
 

 (Sirkuit Pintar)      "المسار الماهر"الوسيلة التعليمية استخدام 

  لتعليم المفردات

 (روضة احلكمة لتعليم القرآن جويوسوكو ماالنق يف جترييب ْتث)

 
 البحث الجامعي

  

 

 :إعداد

 إيكاواتي فوزية

 11101111رقم القيد: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  العربية اللغة تعليم قسم

  والتعليمالتربية  علوم كلية

 ماالنق الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

1025 

  



 

لتعليم  (Sirkuit Pintar) "الماهر المسار" التعليمية الوسيلة استخدام
  المفردات

 (روضة احلكمة لتعليم القرآن جويوسوكو ماالنق يف جترييب ْتث)

 البحث اجلامعي
لكلية علوم  (S1)مقدم إلكمال بعض الشروط االختبار للحصول على دراجة سرجانا 

  الًتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية
 
 :إعداد

 إيكاوايت فوزية

 11131111رقم القيد: 
 ادلشرف:

 الدكتور احلاج أوريل ْتر الدين

 175113171111111111 رقم التوذيف:

 

 

 

 

 

  العربية اللغة تعليم قسم

  التربية والتعليم علوم كلية

 ماالنق الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

1025 



 

  وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق
 التربية والتعليم علوم  كلية  

   قسم تعليم اللغة العربية
 تقرير المشرف

 

 و:تاجلامعي الذي قدمإن ىذا البحث 

 إيكا وايت فوزية :  اإلسم 
 11131111 :  رقم القيد 

لتعليم  (Sirkuit Pintar) "ادلسار ادلاىر"استخدام الوسيلة التعليمية  :  موضوع البحث 
 روضة احلكمة لتعليم القرآن جويوسوكو ماالنقيف  ادلفردات

 
ليكون على الشكل  واإلصالحات الالزمةالتعديالت  قد نظرنا و أدخلنا بعض

 يف كلية  (S-1)لحصول على درجة سرجانالفاء شروط ادلناقشة إلمتام الدراسة و يادلطلوب الست
 م. 1112/1113لعام الدراسي ل يف قسم تعليم اللغة العربية الًتبية والتعليمعلوم 

 

 

   1113يو ليو  4 ماالنق،
 ادلشرف

 

 

 ادلاجستَت أوريل ْتر الدينالدكتور احلاج 
 915027210229909229 التوظيف:رقم 

  



 

  وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق
 التربية والتعليم علوم  كلية  

   قسم تعليم اللغة العربية
 عميد كلية علوم التربية والتعليمتقرير 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ّتامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  عميد كلية الًتبية والتعليم لقد تسلم  

 البحث اجلامعي الذي كتبتو الباحثة: .ماالنق
 إيكا وايت فوزية :  اإلسم 

 11131111 :  رقم القيد 
 : تعليم اللغة العربية    قسم

 لتعليم ادلفردات (Sirkuit Pintar) : استخدام الوسيلة التعليمية ادلسار ادلاىر  موضوع البحث
 روضة احلكمة لتعليم القرآن جويوسوكو ماالنق.يف 

علوم كلية لقسم تعليم اللغة العربية  يف إلمتام دراسة وللحصول على درجة سرجانا
 م. 1113-1112يف العام الدراسي   الًتبية واتعليم

 
 1113يو لبو  4ماالنق،                           

 الًتبية والتعليم عميد كلية علوم
 

 الدكتور نور علي ادلاجستَت

 174312111776111111 رقم التوظيف: 
 



 

  وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق
 التربية والتعليم علوم  كلية  

   قسم تعليم اللغة العربية
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربيةتقرير 

 

 اهلل الرمحن الرحيمبسم 
ّتامعة موالنا بكلية علوم الًتبية والتعليم  رئيسة قسم تعليم اللغة العربيةت لقد تسلم  

 البحث اجلامعي الذي كتبتو الباحثة: .مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق
 إيكا وايت فوزية :  اإلسم 

 11131111 :  رقم القيد 
 : تعليم اللغة العربية    قسم

 لتعليم ادلفردات (Sirkuit Pintar) : استخدام الوسيلة التعليمية ادلسار ادلاىر  وضوع البحثم
 روضة احلكمة لتعليم القرآن جويوسوكو ماالنق.يف 

علوم كلية لقسم تعليم اللغة العربية  يف إلمتام دراسة وللحصول على درجة سرجانا
 م. 1113-1112يف العام الدراسي   الًتبية واتعليم

 
 

 1113يو لبو  4ماالنق،                           
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 
 ة مملوءة احلسنة ادلاجستَتالدكتور 

  175211131111111111 رقم التوظيف: 

 



 

  وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق
 التربية والتعليم علوم  كلية  
 قسم تعليم اللغة العربية            

 بنجاح البحث الجامعي لجنة المناقشةتقرير 

 لقد متت مناقشة ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو :

 إيكا وايت فوزية :  اإلسم 
 11131111 :  رقم القيد 

 ادلفرداتلتعليم  (Sirkuit Pintar) استخدام الوسيلة التعليمية ادلسار ادلاىر:   موضوع البحث
 روضة احلكمة لتعليم القرآن جويوسوكو ماالنق.يف 

لكلية علوم يف قسم تعليم اللغة العربية  ت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجاناقرر و 
 ّتامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. الًتبية والتعليم

 رللس ادلناقشة:
 .)................................. دلاجستَتاأسراري  زلمداحلاج كياىي   الدكتور -1
 .).................................        أمحد مبلغ ادلاجستَت -1
 .).................................       الدكتورة احلاجة أمي زلمودة ادلاجستَت -1

                            
 1113يو لبو  4ماالنق،

 والتعليمعميد كلية علوم الًتبية 
 

 الدكتور نور علي ادلاجستَت

 174312111776111111 رقم التوظيف: 
 
 



 

 هداءاإل  

 إلى والدي ووالدتي المحترمين
 ، اللهم اغفرذلما وارمحهما كما ربياين صغَتةمساومةو  سيف الفورازي

  المحبوبأخي الصغير إلى 
 ، دافعا مزكي غفور عبداهلل 

 نفسي يف سلوك احلياة لطلب العلوم
 إلى صاحب الفضيلة

 ادلاجستَت أوريل ْتر الديناألستاذ الدكتور احلاج 
 إلى أحبائي

يف  حجرة "ه"ومجيع األصدقاء يف  عليا وعفيفة وزىرة الصاحلةأ، -مجيع األصدقاء يف رلموعة
ومجيع األصدقاء الذين ال أستطيع أن أذكر أمسائهم،  ماالنق بناتللطمية امعهد احلكمة الف

 هناء البحث اجلامعيأساعدة يف ىم أعطواين وادل
  تغّمدىم اهلل بالّرمحة والعافية

 
 
 
 
 
 
 



 

 استهالل
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

                

 (1)يوسف: 

 
“Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, 

agar kamu memahaminya.” (Q.S. Yusuf:2) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق
 التربية والتعليم علوم  كلية  

   قسم تعليم اللغة العربية
 تقرير المشرف

 

 و:تإن ىذا البحث اجلامعي الذي قدم

 فوزيةإيكا وايت  :  اإلسم 
 11131111 :  رقم القيد 

لتعليم  (Sirkuit Pintar) "ادلسار ادلاىر"استخدام الوسيلة التعليمية  :  موضوع البحث 
 روضة احلكمة لتعليم القرآن جويوسوكو ماالنقيف  ادلفردات

 
واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل التعديالت  قد نظرنا و أدخلنا بعض

 يف كلية  (S-1)لحصول على درجة سرجانالادلناقشة إلمتام الدراسة و فاء شروط يادلطلوب الست
 م. 1112/1113لعام الدراسي ل يف قسم تعليم اللغة العربية الًتبية والتعليمعلوم 

 

 

   1113يو ليو  4 ماالنق،
 ادلشرف

 

 

 ادلاجستَت أوريل ْتر الدينالدكتور احلاج 
 915027210229909229 رقم التوظيف:

  



 

  الشؤون الدينيةوزارة 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق
 التربية والتعليم علوم  كلية  

   قسم تعليم اللغة العربية
 باحثةال إقرار

 أدناه وبيانايت كاآليت : ةأن ادلوقع
 إيكا وايت فوزية :  اإلسم 

 11131111 :  رقم القيد 
حضرهتا لتوفَت شرط لنيل درجة سرجانا يف قسم تعليم اللغة بأن ىذه الرسالة اليت  أقرّ   

العربية كلية علوم الًتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنق، 
 حتت ادلوضوع:

 لتعليم المفردات (Sirkuit Pintar) استخدام الوسيلة التعليمية المسار الماهر
 لتعليم القرآن جويوسوكو ماالنق  روضة احلكمة .)ْتث جترييب يف 

حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غَتي تأليف اآلخر. وإذا ادعى أحدا استقباال 
أهنا تأليفو وتبُت أهنا فعال ليست من ْتث فأنا أحتمل ادلسؤولية على ذالك، ولن تكن 

حررت ىذا اإلقرار بناء على ادلسؤولية على ادلشرف أو على كلية علوم الًتبية والتعليم. ىذا، و 
 رغبيت اخلاصة ال جيًتين أحد على ذالك.  

  1113يو ليو  4ماالنق،
     الباحثة 

 

 

 إيكا وايت فوزية

 11131111 رقم القيد:  

 



 

 شكر وتقرير
احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلُت وعلى الو 

إاّل اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أّن سيدنا زلمدا عبده وصحبو أمجعُت. أشهد أن ال إلو 
 ورسولو. ال حول وال قّوة إالّ باهلل العلّي العظيم.

شكرا هلل، بعونو متت كتابة ىذا البحث اجلامعي حتت ادلوضوع "استخدام و محدا 
لتعليم روضة احلكمة يف  لتعليم ادلفردات  Sirkuit Pintar.)الوسيلة التعليمية ادلسار ادلاىر 

وىذا البحث مل تصل مثل ىذا ليس مساعدات من األساتيذ ادلكرم  القرآن ماالنق.
 واألصدقاء األحباء وذلذا يسرت الباحثة أن تقدم أمجل الشكر والتقدير إىل :

فضيلة الربوفيسور الدكتور احلاج موجيا راىارجو ادلاجستَت مدير جامعة موالنا  .1
 االنق.مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية م

يف جامعة  علوم الًتبية والتعليمكلية  ادلاجستَت، عميدنور علي  فضيلة الدكتور .1
 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.

 ة احلسنة ادلاجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية يف كلية ءمملو الدكتورة  فضيلة .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنق.ّتامعة موالنا مالك إبراىيم  الًتبية والتعليم علوم

ادلاجستَت كمشرف ىذا البحث الذي قد  أوريل ْتر الدينفضيلة الدكتور احلاج   .2
 أرشدين ووجهٍت يف كل مراحل إعداد ىذا البحث اجلامعي.

طيمية افضيلة احلاج حيِت جعفر واحلاجة شافية فتّاح، مدير معهد احلكمة الف .3
 ماالنقللبنات 

روضة احلكمة لتعليم القرآن جيوسوكو  ة، رئيسادلكرمةة ءمملو أستاذة فضيلة  .4
 ماالنق.

 القرآن ماالنق لتعليم"احلكمة"   يف روضة مجيع أستاذات .5

 ماالنق للبنات احلكمة الفطيمية ه يف معهد –مجيع أصدقائي يف حجرة  .6



 

مجيع أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  .7
 احلكومية ماالنق.

و أخَتا أن ىذه الكتابة كثَتة من األخطاء والنقصان. لذا ترجو الباحثة من القراء 
األعزاء تصويبا وتصحيحا ألخطائها ادلوجودة فيو حىت يصبح ىذا البحث اجلامعي ْتثا  

 كامال. وباهلل التوفيق وهلل احلمد يف األوىل واآلخرة.
 

 

 

 1113يو ليو  4 ماالنق،
 الباحثة
 

 

 إيكا وايت فوزية

 11131111رقم القيد: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 محتويات البحث
 

 أ .................................................................. االستهالل
  ب ..................................................................... اإلىداء

  ج .............................................................. الشكر والتقدير
 ه ................................................................ تقرير ادلشرف

 و  ............................................................ تقرير جلنة ادلناقشة
 ز ........................................... تقرير عميد كلية علوم الًتبية والتعليم
 ح ............................................ تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 ط ................................................................. الباحثة ارقر إ
 ي ....................................................... شرفادل حجة استشارة

 ل ............................................................. زلتويات البحث
 ع ............................................................... قائمة اجلداول
 ق   ............................................................... قائمة ادلالحق

 ص ......................................................... مستخلص البحث
 

 الفصل األول: أساسيات البحث
 1 ............................................................... مقدمة - أ

 1 ......................................................... أسئلة البحث - ب
 2 ....................................................... أىداف البحث - ج
 2 ........................................................ فروض البحث - د
 2 ......................................................... أمهية البحث - ه



 

 3 ........................................................ حدود البحث - و
 4 ....................................................... حتديد ادلصطلحات -ز
 4 .................................................... الدراسات السابقة - ح

 
 الفصل الثاني: اإلطار النظري

 الوسائلالمبحث األول: 
 7 ............................................... مفهوم الوسائل التعليمية - أ

 11 ............................................... أنواع الوسائل التعليمية - ب
  11 .................................. دور الوسائل التعليمية وقيمتها الًتبوية   -ج
 14 .............................. األساسيات يف استخدام الوسائل التعليمية    -د
 14 ....................................... معايَت اختيار الوسائل التعليمية    -ه
 16 ............................................. مصادر الوسائل التعليمية    -و
 17 ...................................... ئل التعليميةفوائد استخدام الوسا    -ز
 11 .................................الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية - ح
 

 المبحث الثاني: المسار الماهر
 11 ................................................. مفهوم ادلسار ادلاىر - أ

 11 ................................................. تصميم ادلسار ادلاىر - ب
 14 ............................................... نظام لعبة ادلسار ادلاىر   -ج
 

 المبحث الثالث: تعليم المفردات
 16 ..................................................... تعريف ادلفردات - أ

  16 ...................................................... أنواع ادلفردات - ب
 11 ...................................................... أمهية ادلفردات     -ج



 

 11 ................................................. معٌت تعليم ادلفردات    -د
  11 .............................................. أىداف تعليم ادلفردات     -ه
  11 ............................................... أسس اختيار ادلفردات   -و
  12 ................................... توجيهات عامة يف تدريس ادلفردات     -ز
  15 .............................................. مبادئ اختيار ادلفردات   -ح
  16 ...................................... أساليب ووسائل تعليم ادلفردات    -ط
 17 .............................................. خطوات تعليم ادلفردات - ي
 17 ............................................... يبات على ادلفرداتتدر    -ك
 21 ..................................................... اختبار ادلفردات    -ل

 
 الفصل الثالث: منهجية البحث

 21 .............................................. مدخل البحث ومنهجو - أ
 21 ................................ رلتمع البحث وعينتو وأسلوب اختيارىا - ب
 21 .................................................... متغَتات البحث  -ج
 21 ...................................................... أدوات البحث  -د
 22 .................................................... مصادر البيانات  -ه
  23 ............................................... أسلوب حتليل البيانات - و
 25 ................................................ مراحل تنفيد الدراسة - ز
 

 الرابع: عرض البيانات وتحليلهاالفصل 
 روضة الحكمة لتعليم القرآنلمحة عن المبحث األول: 

  48 .................................................... فاالموقع الجغر  - أ

 26 ....................................................... تاريخ التأسيس  -ب



 

 26 ....................................................... أحوال مدرسات -ج 

 31 ........................... ادلبحث الثاين: تطبيق الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر

 31 ................................ ادلبحث الثالث: عرض البيانات ونتائج البحث

 نتائج البحث والتوصياتالفصل الخامس: 
 46 ....................................................... نتائج البحث - أ

 47 .......................................................... التوصيات - ب
 51 .............................................................. قائمة ادلراجع

 51 ............................................................  ادلالحق
 
 
 
 

 
 

  
 

 

  



 

 قائمة الجداول

 الرقم ادلوضوع الصفحة
 1 معيار من النتيجة التالميذ   22
 1 ادلدرسات يف روضة احلكمة لتعليم القرآن 26
 1 عدد طلبة يف روضة احلكمة لتعليم القرآن  27
 2 نتائج االختبار القبلي يف اجملموعة التجريبة   31
 3 نتائج االختبار البعدي يف اجملموعة التجريبة   32
 4 نتائج االختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة  33
 5 نتائج االختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة 35
 6 ادلقارنة بُت االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 36
 7 ادلقارنة بُت االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 37
 11 نتائج عدد اإلحنراف وعدد اإلحنراف ادلربع من اجملموعتُت 41
 11 رلموع عدد االحنراف وعدد االحنراف ادلربع من اجملموعتُت 41

 

  



 

 قائمة المالحق

رسالة استئذان البحث من وزارة الًتبية ماالنق  -1  

أسئلة االختبار القبلي  -1  

أسئلة االختبار البعدي -1  

دليل البحث يف روضة احلكمة لتعليم القرآن جيوسوكو ماالنق -2  

  



 

 قائمة الرسوم البيانية

بعض الصور من أنشطة يف عملية التدريس  -1  

 لتعليم ادلفردات  (sirkuit pintar)صورة ادلسار ادلاىر  -1

 

 

  



 

 مستخلص البحث

  Sirkuit Pintarاستخدام الوسيلة التعليمية ادلسار ادلاىر .)م.  1113 فوزية.إيكا وايت 
لتعليم ادلفردات .)دراسة جتريبية يف روضة احلكمة لتعليم القرآن جويوسوكو ماالنق . البحث 
اجلامعي. قسم تعليم اللغة العربية. كلية علوم الًتبية والتعليم. جامعة موالنا مالك إبراىيم 

 اإلسالمية احلكومية ماالنق. ادلشرف: الدكتور احلاج أوريل ْتر الدين ادلاجستَت.
 الكلمة الرئيسية : الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر"، تعليم ادلفردات.

من عناصر اللغة ادلهمة ْتيث تتضمن عليها ادلعاىن واستخدام عنصرا تعد ادلفردات   
الكلمات يف اللغة من ادلتكلم نفسو أو من الكاتب. والشخص ستزيد لو مهارتو يف اللغة إذا 
ازدادات مفرداتو ألن مهارة لغة الشخص متوقف على ادلفردات اليت استوعب عليها. ألمهية 

بية، فاستيعاب التالميذ على ادلفردات أمر البد منو استيعاب ادلفردات يف تعليم اللغة العر 
الذي يهدف هبا لذالك تريد الباحثة إجراء وسيلة ادلسار ادلاىر  واليستغٌت عن االىتمام هبا.

إىل معرفة قدرة التالميذ يف روضة احلكمة لتعليم القرآن يف استيعاب ادلفردات بعد تعلمها 
   Pintar)  .(Sirkuitاىر باستخدام الوسيلة التعليمية ادلسار ادل

إن ادلنهج الذي استخدمتو الباحثة ىو ادلنهج التجرييب الكمي بتصميم االختبار   
التجرييب وأما عينتو فهي فصل روضة التعليم القرآن األول "أ" كفصل  .القبلي والبعدي

  وفصل "ب" كفصل الضابط.
احلكمة لتعليم القرآن يف وقد توصلت الباحثة إىل أن قدرة التالميذ يف روضة   

إن نتيجة ة بعد تعلمها باستخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر". فعاستيعاب ادلفردات مرت
وكذالك أكرب من نتيجة 1.66% =  1أكرب من نتيجة ادلستوى 1.5 = "ت" بُت فصلُت
    وذالك مبعٌت مقبول أي أن فروض ىذا البحث مقبولة.1.11% =  3ادلستوى ادلعنوي 

 
 

  



 

ABSTRAK 

 

Ika Wati Fauziyah. 2112. Penggunaan Media Pembelajaran “Sirkuit Pintar” Dalam 

Pembelajaran Kosakata (Penelitian Eksperimen Di Taman Pendidikan Al-Quran “Al-

Hikmah” Joyosuko Malang). Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu 

Tarbiyah Dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Dr. H. Uril Bahruddin, M.A 

 

Kata Kunci: Media Pembelajaran Sirkuit Pintar, Pembelajaran Kosakata. 

 

Kosakata merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah bahasa karena 

cakupan makna yang terkandung di dalamnya ketika digunakan oleh seorang 

pembicara atau seorang penulis. Seseorang akan bertambah keterampilan 

berbahasanya jika dia memiliki perbendaharaan kosakata yang memadai, karena 

kemampuan keterampilan berbahasa seseorang tergantung dengan penguasaan 

kosakata yang dia miliki. Karena pentingnya penguasaan kosakata dalam 

keterampilan berbahasa, maka seseorang harus memperhatikan penguasaan 

kosakatanya. Oleh karena itu peneliti mempraktekkaan media sirkuit pintar yang 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan murid taman pendidikan al-qur’an dalam 

mengusai mufrodat setelah mempelajarinya dengan media sirkuit pintar. 

 Metode penelitin dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan 

pendekatan kuntitatif dengan menggunakan pretest dan posttest. Adapun populasi 

dlam penelitian ini adalah murid kelas TPQ I (A) sebagai kelas eksperimen dan kelas 

TPQ I (B) sebagai kelas control. 

 Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya kemampuan murid taman 

pendidikan al-qur’an dalam mengusai kosakata meningkat setelah memepelajarinya 

dengan menggunakan media pembelajaran sirkuit pintar. Hasil tes menunjukkan 

bahwa hasil t hitung adalah 3.3 hasil dari signifiakan 2.22 = 11 dan 2.11= 21 dan 

hasil dari tes ini adalah diterima. 

  



 

ABSTRACT 

Ika Wati Fauziyah. 2112. The use of Instructional Media "Smart Circuit" in Learning 

Vocabulary (Research Experiment At Taman Pendidikan Al-Quran "Al-Hikmah" 

Joyosuko Malang). Thesis. Arabic Education Department. Faculty of Educational 

science And Teachership. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Advisor: Dr. H. Uril Bahruddin, M.A  

Keywords: Smart Media Learning Circuits, Learning Vocabulary.  

Vocabulary is one important element in a language because the scope of the 

meaning contained in it when used by a speaker or a writer. Someone will increase 

their language skills if she has an adequate vocabulary, because the ability of a person 

depends on the language skills of vocabulary that he possesses. Because of the 

importance of vocabulary in language skills, one must pay attention to the mastery of 

vocabulary. Therefore, researchers practicing media smart circuit which aims to 

determine the ability of pupils educational park quran in mstering vocbulary after 

studying with smart circuitry media.  

Method of research is conducted in this study is the experimental method with 

quantitative approach using a pretest and posttest. The population in the development 

of this research is graders TPQ I (A) as an experimental class and TPQ class I (B) as 

the control class.  

Results from this study is the student's ability that educational park quran in 

mastering vocabulary increased after learning using instructional media smart circuit. 

The test results showed that the results of test is 3.3 result of signifiakan 2.22 = 11 

and 2111= 21 and the results of these tests are accepted. 
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 الفصل األّول
 

 أساسّيات البحث

  
 مقّدمة - أ

اللغة أداة االتصال بني رلموعة من اجلنس البشري، وىذا االتصال ينتهي إىل نوع 
ومن بني تلك اللغات رمبا من أشهارىا وأجلها وأقداسها ىي اللغة العربية،  1من التفاىم.

ينهم اليت يؤدون هبا عبادهتم ونزل هبا الوحي اإلذلي دبأهنا لغة روحية لكل ادلسلمني ولغة 
القرآن الكرمي على خامت األنبياء وادلرسلني. وقد أسهمت اللغة العربية يف تدفق رلرى 

 2ميق برافد متميز بوصفها لغة الثقافة العربية اإلسالمية.احلضارة اإلنسانية وتع

من الواقع الذي ال نستطيع انكاره أن احلياة االنسان ال ديكن أن يفارق و يبعد 
عن اللغة، ليس ىناك إنسان يف ىذا العامل الذي ال حيتاج إىل اللغة، واللغة حيتاج إليها 
االنسان كآلة االتصال بينهم إللقاء ما خًت بباذلم من اخليال واألفكار واآلراء والشعور. 

 اللغة ألن اللغة احتجاج الضروري لإلنسان.       فقد الدنيا دون 

عرفنا أن اللغة العربية تتكون من أربع ادلهارات اللغوية وىي االستماع والكالم 
والقراءة والكتابة وتتكون أيضا من ثالثة العناصر اللغوي وىي األصوات والًتاكيب 

عليها ادلعاىن  وادلفردات. وادلفردات عنصر من عناصر اللغة اذلامة حبيث تتضمن
 واستخدام الكلمات يف اللغة من ادلتكلم نفسو أو من الكاتب. والشخص ستزيد لو

مهارتو يف اللغة إذا ازداد مفرداتو ألن كفاءة مهارة لغة الشخص متوقف على ادلفردات 
 3اليت استوعب عليها.

                                                           

 44م(  1993)عبدين: مكتبة وىبة، عوامل تنمية اللغة العربية، وفيق زلمد شاىني، ت1 
 45م( ص:  1989)مصر: جامعة ادلنصور، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها: مناهجة وأساليبه، رشدي أمحد طعيمة،   2

3
 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 5002), hal. 69 
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فردات غوية، فاستيعاب التالميذ على ادللألمهية استيعاب ادلفردات يف ادلهارات ال
شيء البد منو وال يستغٌت عن اإلىتمام هبا. ومن نوع اإلىتمام هبا ىو بطريقة تعليم 
ادلفردات يف ادلدارس وادلعاىد واجلامعات تعلما مناسبا بأىداف مرجوة. ومن أىداف 
تعليم ادلفردات ىي توفري ادلفردات لدى التالميذ يقدرون على فهم معانيها واستخدامها 

ة من نواحي القضية. فيقدم تعليم ادلفردات أن يكون مناسبا بالطرائق يف اجلمل يف ناحي
 4واألىداف وكذالك مبراحل تطور التالميذ يف ادلدرسة.

إن تعليم ادلهارات والعناصر اللغة العربية وخاصة يف تعليم ادلفردات حيتاج إىل 
تعلمها. وكفاءة كثري الوسائل التعليمية دلساعدة التالميذ يف استيعاهبا ودلساعدة ادلعلم يف 

من التالميذ يف ثروة اللغوية أي ادلفردات يف أية لغة من اللغات األجنبية التزال يف 
ومل يتصل إىل كفاءة جيدة. وقال أمحد فؤاد إيفندي إن السبب . ادلستوى ادلنخفض

الرئيسي لضعف ادلهارات لدى التالميذ رمبا يرجع إىل إتقاهنم على ادلفردات وطرق 
 5ووسيلتها.تدريسها 

إن تعليم اللغة العربية تطور سريعا. ويف الواقع، أن اللغة العربية تدرس مند 
 روضة لتعليم القرآن أو مؤسسة (TK)مستوى األطفال، إما أن يكون يف روضة األطفال 

(TPQ)  األطفال الذين يتعلمون اللغة العربية مند سن الصغر ألن يتعلق بالدين. واألطفال
الذين يتعلمون اللغة مند سن الصغار خيتلفون يف النطق بالقرنة مع الدين يتعلمون يف 

 ن والدعاء.آالكرب. ىؤآلء الصغار أفصح من الكبار. وىذا يساعدىم على تعلم قراءة القر 

جويوسوكو ماالنق، ألن اللغة العربية لتعليم القرآن  احلكمةروضة اختارت الباحثة 
مية واللغة فيها من الدروس اإلضافة بإضافة إىل الفقو واحلديث والعقيدة والدعاء اليو 

لتعليم القرآن ال خيلو من  احلكمةيف روضة وتعليم اللغة العربية اإلصلليزية واإلمالء. 
                                                           

ىـ(، ص:  1413)الرياض: دار ادلسلم للنشر والتوزيع، المهارات اللغوية أهميتها وطرق تدريسها، أمحد فؤادي زلمود عليان،   4
44 . 

2
 
 
Ahmad Fuad Efendi, Op.cit., hal.69 



3   
 

س خاصة يف تعليم ادلفردات وتعلمها. ادلشكالت اليت يواجهها التالميذ وادلدار 
وادلشكالت يف تعليم اللغة العربية يف ىذه روضة تربية القرآن كثرية، ومنها: قلة استخدام 
الوسائل التعليمية ادلناسبة وادلرحية يف تعليم اللغة العربية، وقلة ادليول والدوافع لدى 

طريقة التعليمية التقليدية. لذا التالميذ لتعليمها، ومازالت كفاءة مدرسها يف استخدام ال
فإن عملية التعليم والتعلم يف اللغة العربية يف ىذه روضة لتعليم القرآن شللة وغري متفاعلني 
يف تعلمها. ويؤدى ىذه األمور إىل ضعف كفاءات التالميذ يف استيعاب ادلفردات. وىذا 

 دلستوى ادلنخفض.يدل على أن ذخرية التالميذ على ادلفردات العربية ال يزال يف ا

لذا حيتاج الوسائل التعليمية ادلناسبة حلل ىذه ادلشكلة يف تعليم ادلفردات. ومن 
ىو حصل التطوير من لعبة ثعبان و  ادلسار ادلاىر بني تلك الوسائل ىي "ادلسار ادلاىر".

لذلك، تريد   6ادلفيدة يف التعليم.اإلنتاجية وادلسرورة و سلم. وىو وسيلة اللعبة الًتبية و 
الباحثة أن تبحث إجراء حبثا علميا حتت العنوان: "استخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار 

 جويوسوكو ماالنق.لتعليم القرآن  احلكمةروضة لتعليم ادلفردات يف ادلاىر" 

         

 أسئلة البحث -ب
 الباحثة أسئلة البحث كما يلى: تانطالقا من خلفية البحث ادلذكور، وجد

روضة  يف تعليم ادلفرداتاستخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" لكيف  .1
 ؟ جويوسوكو ماالنقلتعليم القرآن  احلكمة

يف  تعليم ادلفرداتل ما مدى فعالية استخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" .2
 ؟ جويوسوكو ماالنقلتعليم القرآن  احلكمةروضة 

  

                                                           
6
 Yasin Yusuf dan Umi Auliya. Sirkuit Pintar Melejitkan Kemampuan Matematika & Bahasa 

Inggris dengan Metode Ular Tangga. (Jakarta: Visimedia.  5022). Hal 52. 
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 أهداف البحث -ج
 :اليت ارادت الباحثة من ىذا البحث ىيأما األىداف 

روضة يف  تعليم ادلفرداتمعرفة كيف استخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" ل .1
 . جويوسوكو ماالنق لتعليم القرآن احلكمة

 يف تعليم ادلفرداتمعرفة مدى فعالية استخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" ل .2
 .جويوسوكو ماالنقلتعليم القرآن  احلكمةروضة 

 
 فروض البحث -د

 يف ىذا البحث تستند الباحثة على الفروض اآلتية:

لتعليم القرآن  احلكمةروضة  يفالوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" يف إن استخدام  .1
 .(TPQ I)  يف الفصل التالميذلدى عليم ادلفردات يف ت فعالية جويوسوكو ماالنق

 .يف اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة التالميذىناك فرق بني كفاءة  .2

 
  أهمية البحث -ه

 يف ناحية أمهية النظرية مها :
 Sirkuit) يقصد ىذا البحث لتطبيق الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" .1

Pintar)  لكي يساعد ادلدرسني يف سلتلف ادلراحل  تعليم ادلفرداتيف
 التعليمية.

روضة الوسيلة التعليمية اللغة العربية خاصة لوللباحثة يزيد ادلعلومات عن  .2
 .جويوسوكو ماالنقلتعليم القرآن  "احلكمة"

 يف ناحية أمهية التطبيقي :
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للمدرسة: أن تكون زيادة معلومات يف تطوير الوسيلة التعليمة اللغة العربية  .1
تعليم يف  صوصاخ جويوسوكو ماالنقلتعليم القرآن "احلكمة" روضة  يف

  .ادلفردات
تعليم يف للمدرس: أن تكون عمالية يف حتسني تعليم اللغة العربية خصوصا  .2

 .ادلفردات
 حلفظ ادلفرداتللطلبة : أن تكون مساعدة و سهولة  .3

 
 حدود البحث -و

 البحث يف ىذا البحث ىو:حتديد 
 حدود ادلوضوعة .1

حتدد الباحثة ادلوضوع البحث عن استخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" 
(Sirkuit Pintar) احلكمة" جويوسوكو روضة لتعليم القرآنيف  تعليم ادلفرداتل"

 .ماالنق
 حدود ادلكانية .2

 الفصل يف جويوسوكو ماالنق لتعليم القرآن"احلكمة" روضة مؤسسة للطلبة يف 
 (TPQ I) األول  لتعليم القرآناروضة 

 حدود الزمانية .3
. بدأت الباحثة عن 2415-2414أما حدود الزمانية يكون يف العام الدراسي 

 .2415 مايو إىل شهر أبريل ىذا البحث من شهر
  



6   
 

 تحديد المصطلحات -ز
لتجتنب سوء التفاىم واحلفاظ على تفسريات سلتلفة ذلذا ادلوضوع " استخدام الوسيلة 

لتعليم  "احلكمة"روضة يف  تعليم ادلفردات يف (Sirkuit Pintar)التعليمية "ادلسار ادلاىر" 
  .جويوسوكو ماالنقالقرآن 

الوسيلة التعليمية : ىي ما تندرج حتت زلتلف الوسائط الىت يستخدمها  .1
ادلعلم يف ادلوقف التعليمى، بغرض ايصال ادلعارف واحلقائق واألفكار وادلعٌت 

 7للدارسني.
: ىو حصل التطوير من لعبة ثعبان و سلم. وىو وسيلة اللعبة ادلسار ادلاىر  .2

  8ادلسرورة و ادلفيدة يف التعليم.اإلنتاجية و الًتبية و 
فيها اللغة  مؤسسةىي  :جويوسوكو ماالنقلتعليم القرآن  "احلكمة"روضة  .3

العربية من الدروس اإلضافة بإضافة إىل الفقو واحلديث والعقيدة والدعاء 
 اليومية واللغة اإلصلليزية واإلمالء.

 
  الدراسات السابقة -ح

 هبا الباحثة فسيأيت بياهنا كما يلي:أما الدراسة السابقة اليت قامت 
 2414، زلمد صاحل .1

فعالية استخدام لعبة وسلم لًتقية مهارة الكالم يف  عنوان البحث: 
 .ادلدرسة الصديقي ادلتوسطة اإلسالمية ماالنق

مهارة الكالم يف ادلدرسة الصديقي ادلتوسطة اإلسالمية يهدف البحث لًتقية 
 ماالنق.

                                                           
( ص 1983، )القاىرة: دار ادلعارف، سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربيةعبد اجمليد سيد أمحد منصور،  7

38. 
8
 Yasin Yusuf dan Umi Auliya.  Op.Cit.  Hal 52. 
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النتائج لإلمتحان القبلي بني الفصل الضابط والفصل ونتائج البحث يذكر أن 
 t التجرييب  قبل استخدام األلعاب اللغوية تدل على نتيجة االختبار التائي

= αألن االحتمال أكرب من  2،42 (probability)باالحتمال  4.85حساب= 
أن نتيجة االختبار القبلي للفصل الضابظ مقبول. ىذا مبعٌت  H4ف  4،45

ليس ىناك فرق مبني يف قدرة كالم الطالب بني الفصل تجرييب والفصل ال
والفصل التدرييب قبل استخدام لعبة ثعبان وسلم.فاخلالصة من ىذا الضابط 

البحث ىي أن استخدام لعبة ثعبان وسلم لتعليم مهارة الكالم ذلا فعالية لًتقية 
 قدرة الطالب على مهارة الكالم.

وأما الفرق تبحث الباحثة يف ىذا البحث عن استخدام اللعبة اللغوية  
ولكن تبحث الباحثة عن لتعليم مهارة الكالم  Ular Tangga) )"ثعبان وسلم" 

 تعليم ادلفردات. يفاستخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" 
       

    2412، لينا مسلوكي .2
 Ular")اللغوية "ثعبان وسلمعنوان البحث: فعالية استخدام اللعبة 

Tangga)  يف تعليم ادلفردات )بتطبيق على ادلدرسة سونان كايل جاغا ادلتوسطة
 اإلسالمية باليتار(. 

يهدف البحث لًتقية تعليم ادلفردات باستخدام اللعبة اللغوية "ثعبان 
يف ادلدرسة سونان كايل جاغا ادلتوسطة اإلسالمية باليتار  (Ular Tangga)وسلم" 

 أ. منهج البحث: حبث جترييب. -يف الفصل السابع
ونتائج ىذا البحث ىو فعالية استخدام اللعبة اللغوية "ثعبان وسلم" 

((Ular Tangga  يف تعليم ادلفردات )بتطبيق على ادلدرسة سونان كايل جاغا
باستخدام ارتباط  t( ديكن أن يرى من نتائج اختبار ادلتوسطة اإلسالمية باليتار

Product Moment  . نتيجة اختبارt  من > %24،3ىي  t-table :16،9 .%
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، وادلعٌت ىو أن ىناك عالقة بني Hoومرفوض H2  ىذه النتيجة تظهر أن تقبل 
 يف تعليم ادلفردات.  (Ular Tangga)استخدام اللعبة اللغوية "ثعبان وسلم" 

و أما الفرق تبحث الباحثة يف ىذا البحث عن استخدام اللعبة اللغوية 
يف تعليم ادلفردات ولكن تبحث الباحثة عن Ular Tangga) )"ثعبان وسلم" 

 تعليم ادلفردات. يفاستخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" 
 2414، ديوي لينداساري .3

لًتقية  (Sirkuit Pintar)استخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" : عنوان البحث
 اإلسالمية ادلتوسطة رايونق باكاالن مدرسة يف جترييب حبث)مهارة الكالم 

 (جومبانق احلكومية
 الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر"  باستخدام مهارة الكالم يهدف البحث لًتقية

(Sirkuit Pintar)  احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة رايونق باكاالنيف ادلدرسة 

 .ب و د -يف الفصل السابع جومبانق

 مدرسة يفبتطبيق ) مهارة الكالم لًتقية ونتائج ىذا البحث ىو فعالية استخدام

ديكن أن يرى من نتائج  (جومبانق احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة رايونق باكاالن
 % 8،94ىي  t نتيجة اختبار.  Product Momentباستخدام ارتباط  tاختبار 

، Hoومرفوض H2  %. ىذه النتيجة تظهر أن تقبل t-table :16،9 من  >
 Sirkuit)"ادلسار ادلاىر" وسيلة التعليميةوادلعٌت ىو أن ىناك عالقة بني استخدام 

Pintar) لًتقية مهارة الكالم . 
 " وسيلة التعليمية و أما الفرق تبحث الباحثة يف ىذا البحث عن استخدام

ولكن تبحث الباحثة عن  لًتقية مهارة الكالم  (Sirkuit Pintar)"  ادلسار ادلاىر
 تعليم ادلفردات.  يفSirkuit Pintar) ) استخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر"
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 الفصل الثاني

 

 اإلطار النظري

 

 المبحث األّول : الوسائل 

 مفهوم الوسائل التعليمية - أ

يسل: الوسيلة، كلمة "الوسائل" صبع من كسيلة.  -الوسيلة لغة: من فعل كسل
على أهنا أجهزه كأدكات كمواد تستخدمها اؼبعلمة  12كمعناه ما يتقرب بو إىل الغَت.

 تّدرج اؼبربوف يف تسمية الوسائل. لتحسُت عملية التعليم كالتعليم كقد

ككانت الوسائل منذ القدـ من أدكات يف نقل معارفة إىل اآلخرين فإف اؼبشاىد 
ألم أثر تارىبي خلفو األجياؿ السابقة من ـبتلف أمم األرض يستطيع اغبكم بوسطتو  

 كوسيلة تسجيل حسية على عظمة ـبتلفة كمقدار تقدمهم يف مدارج اغبضارة.

ت اإلنساف يف العصور السحيقة التعد يف التاريخ أف اإلنساف بدأ كتدؿ ـبتلفا
التعبَت عن أفكاره بصور لبياف مدلوالت تشكل ؾبل قيما لتلك الفًتة من التاريخ. تطور 
استخداـ الوسائل التعليمية تبعا ؼبقدار حاجة مدرسة إليها، كلعب العرب دكار فعاال يف 

ذبلب  13العتماد عليو يف نقل األفكار كاؼبعارؼ.بعث ىذا األسلوب اعبيد يف التعليم كا
السركر للتالميذ كذبدد نشاطهم أهنا تساعد على تثبيت اغبقائق يف اذىاف التالميذ أهنا 

  14ربيي الدرس. 

                                                           

.90( ص 2005اؼبنجد يف اللغة ) بَتكت: دار اؼبشرؼ،   12   
13

( 1986)عماف: مكاتب اؼبتحسب،  الوسائل التعليمية إعدادها وطرق استخدامهابشَت عبد الرحيم الكلوب كعلع عثماف،   
 . 18-17ص 

14
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hal 15. 
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ىبتلف تعريف الوسائل التعليمية من كجهة نظر رجاؿ الًتبية على أساس أنبية 
فهـو على أساس الواائف كاؼبهاـ استخداـ حواس معينة يف عمليات التعلم كاختالؼ اؼب

 اليت تقدمها الوسائل يف ؾباؿ الًتبية كالتعليم.

عرؼ موساد أف الوسائل التعليمية ىي كل أداة يستخدمها اؼبعلم لتحسُت عملية 
التعليم كتوضيح معاين كلمات اؼبعلم أم لتوضيح اؼبعاين كشرح األفكار كتدريب 

العادات كتنمية االذباىات كغرس القيم دكف االعتماد الدارسُت على اؼبهارات كإكساهبم 
 15.األساسي من جانب اؼبعلم على استخداـ األلفاظ كالرموز كاألرقاـ

كعند نايف ؿبمود معركؼ أف الوسيلة التعليمية ىي ما يلجأ إليو اؼبدرس من 
علم أدكات كأجهزة كمواد لتسهيل عملية التعليم كربسينها كتعزيزىا. كىي كسيلة ألف اؼب

 16.يستخدمها يف عملو، كىي تعّلمية ألف الطالب يتعلم بواسطها

فبا سبق يبكن القوؿ بأف الوسائل التعليمية ىي ما تندرج ربت ـبتلف الوسائط 
اليت يستخدمها اؼبعلم يف اؼبوقف التعليمي بغرض إيصاؿ اؼبعارؼ كاغبقائق كاألفكار 

 17 كاؼبعاين للدارسُت.

 

 أنواع الوسائل التعليمية - ب

 18الوسائل اؼبستخدمة يف تدريس اللغة العربية نوعاف: 

كسائل حسية، كىي ما تؤثر يف القول العقلية عن طريق االدراؾ اغبسى، عندما  .1
يعرض اؼبدرس نفس الشيء أك مبوذج لو أك صورتو. كمن األمثاؿ الوسائل اغبسية 

 لتدريس اللغة العربية، ىي:

 عرض زىرة أك شبرة أك ساعة.ذكات األشياء: تستخدـ يف دركس التعبَت. ك ( أ

                                                           
15

  www.drmosad.com/index99.htm.  
16

 .343 (، ص1998، )بَتكت: دار النفائس، تدريسهاخصائص العربية وطرائق نايف ؿبمود معركؼ،   
17

( 1983، )الرياض: دار اؼبعارؼ سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربيةعبد اجمليد سيد أضبد منصور،   
 . 38ص 
18

 .254( ص 1998، )لباف، دار النفائس، خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف ؿبمد معركؼ،   

http://www.drmosad.com/index99.htm
http://www.drmosad.com/index99.htm
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مباذج ؾبسمة: تستخدـ الوسيلة يف دركس التعبَت أك األناشيد أك اإلمالء أك   ( ب
 القراءة. كنموذج لطائر أك غبيواف.

الصور: تستخدـ كنموذج يف دركس التعبَت أك القراءة أك األناشيد. كما  ( ج
يتضمنها يبكن استخدامها يف التصوير األديب لتوضيح اؼبعٌت كاألفكار اليت 

 بيت الشعر أك النص األديب.

 األلواح اؼبوضوعية: كربل جدكاؿ توضح بعض القواعد النحوية أك اإلمالء. ( د

السبورات: تستخدـ لألمثلة كالشرح كالرسـو كعرض النماذج اعبيد يف اػبط  ( ق
 كتنظيم اإلجابات كاغبقاشق كاؼبعلومات للكثَت من دركس اللغة العربية.

ليم الكالـ للمبتدئُت كيف اغبديث عن التدارب البطاقات: تستخدـ يف تع ( ك
 الًتبوية.

اللوحات: تستخدـ اللوحات الرملية لتعليم الكالـ، ككذلك اللوحات الوبرية  ( ز
 لتثبت فوقها مباذج اغبركؼ كالكلمات كالعبارات.

 األشرطة اؼبسجلة: كتسجل مباذج جيدة للًتتيالت. ( ح

طريق األلفاظ عندما يعرض  كسائل لغوية، كىي ما تؤثر يف القول العقلية عن .2
اؼبعلم األمثلة أك التشبيو أك األضداد أك اؼبرادفات. كمن األمثاؿ الوسائل اللفظية 

 لتدريس اللغة العربية، ىي:

األمثلة: فالكثَت من اغبقائق تظل غامضة كغَت مفهومة حىت يغرض اؼبثاؿ  ( أ
 ؽبا، فتستبُت معاؽبا.

كاألساليب يف دركس الكالـ الشرح: تستخدـ إليضاح معاين اؼبفردات  ( ب
 كالنصوص ككبوىا.

القصص كاغبكايات كأثرىا كبَت يف تنمية اػبياؿ، كتزكيد الدارسُت بأفكار  ( ج
 19كاؼبفردات كاألساليب.

                                                           
19

( 1983، )الرياض: دار اؼبعارؼ سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربيةعبد اجمليد سيد أضبد منصور،   
 .147-144ص 
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تعددت أنواع كتقسيمات الوسائل التعليمية، كلكننا يبكن ذبميع اؼبتشابو منها يف 
 خصائص معينة يف األقساـ التالية: 

كىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة البصر،  الوسائل البصرية،  .1
كالصور الفوتوغرافية كالصور اؼبتحركة الصامتة كصور األفالـ كالشرائح 

 كالرسـو التوضيحية كاللوحة الوبرية كاللوحة اؼبغناطيسية كاللوحات الكهربية.

الوسائل السمعية، كىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة السمع،   .2
 سطوانات كالتسجيالت الصوتية كمعمل اللغة.كالراديو كاأل

الوسائل السمعية كالبصرية ، كىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسيت  .3
البصر كالسمع. كتشتمل الصور اؼبتحركة الناطقة كالتليفزيوف كاألفالـ 

 .31كالتسجيالت الصوتية اؼبصاحبة للشرائح كاألسطوانات أكالصور كالفيديو

ل، ىذه الوسائل تتيح للدارسُت فرص العمل كسائل ؾبموعات العم .4
 كاؼبشاركة أكثر من اؼبالحظة. كيضم ىذا القسم أنواع الوسائل التالية:

اػبربات اؼبباشرة اؽبادفة، كىي اؼبواقف اليت تقتضي نشاطا إهبابيا فعاال  ( أ
من التلميذ. كيكتسب عن طريقها خربات تعتمد على ـبتلف اغبواس، 

اقف كاضحا يف ذىن التلميذ. مثل التجربة كيكوف الغرض من ىذه اؼبو 
 اؼبعملية أك تربية حيوانات أك زراعة نباتات.

اجملسمات )النماذج كاألشياء كالعينات(. ىذه اجملسمات زبتلف عن  ( ب
الواقع يف اغبجم أك التعقيد أك اؼبادة اؼبصنوعة منها. مثل مبوذج جسم 

 ت احملنطة.اإلنساف كاػبرائط البارزة كالكرة األرضية كاغبيوانا

التمثيليات. كزبتص باؼبواقف اؼباضية أك نادرة اغبدكث أك اليت تشكل  ( ج
أخطارا معينة عند دراستها على الطبيعة أك لتوضيح أمور مكانية بعيدة 

                                                           
31

  .4ؿبمود أظباعيل صيٌت ك عمر الصديق عبداهلل، مرجع سابق، ص   
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عن الدارس.  كمن فوائدالتمثيليات اتاحتها فرصة االسهاـ االهبايب عند 
 الدارسُت كتركيزىا على العناصر اؽبامة. 

اؼبالحظة، ىذه الوسائل تتيح للدارسُت عنصر اؼبالحظة، كال تعٍت ؾبموعات  .5
سلبية من جانبهم بل إهنا تتيح فرص العمل اإلهبايب. كيضم ىذا القسم 
أنواع الوسائل التالية: التوضيحات العملية كالرحالت كاؼبعارض كالصور 

 .31اؼبتحركة كالصوت كالصور الثابتة كالرسـو

 

 قيمتها التربوية في تحسين عملية التعليم والتعلمدور الوسائل التعليمية و   - ج

يبكن أف نلخض الدكر الذم تلعبو الوسائل التعليمية يف ربسُت عملية التعليم 
 :33كالتعلم دبا يلي

 إثراء التعليم. .1

أكضحت الدراسات ك األحباث أف كسائل التعليمية تلعب دكار جوىوريا يف 
إثراء التعليم كتوسيع خربات اؼبتعلم كتيسَت بناء اؼبفاىيم كزبطي اغبدكد 
اعبغرافية كالطبيعية باستخداـ كسائل اتصاؿ متنوعة تعرض الرسائل التعليمية 

 بأساليب مثَتة كمشوقة كجذابو. 

 م.ربقيق اقتصادية التعلي .2

كيقصد بذلك جعل عملية التعليم اقتصادية بدرجة أكرب من خالؿ زيادة 
نسبة التعليم إىل تكلفة. فاؽبدؼ الرئيس للوسائل التعليمية ىو ربقيق أىداؼ 
تعليم قابلة للقياس دبستول فعاؿ بأقل قدر من التكلفة يف الوقت كاعبهد 

 كاؼبصادر.

                                                           
  54 -52عبد اجمليد سيد أضبد منصور، اؼبرجع السابق، ص    21
ق(. ص 1424، )الرياض:  دروس دورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرضبن بن إبراىيم الفوزاين،   22

103-104 
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التالميذ كإشباع حاجاهتم  على استثارة اىتماـ تساعد الوسائل التعليمية .3
 للتعلم.

 تساعد على زيادة خربة التالميذ فبا جبعلهم أكثر استعدادا للتعلم.  .4

باستخداـ كسائل تعليمية متنوعة يكتسب التالميذ خربات مباشرة ذبعلو أكثر 
 استعدادا للتعلم فبا ساعد على جعل تعلم التالميذ يف أفضل صورة.

 اشًتاؾ صبيع حواس اؼبتعلم يف عملية التعلم.تساعد الوسائل التعليمية على   .5

 تساعد الوسائل التعليمية على رباشي الوقوع يف اللفظية. .6

 تساعد يف زيادة مشاركة التلميذ اإلهبابية يف اكتساب اػبربة. .7

تساعد يف تنويع أساليب التعزيز اليت تؤدم إىل تثبيت االستجابات  .8
 الصحيحة.

 واجهة الفركؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت.تساعد على تنويع أساليب التعليم ؼب .9

 تؤدم إىل ترتيب كاستمرار األفكار اليت يكوهنا التلميذ.  .10

( يف استقصاء كزع على اؼبعلمُت 1950كتشَت دراسات )ىوبن ػ فُت ديل 
الذين يستخدموف الوسائل التعليمية كمعينات يف عمليات التدريس. ككاف من ردكد 

33ة للوسائل التعليمية عند مقبوؿ استخدامها كما يلياؼبعلمُت مايوضح القيمة الًتبوي
: 

تتيح أماـ الدارسُت أساسا ماديا لإلدراؾ اغبسي، كىي هبذا تقلل من  .1
 استخداـ الدارسُت لأللفاظ اليت اليدركوف معناىا.

 تعمل على إثارة كاىتماـ الدارسُت دبادة الدرس. .2

 أثر التعلم باؽ كاستمر عند الدارسُت. .3

 خربات كاقعية عند الدارسُت فبا وبفز النشاط الذايت لديهم.تتيح اكتساب  .4

وبفز استمرار التفكَت عند الدارسُت، كيظهر ذلك كاضحا عند استخداـ  .5
 الصور اؼبتحركة كالرحالت كالتمثيليات.
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تنمي احملصوؿ اللفظي عند الدارسُت عن طريق إيضاح اؼبعاين كزيادة  .6
 حصيلتها.

ال يسهل اكتساهبا عن طريق أدكات تتيح الفرصة للحصوؿ على خربات  .7
 أخرل.

 تسهم يف كفاية كتنوع كتعميق حصيلة ما يتعلمو الدارسوف. .8

( إضافة إىل ما سبق، إىل قيم تربوية أخرل 1954ككما يشَت )ادجار ديل 
 خاصة بالوسائل التعليمية تتمثل يف:

ألفااا أكال: معاعبة اللفظية يف العملية الًتبوية، ألف الدارسُت قد يستخدموف 
 كيكتبوهنا دكف إدراؾ ؼبعناىا.

ثانيا: استمرار كبقاء األثر يف العملية التعليمية، فالوسائل التعليمية تعمل على  
 تقدمي خربات حسية ذات أثر باؽ عند الدارسُت.

 ثالثا: تثَت اؼبشاركة اإلهبابية كاالنتباه كاالىتماـ عند الدارسُت.

ل التعليمية تثَت اىتماـ كضباس الدارسُت عن رابعا: تثَت النشاط الذايت، فالوسائ
 طريق تطبيق ما يتعلمونو مع ما يواجهوف من مشاكل يف حياهتم العملية.

 خامسا: سبكن الدارسُت من التفكَت اؼبنظم القائم على تسلسل كترابط األفكار.

 سادسا: تزيد من احملصوؿ اللفظي عند الدارسُت.

 سبها الدارسوف.سابعا: توسع ؾباؿ اػبربات اليت يكت

ثامنا: توفر من طاقات كجهد اؼبعلمُت، فاستخداـ الوسائل التعليمية يوفر من 
اعبهد كالوقت كالتكلفة اليت يبذؽبا اؼبعلم يف قاعة الدرس كما أنو يعطي 

 حيوية كجودة لعملية التدريس.

اليت يبر تاسعا: تتقابل مع الفركؽ الفردية عند الدارسُت، فتنويع اػبربات التعليمية 
 فيها اؼبتعلموف تؤدم إىل مقبوؿ استجابتهم يف العملية التعليمية.
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عاشرا: تزيد من جدكل استخداـ األدكات كالوسائل األخرل يف عملية التعليم، 
فهي تدعم غَتىا من الوسائل كتعزز قيمة غَتىا من األدكات التعليمية 

 .34األخرل

 

 األساسيات في استخدام الوسائل التعليمية  - د

ال بد للمدرس عندما قاـ باستخداـ الوسائل التعليمية أف يهتم باألساسيات 
 اآلتية:

 ربديد األىداؼ التعلمية اليت ربققها الوسيلة بدقة. .1

 معرفة خصائص الفئة اؼبستهدفة كمراعاهتا. .2

 معرفة باؼبنهج اؼبدرسي كمدل ارتباط ىذه الوسيلة كتكاملها من اؼبنهج. .3

 استخداىا.ذبربة الوسيلة قبل  .4

 هتيئة أذىاف التالميذ الستقباؿ ؿبتول الرسالة. .5

 اؼبناسب الستخداـ الوسيلة. هتيئة اعبو .6

 

 معايير اختيار الوسائل التعليمية  -ه

دبا أف تعليم أية مهارة لغوية يبكن أف يستعُت بوسائل ما يناسب اؼبوقف التعليمي 
 الذم هبد نفسو فيو، كذلك يف ضوء اؼبعايَت اآلتية:

مالئمة الوسيلة ػبصائص اؼبتعلمُت: كيقصد بذلك أف على الوسيلة أف  مدل .1
تربط يف ؿبتواىا كأنشطتها بفكر التالميذ كخرباهتم السابقة، كأف تناسب قدراهتم 

 على اإلدراؾ.

تعبَتىا عن الوسائل اؼبراد نقلها، كصلة ؿبتواىا باؼبوضوع: يقصد بذلك أف  .2
 اؼبادة الدراسية.الوسيلة كؿبتواىا أف تتناسب مع موضوع 
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ارتباطها باؼبنهج: كيقصد بذلك أف تلىب كتالئم ؿبتول اؼبنهج كاألنشطة،  .3
 كطريقة التدريس كربقيق األىداؼ التعليمية.

 اؼبعيار اػباص باػبصائص الفنية للوسيلة التعليمية كىي: .4

 كضع الوسيلة، صوتية كانت أـ كتابية، أك مشًتكة. ( أ

 للواقع.دقتها العلمية كمدل مطابقتها   ( ب

 ج( التنظيم كالتنسيق كاغبس اعبمايل فيها.

 د( األمن: فعرض صورة عن األفعى أكثر أمانا من عرض األفعي حياة.

 ق( سهلة استخدامها، كقلة التكاليف.

 ك( مناسبها ؼبدة العرض.

 ز( بساطتها

 ح( خالية من التشويش كالدعاية.

 كتثَتاىتمامهم.ط( أف تعمل الوسيلة على جذب انتباه الطالب 

 35م( أف تضيف الوسيلة شيئا جديدا إىل ماكرد يف الكتاب اؼبدرسي.

لكي تؤدم الوسيلة دكرىا يف عملية التعليم بشكل فعاؿ البد من مراعاة األمور 
 التالية عند اختيار الوسيلة أك أعدادىا:

 ربديد اؽبدؼ من الوسيلة .1

 دفة اؼبادة العملية كمناسبتها ؼبادة الدراس .2

 اؼبواد اغباـ الالزمة لنصعها من رخص تكاليفهاتوفر  .3

تعد الوسيلة لغرض كاحد حبيث تكوف بعيدة عن االكتظاظ ك اغبشو أف  .4
 يتناسب حجمها مع طالب الفصل

 أف تعرض يف الوقت اؼبناسب ك أف التًتؾ حىت تفقد عنصر االثارة .5
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أف تبقى من الزمن، كلوحات اؼبعلومات ك اغبرائط السياسية ك الرسومات  .6
 البيانية ك غَت ذلك

أف تتناسب كمدارؾ الطالب، حبيث يسهل االستفادة منها ذبريبية الوسيلة  .7
 36قبل استعماؽبا للتأكد من صالحيتها.

من الشرح السابق، معايَت اختيار كسائل اإلعالـ مهم جدا، باإلضافة إىل صنع 
 فعالة أيضا كأداة لتحقيق أىداؼ التعلم.

 

 مصادر الوسائل التعليمية  - و

الوسائل التعليمية كثَتة، كأنواعها متعددة كيبكن اغبصوؿ عليها من مصادر 
 متعددة، كأنبها:

البيئة ىي أغٌت مصدر من مصادر الوسائل التعليمية، فيمكن اغبصوؿ على  .1
الكثَت من األشياء كالعينات منها كما أف الرحالت التعليمية تشكل أكرب كسيلة 

 فعالة لالستفادة من البيئة.

ؽ احمللية كاػبارجية كذلك عن طريق الشراء كىذا اؼبصادر ربتاج إىل توفَت األسوا .2
كاألجهزة  األدكات كاألفالـعنو إذ يوفر الكثَت من اؼبواد ك  األمواؿ كال أعٌت

 أدكات اؼبخترب كبعض النموذج.ك 

العمل احمللي يف مدرسة إف إعداد الوسيلة من قبل اؼبعلم بالتعاكف مع طالبو  .3
يوافق متطلبات اؼبادة التعليمية ىو أفضل السبل للحصوؿ حسب حاجتو دبا 

على العديد من الوسائل التعليمية بسعر قليل ك حسب الشركط اليت يبليها دكف 
 37الوسيلة يف عملية التعليم.

إذف، من ضبيع مصادر الوسائل التعليمية كما دعم مركر التعليم كالتعلم 
 ؼبدارسة أيضا.   يف اؼبدارسة كلتحسُت التعليم كالتعلم يف ا
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 فوائد استخدام الوسائل التعليمية  -ز

 19-18أكرد الدكتور مصطفى بدراف ك رفيقاه يف كتاهبم الوسائل التعليمية ص  
نقال من كتاب "ادجار ديل" أف حبثا أجراء ثالثة من رجاؿ الًتبية ىم ىوبن، كفن، 

 خدامها ىي:كديل، عن القيمة اغبقيقية للوسائل التعليمية، إذا أحسن است

تقدـ للتالميذ أساسا ماديا لإلدراؾ اغباسي، ك من مث فهي تقلل من استخداـ   .1
 التالميذ أللفاظ ال يفهموف ؽبا معٌت.

 تثَت اىتماـ التالميذ كثَتا. .2

 ذبعل ما يتعلمونو باقي األثر .3

 تقدـ خربات كاقعية تدعو التالميذ إىل النشاط الذايت .4

الكفر، كما ىو اغباؿ عند استخداـ الصوار تنمي يف التالميذ استمرارا يف  .5
 اؼبتحركة ك التمثيليات كالرحالت

 تسهم يف مبو اؼبعاين، كمن مث مبو الثركة اللفظية للتالميذ .6

تقدـ خربات ال يسهل اغبصوؿ عليها عن طريق أدكات أخرل ك تسهم يف جعل  .7
 38ما يتعلم التالميذ أكثر كفاية كعمقا كتنوعا. 

على أف الوسيلة التعليمية اعبيدة ىي األداة التعليمية اليت  كليكوف اختبارؾ مبنيا
تنبع من حاجتك إليها، لتسهم معك يف توصيل اؼبعرفة لطالبك يف أقصر كقت كأقل 

 جهد. 

 

 الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية   -ح

ك  الوسائل التعليمية اؼبستعملة يف تعليم اللغة العربية نوعاف، كنبا كسائل حسية
كسائل لغوية. اؼبراد بوسائل حسية كىي ما تؤثر يف القوة العقلية عن طريق اإلدراؾ 
اغبسي عندما يعرض اؼبعلم نفس الشيئ أك مبوذجا لو أك صورتو. كاؼبراد بوسائل لغوية 
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كىي ما تؤثر يف القوة العقلية عن طريق األلفاظ  عندما يعرض اؼبعلم األمثلة أك التشبيو 
 . 39ؼبرادفاتأك األضداد أك ا

كمن مزايا الوسائل اغبسية لتعليم اللغة العربية، كىي ذبذب انتباه الدارسُت 
كتدفعهم إىل النشاط الذايت، ذبدد حيوية الدارس كتشوقو إىل الدرس، كتبعد اؼبلل نتيجة 
للمشاركة كاغبركة كالعمل من جانب الدارسُت، كتوقظ اغبواس كتنمي دقة اؼبالحظة 

نتاج، كتعمل على تثبيت اغبقائق نتيجة لالستدراؾ اغبسي عند كالقدرة على االست
 الدارسُت. 

كمن أمثلة الوسائل اغبسية لتعليم اللغة العربية كىي ذكات األشياء كمباذج ؾبسمة 
كالصور كاؼبصورات اعبغرافية كالرسـو البيانية كاأللواح اؼبوضوعية كالسبورة كالبطاقات 

 لة كاإلذاعة الًتبوية كاؼبعارض.كاللوحات الوبرية كاألشرطة اؼبسج

أما مزايا الوسائل اللغوية لتعليم اللغة العربية فهي السرعة يف العرض كالسهولة 
كالوضوح. كمن أمثلة ىذه الوسائل كىي األمثلة كالتشبيو كاؼبوازنة كالوصف كالشرح 

 كالقصص كاغبكايات.

الوسائل البصرية كلصلة ىذه الوسائل حباسيت السمع كالبصر يبكن تقسيمها إىل 
كالوسائل السمعية ك الوسائل السمعية البصرية. اؼبراد بالوسائل البصرية كىي اليت يستفاد 
منها عن طريق منفذ العُت. ك اؼبراد بالوسائل السمعية كىي اليت يستفاد منها عن طريق 
األذف. كاؼبراد بالوسائل السمعية البصرية كىي اليت يستفاد منها عن طريق العُت 

 30.األذفك 
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 (Sirkuit Pintar): المسار الماهر نيالمبحث الثا

 مفهوم المسار الماهر - أ

 .مشهورة لدل التالميذ نتيجة لتطور لعبة ثعباف ك السلم كسيلة اؼبسار اؼباىر ىي

كسيلة اللعبة الًتبوية ك اإلنتاجية  ك اؼبسركرة كيتوقع أف يعطي اؼبزيد من  اؼبسار اؼباىر ىو
 .التعليمالفوائد يف 

القيمة اإلنتاجية ألف  .اؼبسار اؼباىر قيمة الًتبوية ألف يبكن أف يستخدـ يف التعليم
ألنو  اغبصوؿ على نتيجة يف شكل من أشكاؿ اؼبعرفة أك الدركس بعد اللعب، ك اؼبسركرة

 : يايلقساـ، فيما بعض أ ىذه اللعبة تشمل على باإلصباؿ، . اللعبة ىو

 لوح اللعبة .1

يف   . صندكؽ متساكم 64 اللوح ىناؾ .ربعاؼبعلى شكل  اللعبةىذا لوح  
 الصورة أك اؼبفردات. صندكؽ كل

  النرد .2

كمع  .األرقاـىو مكّعب يظهر عدد من  بشكل عاـ شكل النرد اؼبسار اؼباىر
  .مع النرد يظهر عدد من األرقاـ الدرجة الناريةذلك ، كىنا صورة 

 البيدؽ .3

بيدؽ ال، يتم استبداؿ اؼبسار اؼباىريف لعبة  .العب وقفكايفة البيدؽ مؤشر م
مثل لعبة  اؼبسار اؼباىرلعبة  الغرض منو ىو .الدراجات النارية مع ذات

 . سباقات الدراجات النارية على حلبة اؼبسار

 كرشة الذاكرة .4

يف ىذه  ثلث.ك اؼب قرطاسلعبة اليت مصنوعة من الأداة الكرشة الذاكرة ىي 
 اللعبة نظاـالسؤاؿ يف مع  صندكؽ بُت الصورة يفالورشة ىناؾ إشارة  تناسب 
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الضرر ال يبكن عندما  دراجة الناريةال ىي مصّلح الورشة، كايفة باإلصباؿ .
  .31 أف يبشي

 

 تصميم المسار الماهر - ب

 .كاألرقاـ اغبيوافمثال، اؼبادة ىي  .اؼبفرداتاليت تصنع لتعليم  اؼبفردات أكال، كبدد
اللعبة، ك أما ىناؾ النرد صورة الدراجة النارية اليت تظهر  صورة على لوح ىذه اؼبفردات

 32 من خالؿ كتابة الًتاكيب.  كرشة الذاكرة عدد من األرقاـ. مث، اصنع
دليل دبعٌت ، الرسم مع  .أف يصنع باستخداـ اغباسوب أك يدكيا اؼبسار اؼباىر
كنت ماىر   إذا .االستفادة من اغباسوب إلنتاج أفضل اؼبسار .عالمات أك األقالـ

  أك فوتوشوب  (coreldraw) يبكنك استخداـ الطالء باستخداـ برامج الرسومات،

(photoshop) .مايكورسوفت  إذا كنت ال يستطيع، باستخداـ الربنامج اؼبشهور مثل
 33 .(Microsoft Word) كرت

 تصميم اللوح اللعبة .1

 :كما يلي  ع ىييصنتخطوات ال 

 يف اغباسوب. (Microsoft Word) مايكورسوفت كرت فتح برنامج ( أ
 4أ : اغبجم <تغيَت زبطيط الصفحة ( ب

 Sirkuit Pintar Melejitkanأدخل القرص اؼبضغوط يف كتاب "  ( ج

Kemampuan Matematika & Bahasa Inggris dengan Metode Ular 

Tangga كحدد موقع اؼبلف اؼبسمى " templatesirkuit.jpg. 

 .انقر بالزر األيبن ك نسخ اؼبلف ( د

 . اؼبلف ك لصق  (Microsoft Word) مايكورسوفت كرت العودة إىل ( ق

 .اغبيواف ةحدد اػبط مع اؼباد <صورة  <انقر إدراج  ( ك
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 . عند االنتهاء اضغط على موافق اختيار( ز

 . الصندكؽجم ضبط حجم الصورة كفقا غب (ح 

 . جهزاضغط على موافق أل . أماـ النص <ر زبطيط يااخت( ط 

 .تتكوف بذلكىل نفس الشيء ( م 

 تصميم النرد ك كرشة الذاكرة .2

 كما يلي :  ىي خطوات تصميم النرد ك كرشة الذاكرة،

 مايكورسوفت كرت القرص اؼبضغوط، مث لصقو يف يف  dadu.jpgاؼبلف نسخ ( أ
(Microsoft Word.)    

 .اختيار الصورة دراجة نارية <صورة  <اضغط إدراج  ( ب

 . عند االنتهاء اضغط على موافق اختيار ( ج

 . نردحجم الصورة كفقا غبجم من ال ضبطد( 

 . نسخ الصورة كفقا لعدد، كاحدة من خالؿ ستة ( ه

سميكة مثل ال ورقةطباعة على ال .على استعداد النرد اليت طباعتها ك ذبميعها ( و
  .bufallo كرقة بوفالو

إعداد الورقة اؼبقول يف شكل  .خطوة التالية ىي يصنع كرشة الذاكرة
تستخدـ  توفَت اؼبعلومات إذا كاف ينسى الالعبوف بالًتاكيباؼبهمة ىو  .مثلث

 اؼبفردات.لتعليم 

لتصميم البيدؽ، يبكن أف يكوف مصنوعة من الورقة اليت شكل الدراجة 
النارية أك بديل آخر ىو استخداـ غطاء القلم أك يبكن أيضا شراء ذات الدراجة 

  34 .النارية يف متجر اللعبة
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 النرد
 

 

 

 

 

 
 تصميم النرد

 Microsoft) مايكورسوفت كرتكمع ذلك ، يف ىذا البحث، استخدمت الباحثة 

Word) ككاف النتائج كما يلي ،: 
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 نظام لعبة المسار الماهر  - ج

 . ثعباف ك سلم. ىذه اللعبة متساكية باللعبة أمرا سهال اؼبسار اؼباىرلعبة  نظاـ

العب هبب اإلجابة على األسئلة ال صندكؽ ، أم على كلكمع ذلك، ىناؾ تغيَت يذكر
 : اؼبفرداتم يلتعل اؼبسار اؼباىرلعبة  ىو نظاـكىنا  . كاإلجابة على السؤاؿ

بيدؽ قاء، مث اختيار كل متسابق كاحد )لعب جنبا إىل جنب مع طبسة أصد .1
 . ( كبطل

   " hompimpa ". يفربديد الًتتيب من اللعب  .2

يف ) ......"اؼبتسابق الذم حصل على الدرجة األكىل ربية ك تسمية " اظبي .3
 .بداية اللعبة فقط(، مث رمي النرد

الذم يتوافق مع الرقم  الصندكؽكبو  النارية لتشغيل الدراجة اؼبتسابقأكؿ  .4
 . على النرد

 .الثاين كالالحقة يليو يف الًتتيب تسابقبعد االنتهاء من اؼب .5

، ككاف اؼبتسابق إىل النزكؿ إىل  بافؿباصر الواردة الثع تسابقعندما توقف اؼب .6
 ، اتبع سلمكمع ذلك ، إذا توقف ؿباصر أسفل ال . اتباع اذباه ثعباف

 م.اؼبتسابق لتسلق السل

اغبق يف  وتفظ لنفسوب(  سلم) أعلى ال الصندكؽتوقف يف  الذم تسابقاؼب .7
 .لفة النرد مرة أخرل

 تسابقاآلخر ، أكؿ اؼب تسابق ؿباصر جنبا إىل جنب مع اؼبتسابقإذا توقف اؼب .8
عند اؼبتسابق كاقفا ". ضرب من قبل ؿباصر، ك هبب االمتناع عن " بداية

يف الصندكؽ ذيل الثعباف، البد يرّجل اؼبتسابق إىل كجهة الثعباف. كلكن، اذا 
    كفق يف الصندكؽ قاع السلم، البد رفع اؼبتسابق إىل كجهة السلم. 

صورة اؼبفردات على  ذاكريصندكؽ، هبب أف اليف  تسابقعندما يتوقف اؼب .9
 الصندكؽ.اؼبطبوعة على 
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 35." " هناية الصندكؽيف  النارية دير الدراجةيالذم فاز اللعبة  تسابقاؼب .10
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 استخدام المسار الماهر في الفصل

 خطوات استخداـ اؼبسار اؼباىر كمايلي:

 سبهيد .1

استخداـ ىذه الوسيلة ، ك يشرح اؼبدرس اؼبادة اؼبراد اؼبرحلة األكىل من 
يف  اؼبفردات. باإلضافة إىل شرح ، كإعطاء أمثلة ك يظهر اؼبدرس .دراستها

ىذه اؼبرحلة، التالميذ ىبضع عملية الفهم كالتفاىم التالميذ تقديبو من 
 .كمع ذلك، يف ىذه اؼبرحلة، كاف التالميذ ذاكرة ضعيفة قبل اؼبدرس.

 عملية .2

 د فهم اؼبادة، كتنقسم التالميذ إىل ؾبموعات صغَتة من طبسة تلميذ.بع

كمع ذلك، فإف  توضع ىذه اجملموعات على حدة، كلكن يزاؿ يف الفصل.
نظاـ اللعبة حىت  اؼبدرس اؼبسار اؼباىر توزع على كل ؾبموعة  ك شرح

يلعب التالميذ،  التالميذ فهم الواقع ، كبالتايل فإف اللعبة تبدأ. عندما
 .اؼبدرس اإلشراؼ على لعبة الستباؽ كقوع النزاعات بُت أعضاء اجملموعة

 االختتاـ .3

بعد انتهاء كقت اللعبة ، كتقييم اؼبدرس النتائج االختبار اغبصوؿ 
كيهدؼ  .التقييم من خالؿ إعطاء األسئلة الشفوية أك اؼبكتوبة التالميذ.

 36 .اؼبستول إتقاف التلميذ للمادة ىذا األسلوب ؼبعرفة
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 المبحث الثالث: تعليم المفردات
 تعريف المفردات - أ

ف اؼبفردات عنصر من عناصر اللغة حبيث تتوقف عليها اؼبعاين إ  
كاستخداـ الكلمات يف اللغة من اؼبتكلم أك من الكاتب. كالشخص تزيد مهارتو 
يف اللغة إذا ازدادت مفرداتو. إلف مهارة لغة الشخص متوفقةعلى اؼبفردات اليت 

 37ا.استوعبه
اإلندكنيسية ألفها إىبوؿ  –قبليزية اؼبفردات كما ذكرت يف القاموس اإل  

  .vocabularyكيف اللغة اإلقبليزية ظبيت بػػػػػػػػ  38كساذيل ىي قائمة الكلمات.
 39كاؼبفردات عند بايل بوستكا ىي قائمة الكلمات أيضا.

  
 أنواع المفردات - ب

 :40شيتعاعدة تقسيمات للمفردات نعرض فيما يلي أكثرىا ىناؾ 
 تقسيمها حسب اؼبفردات اللغوية، كىي على أربع أقساـ: -1

 إىل قسمُت: كىذه تنقسم، (understanding vocabulary) مفردات للفهم  ( أ
االستماع ىو ؾبموع الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرؼ عليها كفهمها   (1

 عندما يتلقاىا من أحد اؼبتحدثُت.
الكلمات اليت يستطيع الفرد التعرؼ عليها كفهمها  القراءة ىي ؾبموع  (2

 عندما يتصل هبا على صفحة مطبوعة.
  أيضا:ىذه تنقسم إىل قسمُت ،  (speaking vocabulary) مفردات للكالـ  ( ب

                                                           
32

 Hendri Guntur Tarigan, Pengajaran Kosakata, (Jakarta: Gramedia, 1990), hal. 2. 
38

 Echol, Jhon M Dan Hasan Sadzili, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1998), hal. 

631. 
39

 Tim, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hal. 24.  
 618 -616، المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بها بلغات أخرىرشدم أضبد طعيمة،   40
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ىي ؾبموع الكلمة اليت يستخدمها الفرد يف حياتو  (Informal)عادية  (1
 اليومية.

 يستخدمها كال ىي ؾبموع الكلمة اليت وبتفظ هبا الفرد (Formal)موقفية  (2
 إال يف موقف معُت أك عندما تكن لو مناسبة.

 كىذه تنقسم إىل قسمُت أيضا: (Writing Vocabulary) ج(  مفردات للكتابة
ىي ؾبموع الكلمة اليت يستخدمها الفرد يف االتصاؿ  (Informal)عادية  (1

 الكتايب الشخصي مثل أخذ مذاكرات ككتابة يوميات.  
ىي ؾبموع الكلمة اليت يستخدمها الفرد يف االتصاؿ  (Formal) موقفية (2

 طلب للعمل.الرظبي مثل تقدـ  الكتايب
 ككذالك تنقسم إىل قسمُت: (Potential Vocabulary) د(  مفردات كامنة

ىي ؾبموع الكلمات اليت يبكن تفسَتىا من السياؽ  (Context)( سياقية 1
 الذم كردت فيو.

( ربليلية، ىي ؾبموع الكلمات اليت يبكن تفسَتىا استاذا إىل الصرفية كأف 2
 نرل ما زيد عليها من حركؼ أك نقص.

 تقسيمها حسب اؼبعٌت -2
 vocabulary)   (Contentكلمات احملتول ( أ

ىي ؾبموع اؼبفردات األساسية اليت تشكل صلب الرسالة مثل األظباء 
 كاألفعاؿ.

  (Function Words)كلمات كايفية  ( ب
ىي ؾبموع اؼبفردات اليت ترتبط اؼبفردات كاعبمل يستعاف هبا على إسباـ الرسالة 

 مثل حركؼ اعبر كالعطف كأدكات اإلستفهاـ كأدكات الرباط بشكل عاـ.
  (Cluster Words)عنقودية س ج( كلمات
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اليت ال تنقل معٌت معينا كىي مستقلة بذاهتا كإمبا ربتاج  ىي ؾبموع اؼبفردات
إىل كلمات أخرل تنتقل من خالؽبا إىل اؼبستقبل معٌت خاص مثل رغب يف 

ة تكوف دبعٌت أحب يف قولنا رغب يف كتكوف دبعٌت انصرؼ يف ىذه الكلم
 ب عن.قولنا رغ

 التخصصتقسيمها حسب  -3
  (Service Words)  كلمات خادمة ( أ

ىي ؾبموع الكلمات العامة اليت يستخدمها الفرد استعماؽبا يف موقف اغبياة 
 العادية أك استخداماهتا الرظبية غَت زبصصية.

 (Special Content Words)كلمات زبصصية  ( ب
تنقل معاين خاص أك تستخدـ بكثرة يف ؾباؿ معُت، ىي ؾبموع الكلمات اليت 

 مى أيضا بالكلمات االستخدامية.كتس
 تقسيمها حسب االستخداـ  -4

 (Active Words)كلمات نشيطة  ( أ
كالـ أك يف الكتابة أك حىت استعماؽبا يف الالفرد  ثرىي ؾبموع الكلمات اليت يؤ 

 يسمعها أك يقرأىا بكثرة.
 (Passive Words)كلمات خاملة  ( ب

اللغوم كإف مل يستعملها. ىي ؾبموع الكلمات اليت وبتفظ الفرد هبا يف رصيده 
داللتو كاستخداماتو عندما يظهر لو على الصفحة  كىذا النوع من اؼبفردات يفهم

 اؼبطبوعة أك يصل إىل ظبعو.
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أهمية المفردات -ج  

ى عدة عوامل منها مفهومو كيعتمد قباح اؼبعلم يف تدريس اؼبفردات عل   
لفلسفة الكتاب اؼبقرر يف  بتعليم اؼبفردات، ككيفية تقديبها كفهمهاللمقصود 

 41تقدمي اؼبفردات كأخَتا طريقة تعليمها للدارسُت.
 معنى تعليم المفردات -د

عامل من عوامل الًتبية كينحصر إيصاؿ اؼبعلومات إىل ذىن إف التعليم    
. كعواملو ثالثة، كىي اؼبعلم كاؼبتعلم كصك حوافظ  النشء بوسائل الفنوف كالعلـو

ىو الواسط بُت العاملُت اآلخرين كىو الذم ىبتار من اؼبعلومات كاؼبعلومات. كاؼبعلم 
اؼبقدار الالـز للمتعلم، فعملو يتضمن دراسة اؼبتعلم كالعلم التاـ باؼبعلومات الدراسية 

اصة ما يلقي منها على اؼبعلم حىت يسهل عليو إيصاؽبا لو مرتبة ترتيبا منطقيا كخب
 42كمرتبطا بعضها ببعض.

ف تعلم الدارس األجنيب معٌت كلمة عربية يعٍت قدرتو قد يرل البعض أ   
على ترصباهتا إىل لغتو القومية كإهباد مقابل ؽبا. كالبعض اآلخر قد يظن أف تعلم 
الكلمة العربية يعٍت قدرتو على ربديد معناىا يف القواميس كاؼبعاجم العربية. ككال 

ليست القضية يف تعليم اؼبفردات أف يتعلم الطالب نطق  43أيُت غَت الصحيح.الر 
قط، أك معرفة طريقة االشتقاؽ منها، أك ففحسب، أك فهم معناىا مستقلة حركفها 

ؾبرد كصفها يف تركيب لغوم صحيح، إف معيار الكفاءة يف تعليم اؼبفردات ىو أف 
ىذا كلو يكوف الطالب قادرا على ىذه كلو باإلضافة إىل شيء آخر ال يقل عن 

أنبية، أال كىو قدرتو على أف يستخدـ الكلمة اؼبناسبة يف اؼبكاف اؼبناسب. ماذا 
 ال يعرؼ كيف يستخدمها.هبدم لو حفظ الطالب عددا من الكلمات اليت 

                                                           
41

 .615، )جامعة أـ القرل، دكف السنة(، المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بها بلغات أخرىرشدم أضبد طعيمة،   
 .  3طلبة كلية اؼبعلمُت اإلسالمية غونتور، الًتبية كالتعليم )اعبزء األكؿ "ج"، )فونوركغو: دار السالـ، بطوف السنة(، ص:   42
 .193ص: ، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها: مناهجه وأساليبهرشدم أضبد طعيمة،   43
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أف ؿباكلة تقدمي برنامج تعليم العربية كلغة ثانية يف ضوء عدد الكلمات    
ل كمضيعا للوقت كاعبهد، كال طائل اليت حفظها التالميذ يعترب عمال غَت ملمي ب

ربتو. إف اؼبعيار اغبقيقي لتقومي ىذا الربنامج يبكن يف عدد اؼبوافق اليت يستطيع 
الطالب االتصاؿ فمنها بالعربية، كعدد األمباط كالًتاكيب اليت يسيطر عليها 

 كيستطيع استخدامها بكفاءة.
 

 أهداف تعليم المفردات -هــ 
 الغرض العاـ من تعلم مفردات اللغة العربية ىو كما يلي:    

تعرؼ اؼبفردات اعبديدة على التلميذ، كإما من خالؿ قراءة النص ككذالك  -1
 فهم اؼبسموع

تدريب التلميذ لتكوف قادرة على نطق اؼبفردات بنطق صحيح، ألف النطق  -2
 ضاالصحيح ىو هبعل كيفهم إىل كفاءة الكالـ كالقراءة حبسن كصحيح أي

فهم معٌت اؼبفردات، إما يف الدالالت أك اؼبعجمية، أك عند استخدامها يف  -3
 سياؽ صبلة معينة

قادرة على تقدير ككضع مفردات بالتعبَت الشفهي )الكالـ( كالكتابة  -4
 44)اإلنشاء( زقفا لسياقها الصحيح.

 
 أسس اختيار المفردات -و

ىناؾ ؾبموعة من األسس كعلينا أف لبتار منها كتنقي، اللغة كم كبَت نفسها، 
 45نذكر فيما يلي أكثرىا انتشارا:

                                                           
44

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (UIN Malang Press: 2011) 63 
 -195، )جامعة أـ القرل، دكف السنة(، المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بها بلغات أخرىرشدم أضبد طعيمة،   45

196. 
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  (Frequency)التواتر   -1

تفضل الكلمة شائعة االستخداـ على غَتىا ما دامت متفقة معها يف اؼبعٌت.  
فيها قوائم اؼبفردات اليت أجرت حصرا للكلمات اؼبستعملة كبينت  كتستشار

 معتدؿ تكرار كل منها.
 (Range)التوزيع أك اؼبدل   -2

تفصل الكلمة اليت تستخدـ يف أكثر من بلد عريب على تلك اليت توجد يف  
 بلد كاحد.

  اؼبتاحية -3
تفضل الكلمة اليت تكوف يف متناكؿ الفرد هبدىا حُت يطلبها. كاليت تؤدم لو  

معٌت ؿبددا. كيقاس ىذا بسؤاؿ الناس عن الكلمات اليت يستخدموهنا يف 
 ؾباالت معينة.

 (Familiarity)األلفة   -4
تفضل الكلمة اليت تكوف مألوفة عند األفراد على الكلمة اؼبهجورة نادرة  

 االستخداـ.
  (Coverage)الشموؿ  -5

طي عدة ؾباالت يف كقت كاحد على تلك الىت ال غتفضل الكلمة اليت ت 
 زبدـ إال ؾباالت ؿبدكدة.

 األنبية  -6
تلك الكلمة العامة تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدارس على  

 اليت قد ال وبتاجها قليال.
 العركبة  -7

بفضل تغليم الدارس كلمة تفضل الكلمة العربية على غَتىا. كهبذا اؼبنطق  
 "اؽباتف" بدال من التليفوف.
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 توجيهات عامة في تدريس المفردات -ز

يلي ؾبموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم تدريس اؼبفردات فيما   
 46خرل:برامج تعليم العربية للناطقُت بلغات أيف 
 القدر الذم نعلم -1
يتفاكت اػبربات يف ربديد القدر اؼبناسب من اؼبفردات الذم ينبغي أف   

قُت بلغات أخرل. فبعضهم يقًتح نعلمو للدارسُت يف برامج تعليم العربية للناط
كلمة   1500 -1000بتدائي. كمن كلمة للمستول اإل  1000 -750من 

كيبدك أف  كلمة للمستول اؼبتقدـ.   2000 -1500كمن  .للمستول اؼبتوسط
كلمة   2500 -2000ىذا البعض متأثر بالرأم القائل بأف تعليم األطفاؿ من 

كاؼ ألف يكوف لديهم قاموسا يفي دبطالبات اغبياة. على يف اؼبرحلة اؼبتوسط  
مهارتُت أساسيتُت: أكال نبا تركيب الكلمات، كثانيهما كيفية  شريطة أف يتعلموا

 استخداـ القاموس.
على مبدإ ربديد رقم يستهدؼ  (rivers w )كتعًتض كليحا كيفرز   

كلمة   3000الربنامج تعليمو للدارسُت. فال إحد يستطيع يف رأيها أف يزعم أف 
اؼبطبوعات، يف  كلمة كافية لضماف الطالقة يف قراءة ـبتلف  5000أك حىت 

 ـبتلف التخصصات، مهما ركعي يف اختيار ىذا العدد من ضوابط. 
تعليم العربية كلغة  مجامن ىنا نقوؿ إف القدر الذم ينبغي أف يعلم يف بر   

أمر نسيب يتوقف على أىداؼ الربنامج، كاؼبهارات اللغوية اؼبطلوب ثانية، 
 اكتساهبا للدارسُت، كاؼبوافق اليت يراد تدريبهم على االتصاؿ بالعربية فيها. 

كما يبكن أف نقدمو ىنا ىو اقًتاح عاـ لتحيد القدر يعلم يف الربامج   
دأ العاـ ىو أف القدر العامة، أم غَت التخصصية، لتعليم العربية. كمؤدل ىذا اؼبب

                                                           
 .196 ، )جامعة أـ القرل، دكف السنة(،المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بها بلغات أخرىرشدم أضبد طعيمة،   46
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الذم ينبغي أف يعلم ىو ذالك الذم وبتاج إليو اؼبتكلم اؼبتوسط الثقافة يف حياتو 
كالدقة العلمية، كيسهل  اليومية كالذم يستجيب ؼبطلبات اغبضارة اغبديثة،

االتصاؿ بُت الدارس كالناطقُت بالعربية يف ـبتلف بالدىم. يبقى بعد ذلك إنتقاء 
 صبهور من الدارسُت حسب أىدافهم. الكم اؼبناسب لكل

 قوائم اؼبفردات -2
يتصور البعض أنو يبكن تعلم العربية كلغة ثاتية ببساطة لو حفظ التالميذ   

قائم تضم ؾبموعة من اؼبفردات العربية شائعة االستخداـ عالية التكرار، مًتصبة 
نطق. إذا أف للغتهم األكىل أك إىل لغة كسيطة يعرفوهنا. كؽبؤالء البعص شيء من اؼب

اؽبدؼ النهائي من تعلم اللغة أف يكوف الطالب ذا حصيلة من اؼبفردات 
لغة إال ؽبذا التصور كالًتاكيب اليت يستطيع استعماؽبا كقتما يريد االتصاؿ بال

 خطورتو، كسبكن ىذه اػبطورة فيما يلي:
ينطلق ىذه التصور من نظرة خاطئة للغة كعناصرىا. إف اللغة أكثر من ؾبرد  ( أ

 ؾبموعة من اؼبفردات، إهنا أصوات كمفردات كتراكيب مث سياقي ثقايف.
بلغات  قد يؤدم مثل ىذا إىل تعسف بعض مناىج تعليم العربية للناطقُت  ( ب

 أخرل يف اختيار مفردات ال وبس الطالب باغباجة فائدة لو.
ج( من شأف ىذا التصور أف وبيل العملية التعليمية إىل عملية قاموسية أك 

 حبتة، كىذا االذبتو اغبديث يف تعليم اللغات. معجمية
يغفل ىذا التصور أيضا أىم أساليب توصيل اؼبعٌت عند االتصاؿ الشفهي، د( 

ليست القضية قاصرة على ضم ؾبموعة من اؼبفردات بعضها إىل بعض، إف 
اؼبتحدت يستخدـ غالبا عند اغبديث ؾبموعة من األساليب اليت تتعدل حدكد 

كات الوجو كاإلشارة باليد فضال عن اإليقاع كالنرب كالتنغيم. األلفاظ. مثل حر 
ككل ىذه األساليب يثرم اؼبفردات عند استعماؽبا كهبعل االتصاؿ عملية حية 

أف نكتفي بتحفيظ ؾبموعة من كليست معجمية معينة. من ىنا نستطيع 
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اؼبفردات للطالب على افًتاض قدرهتم على استعماؽبا يف مواقف االتصاؿ بعد 
 ذالك.

ىػػ( أثبتت حبوث علم النفس الًتبوم أف الطالب يستطيع أف يتعلم الكلمات 
الواردة يف صبل ذات معٌت، كليست الكلمات اجملردة عن سياقها. إف اؼبعٌت شرط 

بعض اؼبفحوصُت عند إجراء ذبارب نفسية يف ىذا للحفظ اعبيد. كلقد عجز 
 بينها.اجملاؿ عن حفظ كلمات مستقلة أكحركؼ الرابط 

ك( مث إف الزعم بأف الطالب سوؼ وبفظ الكلمات العربية إذا كانت مًتصبة للغة 
الدارسُت زعم خاطئ. فليس من الالـز أف هبد اؼبعلم مقارال لكل كلمة الدارسُت 

عربية يف لغة الدارسُت. فقد تؤدل كلمة عربية كاحدة معٌت صبلة كاملة بلغة 
 ديثا حوؿ اؼبصطلحات كاؼبفاىيم. الدارس. كالعكس صحيح خاصة إذا كاف ح

ز( لعل من أساليب صعوبة الًتصبة اغبرفية للكلمات العربية أف الكلمة الواحدة 
قد يتعدل معناىا بتعدد السياؽ الذم ترد فيو بل قد يكوف ؽبا معٌت ـبالف سباما 

 ؼبعناىا كىي مستقلة.
 أساليب توضيح اؼبعٌت -3
ات تذكرىا بالًتتيب الذم نقًتح كركدىا ىناؾ عدة أساليب لتوضيح معٌت اؼبفرد 

 فيو:
إبراز ما تدؿ عليو الكلمة من أشياء )النماذج( كأف نعرض قلما أك كتابا  ( أ

 عندما ترد كلمة قلم أك كتاب.
، كأف يقـو اؼبعلم بفتح الباب عندما ترد صبلة  (Dramatization)سبثيل اؼبعٌت  ( ب

 "فتح الباب".
وبس بأمل يف بطة كأف يلعب اؼبعلم دكر مريض   (Role Playing)لعب الدكر  ج(

 كيفصحو طبيب.



38 

 

، كأف يذكر ؽبم كلمة"بارد" يف مقابل "ساخن"  Antonyms)د( ذكر اؼبتضادات  
 إف كاف ؽبم سابق عهد هبا.

، كأف يذكر ؽبم كلمة "السيف" لتوضيح معٌت   (Synonyms)ق( ذكر اؼبًتادفات
 سيف. سابق عهد بكلمةكلمة "صمصاـ" إف كاف ؽبم 

اليت تثَتىا يف الذىن  كذلك بذكر الكلمات (Association)ك( تداعي اؼبعاين 
. كأف يذكر عند كركد كلمة "عائلة" بالكلمة اآلتية: زكج، زكجة، الكلمة اعبديدة
 أـ، كغَت ذلك.

كمشتقاهتا. كىذا أيضا من أساليب توضيح اؼبعٌت   (Root)ز( ذكر أصل الكلمة
فعند كركد كلمة "مكاتبة" مثال، يستطيع اؼبعلم بياف أصلها )كتب(. كما يشتق 
من ىذا األصل من كلمات ذات صلة بالكلمة اعبديدة )كاتب، مكتوب،  
كتاب...اخل(. كيعترب ىذا األسلوب أكثر فاعلية يف اللغات اليت تعتمد على 

زكائد على الكلمات تغَت من معناىا، مثل تشيع فيها ااىرة إغباؽ اإللصاؽ أم 
 اإلقبليزية. 

 ح( شرح معٌت الكلمة العربية كذالك بشرح اؼبقصود من الكلمة. 
ط( تعدد القراءة، يف حالة كركد كلمة جديدة يف نص يقرؤه التالميذ يبكن 

 معناىا.تكليفهم بقراءة النص قراءة صامتة عدة مرات حىت يستكشف أحدىم 
م( البحث يف القاموس، يبكن تكليف التالميذ يف اؼبستويات اؼبتوسطة كاؼبتقدمة 

 بالبحث يف القواميس العربية لتوضيح معٌت الكلمة اعبديدة. 
ؾ( الًتصبة إىل لغة كسيطة، كىذا آخر أسلوب يبكن أف يلجأ إليو اؼبعلم لتوضيح 

 .معٌت الكلمة كعلى اؼبعلم أال يتعجل يف ىذا األمر
 

 مبادئ اختيار المفردات  -ح
 كاؼببادئ ينبغي أف يستند إليها اؼبدرس عند اختيار اؼبفردات  
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 مراعة مبادئ الشيوع -1
 مبدأ الشموؿ -2
 القرب كاؼبالصقة االشًتاؾ -3
 مبدأ الكلمات اغبقيقة مث اجملردة -4
 فصاحة الكلمة -5
 مبدأ سهوؿ نطق الكلمة ككتابتها  -6
 42.مبدأ الداللة -7
 المبادئ اختيار المفردات كما يليوهناك يتلخص على  -ط
 تعليم اؼبفردات احملسوسة قبل اجملردة -1
 تعليم اؼبفردات القريبة قبل البعيدة -2
 تعليم اؼبفردات ذات األصوات السهلة أكال -3
 تعليم اؼبفردات اؼبفيدة أكال -4
 تعليم الكلمات ذات اؼبقاطع القليلة أكال -5
 تعليم اؼبفردات اػبالية من شذكذ الكتايب -6
 فردات اؼبألوفة قبل اؼبفردات الغربيةتعليم اؼب -7

 
 أساليب ووسائل تعليم المفردات  -ي

كىناؾ عدة طرؽ تستعمل لشرح معٌت اؼبفردة منها للكلمات اػبسوسة   
 ( استعماؿ الصور كالرسم2( الشرح بواسطة اإلشارة إىل شيء، )1)
كالًتصبة كىذا ( استعماؿ سياقات 2( تعريف، )1زأما لكلمات اجملردة الشرح بػػػػ ) 

 48.أسلوب يبكن أف يلجأ إليو اؼبدرس لتوضيح معٌت
                                                           

-80، )دار الغاىل: الرياض(، أسس إعداد الكتب التعليمية الغير الناطقين بالعربية ناصر عبد الغاىل & عبل ضبيد عبد اهلل،  47
87   
 80، ص:فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية في تعليم المفرداتعلي ؿبركس،   48
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  خطوات تعليم المفردات -ك

 49تسهيل للمدرس يف تعليم اؼبفردات ينبغي لو أف يسَت على خطوات التالية:  
 يكتب اؼبعلم الكلمة بشكل كامل  -1
 ينطق اؼبعلم الكلمة كالتالميذ يستمعوف   -2
 يشرح اؼبعلم معٌت الكلمة بطريقة يراىا مناسبة   -3
 يستخدـ اؼبعلم الكلمة يف اعبملة   -4
 يكرر التالميذ ىذه اعبملة   -5
 كتابة الكلمةيرل اؼبعلم كيفية    -6
 كتب اؼبعلم معٌت الكلمة  -7
 يقرأ اؼبعلم قائمة الكلمات اعبديدة  -8
 يكتب التالميذ الكلمات كاعبمل اليت توضيح معانيها  -9

 
 على المفرداتتدريبات  -ل

البدء يف ذكر التدريبات اؼبفردات، هبب على اؼبدرس مكونات اؼبعرفة اؼبفردة قبل 
 50كىي:

 أف يفهم التلميذ معٌت الكلمة إذا ظبعها أك قرأىا )الفهم( -1
 أف ينطق التلميذ الكلمة نطقا صحيحا -2
 أف يكتب التلميذ الكلمة كتابة صحيحة -3
 أف يستخدـ التلميذ يف سياؽ لغوم صحيصة يف الكالـ كالكتابة  -4
 أف يقرأ التلميذ ىذه الكلمة منفصلة أك يف سياؽ )القراءة( -5

                                                           
)مقابلة يف تدريس مادة التقنية ككسائل كـبتربات تعليم اللغة العربية، تعليم المفردات العربية، نصر الدين إدريس جوىر،   49

 .20 -18ـ(، ص:  2007
 81، ص:فعالية استخدام بطاقة األلعاب اللغوية في تعليم المفرداتعلي ؿبركس،  50
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 أف يفعل التلميذ كل ذالك يف سرعة عادية دكف تردد )سرعة عادية( -6
 

 اختبار المفردات -م
تشكل اؼبفردات )أم الكلمات( جزءا رئيسيا من الكفاءة اللغوية   

لطالب. كذكر ؿبمد علي اػبويل بأف اؼبفردات تنقسم إىل نوعُت: مفردات نشيطة 
ىي مفردات تتوقع أف ترد يف كالـ الطالب. كتتوقع كركدىا فيما يقرأ أك فيما 
يسمع أيضا. كاؼبفردات النشيطة نسأؿ عن جوانبها اإلنتاجية، كأما اؼبفردات 

 لتالية.اػباملة فنسأؿ عن مستول نشيطة لطالب السنوات ا
ىناؾ عدة طرؽ لقياس اؼبفردات منها: اختبار ملء الفراغ، كاختبار ك   

اختبار اؼبرادؼ، كاختبار صورة كبدائل، كاختبار كلمةكتعريفات، كاختبار كلمة 
كمعاف، كاختبار كلمة كاقًتاف، كاختبار كلمات كاختبار الشرح، كاختبار 

 51كاختبار ملء الفراغ ؼبعاف.االشتقاؽ، 
        

 

                                                           
 48( ص: 1982)الرياض: اؼبملكة العربية السعودية، أساليب تدريس اللغة، ؿبمد علي اػبويل،   51
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 الفصل الثالث
 

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه - أ

 ىوو إن ادلنهج البحث الذي انتجهتو الباحثة يف ىذا البحث ىو ادلنهج التجرييب، 

تفعل ادلنهج لتجرييب  1مبراقبة جهيدة لتنبؤ ومراقبة حالة ظاىرة.دراسة موضوعي وبنظام و 
يف ىذا ادلنهج تستخدمت الباحثة الوسيلة التعليمية طة السببية و دلعريفة ما تغري. و الراب

  . يف ىذه الفرصة أرادت الباحثة معرفة ما تغري يف جترييبلتعليم ادلفردات"ادلسار ادلاىر" 
 أو فعاليتها يف التعليم.

ادلدخل يف ىذه البحث ىو ادلدخل الكمي، يف ىذا  مستخدمت الباحثةو 
ة( وادلتغرية الرابطة )اجملموعة يموعة التجريبالبحث متغريان، ىو ادلتغرية احلرية )اجمل

 2الضابطة(، حيتاج اجملموعة التجربية دلقارنة بينهما، ىل ادلعاملة اجلديدة مئثرة أو ال.
ة واجملموعة الضابطة، ي، ىو اجملموعة التجريبري ىذا البحث باستخدام رلموعتنجت

(، أما ب( وفصل )أفصلن ىو فصل ) روضة تربية القرآنوتستخدم الباحثة يف ىذا 
عليم الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" لت ( اليت باستخدامأاجملموعة التجريبة ىو الفصل )

 (، بدون استخدامها.ب، أما اجملموعة الضابطة ىو فصل )ادلفردات
  

 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها  - ب

ستخدمت الباحثة ىم التالميذ إن رلتمع البحث وعينة البحث يف ىذه البحث ت
. 4١٠٢ -4١٠2 من العام الدراسي (TPQ I) األول  روضة لتعليم القرآنفصل  من

 روضة لتعليم القرآن تالميذ من فصل ٠١تأخذ الباحثة رلموعتن من فصلن منهم 
                                                           
1
 Syamsuddin dan Vismaia S. Damaianti, Metodologi Penelitian Bahasa, (Bandung:Rosyda 

Karya, 2002), 151 
2
 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 

2002), 62-00 
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تالميذ من  ٠١ و (Experiment Class)للمجموعة التجربية  (TPQ I))أ(  األول
 (Control Class)للمجموعة الضابطة  (TPQ I))ب(  األول القرآنروضة لتعليم فصل 

 .عن طريقة غارض ادلعينة

 

 البحثمتغيرات  -ج

ىو  (Variable Independent)ىناك متغريان يف ىذا البحث، ادلتغري ادلستقل 
العامل الذي نقيس مدى تأثريه على ادلوقف. ويسمى أيضا بادلتغري التجرييب. وادلتغري 

يسمى ينتج عن تأثري العامل ادلستقل. و ىو العامل الذي  (Dependent Variable)التابع 
أيضا العامل الناتج أو ادلتغري الناتج. العامل ادلستقل يف ىذا البحث ىو استخدام الوسيلة 

 .تعليم ادلفرداتالتعليمية "ادلسار ادلاىر" و أما العامل التابع يف ىذا البحث ىو 

 

 أدوات البحث   -د
 تقوم الباحثة هبذا البحث باستخدام األدوات التالية

 ادلالحظة .1

إىل موضوع ويستعمل حواسُّ   على إحتمام كامال  ادلالحظة ىي كل فعالية
 3اخلمس.

استخدامت الباحثة ادلالحظة جلميع البينات قبل أن تعرض ادلادة و يف أنشطة 
من اشًتاكهم واىتمامهم هبذه العلمية التعليمية وهبذه التجريبية يف التعليم.  التالميذ

وأدوات ادلالحظة ادلستخدمة ىي منط ادلالحظة التقرير ادليداين أو دليل ادلالحظة 
 .4١٠٢ مارس 4١استخدامت الباحثة ادلالحظة يف  ادلستعدة.
 

 ادلقابلة .2

                                                           
3
 Suharmini Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik. (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2012), 122. 
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استخدامت الباحثة ادلقابلة لتجد البيانات من تعليم اللغة العربية يف ىذه 
و مدّرسة تعليم  روضة تربية القرآن، حتدثت الباحثة مع رئيس ًتبية القرآنالروضة 

 .روضة تربية القرآناللغة العربية و رئيس ادلنهج التعليمي يف ىذه 

 شكالت الواقع يف تعليموادلقابلة تستخدمها الباحثة جلمع البيانات عن ادل
لة يف تعليم ك، وىناك مش(TPQ I) األول روضة لتعليم القرآن اخلاص فصل ادلفردات

 .ادلفردات. وناقص يف استخدام الوسيلة التعليمية

 الوثائق .3

ىذه التقنية، واستعراض ادلراجع ادلتعلقة زلور ادلشاكل البحثية. وثائق يف مسألة 
ىذه البيانات ميكن أن  4الفوتوغرافية ، وتسجيالت صوتية.وثائق شخصية، والصور 

تكون مفيدة للباحثة لدراسة وتفسري وحىت للتنبؤ استجابة للقضايا احملورية للبحوث. 
 وثائق يف البحوث والدراسات ، ويستطيع الباحثة حتديد ومجع بيانات النص أو الصورة.

 االختبار .4

نات أو آالت أخرى ادلستخدمة ىو عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التمري
االختبار  .5.لقياس ادلهارة وادلعرفة والذكاء والكفاءة وادللكة اليت ميلك الفرد أو اجلماعة

ادلستخدم يف ىذا البحث ىو االختبار القبلي يعين اختبار يعطي قبل إجراء التجريبة 
جرييب إجراء التاالختبار البعدي يعين اختبار يعطي بعد الضابط و للفصل التجرييب و 

 : يف االختبار ومؤشراتو ىي كما الرسم البيان اآليت التالميذأما معيار جناح  الضابط.و 

  

                                                           
4
  Iskandar. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial. )Jakarta: Gaung Persada Press, 2002 

(, hal. 212 
، رسالة مكستري غري منشورة )جامعة موالنا استخدام الحاسوب بالشرائح لتنمية مهارة القراءة في اللغة العربيةرمحة نور اذلداية، 5

 (2012مالك إبراىم اإلسالمية احلكومية ماالنج: الدراسات العليا قسم تعلم اللغة العربية، 



2٢  
  

 (1جدول )
 : معيار من النتيجة التالميذ لفصل التجريبي والضابط كما وجد في هذا الجدول

 النسبة المائوية )%( نتيجة تقدير الرقم
 %199-%09 199-09 ممتاز 1

 %00-%09 00-09 جيد جدا  2

 %00-%09 00-09 جيد  3

 %60-%69 60-69 مقبول  4

 %50-%9 50-9 ضعيف 5

 

 ناتامصادر البي -ه

يتكون مصادر البيانات يف ىذا البحث من ادلصادر البيانات األساسية ومصادر 
 البيانات الثانوية:

 البيانات األساسية ( أ
  األول لتعليم القرآنروضة من الفصل  التالميذالبيانات األساسية يعين 

و يوسوكو ماالنق و القرآن ج احلكمة لتعليمروضة ب (TPQ I)أ و ب 
 مدّرسة تعليم اللغة العربية.

 البيانات الثانوية ( ب

يف تعليم اللغة العربية  التالميذالبيانات الثانوية يعين اإلستبيان من رغبة 
ويف ىذه عملية التعليم و  باستخدام الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر"

 االختبار القبلي واالختبار البعدي .
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 ناتاأسلوب تحليل البي - و
تاج الباحثة إىل أسلوب حتليل حتالبيانات الصادقة، لذلك  ىكي حتصل الباحثة عل

اإلحصائي،  tالبيانات. فأسلوب احلسب لتحليل البيانات من البحث التجرييب ىو الرمز 
 6وىو ما يلي:

  
     

√(
∑ 2  ∑ 2  

      2
)  

1
    

1
   

 

 ادلقياس ادلعديل من اجملموعة التجريبية. =     

 .ادلقياس ادلعديل من اجملموعة الضابطة  =     

∑  .رلموع عدد االحنراف ادلربع من نتائج اجملموعة التجريبية=    2

∑   عدد االحنراف ادلربع من نتائج اجملموعة الضابطة. رلموع  =  2

 .من اجملموعة التجريبة التالميذعدد  =      

 من اجملموعة الضابطة. التالميذعدد      =   
 

 مراحل تنفيذ الدراسة  - ز

 تقوم الباحثة بتنفيذ الدراسة يف ادلراحل اآلتية:
عن أحوال  ماالنق روضة تربية القرآن "احلكمة"قابلت الباحثة مع رئيس  .٠

 تعليم اللغة العربية.

 روضة تربية القرآن "احلكمة" ماالنققابلت الباحثة مع مدرسة اللغة العربية  .4
 .عن الوسيلة التعليمية

 حتديد وتعن رلموعتن وىي اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة. .4
 اعطاء االختبار القبلي يف الفصل التجرييب والضابطة. .2

                                                           
6
 Suharsimi Arikunto. Op.Cit., Hal. 255. 
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جملموعة التجريبية و تعليم الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر"  باستخدامتعليم  .٢
 بدون استخدامها جملموعة الضابطة.

تقوم الباحثة باالختبار البعدي ذلاتن اجملموعتن ومها اجملموعة التجريبة اليت  .4
، ادلفرداتيف تعليم الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر" دام خطبقت باست

بدون  لتعليم ادلفرداتواجملموعة الضابطة اليت درست اللغة العربية 
 0.دامهاخاست

 

                                                           
7
 Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa dalam Pengajaran, (Bandung: ITB, 1226), hal. 22 
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 رابعالفصل ال

  عرض البيانات وتحليلها

  القرآن الحكمة لتعليمروضة لمحة عن  المبحث األول: 
 فياالموقع الجغر  .أ

بقرية06القرآنيفمنطقةماالنقبشارعجويوسوكولتعليم"احلكمة"روضةتقع أ
مرجوساريلوووكواروماالنق.

 تاريخ التأسيس . ب

سنةألفوتسعمائةوتسعوتسعني.حتتمنذالقرآناحلكمةلتعليمأنشأتروضة
و ادلاجستري جعفر دوكتوراندوسحيي رئيسةرعاية البداية ويف ادلاجستري. شفية دوكتوراندة

رئيسة استبدال مرات متاين حتدث وبعدىا مباشرة، أستاذة ىي القرآن تربية روضة ىذه
.لوةةادلكرمةادلوىلأستاذةمممحىتاألنحتت1625–1628ادلدرسة.مثيفسنة

 أحوال مدرساتج. 

ادلدر   أما لتعليمساتيفروضة تسكنيفادلعهداحلكمة الفاطميةالقرآن احلكمة
ىنتدرسنيفجامعةموالنامالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةمباالنق.وفيماعظموأللبنات

لذالك ادلدرسة، قدرة بتقسيم الفصل ادلشرفة الفصل معلم بتقسيم دراسييتعلق لفصول
واحدلكلالفصلحتتفظهبامدرساتاليزاللتدريسمجيعادلوضوعدلعرفةقدرةالتالميذ.

فكانتأمسائهميفاجلدولاآلتية:
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 (1) ولجد 
القرآناحلكمةلتعليمادلدرساتيفروضة

الفصلاإلسمادلدرساتالرقم
أليفةالرمحة2

 قبلروضةاألطفال
(PRA TK)

سوسيالوايتليين1
أدلاسأوال3
لنتانقسوميغا8
نورزمامية5

روضةاألطفالالقرآن
(TKQ I ) األول

   إلفنيعلماعلىالنساة0
ماسنينقنورعزيزة7
روضةاألطفالالقرآنأيونورمحيدة4

 الثاين

TKQ II 

حسنيةالفجاريين4
ليليفجريا26
التعليمالقرآنروضةلطيفةاحملبوبة22

 األول

TPQ I 

لؤلؤادلكنون21
ريافرويتاسوسيالوايت23
روضةالتعليمالقرآنعنيالصفي28

 الثاين

TPQ II 

ريناجندراملياين25
علماولدةالنافع20
روضةالتعليمالقرآنزىريةاإلميانية27

 الثالث

TPQ III 

قرةأعني24
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نيالرمحةليا24
إيكاوايت16 ادلدرسةالدينية

ليليفطرينارمحةوايت12
 

 أحوال التالميذ -د
ادلؤسسةيزيدعددىموينقصبعدسنواتحىتيبلغكانتالتالميذيفىذه

كل يف عددالتالميذ جدول يلي وفيما وتلميذة. تلميذ مائة حوايل عددىم
الدراسية للسنة ماالنق جويوسوكو احلكمة القرآن تربية روضة يف مستوى

 م.1628-1625


 (2)جدول 

القرآناحلكمةلتعليمعددطلبةيفروضة
عدداألطفالالفصلالرقم
37قبلروضةاألطفال2
27األولروضةاألطفالالقرآن1
26الثاينروضةاألطفالالقرآن3
16األولالقرآنالتعليمروضة8
26الثاينالقرآنالتعليمروضة5
8الثالثالقرآنالتعليمروضة0
7ادلدرسةالدينية7
265اجلملة
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عليم لت (Sirkuit Pintar)الوسيلة التعليمية "المسار الماهر" تطبيق  :المبحث الثاني
   المفردات

معرئيس ادلقابلة عقدتالباحثة احلكمة القرآنروضة يفالتاريخلتعليم
1625مارس36 الساعة يف رئيسادلدرسة و20.36حىت20.66يفاإلدارة .

ونوعمنأنواعتستخدم ادلدرسة. ادلقابلةىيتطويرىذه منىذه حصلتالباحثة
والتعّلم. التعليم عملية يف يعّلم أن األساتيذ طريقة و ادلدرسة. يف التعليمية وسيلة

 جيدالتالميذيفادلسابقةأيضا.نتيجةاليتقد

1625ينايري36عقدتالباحثةادلقابلةمعمدّرسةاللغةالعربيةيفالتاريخ
،وحصلتالباحثةمنىذهادلقابلة27.66-20.36يفاإلدارةادلدرسنييفالساعة

،ولكنالجتدالباحثةادلباشرةىيبالطريقةفرداتىيطريقةادلستخدمةيفتعليمادل
وىناكمشكالتبعض ادلدرسة. يفىذه ادلاىر" "ادلسار التعليمية وسيلة استخدام

 التالميذيفتعليم من وعددادلفرداتالتلميذ تلميذا10 التالميذيففصلجتريبة ،
 تلميذا.26وفصلضابطة

الضابطة. في اللقاء األول، اجملموعة القبلييف باالختبار قامتالباحثة
تلميذا.26م،يفاجملموعةالضابطة1625أبريل1يفتاريخميسوعقديفيوماخل

وقامتالباحثةباالختبارالقبلييف. 27.26-20.16تفعلىذهاإلختباريفالساعة
 وعقديفيوم التجريبة. يفاجملموعةم1625أبريل1يفتاريخميساخلاجملموعة ،

  26التجريبة الساعة يف اإلختبار ىذه تفعل فتحت27.26-20.16تلميذا. ،
البسملةوسألتالباحثةاحلالة،التعارفمثسألتعن الباحثةالتعليمبالسالموتقرأ
ادلادةاليتعّلمتيفالفصلمعمدّرستهم،مثأعطتالباحثةالسؤالوأمرالتالميذأن
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 حىتانتهاة انتظرتالباحثة اإلختبار. وقراةةيفعلوا بالسالم وختمتاللقاة الوقت،
احلمدلة.

قامتالباحثةبتطبيقالوسيلةالتعليمية"ادلسارادلاىر"يففي اللقاء الثاني،
.وأماعدد27.66-20.16يفالساعة1625أبريل4اجملموعةالتجريبةيفالتاريخ
يلي:تلميذا،وأنشطةيفالفصلكما 26التالميذيفالفصلالتجربيبة

كشف .2 الباحثة قرأت مث احلالة، وسألت والبسملة بالسالم الباحثة ابدأت
 .احلضوروسألتالباحثةمنادلفرداتعنادلادةاليتقدتعليممنادلدّرسة

 . نيقبلتبدأالدراسةقسمتالباحثةإىلجمموع .1

 .ليأخذالوسيلةالتعليمية"ادلسارادلاىر"وأمرتالباحثةرئيساجملموعة .3

 .شرحتالباحثةمننظاملعبةادلسارادلاىروقرأتورشةالذاكرة .8

 . تبدأاللعبة،وشارفتالباحثةاللعبة .5

اللعبة،ىناك .0 االسمأنجييبادلفرداتعنبعضالتالميذاليستطيععندما
 من واألعداد 16-22احليوانات . إىلمث، ينظر أن الباحثة ورشةأمرت

 .الذاكرة

بالسؤالوخّلصدقائق،5وقبلاختتاميفحصة .7 جييب تالباحثةعناللعبة
 .التالميذيفكلاجملموعة

 وختمتالباحثةالدراسةبالسالموقراةةاحلمدلة. .4

ادلشكالتىي،والثاني في اللقاء األول أن ىناك التالميذ يستطيع ال
 .،ىميشعرونصعوبةألّّنمنسيانادلفرداتادلفرداتجييب
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،ليسىناكادلشكالت،يشعرالتالميذوالرابع والخامسلث في اللقاء الثا
عناال ادلادة ادلاىر" "ادلسار التعليمية بالوسيلة جّدا احليواناتواألعدادمسرور مساة

 .16-22من

اجملموعة قامتسادس في اللقاء ال يف البعدي باإلختبار الباحثة تفعل
 تاريخ يف  و2015 مايو 7التجريبة اجملموعة تاريخيف يف  مايو 7 الضابطة

 يففصلالضابطة.26منفصلالتجرييبو26.فهو2015
 

 ج.  عرض البيانات ونتائج االختبار وتحليلها
وعرضت البحث. بنتائج تتعلق اليت البيانات ستعرضالباحثة يلي وفيما

اجملم من والبعدي القبلي البحثاالختبار الرموزونتائج باستخدام حللتها مث عتني
.)تاحلسايب(t-testاإلخصائي


جريبيةالتنتائجاالختبارالقبليوالبعديللمجموعة .1

 : أمانتائجاالختبارالقبلييفاجملموعةالتجريبةكمايلي
 

 (3جدول )
ة يبينتائج االختبار القبلي في المجموعة التجر 

الرقم
 ةيالمجموعة التجريب

 التقدير النتيجة الطالب ءاسما

جيدجدا 00 أبيانراكانرمحنطا .1
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مقبول 65 فربيانأنندافالني .2

ضعيف 50 جافيتاناالنسمارا .3

مقبول 60 رمحدىادي .4

ضعيف 45 حممدداينالكوثر .5

مقبول 65 ساأورالياسلسبيالينات .6

ضعيف 45 رائزىاذيقبلقيس .7

جيد 70 زىرايننسرناأوراجنيت .0

ضعيف 50 حممدشريفعلىأكرب .9

جيد 75 حممدفكريجوىاري .10

  506 العدد

 6،،5  المعدل

 

االختبارالقبلي،ظهرأنالطالبنالوالدرجةادلعدلة .6،،5 فمننتائجىذا
الطالب وأما جدا 2يفمستوىجيد يفمستوىجيد ،1 يفمستوىمقبول ويف3، ،

 .ضعيفبصفةفردات،ومنىنافإنقدرهتمعلىتعليمادل8مستوىضعيف
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 (4جدول )

 ةيبينتائج االختبار البعدي في المجموعة التجر 

 الرقم

 ةيبيالتجر المجموعة 

 التقدير النتيجة أسماء الطالب

ممتاز 100 أبيانراكانرمحنطا .1

جيدجدا 00 فربيانأنندافالني .2

ممتاز 90 جافيتاناالنسمارا .3

جيد 75 رمحدىادي .4

ممتاز 90 حممدداينالكوثر .5

جيد 70 ساأورالياسلسبيالينات .6

جيدجدا 00 رائزىاذيقبلقيس .7

ممتاز 100 زىرايننسرناأوراجنيت .0

جيدجدا 05 حممدشريفعلىأكرب .9

ممتاز 100 جوىاريحممدفكري .10

 070العدد
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 ،،،0ادلعدل



ال االختبار ىذا نتائج ممتازبومن الدرجة نالو الطالب أن ظهر 5عدي، ويف،
،6،يفمستوىضعيف6.يفمستوىمقبول1،ويفمستوىجيد3مستوىجيدجدا

 بصفةجيدجدا.ادلفرداتومنىذاالنتائجفإنقدرهتمعلىتعليم

 القبل والبعدي للمجموعة الضابطة نتائج االختبار .2

فأمانتائجاالختبارالقبليللمجموعةالضابطةكمايلي:
 (6جدول )

 نتائج االختبار القبلي في المجموعة الضابطة

 الرقم

 المجموعة الضابطة

 التقدير النتيجة أسماء الطالب

مقبول 65 مانإيكاكرنياوانريف .1

ضعيف 40 نبيغةنقيةالفكرة .2

مقبول 60 إيليافراديسةجنم .3

 ضعيف 50 فريزاراأيوسوياطا .4

 مقبول 60 يسريلكارستاسلسبيال .5
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مقبول 65 فريدينورأفيانشو .6

جيد 70 وحيو .7

 ضعيف 50ديويإيكاساري .0

جيد 75أديليافتمةزاىرية .9  

ضعيف 55فائزأمحد .10

 690 العدد

  69.0 المعدل



،وأما69 .0فمننتئجىذااالختبارالقبلي،ظهرأنالطالبنالوالدرجةادلعدل
،6الطالبيفمستوىممتاز ويفمستوى،1يفمستوىجيد،6ويفمستوىجيدجدا

النتائجفإنقدرهتمعلىتعليم،8،يفمستوىضعيف8مقبول بصفةادلفرداتومنىذا
 ضعيف.

للمجموعةالضابطةكمايلي:وأمانتائجاالختبارالبعدي
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 (6جدول )

 نتائج االختبار البعدي في المجموعة الضابطة

 الرقم

 المجموعة الضابطة

 القدرة النتيجة أسماء الطالب

جيد 07 مانإيكاكرنياوانريف .1

ضعيف 50 نبيغةنقيةالفكرة .2

مقبول 65  إيليافراديسةجنم .3

جيد 75 فريزاراأيوسوياطا .4  

جيد 70 يسريلكارستاسلسبيال .5  

جيد 70 فريدينورأفيانشو .6  

 جيد 70 وحيو .7

مقبول 60ديويإيكاساري .0

جيدجدا 05أديليافتمةزاىرية .9

جيد 70فائزأمحد .10

 556 العدد
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   55.6  المعدل



،04،5الدرجةادلعدلةومننتائجىذااالختبارالبعدي،ظهرأنالطالبنالو
الطالبيفمستوىممتاز 6وأما ،يفمستوى0،مستوىجيد2،يفمستوىجيدجدا

 .جيدبصفةادلفردات،ومنىذاالنتائجفإنقدرهتمعلىتعليم2 ،يفضعيف1مقبول

 التجربية رنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعةامق .3

القبليوالبعديللمجموعةالتجريبيةالباحثةمقارنةوبعدمعرفةبياننتائجاالختبار
 بنياالختبارالقبليةوالبعدي،وادلقارنةكمايلي:

 (7جدول )

 المقارنة بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

 التقدير النتيجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

 %556%66ممتاز46-266 1

%336%226جيدجدا46-44 2

 %16 1%116جيد76-74 3

 %6 6%336مقبول06-04 4
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 %6 7%886ضعيف6-54 5

%26266%26266العدد

فظهرأنالتجريبيةوبالنسبةإىلبيانادلقارنةبنياالختبارالقبليوالبعديللمجموعة
مستوىجيدحداو%يف26يفمستوىممتاز،والطالبمن%6يفاالختبارالقبلي

يفمستوىضعيف.وأمايف%86مقبول،يفمستوى%36يفمستوىجيد،و16%
جيديفمستوى%36يفمستوىممتاز،والطالبمن%56االختبارالبعديظهرأن

،و %يفمستوىضعيف،6مستوىمقبولو%6يفمستوىجيدويف%16جدا
 وىذاالبيانيعينأننتيجةاالختبارالبعديأكربمننتيجةاالختبارالقبلي.

 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة مقارنة .4

وبعدمعرفةبياننتائجاالختبارالقبليوالبعديللمجموعةالضابطةالباحثة
 القبليةوالبعدي،وادلقارنةكمايلي:مقارنةبنياالختبار

 (5جدول )

 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة مقارنة

 التقدير النتيجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

%66%66ممتاز246-266

%226%66جيدجدا146-44
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%006%116جيد376-74

%116%886مقبول806-04

%226%886ضعيف56-54

 %،،1 ،2 %،،1 26 العدد

فظهرالضابطةوبالنسبةإىلبيانادلقارنةبنياالختبارالقبليوالبعديللمجموعة
مستوىجيدحداو%يف0يفمستوىممتاز،والطالبمن%6أنيفاالختبارالقبلي

يفمستوىضعيف.وأمايف%86مقبول،يفمستوى%86يفمستوىجيد،و16%
جيديفمستوى%26يفمستوىممتاز،والطالبمن%6االختبارالبعديظهرأن

%يفمستوىضعيف،20%يفمستوىمقبولو16يفمستوىجيدو%06جدا،و
االختبارالبعديأكربمننتيجةاالختبارالقبلي.وىذاالبيانيعينأننتيجة

 وعدد اإلنحراف المربع المجموعتين االنحرافمقارنة عدد  .5

 وىذهالنتائجعدداالحنرافادلربعمناجملموعتني،وىيكمايفجدوالالتايل:

 (9جدول )

 نتائج عدد اإلنحراف و عدد اإلنحراف المربع من المجموعتين

 ةيالمجموعة التجريب المجموعة الضابطة
 الرقم

    𝑦          X       
15 5 76 05 866 16 266 46 1.  

266 26 56 86 115 25 46 05 2.  
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15 5 05 06 2066 86 46 56 3.  

015 15 75 56 115 25 75 06 4.  

266 26 76 06 1615 85 46 85 5.  

15 5 76 05 15 5 76 05 6.  

6 6 76 76 2115 35 46 85 7.  

266 26 06 56 466 36 266 76 8.  

266 26 45 75 2115 35 45 56 9.  

225 25 76 55 015 15 266 75 11.  

 اجملموع 605 070 265 0475 590 605  95 1325
∑𝑦2 ∑𝑦   ∑ 2      N 

 

وفيمايليتوضيعمايفاجلدولالسابق:
 نتائجاالختبارالقبليمناجملموعةالتجربة = 1 

 االختبارالبعديمناجملموعةالتجربةنتائج = 2 

 عدداالحنرافمننتائجاجملموعةالتجربة = ( )

 عدداالحنرافادلربعمننتائجاجملموعةالتجربة = 2 
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 جمموععدداالحنرافمننتائجاجملموعةالتجربة = ∑ 

 جمموععدداالحنرافادلربعمننتائجاجملموعةالتجربة = 2  

 نتائجاالختبارالقبليمناجملموعةالضابطة = 1 

 نتائجاالختبارالبعديمناجملموعةالضابطة = 2 

 عدداالحنرافمننتائجاجملموعةالضابطة = ( )

 عدداالحنرافادلربعمننتائجاجملموعةالضابطة = 2 

 جمموععدداالحنرافمننتائجاجملموعةالضابطة = ∑ 

 𝑦2 = عدداالحنرافادلربعمننتائجاجملموعةالضابطةجمموع 

جمموعة وىي اآلتية بعرضالنتائج تلخصالباحثة الشابق، اجلدول توضيع وبعد
 التجريبيةوجمموعةعدداإلحنرافواإلحنرافجمموعةالضابطة،وىيكمايلي:

 (10) جدول 

  كمايلي:جمموععدداالحنرافوعدداالحنرافادلربعمناجملموعتني،مها

اجملمةعةالتجريبيةاجملموعةالضابطة

 جمموععدداالحنراف
    
 

جمموععدد
االحنرافادلربع

∑𝑦2 

جمموععدد
 االحنراف

   

جمموععدد
االحنرافادلربع

∑ 2 

45 2315 105 4875 
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 ،2.1<2.00<2،.3ووجدتالباحثة

حصلتالتجريبيةمقبولإذاكان"تاحلساب<تاجلدويل"تقريرت=

 "حصلتالتجريبيةمردودإذاكان"تاحلساب>تاجلدويل 

 = تاإلحصائي نتيجة 3.71وألن ادلعنوي ادلستوة نتيجة من %ىي2أكرب
ادلعنوي1.44 نتيجة من وخال1.26%ىي5وكذلكأكرب ." ألن هصتو

0
مردود، "

ه"
1

 استخدام أن وخالصتها البحثمقبولة. فروضىذا أي مقبول التعليمية" الوسيلة
 .فعالية"ادلسارادلاىر"لتعليمادلفردات
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 الفصل الخامس

 والتوصيات نتائج البحث

 نتائج البحث - أ

 فصلالرابع تستنتج الباحثة يف ىذا ال فصلسبق ذكرىا يف ال اليتج ئاعتمادا على النتا
والتوصيات عن استخدام ادلسار ادلاىر لتعليم ادلفردات يف روضة احلكمة  خالصة البحث

 لتعليم القرآن:

لتعليم ادلفردات يف روضة احلكمة  "ادلسار ادلاىر "  استخدام الوسيلة التعليمية خطوات .1
 :لتعليم القرآن جيوسوكو ماالنق

ابدأت الباحثة بالسالم والبسملة وسألت احلالة، مث قرأت الباحثة كشف احلضور  - أ
 .وسألت الباحثة من ادلفردات عن ادلادة اليت قد تعليم من ادلدّرسة

 . نيقبل تبدأ الدراسة قسمت الباحثة إىل جمموع  - ب

  . ليأخذ الوسيلة التعليمية "ادلسار ادلاىر"وأمرت الباحثة رئيس اجملموعة   - ت

 .شرحت الباحثة من نظام لعبة ادلسار ادلاىر و قرأت ورشة الذاكرة  - ث

 . تبدأ اللعبة، وشارفت الباحثة اللعبة  - ج

أن جييب ادلفردات عن االسم  بعض التالميذعندما اللعبة، ىناك ال يستطيع   - ح
 .ورشة الذاكرة أمرت الباحثة أن ينظر إىلمث، . 02-11واألعداد من احليوانات 

جييب  ت الباحثة عن اللعبة بالسؤال وخّلصدقائق،  5 وقبل اختتام يف حصة  - خ
 .التالميذ يف كل اجملموعة

 وختمت الباحثة الدراسة بالسالم وقراءة احلمدلة.  - د
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لتعليم ادلفردات يف روضة احلكمة  "ادلسار ادلاىر "  استخدام الوسيلة التعليمية فعالية .0
 :لتعليم القرآن

حصلت عليها التالميذ يف االختبار القبلى والبعدي، يتضح أن قدرة التالميذ يف 
استيعاب ادلفردات من جهة مفهوم معناىا مرتفعة بعد تعلمها باستخدام الوسيلة التعليمية 

أكرب من نتيجة ادلستوة  7.30اإلحصائي =  t"ادلسار ادلاىر". وجدت الباحثة أن نتيجة 
صتو ألن . وخال0.12% ىي 5وكذلك أكرب من نتيجة ادلعنوي  ...0% ىي 1ادلعنوي 

ه"
0

ه" مردود، "
1

الوسيلة " مقبول أي فروض ىذا البحث مقبولة. وخالصتها أن استخدام 
  .فعاليةالتعليمية "ادلسار ادلاىر" لتعليم ادلفردات 

 التوصيات - ب

الباحثة بعض ادلقًتحات البحث  البحث السابق، قدمتمن البيانات عن النتائج 
 تية: اآل

ينبغي على معلمي اللغة العربية أن يطبقوا الوسائل التعليمية يف تعليم ادلفردات لًتقية   .1
 استيعاب التالميذ على ادلفردات 

 الكتبأن يربط ادلعلم بني ادلادة حىت يستطيع التالميذ أن يطبقوا كل ما تعلموه يف   .0
 ادلدرسة

 أن يهتم ادلعلم كفاءة التالميذ ومستواىم بادلوضوع والوسائل ادلستخدمة. .7

أن يطّوروا ىذا البحث يف ادلدرسة األخرى أو يف ينبغي على الباحثني اآلخرين  .4
 مراحل األخرى.
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