
الثانىالفصل
دراسة النظريات

. المفهوم النظري1

لفعاليةامعنى.أ

كان كثري من العلماء الذين قاموا بالتعريف الكثرية املخلفة عن الفعالية. وشرح القاموس 

ا وجود التأثري أي األثر والقوية والفعالية و احلاصل. و إذا كان األمر مثل ذلك  اإلندونيسي املبسوطة  أ

التعريف هلا وجود املالئمة أي املناسبة بني األعمال واألهدافاملقررة. و هي كيف كانت املنظمة فكان 

1حتصل على استخدام املوارد ىف جهدها على حتقيق األهداف اإلجرائية.

ا متعلقة بتنفيذ مجيع الواجبات األساسية  وبالنظر إىل التعريف السابق، نستطيع أن نقول أ

ق األوقات وكون املشاركة النشطة من مجيع األعضاء. أما مشكلة الفعالية أحيانا وحتقيق األهداف و ح

متعلقة باملقارنة بني مستوى اإلجناز من اخلطة الىت قد وضعها من قبل أو املقارنة بني النتائج الفعالية مع 

2النتائج املقررة.

اإلنتقائية . المفهوم الطريقةب

الطريقة التعليمية بشكل عام هي األشياء اليت كانت يف كل عملية التعليم والتعلم. ال بد على  

كل عملية التعليم والتعلم أن تكون األعمال ومشتمل ببعض احلكم والوسائل واألشكال العرضية، وإذا 
1Ahmad Izzan, Loc.Cit. hlm 82
2 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, PT. Remaja Rosdakarya : Bandung, 2004.hlm 82



ا غري مم كن. ولذلك،  ينبغي ليس فيها (عملية التعليم والتعلم) األعمال لتقدم األشياء على الطالب فإ

علينا أن نأيت التعريف عليها بالنظاميات العامة باختبار و إعداد و عرض املواد اللغوية. وكذلك ال بد 

3علينا أن نتفكر ىف حتقيق الطريقة حىت ال تكون الشذوذ بني الطريقة املستعملة و املدخل األساسي.

الفصل من خالل اختالط الطرق منها : الطريقة اإلنتقائية طريقة من طرق شرح املادة امام

ومن ذلك هذه الطريقة اختالط عناصر جتد ىف طريقة املباشرة 4طريقة املباشرة و طريقة القواعد و الرتمجة.

و القواعد والرتمجة فعملية التعليم تركز ىف مهارة احلوار و الكتابة والقراءة وفهم املعان احلصوصية كثريا. 

ر يف اللغة العربية تكون ان تنفذ الطالب (منفرد و جمتمع) بني الطالب او املدرس او املثال : مترين احلوا

الطالب. 

ستخدام الطريقة اإلنتقائية فهي فيما يلى : اخطواتوأما 

قدمة امل.1

قدمت .متكررصرية ، مع موضوع األنشطة اليومية بشكل اقالمادةيعطى املدرس.2

.درامية أو الصور- شفويا من قبل احلركات واإلمياءات ، مسرحة هذه املواد يف البداية 

يتم توجيه الطالب االنضباط لالستماع إىل احلوار ، والقوائم احلوار حماكاة احلوار قدمت حىت تصبح .3

ناعمة

3Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab, UIN MALANG PRESS .hlm 3
4 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, op.cit



.الطالب احلوارات يسرتشد تنفيذه مع األصدقاء بدوره.4

ا.5 حصلت على نص القراءة اليت تتعلق مبوضوع وجود سالسة تنفيذ احلوارات اليت متت دراستها ، ا

.كيفية قراءة واليمني، تليها الطالب مرارا وتكراراليعطي املعلم مثاال جيدا .احلوار يف وقت سابق

.إذا كان هناك مفردات صعبة ، واملعلمني استخدامه ، أوال مع لفتة ، أو حركة ، أو الصور ، أو غريها.6

.علمني ترتجم إىل شعبية مناقشتهاكل واملإذا كان من غري املمكن

.املعلم يقدم العديد من اهلياكل مهمة يف قراءة النص، ومناقشة االعتدال.7

.مث مناقشته.قال املعلم للطالب مراجعة القراءة.8

تنفيذ.مناقشتهااليت متالقراءةحول مضمونشكل أسئلةيف، والتقييم النهائي إذا لزم األمرويف اخلتام،.9

هو بسبب الوقتعلى اإلطالقإذا كان ذلك ممكنا.ظروفوفقا لل، فردية أو مجاعيةتكونميكن أن 

5.املنزلالقيام به يفعلى وظيفةللمدرس أن يقدمميكنعلى سبيل املثال،عليه،

هي كما يلي: اإلنتقائيةمزايا الطريقةوأما

. ميكن للمعلمني جعل التدريس أكثر تنوعا وأكثر إثارة لالهتمام 1

. العدد من الفروق الفردية، واملواد بيئات التعلم أقل جاذبية اليت ميكن حلها. 2

. ميكن للمعلمني أن يكون واثقا وأكد يف املهارات اللغوية التدريس. 3

5 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung, Remaja Rosdakarya, 2011), H:
198-199



. ميكن للمعلمني ينقل موضوع املسألة بسرعة أكرب. 4

ميكن للمدرسني حتويل جو التعلم يف الفصول الدراسية. .5

. الطالب سوف تكون حريصة على التعلم / ال املشبعة بسرعة 6

6. ميكن جعل الطالب الرتكيز على التعلم.7

هي: اإلنتقائية الضعف الطريقة وأما

أخرى. ليب هناك حاجة املعلمني إلتقان جمموعة متنوعة من وسائل متحيزة حىت دجمها مع أسا.1

ر كل طريقة قبل اجلمع بينهما.ينبغي أن املعلمني يعرفون حقا وفهم جوه.2

باالة دون النظر يف كل االندماج من شأنه أن يكون قاتال إذا كان املعلم اجلمع بني أساليب متعددة بال م.3

مفهوم. 

حظ أن احلد األقصى واألسلوب غري قادرة على حتقيق نتائج التعلم أقصى إذا مل يعط هذا األسلوب ال.4

7على أي حال.

المفرداتالمفهوم. ت

6 Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Konvensional Dan Kontemporer) , Zanafa:
Publishing, 2011. Hlm.42

7Ibid, hlm. 43



كل من مهارات اللغة املفردات عنصر أساسي من عنا صر اللغة. ومع أمهية موقعها ىف

8األربع ( استماع، كالم، قراءة، كتابة) إال ان هذا املوقع يتفاوت من مهارة إىل أخرى.

لتعليم اللغة غريبة لتستطيع تتحصل املفردات هي إحدا من عناصر اللغة الىت جتب بقدرة

9مهارة املواصالة باللغة مذكورة.

استيعاب املفردات العربية هو حتفيظ املفردات العربية ىف أذهان التالميذ. استيعاب املفردات 

العربية تضمن معىن املفردات واملرتادفات واملتضدات وعددها (مفرد، مثىن، مجع) ونوعها (مذكر، 

لمة.  مؤنث) وأصل الك

ا اللفظة أو الكلمة الىت تتكون    من حرفني فأكثر  املفردات واحدها مفردة، وتقصد 

10وتدل على معىن.

. أهدف تعليم المفرداتث

تعليم املفردات ال يعين أن الطالب يف تعلمه اللغة الثانية قادر على ترمجتها إىل لغة إن 

األم وإجياد مقابل هلا، أو كونه قادرا على حتديد  معناها يف القوامس واملعاجم العربية فحسب. بل إن 

سبة يف املكان معيار الكفائة يف تعليم املفردات هو أن يكون الطالب قادرا على استعمال الكلمة املنا

181م، ص1985) دلیل عمل في إعدار الموار التعلیمیة، مكة المكرمة 1985الدكتورثدى احمد طعیمة ، ( 8
9 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang : Misykat, 2009, hlm 120

125) دلیل الكا تب والمترجم، سبیل السالم، جكرتا ص :1997محمد منصر، (10



املناسب، احىت يستطيع االتصال بالعربية وعدد األمناط والرتاكيب الىت يسيطر عليها، ويستطيع 

11استخدامها بكفاءة.

أسس إختيار المفرداتج. 

هناك جمموع من األسس ميكن إجيازها فيما يلى :

متفقة معها يف تفضل الكلمة شائعة االستخدام على غريها، مادامت frequencyالتواتر : )1

املعىن، مثل : كلمة " السيف" لتوضيح معىن كلمة "الصمصام".

تفضل الكلمة الىت تستخدم يف أكثر الدول العربية. ومن املصادر Rangeالتوزع أو املدى : )2

الىت تفيد يف هذا، معجم الرصيد اللغوى للطفل العريب " أعده املنظمة العربية والثقافة والعلوم.

تفضل الكلمة الىت تكون يف متناول الفرد جيدها حني يطلبها، واليت Availabilityاملتاحة :)3

تؤدى له معىن حمددا.

تفضل الكلمة املألوفة عند األفراد على الكلمة املهجورة نادرة Familiarityاأللفة : )4

االستعمال، مثل : "مشش" و "ذكاء".

94، ص. 1998جنبیة، األحكام ، ازھر ارشد، مدخل الى طرق تعلیم اللغة األ11



ت يف وقت واحد على تلك اليت تفضل الكلمة الىت تعطي عدة جماالCoverageالشمول، )5

اليت الختدم االحباالت حمدودة. مثل : كلمة " بيت " افضل من كلمة "مرتل" تعطى عددا أكرب من 

االت. مثال : بيتنا، بيت اهللا، بيت االبرة  (البوصلة ) بيت العنكبوت، بيت القصيد، وغريها. ا

يذ على تلك الكلمة العامة اليت ال حيتاجها األمهة، تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند التلم)6

أوحيتاجها قليال. 

العربية تفضل الكلمة العربية على غريها، مثل : كلمة "هاتف" بدال من "التلفون" و كلمة "املذياع" )7

بدال من  "الراديو" واألوىل أو احلاسوب أو الرتاب بدال من "الكوبيوتر". زإن مل يوجد كلمة عربية 

ا فاملعربة، مثل التلفاز على التلفيزيون، واذا كانت الكلمة األجنبية ال مقابل هلا يف العربية، فإ

12تكتب باحلرف العريب، مثل "فيديو"

أساليب تدريس المفردات.ج

هناك عدة اساليب تدريس املفردات، هي : 

إبراز ما عليه الكلمة من أشياء، مثل أبراز القلم، عندما ترد كلمة "قلم".)1

، كان يقول املعلم يفتح الباب عندما ترد مجلة " Dramatizationمتثيل املعىن )2

فتح األستاذ الباب". 

98- 95نفس المراجع ، أزھر أرشد، ص.  12



كان يلعب املعلم دور مريض حيسف بأمل يف بطنه ، Role Playingلعب )3

ويفحصه طبيب. 

كان يذكر كلمة "بارد" يف مقابل "ساخن".، Antonymsذكر املتضادات )4

كان يذكر كلمة " سيف" لتوضيخ معىن "صمصام"،Synonymsذكر املرتادفات )5

وذلك بذكر الكلمات اليت تثريها يف الذهن الكلمة ، Associationتدعى املعاىن )6

اجلديده. ويف ورود كلمة "عائلة" يذكر املعلم الكلمات االتية : زوج، زوجة، أوالد.

ا، مثل كلمة "مكاتب" يذكر املعلم اصلهRoodذكر اصل الكلمة )7 ا وهو ، ومشتقا

"كتب"

شرح معىن الكلمة العربية بشرح املقصود من الكلمة.)8

تعد القراءة، كأن يقرأ التلميذ النص قراءة صامتة عدة مرات حىت يستكشف معىن )9

الكلمة اجلديدة يف النص.

حبث املعىن يف القاموس، ميكن تكليف الطالب يف املستويات املتوسطة )10

واملتقدمة بالبحث يف القواميس العربية. 



الرتمجة إىل لغة و سيطة ، وهذا أخر أسلوب ميكن أن يلجأ اليه املعلم )11

لتوضيح معىن الكلمة بشرط أن يكرر التلميذ الكلمة األجنبية حىت رسخت يف ذهنه ، 

13يتعجل يف هذا األمر.وعلى املعلم أال

المفهوم الوسائل.ح

" ومعناه حرفيا "الوسط". الوسيلة ىف اللغة العربية Mediusكلمة "الوسيلة" تصدر من اللغة الالتينية "

التعلمية هي وسيلة وصول الرسالة التعلمية من إذن، أن الوسيلة14ناقلة الرسالة من املرسل إىل مقبل الرسالة.

15حىت جيرى تفاعل التعلم والتعليم.املرسل إىل مقبلها 

الوسيلة هى شيئ يوصف يوصل الوصية ويستطيع إىل أن ينهض األفكار واألذهان وإلرادت للطالب ان 

يدافعوا إىل اداء عملية التعليم ىف نفوسهم. استخدام الوسيلة بابتكارى وميكن للطالب ان يعلموا حسنا وان يرقى 

م مناسبا بارادة يناهلم. إراد

لوسيلة التعلمية عند أومار محالك هي ما تستطيع أن تستخدم إللقاء املادة الدراسية حىت تستطيع أن وا

يج االهتمام، الرغبة، الفكرة وإحساس املتعلم ىف نشاط التعلم للوصول إىل هدف التعلم اخلاص. (أحسن الدين 

:2006.(16

99- 97نفس المراجع، أزھر أرشد، 13
24 Arif S. Sadiman, dkk, Media Pendidikan (Jakarta: CV Rajawali, 1990),hlm 30
25 Munir, Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bandung: Alfabeta, 2008). Hlm
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م اهتمام الطالب بالتعلم إن دور الوسيلة التعلمية ضرورية ىف عملية التعلم والتعلي ا تستطيع أن  م أل

17وتستطيع أن تلقي الرسالة الىت ستعرض لكل مادة دراسية.

وأما الغرض الرئيسي من استخدام الوسيلة التعلمية فهو لزيادة وضوح الفهم، لتسهيل عملية التعلم، 

يج الرغبة، وترك يز االهتمام، وهي متكن الطالب وتسهيل الوصول إىل هدف التعلم. والغرض األخر للدافع، 

18للتعلم فرديا أو مجاعيا.

ا لنقل اخلرب من مصدر أو  من التعريفات السابقة يعرف منها أن "الوسيلة" هي األشياء اليت تستخدم 

19املخرب (املدرس) إىل مستلم اخلرب (التلميذ).

أهمية استخدام وسائل تعليم اللغة العربية.أ

ت املنظورة تستطيع ال أن وسائل التعليم وحباصة االل"اظهر ارشد" قللوسيلة مهمة ىف التعليم. 

إىل: 

جذب رغبة الطالب ىف التعليم

ترقية فهم الطالب ىف املواد املدروسة

 اعطاء املعلومات الكثرية اجلديدة

16 http://mediapembelajaran.blogspot.com tgl.24 maret-2013 jam 20:13 WIB
27 Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab, UIN MALANG PRESS .hlm 170
18 Ibid, hlm.181
19 Imam Ma’ruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, Semarang: Need’s Press, 2009



 احلصول على املعلومات اجلديدة

ذكر منافع وسائل التعليم منها :1987: 3اما عندى "امحد سامل" 

 ان نعطى فهما على الطالب عن األلفاظ

 ان يعطى االهتمام واألنشطة ىف التعلم

ان يساعد الطالب على تفكري

20.ان يساعد الطالب على كسب املفردات الكثرية

وسيلة بطاقة االستذكار.خ

وسيلة بطافة اإلستذكار( بطاقة صغرية الوسيلة بطاقة االستذكار هي وسيلة مرتبطة بالنظر.

21حتتوى على صور، نص أو إشارة أو رمز تذكر الطالب يؤدى إىل شئ متعلق إىل ذلك الصورة).

إن وسيلة بطاقة االستذكار (البطاقة الصغرية الىت حتتوى على صورة النص أو الرمز الذى يذكر 

مذكرة أو بطاقة تعرض إىل الطالب باللمحة. أو يواجه الطالب إىل الشيئ املتعلق بالصورة) هي بطاقة 

. أو يناسب مقدراها على حسب الفصل املواجه. ومثاهلا البطاقة 25x20 cmومقدارها عادة 

األلفابئية، ومتكن أن تستخدم لتمرين التلفيظ بالطالقة (ىف اللغة العربية واللغة اإلجنليزية). والبطاقة الىت 

20 Imam Ma’ruf, Op.Cit.hlm 128
21 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet ke-5, 2003.hlm 119



منها لتمرين الطالب ىف التلفيظ وتوفري املفردات. وتلك البطاقة تشتمل على الصور تستطيع أن تستفاد

يج لدى الطالب إلعطاء االستجابة املرجوة. 22إشارة و

أما فائدة وسيلة بطاقة اإلستذكار فهى :

بطاقة احلروف األجبدية، أن تستخدم ملمارسة اهلجاء جييد اللغة العربية. .أ

(األشياء واحليوانات وغري ذلك) أن تستخدم بطاقة الذى حيتوى على الصورة صورة حول .ب

23لتدريب الطالب على توضيح وإتراء املفردات.

24الكلمات هي دليل والتحفيز للطالب إلعطاء الستجابة املطلوبة.

وأما خطوات استخدام الوسيلة البصرية (بطاقة االستذكار) فهي فيما يلى:

.25x20 cmيعد املدرس قطعة الورقة الىت مقدارها .أ

يعرض املدرس قطعة الورقة الىت تشتمل على الصورة، املفردات إىل الطالب باللمحة..ب

يأمر املدرس الطالب لرتمجة املفردات املقدمة..ج

يأمر املدرس الطالب لتعيني أشكال الكلمة أو الصورة..د

يأمر املدرس الطالب لرتتيب اجلملة املناسبة بالصورة املوجودة داخل البطاقة..ه

32 Azhar Arsyad, ibid, Hlm 119-118
23 http://manfaatmediaflashcards.ouidio.co.2009 . tgl.24 maret 2013, jam 20:30
24 Ibid,hlm.119



25لطالب لتغيري اجلملة املقدمة.يأمر املدرس ا.ف

" هى تعلم Learning Vocabs By Card Everydayبالتقريب النظام التعلم "

املفردات ببطاقة عملية كل يوم ان ترقية فهما الطالب. هذه العملية كي تنجح إذا مساعدة باملنهج 

ذ االبكارى. اغرضمن هذه الطريقة هى احدى اإلجناز من تنفيذ األهداف اللغة باإلتصالية. 

الطريقة الطالب  عودا للتشكل عادة جديد يف تنفيذ اللغة العربية بدون تأثري من اللغة األصلية.( 

freeman, 1986 : 43(26

. المفهوم العملي2

)x. وسيلة بطاقة االستذكار كاملتغري احلر (متغري ۱

النظر. وبطاقة االستذكار هي بطاقات مصورة إن الوسيلة البصرية هي وسيلة تستخدم مساعدة 

مصنوعة باجلملة، التعبري أو الكلمة.

وأما خطوات استخدام الوسيلة البصرية (بطاقة االستذكار) فهي فيما يلى:

أ. مرحلة االستعداد

. إعداد املقرر1

. خطة الدرس2

35 Acep Herawan, Op.Cit. Hlm 242
26 http ://pendekatandisiplinbelajarbycard.blogspot.com.tgl 13 september 2013 jam 16:05



. ذكر موضوع الدرس3

. إلقاء هدف التعلم4

ب. مرحلة التقدمي

.25x20 Cm. يعد املدرس قطعة الورقة الىت مقدارها 1

. وتلصق تلك القطعة بالصور اجلذابة، الكلمات والتعبري املناسب باملادة املعلمة.2

. يعرض املدرس وسيلة بطاقة االستذكار إىل الطالب باللمحة.3

رة.. يأمر املدرس الطالب لنطق الكلمة، التعبري أو اجلملة املتعلقة بتلك الصو 4

. يأمر املدرس الطالب لرتتيب اجلملة املناسبة بتلك الصورة5

إىل الطالب الذى يستطيعان جييب السؤال صحيحا.تصفيق. يعطى املدرس ال6

)y. إستيعاب املفردات ىف التعلم كاملتغري التابعي (متغري ۲

النتيجة من اختبار  إن إستيعاب املفردات ىف التعلم متغرية تابعية ألن هذا البحث يرتكز ىف طلب 

الىت حصل عليها الطالب. وهذا البحث يهدف إىل معرفة "هل فيه تأثري هام يف إستيعاب املفردات 

الطالب قبل تطبيق وسيلة بطاقة االستذكار وبعد تطبيقها.

الدراسات السابقة. 3



غة اإلجنيليزية فعالية وسيلة بطاقة اإلستذكار لرتقية أستيعاب املفردات ىف الل2009مليا سوسنىت. .أ

طالب الفصل السابع مدرسة الثانوية احلكومية منداه.

مرتاسري. فعالية طريقة املباشرة لرتقية إستيعاب املفردات ىف املادة اللغة اإلجنيليزية املدرسة اإلبتدائية .ب

بوكيت رايا باكنبارو.21احلكومية 

. الفرضية4

الباحثة فرضية هذا البحث فيما يلى:بناء على خلفية البحث واملفهوم النظري فتقدم 

Ha: التالميذ قبل و بعد استخدام بطاقة االستذكارإستيعاب املفرداتتوجد ترقية

ىف الفصل الثاىن من املدرسة الثانوية هداية املتعلم منكرياو. 

Ho : التالميذ قبل و بعد استخدام بطاقة االستذكارإستيعاب املفرداتال توجد ترقية

ملدرسة الثانوية  هداية املتعلم منكرياو.الفصل الثاىن من اىف 




