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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 

 المفهوم النظري . أ
 التأثير .1

التأثري ىو قوة صادرة من الشيء أو ادلرء من حيث أهنا تدور يف تكوين الطبيعة ، ثقة النفس 
 10أثر عليهم اختار لنفسو دوهنم أحسن األشياء و أفضلها. -أو إجراءة ادلرء. أثر و أثرة، أثر

 
 وسيلة التعليم .2

 تعريف الوسيلة . أ
استخدام الوسائل التعليمية: تقدم أن حتدثنا عن جدوى استخدام الوسائل التعليمية 
والتقنيات اجلديدة ىف عملية التعليم اللغوى وما ذلا من أثر ىف توضيح احلقائق وإثارة 

 11شوق التالميذ إىل التعلم.
ومعناىا حرفيا وسيط أو  mediusمبعٌت سيلة" مشتقة من اللغة الالتينيو"إن كلمة "الو 

  12ملقي.
حىت تستطيع أن هتيج استخدم إللقاء ادلعلومات)ادلادة الدراسية( م ىيوسيلة التعلي

 وإحساس التالميذ ىف التعلم للوصول إىل ىدف التعلم والرغبة والدافعية والتفكرياالىتمام 
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  Op. Cit , hal 30 
11

 436، ص. (م 1۹83، دار ادلعرفة :القاىرة)، الًتبية احلديثة طرق تدريس اللغة العربية ورثدى خاطر،  حممد    
12

 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 0202), hlm. 3 
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التعليمية  وظيفة الوسيلةألنو ادلدرسة لتقدمي ادلادة الدراسية.استخدمها  فالوسيلة 13ادلعني. 
 14.التعليم دلساعدة ادلدرسة ىف تقدم ادلادة الدراسية. والوسيلة التعليمية تؤثر ذماح عملية

15 
 خصائص اختيار وسيلة التعليم . ب

 واألشياء ادلهتمة هبا يف اختيار الوسيلة التعلم فيما يلى :
الوسيلة التعلمية يعتمد مطابقة الوسيلة التعليمية هبدف التعلم أى أن اختيار الوسيلة  .1

 على األىداف اخلاصة ادلقررة.
دعامها على مضمون ادلادة الدراسية أى أن تلك ادلادة واقعية، مبدائية، مفهومية  .2

 والتعميم حيتاج إىل مساعدة الوسيلة لسهولة فهم التالميذ
 السهولة يف إجياد الوسيلة أى أهنا سهلة يف أخذىا .3
 لة عند عملية التعلم والتعليممهارة ادلدرس يف استخدام الوسي .4
 الوقت ادلهيئ يف استخدام االوسيلة لتكون الوسيلة مفيدة التالميذ مدة عملية التعليم. .5
وتلك الوسيلة مطابقة بطبقة تفكري التالميذ ليفهم الطالب ادلعٌت التضمن يف تلك  .6

 الوسيلة.
الوسيلة ويسهل ادلدرس يف بالنسبة إىل اختيار الوسيلة السابق يسهل ادلدرس يف استخدام 

 . 16أداء واجبتة. وتلك الوسيلة ينبغى أن يكون استخدامها يف بيان ادلادة الدرسية
 : 17أما فوائد وسائل تعليمية اللغة العربية فمنها
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 Abdul Hamid, Uril Baharuddin &Bisri Mustafa, Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, 
Strategi, Materi dan Media), (Malang: UIN – Malang Press, 2008), hlm. 168-16 
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 M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 0200),  hlm. 02
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   Nana Sudjana Dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran ( Penggunaan Dan Pembuatannya), Bandung : 

Sinar Baru Algesindo, cet. Ke-9, 2010, hlm. 4-5 
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 تنمية حب االطالع وادلذاكرة وترقية الرغبة يف التعليم لدى التالميذ. . أ
 عة الدرس.تشويق التالميذ للتعلم وتزوجية نشاطو يف قا . ب

ج. دفع التالميذ إىل التعليم بكل جهد ونشاط والعمل مبا أمره ادلدرس.مسرية وتسهيل 
 عملية التعليم.

   
 وسيلة البطاقة  .3

وسيلة البطاقة ىي واحدة من وسائل اإلعالم تعلم اللغة العربية اليت هتدف إىل  
من خالذلا دير جعل الطالب ديكن أن تكون سهلة ودمتعة وشيقة يف فهم كلمات مركبة 

. وىذه الوسيلة مصنوعة  x30 18cm   25نفسها. بطاقة الومضية. وشكل ىذه البطاقة 
من الورقة الكثيفة يف أمامها كلمة، النثر، أو تعبري. وىذه البطاقة تشتمل على الصور 
)األشياء، احلياوان، و غريمها( وىذه البطاقة مستخدمة لتمرين التالميذ يف التلفيط وتوفري 

فردات. وىذه البطاقة مستخدمة أيضا لتمرين قراءة الكلمة، التعبري الكامل بدون التحليل ادل
عن ادلقروؤ و مستخدمة أيضا لتطوير معرفة التالميذ على حفط ادلفردات، مترين مناذج قواعد 

 اللغة والقراءة اجلهرية.
 استخدام وسيلة البطاقة ادلفرداتمزايا 

 التعلم.سهلة االستخدام يف عملية  .1
 سعر رخيص. .2
 ديكن استخدامها يف خمتلف مستويات التعليم. .3
 19بسهلة تنظيم وسهلة حفظها. .4

  وسيلة بطاقة ادلفرداتعيوب استخدام 
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 ال تصلح جملموعات كبرية .1
 ال تتحرك .2
 تلف بسهولة  .3
 

 استيعاب المفردات .4
اللغة األربع ادلفردات عنصر أساسي من عناصر اللغة. ومع أمهية موقعها يف كل من مهارات 

ادلفردات عند أجيف  20)استماع، كالم، قراءة، كتابة( إال أن ىذا ادلوقع يتفاوت من مهارة إىل أخرى.
قد  22وادلفردات يف معجم اإلنددونيسي مبعٌت خزانة ادلفردات . 21ىريماوان وحدة صغرية تعني قوة لغوية.

ومع ذلك فإهنم يتفقون على أن تعلم  خيتلف خرباء اللغات الثانية يف معٌت اللغة، و أىدف تعليمها.
  23.ادلفردات مطالب أساسي من مطالب تعلم اللغة الثانية وشروط إجابتها

 
 المفهوم اإلجرائي . ب

 أما خطوات استخدام وسيلة البطاقة : 

 . تفتح ادلدرسة الدرس بالسالم والدعاء 1
 . تشرح ادلدرسة عن أىداف التعليم 2
 . تعطى ادلدرسة الصورة و ادلفردات 3
 تقرأ ادلدرسة ادلفردات ثالث مرات . 4
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22

 Tim Penyusun Kamus, ibid, hlm 757 
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 . يقلد التالميذ عن تلك ادلفردات ثالث مرات  5
 . تأمر ادلدرسة التالميذ بذكر ادلفردات  6
 . تأمر ادلدرسة التالميذ بًتمجة ادلفردات إىل اللغة األم او لغة التالميذ  7
 . تلخص ادلدرسة والتالميذ الدرس معا يف هناية التعليم 8
 األخطاء يف ترمجة التالميذ . تصحح ادلدرسة 9

 . حتتم ادلدرسة اخلصة بقراءة احلمدلو 10
 وأما مؤشرات استيعاب ادلفردات : 

 يقدر التالميذ على ترمجة ادلفردات جيدة .1
 يقدر التالميذ على استخدام ادلفردات داخل اجلملة  .2
 يقدر التالميذ على ترتيب الكلمة .3
 يعرف التالميذ معاين ادلفردات جيدا  .4

 
 الدراسة السابقةج. 

الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية ولتأكيد البحث 
 الذى قامت هبا الباحثة.

اما دراسة السابقة اليت تتعلق هبذه البحث فهي : البحث اليت قامت ريكا فورمنا ساري  من 
عالية استخدام طريقة التقليد واحلفظ حتت ادلوضوع ف  2016قسم تعليم اللغة العربية سنة : 

بالوسيلة البطاقة الواضية لًتقية استيعاب مفردات اللغة العربية لدى التالميذ يف ادلدرسة الثانوية 
 اخلريات بنجكالن ليسونج باالالوان.
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وحاصلة االختبار التجرييب يف ىذا البحث ىو أن فعالية استخدام طريقة التقليد واحلفظ 
اقة الواضية لًتقية استيعاب مفردات اللغة العربية لدى التالميذ يف ادلدرسة الثانوية بالوسيلة البط

 اخلريات بنجكالن ليسونج باالالوان 

تأثر استخدام وسيلة البطاقة يف تعليم اللغة العربية على والبحث الذي تبحث عنو الباحثة  
سالمية األىلية بقرية ديلي معمور استيعاب ادلفردات لدى تالميذ مدرسة بيت السالم ادلتوسطة اإل

 منطقة كمبار

 د. فروض البحث 

 الفرضية إجابة مؤقتة تكوين مشكلة البحث :

 = Ha  استخدام وسيلة البطاقة يف تعليم اللغة العربية مؤثري على استيعاب ادلفردات لدى
 التالميذ مدرسة بيت السالم ادلتوسطة اإلسالمية األىلية بقرية ديلي معمور منطقة كمبار 

 Ho     =   استخدام وسيلة البطاقة يف تعليم اللغة العربية غري مؤثري على استيعاب ادلفردات لدى
 ميذ مدرسة بيت السالم ادلتوسطة اإلسالمية األىلية بقرية ديلي معمور منطقة كمبار .التال

 

 

 

 
 


