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 الباب الثا.ي

  اإلطار النظري   

 الفصل األول : تعلم اللغة العربية

  .   تعريف اللغة العربية0

واحدة مع إنسان آخر  بشريوسيلة لالتصال  تصبحاللغة هي عناصر الصوت 

يف نقل أفكاره. الشيخ مصطفى الغالايين أن اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا 

التواصل الشصف   يستخدم لغة واحدة فقط. ولكن شخم يف  2العرب عن أغراضهم.

أيضا جيب إتقان لغة أخرى, غري اللغة األوىل "اللغة األم", لتمكني ا تصا ت من فهم  

يف حالة غري مباشر يطلب واحد لتعلم لغة أخرى أو لغة أجنبية.  01كل منهما اآلخر

 ة هي اللغة العربية.واحدة من اللغة األجنبية اليت يدرسها التالميذ يف املدرس

مطلقا, والتحفيز والتشجيع لتعلم اللغة العربية يف إندونيسيا هي ألغراض دينية, و ا 

لدراسة وتعميق تعاليم اإلسالم من مصادر ابللغة العربية, على عكس القرآن, احلديث 

القاعدة, كتب الرتاث وغريها. ومع ذلك, يف هذا الوقت أصبحت اللغة العربية جزءا من 

                                                           
الشيخ المصطفي الغالياني, جامع الدّروس العربية موسوعة في الثالثة أجزاء )منشورات المكتبة  العصرية  9 

 ص 5ه( 1٢1٢م 199٣بيروت –صيدا 
 10 Beti Mulu, Teori, Desain, Materi, Metode & Media Pembelajaran Bahasa Arab 

(Kendari: LPSK Quantum, 3477), hal. 7.  
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ملوضوعات اليت تتم تدريسها يف املؤسسة التعليمية الرمسية. وعالوهتا يف املؤسسة التعليمية ا

 اإلسالمية اللغة العربية   بد منه لتدريسه للتالميذ.

ولذلك, فإن اللغة العربية هي الشيء أ ية اليت جتب أن تكون مملوكة علي كل 

م الذي يتحدرون العربية كما شخم إلغراض مراجعة أو أسابيع لتعميق تعاليم اإلسال

 " 2(:19القرآن واحلديث وغريها من الكتب األصول. كما يف السورة الشوري:)

َنا إِلَْيَك قُاْرآانا َعَربِيًّا لِتُاْنِذَر أُما اْلُقَرىَٰ َوَمْن َحْوهَلَا َوتُاْنِذَر يَاْوَم اجْلَْمِع  ِلَك َأْوَحياْ َ  َرْيَب ِفيِه ۚ وََكذََٰ
 00اجْلَناِة َوَفرِيٌق يف الساِعريِ َفرِيٌق يف 

تعلم اللغة تظراي, هناك أربعة التوجه الرتبوي للغة العربية على النحو التايل: 

العربية لغرض فهم وفهم تعاليم الدين اإلسالمي. هذا التوجه ميكن أن تكون إما تعلم 

املهارات السليب )ا ستماع والقراءة(, وميكن أيضا تعلم مهارات النشطة )حتداث وكتابة(, 

تعلم اللغة العربية لغرض فهم العلوم ومهارات اللغة العربية. ومن املرجح أن وضع اللغة 

عربية كمادة أو موضوع الدراسة اليت جتب أن تلم أكادمييا هذا التوجه, تعلم لغة لتصلح ال

مهنة أو عملية أو واقعية, مثل القدرة على التواصل لفظيا ابللغة العربية لتصبح العمال 

املهاجرين والدبلوماسيني والسياح, بعثة جتارية, أو ملواصلة دراساهتم يف واحدة من البالد 

                                                           
  7(:٢6القران الكريم, الشوري )11 
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األوسطي, تعلم اللغة العربية لفهم واستخدام اللغة العربية كوسيلة للمصاحل الشرقية 

 09ا ستشراق, الرأمسالية, ا مربايلية, وهلم جرا.

قوائد اللغة( )  العناصر اللغوية, اليت تتكون من حنوي. العربية حييط نطاق التعلم 

 حدث والقراءة والكتابةواملفردات والنطق واإلمالء واملهارات اللغوية وهي ا ستماع وتت

 واجلوانب الثقافية الواردة يف النم الشفوي والكتاحمل.

 خصائم اللغة العربية  .9

أساسا, كل اللغة هي ا دواة ا تصا ت. يتطلب كل ا تصا ت فهم مجيع 

اجلهات الفاعلة يف التواصل. ولكن يف الزاوية األخرى, كل اللغة هلا خصائم اااصة هبا 

اللغات أخرى. اللغة العربية الك عدد يف ااصائم اليت ان مييزها مع اليت ايزها من 

اللغة العربية هي  00لغات أخرى. بعض ااصائم اليت از اللغة العربية ابللغة أخرى.

الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق  النقل. وحفظها 

   وما رواه الثقافة من منثور العرب ومنظومهلنا القران الكرمي واألحاديث الشرعية 

يتطلب بناء اجلملة التعريفي أي كلمة العربية تعين شرح العالقة بني الذات واملوضوع 

املسند. اللغة العربية ات زايرهتا دائما افرتاض أن وجود هذه الفكرة يف عقول أكثر أ ية 

                                                           
73 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rodakarya, 3470), hal. 10-04 
72 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rodakarya, 3470), hal. 51 
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تغيري أحوال أواخر الكلم  وأكثر ما يصدق فكرة أن يف العامل احلقيقي, إعراب هو

 ختالف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا, العمية والفصح, اللغات عمية 

املستخدمة للتفاعل شراء منزيل, وغريها. يف حني يتم استخدام والفصح يف احملافل الدولة 

صوات اليت األ 92الرمسية والعلمية واألكادميية والصحفية, وغريها م وغريها, العربية لديها 

يرمز مع رمز الصوت يف شكل رسائل اهلجعية. دمج كلمتني, كلمتني هلا معان خمتلفة, 

وأعربت يف شكل الكلمات اليت تظهر مثنة هو وأصبح مصطلح موحد ابللغة العربية, 

 تصرف هو حتويل األصل الواحد إيل أمثلة خمتلفة ملعاين مقصودة   حتصل إ  هبا.

 اللغة العربيةفردات مالفصل الثا.ي : 

 تعريف املفردات .0

املفردات بعض تعليم اللغة العربية. وتعليم اللغة العربية هي عملية نقل اإلعالم 

املتعلقة بتعليم اللغة العربية, وإحدهم عن املفردات. ولو تعليم اللغة العربية ليست ممارلة 

العربية. وهي  لتعليم املفردات, ولكنها إحدي الشروط األساسية يف جناح تعليم اللغة

إحدي عناصر اللغة اليت جتب أن تتقن علي متعّلم اللغة للحصول علي مهارات اإلّتصالة 

هبا. وينبغيها علي متعّلم اللغة العربية من األجانب يتعلمها ليحصل علي الكفاءة اللغوية 

 املرغوبة فيه. ولذلك مهم جدا لتعليم املفردات يف تعليم اللغةالعربية.
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عليم املفدردات من كلمتني يعين التعليم واملفردات. التعليم هو ويتكون لفظ ت

. والتعليم هو النشاط املّتصل 01نشاط نقل املعلومات من الكتاب أو املدّرس إيل املتعلم

. أما املفردات مسند إيل مفردات, 03بيناء وترقية فهم التالميذ وافكارهم يف العلم واملعرفة

. املفردات 02 تتكون من حرفني فأكثر وتدل علي معينوتقصد هبا اللفظة أو الكلمة اليت

. 02مجوعة من الكلمات اليت تعرف من قبل شخم أو مجاعة أو جزء من اللغة املعينة

املفردات من عناصر مهّمة يف تعليم اللغة العربية. إذا كان اإلنسان يريد أن يتعّلم اللغة 

أدوات محل املعين كما أهنا يف وقت  األجنبية فالبّد عليه أن يعرف املفردات. إن املفردات

اخر كوسيلة لتفكري. ألن املتكّلم يستطعون أن يفكر مث يعرب ما خطر يف ابله وفكره 

 .02بكلمات ما يريد

عند إندانج رومانغسية قلت أن املفردات هي :مجع الكلمات اليت تكون يف اللغة 

يف جمال العلوم واملعرفة  ورروة الكلمات عند املتكّلم أو الكاتب و الكلمات امليتخدمة

 .02وقائمة الكلمات املرتبة كالقاموس مع شرحها اختصارا

                                                           
  02, )مصر : املكتبة املصرية البيانية(, مب. تعليم اللغة العرية بني النظرية والتطبيقحسن شحانة,  01 

15 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

3441), h. 14 

 22(, مب. 0220, )الياض : دار الغايل, أسس إعداد الكتب التعلمية الغري الناطقني ابلعربيةانصر عبد الغايل,  12 
 91. مب. أساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي النحويل,  17 
 020(, مب. 0223أم القري,  , )مكة املكرمة : جامعةتعليم اللغة العربية بلغات أخري :أسسه مداخله طريقة تديسهحممود كامل الناقة,  18 

19 Endang Rumaningsih, Mahir Berbahasa Indonesia, ( Semarang: Rasail, 3440), h. 0-

74 
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ومن ا راء السابقة أن املفردات هي الكلمات اليت تدل علي معين وعنصر مهم 

لكي تقدر علي اإلتصال مع اللغة العربية. وتعليم املفردات هو نشاط نقل الكلمات أو 

 املدرس إيل التالميذ.املفردات من الكتاب أو الكتبة أو 

 أساليب شرح معين املفردات .9

هناك عّدة أساليب شرح معين املفردات اليت تستطيع املدّرسة أن تستخدمها لشرح 

 .91معين املفردات, منها

عرض شيء يدل علي معين الكلمة. مثل : يعرض املعّلم قلما أو كتااب عندما  (0

 يذكر كلمة قلم او كتاب.

احلركة. مثل : يفتح املعّلم أو تلميذ شيئا عندما الكلمة حركة اجلسم أو تقليد  (9

 "فتح"

 لعب دورا. مثل : يلعب التالميذ دور مريض ويفحصه طبيب. (0

ذكر املتضادات. مثل : إذا كان مدّرس يريد أن يعرف الكلمة " ابردة" فيذكر  (1

 الكلمة "ساخن".

                                                           
60  Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 

3441), h. 22 
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السيف" فيذكر  ذكر املرتادفات مثل : إذا كان املدّرس يريد أن يعّرف الكلمة " (3

 الكلمة "شاطيء".

تداعي املاين. مثل : إذا كان املدّرس يريد الكلمة " عائلة" فيذكر الكمة " زوج   (2

 وزوجة وأسرة وأو د....اخل".

ذكر اإلصل الكلمة. مثل إذا يريد أن يعّرف الكلمة "مكتبة" فيذكر الكلمة  (2

 اب...اخ(ا صلية  "كتب" وما يشتق من هذا األصل ) كاتب ومكتوب وكت

 شرح معين الكلمة العربية وذلك بشرح املقصود من الكلمة. (2

تعدد القراءة يف حالة وردود كلمة جديدة يف نم يقرؤه التالميذ ميكن تكليفهم  (2

بقراءة النم قراءة صامتة عدة مرات حيت يستكشف أحدهم معنها. وبذلك 

يذ مع تعدد مرات سكتسف التالميذ اجتاها إجيابيا حنو تعدد مرات القراءة. فالتلم

 القراءة يفهم أكثر.

البحث يف القاموس ميكن تكليف التالميذ يف املستوايت املتوسطة واملتقدمة  (01

 ابلبحث يف القوامس العربية لتوضيح معين الكلمة اجلديدة.

الرتمجة إيل لغة وسيطة وهذا أسلوب ميكن أن يلجأ إليه املعّلم لتوضيح معين  (00

 ل يف هذا األمر.الكلمة وعلي املعلم أ  يتعج



12 
 

 
 

تعليم مفردات اللغة العربية كما هي اللغة األجنبية حيتاج إيل أساليب شرح معين 

املفردات ليسهل التالميذ يف تعلميها. ألن به يستطيع التالميذ أن يفهموا وحيفظوا 

املفردات اجلديدة بسرعة وجيدة. ولذلك هناك عّدة أساليب شرح معين املفردات اليت 

 تخدم املدرسة يف عملية تعليم املفردات.تستطيع أن تس

تطبيق مدرس للغة العربية وسيلة الصورة يف تعليم املفردات. وهي إحدي أساليب 

شرح معين املفردات حبركة اجلسم أو تقليد احلركة. وتعطي هذه وسيلة الصورة فوائد علي 

ملية تعليم حتسني قدرة املفردات وأنشطة التعليم لتالميذ حيت تطبيقها فعالية يف ع

املفردات. ولذلك مهم جدا علي املدّرس أو املدّرسة إلختبار األسلوب الصحيح لشرح 

 معين املفردات يف تعليمها.

 الفصل الثالث : وسائلة  التعليم 

 تعريف وسيلة التعليم .أ

حبرفية كلمة الوسائل ابملعىن " الوسط, واسطة, أو مدخل" من اللتينية "  

فقال أيضا  90ميديوس" أما يف اللغة العربية هي الواسطة من املرسل إىل مرسل إليه. 

Gagne  هي مجيعة املقوم يف بيئة التالميذ لتحرك التالميذ أن يتعلموا وسيلةأن. 

                                                           
37Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, ( Jakarta: PT. Raja Grafinso Persada, 7002 ), h. 

2 - 0 
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التعليمية تستخدم يف مجيع املراحل التعليمية و مع مجيع التالميذ على  وسيلة

التعليمية على مرحلة تعليمية  وسيلةاختالف مستوايهنم العقلية.   يقتصر استخدام 

معينة دون أخرى , فهي ختدم أغراض التعلم يف املرحلة التعليمية املختلفة من مرحلة 

ا حىت املراحل التعليمية . و ختدم اهداف التأديب رايض األطفال إىل مراحل ا كثر تقدم

املهىن و التعلم الشعىي و تثقيف الكبار . وقديعتقد البعض أن استخدم الوسائل لتعليمية 

البصرية و السمعية لصور املتحركة و لصور الثابتة و التسجيالت الصوتية و استخدام 

 99.الرحالت و األشياء

 وظيفة وسيلة يف التعليم والتعلم .ب

جيب   وظائف وسيلة لغرض التدريس حيث املعلومات الواردة يف تلك وسيلة   

لذلك ميكن أن  يف شكل أنشطة حقيقية يف العقل أو عقليا أو أن تشمل التالميذ الطيبني

 90حيدث التعلم.

 Bahan Ajar Mediaيف الكتاب  ( 9112كما ما استشهد عليور ) 

Pembelajaran Gerlach & Ely (Ibrahim,et.al., 1003) القدرة اثبتة :هي على النحو التايل 

 و  املثال  الكائن مرسوم أو احلادث وإعادة إرجاع كائن حفظ كن أن ميسك وامعىن 

هذا يعين أن الوسائط ميكن عرض  القدرة التالعبية ومت تصويره. مسجل صورت و
                                                           

 دار اإلبتدائية المدرسة في الخامس الصف البطاقات وسائل باستخدام التعلم نتائج حسينتليندا أسناواتي,  66 

 16ص  6012, كندارى الحكوميةكلية مية االسال الجامعة, كندارى المخلصين
32 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran,  (Jakarta: Rajawali Pers, 3440),  hal.70 
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 حسب احلاجة املثال: األحداث مع أنواع خمتلفة من التغيريات الكائنات مرة أخرى

هذا يعين أن وسائل  القدرة التوزيعية والعرض ميكن أن تتكرر. اللون سرعته و حجمها و

 يف عرض واحد يف وقت واحد املثال: العدد الكبري اإلعالم ميكن أن تصل إىل اجلماهري

 91البث التلفزيوين أو اإلذاعي.

 على النحو التايل:نزيد من التفصيل وظيفة وسيلة التعليم اكن وصفها  

 صورة و بطريق الصور و األحداث اليت حدرت يف املاضي. تقدمي األشياء املوجودة

 مراقبة املكان أو األحداث اليت يصعب زايرهتا أو وسيلة األخرى. فيديو اخنفاض و فيلم و

 يصعب مساع الصوت فيديو حلياة النمر يف الغابة. أو ممنوع املثال : خطري جيد ألنه بعيد و

 وهلم جرا. تسجيل معدل ضرابت القلب التقاطه مباشرة مع األذن

تسهيل  لديها أيضا وظيفة كبرية جدا يف وسيلة التعلم اىل جانب ذلك 

 يساعد على تسهيل التعلم مدرس أو حماضر يف أنشطة التعلم. هذه الوظائف هي التالميذ

بسبب  جتربة أكثر واقعيةتوفري  ومساعدة املعلمني أو احملاضرين يف التدريس. للتالميذ

إعطاء اجلذب علي للتالميذ حيت الدرس  ميكن تفسريها لتكون ملموسة. األشياء اجملردة

حبيث ضعف  كل احلواس التالميذ ليس يضجر. ميكن لوسائل التعلم أيضاا تنشيطها

                                                           
30 Aliwar, Bahan Ajar Media Pembelajaran. (Kendari: CV.SHADRA,3440), hal.30 
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واهتمام  مزيد من ا هتمام ميكن أن تكون متوازنة من قبل قوى حسية أخرى. احلواس

 93عامل النظرية بواقعه. ميكن أن توقظ يف التعلم.التالميذ 

واملعلمني يف عملية  يف تعلم اللغة العربية. الدورة الوسيلة يساعد التالميذ كثرياا 

 .التعلم

وسيلة التعلم هي وسيلة اليت استخدامها لتحسني قدرة املفردات. إذن رأييت عن 

التالميذ علي أشكال احلروف إيل جانب هذه الوسيلة اكن أن سهل املعلم للمعرفة 

والرموز واأللوان وتكون اليت استخدامها كأداة للمعرفة أسم األمساء أو األفعال املوجودة 

حوهلا. هذه الوسيلة اقتصادية وسهلة ا ستخدام. وميكن أن خيتلف استخدامها يف أنواع 

 .خمتلفة من األلعاب اليت ميكن تكييفها مع املواد اليت يتم تدريسها

 أنواع وسيلة التعليمج. 

 الوسيلة السمعية .0

الوسيلة السمعية هي وسيلة تعتمد علي قدرة الصوت. وأنواع الوسائل السمعية 

 92مثل اإلذاعة واهلاتف واحملمول او جهاوز تسجيل.

 

 
                                                           

35 Aliwar, Bahan Ajar Media Pembelajaran, (Kendari: CV.SHADRA,3440), hal.31 
32 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Cet. III, 

Jakarta, PT. Rineka Cipta Agustus 3442) 730  ص  
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 الوسائل البصرية .9

وتتكون هذه الوسائل  92الوسائل البصرية هي وسائل تعتمد علي قدرة البصر.

البصرية, من الوسائل البصرية الصامته, مثل بطاقة الذاكرة وصورة وملصق. 

 الوسائل البصرية املتحركة والسينما الصامتة واحملاكاة.

 تعريف الوسائل السمعية والبصرية .0

الوسائل السمعية البصرية هي ادوات يستخدمها املعلم لتساعد التالميذ يف التعلم 

مع والبصر. وأنواع الوسائل السمعية والبصرية مثل : التلفزيون والفيديو حباسة الس

 92والفلم.

 الفصل الرابع: وسيلة الصورة 

 تعريف الصورة .أ

الصورة هي الشكلة البصرية اليت تستطيع أن تستنيغ كل اإلنسان عن نظر     

الصورة هي  KBBIيف املعجم  92.كوجود اإلنتقال عن املنظر, و األمساء, و بيئة احلياة

الصورة هي صورة غري مسقطة وجدت يف   أن يقول Oemar Hamalikاخبار او اخنفاض. 

                                                           
 02مب.  Media Pembelajaran, نفس املرجع 92 

31  Hadi Machmud, Media Pembelajaran, (Cet. I. Desember 9112)  011-20 .مب 
69  Cece Wijayadan A. Tabrani Rusyan, Kemampuan Dasar Guru dalam Proses 

Belajar Mengajar, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 7003 ), h. 704 
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الصورة يف عام   له معىن و تعليق وتفسريه  01كل مكان جيد يف األطفال وكذلك الكبار.

 ااامب.

لألطفال  الصورة اكن استخدامها كوسيلة تعليمية ولديهم قيم تعليمية ولذلك, 

فاءة يف املدرسة. أما ابلنسبة لقيمة الصورة يف التعليم, على النحو وميكن أن تدرس بك

الصورة ملموسة  من خالل صورة التالميذ ميكن أن نرى بوضوح شيء يتم  التايل:

الصورة تتغلب على الزمان واملكان مثل ميكن أن يكون  مناقشته أو مناقشته يف الفصل و

ودرس يف أمريكا و الصورة تتغلب على  صورة معبد بوروبودور أدانه ميكن أن يكون حتت

ابلعينني قدم  عدم قدرة احلواس اامس البشرية أمثلة على األشياء الصغرية ميكن رؤيتها

ميكن استخدامها لشرح املشكلة بسبب ذلك جلميع  اايال حبيث ميكن رؤيتها بوضوح و

واء لألفراد سهل ا ستخدام س صورة سهلة احلصول عليها ورخيصة و الدروس املدرسية و

 00وجملموعات التالميذ.

من هذه التعريفات , ميكن ا ستنتاج أن اإلعالم هو شيء يوجه الرسائل وميكن 
أن حيفز األفكار واملشاعر واستعداد اجلمهور )التالميذ( حىت يتمكن من تشجيع عملية 

 .التعلم عند التالميذ

                                                           
٣0 Nurseha Ghazali dkk, Media Pembelajaran, (Makassar: MEMBUMI Publishing, 

3440),  hal.775-772 
٣1  Oemar Hamalik, Media Pendidikan, (Bandung: PT. CITRA ADITYA 

BAKTI,7000), hal.22-20 
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 هي الصورةأما تعريف وسيلة الصورة, قال جج سوجاين و ترباين روشان: إّن 

 عن أنّ  ,كوجوداإلنتقال نظر عن اإلنسان كل تستنيغ أن تستطيع اليت البصرية شكلة

 بيئة و ,األمساء و ,املنظر Arief Sadiman, و ,استخدام اليت العامة الوسيلة هي الصورة

 وسائل تعريف .مكان كل يف وتتمتع ,تفهم أن تستطيع اليت العامة اللغة قال و .احلياة

 .التالميذ حفظ إىل حتكم أن و فهم إىل تسرع تستطيع أن البصرية كوسائل الصور

 09.الواقعي ابحلال املادة ويرتبط ,التالميذ املطلوب تنشأ أن ,أيضا تستطيع البصرية

 الرسالة ليتواصل العامل التعليمية نادة اإلرتباط الصورة الصورة هي وسيلة

Sadiman Arif  لتبني التالميذ تساعد أن الصور وسائل .التالميذ إىل املدرس وقال من 

 00.بواضح نظر أن تستطيع مسألة املقوم يف بني القرينة حىت ,فيها املعلومات

 هي : الصور وسائل عن ااالصة ,كذا أساس على
 .استخدامها يف البصري بشكل التعليم وسائل من واحدة

 وسيلة الصورة عناصر .ب

 ااط  .أ

 .أخرى نقطة إىل واحدة نقطة من السحب أو اادش خالل من تتكون

 املنقطة, وعدم ااطوط ,املستقيمة و املنحنية ااطوط .خمتلفة األشكال فيها
                                                           

 ۰1۱مب,  املرجع السابق, ٣6 
٣٣ Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, ( Jakarta: PT. Raja GanfinsoPersada, 7002 ), 

h. 07 
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 يسمى ملا املتنوعة الطبيعة أبن ختلق اإلنطباع أن سطر كل .انتظام, وغريها

  احلخط.

 احلقل   .ب

مستوى ااط الذي التقىقا عدة شكل هذا   احلقل يف شكل سطح

 ومستطي الة املنحنيمجاين.هلندسي مثلث, مربع, اجملال,جماجليد لال

 شكلالج.  

أربعة جوانب أدرك احلقل املوحد حتديد ا نطباع وطبيعة كائن من من  فيها

مادة نادة خشنة , من الكائنات .املثالامللمس نربة الظالم الضوء و اللون و 

 .ا نطباع أرقل من حمكم بدقةيعطي 

 اللوند. 

وهي األمحر و األصفر و األزرق. , فيها رالرة أنواع من األلوان األساسية

حلصول على أنواع خمتلفة من األلوان من خالل عملية  , من األلوان الثالرة

, ألوان الصغار والكبار األلوان فيها .إن األلوان تعطي انطباعا معينا االط.

األلوان الداكنة  األلوان الزاهية.ااافتة و األلوان و األلوان الداكنة, و الزاهية واأللوان 

  األلوان الزاهية أن تعطي ا نطباع للضوء., وإ  ايل إىل إعطاء ا نطباع من وزنه
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 النسيجه. 

, املثال, امللمس ااشن .ااام على حنو سلس,   توجد هو سطح اجلسم

مثل الزجاج و , و أوراق, و الشجرة. ملمس انعمالواردة يف خشبية اجلذعية 

يف تصوير األشياء, أن يكون القوام ضوء مثري لإلعجاب و  .البالستيك و الورق

 .األوزان الثقيلة

 نغماتو. 

جانب املظلم و مباشرة أو غري مباشرة و فيها األشياء اليت ضرهبا ضوء 

منالدهاء حتديد جانب اليت يتم حتديدها , احد من تصوير األجسام .املشرق

املظلم و الضوء هو الصحيح. هذا الشكل أفضل إىل قدرة اإلجتماعية, ليتفاعل, 

و ليتفكر السريع من خالل لعبة لتطلب الذوج بني الصورة و املفردات. أما 

 ااطوات يف استخدام وسيلة الصورة فهي :

 يعرض املعّلم على املوضوع .0

 يكتب املعّلم عن املادة .9

 م عن املفرداتيقرأ املعلّ  .0

 يتعارف املعّلم عن املفردات املقارنة ابملادة .1

 يرشد املعّلم إىل تالميذ أن حيفظوا املفردات بفصيح .3
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 يرتجم املعّلم ملفردات اليت حفظوا التالميذ .2

 يسأل املعّلم إىل التالميذ بيتناوب عن املفردات اليت حفظهم  .2

 من اسنان التلميذانيقسم املعّلم التالميذ إىل أربعة أقسام, كلهم تكون  .2

يعطي املعّلم الواجبات يف كل فرقة , يعين املفردات ابلغة اإلندونسية. مث   .2

كلهم يسأل أن يطلبوا الصور و مع املفردات املناسبة ابملفردات اليت 

 يعطيها.

.يسأل املعّلم إىل فرقة اليت يقابل الصور و املفردات املناسبة , لكي  يكتب 01

اليت أسرع أن يقابل يعطي هدية, إذا كل فرقة  يقابل  على السبورة, و الفرقة

 01الصور مع املفرداهتا و يكتبون, مث يقرئون كلهم.

 املزااي وسيلة الصورة والنقصانه .ج

 أن املزاايت وسيلة الصور يعين :

 أ. احملسوسي, الصورة الواقعي عرض إىل املسألة

 ب. ابلصور تستطيع أن تفصل قصر املالحظة 

 سهل أن و جد و يستخدام, و يسريج. الرخيم و 

                                                           
٣٢ Kokom, Komalasari, Pembelajaran Kontekstual, (Bandung: PT Refika Aditama, 

3474), h 15 
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 ه. صاع النسيب, عرف التالميذ عن الصور اليت يعطي املدرس.

 و النقصانه يعين :

 أ.   بد الصورة األصلية 

 11ب.    ئق لفصل الكبري

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                           
٣5 Ghazali, Nurseha, Dkk, Media Pembelajan, Membumi, (Publishing, Makassar, 3440), h.0 
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 الفصل الرابع : مستوي البحث

لتجّنب طيق الألصل, يطلب الباحث ابلبحث السابقا. من نتائج البحث من 

 السابقا, حصلت بعض املشكالت املتعلقة املشكالت اليت تنظيفها وهي:

حتسني املفردات العربية ابستخدام وسيلة البطاقة. هذا البحث الذي أجراه رزقي  .أ

من اجلامعة ا سالمية احلكومية سوانن أمبيل  التالميذسوليستيو عاملية, وهو 

. ويشري البحث إىل أن تنفيذ وسيلة ابلطاقة كوسيلة للتعلم 9100سورااباي يف عام 

املفردات العربية الق الوضع الطيف حيت التالميذ  متحّمس يف املشاركة يف هذه 

 02العملية وحتّصل حتسني عالية جدا.

اإلبتدائية  املدرسةردات العربية يف الفصل الثامن تطبيق طريقة احلفر يف حتسني املف .ب

اجلامعة ا سالمية  التالميذ فودنغ ابنتول يوجياكرات. جيعل الباحث احلكومية

. والباحث أنه بعد تطبيق طريقة التدريبات 9100احلكومية سوانن كليياغا عام 

 02منوذج املثقاب.

ذ الفصل ااامس يف املدرسة حتسني نتائج التعلم ابستخدام وسيلة البطاقات لتالمي .ت

والطلبة   أسناوايتمن قبل ليندا  هذا البحث . اإلبتدائية دار املخلصني كندارى

                                                           
  9100, سورااباي, بطاقةال يلةوس ابستخدامحتسني املفردات العربية  ,عامليةرزقي سوليستيو  ٣2 

ابنتول  فودنغ احلكوميةاإلبتدائية  املدرسةالثامن  فصلتطبيق طريقة احلفر يف حتسني املفردات العربية يف النورول عين,  ٣7 
 9100, يوجياكرات, يوجياكرات
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. وتنم الدراسة أنه 9102يف عام   كندارىكيندارى اجلامعة اإلسالمية احلكومية  

 01.321إىل  00.911يف القسم األول حيصل على نتيجة من القيمة ارتفعت 

 02. وهذا يعين أن حبثها زايدة.22.3هو أخي قيمته ونتائج هذه الدراسة 

من الثالرة األحباث السابقة كما ذكر, هناك أوجه تشابه مع البحوث اليت   

سيقوم هبا املؤلف, وهي العربية حتسني املفردات من خالل الطبقة الوسائط صورة. ولكن 

لنتائج اد دراستها. من الثالرة, فإن أاي من هذه الدراسات يف الواقع نفس املشكلة املر 

الدراسات األوىل والثانية, التشابه يكمن يف مفردات اللغة العربية. حبوث حتسني أجرته 

رزقي سوليستيو عامليي غري نريد فقط أن نعرف كيف كبرية يف زايدة املفردات العربية يف 

 املدارس الثانوية. هذا البحث هو اختصامب شخصية املعلم.

من العرض كان فوق واضحة حول أوجه الشبه وا ختالف بني األحباث وسيتم 

ذلك مع نتائج الدراسات اليت مت القيام به. ولذلك, فإن دراسة بعنوان "حتسني قدرة 

بوطن  الثانوية املنّورةوسيلة الصورة الفصل الثامن يف املدرسة  ابستخداماملفردات العربية 

ب املشاكل اليت ستدرس ليس ا زدواجية يف الدراسات األوسطي ". وميكن أن يتم بسب

 السابقة.
 

                                                           
 ااامس يف املدرسة اإلبتدائية دار املخلصني فصلالبطاقات لتالميذ ال يلةحتسني نتائج التعلم ابستخدام وس ليدا أسناواتي, ٣8 

    6012 ,كندارىاجلامعة اإلسالمية احلكومية  , كندارى


