلم مع الناطقني 
تنمية قدرة التلميذ على الكتابة باللغة كذلك معربا ىف املعىن سليما ىف األداء و

  . ٢العربية بدقة وطالقة
  ووسيلة.تشكل املفردات جزءا رئيسيا من املقدرة اللغوية للتلميذو

تعد تنمية لدراسة اللغة، واف املنشودة لكوا أساسا  األهدللحصول على حتقيق
، ذلك جنبيةطة لتعليم اللغة األخي أ هدافأهدفا من ) داتراملف( الثروة اللفظية 

 وسائل  من الوقتا ىف ذاتأكما . فردات هي أدوات محل املعىنن املإ

                                                
 .٢٦٥: ، ص١٩٩٧: القاهرة: ، دار الفكر العريبدريس فنون اللغة العربية تت علي أمحد مذكور،.١

 . ٢٤-٢٣ص :١٩٨٩الرباط، : ، إسيسكو تعليم اللغة العربية الناطقني ا مناهجه وئأساليبهرشدى أمحد طعيمة،. ٢
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الىت  الكلمات ىلإ يترجم فكره  مث املتكلم أن يفكرعاملفردات يستطيبف  ٣.ريالتفك
رات اهاملدة ماتكتسب املفردات ىف اللغة األجنبية من خالل احتمل ما يريد، وع

  .ءة مث تأتى مهارتا الكالم والكتابة وهي االستماع والقرايةاالستقبال
بل  املفرداتة وباخلصوص ىف تعليم للغة العربيملهم ىف عملية تعليم امن او

أخرى أن يعرف  التالميذ أو بعبارة  ما يريده األساتذة أن يعرفالتعلمىف ينبغى 
كل ولد ، فطبعا اللعبة ينجذبوا إىل أن  إالواألوالد الميكن . محييهم ىف التعلما 

برامج تعليم ت منها ، استفاديريد اللعبة، واأللعاب اللغوية تعترب وسيلة جديدة
ثبتت تطبيقاا نتائج إجيابية يف كثري من البالد أاللغات يف السنوات األخرية، و

 األلعاب يف ونمستخدي ني اللغويوبعض. وير نظم تعليم لغاااليت تم بتط
ج الذي تضفيه األلعاب على دروس اللغة، و املبهالتدريس، ولكن املتأمل للجو 
وما يطرأ على لغتهم من تطور  نفوس الدارسني اآلثار الطيبة اليت تتركها يف

 ملطف من  استخدام األلعاب اللغوية كعامل جبدوى-بال شك–، سيقتنع ومنو
جفاف الدروس وتعب التدريبات، وكوسيلة لتنمية مهارات اللغة وتوفري فرص 

  .ةحياالتصال بني الدارسني يف مواقف اجتماعية طبيعية مر
ظ  حبف التالميذ املدرس ميكن أن يأمر عمل شاق، والاملفرداتتعلم إن 

 يكلف املرء جهدا دات املوجودة ىف الكتاب بدون الوسيلة اجلذابة، وكل املفر
مال اللغة اجلديدة، وللتنمية ف للتمكن من استعيف الفهم ويف التدريب اآليل املكث

ثريا واأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد ك. وصلة ملهاراا املختلفةامل
ة الدروس خفيف من رتابمن الدارسني على مواصلة تلك اجلهود ومساندا، والت

  .وجفافها
 األول من  الباحث ىف علمية تعليم اللغة العربية ىف الصفحظبعد أن ال

. لتالميذوجد الباحث بعض املشكالت اليت يوجهها ا ريةواملدرسة الثانوية املن
هلم وعدم تنويع الوسائل التعليمية اليت دمة قلمفردات امللوهو ضعف استيعام 

                                                
ورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم منش( ، طرائق تدريس اللغة العرية لغري الناطقني اد كامل الناقة ورشدى امحد طعيمة، وحمم. ٣

 .١٣٣ص ) ٢٠٠٣االثقافةايسيسكو، 
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 إىل مما يؤدى.  وتوضيح معاىن املفرداتيستخدمها املدرس لتحسني عملية تعليم
  .النتيجة املتدنية ىف مهارة الكالم والكتابة

تالميذ ىف الصف اكتساب هذه املهارات لدى تنمية ل من احملاوالتو 
، تنمية تعليم مهارة الونجة ببولوانوية اإلسالمية املنورياألول من املدرسة الث

يا واختياريا ومناسبا وسائل التعلمية مثالالالكالم والكتابة عن طريق استحدام 
ميذ على لالت الوسائل التعليمية اليت تساعد االفتقار إىللتجاور ذلك للتالميذ، 

واحتار الباحث . بأسرع ما ميكن بوقت قصري) املفردات(غة العربيية لتعلم ال
 على هذه املشكالت  لتغلب اللغوية األلعاباتبطاق باستخدام املفردات تعليم

  .التعليمية
لتعليم بناء على ماسبق ذكره، فإن الباحث سيقوم بالدراسة التطبيقية 

 سة الثانوية املنورية باستخدام بطاقة األلعلبملدردات لتالميذ الصف األول بااملفر
لباحث ا ليس رد رري تعليم أمر ضيرى الباحث أن هذاو. الونج ببولواللغوية

  .فحسب بل حتقيقا ألهداف التعليم والتعلم املنشودة
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  حثبسئلة ال أ- ب
أما املشكلة البحث هي ما فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تليم 

  :املفردات؟، وهذا البحث إلجابة األسئلة  اآلتية
   ىف تعليم املفردات اخلاصة باألسرة؟ ما فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية- ١
 ما فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات اخلاصة بأثاثات - ٢

  املرتل؟
 ما فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات اخلاصة بوسيلة - ٣

  املواصالت؟
 املفردات اخلاصة  ما فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم- ٤

  باألدوات املدرسية؟
 ما فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات اخلاصة - ٥

  بالرياضات؟
 ما فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات اخلاصة - ٦

  باحليوانات؟
اخلاصة  ما فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات - ٧

  باألدوات اإليلكترونية؟
   ما فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات اخلاصة باملهن؟- ٨
  
   أهداف البحث- ج

  : ما يأتىنظرا إىل أسئلة البحث السابقة فيهدف هذا البحث إىل
 فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات اخلاصة مدىمعرفة  - ١

  األسرةب
 فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات اخلاصة مدىمعرفة  - ٢

  بأثاثات املرتل
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ية ىف تعليم املفردات اخلاصة  فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغومدىمعرفة  - ٣
   املواصالتبوسائل

 اخلاصة  فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفرداتمدىمعرفة  - ٤
  باألدوات املدرسية

 فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات اخلاصة مدىمعرفة  - ٥
  بالرياضات

 فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات اخلاصة مدىمعرفة  - ٦
  باحليوانات

املفردات اخلاصة  فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم مدىمعرفة  - ٧
  باألدوات اإليلكترونية

 فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات اخلاصة مدىمعرفة  - ٨
  باملهن

  
  فروض البحث  -د

  :ةض التاليورىف هذا البحث العلمى يستند الباحث إىل ف
  استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات اخلاصة باألسرةإن  - ١

 فعالية حيقق نتائج إجابية  

 بأثاثات املرتل استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات اخلاصةإن  - ٢
  فعاليةحيقق نتائج إجابية 

بوسيلة  استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات اخلاصةإن  - ٣
  فعاليةحيقق نتائج إجابية  املواصالت

باألدوات  اب اللغوية ىف تعليم املفردات اخلاصةاستخدام بطاقة األلعإن  - ٤
  فعاليةحيقق نتائج إجابية  املدرسية
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 بالرياضات استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات اخلاصةإن  - ٥
  فعاليةحيقق نتائج إجابية 

 باحليوانات استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات اخلاصةإن  - ٦
  فعاليةج إجابية حيقق نتائ

باألدوات  استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات اخلاصةإن  - ٧
  فعاليةحيقق نتائج إجابية  اإليلكترونية

 بوسائل استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات اخلاصةإن  - ٨
  فعاليةحيقق نتائج إجابية  املواصالت

  
   أمهية البحث - هــ

  :تى هذا احبث بنتائج إجيابية من النواحى النظرية والتطبيقيةيرجى أن يأ
 ترقية سهاما ىفإ  أن يكونيرجى هذا البحثمن الناحية النظرية  -١

  تعليم املفردات  وسائل وأساليب
جيابيا إ إسهاما  أن يكونمن الناحية التطبقية، يرجى هذا البحث -٢

درسة الثانوية املو، أوال، املرادات اللغة العربية ىف تعليم ذةتاسأل
هذا البحث أن يكون مرجعا أيضا يرجى و .الونجنورية ببولوامل
وللتالمذ يرجى هذا .  العربية ىف عملية تعليم املفردات اللغةىدرسمل

البحث أن يكون األلعاب اللغوية اجليدة واملساعدة ىف ختفيظ 
 املفردات اجلديدة   

من هذا يد ى أن تستفيرج. مية مباالنجوجامعة اإلسالمية احلكلثانيا، ل
 لتخصص تعليم صةاسالمية احلكومية مباالنج، خالبحث اجلامعة اإل
  . املستقبل ىفج تعليم اللغة العربيةامطيط وتطوير براللغة العربية ىف خت
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   حدود البحث-و
  : يتحدد هذا البحث باحلدود التالية

 ةبطاقم ستخدايم املفردات بالعتبحث البموضوع حدد يت: ةدود املوضوعياحل
  : اآلتية اللغويةاأللعاب

   اللغوية األلعابةليم املفردات باستخدام بطاقعتب األسرةموضوع حدد يت - ١
  األلعابةليم املفردات باستخدام بطاقعتب األثاثات املرتلموضوع حدد يت - ٢

  اللغوية
  األلعابةليم املفردات باستخدام بطاقعتب وسيلة املواصالتموضوع حدد يت - ٣

  اللغوية
  األلعابةليم املفردات باستخدام بطاقعتب دوات املدرسيةاألموضوع حدد يت - ٤

  اللغوية
   اللغوية األلعابةليم املفردات باستخدام بطاقعتب رياضاتالموضوع حدد يت - ٥
   اللغوية األلعابةليم املفردات باستخدام بطاقعتب احليواناتموضوع حدد يت - ٦
 ةليم املفردات باستخدام بطاقعتب يةاألدوات اإليلكترونموضوع حدد يت - ٧

   اللغويةاأللعاب
   اللغوية األلعابةليم املفردات باستخدام بطاقعتب املهنموضوع حدد يت - ٨
  . الصف األول دالونجنوية املنورية ببولوااملدرسة الث :دود املكانيةاحل
  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨  العام الدراسىحثيستغرق الب: دود الزمانيةاحل
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  صطلحات املحتديد -ز
  : هذا البحث، منهاستحدمهاالىت ي حاتاملصطلناك بعض ه

أن  منها  الىت تتكوناملفردات هي أساس دراسة اللغةتعليم  -١
ح قادرا على صب ويعليهيفهم التلميذ معانيها حني تعرض 

  ٤.استعماهلا حني يرغب ى التعبري عن شيء ما

نشاط إا  : G. Gibbsجيبس .  ما قاله ج:اللعبة اللغوية -٢
 للوصول إىل - متعاونني أو متنافسني–يتم بني الدارسني 

  .غايتهم يف إطار القواعد املوضوعية
نوعة من الكارتون مصبطاقة  هي  اللغوية األلعاباتبطاق -٣

 باسلوب املفرداتمفرادات لتعليم حتتوى على سبع 
االلعاب على شكل البطاقات املكتوبة و املصورة باللغة 

 .العرببية

 
   

 

                                                
أساسات طريقة التدريس والتؤبية العملية لدورات تدريس (، منهج ايسيسكو لتدريب املعلى اللغة العربية لغري الناطقني ا اسحاق األمني، .٤

  .٨٣، ص )١٩٩٧املعلمني، 
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  الفصل الثاىن
  إلطار النظرىا

  املبحث األول
  رخيية عن املعهد املنوريةنبذة تا 

 
 املنورية املعهد تأسيس -أ

مأسسة املنورية هي من املأسسات اإلسالمية اليت تقع ببلوالونج، 
هناك ثالث طبقات ىف مرحلة تعليم ىف . وحتاركت فيها اال التربوى اإلسالمى

والعالية، كلها تقع ىف مكان واحد معهد املنورية وهي اإلبتدائية والثانوية 
  :              وشرح الباحث املدرسة كما التايل. بولوالونج-بسودميورا

 اإلدارة شؤون إشراف حتت املنورية ثانويةال املدرسة يف التعليمي اهليكل

 املعهد بيئة يف تقع ببحثه الباحث فيها قومي اليت املدرسة لكن الوطنية، التعليمية

 األطفال مبعهد الشهري املعهد طلبة من كلهم بطال مجيع وأن سالمياإل املنورية

 املنورية املتوسطة املدرسة حملة تقدمي يف املنورية املعهد تاريخ الباحث تبكف

 املنورية معهد سعيد مفتوح حممد الكرمي الشيخ أسس .ماالنج والونجبول
 .ـه١٤٠٢ شوال ٧ بالتاريخ املوافق. م ١٩٨٣ يويل ٢٨ التاريخ يف اإلسالمي

 يف اآلن هو كما املعهد يبين أن قبل من يتوقع ال كان أنه مفتوح أبان كما
 أن وتواضعه خبضوعه الفرص من كثري يف مفتوح ويلقي. وجودته ووسعه كربه

 ."شيء كل من أهم الوجود" :هي املعهد بناء "جناح" يف التوجيهية املبادئ

 البناء يبىن حيث املوجودة، املعهد بنيان مجيع على املبادئ تلك وتشمل

 ولد مفتوح إن احلفاظ أسرة .البنيان من موجودا كان ما للطلبة يضيق مىت

 وعددهم األبناء أكرب وهو .م ١٩٥٦ سنة الشرقية جاوى غراسيك جبارين

 كان .مرضية وزوجه له املغفور احلافظ معني ابن سعيد حممد للشيخ عشر ثالثة

 وحفظه، القرآن قراءة تعليم يف وطلبته دهأوال حنو شديدا مربيا سعيد الشيخ
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 طالب سائر بذلك يعترف القرآن، حفاظ طالبه وأكثرية أوالده يصري حيث

 املشاييخ كرباء من كثري تعليمه بانضباط يعترف كما وأقاربه سعيد الشيخ
  .احلاضر وقتنا إىل حينئذ

 حيث مفتوح، حممد :األول ولده نشأة طبيعة هي هذه أن ويفترض

 القرآن قراءة تعليم طريقة ويف ،سنوات ٩ سن يف وهو القرآن حفظ أكمل

 زوجه أن وبعد .اإلسالمي املنورية معهد ىف اليوم طالبه إيل وحفظه الكرمي

 ماالنج، كافنجني من حمفوظ الشيخ املكرم بنت مرفوعة اآلن زوجته مع والده
 هجرة .بولوالونج سودميورو قرية إىل هجرته قبل ملدة زوجته بيت يف سكن

 سودميورو، إىل اهلجرة على مفتوح محلت أسباب هناك سودميورو إىل مفتوح

 سودميورو جمتمع حنو هايف دعوته نقطة يقيم بأن اهللا كتب قد أنه منها والضابط

  .قليال إال حينذاك الدينية العلوم يعرفون ال حيث حوهلا وما
 ثةوثال وزوجته الشاب مفتوح هاجر الثمانني، السنة منتصف ففي

 ومن .املستأجر البسيط البيت يف وسكنوا سودميورو إىل وبنتان، ابن :أوالده

 أن اخلرب انتشر الوقت، ومبرور .وحفظه القرآن تعليم :والده سعاه ما استمر هنا

 القرآن لتعليم املتخصص األطفال معهد ماالنج بولوالونج سودميورو قرية يف

 واتسع . القرآن ليتعلموا فيه أوالدهم وضعوا الناس من كثري حيث وحفظه،

 .اإلندونيسية بلدة أحناء إىل انتشر بل فقط، ماالنج منطقة يف ليس اخلرب

  
  
  
   تعليم اللغة العربية  هدف- ب

كان تعليم اللغة العربية شيئا أساسا ىف مدرسة املنورية الثانوية 
دف واهل. ببولوالونج، ويدرس فيها التالميذ اللغة العربية حصتني ىف األسبوع

  :هوتعليم اللغة العربية 
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  يستطيع التالميذ أن يتكلم كالما فصيحا . ١
   سليمايستطيع التالميذ أن يقرأ الكتب باللغة العربية. ٢

يكون اهلدفان إعتصاما قويا ىف تعليم اللغة العربية اخلاصة على مدرسة 
 دف هو منهج مناسبواملنهج املستخدم ىف مدرسة املنورية الثانوية . املنورية

                         . تعليم اللغة العربية الذي قد قرر رئيس مؤسسة املنورية
 

  املدرسة بيانات - ج
 األحوال عرض أمهية الباحث فرأى البحث، مكان معرفة أمهية على بناء

  :يلي كما بالبيانات وذلك املنورية، ثانويةال املدرسة عن
 املتوسطة املدرسة مدرسي عدد غيبل وموظفيها املدرسة مدرسي عن البيان 

 مدرسا ٢٠٠٨ الدراسية–وعشرون ستة نفرا ثالثني قدر ٢٠٠٩ للسنة املنورية

 الالئق ختصصهم حسب التعليم بعملية املدرسني مجيع قام .موظفني وأربعة
  .اجلامعية الدراسية الشهادة من عندهم مبا ذلك ويعرف بكفائتهم،

 
 التالميذ بيان -د

 املنورية، املعهد داخل املوجودة املدارس إحدى من ريةاملنو املدرسة إن

 يرجعون وال يوم كل فيها يسكنون املعهد، طلبة تالميذها مجيع كان وبالذات،

 الدراسية السنة ويف .اإندونيسي يف املناطق أحناء من يأتون مأل م،بيو إىل
 إىل الشامل، طالبا ٤٤٨ حوايل وإناثا ذكورا عددهم، يبلغ ٢٠٠٩-٢٠٠٨
 الصف طالب ١٤٠و الثاين الصف طالب ١٤٥و األول الصف طالب ١٥٢

 قسم الصف األول إىل .املقسمة الفصول حسب الطلبة عدد ويتكون . ثالثال
 طالبا ٤٠ب .٧ طالبا وفصل ٤٠أ تتكون من .٧أربع فصول وهو فصل 

مث قسم الصف الثاىن إىل أربع .  طالبا٣٤د .٧ طالبا وفصل ٣٨ج .٧وفصل
 طالبا ٣٧ب .٧ طالبا وفصل ٣٧أ تتكون من .٨ فصل فصول  وهو

وياليه الصف الثالث الذي ينقسم .  طالبا٣٥د .٧ طالبا وفصل ٣٥ج .٧وفصل
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 طالبا ٣٥ب .٩ طالبا وفصل ٣٥أ تتكون من .٩إىل أربع فصول وهو فصل 
  . طالبا٣٥د .٩ طالبا وفصل ٣٥ج .٩وفصل

          
  التعليم وأنشطة املناهج - هـ
 أخرجها اليت ثانويةال املدرسة مناهج بولوالونج املنوريةثانوية ال ةاملدرس تتبع

 املدرسة هذه تستخدم ٢٠٠٥-٢٠٠٤ الدراسية السنة منذ الوطين التعليم وزارة

 االندماج يف واآلن الكفاءة أساس KTSP إىل باإلضافة على يعتمد الذي نظام

 السنة لأه" درس منها. مدروسة حملية خصائص املدرسة فتملك. بذالك

 ودرس العربية اللغة ودرس النهضيني املسلمني لدى املشهورة " واجلماعة

 قدم العربية اللغة درس كان األخرى، احمللية الدروس يف كما .اليدوية املهارات
 وهي يوم اإلثنني ساعة واحد يبدأ الساعة األسبوع يف حصتني للدارسني
  .١٠:٤٥- ١٠:٠٠ والثالث ساعة واحد يبدأ الساعة ٠٩:٤٥-٠٩:٠٠
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  ثاىنالاملبحث 
  تعليميةالوسائل ال
  مفهوم الوسائل التعليمية و أنواعها -أ

 و ٥.ما يتقرب به إىل الغري"، و معناها "وسيلة"مجع  من " وسائل"كلمة 
الوسائل التعليمية هي مجيع املواد و األدوات و الربامج و اآلالت و األجهزة و 

للغة اللفظية اليت يستخدمها املعلم يف تعليمه و املعدات و املواقف التعليمية و ا
املتعلم يف تعلمه الكتساب اخلربات التعليمية يف مجيع جماالا، من أحل حتقيق 
األهداف التعليمية املرغوب فيها و من أجل الوصول إىل تعلم أكثر فاعلية و 

علم أو وأيضا الوسائل تعليمية هي مادة أو أداة أو جهاز يستخدمها امل ٦.كفاية
الطالب يف عملية تعليم أو تعلم اللغة دف فهم املادة أو املهارة اللغوية بأسرع 

  .٧وقت وأقل جهد
  :ريفات التاليةوتوجد تعريفات كثرية للوسائل التعليمية، منها التع
  :بأا عليميةيعرف فتحي الباب عبد احلليم وآخرون الوسائل الت

 االتصال املباشر أو غري الفعال نتيجة اليت مت عن طريقها التعلم املثريات"
و املتعلم باستخدام أدوات  وهو املعلم، واملستقبل وهاملرسلبني  املباشر

  ".وأجهزة
  : الوسائل التعليمية بأا السيد على حممدويعرف 

 األجهزة واملواد التعليمية اليت يستخدمها املعلم أو املتعلم يف جمموعة"
  .٨"ة التعلمالتعليمي لتسهيل عملي املوقف

 القول أن الوسيلة التعليمية هي قناة االتصال اليت متر من خالهلا ميكنو
وتتكون الوسيلة من الرسالة .  املرسل إىل املستقبل من) التعليميةاخلربة (الرسالة 

                                                
 ٩٠٠: ص) ٢٠٠٠دار املشرق، : وتبري ( املنجد يف اللغة و األعالم . ٥
املراجعة العلمية و الفنية وحدة التطوير بإدارة التديب التربوي، : الرياض (،)جقيقبة تدريبية( الوسائل  التعليمية  عبد العزيز بن زيد ابو تيلي،. ٦

 ٧:ص)  هـ١٤٢٠
    ٠٩:٠٠: ٢٠٠٩ ماس ١٧.بطاقات ألعاب لغوية كوسيلة تعليمية. ٧
٨ .com.na3yaso.www ،٢٠٠٩ مارس ١٧  الوسائل  التعليمية  
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وهي اخلربة أو اخلربات التعليمية أي املادة التعليمية، وحامل الرسالة، واألداة أو 
  .مل الرسالة أي حامل حامل الرسالة اجلهاز الذي يظهر حا

 حامل الرسالة رموز لفظية أو رموز غري لفظية مثل الرسوم يكونوقد 
 واحلركات واإلشارات، أو رموز لفظية وغري لفظية اامساتوالصور الثابتة و

معاً، كاألفالم الثابتة املصحوبة بتسجيالت صوتية، واألفالم املتحركة الناطقة، 
  .فزيونية والربامج التلي

السبورات ولوحات العرض مثل  أمثلة األدوات التعليمية هنا نعرف منو
املسجل الصويت وأجهزة العرض الضوئية : ها أمثلتأما األجهزة التعليمية فمن 

 .وجهاز الراديو وجهاز االستقبال التليفزيوين وجهاز الفيديو ، أجهزة الكمبيوت

 التعليمية كل أنواع الوسائط فيقصد بالوسيلةانطالقا على شرخ السابق  
 .اليت تعني املعلم على توصيل املعلومات واحلقائق للتلميذ بأسهل و أقرب الطرق

و هي مبعناها الشامل تضم مجيع الطرق و األدوات و األجهزة و التنظيمات 
  .املستخدمة يف نظام تعليمي بغرض حتقيق اهداف تعليمية حمددة

جماالت التربية والتعليم حتت أمساء  وقد دخلت الوسائل املختلفة يف 
 Teachingكثرية  فعرفت أول األمر باسم الوسائل املعينة أو معينات التدريس 

Aids أو الوسائل السمعية والبصرية Audiovisual Aids ا املدرسون واستعان 
يف تدريسهم بدرجات متفاوتة من احلماس كل حسب مفهومه هلا وأمنانه 

 أنكرها كلية واستمر يف تدريسه بالطريقة اليت نشأ عليها ومنهم من. بأمهيتها
  .وتعلم ا واساسها االلقاء والتلقني

أو " وسائل معينة"مل تعد التسميات للوسائل التعليمية علي أا جمرد 
حمققة للغرض  من استخدامها ألا اقتصرت علي جمرد " وسائل مسعية وبصرية"

  ٩.دون االهتمام بطريقة االستفادة منهااحلصول علي بعض املواد التعليمية 

                                                
 ٢٤: ص ) ١٩٨٧دار القلم، : الكويت  (وسائل االتصال و التكنولوجيا يف التعليمحسني محدي الطوجبى،   9
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واإلعالمية قدمية قدم اإلنسان نفسه وحديثه حداثة  الوسائل التعليمية
فقد ملعت قيمة الدراما يف الثقافة اإلغريقية وتقدم لنا حوائط ومعابد  الساعة

وآثار قدماء املصربني أمثلة الستخدام الرسوم والصور والتماثيل يف التعبري 
رومان الرحالت التعليمية ومناضد الرمل واألشياء احلقيقية يف واستخدم ال

التدريس وقدروا الفنون التعبريية كالرسوم والنحت كما أن ابن سينا اهتم بالقوة 
اليت تدرك من اخلارج عن طريق احلواس ونادى ابن خلدون باستعمال األمثلة 

وقد ضرب اهللا  احلسية واهتم اإلمام الغزايل مبوضوع اللعب بالنسبة للصغار
للناس األمثال ليوضح هلم سبل اخلري وسبل الشر ويقرب إليهم الصورة بأمثلة 

إن القرآن الكرمي حافل باألمثلة اليت تقرب املعاين البعيدة إىل  حمسوسة من حيام
  . أذهان املتلقي بصور حمسوسة يشاهدها أو يلمسها املتلقي

ائل  لتقريب األفكار  حيام يستخدمون الوسنواحي والناس يف كل 
واملفاهيم ولتوضيح ما يريدون إيصاله إىل مستمعيهم ، وقد طور اإلنسان وسائل 

 اإلنسان احلجري على الكهوف   معينة لتوصيل أفكاره بدءاً من رسومات
وصوالً إىل استخدام التقنية احلديثة اليت على رأسها احلاسوب وتطبيقاته 

ية والسمعية البصرية والعينات واملعارض واألجهزة السمعية والبصر املتعددة
والتجارب املعملية والزيارات امليدانية واللوحات مبختلف أنواعها والسبورات 

 .وغري ذلك من الوسائل 
 الوسائل التعليمية موجودة منذ القدم ولكن اإلنسان كان يستخدمها 

  نفسهدون برجمة وكانت وليدة اللحظة واملوقف ، مث تطورت بتطور اإلنسان 
 إذ   وبرزت احلاجة للوسائل التعليمية يف جمال التربية والتعليم منذ بديات التعليم

أدرك املربون حاجة املعلّم واملتعلّم للوسائل التعليمية إلجناح عملية التعلّم 
 ، وقد يتساءل بعض املعلمني  عن مدى جدوى الوسائل التعليمية ،   والتعليم

 اإلنسان قادراً على توصيل املعلومة عن   إذ مادام أن،  وفائدا للعملية التعليمية
طريق اللفظية املطلقة إذ فهو ليس حباجة إىل الوسيلة التعليمية اليت تكلفه وقتاً 
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وجهداَ وماًآل  واإلجابة على ذلك هو أن اللفظية واإلكثار منها قد ال تنجح يف 
 اللفظية مضللة نقل املعلومة بالصورة اليت يريدها املرسل بل قد تكون هذه

أم مسعية   وفوق ذلك فإن الوسائل التعليمية سواء أكانت مسعية أم بصرية  للمعىن
   بصورة أكثر وضوحاً  بصرية يف آن واحد قادرة على نقل املعلومة أو اخلربة

أكثر جذباً وتشويقاُُ للمتعلم مما يكون ذلك أدعى لثبات ورسوخ هذه ,ودقة 
ن الدرس الذي يؤدى بدون وسيلة تعليمية يعتمد املعلومة أو اخلربة ، وكذلك فإ

على حاسة واحدة بعكس الدرس الذي يؤدى باستخدام الوسيلة التعليمية فإننا 
 (: بأحد قوانني علم النفس القائل عمالً   نكون قد أشركنا فيه أكثر من حاسة

 مث إن الدرس بالوسيلة  ) اشتركت يف دراسته حاستان فأكثرما نسي شيء
 يستغرق وقتاً وجهداً أقل بكثري من الدرس الذي خيلو من الوسائل التعليمية
  .التعليمية 

إن ما تشمله مدارسنا اليوم من أنواع متعددة من الوسائل التعليمية 
كااملختربات و األفالم املتحرمة و  الثابتة و الراديو و التلفزيون و التسجيالت 

اسمة و الصور و السرائح الصوتية و األسطوانات و النموذج و املرسومة و 
تشكل جزءا هاما ال يتجزأ من العملية التربوية و تسهم بالتايل منو  اخلربات عند 

  . املتعلم و تسهل عملية الوصول إىل املعرفة جبهد أقل وبوقت أقصر
الذي رتب ) Edgar Dale(و من   رواد الوسائل التعليمية ادجار ديل 

وط للخربة حسب فعاليتها ىف التعليم و توصيل  الوسائل التعليمية على شكل خمر
   ١٠:املعرفة للمتعلم كما هو مبني يف الشكل التايل

  
    

ومن املالحظ أن التقسيمات هذا املخروط مبجموعها تعتمد التعليم   
عن طريق احلواس كلها بالعمل أو املشاهدة او  السماع او والقراءة كل منها 

                                                
 ٢٣: ص ) ١٩٨٦مكتبة احملتسب، : ان عم (إعدادها و طرق استخدامها : الوسائل التعليمية التعلمية  بشري عبد الرحيم الكلوب، ٩
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د هذه الوسائل و اختالف أنواعها  حيتاج إىل إال أن تعد. بشكل منفرد أو جمتمع
املعلم النابه الذي خيتار أجودها حبيث يتناسب مع املوقف التعليمي لثري الرغبة 
لدي  املتعلم و خيلق عنده التشويق للمتابعة و  القدرة على إدراك معىن ما يتعلمه 

امية لينعكس بشكل أعمال خرية ترفع من مستوى جمتمعه م حتقق األهداف الس
  .من التعلم
  :و ينقسم الوسائل إىل ثالثة أقسام  

  الوسائل البصرية-١

تعد الوسائل التعليمية البصرية من أكثر الوسائل التعليمية انتشاراً وتوافراً 
يف البيئة املدرسية واحمللية، ومن السهل على املعلم احلصول عليها وإنتاجها، 

دى املتعلم يف إكسابه كثرياً من وتعتمد الوسائل البصرية على حاسة البصر ل
اخلربات التعليمية اليت تؤدي إىل تعديل سلوكه، وعن طريق هذه الوسائل تنتقل 

و تضم جمموعة الرسائل من املرسل إىل املستقبل يف مواقف االتصال التعليمي، 
من األدوات و الطرق الىت تستغل حاسة البصر و تعتمد عليها، و تشتمل هذه 

 الفتوغرافيا، و الصور املتحركة الصامتة، و صور األفالم، و اموعة الصور
املواد  والشرائح  بأنواعها املختلفة، و الرسوم التوضيحية و الرسوم املتحركة،

 جملة - مغناطيسية–وبرية : التعليمية املطبوعة والسبورة الطباشريية و اللوحات
  .اخلرائط و النماذج، وحائط

  أوالً السبورات واللوحات
عد السبورات ولوحات العرض من الوسائل البصرية اهلامة يف عملية ت

 السبورة الطباشريية، السبورة املغناطيسية، واللوحة -:التعليم والتعلم ومن أمثلتها
  .الوبرية، واللوحة اإلخبارية، ولوحة اجليوب، واللوحة القالبة

  الرسوم: ثانياً 
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بصرية وهي وسائل تستخدم عترب الرسوم من وسائل االتصال التعليمية الت
 وللرسوم أنواع من .الرموز وتعتمد عليها ولذلك يطلق عليها الرموز البصرية 

  :أمهها ما يأيت
  الرسوم التوضيحية ) أ
   الرسوم املسلسلة)ب
  اللوحات) ج
  الرسوم البيانية )د

  اخلرائط )هـ
  الرسوم املنظورة) و

  الصور الثابتة: اًثالث
وهي كثرية , مية البصرية الوسائل التعليوتعترب الصور الثابتة من 

 .أكثرها ارتباطاً مبوضوعات املنهجطيع املدرس أن خيتار أنسبها وويست, ومتنوعة
  :يوتتميز الصور الثابتة بأنواعها مبا يل

  . كما أن عملية إنتاجها غري مكلفة, رخيصة الثمن )أ
  .ذب انتباه املتعلم وتثري اهتمامه جت)ب
  .صة لدراستها والتأمل فيها عن قربفر تتيح للمتعلم ال)ج
  . املعلومات املكتوبة اليت تصحبها تساعد علي تفسري وتذكر)د

  . تعرب عنه بالرغم من ثباا توحي حبركة املوضوع الذي)هـ
  .االت وتنمية األحاسيس واالجتاهات تعمل علي إثارة االنفع)و
تلفة وإثارة  ميكن استخدامها يف التمهيد املوضوعات واألفكار املخ)ح

  .الدافعية لتعلمها
  . احلقائق ومعاين الكلمات اردة تساعد املتعلم علي فهم)ط
  .ح األفكار اخلاطئة لدي املتعلمني ميكن بواسطتها تصحي)ي
  .دامها يف املراجعة وتقومي التعلم ميكن استخ)ل
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 ميكن بواسـطتها التغلب علي عوائق البعد الزماين واملكاين واخلطورة )م
  .الكبرية والصغريةجوم واحل

  .ماعي صاحلة لالستخدام يف التعليم الفردي أو اجل)ن
وفيما يلي بعض املعايري اليت ينبغي أن يراعيها املدرس عند اختياره هلذه 

  :١١الصور
 وتساعد علي حتقيق أن ترتبط حمتويات الصورة ملوضوع الدرس) أ

  .أهداف الدرس
  .جيداًمن الناحية الفنية أن يكون إنتاجها ) ب
حبيث جتذب انتباهه وتثري  أن تكون الصورة مثرية الهتمام املتعلم )ج

  .اهتمامه
الصورة حىت تزداد  مراعاة البساطة وعدم التعقيد والوضوح يف )د

  .االستفادة منها
  .قة العلمية واحلداثة يف الصورة مراعاة الد)هـ

 .ة وطريقة عرضها مع عدد املتعلمني أن تتناسب مساحة الصور)و

ولزيادة , صور الثابتة للتدريس يف مجيع املستويات وميكن استعمال ال
   :االستفادة منها جيب علي املعلم مراعاة األمور اآلتية 

ستخدامها يف ذهن املدرس والتأكد من يوضوح الغرض من ) أ
  .حيتهاصال
  . أن تتخذ الصورة موضوعها املناسب)ب
  .ومناقشتها اختيار الصور وعرضها  اشتراك الطالب يف)ج
لذي يسمح بإعطاء وقت كاف وا, دد املناسب منها  اختيار الع)د

  .اقشتها وحتليل مكوناا وتقوميهاحمتويات الصورة ومنملشاهدة 

                                                
  ١٣٧:ص، ١٩٨١، ١القاهرة، دار النهضة العربية، ط، وسائل االتصال والتكنولوجيا التعليمحسني محدي الطوجيي،  ١٠
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 املتعلم علي التعبري والوصف انات املكتوبة ملساعدة اإلقالل من البي)هـ
 تقدمي مية قدرته علييؤدي إيل زيادة حصيلته من األلفاظ اللغوية وتنمما 

  .أفكار جديدة
علم حول الصور حمددة حبيث تؤدي إيل إثراء  جيب أن تكون أسئلة امل)و

  .رته علي التحليل والتفكري والنقداملتعلم وتنمية قد خربة
حين يتم تكوين مدركات . قة  توضيح الفرق بني الصورة واحلقي)ز

  .صحيحة
   :تلفة هيقدميها للمتعلمني بطرق خموميكن عرض الصور الثابتة أو ت

  .علقها علي احلائط أمام املتعلمني ميسكها املدرس بني يديه أو ي)أ
  .و توزيعها عليهم للدراسة الفردية متريرها علي املتعلمني أ)ب
  .ة وإثارة انتباه املتعلمني إليها تقدميها مطبوعة يف الكتب املدرسيج
لوحة  أو ال استعمال لوحات العرض مثل اللوحة الوبرية أو اجليبية)د

  .اإلخبارية
  .هزة خاصة علي شاشة يف حجرة مظلمة عرضها بواسطة أج)هـ

  أمهها ما يأيت , وللصور الثابتة أنواع خمتلفة 
  ور الفوتوغرافية الص)أ

  .رسوم املنظورة أو الصورة اليدوية ال)ب
  . األفالم الثابتة)ج
  . الشرائح الشفافة)د
  .لشفافة اليدوية الصور ا)د

  .رية  الشرائح اه)هـ
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  املطبوعات: رابعاً 
ة اليت تعتمد علي تعد املطبوعات بأنواعها املختلفة من الوسائل التعليمي

امة واخلاصة واجلرائد  املراجع وخاصة االت العوتتمثل يف, الرموز اللفظية
وتستخدم املطبوعات .  ودوائر املعارف والكتب املدرسيةوالكتيبات والنشرات
  .و مبصاحبة غريها من الوسائل التعليميةمبفردها يف التدريس أ

 
  الوسائل السمعية-٢

يف , معية علي حاسة السمع لدي املتعلمسل التعليمية التعتمد الوسائ
ذه الوسائل تنتقل وه. اليت تؤدي إيل تعديل سلوكه إكسابه كثرياً من اخلربات 

  . يمي عن طريقها الرسائل من املرسل إيل املستقبل يف مواقف االتصال التعل
  : وفيما يلي يتم إلقاء الضوء علي بعض الوسائل التعليمية السمعية وهي 

سائل االتصال السلكية اتف من ويعد اهل :)التليفون ( اهلاتف  -)أ
هرومغناطيسية تقل الصوت علي شكل ذبذبات كحيث ين, والالسلكية

بني جهازين تفصل بينهما مسافات تتراوح بني مئات األمتار إيل آالف 
ن طريقه ميكن نقل الرسائل وحتقيق التفاعل بني طريف وع, لكيلومتراتا

  .)املرسل واملستقبل ( عملية االتصال 
  :لوسيلة تستخدم يف املواقف اآلتيةوهذه ا

املعلم أو احملاضر من عند عدم متكن :  تقدمي احملاضرات اهلاتفية -)١ 
أو بسبب عامل وتكلفة السفر مكان املتعلمني لبعد املسافة الوصول إيل 

ومن مميزات هذه الوسيلة أا توفر فرصاً .أو لظروف طارئة , الوقت
  .للطالب لتوجيه األسئلة للمحاضر وللحصول علي اإلجابات املباشرة 

طالب املرضي  حتقيق التواصل اللفظي بني املعلم يف غرفة الصف وال-)٢
  .الزمني لبيوم عن طريق اهلواتفاملستشفيات أو امليف 
كن للطالب حيث مي,  حتقيق التواصل اللفظي بني الطالب أنفسهم -)٣

    .التحدث مع أي طالب آخر
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  ذاعة املسموعة من خالل الراديو اإل-)ب
سائل االتصال اجلماهريية تعترب اإلذاعة املسموعة من خالل الراديو من و

   :وهلا مميزات كثرية منها, تشاراً انوأكثرها 
  .بال برامج اإلذاعة املسموعة  قلة تكلفة إنتاج واستق-)١
حيث ميكن االستماع إيل كثري من األحداث وقت ,  الفورية -)٢

نتباه وربط منهج وهذا يؤدي إيل إثارة االهتمام وجذب اال, حدوثها 
  .الدراسة باحلياة

إذ ميكن عن طريق تسجيل الربنامج ,  اجتياز حدود الزمان واملكان -)٣
, أحداث هامة وقعت منذ سنوات ماضية وإعادة إذاعتها االستماع إيل 

, لدراسية ويؤدي االستماع إليها يف حصص الدراسة إيل إثراء املناهج ا
  .وربط املاضي باحلاضر

ويتم ذلك عن طريق اإلخراج ,  التأثري االنفعايل للربامج اإلذاعية -)٤
الدرامي للربامج والتمثيليات واستخدام املوسيقي التصويرية واملؤثرات 

ومن املعروف أن هذا  .من أساليب اإلخراج اإلذاعيتية وغريها الصو
  .املعلومات يؤدي إيل زيادة التعلمالتأثري الوجداين املصاحب الستقبال 

ومن أهم الصفات اليت تشترك فيها اإلذاعة مع ,  الصدق والواقعية -)٥
أي أن األبناء واملعلومات اليت . غريها من وسائل االتصال اجلماهريية 

  . والواقعيةمن هذه الوسيلة هلا صفة الصدق تقبلها الشخصيس
 تنمية مهارايت التحدث  تساعد اإلذاعة خالل الراديو علي-)٦

  .واالستماع
 تقدم اإلذاعة من خالل الراديو باالستعانة خبرباء التربية وطرق )٧

يستفيد منها كل , برامج تعليمية جيدة , التدريس والوسائل التعليمية 
  .١٢ الذين خصصت هلم واملعلمني أيضاًسنيمن الدار

                                                
  ١٣٤:  ص)١٩٨٧دار القلم، : الكويت  (وسائل االتصال و التكنولوجيا يف التعليمحسني محدي الطوجبى، . ١٢
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  :أجزاء الراديو
ولكن ما يهم املعلم , يتكون الراديو من أجزاء كثرية داخلية وخارجية 

  :من هذه األجزاء هو 
     مفتاح التشغيل-)أ(
  الصوت يف شدة  مفتاح التحكم -)ب(
   مفتاح تغيري احملطات  -)ج(
  مفتاح ضبط املوجات - )د( 
   السماعة-)هـ(

  ) .الداخلية (  اإلذاعة املدرسية -)ج
   :تتكون اإلذاعة املدرسية الداخلية من األجهزة التالية 

  )  أمبليفاير Amplifier( مضخم الصوت  -)١ 
فهو عبارة عن جهاز يقوم بتضخيم , اسم هذا اجلهاز يدل علي عمله
التضخيم من قوة  لفوختت,)WATTS(الصوت من حيث عدد الوات 

  ) وات٣٠٠.........,٢٠،٣٠،٤٠،٥٠،٦٠(: جهاز إيل جهاز
لتيار املتردد ويتكون أما نوع التيار الذي يعمل عليه هذا اجلهاز فهو ا

وعدة مداخل , ومفتاح التشغيل, بيةالكهرهذا اجلهاز من مدخل للقوة 
)Intuits( للميكروفونات التقل عن ثالث ومدخل آخر الستقبال

   .صيل املسجل الصويتاإلرسال اإلذاعي من جهاز الراديو أو لتو
التقل عن أربعة خمارج لتغذية )  Outputs(وأيضا عدة خمارج 

السماعات باإلضافة وجيب علي مستخدم اإلذاعة املدرسية االهتمام 
كذلك جيب أن , بوضع هذا اجلهاز بعيداً عن مصدر احلرارة أو الرطوبة 

  .       تكون أسالكه بعيداً عن حركة التالميذ واملدرسني 
   speaker السماعات -)٢
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وعلي املشرف علي اإلذاعة أن , وهناك عدة أنواع من السماعات 
خيتار النوع املنسب من حيث الشكل والقوة وحسب قوة املضخم 

  .ومكان وضع السماعة واملساحة اليت ختدمها هذه السماعة 
  Microphone: امليكروفون  -)٣

  : وهناك ثالثة أنواع من امليكروفونات هي 
  :ميكروفون متعدد االجتاهات -)أ(

صادرة من أماكن  هذا النوع اللتقاط أصوات متعددة ويستخدم
ويستخدم إلذاعة األناشيد , متعددة حول مكان امليكروفون 

وأصوات املمثلني علي خشبة , واألغاين واحلفالت واهلتافات 
  .املسرح 

  : ميكروفون االجتاه الواحد-)ب(
ع أو املذيحيث يقف أمامه , حدواوهذا يأخذ األصوات من اجتاه 

وات إلذاعة صوته فقط دون األص, املمثل أو اإلمام يف املسجد
  .األخرى الصادرة أثناء حديثه

  :ميكروفون يعمل يف اجتاهني فقط -)ج(
كأن , خصني متقابلنيويستخدم هذا النوع اللتقاط أصوات ش

ت  األصوات من االجتاهاطوال يلتق, يكونا يف حوار أو مقابلة 
  .   األخرى 

  تشغيل أجهزة فيما يلي بعض اإلرشادات الواجب إتباعها لكي يتم
  :اإلذاعة بشكل سليم

فهي خري ,  قراءة كتيبات اإلرشاد املرفقة مع أجهزة اإلذاعة -)١
  .جهاز خصائصه مرشد لتشغيلها ؛ ألن لكل 

مع التأكد ,  توصيل جهاز مضخم الصوت مبصدر الكهرباء -)٢
مع , فولت ) ٢٢٠(أو ) ١١٠( وتوافقه مع اجلهاز من قوة التيار
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مالحظة أن تكون أسالك التوصيل أو غريها من التوصيالت بعيدة 
  .  أرجل املستخدمني لألجهزة والطلبةعن 

) املداخل( مليكروفونات يف األماكن املناسبة توصيل أسالك ا-)٣
 فقد حيتاج إيل ميكروفون أو ,يف جهاز املضخم حبسب احلاجة 

  .رأكث
يف ) املخارج(اسبة  توصيل أسالك السماعات يف األماكن املن-)٤

مع مراعاة أن تكون قوة السماعات مناسبة لقوة , جهاز املضخم
  .املضخم 

 توصيل جهاز الراديو أو املسجل الصويت إذا أردت إذاعة شئ -)٥
كالقرآن الكرمي أو األغاين أو املوسيقي املصاحبة لدخول التالميذ 

  .الصباح بعد طابور 
, وضبط الصوت وجتريبه ,  يتم الضغط علي مفتاح التشغيل -)٦

مع مراعاة أن يكون الصوت مناسباً من حيث العلو أو االخنفاض 
  .ومن حيث الصفاء والوضوح وعدم وجود صفري 

مع مراعاة أن تكون املادة ,  البدء يف اإلذاعة بشكل مرتب -)٧
  .املراد إذاعتها مكتوبة بشكل جيد 

مث نزع سلك , يتم إطفاء مفتاح التشغيل , بعد االنتهاء -)٨
, ولف األسالك بشكل جيد, الكهريبتوصيل الكهرباء من املصدر 

ا وتغطية األجهزة أو وضعها يف دوالب أو خزانة حىت التصل إليه
  .األتربة أو الرطوبة أو احلرارة

  :سية فوائد واستخدامات عديدة منهاولإلذاعة املدر
ويساعد علي , اعة املدرسية جواً فنياً يريح النفس ختلق اإلذ -)١

 واملوسيقي دالتفاعل ؛ وذلك من خالل إذاعة األغاين واألناشي
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وكذلك فان إذاعة القرآن , املناسبة ألوقات االستراحة للتالميذ 
  .الكرمي صباحاً يضفي جواً روحياً رائعاً ومشجعاً 

 الثقافية  تساعد هذه الوسيلة من خالل تقدمي الربامج-)٢
علي زيادة , واإلرشادية املسجلة مسبقاً من الراديو أو التليفزيون 

  .حمصوهلم الثقايف 
يف ,  تساعد اإلذاعة املدرسية من خالل اشتراك التالميذ -)٣

علي إشاعة روح التعاون والتفاعل امج وتشغيل اإلذاعة تقدمي الرب
ميذ من الربامج إضافة إيل الفائدة اليت تعود علي التال, االجتماعي 
  .اليت تذاع 

اء من  تساعد اإلذاعة املدرسية علي إزالة اخلجل واالنطو-)٤
, يف تقدمي الربامج واألناشيد خالل مشاركة معظم التالميذ 

وخاصة أمام التالميذ واملدرسني  وإدارة املدرسة يف طابور الصباح 
  .أو احلفالت املدرسية 

ال بني أعضاء اهليئة  تشكل اإلذاعة املدرسية وحدة اتص-)٥
وبني التالميذ من جهة , التدريسية واإلدارية يف املدرسة من جهة 

  .أخرى 
 تربط هذه الوسيلة من خالل إذاعة األخبار اهلامة وعناوين -)٦

  .  الصحف اليومية للتالميذ باحلياة اليومية 
 ميكن استخدام اإلذاعة الداخلية يف األنشطة املدرسية املختلفة -)٧

  .اريات واجتماعات هامةفالت ومبمن ح
   :١٣سية ينبغي مراعاة األمور التاليةولكي تنجح اإلذاعة املدر

                                                
  ١٣٧:ص، ١٩٨١، ١القاهرة، دار النهضة العربية، ط، سائل االتصال والتكنولوجيا التعليموحسني محدي الطوجيي، . ١١
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 حتديد أهداف اإلذاعة املدرسية وربطها بأهداف املدرسة حىت -)١
تساعد علي تنمية شخصية التالميذ وحتقيق أهداف املدرسة 

  .واتمع 
  . ي للمدرسة  اختيار جلنة عامة لإلشراف علي النشاط اإلذاع-)٢
 ختصيص حجرة مناسبة االتساع واملوقع ألعمال هذه اللجنة -)٣
وتزود احلجرة بالتوصيالت الكهربية املناسبة الرفوف واملناضد , 

  .واملقاعد املناسبة 
ا ببعض  تقسيم هذه اللجنة إيل جلان فرعية تقوم كل منه-)٤

 أو الثقافية تكوين جلنة للربامج التعليميةمثل , املسئوليات احملددة 
  .أو الترفيهية أو للتوعية والتوجيه وغري ذلك 

ويتم إعالنه ,  أن تقوم كل جلنة بإعداد برنامج إسبوعي حمدد -)٥
  .علي تالميذ املدارس ليخدم األهداف اليت سبق اإلشارة إليها 

 البيئة  أن تكون اإلذاعة املدرسية وسيلة لتقوية الصلة بني)٦
 من أن يشترك أولياء األمور يف سوال بأ ,واملدرسة خلدمة اتمع

املنهج ذه املصادر البشرية  إثراء تمبعض األنشطة اإلذاعية حىت ي
  .املتاحة يف البيئة احمللية 

 جيب إتاحة الفرصة ملشاركة أكرب عدد من التالميذ يف -)٧
  .األنشطة اإلذاعية 

ا  اإلقالل من الربامج اليت تستغرق مدة طويلة ويغلب عليه-)٨
  .ألا تؤدي إيل الشعور بامللل لدي التالميذ  , ىالطابع االلقائ

االستعانة ببعض فقرات الربامج العامة املذاعة من الراديو إما  -)٩
  .بنقلها مباشرةً أو بتسجيلها وإعادة إذاعتها يف الوقت املناسب 

 العمل علي تنويع املوضوعات والربامج اليت يتم إعدادها - )١٠
حبيث تتناسب مع مستوي .  خالل اإلذاعة املدرسية لتقدميها من
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وتساهم يف حتقيق أهداف , تالميذ املدرسة وحاجام وميوهلم 
  .املدرسة واتمع 

 إنشاء مكتبة للربامج اإلذاعية حتوي التسجيالت الصوتية - )١١
  .ميكن الرجوع إليها 

  
   خمتربات اللغة- )د 

فة اللغات وتنمية املهارات يستعان مبختربات اللغة يف تعليم كا     
وتعد هذه املختربات من أهم وسائل االتصال السمعية اليت  .اللغوية 

وقد .تقدم املعلومات وحتث املتعلم لكي ميارس حىت يتحقق التعلم 
,  السمع والبصرفأصبحت ختاطب حاسيت, طورت هذه املختربات 

رسوم ولذا زودت املختربات احلديثة بأجهزة الفيديو والصور وال
  .لتدعيم النصوص اللفظية وتوضيحها , والنماذج 

  :أدوار املعلم يف خمترب اللغة 
خيتار التسجيالت الصوتية املناسبة لكل دارس حسب  -)١

  .وله ويف ضوء أهداف تعليمية حمددةمستواه وقدراته ومي
 للمعمليشرف املعلم علي الدارسني أثناء استخدامهم  -)٢

, يتغري دور املعلم التقليدي وبذلك . ويوجههم ويشجعهم 
, فبدالً من وجود معلم يتكلم وباقي الدارسني يستمعون إليه 

 .فان املعلم يستمع إيل الدارسني ككل أو فرادي 

 لتزويد اخلربة السمعية ىخريوفر املعلم وسائل االتصال األ -)٣
وتوضيح املادة العلمية اليت استمع , باجلانب البصري هلا 

  .الدارسني إليها

  التسجيالت الصوتية -)هـ
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هو عملية حفظ األصوات وختزينها بطرق خمتلفة التسجيل الصويت      
وباستخدام أجهزة متنوعة من أجل إعادة استماعها حني تدعو احلاجة  

.  
ويعد جهاز تسجيل الكاسيت من أهم أجهزة التسجيالت      

يل الكاسيت الصوتية انتشاراً يف التربية املدرسية وميتاز جهاز تسج
, الصويت مبزايا جعلت منه أداة هامة ساعدت علي انتشار استخدامه 

  :ومن هذه املزايا ما يلي 
 هذا اجلهاز تعدد جماالت استخدامه ؛ حيث ميكن استخدام -)١

وكذلك يف , املختلفة النظامية وغري النظامية يف التربية جبوانبها 
وتشغيل , اعاتوالتدريب علي بعض املهن والصن, حمو األمية 

 ويف وخمتربات اللغة، ,ومعاجلة عيوب الكالم, بعض اآلالت
  .املقابالت الشخصية وغريها 

تستخدم املسجالت الصوتية يف التربية العملية لتسجيل  -)٢
دروس الطالب واالستماع إليها بغرض التقومي لتحسني األداء 

ه لتقومي سلوك كما ميكن أن يستخدمها املدرس. التدريسي هلم 
يف املواقف املختلفة إذ يقوم بتسجيل دروسه واالستماع إليها 

  .وتقوميها
سهولة استخدامه ؛ حيث ميكن آلي شخص بقليل من  -)٣

اخلربة أن يقوم بتشغيل اجلهاز سواء كان للتسجيل أو إعادة 
  .مهارات متخصصة  فال يتطلب, مساع املادة املسجلة 

ألنه خفيف الوزن ,  ميكن استخدامه يف أي مكان وزمان -)٤
ويساعد علي ذلك إمكانية , وميكن محله ونقله من مكان ألخر 

  .استخدام البطاريات فيه كمصدر للطاقة الكهربية 
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مدرسة أو مؤسسة حيث ميكن ألية ,  رخيص الثمن نسبياً -)٥
  .شراؤه أو ألي شخص عادي

 يستطيع الشخص الذي يقوم بالتسجيل أن يستمع فوراً ملا -)٦ 
  . حتقيق التقومي والتغذية الراجعةيله مما يساعد علييتم تسج

ويساعد املتعلم علي ,  يصلح لالستخدام الفردي واجلماعي -)٧
  .تسجيالت الصوتية أكثر من مرة لاالستماع ل

  .ث ال يتطلب صيانته متخصصاً فنياً سهل الصيانة ؛ حي-)٨
  :وللتسجيالت الصوتية مميزات عديدة منها 

 اخلربات علي أشرطة الكاسيت اليت تعتمد  تساهم يف توفري-)١
  .علي عنصر الصوت 

كما أا قليلة ,  سهولة إنتاج األنواع املختلفة منها حملياً -)٢
الوسائل التعليمية كاألفالم  التكاليف إذا قورنت ببعض

  .وتسجيالت الفيديو 
 ميكن للمعلم االستماع إليها وتقوميها وتنقيحها قبل إذاعتها -)٣

  .ارسني علي الد
 ميكن االستماع إليها أكثر من مرة والرجوع إليها يف -)٤

  .أوقات الحقة حسب احلاجة إليها 
إذ ,  تتيح الفرص لعملية اتصال وتفاعل املعلم والتالميذ-)٥

ميكن للمكن للمعلم إيقاف املسجل الصويت مؤقتاً حلني مناقشة 
ليق االستماع إيل تعميذ أو توضيح النقاط الغامضة أو التال

  .  الدارسني علي املادة املسجلة اليت استمعوا إليها 
 ميكن أن يصاحب التسجيالت الصوتية عرض الشرائح -)٦

  .الشفافة فتقدم الشرح لكل شرحية علي حدة 
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ية علي أشرطة الكاسيت يف استخدام التسجيالت الصوت
لنجاح استخدام التسجيالت الصوتية علي أشرطة  :التدريس
  :١٤جيب مراعاة ما يلي, ريس  يف التدالكاسيت

  مرحلة اإلعداد املسبق قبل الدرس -)١
   :تتضمن هذه املرحلة

   حتديد األهداف السلوكية من استخدام هذه الوسيلة -)أ(
   اختيار التسجيالت الصوتية املناسبة لتلك األهداف -)ب(
االستماع للتسجيالت الصوتية ملعرفة حمتوياا  -)ج(

س وأهدافه والتأكد من مناسبة وعالقاا مبوضوع الدر
  حمتواها ملوضوع الدرس ومستوي التالميذ

 ختطيط األنشطة اليت سيقوم ا التالميذ عند استماعهم - )د(
  للتسجيل الصويت 

,  التأكد من صالحية اجلهاز الذي سيستخدم -)هـ(
وتوافر التيار الكهريب أو توافر بطاريات يف حالة انقطاع 

  . التيار 
ر أنسب مكان يف الغرفة لوضع اجلهاز مع يئة  اختيا-)و(

  .االستماع الواعي واملناقشة  الظروف املساعدة علي
 إعداد ورقة عمل تتضمن األسئلة واملشكالت اليت -)ز(

  .يساعد التسجيل الصويت علي حلها 
   رحلة التوظيف الفعلي وقت الدرس م-)٢

 عالقة يئة التالميذ ويتم ذلك عن طريق مناقشتهم يف -)أ(
التسجيل الصويت مبوضوع الدرس، وتعريفهم باألنشطة اليت 

                                                
  ١٣٧:ص، ١٩٨١، ١القاهرة، دار النهضة العربية، ط، وسائل االتصال والتكنولوجيا التعليمحسني محدي الطوجيي، . ١٢
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الصويت، وأيضاً  سيقومون ا أثناء االستماع للتسجيل
  .األسئلة اليت سيجيبون عليها بعد االستماع للتسجيل 

 استماع املدرس وتالميذه إىل التسجيل الصويت، مع -)ب(
تالميذ على توفري اهلدوء وإشاعة جو من الطمأنينة ملساعدة ال

التركيز واالنتباه، وقد يتطلب األمر وقف اجلهاز إلعطاء 
فرصة للتالميذ لتسجيل بعض التعليقات أو كتابة معاين بعض 

  .الكلمات والعبارات
 بعد االنتهاء من االستماع، تتم مناقشة التالميذ فيما -)ج(

  استمعوا إليه وما قاموا بتسجيله من مالحظات وأفكار
قشة يقوم املعلم بتوجيه تالميذه للقيام بأنشطة  بعد املنا- )د(

القراءة أو : أخرى تابعة الستكمال دراسة املوضوع، مثل
مشاهدة فيلم أو بعض الوسائل البصرية أو إجراء جتارب أو 

  .غري ذلك من األنشطة اليت تتناسب مع أهداف الدرس 
   السمعية البصرية-)٣

 حاسيت البصر و السمع، ومتثيل تضم جمموعة املواد الىت تعتمد أساسا علىو
الصور املتحركة الناطقة، و هي تتضمن التلفزيون و األفالم و التسجيالت 

إذا الوسائل السمعية  ١٥. الصوتية املصاحبة الشرائح و االسطوانات أو الصور
 األمثلة على تلك ومن البصرية هي وسائل اليت تعتمد على السمع والبصر معا

   :الوسائل
حيث توضع جمموعة الصور أو : ل املكتوبة أو الصور اجلداو-)أ(

اسمات أو الكلمات على شكل جدول يوضح ما هو مطلوب من 
  الطفل خالل اليوم

                                                
 ٣٧: ص ) ١٩٩٧دار النهضة العربية، : القاهرة  (نهجالوسائل التعليمية و امل  أمحد خريى حممد كاظم و جابر عبد احلميد جابر،. ١٩
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هو شكل تقين منخفض األداء من أشكال :  لوح االتصال-)ب(
التعويضي ومن املمكن أن يستخدمه األشخاص الذين  التواصل التباديل

م أو ميلكون نتاجا لفظياً حمدوداً أو غري الكال ال ميلكون القدرة على
مؤقتة للتواصل حىت تتحسن قدرة  ويكن استخدامه كوسيلة. واضح

اللوح على صور أو رموز  وقد حيتوي هذا. الطفل على التواصل اللفظي
أن يفهمه  أو كلمات أو مجل قصرية، اعتماداً على ما ميكن للطفل

 .بشكل أفضل ويليب حاجاته األساسية
 
حيث توضع : الروتينية على بطاقات قابلة للقلب وضع األعمال -)ج(

بشكل روتيين على بطاقات قابلة للقلب  األعمال اليت يقوم ا الطفل
  .باستخدام صور أو كلمات أو رموز

هو عبارة عن كتاب حيتوي على جمموعة من :  كتاب التواصل- )د(
 غري كلمات أو صور، توفر وسيلة اتصال للطفل الرموز على شكل

على استخدام التأشري باليد وتقليب  القادر على الكالم ولديه القدرة
منها البوم الصور، أو  الصفحات، وعادة ما يكون على عدة أشكال

  .الكلمات، أو ميدالية حتمل باليد
حيث حتتوي هذه احملفظة على جمموعة من : حمفظة املواضيع -)هـ(

 من خالل كلمة أو صورة متثل موضوعاً معيناً البطاقات، وكل بطاقة
  .موجودة على تلك البطاقة

مثل لوح األوقات، لوح املطعم، لوح :  لوح االتصال احملدد-)و(
 .ةاألعمال الروتيني

والذي يكون متصالً بلوح ): اإلزالة(لوح الكتابة القابل للمحو  -)ز(  
للتواصل مع  مما يتيح الفرصة للطفل حرية أكثرالتواصل اخلاص 

ما تكون ألواح االتصال على شكل  وعادة ائل عدةوس .اآلخرين
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ومتييزها من قبل الطفل  مفردات مكتوبة أو مصورة واليت ميكن معرفتها
  .من خالل التأشري أو النظر أو املفاتيح االلكترونية

  
  دور الوسائل التعليمية ىف عملية التعلم و التعليم  -ب

 كما تعين خلق الدافع و إجياد .عين عملية التعليم توصل املعرفة إىل املتعلمأ  
الرغبة لدي املتعلم للبحث و التنقيب و العمل للوصول إىل املعرفة، و هذا حيتم 

 .وجود طريقة و أسلوب

وميكن أن نلخص الدور الذي تلعبه الوسائل التعليمية يف حتسني عملية   
  :التعليم والتعلم مبايلي 

 
  إثراء التعليم - ١

 منذ حركة التعليم السمعي (أوضحت الدراسات واألحباث 
ومروراً بالعقود التالية أن الوسائل التعليمية تلعب دوراً جوهرياً ) البصري

. يف إثراء التعليم من خالل إضافة أبعاد ومؤثرات خاصة وبرامج متميزة 
إن هذا الدور للوسائل التعليمية يعيد التأكيد على نتائج األحباث حول 

 توسيع خربات املتعلم وتيسري بناء املفاهيم أمهية الوسائل التعليمية يف
وختطي احلدود اجلغرافية والطبيعية وال ريب أن هذا الدور تضاعف حالياً 
بسبب التطورات التقنية املتالحقة اليت جعلت من البيئة احمليطة باملدرسة 
تشكل حتدياً ألساليب التعليم والتعلم املدرسية ملا تزخر به هذه البيئة من 

 . تصال متنوعة تعرض الرسائل بأساليب مثرية ومشرقة وجذابة وسائل ا

  اقتصادية التعليم - ٢

ويقصد بذلك جعل عملية التعليم اقتصادية بدرجة أكرب من خالل 
فاهلدف الرئيس للوسائل التعليمية حتقيق . زيارة نسبة التعلم إىل تكلفته 

 الوقت لتكلفة يفأهداف تعلم قابلة للقياس مبستوى فعال من حيث ا
 .واجلهد واملصادر
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 تساعد الوسائل التعليمية على استثارة اهتمام التلميذ واشباع حاجته - ٣
 . للتعلم

يأخذ التلميذ من خالل استخدام الوسائل التعليمية املختلفة بعض اخلربات 
وكلما كانت اخلربات التعليمية اليت مير  .اليت تثري اهتمامه وحتقيق أهدافه 

 إىل الواقعية أصبح هلا معىن ملموساً وثيق الصلة باالهداف ا املتعلم أقرب
 ٠اليت يسعى التلميذ إىل حتقيقها والرغبات اليت يتوق إىل إشباعها 

 .  تساعد على زيادة خربة التلميذ مما جيعله أكثر استعداداً للتعلم- ٤

هذا االستعداد الذي اذا وصل اليه التلميذ يكون تعلمه يف أفضل 
 على ذلك مشاهدة فيلم سينمائي حول بعض املوضوعات ومثال ٠صورة 

 .الدراسية يؤ اخلربات الالزمة للتلميذ وجتعله أكثر استعداداً للتعلم

 ٠ تساعد الوسائل التعليمية على اشتراك مجيع حواس املتعلم- ٥

إنّ اشتراك مجيع احلواس يف عمليات التعليم يؤدي إىل ترسيخ 
التعليمية تساعد على اشتراك مجيع حواس وتعميق هذا التعلّم والوسائل 

املتعلّم ، وهي بذلك تساعد على إجياد عالقات راسخة وطيدة بني ما 
 .تعلمه التلميذ ، ويترتب على ذلك بقاء أثر التعلم

  تساعد الوسائل التعليمية عـلى تـحاشي الوقوع يف اللفظية- ٦

ند التلميذ واملقصود باللفظية استعمال املدرس ألفاظاً ليست هلا ع
الداللة اليت هلا عند املدرس وال حياول توضيح هذه األلفاظ اردة بوسائل 
مادية حمسوسة تساعد على تكوين صور مرئية هلا يف ذهن التلميذ ، ولكن 
اذا تنوعت هذه الوسائل فإن اللفظ يكتسب أبعاداً من املعىن تقترب به من 

رب والتطابق بني معاين األلفاظ احلقيقة االمر الذي يساعد على زيادة التقا
 .يف ذهن كل من املدرس والتلميذ

 .  يؤدي تـنويع الوسائل التعليمية إىل تكوين مفاهيم سليمة- ٧

 .  تساعد يف زيادة مشاركة التلميذ االجيابية يف اكتساب اخلربة- ٨
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تنمي الوسائل التعليمية قدرة التلميذ على التأمل ودقة املالحظة واتباع 
وهذا األسلوب يؤدي .  العلمي للوصول إىل حل املشكالتالتفكري

 . بالضرورة إىل حتسني نوعية التعلم ورفع األداء عند التالميذ

 تساعد يف تنويع أساليب التعزيز اليت تؤدي إىل تثبيت االستجابات - ٩
 .)نظرية سكنر ( الصحيحة 

ني ة الفروق الفردية ب تساعد على تنويع أساليب التعليم ملواجه-١٠
 .املتعلمني

 ٠ تؤدي إىل ترتيب واستمرار األفكار اليت يكوا التلميذ-١١

 ٠١٦ تـؤدي إلـى تعـديل السلوك وتكوين االجتا هات اجلديدة-١٢

قال بشري عبد الرحيم الكلوب أن دور الوسائل التعليمية ىف 
  :عملية التعلم و التعليم كما يلي

   املتعلم تقليل اجلهد و اختصار الوقت من املعلم و- ١
 الوسائل التعليمية تعلم مبفردها، كالرحالت التعليمية و السينما و - ٢

  .التلفزيون، و املعارض املتاحف و لوحات العرض
 الوسائل التعليمية تساعد يف نقل املعرفة و توضح اجلوانب املبهمة - ٣

و تثبت عملية اإلدراك، كالكرات األرضية و اخلرائط و النماذج و 
  .الصور

وسائل التعليمية تثبت املعلومات و تزيد من حفظ الطالب و  ال- ٤
تضاعف استيعابة كاألفالم و الصور و الرسومات و اللوحات 

  .التعليمية

                                                
   مـأخوذ     htm.7/fntok/alan/sa.gov.riyadhedu.www://http،   تقنيات التعليم  -الوسائل التعليمية   ابراهيم العبيد،     . ٠٢
    ٢٠٠٩ من يناير ٧يف 
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 الوسائل التعليمية تقوم معلومات الطالب و تقيس مدى ما - ٥
استوعبه من مادة الدرس كاخلرائط الصماء و لوحة الكهرباء و إجراء 

 ١٧.التجارب العلمية

 
   شروط اختيار الوسائل التعليمية أو إعدادها-ج

لكي تؤدي الوسيلة دورها يف عملية التعليم و التعلم بشكل فعال البد من 
اختيار وسيلة االتصال  عند . عند اختيار الوسيلة أو إعدادهامراعاة األمور التالية

 لبةالتربوي لتقييم قدرات الط بالتوحد من الضروري اجتماع الفريقدارسني لل
جيب أخذها بعني االعتبار عند  ان هناك جمموعة من العوامل اليتالتواصلية إذ

 ومنها ما يتعلق بالوسيلة لبةيتعلق بال حتديد وسيلة االتصال، ومن هذه العوامل ما
   :طلبةبال نفسها، من العوامل اليت تتعلق

 . واليت تؤثر على حركة مجيع العضالتلبةوضعية جسم الط - ١

  .ركية للفم الالزمة إلنتاج الكالماملهارات احل - ٢
 تقتضيه اع للتأشري واستخدام اليد حسب ماالتحكم باستخدام الذر - ٣

  .الوسيلة
 .حدة البصر والقدرة على التحكم بعضالت العني للنظر إىل الوسيلة - ٤

  . مهارات االستيعاب البصري للتمييز واالختيار- ٥
  .بةلمدى املهارات اللغوية اليت ميتلكها الط - ٦
  .القدرة على االستيعاب بشكل عام - ٧

    :مور األتيةحينما خيتار الوسائل التعليمية بأوأيضا يهتم املدرس 
   حتديد اهلدف من الوسيلة-)أ

   دقة املادة التعليمية و مناسبتها ملادة الدرس-)ب
   توفر املواد الالزمة لصنعها مع رخص تكليفها-)ج

                                                
 ٢٨ - ٢٧:  ص مرجع سابق،الرحيم الكلوب، بشري عبد  . ٢١
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كون بعيدة عن االكتظاظ و  تعد الوسيلة لغرض واحد  حبيث ت)د(
  احلشو

   أن يتناسب حجمها  أو مساحتها مع عدد طالب الصف-)هـ
 أن تعرض يف الوقت املناسب و أن ال تترك حىت تفقد عنصر - )و

  االثارة
 أن تبقى مع الزمن، كلوحات املعلومات و اخلرائط و السياسية و - )ز

  الرسومات البيانية و غري ذلك
  الطالب، حبيث يسهل االستفادة منها أن تتناسب و مدراك -)ح
 ١٨. جتربة الوسيلة قبل استعماهلا للتأكيد من صالحيتها-)ط

نبغى يوجبى إىل أن املعايري اليت و ذهب حسني محدي الط
  :مراعتها يف اختيار الوسائل التعليمية هي

   توافق الوسيلة مع الغرض الذي نسعى إىل حتقيقه-)أ
الوسيلة و مطابقتها للواقع و  صدق املعلومات اليت تقدمها -)ب

  إعطائها صورة متكاملة عن املوضوع
   مدى صلة حمتويات الوسيلة مبوضوع الدراسة-)ج
 مناسبة الوسائل ألعمار التالميذ و مستوى ذكائهم و خربام -)د

  السابقة اليت تتصل باخلربات اجلديدة اليت يئوها هذه الوسائل
   أن تكون الوسيلة يف حالة جيدة-)هـ

 أن تساوي الوسيلة اجلهد أو املال الذي يصرفه املدرس أو التلميذ - )و
  .يف إعدادها و احلصول عليها

 أن تؤدي الوسائل التعليمية إىل زيادة قدرة التلميذ على التأمل و - )ز
  املالحظة  و مجع املعلومات و التفكري العلمي

                                                
 ٢٩ - ٢٨:  ص ، هنفس املرجع  . ٢٢
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ل  أن تتناسب الوسائل مع التطور العلمي و التكنولوجي لك-)ح
   ١٩.جمتمع

ن هناك عدة خصائص جيب أن تؤخذ بعني االعتبار عند تصميم أكما 
 : ومنها ما يليلبةأو حتديد الوسيلة األكثر مالءمة للط

هل حتتاج هذه الوسيلة لشخص آخر حلملها يف :  العامل االستقاليل-)١
 بدون مساعدة؟ لبةهل من املمكن استخدامها من قبل الط كل مرة أو

هذا التساؤل عادة على نوع الوسيلة املختارة  بة على مثلوتعتمد اإلجا
 إىل لبةاملثال قد ال حيتاج الط ، فعلى سبيللبةوكيف توضع مع الط

  .مساعدة يف محل كتاب التواصل خاصته
هل ميكن نقل الوسيلة من مكان آلخر دون إرهاق :  سهولة احلمل-)٢

 املثال يصعب من صف إىل آخر يف املدرسة، فعلى سبيل للطفل، مثالً
وهلذا جيب توفر وسيلة فعالة مع . مكان آلخر نقل جهاز الكمبيوتر من

  .األوقات واألماكن الطفل الستخدامها يف خمتلف
املرتفعة التكلفة ضرورية  يف بعض األحيان تكون الوسيلة:  التكلفة-)٣

تكلفة تكون مفيدة يف  لتلبية حاجات الطفل، وباملقابل فإن الوسيلة األقل
  . األحيانبعض

 القيام ا بينما لبةاألنشطة اليت ميكن لل ما هي:  تناسق النشاطات-)٤
يستطيع الطفل استخدام الوسيلة أثناء  حيمل وسيلة االتصال خاصته، هل

  واجباته املدرسية؟ تناوله وجبة الطعام، أو أثناء أداء
جيب أن تكون الوسيلة سهلة ومفهومة من قبل اجلميع، :  الوضوح-)٥

 .البيت ويف املدرسة ويف اتمعيف 

جيب أن تكون الوسيلة مرنة قدر اإلمكان لتلبية احتياجات :  املرونة-)٦

                                                
  ٦١ -  ٥٧:  ص مرجع سابق،حسني محدي الطوجبى،   19
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الذي يستخدمها، حبيث ميكن إضافة بنود جديدة إليها كلما لزم لبة الط
  .األمر

جيب أن تكون الوسيلة سهلة االستخدام يف :  سهولة االستخدام-)٧
البداية قد يكون من الصعب على  يف .تمجيع األوقات ويف خمتلف البيئا

وبالتايل فاملعلم أو املعاجل أو   استخدام وسيلة االتصال اخلاصة بهلبةالط
 على لبةوتشجيع الط املربية يتحملون مسؤولية وسيلة االتصال

وسيلة  ، فليس من املتوقع أن يتحمل الطفل مسؤولية٢٠استخدامها
ابة الصوت الذي يصدره، االتصال حىت يعرف أن تلك الوسيلة هي مبث

 لبةجيب علينا توفري تلك الوسيلة باستمرار لتكون قريبة من الط وهلذا
فيما يلي بعض األنشطة  .أنشطة متنوعة ويف متناول يده طوال الوقت

  : بالتوحدطلبةالناطقني امل  غريلبةلتحفيز التواصل عند األط
على  تصميم لوح تواصل خاص يف البيت، والبدء بالتدريب -)أ(

، مثل صور األلعاب، صور األطعمة، لبةاملألوفة للط الصور العائلية
، ويفضل استخدام الكتابة مع الصور لبةالط واسمات اليت يعرفها

  .لتسهيل ربط الصورة مع الكلمة
 التحدث بلغة بسيطة، ومجل قصرية، شريطة أن تكون -)ب(

وسهلة  واضحة لبةواضحة ومباشرة، وحماولة جعل التعليمات للط
  .قدر اإلمكان

 على كل حماوالته التواصلية سواًء بإنتاج لبة تعزيز الط-)ج(
اإلمياءات، أو التواصل البصري، أو استخدام  الصوت، أو استخدام

  .الوسيلة اليت يتدرب عليها
، فعند الذهاب لبة التحدث عن األعمال اليت تقوم ا مع الط- )د(

ما يريد وشجعه على إىل مكان معني خذه معك، اجعله خيتار 
  ذلك

                                                
١٥ .  
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  فوائد استخدام الوسائل التعليمية-  ) د
، ليميةللوسائل التعليمية فوائد عديدة لكل من املعلم واملتعلم والعملية التع

  : وفيما يلي بعض هذه الفوائد
  .ترغبه يف التعلم تنمي حب االستطالع عند املتعلم و-)١ 
  .  التعلم وتثري اهتمامه ملوضوعات جتذب انتباه املتعلم-)٢ 
.                                            كة اجيابية يف املواقف التعليمية جتعل التلميذ نشط ومشارك مشار-)٣ 
  . تساعد علي زيادة خربات املتعلم وتنوعها-)٤ 
ول عليها يدوا لألسباب  تتيح للتالميذ خربات من الصعب احلص-)٥ 

  :التالية
  .للخربات املراد تعلمهاد الزماين    البع-)أ(
  .عد املكاين للخربة املراد تعلمها   الب-)ب(
  .السرعة أو البطء للخربة املتعلمة   عامل -)ج(
      اخلربة خمتفية ويصعب علي اإلنسان رؤيتها- )د(
  .  األشياء املراد تعلمها أو صغرها     كرب حجم-)ه(

  .  تنمي القدرات العقلية عند املتعلم -)٦
  .عد علي مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني   تسا-)٧
  . تقوي شعور املتعلم بأمهية اخلربات املراد تعلمها -)٨
  . توفر وقت وجهد كال من املعلم واملتعلم يف العملية التعليمية -)٩

  . تقوي العالقة بني املعلم واملتعلم وتزيد من التفاعل بينها- )١٠
  .ال وتعديل سلوك املتعلم  تساعد علي حتقيق التعلم الفع- )١١
  . تساعد املعلم واملتعلم علي مسايرة التطور العلمي والتكنولوجي- )١٢
  . تساعد علي جناح املعلم يف مهنته  - )١٣
  :  تعمل علي حتسني نوعية التعليم وزيادة فاعليته عن طريق - )١٤

  . حتقيق أهداف التعليم جبوانبه املختلفة - )أ      (
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  ت ازدحام الصفوف حل مشكال-)ب     (
  . مواجهة النقص يف املعلمني املؤهلني -)ج     (

  : تسهل عملية التعليم والتعلم وجتعلها مشوقة ومرغوب فيها- )١٥
 تقدمي للتلميذ أساسا ماديا لإلدراك احلاسي، و من مثّ فهي تقلل -)أ(

  .من استخدام الطالب األلفاظ ال يفهمون هلا معىن
   كثريا تثري اهتمام الطالب-)ب(
   جتعل ما يتعلمونه باقي األثر-)ج(
   تقدم  خربات واقعية تدعو الطالب إىل النشاط الذايت- )د(
 تنمي يف الطالب استمرار يف الفكر، كما هو احلال عند -)هـ(

  .استخدام الصور املتحركة و التمثيليات و الرحالت
  .لميذ تسهم يف منو املعاين، و من مث يف منو الثروة اللفظية للت-)و(
 تقدم خربات ال يسهل احلصول عليها عن طريق أدوات أخرى -)ز(

  ٢١.و تسهم يف جعل ما يتعلم الطالب أكثر  كفاية وعمقا و تنوعا
  
   مصادر الوسائل التعليمية-)هـ

الوسائل التعليمية كثرية، و أنواعها متعددة و ميكن احلصول عليها من مصادر 
  :متعددة أمهها

 مصدر من مصادر الوسائل التعليمية، فيمكن ىنع البيئة، و هي أ-)١
كما و أن الرحالت . احلصول على الكثري من األشياء و العينيات منها

  .التعليمية تشكل أكرب وسيلة فعالية لالستفادة من البيئة
 األسواق احمللية و اخلارجية، و ذلك عن طريق الشراء، و هذا املصدر -)٢

ىن عنه إذ يوفر الكثري من املواد و حيتاج إىل توفري  األموال، و ال غ
  .األدوات كاألفالم و األجهزة و األدوات املخترب و بعض النماذج

                                                
 ٣٠:  ص ، مرجع سابق،بشري عبد الرحيم الكلوب  ٢٤
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 العمل احمللي يف املدرسة، إن إعداد الوسيلة التعليمية من قبل املعلم -)٣
بالتعاون مع طالبه حسب حاجته مبا يوافق متطلبات املادة التعليمية هو 

يد من الوسائل التعليمية بسعر قليل و أفضل السبل للحصول على العد
  ٢٢.حسب الشروط اليت مييلها دور الوسيلة يف عملية التعليم

  :  اتمع املدرسي-)٤
حيث ميكن إنتاج العديد من الوسائل التعليمية من قبل املعلم بالتعاون مع 

  .طالبه من خامات البيئة احمللية 
  : مركز التطوير التكنولوجي-)٥

 التربية والتعليم والذي ميكن من خالله تدريب املعلمني على التابع ملديرية
كيفية إنتاج الوسائل التعليمية من اخلامات املتوفرة يف البيئة، فضالً عن 

  .تدريبهم على استخدام وصيانة األجهزة واخلامات التعليمية
  : قسم الوسائل التعليمية -)٦

زويد املعلمني بالوسائل مبديرية التربية والتعليم حيث ميكنهم من خالله ت
  التعليمية اجلاهزة يف ااالت الدراسية املختلفة

  
  :مة الستخدام الوسائل التعليميةالقواعد العا -)و

  : لى استخدام أية وسيلة وهي ما يليهناك قواعد عامة تنطبق ع  
   قبل االستخدام يف مرحلة التحضري-)١

التعليمي، يقوم وقف بعد اختيار الوسيلة املناسبة لالستخدام يف امل
  :املعلم مبا يلي

 من صالحيتها ومناسبتها  جتريب الوسيلة أو فحصها ليتأكد-)أ(
  .  املوقف التعليمي، ومستوى منو املتعلمني وخصائصهم ألهداف

                                                
 ٣١:  ص ، مرجع سابق،بشري عبد الرحيم الكلوب. ٢٥
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 اختيار املكان املناسب، وإعداده بشكل يسهل استخدام -)ب(
  .الوسيلة فيه 

ألجهزة يف غرفة الدرس  توفري الوسائل واألدوات واملواد وا-)ج(
لترك الغرفة أو إرسال بعض  قبل البدء، كي ال يضطر املعلم

 الطالب للحصول عليها وترتيبها بشكل متسلسل حسب
  . استخدامها

 التخطيط الستخدام الوسيلة بشكل صحيح والتأكد من - )د(
  .بشكل فعال  توافر الظروف املساعدة

عرض الوسيلة يف وقت  يئة أذهان املتعلمني، حبيث يأيت -)هـ(
يشعرون فيه أم حباجة للحصول على معرفة معينة أو حال مشكلة 

  .     ما أو تفسري ظاهرة 
  : جيب على املعلم إتباع ما يلي:  يف مرحلة االستخدام -)٢

  . استخدام الوسيلة يف الوقت املناسب -)أ(
 جيب أن يتأكد أثناء استخدام الوسيلة التعليمية أن كل -)ب(

يالحظ وضوح الصوت   يسري على ما يرام، فعليه مثالً أنشيء
والصورة أثناء عرض الفيلم أو الربنامج التليفزيوين، أو أن الصورة 
أو اخلريطة املعلقة أو املواد املعروضة يف مكان يسمح للجميع 
    مبشاهدا أو أن صوت التسجيالت الصوتية يصل إىل مجيع

  .الدارسني 
 اإلجيابية يف استخدام الوسيلة، من أهم  مشاركة املتعلم-)ج(

  .الوظيفي هلا  مقومات االستخدام 
 البد أن تكون التعليمات واضحة اليت تعطي للمتعلمني فكرة - )د(

جتاه الوسيلة، وأن يكون اهلدف من استخدامها  عن ما يقومون به 
  .واضحاً يف أذهام 
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  : يليع ما جيب علي املعلم إتبا:  يف مرحلة بعد االستخدام -)٣
اليت تتضمنها الرسالة اليت  مناقشة املتعلمني حول األفكار -)أ(

كد من مدى حتقيق نقلتها الوسيلة  باستخدام بعض األسئلة للتأ
  .أهداف استخدامها

ابعة كإجراء ـة املتعلمني للقيام ببعض األنشطة للمتجي تو-)ب(
برحلة تعليمية جتربة أو كتابة تقرير أو القراءة يف املكتبة أو القيام 

  .أو عمل معرض 
  
   تصنيف الوسائل التعليمية-)ز

  : من هذه التصنيفات ما يلي, ليمية توجد تصنيفات كثرية للوسائل التع
   تصنيف الوسائل حسب احلواس اليت تعتمد عليها-)١

  : عليها إيلميكن تصنيف الوسائل حسب احلواس اليت تعتمد
 علي حاسة د اليت تتعتم وهي تلك الوسائل الوسائل البصرية-)أ(
فالم الثابتة والرسوم الصور واأل: لبصر عند  املتعلم، ومن أمثلتهاا

  واسمات
وهي تلك الوسائل اليت تعتمد علي حاسة : الوسائل السمعية -)ب(

التسجيالت الصوتية واإلذاعة : السمع عند املتعلم ، ومن أمثلتها 
  .املسموعة من الراديو  املدرسية واإلذاعة

تمد علي وهي تلك الوسائل اليت تع:  الوسائل السمعية البصرية-)٣(
األفالم املتحركة الناطقة : ، ومن أمثلتها حاسيت السمع والبصر معاً

 واألفالم الثابتة املصحوبة بتسجيالت صوتية والتليفزيون التعليمي
  .والتمثيليات الناطقة والرحالت

  : تفيدينئل التعليمية حسب عدد املستصنيف الوسا -)٢
  :مية حسب عدد املستفيدين منها إيلميكن تصنيف الوسائل التعلي
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وهي تلك الوسائل اليت تستخدم باسطة الفرد : الوسائل الفردية -)أ(
  .امليكروسكوب ،والكمبيوتر : املتعلم مثل 

وهي تلك الوسائل اليت تستخدم لتعليم :  الوسائل اجلماعية-)ب(
: د ويف أوقات زمنية خمتلفة مثل جمموعة من الطالب يف  مكان حمد

  األفالم التعليمية ، الدائرة التليفزيونية واإلذاعة املدرسية 
وهي تلك الوسائل اليت تستخدم لتعليم :  الوسائل اجلماهريية -)ج(

جمموعة كبرية جداً أو مجهور من الطالب يتواجدون يف أماكن 
ذاعة إلفزيون التعليمي ،اـالتلي: مثل خمتلفة ويف وقت واحد،
  . التعليمية من خالل الراديو

  
  : تصنيف الوسائل التعليمية حسب خصائص حمتواها-)٣

   : هذا التصنيف يف الوسائل التاليةيتمثل
وهي اليت تتكون من اللغة اللفظية، ومن أمثلة : وسائل لفظية -)أ(

لها األحاديث اإلذاعية ،وحماضرات املعلم ، فهي ك :الوسائل هذه
  .رموز لفظية

،  يت تتكون من لغة غري لفظيةوهي ال: وسائل غري لفظية -)ب(
, النماذج , فوتوغرافية الصورال: ومن أمثلتها ,تقدم ا املادة التعليمية

  والعينات
وهي اليت جتمع يف حمتواها الرموز : وسائل لفظية وغري لفظية-)ج(

ومن أمثلتها األفالم السينمائية، الربامج  ,اللفظيةاللفظية وغري 
، القصص والكتب واالت فزيونية، واملعرض  البيان العمليلتليا

            .املصورة
   تصنيف أوسلن للوسائل التعليمية -)٤

  : قسم أوسلن الوسائل التعليمية علي شكل هرم مكون من ثالث فئات 
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 الفئة األويل يف قاعدة اهلرم وتشمل الوسائل اليت تزود املتعلمني -)أ(
  .عية مباشرة مثل الرحالت خبربات حسية واق

 الفئة الثانية اليت تتوسط اهلرم وتشمل الوسائل التعليمية اليت تزود -)ب(
الرسوم والصور، : ة غري مباشرة ، ومتثل الواقع مثلاملتعلمني خبربات حسي

  الثابتة واملتحركة ، والنماذج والتليفزيون  واألفالم
ائل التعليمية اللغوية اليت  الفئة الثالثة يف قمة اهلرم وتشمل الوس-)ج(

والشكل التايل يوضح . اللفظية املسموعة واملكتوبةتستخدم الرموز 
  :٢٣التعليمية تصنيف أوسلن للوسائل

  
   ١,١صورة 

  للوسائل التعليمية  )  dale ،لتصنيف ادجاردي -)٥
التعليمية علي أساس اخلربات املكتسبة بواسطتها : األويل قسم ادجارديل

إيل ثالث جمموعات ورتبها يف شكل خمروط امساه خمروطات اخلربة وهذه 
  :اموعات هي

 ، والعمل املباشرومتثل املمارسات العملية:  اموعة األويل -)أ(
  . حمسوسة املتعلم خرباتوباسطتها يكتسب 

ليت تعتمد علي املالحظة ثل الوسائل اومت: ثانية اموعة ال-)ب(
ر وتشمل العروض التوضيحية والرحالت واملعارض والصو ،احملسوسة

  .الثابتة واملتحركة والتليفزيون
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ومتثل الوسائل اليت تساعد علي اكتساب :  اموعة الثالثة-)ج(
، رموز اللفظية املسموعة واملكتوبةخربات بالبصرية اردة وتشمل ال

شكل التايل يوضح تصنيف ادجارديل للوسائل وال .املرسومةوالرموز 
  : ٢٤التعليمية

  
  ١,٢صورة 

  
  
   ار الوسيلة التعليمية املناسبة معايري اختي-)ح

عليمية وحتقيق األهداف املنشودة، جيب على املعلم أن وقف التلنجاح امل
  :ناسبة يف ضوء املعايري اآلتية املةخيتار الوسيلة التعليمي

  .رستبط الوسيلة باألهداف احملددة للموقف التعليمي أو للد أن تر-)١
  . أن يرتبط حمتوى الوسيلة مبوضوع التعلم-)٢
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  .تعليمية بالدقة واحلداثة والوضوح أن تتصف الوسيلة ال-)٣
شوقة حىت تؤثر يف نفوس  أن تكون الوسيلة التعليمية جذابة وم-)٤

  .املتعلمني
  .ائصهمئمة ألعمار املتعلمني وخص أن تكون الوسيلة التعليمية مال-)٥
  . أن تكون الوسيلة التعليمية يف حالة جيدة-)٦
 أن تكون الوسيلة التعليمية آمنة أي ال تسبب أضرار أو حوادث -)٧

  .للمعلم أو املتعلم 
  . أن تكون الوسيلة التعليمية بسيطة وسهلة االستخدام وغري مكلفة -)٨
 أو طريقة التدريس اليت يتبعها لة مع استراتيجيةاسب الوسي أن تتن-)٩

  .األنشطة اليت يقوم ا املتعلمني املعلم     وكذلك
 أن يتناسب حجم الوسيلة ومساحتها وصوا مع عدد املتعلمني - )١٠

   .وقاعة الدراسة
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  لثاملبحث الثا
  لغويةاللعاب األ

  اللعب  -أ
البيئة إن اللعب أداة تربوية تساعد يف إحداث تفاعل الفرد مع عناصر 

وميثل اللعب وسيلة تعليمية تقرب ، لغرض التعلم وإمناء الشخصية والسلوك
كما يعترب أداة فعالة يف تفريد التعلم  املفاهيم وتساعد يف إدراك معاين األشياء
و .  وفقاً إلمكانام وقدرامالتالميذوتنظيمه ملواجهة الفروق الفردية وتعليم 

إليها املربون ملساعدم يف حل بعض املشكالت يعترب اللعب طريقة عالجية يلجأ 
من جهة ثانية يشكل اللعب أداة تعبري وتواصل بني  التالميذاليت يعاين منها بعض 

 .التالميذ
 تعمل األلعاب على تنشيط القدرات العقلية وحتسن املوهبة اإلبداعية لدىو

 تقدميها من وتساعد علي تثبيت املعلومات حيث أن املعلومة اليت يتم التالميذ
لعبه ال ميكن أن ينساها الدارس، حيث تكون فيها عنصر احلركة فهي  خالل

كما ، أكثر من حاسة وتقوم بنفسها بعمل حركي وتستخدم تسمع وتري
تساعد األلعاب علي تنشيط الدارس فهي تعمل علي تنشيط الذهن والبدن 

  .الستيعاب املعلومات والقدرة علي تنشيط التفكري
ل األلعاب علي إدخال البهجة والسرور لدى الدارس مبا فيها تعم" وأيضا

االبتكار واإلبداع  وتساعد األلعاب علي تنمية من حركة ومرح وإمتاع وتسلية
ويعترب اللعب وسيلة هامة من وسائل التفريغ عن االنفعاالت  لدى الدارس
 الدارس يف هذه املرحلة حيث تظهر اهلوايات وامليل للشلة املختلفة لدى

كل هذه من اخلصائص املميزة هلذا السن واللعب يعمل علي  والشعور باملكانة
كما تساعد األلعاب علي كسر حاجز امللل والعزلة لدى  تفريغ هذه الطاقات

 ويعترب اللعب وسيلة هامة وبسيطة لتوصيل املعلومات وتبسيطها بعض الدارسني
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تساعد علي تنشيط تعمل األلعاب علي تشغيل اغلب احلواس واليت " وأخريا
   .٢٥الذهن وتنمية القدرة علي املالحظة والتركيز واالنتباه

ي يشمل كل الفئات العمرية مهية اللعب والذأمن هنا ميكن أن ندرك 
  وللعبة أنواع كثرية منها. تالميذلل
العرايس، أشكال  السيارات والقطارات، ،مثل أدوات الصيد الدمى -)١

   .زينةأدوات ال و اآلالت احليوانات،
الدارسات واللياقة البدنية  وهي دف إىل تنشيط األلعاب احلركية -)٢

األلعاب الرياضية املختلفة  هلم وهي تعمل علي تنشيط البدن والذهن مثل
: وميوهلم وعادام مثل ويراعي اختيار األلعاب املناسبة للدارسات للسن

لتوازن ،ا ألعاب الرمي والقذف،التركيب،السباق،القفز،املصارعة
   والتأرجح،اجلري،ألعاب الكرة

  .الكلمات املتقاطعة ومثل الفوازير،حل املشكالت ألعاب الذكاء -)٣
  .مثل التمثيل املسرحي ،لعب األدوار األلعاب التمثيلية -)٤
غاين،األناشيد،الرقص الغناء التمثيلي،تقليد األ: ألعاب الغناء والرقص -)٥

  .الشعيب
   ألعاب التخمنيو، الثعابني والسالمل الدومينو : ألعاب احلظ -)٦
  .املسابقات الشعرية ، بطاقات التعبري: القصص واأللعاب الثقافية -)٧
  الشعيب غناءوهي ألعاب ترتبط بالبيئة وتتوافق مع ال: األلعاب الشعبية -)٨
استخدام الورق يف  لعاب تتم من خاللأوهي :األلعاب الورقية -)٩

مسكة من (مثل  أشكال فنية خمتلفة من الورقابتكار وعمل العاب ومناذج و
  عصفور متحركة– سلة للمهمالت من الورق – ضفدعة –الورق

ن يكون اللعب ىف التعليم له أو.  اللعب هو نشاط طبيعى لألوالداإمنو
فاللعب أثناء التعلم أو تعلم أثناء اللعب يناسب حبال . نيهدف وقصد مع

                                                
25 http://www.gulfkids.com    april 09 29 ألعاب لغوية  
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  اللغة سرا، على املد٢٦يبا حملك اقترحولذ ألم حيبون النشاطات. التالميذ
 .العربية أن يعدوا تلك النشاطات ىف اللعب والدرس

هناك ثلثة معايري اللعب  ىف تعليم اللغة األجنبية أن : وقال فنوجيا روا 
أن يساهم ىف مستوى استيعاب ) ٢(أن يكون اللعب جذبا ومتنوعا، ) ١(وهي 

  .٢٧اجلديدة اجلمل ومة أ نطق الكلأن يدفع  األوالد إىل) ٣(لغة التالميذ، 
أن الع : دام اللعب ىف تعليم اللغة، منهاخهناك بعض احلجج عن أمهية است

يب اجلمل، أو املفردات ت جانب لغوى معني، وعلى تر علىيركز اهتمام األوالد
أن ) ٣(أن اللعب ميكن أن يستعمل ىف التقوية والنظرة والتثبيت، ) ٢(املعينة، 

لألوالد أن اللعب يتيح الفرصة ) ٤(مجيع التالميذ،   اشتراكاللعب جيتاج إىل
أن اللعب ميكن أن ) ٥(ة،  ىف أحوال املرحنىطبيعالاللغة اهلدف استعمال 

أن اللعب ينمى اشتراك األوالد ) ٦(يستعمل ىف االستماع والقراءة واحملادثة، 
  .اشتراكا كامال

دونيسية، ولكن أن وعلى املدرس أن  اليترجم الكلمات إىل اللعة األن
 أخرى اليت أية وارات أتالميذ عن الكلمات باستخدام االشيسعى ىف أن  يفهم ال

  .تساعد املدرس ىف إفهام معاين الكلمات هلم
  
   تعريف اللعبة اللغوية- ب

يستخدم اصطالح األلعاب ىف تعليم اللغة، لكي يعطى جماال واسعا ىف 
ة ممتعة وشوقة لتدريب على عناصر أنشطة فصلية، لتزود املعلم والدارس بوسيل

وعهي ايضا توظف بعض . اللغة، وتوفري احلوافر لتنمية املهارات اللغوية املختلفة
تيح يإلضفاء أبعاد اتصالية على تلك األنشطة، و" التخمني"عمليات العقلية مثل 

                                                
٢٨.  Muhiban, Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Anak  (Ala) Melalui Lagu, Makalah 
Disajikan Dalam Pelatihan Penbelajara Bahasa Arab Unuk  Anak Pada Tanggal 30 
September 2004 Di Jurusan Saatra Arab Universitas Negeri Malang. Hal.4 

٢٩ .� � ا�����، ���� �����
� �� ����� ا����ت ا������ � .٤٨: ص) هـ١٤٠١ا� ��ض، دار ا�! ��،( ا����ب ا���
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وهذه األلوان من ألعاب ختضع . للطالب نوعا من االختيار للغة اليت يستخدموا
  . اف املعلم أو املراقبة ىف األقلإلشر

وقد أطلقت كلمة ألعاب على تلك ألعاب اليت هلا بداية حمددة اية، 
وحتكمها القواعد والنظام، وأطلقت على كافة أنواع االنشطة الشبهة بااللعاب، 

   ٢٨واليت ليس هلا شكلها املألوف
ميز باإلثارة يت) إمجاعى أو فردى(واملقصود باللعبة اللغوية هي نشاط سلوكي 

واملرح ميارسه الدارسون حتت إشراف املعلم من أجل حتقيق أهداف لغوية 
  ٢٩حمددة

  

                                                
  .١٩٨٣رياض، ١٢: ، صاأللعاب اللغوية ىف تعليم اللغة أجنبية. ناصف مصطفى عبد العزيز. ٣٣
نورية تربوية يصدرها قسم ١٥: ص. اه ىف تعليم اللغة العربية لغري ناطقني ا. حممد ابن حممد وآخرون . سليم د. ٣٤

  .١٩٩١تاهيل املعلمني، 
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  رابعاملبحث ال
  املفردات

  مفهوم املفردات  -أ
  تعريف املفردات -١

ها يلغة اهلامة حبيث يتضمن عللإن املفردات عنصور من عناصر ا
 من الكاتب، املعاىن واستحدام الكلمات ىف اللغة من املتكلم نفسه أو

ألن كفاءة مهارة . دت مفرداتهاد له مهاراته ىف اللغة إذا ازدداوالشخص تز
  . ٣٠لغة الشخص متوقف على املفردات اليت استوعب معانيها اللفطية

اللفظية أو الكلمة الىت تتكون من حرفني : املفردات واحدها مفردة
 واملفردات .٣١ىن، سواء أكانت فعال أو امسا أو أداتعفأكثر وتدل على م

. ٣٢ىف اصطالح القاموس العام للغة األندونيسية هي قائمة الكلمات
ويعرف املفردات بقائمة الكلمات مع القواعد، ا تتركب تركيبا وتتوحد 

  .٣٣ىف اللغة توحيدا
مجيع الكلمات املضمونة ىف لغة، ) ١: ( هي على أاويقدم آخر املفردات

الكلمات املستخدمة ) ٣(والكاتب،  الكلمات الىت يستوعبها املتكلم -)٢(
  .  ٣٤قائمة املفردات املنظمة مع البيان املوجز مثل القاموس) ٤(ىف العلوم، و

  أنواع املفردات -٢
فعلى املدرس أن يعرف متاما قبل بدء التعليم أنواع املفردات اليت 

ومن املفيد للمدرسني أن يدرك  موضوع الدرسميكن أن يشتمل عليها 
ت من حيث درجة استعماهلا ومن حيث وظيفتها ىف اجلملة طبيعة املفردا

  .ومن حيث معناها
                                                
٥ Hendri Guntur Taringan, Pengajaran Kosakata. Jakarta. (1990). Hal.2 

 .٧٨ص ) ١٩٩١الرياض، : دار الغاىل(،  أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية،ناصر عبد الغاىل، عبدل محيد عبداهللا. ٦
٧ Purwadaminta, Kamus Besar  Bahsa Indonesia. Jakarta: balai pustaka,1995). Hal.572. 
٨ Yuni Pratiwi Penggunaan Nyanyian Sebagai Media Pengajaran Kosakata Siswa Kelas III 
SD Sendang. ( tulung agung: jawa timur 1984). Hal 20. 
٩ Soedjito, Kosakata Bahasa Indonesia. (Jakarta gramedia) 1988). Hal.35. 
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املفردات ) اإلجيابية(أوال من حيث استعماهلا، املفردات النشيطة أو 
فاملفردات النشيطة هي تلك املفردات اليت يستخمها )السلبية(اخلاملة أو 

 اليت التلميذ ىف كالمه وكتابته بكثرة ىف حني أن الكلمات اخلاملة هي
 يقرأ أو يسمع لكنه اليستعملها ىف كالمه وكتابته ايفهمها التلميذ عندم

  .كبريا ىف الذاكرة فهي تشكل خمزونا
املفردات اإلجيابية هي  اليت تضمها قائمة املفردات اجلديدة ىف كتاب 

نطقها ) ١: (القراءة وهي اليت  يرمى املدرس إىل تعليمها من أربع زوايا
  .استعماهلا أو توزيعها) ٤(عناها م) ٣(جيتها ) ٢(

ذا إأما املفردات السلبية فهي اليت اليرمى املدرس إىل تعليمها، و
أما إذا تعذر فهمها من السياق وتوقف . أمكن فهمها من السياق فال تعلم

  .فهم معىن اجلملة عليها فيكتفى املدرس بشرح معناها فقط
املفردات املختوى و من حيث الوظيفة ينقسم على قسمني يعىن : ثانيا

  .املفردات الوظيفة
ظيفة وتشمل حروف اجلر والعطف واالستثناء واملفردات ال: أوال

وواالستدرا وأدوات الشرط والنفى والنداء واالستفهام كما تشمل 
  .الضمائر واسم اإلشارة واملوصول

املفردات  احملتوى هي الغالبية الساحقة من األفعال واألمساء : ثانيا
 مهري ودرسفكلمتا امل) مهري درسإن امل(ك ىف اجلملة ذل  مثل 

ألما تعتربان عن معان معينة ىف حني أن  من املفردات املختوى
  .كيدأتالتؤدى وظيفة حنوي اجلملة هي النسخ و" إن"كلمة 

  .املفردات ذات املعىن العام واخلاص: ثالثا من حيث املعىن
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  تعليم املفردات  -ب
  ردات مفهوم تعليم املف -١

 تعليم املفردات جزءا رئيسيا ىف دراسة اللغة قد خيتلف ليشك
خرباء تعليم اللغات الثانية ىف معىن اللغة وىف أهداف تعليمها ومع ذلك 
فإم يتفقون على أن تعلم املفردات مطلب أساسي من املطالب تعلم 

  من شروط إجادا والغاية من تعليم املفردات هي أنطاللغة الثانية وشر
يفهم التالميذ معانيها حني تعرض له ويصبح قادرا على استخدماها حني 

اح املدرس ىف تدريس املفردات ويعتمد جن. يرغب ىف التعبري عن شيء ما
 عوامل منها مفهومه للمقصود بتعلم املفردات، وكيفية تقدميها دعلى عد

مها وفهمه لفلسفة الكتاب املقرر ىف تقدمي املفردات وأحريا طريقة تعلي
  .للتالميذ

ومن أهداف تعليم املفردات أيضا هي توفري املفردات للتالميذ، 
واليراد ذا أن التالميذ جيب عليهم احلفظ عددا من قوائم املفردات 
فحسب، ولكن املراد منه أن التالميذ يقدرون عل فهم معانيها 

  .واستخدامها ىف اجلمل
الميذ نطق وليست القضية ىف تعليم املفردات أن يتعلم الت

حروفها فحسب أو فهم معناها مستقلة فقط أو معرفة طريقة االشتقاق 
إن معيار كفاءة ىف تعليم . منها أو جمرد وصفها ىف تركيب لغوى صحيح

املفردات هو أن يكون التلميذ قادرا على هذا كله باإلضافة إىل شيء 
مة أخر اليقل عن هذا كله أمهية أال وهو قدرته على أن يستحدم الكل

  .٣٥املناسبة ىف املكان  املناسب

                                                
 . ٦١٥. ر5�ى ا3!� 1�2!0، � /. -�,+ ص . ١٠
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اللغة إىل أربع مهارات هي االستماع ) Carrol(فقد قسم كارول 
، والكالم والكتابة Receptionوالقراءة وتسميتان مهاريت االستقبال 

  .٣٦ Productionتسميان مهاريت اإلنتاج 
  .عاب املفردات وسيطرا أساسا منهايوكله مستندة على است

  املفرداتأسس تعليم  -٢
  ياقستعليم املفردات ىف ال -)أ

 تعليم املفردات الشائعة أوال  -)ب

 .تعليم املفردات من خالل الدالالت -)ج

  مبادىء اختيار املفردات  -٣
  واملبادىء ينبغى أن يستند إليها املدرس عند اختيار املفردات هي

  مراعة مبادىء الشيوع  -)أ
 مبدأ الشمول -)ب

  االشتراكالقرب واملالصقة -)ج

 مبدأ الكلمات احلقيقة مث اردة -)د

 فصاحة الكلمة -)هـ

 مبدا سهول نطق الكلمة وكتابتها - )و

 مبدأ التدرج وةالتنوع والتكرار - )ز

 مبدأ الداللة الكلمة -)ح

 .٣٧مبدا الثقاىف -)ط

  :هناك يتلخص على املبادىء اختيار املفردات كما يلىو
   اردةتعليم املفردات احملسوسة قبل -)أ

 تعليم املفردات القريبة قبل البعيدة  -)ب

 تعليم املفردات ذات األصوات السهلة أوال -)ج
                                                

� ا� ؤوف  36�� � �<= �>�>س و�::?@ +1��A  ا�� ,E� F��/G� 01 ا�CD �0 إ�H>ا� I1>�A �0 ا�J1K ا�! /. @?L� ،
0� .   ٨٥.  ص٢٠٠٣,���Nه ة : وه

� اP، � /. ا��O,+، ص 37�� �� ا�:!1�� ،��Q ���  ���  .٨٧-٨٠. 
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 تعليم املفردات املفيدة أوال -)د

 تعليم الكلمات ذات املقاطع القليلة أوال -)هـ

 تعليم املفردات اخلالية من شذوذ الكتاىب - )و

  ٣٨يبةتعليم املفردات املألوفة قبل املفردات الغر - )ز
  أساليب تعليم  املفردات -٤

ح معن املفردة منها للكلمات رهناك عدة طرق تستعمل لشو
استعمال الصور ) ٢(الشرح بواسطة اإلشارة إىل شيء، ) ١(احملسوسة 

  .والرسم
استعمال ) ٢(تعريف، ) ١(وأما للكلمات اردة الشرح بـ 

درس لتوضيح والترمجة وهذا أسلوب ميكن أن يلجأ إليه امل) ٣(سياقات، 
  .٣٩معىن

  خطوات ىف تعليم املفردات
تسهيال ملدرس ىف تعليم ملفردات ينبغى له أن يسري على خطوات 

  :التالية
  يكتب املدرس بشكل كامل -)أ

  والطالب يستمعونةينطق املعلم الكلم -)ب

 يشرح املدرس معىن الكلمة بطريقة يراها مناسبة -)ج

 لةيستخدمها املدرس الكلمة ىف اجلم -)د

 يكرر الطالب هذه اجلملة -)هـ

 يرى املعلم كيفية كتابة الكلمة - )و

 يكتب املدرس معىن الكلمة  - )ز

 يقرأ املدرس قائمة الكلمة اجلديدة -)ح

  .٤٠يكتب الطالب الكلمات واجلمل اليت توضح معانيها -)ط

                                                
 .٦- ٥: سابق، صممدوح نور الدين، مرجع  . ٣٦
 . ٨٨: �,+، صO ا-:�ق  اE1�R، � /. ا�.٣٧
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   تدريبات على املفردات-٥
س أن يدرك ريبات املفردات، جيب على املدردقبل البدء ىف ذكر الت

  :مكونات املعرفة املفردة وهي
  )الفهم(ىن الكلمة إذا مسعها أو قرأها عأن يفهم التلميذ م -)أ

 أن ينطق التلميذ الكلمة نطقا صحيحا -)ب

  الكلمة كتابة صحيحةأن يكتب التلميذ -)ج

 أن يستخدم التلميذ ىف سياق لغوى صحيح ىف الكالم والكتابة -)د

 )القراءة(صلة أو ىف سياق فه الكلمة منأن يقرأ التلميذ هذ -)هـ

سرعة (أن يفعل التلميذ كل ذلك ىف سرعة عادية دون تردد  )و
 )عادية

 
   املفرداتاختبار -٦

وأما اختبار املفردات هناك أساليب كثرية ميكن أن يقدم ا اختبار 
) ٤(املرادف ) ٣(التكملة ) ٢(التعريف ) ١: (املفردات نذكر منها التاىل

) ٨(التكوين ) ٧(املواءمة ) ٦(اموعنة الكلمات ذات العالقة ) ٥(املضاد 
  .٤١الصور) ٩(االستعمال 

  :٤٢أعطى حممد على خويل مثليا ىف االختبار املفردات كما تايل
أعط كلمة مرادفة للكلمات اآلتية اليت وضع خط حتت كل منها ىف 

  :النص ذاته
  ثري ــــــــ .١
 ادهلم ــــــــ .٢

       .__________ سقيم  .٣
                                                                                                                        

-١٨: ص. ٢٠٠٧، مقالة ىف تدريس مادة تقنية ووسائل وخمتربات تعليم اللغة العربية ( تعليم املفردات العربية نصر الدين إدريس جوهر،  ٢٧
٢٠. 
 .١٣: ممدوح نور الدين، مرجع سابق، ص  ٣٥
  ١٢٣:  ص. ٢٠٠٠، ، دار الفالح ،، االختبارات اللغيةحممد علي خويل ٣٦
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زمن . وهناك عدة طرق لقياس املفردات، بعضها انتاجية وبعضها تعربية
) ٣(اختبار اختيار املرادف ) ٢(اختبار ملء الفراغ، ) ١(هذه الطرق 

اختبار الكلمة ) ٥(اختبار تعريف وبدائل ) ٤(اختبار صورة وبدائل 
) ٨(اختبار الكلمة واقتران ) ٧(اختبار الكلمة معان ) ٦(وتعريفات 

اختبار ) ١٠(اختبار الكلمات وفراغات ) ٩(ختبار الكلمة وحقل ا
) ١٣(اختبار االشتقاق ) ١٢(اختبار االستعمال ىف اجلملة ) ١١(املزاوجة 

  .٤٣اختبار الشرح) ١٥(اختبار وملء فراغ املعان 
  

                                                
٣١ .،�!:�  +��Tا� ��� � .١٠٠-٩٩, ١٩٨٩ا�0���V ا�!<U -�>د ا�!!<0Lا�� ,01 ا��O>د�0 (، ا ���رات ا����  �:!



 

 

84 

  امسحث اخلبامل
  البطاقة
 ن أهم هذههناك وسائل وأدوات كثرية تعني ىف عملية تعليم املفردات م  

نيف هذه الوسائل من الوسائل بصرية وهي اليت تستفاد صالوسائل هي البطاقة وت
  .٤٤منها عن طريق نافذة العني

  مفهوم البطاقة -أ
فالبطاقة من الوسائل الفعالة اليت تساعد ىف تعليم التلميذ حنو املفردات، 

  .٤٥خالل مواقف وأنشطة فعالة ومشوقةوذلك من 
  أنواع البطاقة. ب

  :بطاقة أذكر منها هنامن أمثلة الو
  بطاقات أمساء األشياء - ١
 تنفيذ األوامر بطاقات - ٢

 بطاقات الكلمات واجلمل املتماثلة - ٣

 بطاقات األسئلة واألجوبة  - ٤

 ةأزواالقصرية بطاقات القصص  - ٥

 ٤٦بطاقات القصة الناقصة - ٦

  :وللبطاقات عدة مزايا من أمهها
  م ىف تعليم املفردات يادة معدل سرعتهزحث التلميذ على  -)أ(
 ج اللعب بالتعليمزم -)ب(

 التعليم عن طريق النشاط -)ج(

تدريب على عدد من املهارات األساسية كالتعرف على  ال- )د(
  . التعبريبيلساأإللقاء وسالمة اهلجاء وتنمية الكلمات والفهم وحسن ا

                                                
٣٢ . ،�<Tا� =>� �!:� )J>�<� : ،حY٥٩-٣٨: ص ) ٢٠٠٠دار ا�� 
 .٢٤٥:  ص ١٩٩٨دار ا�EOZ��D : ، ,1 وت�)�� و�&ر
%$� #�"! ا�� ���Z �:!>د �� وف،. ٣٣
 .١٥٩-١٥٧: -�,+، ص�<= أ3!� �[آ>ر، � /. . ٣٤
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  سادسبحث الامل

   اللغوية األلعابةبطاق
  وية اللغ األلعابةبطاقمفهوم  -أ

 لتعليم املفردات  البحثصممي األلعابية هي البطاقات اليت البطاقة
 أم حىت اليشعرالتالميذاحملتاجة بطريقة اللعبة الكتساب املفردات 

وهذه البطاقة مصورة وملونة حىت اليشعر . يدرسون ويلعبون معا
تصمم هذه البطاقات بلغة واحدة . التالميذ سائما ىف لعبتهم ودرسهم

  .ارسة تطبيق اللغة العربية يومياألجل مم
  
  ة األلعاب اللغويةبطاق أنواع وأشكال -ب

البطاقات األلعابية هي عبارة عن قطعات من الكرتون أو الورقة املقوى 
ويكتب الباحث عليها املفردات .  سينىت مترين٨ ٦xمساحتها وتتراح 

حبروف البارزةوحيتوى كل جانب من البطاقات على رسم توضحيفى 
 كلمة تصف االسم أو الشيء املرسوم، ولكل  حيمل اجلانباآلخرحني

: البطاقات األلعابية حتتوى مخس وستة مفردة ومثانية موضوعات، مثل
احليوان واملدرسة والعائلة واملهنة والبيت والفاكهة والتيكنولوجيا 

ست بطاقات املسويات، ولكل ولكل املوضوع حتتوى . واالتصال
  . املفرقةداتسبع املفرالبطاقة هلا

 هذه البطاقة تصمم على مبادىء تعليم املفردات ىف أندونيسيا، يعىن
.  الرئيسية والفرعيةةداى على املفرلكل البطاقة سبعة املفردات حتتو

تعليم املفردات املفردات الرئيسية هي املفردات اليت تكون موصوعا ىف 
هة والتيكنولوجيا احليوان واملدرسة والعائلة واملهنة والبيت والفاك: مثل

أما املفردات الفرعية هي املفردات فيما حتت املفردات . واالتصال
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ان حتتوى على ست املفردات على وهو القرد الرئيسية مثل، احليو
  :أما البطاقة املقصودة كما التاىل. واجلامس والفأر والطائر والتمساح

  
  البطاقة الواحدة حتت املوضوع احليوان  

  
  
   وختضريها اللغوية األلعابةعة بطاق كيفية صنا.ج
) Coreldraw(هذه البطاقات تصنع بربنامج كوريلداراو      

وهناك اخلطوات . حىت تكون البطاقات األلعابية الترتيبة وميكن ىف لعبتها
اليت  حيتاج ا الطالب، الثاىن اختيار الصور املفرداتاختيار , األول: منها

 والصور ىف املفرداتلث املشاركة بني  نشتخدمها، الثااملفرداتتتعلق ب
بطاقة واحدة مثل قد ذكر الباحث ىف السابق باستخدام الربنامج 

 سينىت متر، x٦ ٤كوريلداراو، الرابع إصناع البطاقة حول مسافة 
  . تكون بطاقة جديدة وميكن لعبتهااخلامش، تصوير البطاقة حىت 
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  ىف التعليم كيفية استخدامها .د
خاص  أش٦- ٤ميذ إىل اموعات ولكل جمموعة قسم املدرس التال

. وزع التالميذ كل البطاقاتي وة األلعاب اللغويةبطاقدرس بتى امليأ. تقريبا
 أربع البطاقات أ التالميذ أن يوزع على أصحابه بطاقة األلعاب اللغويةيبد

ست لكل فرد جيمع . ها توضع أمامهمما بقي من، وتقريبا ويلعب ا
ة بطريق معينة يعىن بدأ من أول الذي قد من وزع البطاقات املسوي

من  ا املوجودة حول البطاقة حسب ترتيبهاملفرداتمث أن يقرأ , البطاقات
، ويقدم أيسر ويأخر أمين حىت يقرأ   األعلى إىل املفردات حتتهااملفردات
إذا قرأ الالعب البطاقة املعينة ويوجد أصحابه فيوزع .  كلهااملفردات

  قرأ الالعبإذا. قة املسوية مبا قد قرأ واليأخذ البطاقة أمامهأضحابه البطا
  ولكن اليوجد أصحابه فيأخذ الالعب بطاقة واحدة أمامهالبطاقة املعينة

  .، ومن ينتهي األول على يده فهو فائزنتهى البطاقات أمامهمتحىت 
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 )+ا���*( ا�%�
  الدراسة السابقة

   عرض الدراسات السابقة:أوال
حبث إجرائي صفي ) (Jenius(اللغة العربية باستخدام بطاقة جانيوس تعليم  -أ

  .  كتبه يوصى٢٠٠٨ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية ببنتياناك 
 تدريس مهارة الكالم على أساس املفردات لطلبة املدرسة العالية اإلسالمية - ب

  .دينكتبه شريف ال.  مـ٢٠٠٧احلكومية األوىل مباالنج سنة 
 فعالية تدريس اللغة العربية على أساس املفردات للمدارس اإلبتدائية، تقرير - ج

  : ومن أهم النتائج هي.  مـ٢٠٠٣البحث كتبه نور املرتضى  سنة 
  :اآلتيةقد الحظ الباحث الدراسة السابقة ويلخصها 

  
  املختوى  املساحة  الشكل  امليكان  الباحث
املدرسة   يوصى

الثانوية 
اإلسالمية 

حلكومية الثانية ا
  ببنتياناك 

لكل صندوق    سم٣x٢  املصورة
 ٢٨بطاقة جانيوس 

  مفردة

املدارس   نور املرتضى
  اإلبتدائية

قسم البطاقة على   -  املصورة
أربعة أقسام وهي 
البطاقة األووىل 
الزرقاء لعرض 
املفردات والبطاقة 
الثانية احلمراء 
الفتية لعرض 
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الصور والبطاقة 
الثالثة احلضراء 

رض األرقام لع
والبطاقة الرابعة 
الربتقالية لعرض 

  .رمز األرقام
املدرسة العالية   شريف الدين

اإلسالمية 
احلكومية 

  األوىل مباالنج

قسم البطاقة على   -  املصورة
أربعة أقسام وهي 
البطاقة األووىل 
الزرقاء لعرض 
املفردات والبطاقة 
الثانية احلمراء 
الفتية لعرض 
الصور والبطاقة 

ثة احلضراء الثال
لعرض األرقام 
والبطاقة الرابعة 
الربتقالية لعرض 

  رمز األرقام
الباحث 

  النفس
املدرسة 
الثانوية 

  ببلوالونج 

 ٧لكل بطاقة    سم٤x٦  املصورة
  مفردات
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  واملناقسةاملوزنة : ثانيا
حبث إجرائي صفي ) (Jenius(تعليم اللغة العربية باستخدام بطاقة جانيوس  -أ

  . كتبه يوصى٢٠٠٨ثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية ببنتياناك ىف املدرسة ال
أن : غليها بصدد هذا موضوع البحث، كالتايليوصى والنتائج اهلامة اليت توصيل 

 ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية ببنتياناك العام Fمقدرة تالميذ الصف األول 
الكتابة مرتفعة بعد إجراء تعليم اللغة العربية  ىف مهاري الكالم و٢٠٠٨-٢٠٠٧الدراسى 

وأما النسبة املئوية ىف دردات مهارة الكالم ىف الدور األول . باستخدام بطاقة جانيوس
 تلميذا درجام ٢٥من % ( ٦١،٩٩، )اليوجد من التالميذ ىف درجات جيدة جدا% (٠

سب كانت وثالث تالميذ فح)  تلميذا ىف درجات مقبولة١٣% (٣١،٣٤، و)جيدة
 التالميذ كانت جيدة ٣% ٦،٦٤ ىف الدور الثاىن -% ٦٧، ٠٦درجام ضعيفة أو 

 تالميذ ىف درجات ١٠%  (٢٤،٦٤، ) تلميذا درجام جيدة٢٨% (٦٨،٤٩و) جدا
وىف الدور الثالث يقول الباحق أن . واليوجد منهم ىف ددرجات ضعيفة) مقبولة 
 تلميذا ىف درجات ١٩% (٤٦،٣٤، و) تلميذا درجام جيدة جد١٦% (٣٩،٠٢

. واليوجد منهم ىف درجات ضعيفة)  تالميذ ىف درجات مقبولة٦% (١٤،٦٤، و)اجليدة
اليوجد التالميذ %( ٠ىف الدور االول: وأما ىف مهارة الكتابة حصل التالميذ على ما يايت

تلميذا ١٤% (٣٤،١٤و) تلميذا ىف درجات جيد%٥٢،١١و ) ىف الدرجات جيد جدا
م ضعيفة أو  ٤و) م مقبولةكانت درجاوىف الدور الثاين، %. ٩،٧٥ تالميذ درجا

حصل )  تلميذا٣٢% ( ٧٩،٣٤و) تالميذ حصل على درجات جيدة جدا ٣% (٦،٩٤
، والتلمذام )تالميذ حصل على درجات مقبولة٤% (٩،٧٥و ) على درجات جيد

حث أن وىف الدور الثالث، يقول البا%. ٤،٩٧فحسب حصل على درجات ضعيفة أي 
 تالميذ حصل ٦% ١٤،٦٤، و )تلميذا حصل على درجات جيد جدا١١% (٢٦،٨٢

من هذه البيانات يقول الباحث أن أكثر . واليوجد منهم ىف درجات) على درجات مقبولة
  مستوعبني على مهارة الكالم والكتابة باللغة Fالتالميذ ىف الصف االول % ٨٥من 

  .العربية جيدا
 على أساس املفردات لطلبة املدرسة العالية اإلسالمية تدريس مهارة الكالم - ب

  .كتبه شريف الدين.  مـ٢٠٠٧احلكومية األوىل مباالنج سنة 



 

 

91 

وبعد إجراء التجربة واالستفادة من االختبار القبلي واالختبار البعد 
وصل الباحث إىل نتيجة تقول أن هناك عالقة وطيدة ) t-test(واالختبارالتأيت 

.  الكالم على أساس املفردات وبني احلصوالت الدراسيةبني تدريس مهارة
فبعبارة أخرى، إن التدريس على هذا االسلوب فعال لترقية الكفاءة ىف الكالم، 
ألنه يسهل ويسرع الطلبة ىف استيعاب املفردات وتطبيق الكالم، ويرفع احلماسة 

  .والثقة النفسية
ت للمدارس اإلبتدائية، تقرير فعالية تدريس اللغة العربية على أساس املفردا - ج

  . مـ٢٠٠٣البحث كتبه نور املرتضى  سنة 
)   ١( إن استخدام هذا املنهج بوسيلة أربعة أنواع من البطاقات اللغوية وهي -١ 

. رموز األرقام) ٤(األرقام ، و) ٣(البطاقات الصور ) ٢(البطاقات للمفردات 
  .وستقجم ثالث مفردات لكل لقاء

 تدريس اللغة العربية باستخدام منهج املفردات للمدارس  إن التجريبة ىف- ٢
اإلبتدائية يستطيع أن يرفع مهارات الطالب ىف اإلستماع والكالم وكذلك 

  .القراءة بل ليس ملهارات الكتابة
 إن هذا املنهج يستطيع أن يرقي فعالية الطالب ىف مطالعة املفردات اخلاصة - ٣

هذا املنهج فعالية الطالب ىف كتابة وجبانب آخر مل يرق . بالممل و اجبار
املفردات متواريا ألن يكتبوا مفردات خاصة الىت ميليهم أصدقائهم بعد إقامة 

  .األلغار فحسب
  

  إفادة الباحث: ثالثا
  : هي واستفد منها كثريةقد حلل الباحث الدراسات السابقة دقيقة

  ىف تعليم املفردات فعالية  استخدام بطاقةأن  -١
 تعليم املفردات رخيص من الوسائل األخرى قة ىفأن استخدام بطا -٢

       ىف تعليم املفردات حيتاج إىل وقت قصري ىف إعدادها   أن استخدام بطاقة -٣
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  الفصل الثالث
   البحثإجراءات

  
  جمتمع البحث وعينته

  متغريات البحث
  أساليب مجع البيانات

  تنفيذ الدراسة
   أسلوب حتليل البيانات
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  الفصل الثالث
  إجراءات البحث

  
   منهج البحث-أ

و اال املهم ىف تنمية العلوم والثقافة واحلضارة، هاال التجريىب 
يات الكثرية لتنمية تعليم يالتجرإىل شك ىف اال التربوى كذلك حيتاج وال

وأيضا ىف الدراسة العلمية حيتاج البحث إىل املدخل . تحركةاملالعربية وتعلم اللغة 
   .     كون دراسة علمية الىت قد اتفق اخلرباءاملعني حىت ت

إن املدخل املستعمل هلذا البحث هو املدخل الكمي الوصفى التجريىب 
هذا البحث يسمى بالكمى ألن البيانات حيتاج إليها الباحث . بأسلوب جمموعة

صفا رقميا يوضح مقدر هذه الظاهرة أو أو يعطى و. تكون على صورة العدديةت
  .٤٧ارتباطها مع الطزاهر املختلفة األحرىحجمها ودرجات 

  تعليم املفردةوصفى، ألن الباحث سوف يصف البحث يسمى بالوهذا
باستخدام البطاقات األلعابية ىف انتاج تعليم اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية 

ويستخدم الباحث طريقة الوصفية ألن . نجواملنورية للصف األول ببولوال
تمد على الواقع أو الطاهرة كما توجد ىف الواقع ويهتم الطريقة الوصفية تع
  .بوصفها وصفا دقيقا

ذا البحث أن ه حياول يىب، ويا البحث يسمى البحث التجرأيضا، هذ
جيرى هذا البحث . مبراقبة جهيدة يأخذ تأثريا من املتغري املعني على املتغري اآلخر

املتغري التجريىب، مث يعرضها  قبل إدخال  ملعرفة حالتها القبلىختبارياستخدام اال
الباحث للمتغري التجريىب وبعد ذلك يقوم بإجراء اختبار بعدى، فيكون الفرق ىف 
نتائج اموعة على االختبارين البعدى والقلىب ناجتا عن تأثرها باملتغري 

ة واحدواألسلوب املستخدم  هلذا البحث هو أسلوب اموعة ال. ٤٨التجريىب
                                                

  .١٨١: دار الفكر  للنشر والتوزيع، ص: عمان. مفهومه وأدوااوأساليبه: البحث العلمى. ١٩٩٢. عبيدات، ذوقان وآخرون.  ٣٥
٤٢ .+,�- ./ �  
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)The One-group method)(. ويستخدم الباحث ىف هذا البحث 
وملعرفة حصيل .  تعليم املفردات باستخدام الببطاقات األلعابيةعرفةفصال واحدا مل

واالختبا ) Pretest(تعليم املفردات يستخدم الباحث ىف االختبار القبلى 
  ).Postest(البعدى 

  
   جمتمع البحث وعينته-ب

الصف األول باملدرسة الثانوية راسة تالميذ دإن جمتمع البحث ىف هذه ال
وعدد تالميذ هذا . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨اإلسالمية املنويرية األهلية للسنة الدراسة 

ر الباحث تالميذ هذا الفصل ألم ضعفاء ىف ختا. الصف يبلغ أربعني تلميذا
وهذا يعىن أن ىف هذا الصف مشكالت . املفردة والتكلم والكتابة باللغة العربية

  .لعربية اليت حتتاج إىل عالجهاىف تعليم اللغة ا
   متغريات البحث-ج

املتغريات املستقلة و ىل موضوعها قسمت املتغريات إىل قسمني نظرا إ
. كل السلوكوتكون سببا ما أمكن نالحظها املتغريات املستقلة هي  .ةالتابع

هذا  الباحث قدمي و.٤٩املتغريات املستقلةصل كلما حتاملتغريات التابعة هي و
باستخدام بطاقات أن املتغريات املستقلة هي تعليم املفردات لعلمى البحث ا

           .حفظ الطلبة املفرداتهي كفاءة  واملتغريات التابعة .عابيةاألل
  

   أساليب مجع البيانات -د
  :وجلمع البيانات استخدم الباحث ىف هذا البحث األساليب اآلتية

   املالحظة -)أ(
لقة حبالة تعليم اللغة لعربية ىف اعع البيانات املباحث املقابلة جلماستخدم ال
 ببولو الونج، ورأى مدرس الغة العربية انوية اإلسالمية املنوريةاملدرسة الث

                                                
49Moch. Anin, Metdologi Penelitian Bahasa Arab. Hal: 29-30. Hilal, Pasuruan: 2007.  
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قام الباحث . عن تعليم وتقدمي املفردات باستخدام البطاقات األلعابية
. باملقابلة مع مدرسة اللغة العربية اليت قامت باملشاركة ىف هذا البحث

  .ة القابلة املستخدمة هي منط املقابلةوأدا
  

   االختبار -)ب(
استخدم الباحث االختبار جلمع البيانات املتعلقة بكفاءة التالميذ ىف 

 ويكون . تقريبا يوما٧٥دة مات باستخدام البطاقات األلعابية تذكري املفرد
  .   االختبار مصدرا رئيسيا ىف هذا البحث

  تنفيذ الدراسة -)هـ
  لنجاح يار ا مع-)١

 الدينية عن شؤون الس الذي قد قرر رئي املنهجمعياريستخدم الباحث 
 يعىن كلف التالميذ .تقدمي املفردات على التالميذ ملستوى املدرسة الثانوية

 ٢٣٤، أي جيب التالميذ أن حيفظ  مفردة مازال ثالث سنوات٧٠٠
 ٥٨ مفردة ىف مرحلة واحدة أو ١١٧مفردة ىف سنة واحدة تقريبا، أو 

التقرير أن يكون مرجع وهذا .  مفردات ىف أسبوع٦ن أو يهرمفرادة ىف ش
انوية اإلسالمية  للتالميذ الصف األول للمدرسة الثمي املفرداتىف تقد
  . ببولوالونجاملنورية

  
  إجراءات البحث -)٢

ءت البحث ، قام الباحث بإجراتجريىب الاعتمادا على أن هذا البحث
  :حيسب مراحل التالية وهي

استأدن الباحث من رئيس مؤسسة املنورية ببولوالونج أن يقوم  -)أ
بالتجريب تعليم املفردات باستخدام البطلقات األلعابية للصف األول 

  .من املدرسة الثانوية
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  . حتديد وتعيني الفصل الذي يريد الباحث حبثا  جتريبا وكميا-)ب
  املالحظة ىف عملية تعليم قبلهب قام الباحث -)ج
لباحث االختبار القبلى، قبل يبدأ تعليم املفردات باستخدام أخذ ا -)د

  .البطاقات األلعابية
  . تطبيق تدريس تعليم املفردات باستخدام البطاقات األلعابية-)هـ

تطبيق تعليم املفردات  قام الباحث باملالحظة العميقة من خالل - )و
   باستخدام بطاقات األلعاب اللغوية

  . البعدىختبارلنهائى أو اال قام الباحث باختبار ا- )ز
  :ث خطوات كما يأتىاإلجراءات خيطو الباحث ثالهلذه 

   اإلعداد - ٣
   تصميم تدريس-)أ

لبطاقات وقد خصص الباحث حبثا جتريبا لتعليم املفردات باستخدام ا
 قوم مث ت.تعليم املفردات اخلاصةة لصممماأللعابية وهذه البطاقة 

م اللغة العربية ىف عن طريق  بتخصيص مشكالت تعليم وتعلالباحث
  :املقابلة مع مدرس اللغة العربية فيها، قام الباحث باخلطوات اآلتية

  إعداد مادة الدرس وتصميمها -)١
  إعداد البطاقات األلعابية  -)١
  :جراءات التعلبم مع املدرس كما يلىإتصميم جدول  -)١

  م ىف هذا البحثجدول تنفيذ إجراءات التعلي
 ملوضوعا اللقاء  الرقم

 االختبار القبلى األول

 أسرة الثاىن

 اتحيوان الثالث

١  

 مدرسةأدوات  الرابع
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 مهن اخلاس

 أثاثات املرتل سادسال

 رياصات سابعال

 نيةولوتركإيلأداوات  ثامنال

 وسائل املواصالت تاسعال

 االختبار البعدى العاشر

  
بطاقة األلعاب  تعليم اللغة العربية ياستخدام تصميم خطة-

أما هذه اإلجراءات ىف هذه اخلطة فتتكون من النشاط . اللغوية
النشاط األول يعىن . األول و النشاط الرئسى والنشاط األخري

النشاطات اليت تتعلق بإجراءات لعبة البطاقات األلعابية، والنشاط 
 تتعلق تليم املفردات الثاىن أو النشاط الرئسى هي النشاطات اليت

 ، و النشاط األخري يعىن التقوميم بطاقات األلعاب اللغويةباسخدا
  .على تعليم املفردات باستخدام بطاقات األلعاب اللغوية

  
   التنفيذ- ٤

بعد تصميم خطة التعليم قام الباحث مبناقشة مع مدرس اللغة العربية ىف 
ونفذت هذه العملية . هذه املدرسة، حىت حيصل تعليم املفردات اجليدة

  . يوما أو عشر لقاءات٧٥مدة ة التعليمي
   
   ختبار تصميم املالحظة واال- ٥

ليحصل النتيجة تعليم املفردات  ينوىف هذا األمر يقوم الباحث اختبار
أخري اللقاء ىف أول اللقاء و يعىن ىف استخام بطاقات األلعاب اللغويةب

سيدرس وهذا االختبابر حتتوى على املوضوعات اليت . تعليم املفردات
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 ىف تعليم املفردات باستخدام ما درسهم القبلى  و ختباربة ىف االالطل
احليوان : على وهي.  البعدىختبار ىف االبطاقات األلعاب اللغوية

   .والعائلة واملدرسة واملهنة والبيت والفاكهة والتكنولوجيا واالتصاالت
   التجربة- ٦

باستخدام بة تعليم املفردات  الباحث التجربعد أن يقوم اإلعداد فيبدأ
، تتكون إىل عشر مرات أو مخس وسبعني يوماوية غبطاقات األلعاب الل

سيقوم الباحث بعد وهذه التجربة . ومثاين مرات للتعلممرتني لإلختبار 
  .ورئيسها ىف املدرسة الثانوية ببولوالونجمقابلة مع مدرس اللغة العربية 

  
  أسلوب حتليل البيانات -و

ا، يعىن يقوم الباحث يإحصائالبيانات حتليل أسلوب يستخدم الباحث 
تيجة تعليم املفردات باستخدام بطاقات ليحصل نمث نستفيد منه اإلختبار 

  : كما التايلاأللعاب اللغوية
  مجلة نتائج االحتبار البعدى   

  = ت 
  عدد الطلبة   

  املعاير امليتخدم
  راسب = ٤٩- ٠،٠
  مقبول = ٥٩_ ٥٠
  جيد = ٦٩ -٦٠
  جيد جدا = ٧٩ -٧٠
  ممتاز = ١٠٠-٨٠
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  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها_ الفصل الرابع
  

  عرض البيانات
  االختبار القبلى

  خطوات التدريس
  اختبار بعدي

  صدق السؤال
  حتليل البيانات ومناقستها
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  الفصل الرابع
  ومناقشتهاوحتليلها عرض البيانات 

   عرض البيانات-أ
  االختبار القبلى-١

، وبداية على كل أمر قام ٢٠٠٩ مارس ١٦ب التاريخ قام الباحث بتجري
د .٧، وتشارك فيها التالميذ املدرسة الثانوية الفصل الباحث االختبار القبلى

 مث إعطاء املدرس.  تلميذة٣٤د وهي .٧هديئا، أما عدد التلميذة ىف فصل 
  . مباشرة التالميذهاسئلة وأوحباأل

  :يلقى املدرس األسئلة اآلتية
  
االختباْار ِللقَبملَى اْى فدرسلثَ اْةوِانيملُ اْةنرِويةلٍ  لفَصترِجىبٍيِي  
 
  :    مسالاْ
قْرمالت جِسلِي  :  
  د.٧:    لُصلفَاْ
  ةُيبِرلع اْةُغاللُ:     ةُادملَاْ

ارِالتي٢٠٠٩ أبريل ١٦:    خ  
  
   !ةيآلت اْةلَئسَأل اْعِيم جن عبجِِاَ

  
 ؟ةفَورعملَ اُْألسرة اْاِءضع أَنا مت سركُذْاُ .١

  ؟ةفَورعملَ اْأَثَاثَات اْملَنزِلِ منا ت سركُذْاُ .٢

   ؟ةفَورعملَ اْ وسائلِ اْملُواصالَت منا ت سركُذْاُ .٣
  ؟ةفَورعملَ اْةيسردملَ اْاتودَأل اْمنا ت سركُذْاُ .٤
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  ؟ةفَورعملَ اْاتياض الرِّمنا ت سركُذْاُ .٥

  ؟ةفَورعملَ اْاتانويحلَ اْمنا ت سركُذْاُ .٦

  ؟ةفَورعملَ اْاَْألدوات اِْإليلكْترونِية من ات سركُذْاُ .٧

    ؟ةفَورعملَ اْنِهملاْ من ات سركُذْاُ .٨
بار القبلى وجدنا النتائج املقصودة يعىن نتائج االحتبار القبلى بعد انتهاء االحت

  :كما يلى
  

 رقم اسم  االختبار القبلىجائنت

 ١ عائشة الرضى ٨

 ٢ أيتا ١٢

 ٣ أنا رحية اجلنة  ٢٢

 ٤ أنكيتا يوان رمحوات  ٨

 ٥ أنيسة الفردوس ٢٢

 ٦ النساء البدرية ٢٠

 ٧ جيتراسيفىت نورما حافندا ٢٢

 ٨ دةيسعديان  ٢٠

 ٩ أيستينا كوسوما ديوى ١٦

 ١٠ فطريا أدى كوسوماواتى ١٨

 ١١ هاىن مرشا فوتريا ألفيا ٢٠

 ١٢ حنيفة ٢٢

 ١٣ اصما فؤاديا  النساء ٤٨

 ١٤ ليلة املفيدة ٢٦

 ١٥ مريين كوسوما إندريا وردان ٢٨

 ١٦ ميكي نافا غيا ١٠

 ١٧ نفيسة الفائزة ١٠

 ١٨ نفيسة أم اخلري ١٠

 ١٩ رما فردوسينو ٢٠

 ٢٠ نينيج فوتريان ٢٤

 ٢١ نريا رمحيا حاضرة  ٣٤

 ٢٢ نوفيتا نافعة الدينيا ٣٠

 ٢٣ نور خليفة حكموات ٢٠

 ٢٤ نور الفجريان ٢٤

 ٢٥ قوم الليلة النبيلة  ٣٢

 ٢٦ سلفيا رمحا إيكا كوماال ٢٨

 ٢٧ سيىت أنا ٣٦

 ٢٨ سيىت دياناتى  ١٢

 ٢٩ سيىت جونياتى ١٢
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 ٣٠ اتى فوترى انساىنسوجى ه ٢٨

 ٣١ تيفاىن عقيدة العزة ٢٤

 ٣٢ فيكا فريياىن  ٢٠

 ٣٤ يوىن فاريسيمياواتى ٢٤

 ٣٤ زهرة الفطرية ١٠

 مجلة   ٧٣٠

٢٢     
 

طبعا استفد منها املدرس لبداية تعليم اللغة العربية ىف املدرسة املنورية 
. فردات ىف امل جدا ضعيفةاتميذد، وعرف املدرس إن التل.٧لفصل 

املفردة هي من عناصر اللغة األربعة اليت و .والميكن إعطاء املادة صعوبة
 أما عناصر اللغة األربعة وهي .حيتاج إىل اهتمام كبري ىف تعليم اللغة األجنبية

وهذه تظهر العلوم الكثرية منها علم . صوت ومفردة وتركيب وداللة
      .  أصوات وقاموس وقواعد وداللة

 يعىن مهارة  على مهارات لغويةتاللغة األجنبية ركزحديثا تعليم 
ملهارات أربعة مفردة كثرية وينبغى . االستماع والكالم والقراءة والكتابة

وكذلك وضع الباحث اهتماما كبريا لتعليم مفردة حىت . املدرس أنتراعيها
  .حيصل تعليم املفردة اجليدة

  
   خطوات التدريس-٢

غى على املدرس ىف تعيني خطوات التدريس على اختبار قليب فينبإنطالقا 
  :اآلتية
  خطوات التدريس األول -)أ

  أسرة: املوضوع
  دقيقة٤٥: الوقت
  لغويةاللعاب األ ةبطق: وسيلة
  .٢٠٠٩ مارس ٢٣: التاريخ
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  زمان  أنشطة  رقم
  ٢  السالم ومتهيد الدراسة  ١
  ٢  قسم املدرس مثانية جمموعات ويعطى بطاقات  ٢
  ٢  اقات وقلده التالميذقرأ املدرس مجع بط  ٣
  ١٠   ألعاب لغويةةأمر املدرس أن يلعب بطاق  ٤
  -  أسرةكتب املدرس موضوع   ٥
 اليت حتتوى أسرة حتت املوصوع وأمرها املدرس أن يأخذ بطاقة  ٦

  جد وجدة وأب وأم وابن وبنت: فيها
١  

  ٤   عائلة وقلده التالميذقرأ املدرس بطاقة  ٧
 مث أن يعطي الفرصة  جبملة مفيدةأسرةشرح املدرس املفردات   ٨

  على التلميذات ليسألن إىل املدرس ما مل يفهمن
٦  

  ١٠  أمر املدرس أن جيعل اجلملة مفيدة كما ىف املثل  ٩
  ٨  لغويةاللعاب األ ةأمر املدرس أن يلعب بطاق  ١٠
  -  السالم  ١١
  ٤٥    مجلة

  
  خطوات التدريس الثانية -)ب

  أثاثات مرتل :املوضوع
  دقيقة٤٥: الوقت
  لغويةاللعاب األ ةقابط: وسيلة
  .٢٠٠٩ مارس ٢٤: التاريخ

  زمان  أنشطة  رقم
  ٢  سالم ومتهيد الدراسة  ١
  ٢  مذاكرة مادة ماضية    ٢
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  ٢  قرأ املدرس مجع بطاقات وقلده التالميذ  ٣
  ١٠  لغويةاللعاب األ ةأمر املدرس أن يلعب بطاق  ٤
  -  أثاثات مرتلكتب املدرس موضوع   ٥
مرتل أثاثات  حتت املوصوع ةاملدرس أن يأخذ بطاقوأمرها   ٦

مطبخ ومرحاض وغرفة جلوس وغرفة طعام : اليت حتتوى فيها
  ومحام وغرفة نوم  

١  

  ٤   وقلده التالميذاألثاثات املرتل ةقرأ املدرس بطاق  ٧
  ٦   جبملة مفيدةاألثاثات املرتلشرح املدرس املفردات عن   ٨
  ١٠  يدة كما ىف املثلأمر املدرس أن جيعل اجلملة مف  ٩

  ٨  أمر املدرس أن يلعب بطاقات ألعاب لغوية  ١٠
  -  السالم  ١١
  ٤٥    مجلة
  ثالثةخطوات التدريس ال -)ج

   مواصالتائلوس: املوضوع
  دقيقة٤٥: الوقت
  لغويةاللعاب األ ةقابط: وسيلة
  .٢٠٠٩ مارس ٣٠: التاريخ

  زمان  أنشطة  رقم
  ٢  سالم ومتهيد الدراسة  ١
  ٢  دة ماضية  مذاكرة ما  ٢
  ٢  قرأ املدرس مجع بطاقات وقلده التالميذ  ٣
  ١٠  لغويةاللعاب األ أمر املدرس أن يلعب بطاقة  ٤
  -  مواصالت وسائلكتب املدرس موضوع   ٥
  ١ ائلوسوأمرها املدرس أن يأخذ بطاقات حتت املوصوع   ٦
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طائرة وسفينة ودراجة وسيارة : مواصالت اليت حتتوى فيها
  . ريةوقطار ودراجة خبا

  ٤  وقلده التالميذ مواصالتائل وس طاقةقرأ املدرس ب  ٧
 مث جبملة مفيدة مواصالتائل وسشرح املدرس املفردات عن   ٨

أن يعطي الفرصة على التلميذات ليسألن إىل املدرس ما مل 
  يفهمن

٦  

  ١٠  أمر املدرس أن جيعل اجلملة مفيدة كما ىف املثل  ٩
  ٨  لغويةاللعاب ألا أمر املدرس أن يلعب بطاقة  ١٠
  -  السالم  ١١
  ٤٥    مجلة

  
  رابعةخطوات التدريس ال -)د

  أدوات مدرسية: املوضوع
  دقيقة٤٥: الوقت
   ألعاب لغويةةقابط: وسيلة
  .٢٠٠٩ مارس ٣١: التاريخ

  زمان  أنشطة  رقم
  ٢  سالم ومتهيد الدراسة  ١
  ٢  مذاكرة مادة ماضية    ٢
  ٢  ذقرأ املدرس مجع بطاقات وقلده التالمي  ٣
  ١٠  لغويةاللعاب األ  بطاقةأمر املدرس أن يلعب  ٤
  -  أدوات مدرسيةكتب املدرس موضوع   ٥
 أدوات مدرسية حتت املوصوع ةوأمرها املدرس أن يأخذ بطاق  ٦

حذاء وحقيبة وزي املالبس وكتاب وقلم : اليت حتتوى فيها
١  
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  .ومسطرة
  ٤  اتميذوقلده التل أدوات مدرسية ةقرأ املدرس بطاق  ٧
 مث أن جبملة مفيدة أدوات مدرسيةشرح املدرس املفردات عن   ٨

  يعطي الفرصة على التلميذات ليسألن إىل املدرس ما مل يفهمن
٦  

  ١٠  أمر املدرس أن جيعل اجلملة مفيدة كما ىف املثل  ٩
  ٨  لغويةاللعاب األ أمر املدرس أن يلعب بطاقة  ١٠
  -  السالم  ١١
  ٤٥    مجلة

  
  امسةاخلخطوات التدريس  -)هـ

  مهن: املوضوع
  دقيقة٤٥: الوقت
   ألعاب لغويةةبطق: وسيلة
  .٢٠٠٩ إبريل ٦: التاريخ

  زمان  أنشطة  رقم
  ٢  سالم ومتهيد الدراسة  ١
  ٢  مذاكرة مادة ماضية    ٢
  ٢  قرأ املدرس مجع بطاقات وقلده التالميذ  ٣
  ١٠  لغويةاللعاب األ أمر املدرس أن يلعب بطاقة  ٤
  -  مهن كتب املدرس موضوع  ٥
:  اليت حتتوى فيهامهن حتت ةوأمرها املدرس أن يأخذ بطاق  ٦

  .مدرس وسائق وهندس وطبيب وفالح وبائع
١  

  ٤  وقلده التالميذ مهن ةقرأ املدرس بطاق  ٧
  ٦ مث أن يعطي جبملة مفيدة مهنشرح املدرس املفردات عن   ٨
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  الفرصة على التلميذات ليسألن إىل املدرس ما مل يفهمن
  ١٠  ملدرس أن جيعل اجلملة مفيدة كما ىف املثلأمر ا  ٩

  ٨  لغويةاللعاب األ أمر املدرس أن يلعب بطاقة  ١٠
  -  السالم  ١١
  ٤٥    مجلة

  
  سادسةخطوات التدريس ال - )و

  رياضات: املوضوع
  دقيقة٤٥: الوقت
  لغويةاللعاب األ ةقابط: وسيلة
  .٢٠٠٩ إبريل ٧: التاريخ

  زمان  أنشطة  رقم
  ٢  دراسةسالم ومتهيد ال  ١
  ٢  مذاكرة مادة ماضية    ٢
  ٢  قرأ املدرس مجع بطاقات وقلده التالميذ  ٣
  ١٠  لغويةاللعاب األ ةأمر املدرس أن يلعب بطاق  ٤
  -  رياضاتكتب املدرس موضوع   ٥
 اليت رياضاتوأمرها املدرس أن يأخذ بطاقات حتت املوصوع   ٦

 كرة قدم وكرة يد وكرة طويلة وكرة سلة حتتوى فيها
  . باحة وكرة ريشةوس

١  

  ٤  وقلده التالميذ رياضاتقرأ املدرس بطاقات   ٧
 مث أن يعطي جبملة مفيدة رياضاتشرح املدرس املفردات عن   ٨

  الفرصة على التلميذات ليسألن إىل املدرس ما مل يفهمن
٦  

  ١٠  أمر املدرس أن جيعل اجلملة مفيدة كما ىف املثل  ٩
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  ٨  لغويةاللعاب األ ةأمر املدرس أن يلعب بطاق  ١٠
  -  السالم  ١١
  ٤٥    مجلة

  
  

  خطوات التدريس السابعة - )ز
  حيوانات: املوضوع

  دقيقة٤٥: الوقت
   ألعاب لغويةةبطق: وسيلة
  .٢٠٠٩ إبريل ١٣: التاريخ

  زمان  أنشطة  رقم
  ٢  سالم ومتهيد الدراسة  ١
  ٢  مذاكرة مادة ماضية    ٢
  ٢  قرأ املدرس مجع بطاقات وقلده التالميذ  ٣
  ١٠  لغويةاللعاب األ ةأمر املدرس أن يلعب بطاق  ٤
  -   حيواناتكتب املدرس موضوع   ٥
 الىت حيواناتوأمرها املدرس أن يأخذ بطاقات حتت املوصوع   ٦

  .قرد وجاموس وطائر وكلب وفأر ومتساح: حتتوى فيها
١  

  ٤  وقلده التالميذ حيواناتقرأ املدرس بطاقات   ٧
 مث أن يعطي جبملة مفيدة واناتحيشرح املدرس املفردات عن   ٨

  الفرصة على التلميذات ليسألن إىل املدرس ما مل يفهمن
٦  

  ١٠  أمر املدرس أن جيعل اجلملة مفيدة كما ىف املثل  ٩
  ٨  لغويةاللعاب األ ةأمر املدرس أن يلعب بطاق  ١٠
  -  السالم  ١١
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  ٤٥    مجلة
  
  

  منةخطوات التدريس الثا -)ح
  يةإيليكترونأدوات : املوضوع

  دقيقة٤٥: الوقت
  لغويةاللعاب األ بطاقة: وسيلة
  .٢٠٠٩ إبريل ١٤: التاريخ

  زمان  أنشطة  رقم
  ٢  سالم ومتهيد الدراسة  ١
  ٢  مذاكرة مادة ماضية    ٢
  ٢  قرأ املدرس مجع بطاقات وقلده التالميذ  ٣
  ١٠  لغويةاللعاب األ ةأمر املدرس أن يلعب بطاق  ٤
  -  ترونيةأدوات إيليككتب املدرس موضوع   ٥
أدوات  حتت املوصوع وأمرها املدرس أن يأخذ بطاقة  ٦

حاسوب وجوال وتلفاز ومروحة : إيليكترونية اليت حتتوى فيها
  .  وهاتف ثابت ومذياع

١  

  ٤  وقلده التالميذ أدوات إيليكترونية قرأ املدرس بطاقة  ٧
 مث جبملة مفيدة أدوات إيليكترونيةشرح املدرس املفردات عن   ٨

ي الفرصة على التلميذات ليسألن إىل املدرس ما مل أن يعط
  يفهمن

٦  

  ١٠  أمر املدرس أن جيعل اجلملة مفيدة كما ىف املثل  ٩
  ٨  لغويةاللعاب األ ةأمر املدرس أن يلعب بطاق  ١٠
  -  السالم  ١١
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  ٤٥    مجلة
  
   اختبار بعدي-٣

راسة، يعىن لكل الدراسة حيتاج إىل التقومي، فقام الباحث التقومي ىف أواخر الد
  : نتائج االختبار البعدى كما اليايلانتهاء الدراسة، فحصلبعد 

  
 رقم اسم ىبعدج االختبار الائنت

 ١ عائشة الرضى ٨٨

 ٢ أيتا ٩٨

 ٣ أنا رحية اجلنة  ٨٤

 ٤ أنكيتا يوان رمحوات  ٧٦

 ٥ أنيسة الفردوس ٨٢

 ٦ النساء البدرية ٦٦

 ٧ سيفىت نورما حافندا جيترا ٩٦

 ٨ دةيان سعدي ٩٨

 ٩ أيستينا كوسوما ديوى ١٠٠

 ١٠ فطريا أدى كوسوماواتى ٩٦

 ١١ هاىن مرشا فوتريا ألفيا ٥٠

 ١٢ حنيفة ٨٨

 ١٣ اصما فؤاديا  النساء ٩٨

 ١٤ ليلة املفيدة ٩٨

 ١٥ مريين كوسوما إندريا وردان ٧٠

 ١٦ ميكي نافا غيا ٩٦

 ١٧ نفيسة الفائزة ٨٤

 ١٨ نفيسة أم اخلري ٨٨

 ١٩ نورما فردوسي ٩٨

 ٢٠ نينيج فوتريان ٩٢

 ٢١ نريا رمحيا حاضرة  ٧٨

 ٢٢ نوفيتا نافعة الدينيا ٧٠

 ٢٣ نور خليفة حكموات ٩٠

 ٢٤ نور الفجريان ٤٨

 ٢٥ قوم الليلة النبيلة  ٥٦

 ٢٦ سلفيا رمحا إيكا كوماال ٩٦

 ٢٧ سيىت أنا ٩٤

 ٢٨ سيىت دياناتى  ٩٨

 ٢٩ سيىت جونياتى ٧٤

 ٣٠ جى هاتى فوترى انساىنسو ٩٢

 ٣١ تيفاىن عقيدة العزة ٩٢
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 ٣٢ فيكا فريياىن  ٩٨

 ٣٣ يوىن فاريسيمياواتى ٨٨

 ٣٤ زهرة الفطرية ٩٦

 مجلة   ٢٩١٨

٨٦     
 

األهداف املقصودة ىف عملية تعليم اللغة العربية طبعا ليس سهلة لتحقيق 
بدأ . اخليا أم خارجيا الكثرية دعواملفينبغى للمدرس اهتماما كبريا على ال

 ىف حتفيط يهتم املدرس ذاكرة التالميذ حىت اليكلفهمأوال ،  الداخليةعواملال
املادة، ثانيا يهتم املدرس املوضوع يعىن إلقاء املوضوع مناسب حلاجة التالميذ، 

 املدرس الوقت تفصيالقسم ثالثا يهتم املدرس بني الوقت واملوضوع الدرس يعىن 
والعوال األخرية هي عوامل خارجية منها، أوال كفاءة . راسةما حيتاج إىل الد

. ذه مهمة جد لتحقيق أهداف تعليمية املقصودةمدرس على مادة الدرس، وه
يكون املدرس مركزا لتحصيل املعلومات، ثانيا وسائل تعليمية، والوسائل يكون 

ائل س، إذا جذب الومهما ويؤثر على حتصيل كفاءة التالميذ ىف انتاج تعلمية
فتشارك التالميذ ممتعة، وهذه سيؤثر على جناح عملية التعلمية املستخدمة 

  .لغوية تكون وسيلة تعليمية جذبة هذه األمراللعاب األ وبطاقة. ميةيالتعل
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  صدق السؤال. ٤
 ملعرفة نتائج ةذات التقوميية اليت يستخدم األساتالسؤال هو أحد من األدو

يد هو سؤال الذي الييسر التالميذ والسؤال اجل. ىف وقت معني تعليمية
قسم السؤال إىل ثلثة أقسام وهي سهل و متوسط وصعوب، . واليعسرهم

وعرض الباحث صدق السؤال . والنعرف جنس السؤال إال بعد إنتهاء االختبار
             :  كما يايل

  رقم  رقم السؤال
  اسم

٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
×∑  ٢×∑  

  ١٨٤٩  ٤٣  ٦  ٦  ٦  ٦  ٤  ٦  ٣  ٦ عائشة الرضى ١

  ٢٢٠٩  ٤٧  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  ٥  ٦ أيتا ٢

  ١٦٠٠  ٤٠  ٦  ٦  ٥  ٦  ٥  ٣  ٣  ٦ أنا رحية اجلنة  ٣

أنكيتا يوان  ٤
 رمحوات 

١٦٠٠  ٤٠  ٦  ٠  ٦  ٦  ٥  ٢  ٥  ٦  

  ١٦٨١  ٤١  ٤  ٣  ٦  ٥  ٦  ٦  ٦  ٥ أنيسة الفردوس ٥

    ٣١  ٦  ٢  ٢  ١  ٤  ٦  ٤  ٦ النساء البدرية ٦

سيفىت  جيترا ٧
 نورما حافندا

٢٢٠٩  ٤٧  ٦  ٥  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  

  ٢٢٠٩  ٤٧  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  ٥  ٦ دةيديان سع ٨

أيستينا كوسوما  ٩
 ديوى

٢٢٠٩  ٤٧  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  ٥  ٦  

فطريا أدى  ١٠
 كوسوماواتى

٢١١٦  ٤٦  ٦  ٥  ٦  ٦  ٥  ٦  ٦  ٦  

هاىن مرشا  ١١
 فوتريا ألفيا

٥٢٩  ٢٣  ٤  ٢  ٢  ٤  ٢  ٢  ٦  ١  

  ١٧٦٤  ٤٢  ٤  ٥  ٥  ٦  ٥  ٥  ٦  ٦ حنيفة ١٢

اصما فؤاديا   ١٣
 النساء

٢٢٠٩  ٤٧  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  ٥  ٦  

  ٢٢٠٩  ٤٧  ٦  ٦  ٦  ٦  ٥  ٦  ٦  ٦ ليلة املفيدة ١٤

مريين كوسوما  ١٥
 إندريا وردان

١٠٨٩  ٣٣  ٦  ٢  ٢  ١  ٤  ٦  ٦  ٦  

  ٢٢٠٩  ٤٧  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  ٥  ٦ ميكي نافا غيا ١٦

  ١٧٦٤  ٤٢  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  ٠  ٦  ٦ نفيسة الفائزة ١٧

  ١٧٦٤  ٤٢  ٦  ٦  ٥  ٥  ٦  ٦  ٢  ٦ نفيسة أم اخلري ١٨

  ٢١١٦  ٤٦  ٦  ٦  ٦  ٦  ٥  ٦  ٥  ٦ وسينورما فرد ١٩

  ١٨٤٩  ٤٣  ٦  ٥  ٦  ٣  ٥  ٦  ٦  ٦ نينيج فوتريان ٢٠

  ١٠٨٩  ٣٣  ٦  ٢  ٢  ١  ٤  ٦  ٦  ٦نريا رمحيا  ٢١
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 حاضرة 

نوفيتا نافعة  ٢٢
 الدينيا

٩٦٢  ٣١  ٦  ٢  ٢  ١  ٤  ٤  ٦  ٦  

نور خليفة  ٢٣
 حكموات

١٨٤٩  ٤٣  ٥  ٦  ٥  ٦  ٦  ٥  ٤  ٦  

  ٥٢٩  ٢٣  ٥  ١  ٢  ١  ٤  ١  ٣  ٦ نور الفجريان ٢٤

  ٤٨٤  ٢٢  ٤  ١  ٢  ٤  ٤  ٠  ٣  ٦  الليلة النبيلة قوم ٢٥

سلفيا رمحا إيكا  ٢٦
 كوماال

٢١١٦  ٤٦  ٦  ٥  ٦  ٦  ٥  ٦  ٦  ٦  

  ٢٠٢٥  ٤٥  ٥  ٤  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦ سيىت أنا ٢٧

  ٢٢٠٩  ٤٧  ٦  ٥  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦  ٦ سيىت دياناتى  ٢٨

  ١٢٢٥  ٣٥  ٥  ٣  ٢  ٤  ٥  ٥  ٥  ٦ سيىت جونياتى ٢٩

سوجى هاتى  ٣٠
 فوترى انساىن

١٩٣٦  ٤٤  ٥  ٥  ٦  ٦  ٦  ٦  ٤  ٦  

تيفاىن عقيدة  ٣١
 العزة

١٩٣٦  ٤٤  ٦  ٥  ٦  ٦  ٥  ٦  ٦  ٤  

  ٢٢٠٩  ٤٧  ٦  ٦  ٦  ٦  ٥  ٦  ٦  ٦ فيكا فريياىن  ٣٢

يوىن  ٣٣
 فاريسيمياواتى

٢٠٢٥  ٤٥  ٦  ٤  ٥  ٦  ٦  ٣  ٦  ٦  

  ٢١١٦  ٤٦  ٦  ٦  ٥  ٦  ٦  ٦  ٥  ٦ زهرة الفطرية ٣٤

  ٥٨٨٥٤  ١٣٩٢  ١٩٠  ١٥١  ١٦٤  ١٦٧  ١٧٦  ١٧٠  ١٧٣  ١٩٦  مجلة

    ٥٨٨٥٤  ١٠٨٠  ٧٨٧  ٨٨٦  ٩٢٩  ٩٤٢  ٩٦٢  ٩٢٥  ١١٥٨  ×٢مجلة 

  

 :استخدم الباحث الرموز التايل ملعرفة صدق السؤال

 ∑×2
t  (∑×t)

2  

ơt =        - 
    N     N 

  
         ١٩٢٢          
  ١١٥٨-   
      ٢٨       ١١٣٠-١١٥٨      ٣٤  

  ٠،٨=      =       =          =١ס
    ٣٤     ٣٤          ٣٤  
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         ١٧٣٢          
  ٩٢٥-   
      ٤٥         ٨٨٠-٩٢٥      ٣٤  

  ١،٣=      =       =         = ٢ס
    ٣٤     ٣٤          ٣٤  

  
         ١٧٠٢          
  ٩٦٢-   
      ١١٢         ٨٥٠-٩٦٢      ٣٤  

  ٣،٣=      =       =         = ٣ס
    ٣٤     ٣٤          ٣٤  

  
         ١٧٦٢          
  ٩٤٢-   
      ٣١         ٩١١-٩٤٢      ٣٤  

   ٠،٩=      =       =         = ٤ס
    ٣٤     ٣٤          ٣٤  

  
         ١٦٧٢          
  ٩٢٩-   
      ١٠٩         ٨٢٠-٩٢٩      ٣٤    

  ٣،٢=     =       =         = ٥ס
    ٣٤     ٣٤          ٣٤  

  
         ١٦٤٢          
  ٨٨٦-   
      ٩٥            ٧٩١-٨٨٦      ٣٤  

  ٢،٨=      =       =         = ٦ס
    ٣٤     ٣٤          ٣٤  
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         ١٥١٢          
  ٧٨٧-   
      ١١٦            ٦٧٠-٧٨٧      ٣٤  

  ٣،٤=      =       =         = ٧ס
    ٣٤     ٣٤          ٣٤  

  
         ١٩٠٢          
  ١٠٨٠-   
      ١٨        ١٠٦٢-١٠٨٠      ٣٤  

  ٠،٦=      =       =         = ٨ס
    ٣٤     ٣٤          ٣٤  

  
  :اخلطوات التالية هي جيمع مجيع صدق السؤال كما التايل

  = مجلة فاريا السؤال 
١٥،٥= ٠،٦ +٣،٤+ ٢،٨+٣،٢+ ٠،٩+٣،٣+١،٣  +٠،٨  
  

          ١٣٩٢٢         
  ٥٨٨٥٤-   
      ١٨٦٤   ٥٦٩٩٠-٥٨٨٥٤     ٣٤   

  ٥٤،٨٢=         =                 =                    = ∑ס
    ٣٤     ٣٤          ٣٤  
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  :واخلطوات األخرية هي تدخل ىف رموز ألفا كما التايل
  

  ٨           ٨     ١٥،٥      ٨     
 r  =    ×         =  × )٠،٧٠٨١ ×   = )٠،٩١٩-١   

٧             ٧     ٥٤،٨٢     ١- ٨  
  .٠،٩ أو ٠،٨٩٢= 

ملعرفة صدق السؤال حيتاج إىل املعيار السؤال اجليد، وهنا يستخدم 
  :الباحث املعيار ملقياس صدق السؤال وهو

  راسب= ٠،١٩- ٠،٠
  مقبول= ٠،٥٠-٠،٢٠
  جيد = ٠،٩٠-٠،٥٠
  راسب= ١٠٠-٠،٩١

املدرس على لقي  الذي أنطالقا على اإلحصائ السابق عرفنا أن السؤالإ
يدل على نتائج اجليد، يعىن  البعدي راتبالتالميذ جيد، ألن نتائج ىف االح

      . ويكون دليال شديدا ليقوم االختبار البعدى اجليد. ٠،٨٩٢
    
    
   حتليل البيانات ومناقستها-ب

 علمى، ومن هنا عرف الباحث حتليل  البيانات مهمة جد ىف حبث 
 وملعرفة نتائج البحث فيستخدم . منذ أول حىت أخريعلمىالبحث النتائج 

  :الباحث الرموز
  

  ١٠ ×مجلة أجوبات صحيحة         
  = مجلة نتائج االحتبار البعدى

             ٦      



 

 

117 

  
  مجلة نتائج االحتبار البعدى   

  = ت 
   عدد الطلبة  
      
  ةخدمستاملعاير امل

  اسبر = ٤٩- ٠،٠
  مقبول = ٥٩_ ٥٠
  جيد = ٦٩ -٦٠
  جيد جدا = ٧٩ -٧٠
  ممتاز = ١٠٠-٨٠
  

  :ولتسهيل حتليلها فحلل الباحث واحدا فواحدا كما ياىل
  :السؤال األول

  
 ؟ةفَورعملَ اْسرةُأل اْاِءضع أَا منت سركُذْاُ .١

 وهي أب  جوباتاأل ا من يتكون ست،السؤال األول هو سؤال سهل
  :ونتائج ىف السؤال األول هي. وبنت و جد وجدةوأم وابن 

  
 رقم اسم ىبعدج االختبار الائنت

 ١ عائشة الرضى  ٦

 ٢ أيتا  ٦

 ٣ أنا رحية اجلنة   ٦

 ٤ أنكيتا يوان رمحوات   ٦

 ٥ أنيسة الفردوس  ٥

 ٦ النساء البدرية  ٦

 ٧ سيفىت نورما حافندا جيترا  ٦

 ٨ دةيديان سع  ٦
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 ٩ أيستينا كوسوما ديوى  ٦

 ١٠ فطريا أدى كوسوماواتى  ٦

 ١١ هاىن مرشا فوتريا ألفيا  ١

 ١٢ حنيفة  ٦

 ١٣ اصما فؤاديا  النساء  ٦

 ١٤ ليلة املفيدة  ٦

 ١٥ مريين كوسوما إندريا وردان  ٦

 ١٦ ميكي نافا غيا  ٦

 ١٧ نفيسة الفائزة  ٦

 ١٨ نفيسة أم اخلري  ٦

 ١٩ نورما فردوسي  ٦

 ٢٠ نينيج فوتريان  ٦

 ٢١ محيا حاضرة نريا ر  ٦

 ٢٢ نوفيتا نافعة الدينيا  ٦

 ٢٣ نور خليفة حكموات  ٦

 ٢٤ نور الفجريان  ٦

 ٢٥ قوم الليلة النبيلة   ٦

 ٢٦ سلفيا رمحا إيكا كوماال  ٦

 ٢٧ سيىت أنا  ٦

 ٢٨ سيىت دياناتى   ٦

 ٢٩ سيىت جونياتى  ٦

 ٣٠ سوجى هاتى فوترى انساىن  ٦

 ٣١ تيفاىن عقيدة العزة  ٤

 ٣٢ ريياىن فيكا ف  ٦

 ٣٣ يوىن فاريسيمياواتى  ٦

 ٣٤ زهرة الفطرية  ٦

 مجلة   ١٩٦

     
 

  !ادخل نتائج االختبار ىف الرموز
  

  ١٠× ١٩٦   
  ٣٢٦=       = ت 

       ٦   
   ٣٢٦  

  ٩٦    =    = ت 
  ٣٤   
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إنطالقا على املعاير السابق شاهد الباحث جناح تعليم املفردات باستخدام 
، ونعرف أن العائلة شيء قريب مين قبل معرفة الشخص بطاقات األلعاب اللغوية

وأساسا ىف تليم املفردات يعىن تبدأ شيئا قريبا ىف ذهن التالميذ حىت . األخر
 لتكريرأيضا وضع الباحث املفردات عن عائلة ىف بداية الدراسة . يفهمهم سرعة

ات أن  احلصيل ىف االختبار البعدى يستطيع الطالب، لكل لقاءكثريةالالقراءة 
، بعبارة أخرى أن نتائج ٩٦جييب مجيع األسئلة، ونعرفه ىف نتيجة التاء وهي 

              .ممتازةلغوية اللعاب األتعليم املفردات باستخدام بطاقات 

 
  ؟ةفَورعملَ اْأَثَاثَات اْملَنزِلِ  مناتس ركُذْاُ .٢

 رقم اسم ىبعدج االختبار الائنت

 ١ عائشة الرضى  ٣

 ٢ أيتا  ٥

 ٣ أنا رحية اجلنة   ٣

 ٤ أنكيتا يوان رمحوات   ٥

 ٥ أنيسة الفردوس  ٦

 ٦ النساء البدرية  ٤

 ٧ سيفىت نورما حافندا جيترا  ٦

 ٨ دةيديان سع  ٥

 ٩ أيستينا كوسوما ديوى  ٥

 ١٠ فطريا أدى كوسوماواتى  ٦

 ١١ هاىن مرشا فوتريا ألفيا  ٦

 ١٢ حنيفة  ٦

 ١٣ اصما فؤاديا  النساء  ٥

 ١٤ ليلة املفيدة  ٦

 ١٥ مريين كوسوما إندريا وردان  ٦

 ١٦ ميكي نافا غيا  ٥

 ١٧ نفيسة الفائزة  ٦

 ١٨ نفيسة أم اخلري  ٢

 ١٩ نورما فردوسي  ٥

 ٢٠ نينيج فوتريان  ٦

 ٢١ نريا رمحيا حاضرة   ٦

 ٢٢ نوفيتا نافعة الدينيا  ٦

 ٢٣ نور خليفة حكموات  ٤

 ٢٤ نور الفجريان  ٣

 ٢٥ ليلة النبيلة قوم ال  ٣

 ٢٦ سلفيا رمحا إيكا كوماال  ٦
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 ٢٧ سيىت أنا  ٦

 ٢٨ سيىت دياناتى   ٦

 ٢٩ سيىت جونياتى  ٥

 ٣٠ سوجى هاتى فوترى انساىن  ٤

 ٣١ تيفاىن عقيدة العزة  ٦

 ٣٢ فيكا فريياىن   ٦

 ٣٣ يوىن فاريسيمياواتى  ٦

 ٣٤ زهرة الفطرية  ٥

 مجلة    ١٧٣

     
 

  ١٠× ١٧٣   
  ٢٨٨،٣=       = ت 

       ٦   
  
  

   ٢٨٨،٣  
  ٨٥   =     = ت 

  ٣٤   
والسؤال الثاىن هو متوسط الييسر التالميذ ويعسرهم، لقاء ثانية عارفهم ىف 
أجنحة البيت وهي مطبخ ومرحاض ومحام وغرفة نوم وغرفة جلوس وغرفة 

طبعا الينجح . ٨،٦الباحث نتائج االختبار البعدى ممتازا، يعىن فحصل . طعام
فردات إال خبطوات التدريس الطيبة وسيلة تعلمية جذبة، حىت تتشارك تعليم امل

    .     التلميذات ممتعة مرحية

 
  ؟ةفَورعملَ اْ وسائلِ اْملُواصالَت مناتس ركُذْاُ .٣

 رقم اسم ىبعدج االختبار الائنت

 ١ عائشة الرضى  ٦

 ٢ أيتا  ٦

 ٣ أنا رحية اجلنة   ٣

 ٤ وات أنكيتا يوان رمح  ٢

 ٥ أنيسة الفردوس  ٦
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 ٦ النساء البدرية  ٦

 ٧ سيفىت نورما حافندا جيترا  ٦

 ٨ دةيديان سع  ٦

 ٩ أيستينا كوسوما ديوى  ٦

 ١٠ فطريا أدى كوسوماواتى  ٦

 ١١ هاىن مرشا فوتريا ألفيا  ٢

 ١٢ حنيفة  ٥

 ١٣ اصما فؤاديا  النساء  ٦

 ١٤ ليلة املفيدة  ٦

 ١٥ انمريين كوسوما إندريا ورد  ٦

 ١٦ ميكي نافا غيا  ٦

 ١٧ نفيسة الفائزة  ٠

 ١٨ نفيسة أم اخلري  ٦

 ١٩ نورما فردوسي  ٦

 ٢٠ نينيج فوتريان  ٦

 ٢١ نريا رمحيا حاضرة   ٦

 ٢٢ نوفيتا نافعة الدينيا  ٤

 ٢٣ نور خليفة حكموات  ٥

 ٢٤ نور الفجريان  ١

 ٢٥ قوم الليلة النبيلة   ٠

 ٢٦ سلفيا رمحا إيكا كوماال  ٦

 ٢٧ سيىت أنا  ٦

 ٢٨ سيىت دياناتى   ٦

 ٢٩ سيىت جونياتى  ٥

 ٣٠ سوجى هاتى فوترى انساىن  ٦

 ٣١ تيفاىن عقيدة العزة  ٦

 ٣٢ فيكا فريياىن   ٦

 ٣٣ يوىن فاريسيمياواتى  ٣

 ٣٤ زهرة الفطرية  ٦

 مجلة    ١٧٠

     
 

  ١٠× ١٧٠   
  ٢٨٣،٣=       = ت 

       ٦   
   ٢٨٣،٣  

  ٨٣   =     = ت 
  ٣٤   
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س فرقا بعيدا بني نتائج التلميذات ىف السؤال الثاين والثالث، والسؤال لي
 ، أما السؤال الثالث ٨٥الثاىن حصلت التلميذة نتائج االختبار البعدى حول 

 تقريبا، وهذا يدل أن نتائج ٨٣حصلت التلميذة نتائج االختبار البعدى حول 
   .االختبار البعدى ممتازا

  
  ؟ةفَورعملَ اْةيسردملَ اْاتودَأل اْ مناتس ركُذْاُ .٤

 رقم اسم ىبعدج االختبار الائنت

 ١ عائشة الرضى  ٤

 ٢ أيتا  ٦

 ٣ أنا رحية اجلنة   ٥

 ٤ أنكيتا يوان رمحوات   ٥

 ٥ أنيسة الفردوس  ٦

 ٦ النساء البدرية  ٤

 ٧ سيفىت نورما حافندا جيترا  ٦

 ٨ دةيديان سع  ٦

 ٩ أيستينا كوسوما ديوى  ٦

 ١٠ فطريا أدى كوسوماواتى  ٥

 ١١ هاىن مرشا فوتريا ألفيا  ٢

 ١٢ حنيفة  ٥

 ١٣ اصما فؤاديا  النساء  ٦

 ١٤ ليلة املفيدة  ٥

 ١٥ مريين كوسوما إندريا وردان  ٤

 ١٦ ميكي نافا غيا  ٦

 ١٧ نفيسة الفائزة  ٦

 ١٨ نفيسة أم اخلري  ٦

 ١٩ نورما فردوسي  ٥

 ٢٠ نينيج فوتريان  ٥

 ٢١  رمحيا حاضرة نريا  ٤

 ٢٢ نوفيتا نافعة الدينيا  ٤

 ٢٣ نور خليفة حكموات  ٦

 ٢٤ نور الفجريان  ٤

 ٢٥ قوم الليلة النبيلة   ٤

 ٢٦ سلفيا رمحا إيكا كوماال  ٥

 ٢٧ سيىت أنا  ٦

 ٢٨ سيىت دياناتى   ٦

 ٢٩ سيىت جونياتى  ٥

 ٣٠ سوجى هاتى فوترى انساىن  ٦

 ٣١ تيفاىن عقيدة العزة  ٥



 

 

123 

 ٣٢  فريياىن فيكا  ٥

 ٣٣ يوىن فاريسيمياواتى  ٦

 ٣٤ زهرة الفطرية  ٦

 مجلة    ١٧٦

     
 

  ١٠× ١٧٦   
  ٢٩٣،٣=       = ت 

       ٦   
   ٢٩٣،٣  

  ٨٦   =     = ت 
  ٣٤   

عرض املدرس األدوات املدرسية، واملدرسة تكون مكانا ىف السؤال الرابع 
حينما . ي أدوات مدرسيةتاليا الكتساب اللغة، وما عرف التلميذة ىف املدرسة ه

إذن . يلقى املدرس السؤال عن أدوات مدرسية إىل التلميذات فأوجبها طيبة
 تقريبا، وجنح الباحث ىف تعليم املفردات ٨،٦متوسط حصلت التلميذات 

        . وباخلصوص عن أدوات مدرسية

 
  ؟ةفَورعملَ اْاتياض الر مناتس ركُذْاُ .٥

 رقم اسم ىبعدلج االختبار اائنت

 ١ عائشة الرضى  ٦

 ٢ أيتا  ٦

 ٣ أنا رحية اجلنة   ٦

 ٤ أنكيتا يوان رمحوات   ٦

 ٥ أنيسة الفردوس  ٥

 ٦ النساء البدرية  ١

 ٧ سيفىت نورما حافندا جيترا  ٦

 ٨ دةيديان سع  ٦

 ٩ أيستينا كوسوما ديوى  ٦

 ١٠ فطريا أدى كوسوماواتى  ٦

 ١١ هاىن مرشا فوتريا ألفيا  ٤

 ١٢ حنيفة  ٦

 ١٣ اصما فؤاديا  النساء  ٦

 ١٤ ليلة املفيدة  ٦
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 ١٥ مريين كوسوما إندريا وردان  ١

 ١٦ ميكي نافا غيا  ٦

 ١٧ نفيسة الفائزة  ٦

 ١٨ نفيسة أم اخلري  ٥

 ١٩ نورما فردوسي  ٦

 ٢٠ نينيج فوتريان  ٣

 ٢١ نريا رمحيا حاضرة   ١

 ٢٢ نوفيتا نافعة الدينيا  ١

 ٢٣ تنور خليفة حكموا  ٦

 ٢٤ نور الفجريان  ١

 ٢٥ قوم الليلة النبيلة   ٤

 ٢٦ سلفيا رمحا إيكا كوماال  ٦

 ٢٧ سيىت أنا  ٦

 ٢٨ سيىت دياناتى   ٦

 ٢٩ سيىت جونياتى  ٤

 ٣٠ سوجى هاتى فوترى انساىن  ٦

 ٣١ تيفاىن عقيدة العزة  ٦

 ٣٢ فيكا فريياىن   ٦

 ٣٣ يوىن فاريسيمياواتى  ٦

 ٣٤ زهرة الفطرية  ٦

 مجلة    ١٦٧

     
 

  ١٠× ١٦٧   
  ٢٧٨،٣=       = ت 

       ٦   
   ٢٧٨،٣  

  ٨١   =     = ت 
  ٣٤   
ى السؤال اخلامس وهو سؤال متوسط، ونظر الباحث أن بعض ويأت

التلميذات يوجهن الصعوبة ىف إجابة السؤال، عرفنا أن نتائج االخبار البعدى 
ذه الظاهرة تأثر على  ه.، وهذه النتيجة يقع ىف الدراجة األدىن من املمتاز٨١

 قبلها، غالبا ميارسها اللتالميذ ىف خلفية تلميذات عن معرفة أنواع الرياضات
واليوم، الرياضات تكون مهمة ومشهورة، وألجل . امليدان والمتارسها التلميذات
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 التلميذات عن مفردات اليت تتعلق بالرياضات ذلك ينبغى للمدرس اللغة أن يعلم
املهم ىف عملية تعليم املفردات يهتم كبريا . تاج التلميذاتقليلة أو كثرية ما حي

                     .  املدرس على شيء قريب ومشهور

 
  ؟ةفَورعملَ اْاتانويحلَ اْ مناتس ركُذْاُ .٦

 رقم اسم ىبعدج االختبار الائنت

 ١ عائشة الرضى  ٦

 ٢ أيتا  ٦

 ٣ أنا رحية اجلنة   ٥

 ٤ محوات أنكيتا يوان ر  ٦

 ٥ أنيسة الفردوس  ٦

 ٦ النساء البدرية  ٢

 ٧ سيفىت نورما حافندا جيترا  ٦

 ٨ دةيديان سع  ٦

 ٩ أيستينا كوسوما ديوى  ٦

 ١٠ فطريا أدى كوسوماواتى  ٦

 ١١ هاىن مرشا فوتريا ألفيا  ٢

 ١٢ حنيفة  ٥

 ١٣ اصما فؤاديا  النساء  ٦

 ١٤ ليلة املفيدة  ٦

 ١٥ ردانمريين كوسوما إندريا و  ٢

 ١٦ ميكي نافا غيا  ٦

 ١٧ نفيسة الفائزة  ٦

 ١٨ نفيسة أم اخلري  ٥

 ١٩ نورما فردوسي  ٦

 ٢٠ نينيج فوتريان  ٦

 ٢١ نريا رمحيا حاضرة   ٢

 ٢٢ نوفيتا نافعة الدينيا  ٢

 ٢٣ نور خليفة حكموات  ٥

 ٢٤ نور الفجريان  ٢

 ٢٥ قوم الليلة النبيلة   ٢

 ٢٦ سلفيا رمحا إيكا كوماال  ٦

 ٢٧ سيىت أنا  ٦

 ٢٨ سيىت دياناتى   ٦

 ٢٩ سيىت جونياتى  ٢

 ٣٠ سوجى هاتى فوترى انساىن  ٦

 ٣١ تيفاىن عقيدة العزة  ٦

 ٣٢ فيكا فريياىن   ٦

 ٣٣ يوىن فاريسيمياواتى  ٥
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 ٣٤ زهرة الفطرية  ٥

 مجلة    ١٦٤

     
 
 

  ١٠× ١٦٤   
  ٢٧٣،٣=       = ت 

       ٦   
   ٢٧٣،٣  

  ٨٠   =     = ت 
  ٣٤   

ىف تعليم املفردات باستخدام بطاقات أعلعاب اللغوية الوقت هو شيء 
يقاع املوضوع .  املعلومات املأخوذة فيهامهم، إذا أكثر الوقت للعبة فكثرت

طبعا . ىف أواخر اللقاء، يعىن اللقاء السابعة ىف مرحلة تنفيذ الدراسة" حيوانات"
عب بطاقات األلعاب ىف أواخر اللقاء الوقت يكون ضيقا، وأقل الوقت ليل

االختبار البعدى أن التعليم، انظر إىل هذه الظاهرة أثرت على نتائج . اللغوية
       .    بعد طباقنتائج احتبار البعدى طباقانقص وتدل إىل  ،٨٠نتئجه وهو 

 
  ؟ةفَورعملَ اْ اَْألدوات اِْإليلكْترونِيةمن اتس ركُذْاُ .٧

 رقم اسم ىبعدلج االختبار اائنت

 ١ عائشة الرضى  ٦

 ٢ أيتا  ٦

 ٣ أنا رحية اجلنة   ٦

 ٤ أنكيتا يوان رمحوات   ٠

 ٥ أنيسة الفردوس  ٣

 ٦ النساء البدرية  ٢

 ٧ سيفىت نورما حافندا جيترا  ٥

 ٨ دةيديان سع  ٦

 ٩ أيستينا كوسوما ديوى  ٦

 ١٠ فطريا أدى كوسوماواتى  ٥

 ١١ هاىن مرشا فوتريا ألفيا  ٢

 ١٢ حنيفة  ٥

 ١٣ اصما فؤاديا  النساء  ٦
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 ١٤ ليلة املفيدة  ٦

 ١٥ مريين كوسوما إندريا وردان  ٢

 ١٦ ميكي نافا غيا  ٦

 ١٧ نفيسة الفائزة  ٦

 ١٨ نفيسة أم اخلري  ٦

 ١٩ نورما فردوسي  ٦

 ٢٠ نينيج فوتريان  ٥

 ٢١ نريا رمحيا حاضرة   ٢

 ٢٢ نوفيتا نافعة الدينيا  ٢

 ٢٣ تنور خليفة حكموا  ٦

 ٢٤ نور الفجريان  ١

 ٢٥ قوم الليلة النبيلة   ١

 ٢٦ سلفيا رمحا إيكا كوماال  ٥

 ٢٧ سيىت أنا  ٤

 ٢٨ سيىت دياناتى   ٥

 ٢٩ سيىت جونياتى  ٣

 ٣٠ سوجى هاتى فوترى انساىن  ٥

 ٣١ تيفاىن عقيدة العزة  ٥

 ٣٢ فيكا فريياىن   ٦

 ٣٣ يوىن فاريسيمياواتى  ٤

 ٣٤ زهرة الفطرية  ٦

 مجلة    ١٥١

     
 

  ١٠× ١٥١   
  ٢٥١،٦=       = ت 

       ٦   
   ٢٥١،٦  

  ٧٤   =     = ت 
  ٣٤   

اختلف نتيجة االختبار البعدى بعضه ببعض، وىف السؤال السابعة حيتاج 
إىل اهتمام كبري ولعب كثري باستخدام بطاقات األلعاب اللغوية ليحصل نتائج 

ة كفاءة التلمذات خصوصا ولعب يكون مركزا أساسيا لترقي. االختبار اجليد
ودليال . املفردات، السيما السؤال السابع هو أصعب سؤال ىف االختبار البعدى
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 وهو نتائج االختبار البعدى السابق يعىن حصلت التلميذات يقول الباحثما 
               .    ٢٠٠٩ مايو ٤، وها هو أدىن نتائج االختبار البعدى ىف ٧٤

 
   ؟ةفَورعملَ اْنِهملاْ نم اتس ركُذْاُ. ٨

 رقم اسم ىبعدج االختبار الائنت

 ١ عائشة الرضى  ٦

 ٢ أيتا  ٦

 ٣ أنا رحية اجلنة   ٦

 ٤ أنكيتا يوان رمحوات   ٦

 ٥ أنيسة الفردوس  ٦

 ٦ النساء البدرية  ٤

 ٧ سيفىت نورما حافندا جيترا  ٦

 ٨ دةيديان سع  ٦

 ٩ أيستينا كوسوما ديوى  ٦

 ١٠  كوسوماواتىفطريا أدى  ٦

 ١١ هاىن مرشا فوتريا ألفيا  ٦

 ١٢ حنيفة  ٤

 ١٣ اصما فؤاديا  النساء  ٤

 ١٤ ليلة املفيدة  ٦

 ١٥ مريين كوسوما إندريا وردان  ٦

 ١٦ ميكي نافا غيا  ٦

 ١٧ نفيسة الفائزة  ٦

 ١٨ نفيسة أم اخلري  ٦

 ١٩ نورما فردوسي  ٦

 ٢٠ نينيج فوتريان  ٦

 ٢١ نريا رمحيا حاضرة   ٦

 ٢٢ نوفيتا نافعة الدينيا  ٦

 ٢٣ نور خليفة حكموات  ٦

 ٢٤ نور الفجريان  ٥

 ٢٥ قوم الليلة النبيلة   ٥

 ٢٦ سلفيا رمحا إيكا كوماال  ٤

 ٢٧ سيىت أنا  ٦

 ٢٨ سيىت دياناتى   ٥

 ٢٩ سيىت جونياتى  ٦

 ٣٠ سوجى هاتى فوترى انساىن  ٥

 ٣١ تيفاىن عقيدة العزة  ٥

 ٣٢ فيكا فريياىن   ٦

 ٣٣ يوىن فاريسيمياواتى  ٦

 ٣٤ زهرة الفطرية  ٦

 مجلة    ٦
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١٩٠      
 
  
  
 

  ١٠× ١٩٠   
  ٣١٦،٦=       = ت 

       ٦   
   ٣١٦،٦  

  ٩٣   =     = ت 
  ٣٤   

  
  :يأتى السؤال األخري

ىف اللقاء اخلامس من التجرب، ظن " مهن"رس موضوع الدرس يلقى املد
ىف اللغة ن ولكن اليعرفن ن أنواع املهلباحث أن التلميذات يعرفن كثريا ما

وهذه الظاهرة يسهل املدرس ىف عرض املادة إكماال، حيت تفهم . العربية
   .التلميذات املفردات اجلديدة سرعة وكاملة

وما ينبغى للمدرس اهتمامه ىف عملية تعليم املفردات خصوصا اللغة 
إذا قد عرف . األجنبية هو يبدأ تعليم املفردات مبا قد عرف الدارس ىف اللغة األم

 .التلميذات اللغة األم فاملدرس له اختيارات طرق التدريس املمتعددة املناسبة
وكذلك هنا يستطيع املدرس أن ميارس بطاقات األلعاب اللغوية كوسيلة تعليم 

  . اللغة األجنبية اجلذبة
يرى الباحث جناح تعليم املفردات باستخدام بطاقات األلعاب الغوية 

ي قد ألقى املدرس أن يوكل شرح املدرس عن املفردات كاملة، والصور الذ
 ، يوصل متوسطعرفنا أن نتائج االختبار البعدى عايل جدا. املقصودة وهي مهن

ويظن الباحث أن تعليم املفردات باستخدام بطاقات األلعاب اللغوية . ٩٣
  . يوصل إىل املقرر الذي قرر وزير شؤون الدينية إندونيسيا
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   والتوصياتملخص النتائج واملقترحات - خلامسالفصل ا
  

  ملخص النتائج
   حات والتوصياتقترامل
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  الفصل اخلامس
   واملقترحات والتوصياتملخص النتائج

  ملخص النتائج -أ
البحث العلمي شيء مهم ىف تطوير علوم الذي يتعلق باالحتياجات 

الج املريض وكذلك قام  الباحث التجريبة العلمية ألجل ع. احلياة اإلنساىن
ن د، ه.٧ التالميذ خصوصا للتلميذات ىف املدرسة املنورية فصل هالذي أصاب

املفردات تكون . يضعفن ىف املفردات، واملفردات هلا دور مهم ىف قواعد اللغة
وأيضا عرفنا أن املفردات أحد . أساسا ىف بناء اجلملة ىف السياق اجلمل املفيدة

املقصود ا صوت ومفرداة وتركيب عنصور من عناصر الذي ميلك اللغة، 
  .وداللة

إنطالقا على ما قبله فيحتاج اهتمام كبري ىف تعليم املفردات لناطقني 
والصيب يكتسب اللغة حيتاج الطبقات . بغريها ألم كصيب الذي يكتسب  اللغة

ىف مرحلة األول يبدأ بنطق املقاطع األصوات مثال ىف . مناسب على مستويام
تكرارا ) ma-ma(مبقطعني ) mama(لمت األم صبيها نطق إنندونيسية ع
، ومرحلة التالية هي ) mama( مث أن يأيت ىف الكلمة الكاملة .كثريا كل يوم

  . تعلم األم صبيها اجلملة مفيدة
وكذلك رأى الباحث أن تعليم اللغة األجنبية هناك مراحل اليت ينبعي 

. مث أنيأيت الكلمة واألخري اجلملةاملدرس أن يراعيها وهي تبدأ املقاطع األصوات 
أن التلميذات ىف املدرسة املنورية ضعيف جدا ىف كفاءة وشاهد الباحث 

 ٤٨ إىل ٨املفردات، عرفنا أن نتائج االختبار القبلى ناقص جدا، يعين حول 
  .تقريبا

طبعا ليس سهال ملعاجلتها، حيتاج املدرس إىل املادة املناسبة والطريقة 
ويأيت الباحث ببطاقات .  التلميذات سرعة ىف حتفيظ املففرداتاجلذبة حيت تكون

جيعل الباحث اللعبة طريقة لتدريس اللغة األجنبية ىف . األلعاب اللغوية ملعاجلتها
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. رأى الباحث أن اللعبة أمر طبيعي، وكل التلميذات حينب اللعبة. هذه املدرسة
  .مية اجلذبة ملعاجلتهاوخيتار الباحث بطاقات األلعاب اللغوية كوسيلة التعلي

 خبطوات تعليم املفرداتليستخدم الباحث بطاقات األلعب اللغوية  
  :التالية
  زمان  أنشطة  رقم
  ٢  سالم ومتهيد الدراسة  ١
  ٢  مذاكرة مادة ماضية    ٢
  ٢  قرأ املدرس مجع بطاقات وقلده التالميذ  ٣
  ١٠  لغويةاللعاب األ ةأمر املدرس أن يلعب بطاق  ٤
  -  حيواناترس موضوع كتب املد  ٥
  ١   حتت املوصوع حيواناتوأمرها املدرس أن يأخذ بطاقة  ٦
  ٤  قرأ املدرس بطاقات حيوانات وقلده التالميذ  ٧
  ٦  شرح املدرس املفردات عن حيوانات جبملة مفيدة  ٨
 مث أن يعطي أمر املدرس أن جيعل اجلملة مفيدة كما ىف املثل  ٩

   املدرس ما مل يفهمن  الفرصة على التلميذات ليسألن إىل
١٠  

  ٨  لغويةاللعاب األ أمر املدرس أن يلعب بطاقة  ١٠
  -  السالم  ١١
  ٤٥    مجلة

 ٢٠٠٩مايو ٤بعد اء الدراسة قام الباحث باالختبار البعدى ىف التاريخ 
  : فحصل نتائج اختبار البعدى كما يلي.لفصل جترييب

  
  نتائج االختبار  السؤال  رقم
  ٩٦   اْملَعروفَة؟سرةمن أَعضاِء اُْألاُذْكُر ستا   ١
٢  تس اُذْكُرنزِلِ ا ماْملَن ؟أَثَاثَات فَةور٨٥   اْملَع  
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٣  تس اُذْكُر الَتاصلِ اْملُوائسو ن؟ا م فَةور٨٣   اْملَع  
٤  فَةوراْملَع ةيسراْملَد اتواَْألد نا متس ٨٦   ؟اُذْكُر  
  ٨١  اُذْكُر ستا من الرياضات اْملَعروفَة ؟  ٥
  ٨٠  اُذْكُر ستا من اْحلَيوانات اْملَعروفَة ؟  ٦
  ٧٤  اُذْكُر ستا من اَْألدوات اِْإليلكْترونِية اْملَعروفَة ؟  ٧
  ٩٣  ة ؟اُذْكُر ستا من اْملهنِ اْملَعروفَ  ٨

  ٦٧٨  مجلة
  ٨٥  متوسط

  
هذا اجلدول بيان مبني ملعرة نتائج التجرب الذي قام الباحث ثلثة أشهور 

  . تقريبا
ىف اللقاء األول يلقى الباحث ست مفرادات من : ولاألسؤال لإجابة ل .١

وهذا يدل . مفردة% ٩٦ التلميذات أن حيفظن عويستطيسرة أعضاء األ
غوية ىف تعليم املفردات اخلاصة باألسرة أن استخدام بطاقة األلعاب الل

    .حيقق نتائج إجابية فعالية
اللقاء ياليه عرض الباحث ست مفردات من : ثاىنالسؤال لإجابة ل  .٢

تقريبا، % ٨٥ردات حول أثاثات املرتل حفظن املف، فأثاثات املرتل
 ق نتائج إجابية فعالية  يقحتوكذلك باللقاء الثاىن يدل إىل 

اللقاء الثالث شرح الباحث ست مفدردات من : ثالثالسؤال لإجابة ل  .٣
 % ٨٣حفظن لالنتقال ف الذي يستخدم الناس وسائل املواصالت

مفردة، وهذا دليال أن أن استخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم 
 .حيقق نتائج إجابية فعاليةوسائل املواصالت املفردات اخلاصة 

لرابع، شرح الباحث اللقاء الرابع ست يأيت اللقاء ا: رابعالسؤال لإجابة ل .٤
جه  عرفنا أن نتائمفردات من األدوات املدرسية، ومن االختبار البعدى
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% ٨٦ تقريبا معناه يستطيع التلميذات أن يفهم املفردات ٨٦متوسط 
 حتقيقها نتائج إجابية فعالية   وهذا يكون دليال على.مفردة

السادس، شرح اللقاء ىف قدم الباحث الرياضات : امساخلسؤال لإجابة ل .٥
 الباحث ست مفردات من الرياضات اليت ميارسها الناس يوميا، كان فيه

وهذا يدل كفاءة التلميذات عن املفردات  . ٨١نتائج االحتبار البعدى 
 .إذن قد حقق نتائج إجابية فعالية ،% ٨١اليت تتعلق الرياضات 

، عرض ٨٠ يعىن وليس فرقا بعيدا مبا التاليه: سادسالسؤال لإجابة ل  .٦
 ست مفردات من احليوانات فيحفظ دسالباحث ىف اللقاء السا

 وهذا يكون دليال إأن استخدام بطاقة األلعاب .مفردة% ٨٠التلميذات 
  .حيقق نتائج إجابية فعاليةباحليوانات اللغوية ىف تعليم املفردات اخلاصة 

باحث ست  الذي شرح فيه السابعوهو اللقاء  ال: سابعالسؤال لإجابة ل .٧
بعد قام الباحث االحتبار البعدى . مفردات من األدوات اإليلكترونية

استخدام بطاقة األلعاب   فتفأل الباحث أن نتائج،٧٤صل نتيجته حف
هذه . ناجح، ولو ينقص نتائجه ىف أواخر اللقاءردات  تعليم املفاللغية ىف

ا الباحث الظاهرة تؤثر إىل دراجة صعوبة املادة والسؤال الذي يلقي فيه
 .، وينبغى للمدرس إتاحة املادة تدرجاىف عملية تعليم اللغة األجنبية

، ويشرح خامساللقاء ىف  قدم الباحث املهن: ثامنالسؤال لإجابة ل .٨
 ٩٣الباحث ست مفردات من أنواع املهن، فحصل نتائجه حول 

تقريبا، إنطالقا مبا قبله عرفنا أن كفاء التلميذات ىف حتفيظ املفردات 
 . ، إذن قد حقق نتائج إجابية فعالية%٩٣
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  والتوصيات واملقترحات -ب
الحظ الباحث  ىف عملية تعليم اللغة األجنبية خصوصا اللغةب  الربية ىف  
املدرسة املنورية حىت خيلص الباحث متاما ىف هذا البحث العلمي، هناك 

قترح الباحث وي. وحتسني تعليم اللغة العربية معاجلة ميكناالقترحات الكثرية 
 من وغريهم الدينية واإلدارة املدرسة، ورؤساء ، والطالب العربية،  اللغةدرسيمل

  .الباحثني
 يعلم ملن سيما وال الثانوية، باملدارس العربيةاللغة  ملدرسي االقتراح - ١

فإم يهتمون كبريا كفاء التالميذ . بلوالوانج املنورية ثانويةال املدرسة يف
تعليم  اللغوية كوسائل م، ويستخدم بطاقات األلعابىف تطوير مفردا
  .  املفردات استمرارا

 بلوالوانج يةثانوال املدرسة تالميذل و عامة املدارس لطالب االقتراح - ٢
تعليم  اللغوية كوسائل  بطاقات األلعابميارسوا أن هلم ويقترح .خاصة

  .املفردات
 حتسني يف الدعم يوفروا أن ويقترح . املدرسة لرؤساء االقتراح - ٣

 أو السياسة صنع شكل يف يكون أن وميكن .ميذالتلل العربية اللغة جودة
  .العربية اللغة ملعلمي التدريبات لعقد اخلرباء بعض مع بالتعاون

 على الدين إدارة تشرف أن ويقترح .الدينية لإلدارة االقتراح - ٤
  .املدرسة جودة حتسني

ااالت الكثرية اليت مل يدرس ، هناك اآلخرين للباحثني االقتراح - ٥
فيه، وهذا البحث حبث جترييب وميكن حبث أخر وهو حبث صفي ىف 

    .املختلفةاملدرسة والوقت 
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  قائمة املصادر واملراجع
  أوال املصادر القرآن الكرمي

 ثانيا املراحع العربية

الوسائل  ى حممد كاظم و جابر عبد احلميد جابر،ربأمحد خ -١
  )١٩٩٧دار النهضة العربية، : القاهرة  (التعليمية و املنهج

منهج ايسيسكو لتدريب املعلى اللغة العربية لغري سحاق األمني، إ -٢
بية العملية لدورات رأساسات طريقة التدريس والت(،  انالناطقين

  ١٩٩٧تدريس املعلمني، 
 وسائل االتصال و التكنولوجيا يف التعليمحسني محدي الطوجبى،  -٣

  )١٩٨٧م، دار القل: الكويت (
تعليم اللغة العربية الناطقني ا مناهجه رشدى أمحد طعيمة،  -٤

  ١٩٨٩الرباط، : ، إسيسكووئأساليبه
اه ىف تعليم اللغة العربية لغري . حممد سليم ابن حممد وآخرون  -٥

نورية تربوية يصدرها قسم تاهيل املعلمني، ١٥: ص. ناطقني ا
١٩٩١.  

مفهومه : العلمىالبحث . ١٩٩٢. عبيدات ذوقان وآخرون -٦
  دار الفكر  للنشر والتوزيع: عمان. وأدوااوأساليبه

، )جقيقبة تدريبية(عبد العزيز بن زيد ابو تيلي، الوسائل  التعليمية  -٧
املراجعة العلمية و الفنية وحدة التطوير بإدارة التديب : الرياض(

  ٧:ص)  هـ١٤٢٠التربوي، 
، دار الفكر ةتتدريس فنون اللغة العربيمذكور، ، أمحد ،علي -٨

  ١٩٩٧: القاهرة: العريب
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الشيح املرجع ىف تعليم  علي يونوس وحمد عبد الرؤوف ،فتحى -٩
: ، مكتبة وهبة العربية لألجانب من النظرية إىل تطبيقةاللغ

  ٢٠٠٣بالقاهرة 
اجلامعة امللك (، اختبارات اللغةحممد عبد اخلالق  حممد،  - ١٠

  ١٩٨٩سعود اململكةالعربية السعودية 
طرائق تدريس محد طعيمة، أل الناقة ورشدى د كاموحمم - ١١

منشورات املنظمة اإلسالمية ( ، اللغة العرية لغري الناطقني ا
  ٢٠٠٣ايسيسكو،  للتربية والعلوم االثقافة

  ٢٠٠٠حممد علي خويل، االختبارات اللغية، دار الفالح ، - ١٢
دار املشرق، : بريوت (د يف اللغة و األعالمياملنج _______ -١٣

٢٠٠٠(  
، خصائص العربية وتدريسهامود معروف، نائف حم - ١٤

  ١٩٩٨دار النفائسن : بريوت
 عبد الغاىل، عبدل محيد عبداهللا، أسس إعداد ،ناصر - ١٥

الرياض، : دار الغاىل(الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية، 
١٩٩١  

األلعاب اللغوية ىف تعليم ناصف مصطفى عبد العزيز،  - ١٦
  ـه١٤٠١خ،الرياض، دار املري، اللغات األجنبية

مقالة ( تعليم املفردات العربية نصر الدين إدريس جوهر،  - ١٧
، ىف تدريس مادة تقنية ووسائل وخمتربات تعليم اللغة العربية

٢٠٠٧ .  
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: بشري عبد الرحيم الكلوب، الوسائل التعليمية التعلمية  - ١٨
  )١٩٨٦مكتبة احملتسب، : عمان (إعدادها و طرق استخدامها 

   ٢٠٠٩ ماس ١٧.وسيلة تعليميةبطاقات ألعاب لغوية ك_ ١٩
 ،تقنيات التعليم-ابراهيم العبيد، الوسائل التعليمية

http://www.riyadhedu.gov.sa/alan/fntok/7.htm  من يناير ٧مأخوذ يف    
٢٠٠٩ 
http://forum.hawaaworld.com وسائل تعيلمية      ٢٠٠٩ إبريل ١٧   
http://www.gulfkids.com ٢٠٠٩  إبريل٢٩ ألعاب لغوية    
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  املالحق
  

   االختبار القبلى- امللحق األول
   االختبار البعدى-امللحق الثاىن

   املقابلة- امللحق الثالث
 اللغوية ىف تعليم  صور أنشطة استخدام بطاقة األلعاب-امللحق الرابع

  املفردات
   بطاقة األلعاب اللغوية-امللحق اخلامس
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  املالحق
  امللحق األول
  اخترب قبلى

  
االختباْار ِللقَبملَى اْى فدرسلثَ اْةوِانيملُ اْةنرِويةلٍ  لفَصترِجىبٍيِي  
 
  :    مسالاْ
قْرمالت جِسلِي  :  
  د.٧:    لُصلفَاْ
  ةُيبِرلع اْةُغاللُ:     ةُادملَاْ

ارِالتي٢٠٠٩ إبريل ١٦:    خ  
  
   !ةيآلت اْةلَئسَأل اْعِيم جن عبجِاَ

  
 ؟ةفَورعملَ اْسرةُأل اْاِءضع أَا منت سركُذْاُ .٩

  ؟ةفَورعملَ اْأَثَاثَاتْ املَنزِلِ ا منت سركُذْاُ .١٠

   ؟ةفَورعملَ اْائل اْملُواصالَتوس ا منت سركُذْاُ .١١
  ؟ةفَورعملَ اْةيسردملَ اْاتودَأل اْا منت سركُذْاُ .١٢

  ؟ةفَورعملَ اْاتا من الرِّياضت سركُذْاُ .١٣

  ؟ةفَورعملَ اْاتانويحلَ اْا منت سركُذْاُ .١٤

  ؟ةفَورعملَ اْلكْترونِيةمن اَْألدوات اِْإلي ات سركُذْاُ .١٥

   ؟ةفَورعملَ اْنِهملاْمن  ات سركُذْاُ .١٦
  امللحق الثاىن
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  اختبار بعدى
  
االختبى اْاردعلبملَى اْ فدرسلثَ اْةوِانيملُ اْةنرِويةلٍ  لفَصترِجىبٍيِي  
 
  :    مسالاْ
قْرمالت جِسلِي  :  
  د.٧:    لُصلفَاْ
  ةُيبِرلع اْةُغاللُ:     ةُادملَاْ

ارِالتي٠٤:    خ واي٢٠٠٩ م  
  
   !ةيآلت اْةلَئسَأل اْعِيم جن عبجِاَ

  
 ؟ةفَورعملَ اْسرةُأل اْاِءضع أَا منت سركُذْاُ .١

  ؟ةفَورعملَ اْأَثَاثَاتْ املَنزِلِ ا منت سركُذْاُ .٢

   ؟ةفَورعملَ اْوسائل اْملُواصالَت ا منت سركُذْاُ .٣
  ؟ةفَورعملَ اْةيسردملَ اْاتودَأل اْا منت سركُذْاُ .٤

  ؟ةفَورعملَ اْاتا من الرِّياضت سركُذْاُ .٥

  ؟ةفَورعملَ اْاتانويحلَ اْا منت سركُذْاُ .٦

  ؟ةفَورعملَ اْدوات اِْإليلكْترونِيةمن اَْأل ات سركُذْاُ .٧

    ؟ةفَورعملَ اْنِهملاْمن  ات سركُذْاُ .٨
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  امللحق الثالث
  قابلةامل
  
  املقابلة بني الباحث ومدرس على مادة اللغة العربية ىف مدرسة املنورية الثانوية . أ

  
 
١. Bagaimana pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah al-Munawariyah 

khususnya pembelajaran Bahasara Arab pada kelas VII D? 

٢. Kurikulum apa yang anda gunakan untuk mengajar Bahasa Arab? 

٣. Media apa yang anda gunakan untuk mengajar bahasa arab?  

٤. Pernahkah anda mengajarkan kosa-kata yang ada didalam teks? 

٥. Bagaimana anda menjelaskan kosa-kata tersebut agar murid-murid 

memahaminya dengan baik?     

٦. Standar apa yang anda  yang anda gunakan dalam mengajarkan kosa-

kata? 

٧. Berapa alokasi waktu yang diberikan untuk mata pelajaran bahasa arab? 
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 رسة املناورية الثانويةاملقابلة بني الباحث رئيس مد. ب

  

1. Bagaimana perkembangan pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah al-

Munawariyah saat ini?  
2. apa tujuan pembelajaran Bahasa Arab di madrasah al-Munawariyah? 

3. Kurikulum apa yang dipakai untuk pembelajaran Bahasa Arab di sekolah 

ini? 

4. Pernahkan anda memantau guru, dalam mengajar Bahasa Arab? 

5. Pernahkah anda menanyakan kepada guru, media apa yang di gunakan 

untuk pembelajaran bahasa arab? 
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  امللحق الرابع

  الصور استخدام بكاقة األلعاب اللغوية ىف تعليم املفردات

  ) الثانويةبتطبيق على مدرسة املنورية(

  

  
  .٢٠٠٩ أبريل ١٦يقوم الباحث االختبار القبلى 
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   تلعب التلميذات باستخدام بطاقة األلعاب اللغوية ىف أول مرة 

  

    
  التلميذات ىف أثناء لعبة
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  .٢٠٠٩ مايو ٤يقوم الباحث االختبار البعدى ىف 
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  امللحق  اخلامس
  بطاقة األلعاب اللغوية

  
  ة عن أسرة بطاقة األلعاب اللغوي-أ

  
  
  بطاقة األلعاب اللغوية عن أدوات مدرسية - ب
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   بطاقة األلعاب اللغوية عن أثاثات املرتل- ج

  
  
  بطاقة األلعاب اللغوية عن رياضات -د
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  بطاقة األلعاب اللغوية عن حيوانات - هـ

  
  
  بطاقة األلعاب اللغوية عن مهن -و
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  واصالتبطاقة األلعاب اللغوية عن وسائل امل - ز

  
  عن أدوات إيلكترونية بطاقة األلعاب اللغوية - ح
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  السرية الذاتية للباحث
  

                
  

          علي حمروس:     اسم 
  حممد زين العابدين:   اسم األب
  سيىت مسرعة:   اسم األم

  ١٩٨٤ مايو ١٢كويت، :   تاريخ الوالدة
  

   .١٩٩٧كويت عام  ١حصل على شهادة التعليم اإلبتدائي ىف املدرسة اإلبتدائية 
حصل على شهادة التعليم اإلعدادي ىف مدرسة اإلحسان الثانوية  كويت عام 

٢٠٠٠.  
حصل على شهادة التعليم الثانوي ىف مدرسة اإلحسان العالية كويت عام 

٢٠٠٣.  
 لدراسة  مباالنجاحلكومية اإلسالمية موالنا مالك إبراهيم جامعة ىف تالتحق

 بدرجة رجخي و ، ٢٠٠٣ عام العربية اللغة تعليم قسم يف العربية اللغة

  . ٢٠٠٧تعليم اللغة العربية عام  يف الليسانيس
 احلكومية اإلسالميةموالنا مالك إبراهيم مباالنج لربنامج  جامعة ىفوالتحقت 

، وخيرج بدرجة املاجستري ٢٠٠٧دراسات العليا ىف قسم تعليم اللغة العربية عام 
٢٠٠٩ . 

  


