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 الباب الثاين

 اإلطار النظرى

 الفصل األول : عرض االدب

اليت تعترب ذات صلة بتحسُت نتائج التعلم ابستخداـ  من األحباث اليت مت إجراؤىا ك

 كما يلي:  واالسًتاتيجيات ى كاألساليب ك يلةرلموعة متنوعة من الوس

بطاقات احلركؼ يف تعلم  يلة( يف حبثو بعنواف استخداـ كس0212دمحم إرخم ؾ. ) . 1

 SDNالثاين يف  فصلال تالميذالنص اجلاكم كمحاكلة لزايدة الدافع التعليمي ل

Torongrejo 02 بطاقات  يلة، مدينة ابتو. تشَت نتائج حبثو إىل أف استخداـ كس

الثاين يف  فصلال تالميذاحلركؼ يف تعلم النص اجلاكم أف يزيد من الدافع التعليمي ل

SDN Torongrejo 02  ،Batu رؤية الدليل النوعي من اجلو الطبقي الذم يصبح .

ركح التعاكف مع اجملموعة. بينما رؤية الدليل النوعي من نتائج  أكثر نشاطنا ك

 زادت يف كل دكرة. اليت تالميذاختبارات تعلم ال

 ةحث دمحم إرخم ؾ. يكمن يف استخداـ الصور الفركؽ يف التعلم ادلنفذ يف اب     

بتعلم  ، بينما يقـو الباحث تالميذاإلعالمية كحتديدان لزايدة دافعية التعلم لدل ال

للمفركدات العربية. ابإلضافة إىل ذلك ، يكمن االختالؼ أيضنا يف  ءالفهم القرا
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مدينة ابتو ،  SDN Torongrejo 02حث فردا يف فقد مت إجراء اب مكاف البحث ،

 .اإلبتدائية األمانة صليليدرسة ادلحبثنا يف  ةبينما أجرل الباحث

 Flash)البطاقة ادلصورة  يلة( يف حبثو بعنواف فاعلية استخداـ كس0212. حنيساف )0

Card) السابع من  فصليف إدخاؿ ادلفردات العربية يف طالب الSMP 

Muhammadiyah Parepareفالش كارد  يلة. تظهر نتائج حبثو أف استخداـ كس

السابع من  فصلالتعليمية فعاؿ يف إتقاف ادلفردات العربية كاستخدامها يف طالب ال

SMP Muhammadiyah Parepare.  يتضح من احلساب اإلحصائي لػt-test  أف ىناؾ

على إتقاف ادلفردات  الصورةقات ادلزكدة ببطا يلةاستخدامنا فعاالن لبطاقات الوس

ىي  tاحملمدية. من احلساب ، تكوف قيمة  SMPالسابع من  فصلالعربية لطالب ال

t = (0.201 ))قيمة جدكؿ  tأكرب من جدكؿ  t-countحبيث تكوف قيمة  0.8.2

 )فرضية بديلة(. Haشلا يؤدم إىل قبوؿ 

ة يف منهج البحث ، أم يكمن االختالؼ يف التعلم الذم مت إجراؤه يف ىذه الدراس

ىل ذلك ، الكمي )اإلحصائي( بينما يستخدـ الباحث ادلنهج النوعي. ابإلضافة إ

 SMP، فقد مت إجراء حبث حنيساف يف  ةمكاف البحث يكمن االختالؼ أيضنا يف

Muhammadiyah Parepare اإلبتدائية األمانة درسة ادلحبثنا يف  ة، بينما أجرل الباحث

 .صليلي
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أشجار اإلصلاز يف  ك ة( يف حبثها بعنواف بطاقات الصور 0210نوفيتا سارم ). بوترم .

 ةتعلم بطاقة الصور  يلةتعلم قراءة الشخصيات اجلاكية. تؤدم نتائج حبثو كاستخداـ كس

كتعزيز شجرة اإلصلاز إىل حتسُت القدرة على قراءة األحرؼ اجلاكية لطالب الفئة 

 panyigegة قراءة األحرؼ اجلاكية مع ، كخاص Negeri Pondokالرابعة من طالب 

wanda  عالمة التغيَت الساكن يف هناية مقطع لفظي (. يتضح من خالؿ زايدة(

 يف ذلك مالحظة ديكن. اجلاكم النص قراءة على الطالب قدرة درجاتمتوسط 

لطالب الذين يقرؤكف النص ا قيمة متوسط كاف ، الدكرة قبل ما أك األكلية الظركؼ

٪ يف الدكرة الثانية ، كزاد 71.1٪ مع اكتماؿ كالسيكي بنسبة 2..7اجلاكم 

 بنسبة الكالسيكي االكتماؿ ك ٪8..8 إىل اجلاكم النص قراءة قيمةمتوسط 

.7.7.٪ . 

يكمن االختالؼ يف التعلم الذم مت إجراؤه يف ىذه الدراسة يف تعزيز شجرة حتصيل 

بتعلم ادلفردات العربية. ابإلضافة إىل ذلك ، يكمن  ةبينما يقـو الباحثالنص اجلاكم 

 فصلحنيساف يف طالب ال ةحثابال، فقد مت إجراء  ةاالختالؼ أيضنا يف مكاف البحث

ية األمانة ئداتباإلدرسة ادلحبثنا يف  ةالرابع من بوندكؾ نيجرم ، بينما أجرل الباحث

 الثالث. فصلصليلي لل
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يف التعلم بطريقة برايل  احلجائيوبطاقة  يلةبعنواف استخداـ كس (0210)ليلي فردا . 4

للعاـ  SLB Negeri Semarang يف SDللمكفوفُت  حجائيوكتعديلها ، احذر من كتابة 

ادلكفوفُت  تالميذتظهر نتائج جيدة. ىناؾ زايدة يف قدرة ال 0211/0210الدراسي 

ادلكفوفُت يف  تالميذلوؾ التعليمي للعلى قراءة احلركؼ اذلجائية كديكنهم تغيَت الس

الدرجات يف دكرة االختبار األكىل اجتاه أفضل. يتضح ىذا من خالؿ نتائج متوسط 

 .28الدرجة إىل ، يف الدكرة الثانية ، زاد متوسط  28كىو 

 ء مت إجرايتال ةفردا يف تصميم البحث ةحثمع اب ء مت إجرايتال ةتكمن أمهية البحث

بياانت ، أم استخداـ تصميمات البحث اإلجرائي يف الفصل كتقنيات مجع ال

 توثيق. مالحظات ك مقابالت ك كتقنيات مجع البياانت يف شكل اختبارات ك

فاردا ، يتم تطبيق تعلم برايل  ةحثيكمن االختالؼ يف التعلم الذم يتم إجراؤه ، يف اب

تعلم ادلفردات العربية. ابإلضافة إىل ذلك ، يكمن االختالؼ  ة، بينما يطبق الباحث

 SDLB Negeriيف  ء مت إجرايتال ةالبحثىي ، أحدىا  ةأيضنا يف موقع البحث

Semarang صليلي األمانةاإلبتدائية  درسة ادلحبثنا يف  ة، بينما أجرل الباحث. 

 استخداـ ألعاب ( حوؿ أتثَت0210من جامعة التعليم يف إندكنيسيا ) افريلياف .7

بطاقات الرايضيات يف حتسُت القدرة على فهم رموز األرقاـ لدل الطالب الصم فئة 

D1 SLB B قيمة االختبار القبلي للفئة الضابطة األرقاـ. كاف متوسط  بودم نوراف
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. عالكة على ذلك ، يف الفصل 72، كاليت زادت يف االختبار البعدم مبقدار  47

كزاد يف االختبار الالحق بعد  47درجات االختبار القبلي التجرييب ، كاف متوسط 

 .28.27ادلنزلية بنسبة يلة استخداـ الوس

، أم  ةيف موضوع البحث افريلياف ةحثمع اب ء مت إجرايتال ةتكمن أمهية البحث

 ةالبطاقات ادلستخدمة. يكمن االختالؼ يف تصميم البحث يلةكس الطالب الصم ك

كالقدرات ادلطلوب حتسينها كتقنيات مجع البياانت. استخدمت الباحثة تصميم 

 عملي صفي ، بينما استخدمت براتوم أبريلياان تصميمنا جتريبينا. ةحثاب

يف الطالب  افريلياف ةحث، فقد مت إجراء اب ةيكمن االختالؼ أيضنا يف مكاف البحث

بودم نوراين ، مدينة سوكابومي ، بينما أجرل  D1 SLB Bالصم يف الفصل 

 .اإلبتدائية األمانة صليليدرسة ادلالباحثوف حبثنا يف الصف الثالث 

الؼ مع البحث بناءن على مراجعة األدبيات أعاله ، التمييز بُت أكجو التشابو كاالخت

 ، على النحو التايل: ةالذم أجراه الباحث

 معادلة فرؽ عنواف اسم رقم
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دمحم إرخم ؾ.  .1
(0212) 

 يلةاستخداـ كس
بطاقات احلركؼ يف 
 تعلم النص اجلاكم 

كمحاكلة لزايدة 
الدافع التعليمي 

الثاين  فصلال تالميذل
 SDNيف 

Torongrejo 02  يف
 ابتو

 

التعلم ابستخداـ 
 البطاقة يلةكس

 يلة. استخداـ كس1
 بطاقة الرسالة

. تعلم النص 0
اجلاكم كمحاكلة 

 لزايدة

 الدافع التعلمي  .. 
ايدة دافعية التعلم ز 

لدل الطالب 
بينما يقـو ،

الباحث بتعلم 
الفهم القرائي 

 للمفركدات العربية

 

ىانيساف  .0
(0212) 

 

فاعلية استخداـ 
بطاقة الصورة  يلةكس

يف إدخاؿ ادلفردات 
 فصلالعربية يف ال

 SMPالسابع طالب 

Muhammadiyah 

Parepare 

 يلةاستخداـ كس
 ةبطاقة الصور 

 

منهج البحث  -
الكمي 

)اإلحصاء( بينما 
 ةأجرل الباحث

 منهجنا نوعينا.

 SMPأجريت يف  -

Muhammadiy
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 ah Parepare  ،
بينما أجرل 

حبثنا يف  ةالباحث
درسة ادل

اإلبتدائية 
 األمانة صليلي

 

نوفيتا  فوترم ..
سارم 

(0210) 

 

البطاقات ادلصورة 
كأشجار اإلصلاز يف 

تعلم قراءة 
 الشخصيات اجلاكية

 

 يلةاستخداـ كس
 ةبطاقة الصور 

 

. استخداـ بطاقات 1
كأشجار  ةالصور 

 اإلصلاز

 . تعلم قراءة0
 األحرؼ اجلاكية

يف غضوف ذلك 
 ة، أجرل الباحث
تعلم ادلفردات 

 العربية.

ليلي فاردا  .4
(0210) 

 

 يلةاستخداـ كس
يف  احلجائيوبطاقة 

تعلم طريقة برايل 
كتعديلها احذر من 

استخداـ بطاقة 
 يلةكس

 

ردا يُدر ِّس حبث فا
طريقة برايل ، كيقـو 

بتدريس  ةالباحث
 ادلفركدات.
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 احلجائيوكتابة 
للتعرؼ على 

 احلجائيواحلركؼ 
للمكفوفُت يف 

ادلدارس االبتدائية يف 
SLB  بوالية

Semarang  للعاـ
األكادديي 

0211/0210 

 

 

براتيوم  .7
 أبريلياان

(0210 

 

أتثَت استخداـ 
بطاقات الرايضيات 
يف حتسُت القدرة 
على فهم الرموز 
العددية لدل 

 الطالب الصم فئة

D1 SLB B Budi 

Nurani Sukabumi 

City 

 

استخداـ بطاقة 
 الصورة

 

 ةتصميم البحث
كالقدرات ادلطلوب 

حتسينها كتقنيات مجع 
البياانت. تستخدـ 

 ةحثالباحثة تصميم اب
عملي يف الفصل ، 

براتيوم بينما تستخدـ 
تصميمنا  أبريلياان

 جتريبينا
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 1.1اجلدوال 

ا هتأف األحباث اليت أجرا ، استخالص النتائج السابقةبناءن على مراجعة األدبيات 
ا ةالباحث من خالؿ  ىذا البحث شلتع للغاية للقياـ بو. لذلك ، ةالسابق مل يتم إجراؤىا أبدن
ادلساعدة يف حتسُت مهارات اللغة العربية  كمحاكلة  ةالبحث على بطاقات الصور  تركيز

 .يليبتدائية األمانة صلإلدرسة اادلالثالث يف  فصللطالب ال

 بطاقة الصورة وسيلةالفصل الثاين : 

 اإلعالـ التعليمية كسيلة. طبيعة 1

اإلعالـ التعليمية ذلا دكر مهم يف عملية التدريس كأنشطة التعلم. مع كجود  كسيلة

التعلم بشكل متزايد. من ادلتوقع  اإلعالـ ، سيتم الشعور بفوائد أنشطة التدريس ك كسيلة

دكد أتثَت إجيايب ، مثل ظهور عملية تعلم أكثر مالءمة ، كر  كسيلةأف يكوف الستخداـ 

اإلعالـ ،  كسيلةالفعل يف عملية التدريس كالتعلم ، كحتقيق النتائج ادلثلى. احلديث عن 

على االجتاه ذم الصلة  وسيلةابلطبع ، لو رلاؿ كاسع. لذلك ، ستقتصر مشاكل ال

 التعلم. كسيلةابلتعلم ، أم 

غوية ، اإلعالـ أتيت من الالتينية ، كىي صيغة اجلمع للوسيط. من الناحية الل كسيلة

أك مقدمة دلصدر الرسالة دلتلقي  لةاإلعالـ كسيطنا أك مقدمة. كىي كسي كسيلةتعٍت 

ىي أم شيء يتم استخدامو   يلةالرسالة. كيف الوقت نفسو ، يف ادلصطلحات ، فإف الوس

كقناة لنقل الرسائل أك ادلعلومات من مصدر كاحد إىل مستلم الرسالة. ديكن نقل ىذه 
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 وسيلةاءات الصوتية كادلرئية كادلسموعة كادلرئية. جيادؿ جاين نأف الالرسائل من خالؿ اإلدي

 : Cece Wijaya, dkk, 1991 ) ىي نوع من ادلكوانت يف بيئة الطالب أف حتفز التعلم.

يف حُت أف التعلم ىو عملية أك طريقة أك إجراء جيعل الناس أك الكائنات احلية    .(137

 يلةالتعلم ىي الوس يلة. لذا فإف كس(Big Indonesian Dictionary  ،2005: 17)يتعلموف 

الطالب حبيث يتم حتقيق  ادلستخدمة يف عملية التعلم لتوجيو الرسائل بُت ادلعلمُت ك

 كسيلة التعلم ىي يلة( أف كس.022أىداؼ التدريس. كما كرد يف كزارة الًتبية الوطنية )

 : Hairuddin,2008 ) داؼ تعليمية معينة مت كضعها.تعليمية تستخدـ خصيصنا لتحقيق أى

7 ). 

كسائل اإلعالـ التعليمية ليست غريبة على التعليم. جيب أف يكوف ادلعلم قادرنا 

التعلم ، من أجل إنشاء عملية تعليم كتعلم  على إجرائو كتطبيقو يف عملية التدريس ك

لوجود ادلعلمُت ، مثل التعلم  التعلم كبديل كسيلةفعالة. ابإلضافة إىل ذلك ، استخداـ 

عن بعد. ابلرغم من كجود العديد من األشياء اليت ال تستطيع كسائل اإلعالـ القياـ هبا ، 

 يلةمع ذلك ، على األقل مع كجود كس مثل: تصميم التعلم ، كحتفيز الطالب كغَتىم. ك

من  ليست مثالية.التعلم ، ال يزاؿ من ادلمكن أف تتم عملية التعلم ، على الرغم من أهنا 

التعلم يف عملية التدريس اجلوانب النفسية حبيث حتدث  كسيلةادلتوقع أف ديس كجود 

 Dadan Djuanda, 2006 )التعلم لدل ىؤالء الطالب. مثل رأم سددياف عملية التدريس ك



 

11 
 

التعلم ىي أم شيء استخدامو لنقل الرسائل من ادلرسل إىل ادلستلم حبيث  يلةكس  (102 :

 انتباىهم حبيث حتدث عملية التعلم. أف حتفز أفكار الطالب كمشاعرىم ك

صورة ىي كسيلة تعليمية استخدامها كوسيلة دلمارسة مهارات التحدث. ال وسيلةال

 ائد كبَتة لعملية التدريس.السعر رخيص كلو فو  ك ةالصور  كسيلةمن السهل احلصوؿ على 

التعلم ىي شكل من أشكاؿ ادلعدات أك  كسيلةلذلك من الرأم أعاله االستنتاج أف 

الطريقة أك التقنية ادلستخدمة لنقل الرسائل ، شلا يساعد على تعزيز ادلادة التعليمية ، 

ىذه  حبيث حتفز أفكار الطالب كمشاعرىم كانتباىهم كاىتماماهتم يف التعلم. عملية. يف

 .وسيلةاحلالة يكوف مستلم الرسالة طالبنا. لذلك ، ال ينبغي فصل التعلم عن استخداـ ال

 

 

 التعلم يلة. أنواع كس0

 أ. احلواس ادلاصة    

السمعية   وسيلةىي ال يف أربعة ، ك وسيلةبناءن على حواس االستيعاب ، يتم جتميع ال

الصوتية  وسيلةال 2ادلتعددة . وسيلةال ك البصرية  السمعية ك وسيلةال ادلرئية  ك يلةالوس ك

ىي كسيلة تستخدـ لنقل الرسائل أك ادلعلومات عن طريق توجيو حواس ادلستمع ، مثل 
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 وسيلةما إىل ذلك. تستخدـ ىذه ال الراديو ، الكاسيت ، الربامج يف سلتربات اللغات ، ك

ادلرئية ىي  وسيلةال كعلى االستماع كالتمييز بُت أصوات اللغة ،  التالميذعادة لتدريب 

 وسيلةكسيلة تستخدـ لنقل ادلعلومات عن طريق توجيو حاسة البصر. أف تكوف ىذه ال

 وسيلةما شابو ذلك من ال كرسومات كرسـو بيانية كعركض توضيحية ك ةعلى شكل صور 

ادلرئية كادلسموعة ىي الوسيلة  لوسيلةاليت تشمل استقباذلا من خالؿ حاسة البصر. إف ا

جبمع  يلةادلستمع كالبصر. تعمل ىذه الوسم فيها طريقة القبوؿ إىل إحساس اليت تؤد

 العركض الدرامية ك البث التلفزيوين ك وسيلةادلرئية. تتضمن ىذه ال السمعية ك لوسيلةا

 يلةخَت من حاسة االمتصاص ىو الوسكما إىل ذلك. النوع األ VCDتسجيالت 

البصرية ، ألنو يتضمن العديد من  السمعية ك وسيلةادلتعددة. ىذا النوع ىو تطوير لل

 لوسيلةإىل ا يلةمع ذلك ، دتيل ىذه الوس حلجم. كا احلركة ك العناصر ، مثل: الصوت ك

 الرقمية. اإللكًتكنية ك ادلعتمدة على الكمبيوتر ك

 ب. أصالتها      

 مها: التقليد ك التعلم إىل رلموعتُت ، ك كسيلة من حيث األصالة ، تقسيم

الدمى  اليت يتم دتثيلها من خالؿ النماذج ك وسيلةاالصطناعية تعٍت ال وسيلةصلي. الاأل

األصلية من خالؿ الكائنات  وسيلةيف الوقت نفسو ، يتم دتثيل ال كما إىل ذلك. ك

 ما إىل ذلك. ادلدارس ك ادلوجودة يف البيئة مثل الفصوؿ الدراسية ك
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 ج. اخلصائص البدنية      

ثنائية  كسيلةىي:  إىل أربعة ، ك وسيلةخصائصها الفيزايئية ، يتم تقسيم البناءن على 

 كسيلةثنائية األبعاد ىي  وسيلةثالثية األبعاد كمشاىدة اثبتة كمنظور احلركة. ال األبعاد ك

مثل  وسيلةالعرض. ىذه ال ال ديكن عرضها إال من اجتاه كاحد فقط ، نأبعاد الطوؿ ك

 كسيلةثالثية األبعاد ىي  يلةغَتىا. الوس اخلرائط ك قات كلبطاا اجلداكؿ ك ك ةالصور 

اجملاالت ،  عرض رؤيتها من اجتاىات سلتلفة ، مثل: النماذج / األشياء االصطناعية ، ك

ىي  يلةغَتىا من األشياء احلقيقية. أثناء استمرار عرض الوس الكرات األرضية ، ك ك

 النصوص ك ك ةكات العرض ، مثل: الصور الثابتة ابستخداـ أد ةاليت تعرض الصور  وسيلةال

 كسيلة ىي عرض احلركة ، ك يلةادلعركضة على الشاشة. النوع األخَت ىو كس ةالصور 

من األمثلة على ىذا النوع  تعرض صورة متحركة على الشاشة مبساعدة أداة عرض. ك

 ما إىل ذلك. األفالـ ك ادلسلسالت ك ث التلفزيوين كحالب

 التعلم كسيلة. كظائف .

التعليمية يف الواقع أداة مفيدة للمعلمُت يف مساعدة مهامهم التعليمية.  وسيلةعد ال

التعلم لتوجيو الطالب الكتساب خربات تعليمية متنوعة.  كسيلةبشكل عاـ ، تعمل 

ادلناسبة  يلةسائل اإلعالـ. مع استخداـ الوستعتمد جتربة التعلم على تفاعل الطالب مع ك 

، ابلطبع ، سيعزز نتائج التعلم. يتماشى ىذا السبب مع نظرية  كفقنا ألىداؼ التعلم ك
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يف  يلةىي االستخداـ الرئيسي للوس "التجربة ادلخركطية" اليت طرحها إدغار ديل ، ك

 (Dina Indriana, 2011 : 24 ) التعلم.

التعليمية يف أنشطة التدريس كالتعلم إىل إاثرة محاس الطالب  وسيلةيؤدم استخداـ ال

م ، ك أف يكوف لو أتثَت نفسي على الطالب. بشكل عاـ ، كسائل اإلعالـ كحتفيزى

 التعلم ما يلي: كسيلةمن بُت كظائف  التعليمية ذلا كظائف كفوائد ، ك

 أ. كوسيلة للمساعدة يف خلق حالة تعليمية أكثر فعالية

 ب. كمكوف كاحد مًتابط مع ادلكوانت األخرل من أجل خلق حالة التعلم ادلتوقعة

 لتسريع عملية التعليم كالتعلمج. 

 د. لتحسُت جودة عملية التعليم كالتعلم 

 ق. لتجسيد ادللخص. 

 . فوائد كسائل اإلعالـ التعليمية4

 التعلم ، كخاصة يف رلاؿ تدريس اللغة ، ىي: كسيلةفوائد 
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للطالب ابستنتاج  وسيلةاحلد / التقليل من استخداـ تقنيات الًتمجة. مع مساح ال أ(  

نأنفسهم دكف أف يقدـ ادلعلم ترمجة مباشرة للكلمة ، القياـ بذلك  معٌت الكلمة 

 بطاقة الصورة كسيلةابستخداـ 

 تالميذال وسيلةيفهموف ادلعٌت حقنا. أف يساعد استخداـ ال تالميذالتأكد من أف ال  ب( 

 على فهم ادلعٌت بعمق كعدـ نسيانو بسهولة.

يشعركف  تالميذللدركس. سيجعل التعلم الرتيب ال تالميذة كمتعة الإضافة جاذبي  ج( 

حبيث يشعر  تالميذحالن للقضاء على ملل ال وسيلةابدللل ، ك أف يكوف استخداـ ال

 السعادة بدركس معينة. ابالىتماـ ك تالميذال

أف تكوف حافزنا أك زلفزنا دلشاركة الطالب كاطلراطهم. مبساعدة كسائل اإلعالـ ،    د( 

سيشارؾ الكثَت من الطالب يف عملية التعلم. حىت ال يستمع الطالب فقط إىل 

 ادلعلم يشرح أماـ الفصل.

 يف التعلم فوائد ، مبا يف ذلك: وسيلةلل (Dina Indriana ،2011: 48)كفقنا لكيمب كدايتوف 

 أف يصل إيصاؿ رسائل التعلم إىل ادلزيد من ادلعايَت. ( 1

 ( يصبح التعلم أكثر إاثرة لالىتماـ0

 ( يصبح التعلم أكثر تفاعلية.
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 ( من خالؿ تطبيق نظرية التعلم ، تقصَت كقت التعلم4

 ( حتسُت جودة التعلم7

 ( أف تتم عملية التعلم مىت كأينما دعت احلاجة2

 عملية التعلم جتاه ادلواد التعليمية ك تالميذ( حتسُت ادلوقف اإلجيايب لل2

 ( يتغَت دكر ادلعلم إىل اجتاه أكثر إجيابية.8

التعلم ، كخاصة  كسيلة ,(Hairuddin, 2008 :7 )يف غضوف ذلك ، حبسب كوفماف

 الوظيفة العاطفية ، ك ىي كظيفة االنتباه ، ك ادلرئية ، ذلا أربع كظائف ، ك وسيلةال

 الوظيفة التعويضية. كالوظيفة ادلعرفية ، 

كظيفة االنتباه ىي كظيفة من خالذلا لوسائل اإلعالـ جذب انتباه الطالب أك 

توجيو انتباىهم للًتكيز على زلتول التعلم ادلوجود فيو. الوظيفة العاطفية ىي كظيفة من 

أف ختلق إحساسنا ابلسعادة أك االستمتاع لدل الطالب جتاه زلتول  وسيلةخالذلا لل

أف تسهل على الطالب فهم الرسائل أك  وسيلةالوظيفة ادلعرفية ىي كظيفة حيث للالتعلم. 

أف تستوعب  وسيلةادلعلومات ادلنقولة يف التعلم. الوظيفة التعويضية ىي كظيفة حيث لل

 الطالب الضعفاء يف تلقي زلتول التعلم.
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ىي  وسيلةأعاله مرتبطة ابلتعلم ، فبالطبع سيتبُت أف ال وسيلةإذا كانت كظيفة ال

يدرسها الطالب بشكل اليت أف تثَت مشكلة س وسيلةال اليت يستخدمها ادلعلم كتفسَت ، ك

ىي مصدر تعليمي للطالب. ابإلضافة إىل ذلك ، من ادلناسب أال يُنظر  يلةالوس أكرب ك

إىل كسائل اإلعالـ على أهنا أداة لتعليم ادلعلمُت فحسب ، بل كوسيلة لتوجيو الرسائل 

 لرسائل.من مقدمي ا

ليست مفيدة للمدرسُت فحسب ، بل للطالب  وسيلةبصفتو رسوالن ، فإف ال

مقدمنا للرسائل يف  استخدامها أيضنا. لذلك ، جيب أف يكوف ادلعلم ، بصفتو موزعنا ك

 .تالميذبعض األمور ، قادرنا على نقل ادلعلومات بشكل أفضل إىل ال

 ةالفصل الثلث : بطاقات الصور 

 ةالصور . تعريف بطاقات 1

كفقنا للقاموس اإلندكنيسي ، فإف البطاقة عبارة عن كرؽ مسيك كمستطيل الشكل 

 )ألغراض سلتلفة ، يشبو التذكرة تقريبنا(.

 أك األشكاؿ ادلنقوشة. ةالبطاقات عبارة عن نسخ من الصور 

 .ةبطاقة الصورة عبارة عن مربع من الورؽ بو صور 
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ل صورة يتم إنتاجها من خالؿ كسيلة بطاقة الصورة ىي كسيلة مرئية على شك

ما شابو ذلك غَت منقولة. ىذا النوع من الوسيلة يف شكل  عملية التصوير الفوتوغرايف ك

ما إىل ذلك. تفسَت الصورة على أهنا تقليد لسلع )حيواانت ، نبااتت  صورة كلوحات ك

 ةالطالء كالصور  ، أشياء ، إخل( احلصوؿ عليها على اإلنًتنت ، مصنوعة ابحلرب ك

   .الشخصية كغَته

مزكدة بكلمات على شكل بطاقات قدمها  ةىي بطاقات صور  ةبطاقات الصور 

على مراحل ابستخداـ  Glenn Domanجلُت دكماف. يتم تنفيذ طريقة التعلم اخلاصة بػ 

×  12ىي كلمة مكتوبة على كرؽ كرتوف أبيض حبجم حرؼ  بطاقة فالش ك كسيلةأداة 

-Minanur Rohman, 2010: 19)سم ، كتتم كتابة األحرؼ نأحرؼ كبَتة محراء.  10.7

20)   

تعليمية  كسيلة حالة أخرل ، صرحت سوسيالان نأف البطاقات التعليمية عبارة عن

ائل مقدمة سم كىي عبارة عن سلسلة رس 2.×  07مقاس  ةعلى شكل بطاقات صور 

 (Tim Repository UPI, 2014: 14 ) مع كصف لكل صورة على ظهرىا.

يرل أزىر أرصياد أف البطاقات التعليمية عبارة عن بطاقات ذاكرة أك بطاقات يتم 

عرضها على الطالب يف حملة. احلجم عادة ما يصل إىل الفصل يف متناكؿ اليد. إذا كاف 

ا ، فإننا نستخدـ حج سم أك تعديلو كفقنا حلجم الفصل  02×  07منا الفصل كبَتنا جدن
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حيواانت كما إىل ذلك  ألشياء ك ةالذم يتم مواجهتو. حتتوم بطاقات الفالش على صور 

-Azhar Arsyad, 2011:119) استخدامها لتدريب الطالب على هتجئة ادلفردات كإثرائها.

120) 

صور هبا كلمات كذكر أمحد سوسانتو أف البطاقات التعليمية عبارة عن بطاقات 

ادلوجودة على بطاقة الفالش ، من بُت أشياء أخرل: سالسل  ةيتم جتميع الصور 

ما إىل ذلك. يتم  األشكاؿ الرقمية  ك األلواف  ك ادلالبس  ك الفواكو  ك احليواانت  ك

قراءهتا بسرعة. الغرض من ىذه الطريقة ىو تدريب  لعب ىذه البطاقة إبظهارىا للطفل ك

 Ahmad) تزداد ات ، حبيث تزداد ادلفردات كالكلم ك ةعلى تذكر الصور  الدماغ األدين

Susanto,2011:108) 

ىي بطاقات  ة، بطاقات الصور فريدة موكيت ميداي  يباكا ك يف رأم ابسوكي ك

أك رلموعات مكتوبة عليها ك استخدامها لتطوير مفردات  ةحتتوم على كلمات أك صور 

ابدلثل ،  عاـ كاللغات األجنبية بشكل خاص. كالكلمات يف موضوعات اللغة بشكل 

سم ، كحتتوم على   8×  10، فإف بطاقة الصورة ىي بطاقة مقاس  Houseكفقنا لػ 

 أك مزيج منها. ةكلمات أك صور 

، فإف الصورة ىي كسيلة تعليمية مرئية يتم ترتيبها  Muktiك  Wibawaكفقنا لػ 

 كسيلة التعلم ادلصورة ىي كسيلةبطريقة إلنشاء التعلم النشط يف الفصل الدراسي. 
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يتم تعديلها حسب األىداؼ أك موضوعات التعلم  ةمسطحة أك مستطيلة يف شكل صور 

 ادلراد حتقيقها.

 كسيلةمية مرئية ابإلضافة إىل رسو  كسيلةىي  ةكآخركف ، الصور  Sadimanكفقنا لػ 

أخرل. معٌت الصورة عند صعدة ىو كل ما يظهر بصراين يف صورة ثنائية األبعاد نتيجة 

 ك كارتوف إعالف  ك إيضاح  ك ادلشاعر كاألفكار ، أم أف الصورة عبارة عن لوحة ك

 صورة كاحدة. سلسلة  ك يكاتَت ككار  بورتريو  ك

صورة أك بطاقات ما حتتوم بطاقات الكلمات الادةن ، ع Wibawa Muktiكفقنا لػ 

استخدامها لتطوير ادلفردات يف موضوعات  أك رلموعة ك ةالفالش على كلمات أك صور 

 اللغات األجنبية بشكل خاص. اللغة بشكل عاـ ك

 ةكفقنا ألرسياد ، فإف بطاقات الكلمات ادلصورة ىي بطاقات حتتوم على صور  ك

 خل( استخدامها لتدريب األطفاؿ على إثراء ادلفردات.)أشياء ، حيواانت ، فواكو ، إ

بدكف أصوات مصاحبة. ُتستخدـ ىذه  ةعلى شكل صور  يلةبطاقة الصورة ىي كس كسيلة

بطاقة الصورة ىي بطاقة  كسيلة عادةن لتعلم مجيع جوانب ادلهارات اللغوية. وسيلةال

 ملموسة ك ةلصور حسب ادلوضوع كل أسبوع. ا ةيصنعها ادلعلم بنفسو ك تعديل الصور 

 ةيف ىذه الدراسة ، كانت بطاقات الصور  (Dewi Masfiah. 2016: 3)اقعية.  أكثر ك
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 17×  12ذات ألواف مدىشة ، بطاقة الصورة ىذه بقياس  ةادلستخدمة عبارة عن صور 

منحها زجاج بالستيكي حبيث تبدك البطاقة  سم ، مثبتة على كرؽ مقول صلب  ك

يتحلل بسرعة عند استخدامو من قبل األطفاؿ ، لذلك البطاقة ستظهر ال  نظيفة ك

 سيحفز األطفاؿ على تعلم اللغة العربية.

االستنتاج أف البطاقة التعليمية ىي بطاقة حتتوم على  السابقةناءن على آراء اخلرباء ب

لتطوير ادلفردات يف جوانب تطوير  الصورةبطاقات  كسيلة. استخداـ ةكلمات أك صور 

تعديل  تالميذالذه البطاقة من خالؿ إظهارىا للطالب كقراءهتا بسرعة. اللغة. يتم لعب ى

 صورةبطاقة ال كسيلةحجم بطاقة الصورة كفقنا الحتياجات الفصل ، شلا يعٍت أف حجم 

ىناؾ العديد  لفصل ضيق سيكوف سلتلفنا عن حجم بطاقة الصورة يف الفصل الواسع ك

 .تالميذمن ال

ة ، فالش )سريع( ، بطاقة )كرت(. إذف بطاقة الفالش بطاقة فالش من اللغة اإلصلليزي

بسيطة تستخدـ بطاقات صغَتة  كسيلةعبارة عن  ةتعٍت بطاقة سريعة. بطاقات الصور 

أك نصوص أك رموز تذكِّر الطالب أك ترشدىم إىل شيء متعلق  ةحتتوم على صور 

 (Azhar Arsyad, 2011: 119) ابلصورة.

 ةتعليمية على شكل بطاقات صور  كسيلة)بطاقات الفالش( ىي  ةبطاقات الصور 

مرئي  لوسيلةسم(. ىذا النوع من ا 2.×  07ية )مكافئة يف احلجم للبطاقات الربيد
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ىي  وسيلةادلعركضة يف ال ةاستخدامو يف الفصوؿ الكبَتة أك الصغَتة بشكل فردم. الصور 

ا يف شكل كتابة مفردات. ملحقة ابلبطاقات كأيضن  ةيف شكل رسومات يدكية أك صور 

عادةن لتقدمي ادلفردات كمعانيها للطالب. كما يوحي االسم ،  ةُتستخدـ بطاقات الصور 

يقلدىا  بسرعة بينما يقوؿ ادلعلم الكلمة ادلعنية ك تالميذعادةن ما يتم عرض البطاقة على ال

 الطالب.

ما يف األمر أف البطاقة  يف األساس ، ال يوجد حجم إلزامي على البطاقة ، كل

عادة ما تكوف كبَتة جدنا حبيث للطالب اجلالس يف اخللف رؤيتها. عمل أحجاـ بطاقات 

سم أك أحجاـ أخرل لتناسب  2.×  07سم ،  07×  02سم ،  04×  18 ةالصور 

 كسيلةاحتياجات التعلم اخلاصة بك. ديكن أف تكوف ادلوضوعات اليت يتم تضمينها يف 

 ,النبااتت  ,ادلهنة  ,وضوعات تتعلق ابلبيئة احمليطة ، مثل البيئة ادلدرسية بطاقة الصورة م

التكيف مع موضوع ادلنهج. ابإلضافة إىل ذلك ، أف حتتوم ىذه البطاقة فقط على  

 كالمها. فيما يلي مثاؿ على بطاقة الصورة: فقط ك ةصور  كلمات ك

 

 

 

Media Kartu Bergambar 

 تُ فَّاح  
 ُكْرِسي  
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 ةاستخداـ بطاقات الصور . إجراء 0

 ىي: عند استخداـ بطاقة الفالش ، ىناؾ إجراءات جيب أف يفهمها ادلعلم ك

 ُيظهر ادلعلم للطالب بطاقة حتتوم على الكلمات ادلراد تقدديها   أ.

 يقلدىا الطالب يقوؿ ادلعلم عدة مرات الكلمات اليت يعرضها ك  ب. 

 يعرض ادلعلم صورة تشَت إىل الكلمة   ج.

 من كجهة نظر الطالب ةيستمد ادلعلم الكلمات كالصور    د. 

 يستمر ادلعلم يف تقدمي كلمات أخرل بنفس اإلجراء    ق.

بعد االنتهاء من تقدمي الكلمات كمعانيها من خالؿ البطاقات ، ديكن للمدرس   ؼ. 

 أف يدقق يف نطقها بشكل مكثف )الفصل ، اجملموعة ، الفرد(

للعب ألعاب  تالميذلتدقيق أك ادلراجعة ، للمدرس دعوة الألغراض التقييم أك ا   ز.

إىل رلموعتُت )أ( ك )ب(.  تالميذبسيطة ، على سبيل ادلثاؿ ، يتم تقسيم ال

 ةاجملموعة )ب( مسؤكلة عن إظهار الصور  اجملموعة )أ( مكلفة إبظهار الكلمة ك

العكس صحيح. سيعطي استخداـ األلعاب  اليت تشَت إىل تلك الكلمة ك
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سيكونوف قادرين على حفظ ادلفردات  انطباعنا مثَتنا لالىتماـ ك تالميذبسيطة للال

 بسرعة أكرب.

 ة. نقاط القوة كالضعف يف بطاقات الصور .

 ةأ. مزااي بطاقات الصور 

يتم استخداـ ادلزااي دلساعدة ادلعلمُت يف  كل كسيلة تعليمية ذلا مزاايىا كعيوهبا. ك

تعلم اللغة اليت يستخدمها  كسيلةإحدل  ةطاقات الصور تقدمي ادلواد التعليمية. تعد ب

فعالة  وسيلةادلعلموف غالبنا. ابإلضافة إىل أهنا ال تتطلب الكثَت من ادلاؿ ، تعترب ىذه ال

ا إذا مت استخدامها يف تعليم مفردات اللغة. من بُت مزااي ىذه ال  وسيلةجدن

يف كل  وسيلةيسهل محلها يف كل مكاف ، حبجم ليس كبَتنا جدنا محل ىذه ال  (1

 استخدامها يف أم مكاف كال تتطلب مساحة كبَتة الستخدامها ك مكاف 

يتأكد ادلعلم  ال تتطلب الكهرابء يف استخدامها. ك وسيلة( عملي ، ألف ىذه ال0

 اؾفقط من عدـ عكس موضع الصورة حىت ال يشعر الطالب ابالرتب

الغرض من تدريس ادلفردات ىو كيف للطالب حفظ  ( من السهل تذكر  ك.

ادلفردات اليت يدرسها ادلعلم كتذكرىا على ادلدل الطويل ، لذلك ضلن حباجة إىل 

 يلةخصائص كس تسهل على الطالب تذكر ادلفردات. ك كسيلةأدكات / 
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 تالميذلسيجد ا تقدـ رسائل قصَتة حبيث يسهل تذكرىا ، ك صورةبطاقات ال

 .ةأنو من األسهل تذكر ادلفردات ادلضمنة يف الصور 

 مع األلعاب أف جيعل الطالب سعداء. وسيلة( شلتع ، ألف استخداـ ىذه ال4

 ةب. عيوب بطاقات الصور 

 :وسيلةمن بُت مزااي ىذه ال

 أ( يف بعض األحياف أصغر من أف دتثل فئة كبَتة.

 .ةصور دائمنا كيفية تفسَت ال تالميذب( ال يعرؼ ال

 ال أف تعطي انطباعنا متعلقنا ابحلركة أك العاطفة أك الصوت.  ج(

 إلستماعمهارات ا الفصل الرابع :

 اإلستماع مهارة تعريف.1

مهارة االستماع ىي قدرة الشخص على استيعاب أك فهم الكلمات أك اجلمل اليت 

معينة. ديكن حتقيق ىذه القدرة فعلينا من خالؿ ادلمارسة  يلةيتحدث هبا احملاكر أك كس

ادلستمرة لالستماع إىل االختالفات يف صوت عناصر الكلمة مع العناصر األخرل كفقنا 
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ألحرؼ ادلكراج الصحيحة إما مباشرة من ادلتحدثُت األصليُت أك من خالؿ 

 التسجيالت.

 الفهم ك عملية االستماع إىل الرموز اللفظية مع االىتماـ الكامل ك ياالستماع ى

فهم معٌت االتصاؿ الذم  التقاط احملتول ك التفسَت للحصوؿ على ادلعلومات ك التقدير ك

 ( Tarigan : 1983 ) ال ينقلو ادلتحدث من خالؿ الكالـ أك اللغة ادلنطوقة.

الوسيلة األكىل اليت يستخدمها اإلنساف للتواصل مع إخوانو من  يع ىا متساإل

أشكاؿ األعداد  البشر يف مراحل معينة ، فمن خالؿ االستماع نتعرؼ على ادلفردات ك

 ( ( Saiful Mustafa, 2011 : 201 الطرؽ. ك

بشكل عاـ ، يُقصد مبهارات االستماع قدرة الطالب على فهم األصوات أك 

ربية بشكل صحيح كصحيح. يقسم يوسف مهارات االستماع إىل أربعة النطق ابللغة الع

 ىي: ، ك

 أ. فهم ادلعٌت عادليا

 ب. تفسَت اجلملة ادلسموعة

 ج. قدـ حتليالن للجملة اليت مت االستماع إليها

 د. افهم دتاما ما يسمع.
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 . أىدافمهارة اإلستماع 0

ديكننا دتييز األصوات اليت السمع شيء غَت عادم للغاية ألنو من خالؿ االستماع 

 نسمعها ، حىت قبل أف نتمكن من االستماع بدالن من التحدث. تشمل أىدافها ما يلي:

 دتييزه بشكل صحيح  أ. معرفة صوت احلركؼ العربية ك

 ب. معرفة كدتييز حركؼ العلة الطويلة كالقصَتة

 ج. التمييز بُت أصوات احلركؼ اليت تشبو نطقها تقريبنا

 بَتاتنوين كدتييزىا صوات احلركؼ اليت ذلا تسديد كد. معرفة أ

 الصيغ ادلكتوبة ق. معرفة العالقة بُت الصيغ الصوتية ك

 . االستماع إىل اللغة العربية دكف استكشاؼ البنية النحوية للمعٌتؼ

 ز. مساع كفهم ادلفردات العربية كفقنا ذليكل احملادثة اليومية

 ىكذا دكاليك. ح. ك

 االستماع. أنواع .

االستماع إىل نوعُت ، كمها االستماع  Hendry Guntur Tarigan (2008: 37-59) يقسم
 .ادلكثف كاالستماع ادلكثف
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 االستماع الشاسع   .أ  

االستماع الشاسع ىو نشاط لالستماع إىل أشياء أكثر عمومية كأكثر حرية لغرض ما ، 

 .ليس ابلضركرة حتت إشراؼ مباشر من ادلعلم ك

  االستماع الكثيف .ب  

 .االستماع الكثيف ىو االستماع الذم يتم لفهم ادلعٌت ادلطلوب

 : نظرة عامة على املفردات ام الفصل اخل

 . تعريف ادلفردات1

إلتقاف مهارات  ؤكفادلفردات ىي أحد العناصر اللغوية اليت حيتاجها ادلبتد

 التحدث.

يعرفوف اللغة فقط ابستخداـ القاموس ، قدـ سافيًتم: طالهبم الذين يتعلموف اللغة ال 

الصرفية  ىي ادلعجمية ك فكل الكلمات أك العبارات ذلا ثالث مراحل يف اإلعالف ، ك

 كالنحوية. ىذه ادلراحل الثالث إلزامية على الطالب معرفتها من أجل فهم الكلمات ك

  96 : (Ahmad Fannad Effendi,2004) .العبارات كمشكلة



 

29 
 

 تسمى ادلفردات. يُعرَّؼ ادلفركد يف القاموس نأنو ادلفردات ك ادلفردات العربية

يُعرَّؼ من حيث ادلفردات على أنو رلموعة من  ادلفردات  ك التفاصيل ك الكلمات ك

الكلمات اليت يفهمها الناس ك استخدامها لتكوين مجل جديدة. كثراء مفردات الشخص 

موعة من ادلفردات / الكلمات اليت حيدد مستول ذكاءه أك تعليمو. ادلفردات عبارة عن رل

كصف ترمجتهم دكف أف يتم  كتابينا كاليت ذلا ابلفعل معٌت ك يستخدمها الناس شفهينا ك

ربطها بكلمات أخرل كيتم تنظيمها على أهنا أجبدية. لذا ، فإف ادلقصود ابدلفردات 

 للغوم ، ك)ادلفردات( ىو رلموعة من الكلمات اليت يعرفها ابلفعل الشخص / اجملتمع ا

تستخدـ للتواصل مع اجملتمع احمليط سواء  ك تؤلف اجلمل اليت أف تشكل اللغة  ك

 الكتايب. التواصل الشفوم ك

مع  ادلفردات ذلا دكر يف إتقاف اللغة )االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة(. ك

للحصوؿ على ذلك ، فإف تعلم اللغة ليس دائمنا مرادفنا لتعلم ادلفردات. ىذا يعٍت أنو 

ألنو ال تزاؿ ىناؾ العديد  17إتقاف لغوم ، ال يكفي فقط حفظ الكثَت من ادلفردات .

الثقافية   من اجلوانب اليت جيب أف يتقنها متعلمي اللغة ، مثل قواعد اللغة )قواعد اللغة( ك

 األسلوبية  ك قريبا. التارخيية  ك االجتماعية  ك ك

 

 



 

30 
 

 دات(. مفردات أىداؼ التعلم )ادلفرك 0

جيب أف تكوف ىناؾ أىداؼ جيب حتقيقها ، مبا يف ذلك تعلم  يف أم تعلم 

 ادلفردات. بشكل عاـ ، فإف أىداؼ تعلم ادلفردات العربية ىي كما يلي:

 أ( تعريف الطالب ابدلفركدة اجلديدة 

 ب( تدريب الطالب ليكونوا قادرين على نطق ادلفردات اجلديدة بشكل صحيح 

السياقية ، ألف مفردات عربية كاحدة  معٌت ادلفركضات ادلعجمية ك تالميذج( فهم ال

 أف تعٍت أكثر من كاحدة أك تتكيف مع سياؽ اجلملة

قادرين على استخداـ ادلفردات يف مجل بسيطة أك معقدة ،  تالميذال د( أف يكوف

 كتابينا. شفهينا ك

األىداؼ ، القوؿ أف  السابقةبعد حتقيق أىداؼ تعلم ادلفركضات بشكل عاـ 

 التعليمية للمفركدات قد حتققت.

 

 

 . تقنيات تدريس ادلفردات.
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غالبنا ما ديثل إتقاف ادلفردات مشكلة لكل طالب لغة أجنبية ، مبا يف ذلك اللغة 

. دييل الطالب ادلبتدئُت عادةن إىل إتقاف منخفض  العربية ، خاصةن إذا كاف مبتدًئن

حىت  من الصعب التحدث ك النص ، كللمفردات. لذا فإهنم جيدكف صعوبة يف فهم 

الكتابة بلغات أجنبية. لذلك ، فإف مهمة معلمي اللغات األجنبية ىي تعليمهم مفردات 

احلصوؿ على مفردات كبَتة. ابستخداـ ادلفردات الكبَتة ،  ، حىت يتمكنوا من فهمها ك

سموع. يف ادل فهم النص ادلقركء ك الكتابة ك لكل طالب أف يكوف قادرنا على التحدث ك

تدريس ادلفردات ، من الضركرم أف يكوف لديك تقنيات أك مراحل حيتاج ادلعلم إىل 

 إتقاهنا. سيتم كصف تقنيات تدريس معاين ادلفردات على النحو التايل:

 أ. االستماع إىل الكلمة  

مرحلة االستماع للكلمات ىي ادلرحلة األكىل اليت جيب أف يعطيها ادلعلم. ىنا ، 

علم إعطاء الطالب الفرصة لالستماع إىل ادلفردات اليت يتحدثها ادلعلم ، جيب على ادل

سواء يف اجلمل أك يف ادلفردات ادلستقلة. إذا كاف الطالب قد أتقنوا العناصر الصوتية 

 للكلمات بتكرارين أك ثالث مرات ، فسيكوف مبقدكرىم االستماع بشكل صحيح.

 ب. تكلم ابلكلمة  
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ة ، جيب على ادلعلم إعطاء الطالب الفرصة لقوؿ الكلمات يف ىذه ادلرحلة الثاني

اليت يسمعوهنا. أيف يساعد نطق كلمات جديدة الطالب على تذكرىا لفًتة أطوؿ. كىنا 

جيب على ادلعلم أف ينتبو بدقة إىل دقة نطق كل كلمة ، ألف األخطاء يف النطق تؤدم إىل 

 أخطاء يف الكتابة.

 ج. احصل على معٌت الكلمة  

، يتجنب ادلعلم قدر اإلمكاف الًتمجة ، ما مل يكن  تالميذفهم معٌت الكلمات لليف 

ىناؾ طريقة أخرل. ألف طريقة الًتمجة ستجعل من السهل على الطالب نسياف معٌت 

 من أجل جتنب الًتمجة ، ك تالميذالكلمة. ىناؾ عدة طرؽ استخدامها لشرح ادلعٌت لل

 ادلتضادات  ك ك ادلرادفات ك ات البسيطةالتعريف ىي: من خالؿ توفَت السياؽ  ك

 األصلية. ةاستخداـ الكائنات أك الصور  العركض التوضيحية  ك

 د. اقرا الكلمة  

ادلفردات كمعانيها  يقولوف كيفهموف الكلمات اجلديدة ك بعد أف يسمع الطالب ك

الفرصة لقراءتو بصوت  تالميذ، يكتبها ادلعلم على السبورة. بعد ذلك يعطي ادلعلم ال

صحيحة أـ  تالميذعاٍؿ. كللمرة األلف ، طُلب من ادلعلم التحقق شلا إذا كانت قراءة ال

 ال. ألف األخطاء غَت مربرة ، خُيشى أف تستمر لفًتة طويلة.



 

33 
 

 ق. اكتب كلمة  

على إتقاف ادلفردات. لذلك جيب  تالميذستساعد كتابة ادلفردات ادلكتسبة حديثنا ال

إعادة كتابة ادلفردات يف كتبهم عن طريق تقليد ما   تالميذلم أف يطلب من العلى ادلع

يف ىذه احلالة جيب على ادلعلم أف يتعود على كتابة كل عصيم  كتبوه على السبورة. ك

 كل مذم مبظوره. مجعو ، ك مفرد ك

 . صنع اجلملةؼ  

كلمات تتمثل ادلرحلة األخَتة من نشاط تدريس ادلفردات يف استخداـ ىذه ال

اجلديدة يف مجلة مثالية ، شفهينا ككتابينا. قبل أف يطلب تكوين مجل ، جيب على ادلعلم 

تكوين مجل شلاثلة. أف تساعد دتارين كهذه يف  تالميذإعطاء أمثلة للجمل مث يطلب من ال

دلعٌت الكلمات. استخداـ مراحل / تقنيات تدريس ادلفردات أعاله   تالميذتقوية فهم ا

يف تدريس ادلفردات. على الرغم من أنو ال ديكن تدريس مجيع ادلفردات  كمرجع للمعلم

من خالؿ ىذه التقنية. ألف ىناؾ أشياء كثَتة جيب أف أيخذىا ادلعلم يف االعتبار ، مثل 

غَتىا. سيستغرؽ استخداـ ىذه ادلراحل / التقنيات كقتنا طويالن ، لذلك من  الوقت ك

الظركؼ يف أنشطة  أخرل مناسبة للمواقف كادلمكن أف يكوف لدل ادلعلم تقنيات 

 التعلم. التدريس ك
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مرئية ، كاليت تلعب  كسيلةعلى أهنا  ةالتعليمية لبطاقات الصور  وسيلةيتم تصنيف ال

تقوم  ادلرئية أف تسهل الفهم ك وسيلةالتعلم. لل دكرنا مهمنا للغاية يف عملية التدريس ك

بفهم ما يتم تصويره يف الصورة ك  تالميذادلرئية أيضنا أف تعزز اىتماـ ال وسيلةالذاكرة. لل

 أف توفر الراحة يف ربط زلتول ادلوضوع ابلعامل احلقيقي يف احلياة اليومية.

 ، لو القيم العملية التالية: ةالتعلم ، كخاصة بطاقات الصور  كسيلةاستخداـ 

 كالبيئة. تالميذال أ. تسمح كسائل اإلعالـ ابلتفاعل ادلباشر بُت  

إىل  يلةتوجيو ادلالحظات اليت يديل هبا كس إلعالـ توحيد التقدير ، كا يلةب. تنتج كس 

 األشياء اليت تعترب مهمة كفقنا لألىداؼ ادلراد حتقيقها.

ادللموسة كالواقعية ، كخاصة  اإلعالـ غرس ادلفاىيم األساسية الصحيحة ك يلةلوس ج.  

 .ةالصور  كسيلة

 اإلعالـ أف تولد رغبات كاىتمامات جديدة. لةيلوس د.  

 على التعلم. يلةحتفز كس أف تولد الدافع ك وسيلةلل ق.  

 أف توفر اإلعالـ جتربة متكاملة من شيء ملموس إىل شيء رلرد. يلةكس  .ؼ 

(Asnawir, 2002 : 15 ) 
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 كسيلةالتعلم ، كخاصة  كسيلةكما ىو موضح أعاله ، فإف أمهية استخداـ 

التعلم كفقنا خلصائص ادلوضوع  كسيلة، تكوف أكثر أمهية إذا مت استخداـ  ةبطاقات الصور 

 ادلراد تقدديو ، خاصة يف ادلواد العربية.

 

 


