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الباب الثانى

نظريات

اإلطار النظري.أ

الوسيلة.أ

تعريف الوسيلة.1

، ومعناها واسع، Mediumإن معىن الوسيلة مشتقة من اللغة الالتينية، ومجعها مبعىن  

واملراد بالوسيلة هنا وسيلة تعلمية، ومعىن الوسيلة عند عبد العامل إبراهيم وسيلة لإليضاح. هناك 

الوسائل التوضيحية، الوسائل التعليمية والوسائل املعينة عدة املصطلحات املستخدمة منها 

السمعية البصرية. وبالرغم أن تلك املصطلحات كثرية بل غرضها مساوي. وامسها ىف البداية ألة 

بصرية مث يتغري امسها وسيلة بصرية مث وسيلة بصرية اتصالية مث تكنولوجي التعليم.

أن Gerlach & Elyن املفكرين مبا نقله ومعىن الوسيلة عند أزهار أرشد كما نقله م

أن الوسيلة ما AECTالوسيلة إنسان أو مادية جتعل الطالب ألخذ املعرفة واملهارة. وعند 

وأصدقائه أن الوسيلة ألة انتقال املعلومات بني Heinichتستخدم إللقاء املعلومات. وعند 

1املرسل واملقبل.

ة الطالب ألخذ املعرفة واملهارة، واملراد وعند أمري حسني أن الوسيلة ما جتعل حال

بالوسيلة من خالل هذا التعريف فيما يلى :املدرس، الكتاب، النص، البيئة واملدرسة. والوسيلة 

1 Azhar Arsyad. Media Pembelajaran. Jakarta ( PT.RajaGrafindo: 2011) H:3-4
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أن الوسيلة ما ميكن NEAعند سوفارنو إندماجة بني اآلالت املعدينة واأللة املنتظمة. وعند 

ستخدمة ىف عملية التعلم والتعليم وتستطيع أن معاجلتها، بصرها، مساعها، قرائتها باألدوات امل

تؤثر فعالة الربنامج اخلاص.

ينقسم إىل قسمني، معىن Donald P.Ely Vernon S. Gerlachومعىن الوسيلة عند

الوسيلة اخلاص ومعىن الوسيلة اخلاص. ومعىن الوسيلة اخلاص كالرسم البياين، الصورة، األلة 

خدمة للقبض وإلقاء املعلومات. ومعىن الوسيلة العام ما خيرتع اجلو املكانيكية واإللكرتونية املست

الذى ميكن الطالب ألخذ املعرفة واملهارة. بناء على األراء السابقة أن معىن الوسيلة ما ميكن 

حسيتها وتتوظف كألة االتصال (عملية التعلم والتعليم) لتشجيع الفكرة، اإلحساس ورغبة 

املصطلح املشهور هنا وسيلة تربوية، وىف املصطلح األجنيب مسعية الطالب ىف قبول اإلشعار. و 

بصرية أو مادية تربوية.

ا تسهل  وهلذه الوسيلة دور ضروري الخرتاع جو عملية التعلم والتعليم الفعالة أل

البصرية. وهذه الوسيلة خترتع التفاعل سيلة تسمى بالسمعيةالطالب ىف قبول الدرس. وهذه الو 

ع بيئتهم. كان الطالب ىف التعلم التقليدي تعلموا بسماع احملاضرة أو بقراءة بني الطالب م

الكتاب بدون التفاعل مع الظواهر الطبيعية مباشرة.

وكانت الوسيلة ىف التعلم املعاصر مستخدمة مباشرة بواقع احلياة كاسخدام التسجيل، 

أن تشجع وجود احلوار الرسم البياين، التجريب وغريها. والوسيلة املخططة جيدة تستطيع

الداخلي داخل نفس الطالب. حىت يقع االتصال بني الطالب ومرسل اإلشعار. وحينئذ 
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وقعت العملية داخل نفس الطالب، وتلك العملية تتجه إىل تغيري السلوك. ومن البيان السابق 

م أن الوسيلة ما يساعد إلقاء اإلشعار من املدرس إىل الطالب. إذن، أن مطابقة استخدا

الوسيلة تعني جناح عملية التعلم والتعليم.

مأخوذة من ىت قالت إن كثرة العلوم، املهارةواستخدام الوسيلة يعتمد على النظرية ال

البصر، واخلربة مباشرة والباقى مأخوذة من احلسية األخرى. وتصبح عملية التعلم والتعليم فعالة 

تعلمية. ومعىن الوسيلة عند عارف سادميان إن كانت تلك العملية متبعة باستخدام الوسيلة ال

ما يستخدم إللقاء اإلشعار من املرسل إىل مقبلها وتستطيع أن تشجع الفكرة، اإلحساس، 

االهتمام، رغبة الطالب عند عملية التعلم والتعليم.

ا  إن حاصلة البحوث تدل على تربع الوسيلة ىف مساعدة املدرس عند التعليم وأ

ا جتذب اهتمامهم. ويستطيع املدرس أن يستخدم تستطيع أن ترقى رغ بة الطالب ىف التعلم أل

الطرق املتنوعة كاالتصال اللفظي. ويستطيع الطالب أن يؤدوا عدة األنشطة كاملالحظة 

واملظاهرة.

والوسيلة التعلمية الىت ميكن استخدامها كثرية جدا وكذلك ىف تعلم اللغة العربية  

، الرسم البياين وغريها. ولكل تلك الوسيلة خصائص خاصة. كاحلاسوب، التسجيل، الصورة

والوسيلة ضرورية جدا إما ىف تعليم اللغة العربية أو تعليم اللغة اإلجنلزية هدفا الخرتاع عملية 

التعلم املرحية. إن كيفية تعلم اللغة العربية ىف الواقع غري متنوع بدال عن اللغة األجنبية األخرى 

دمة عند تعلمها غري خمرتعة.ألن الطريقة املستخ
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يعتمد إن تعليم اللغة العربية إما ىف املعهد، املدرسة الثانوية، العالية واجلامعة مازال

على طريقة القواعد والرتمجة بإمهال التمرين الشفهي وبدون استخدام وسيلة السمعية البصرية. 

عية    بصرية والسيما ىف تعلم والوسيلة الىت ميكن استخدامها ىف تعلم اللغة العربية وسيلة مس

قراءة الشعر (نانا سوجانا و أمحد رفاعي). وتزداد خربة تعلم الطالب من خالل استخدام 

وسيلة السمعية البصرية، واحلاصلة املأخوذة منها حممولة داخل الذاكرة.

أمهية الوسيلة التعليمية.2

تقول، إن متام مئوية املعرفة، إن استخدام الوسيلة التعليمية يعتمد على النظرية الىت 

املهارة واملوقف الذى أملكه املرء مأخوذ من خالل احلاسة واحلاسة األخرى.

أصبحت عملية التعلم والتعليم فعالة وفاعلية إن كانت تلك العملية تستخدم 

الوسيلة كاأللة التعليمية. وقال آرف سادميان، إن الوسيلة مجيع األشياء الىت يستطيع 

يج التفكري، استخدامه ا إللقاء املعلومة من املرسل إىل مقبلها حىت تستطيع أن 

اإلحساس، االنتباه ورغبة الطالب.

إن أمهية الوسيلة التعليمية عند أمحد سامل ألجل العناصر اآلتية:

ا جتذب انتباه الطالب.أ أل

ا ترقي فهم الطالب عن املادة الدراسية.ب أل

وطةلتقدمي البيانات القوية واملضب.ج

لتوفري املعلومات.د
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لتسهيل تفسري البيانات.ه

فوائد الوسيلة التعليمية.3

وأما فائدة الوسيلة التعليمية الرئيسية فهي ملساعدة الطالب يف فهم املادة الدراسية 

الىت ألقاها املدرس.

فهي كما كتب حممد خليل اهللاوأما فوائد الوسيلة التعليمية عند سوجانا ورفاعي

فيما يلى:

ة الدراسية املقدمة جتذب انتباه الطالب وحىت تنشأ دافعية تعلمهم.املاد.أ

لتوضيح معىن املادة الدراسية حىت يفهمها الطالب وميكن أن يستوعبوها وحيصلوا .ب

على أهداف التعلم.

أصبحت طريقة التدريس متنوعة، وال ختتص يف االتصال اللفظي من خالل نطق .ج

يتعب املدرس، والسيما إن كان املدرس يعمل  املدرس، لضياع ممل الطالب، لكى ال 

كل ساعة الدارسة

م ال يرتكزون على استماع املدرس بل .د يستطيع الطالب أن يؤدوا عدة الواجبات أل

2يالحظون، يؤدون، يظاهرون وميثلون.

وفوائدها عند أومار محالك فيما يلى

لوضع األسس الواضحة عند التفكري.1

2 Muhammad Kholilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta, Aswajaya
Pressindo) hlm 25-28
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لزيادة اهتمام الطالب.2

األسس الضرورية ىف تطوير التعلملوضع .3

لعرض اخلربة الواقعية الىت تستطيع أن تنشئ النشاط بأنفسهم.4

لتنمية التفكري املنظم املتواصل.5

ملساعدة تنمية الفهم الذى يساعد تطوير اللغة.6

لعرض اخلربة الىت ال ميكن أخذها من جانب أخر ومساعدة التنوع الكثري عند .7

التعلم.

ا مستخدمة لتسهيل الطالب ىف فهم واملبدأ املهتم به  عند استخدام الوسيلة أ

املادة الدراسية، فلذا ينبغى استخدامها مطابق حباجة الطالب إليها ال على حاجة املدرس 

ا عند استخدام الوسيلة فهي فيما يلى إليها. وأما املبادئ املهتمة 

لة املساعدة الىت هي أن يعترب استخدام الوسيلة كجزء داخلي نظام التعليم ال األ.1

مستخدمة عند احلاجة إليها

أن يعترب استخدام الوسيلة كمصدر التعلم املستخدم حلل املشكلة املواجهة عند .2

عملية التعلم والتعليم

3البد على املدرس أن يستوعب تقنية الوسيلة التعلمية املستخدمة..3

وأما تصنيف الوسيلة التعلمية فهو فيما يلى

السمعيةالوسيلة .1

3 Khaliullah. Media Pembelajaran Bahasa Arab. Yogyakarta (2012:Aswaja) H:23-28
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ا لتسهيل تعلم اللغة، وهذه مأخوذة  الوسيلة السمعية ما ميكن استفاد

من االستماع كالشريط، املذياع، التلفاز، معمل اللغة وغريها.

الوسيلة البصرية.2

ا لتسهيل عملية تعلم اللغة. وهذه  الوسيلة البصرية ما ميكن استفاد

وغريها.Stick Figuresلرسم،مأخذوة من البصر كاملادة األصلية، التقليدية، ا

الوسيلة السمعية البصرية.3

ا لتسهيل علمية تعلم اللغة.  الوسيلة السمعية البصرية ما ميكن استفاد

وهذه مأخوذة من السمع والبصر كالتلفاز، الفيديو، اإلنرتنيت وغريها.

الصورةالوسيلة.4

الوسيلة الصورة من الوسيلة البصرية. وقال بعض األخرين إن وسيلة الصورة صورة 

صامتة. وسيلة الصورة هي صورة حمصولة عليها من خالل الصورة. وهذه الصورة حتتوى 

على الرسم املستخدم عند تقدمي عملية تعليم اللغة. وعادة، أن الرسم املستخدم ال ينبغى 

أنه يستطيع أن يساعد الطالب لفهم النص. وهذه مأخذوة أن يكون مجيال ألنه ال يضمن

، الصورة الشمسية، الصورة اهلزلية، وغريها.Stick Figuresمن الوسيلة الصورة كالرسم، 

والصورة املستخدمة داخل الفصل تنبغى أن تكون كبرية وواضحة. وينبغى 

ة مرحلة االستعداد. للمدرس أن يهتم باستخدام وسيلة الصورة، واخلطوة األوىل املنفذ

ووجود الصور تتعلق بغرفة التعلم ال تضمن انتباه الطالب إىل تلك الصور.
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وأما مزايا وسيلة الصورة عند رشدى سوسيالنا فهي فيما يلى:

وسيلة الصورة أوضح.أ

ا تستطيع أن تدل على املقارنة املطابقة من املوضوع احلقيقي..ب إ

وكيفية صناعتها سهلة ومثنها رخيص..ج

:وأما عيوب وسيلة الصور فهي فيما يلى

موعة الكبرية.أ ومقياسها حمدود، وال ميكن استخدامها يف ا

املقارنة غري مطابقة من املوضوع تتأثر يف خطأ الفهم..ب

(صورة صناعة اليد)Stick Figuresوسيلة )1

STICK FIGURES هي صورة اليد اليت صنعها املدرس عند تقدمي املادة

أعدها قبل بداية التعليم. واملراد بالصورة هنا ليست صورة مجيلة خططها الدراسية أو قد

أهل الرسم بل هي صورة تستطيع أن تشكل تصوير املادة الىت يقدمها املدرس. وتلك 

الصورة ميكن أن يصنعها مدرس اللغة العربية ولو مل يكن ماهرا يف الرسم.

فيما يلىSTICK FIGURESوأما العنصر املهتم به عند صناعة فهو 

مفرق الصورة.أ
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هناك فرق بني الصورة وصورة أخرى، كصورة الرجل خمالف بصورة املرأة، أو 

الرجل يلبس السروال واملرأة تلبس الفستان أو كصورة الرجل الغاضب أو املرأة الىت 

تتبسم

سهلة ىف تعرفها.ب

البد أن تكون تلك الصورة سهلة ىف تعرفها، والشيئ الذى ميكن أن يزعج

4البصر غري مستخدم.

5فيما  يلىSTICK FIGURESوالصور املصنوعة من 

4 Azhar Arsyad. Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya. Yogyakarta (Pustaka
Pelajar:2010). H:83

5 Opcit. Acep Hermawan. H:236-237
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فهي فيما يلىSTICK FIGURESوأما خطوات نشاط استخدام 

مرحلة االستعداد.1

صناعة القرار.1

صناعة خطة الدراسة.2

تقدمي موضوع الدرس.3

تقدمي هدف التعلم.4

مرحلة التقدمي.2

يبدأ املدرس الدرس.1

الطالبيتفش املدرس استعداد .2

قام املدرس بالتعليق بالدرس املاضى لتعلم املادة التالية.3

STICK FIGURESيعطى املدرس املفردات اجلديدة للطالب باستخدام .4

ومناقشتها مع الطالب

يقدم املدرس مثال اجلملة املوجودة ىف تلك املفردات.5

يبني املدرس تركيبية تلك الكلمة.6

املوجودة ىف تلك املفرداتيقدم املدرس مثال الفقرة البسيطة .7
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االختتام.3

االستنتاج.1

يأمر املدرس الطالب بصناعة اجلملة البسيطة.2

ومن البيان السابق يعرف أن استخدام الطريقة املراقبة اللغوية فعال ألن 

الطالب يقبلون املفردات يركبون اجلملة باستخدام تلك املفردات والسيما 

الوسيلة جمردة وتشجع الطالب للتفكري . وهذهStick Figuresباستخدام وسيلة 

عند رؤية تلك الصورة وهي خمالفة بالصورة العادية.

استيعاب المفردات)2

تعد تنمية الثروة اللفظية هدفا من اهداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية ، ذلك أن 

ا يف ذات  الوقت و سائل للتفكري ، فباملفردات  املفردات هي أدوات محل املعىن كما أ

يستطيع املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد . و عادة ما تكتسب 

املفردات يف اللغة اجلنبية من خالل مهارات االستقبال و هي االستماع و القراءة ، مث تأيت 

ال لتنميتهما و التدريب على استخدامها ، معىن مهاراتا الكلم و الكتابة فتفسحان يف ا

هذا أن الكلمات ال تعلم إال من خالل السياق ، أي من خالل استخدامها يف مواقف 

شفوية أو يف موضوعات للقراءة ، و لذلك يفضل تقدمي الكلمات للدارسني من خالل 

م . و موضوعات يتكلمون فيها حبيث تتناول هذه املوضوعات جو  انب مهمة من حيا

هناك كثري من اخلربات و الطرق اليت ميكن استخدامها يف تنمية املفردات لتطوير القدرة 

على الكالم لدى الدارسني ، من ذلك طرح جمموعة من األسئلة و األجوبة ، و تقدمي 
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مواقف حوارية و تصصية تدور كلها حول مواقف من حياة الدارسني ، و خربات 

داخل الفصول و داخل املدرسة مثل املناقشات العامة و استقبال الضيوف و اجتماعية 

امالت و استخدام األدوات املدرسية ، و ميكن أيضا استخدام بعض قوائم املفردات  ا

الشائعة و عندما يلم الدارس مبجموعة كبرية من الكلمات على املعلم أن يساعده على 

ة لتلك اليت جاءت فيها.إعادة توظيفها مرة أخرى يف مواقف شف هية مشا

و يالحظ أن هناك كلمات يصعب تقدميها عن طريق السياق أو الطرق األخرى 

الىت قدمناها و يف هذه احلالة ميكن تقدميها عن طريق تعريف الكلمات أو تعريف العبارات 

ا ، كما ميكن تقدميها عن طريق متثيل املعىن أو التعبري عنه باحلركة و اإلشارة، اليت جاءت 

و بتقدم عملية تعلم اللغة تتسع قدرة الدارس على حتديد معىن الكلمات  اجلديد.

و بالرغم من إشارتنا إىل استخدم بعض قوائم املفردات الشائعة إال أنه ال ينبغي 

الرتكيز يف تزويد الدارسني بثروة لفظية على قوائم مفردات منفصلة ، فالكلمات يف هذه 

ا لو حفظت مبعىن معني ، فرمبا يكون هلا معىن القوائم دون سيا ق ليس هلا معىن ، كما أ

آخر يف السياق ، مث أن هذه الكلمات قد ال تكون أنسب الكلمات حلاجة الدارس و 

للوفاء  بأهدافه من تعلم احلديث باللغة . 

إن حتصيل الكلمات ليس املشكالت الوحيدة يف بناء املفردات ، ذلك أن املتعلم 

حتت  عبء  ضرورة  تذكر الكلمات السابقة  اليت تعلمها ، و يف نفس الوقت يقع

إضافة كلمات جديدة .
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و ال بد أن نشري هنا إىل جمموعة أخرى من الطرق يستحسن أن تؤخر 

استخدامها يف تنمية املفردات إىل مرحلة تعليم اللغة  العربية عن طريق حتليلها الرتكييب و 

6ياق و املعاجم.الصويت و استخدام الس

إن استيعاب املفردات عنصر لغوي ينبغى أن يستوعبه الطالب للحصول على 

ا شرط رئيسي ىف تعلم اللغة العربية. إذا قدر الطالب على  مهارة الكالم. واستيعا

ا ىف تعليم  استيعاب املفردات فهو قادر على ترمجة اجلملة العربية. األشياء املهتمة 

املفردات منها :

عليم املفردات ال يقوم بنفسهت)أ

إن تعليمها ال يقوم بنفسه بل يرتبط بتعليم املطالعة، االستماع، اإلنشاء و

احملادثة.

حتديد املعىن)ب

ولكل مفردة معان متنوعة. وهذه صعوبة للمتعلم األجنيب

املفردات املتضمنة ىف النص)ج

اجلملة. فلذا البد وأكثر املفردات ال يستطيع فهمها إال مبعرفة استخدامها داخل 

على املدرس أن يعلمها داخل النص لالبتعاد عن احنراف فهم الطالب

الرتمجة ىف تعليم املفردات)د

161-163) من ص 1985. مكة املكرمة ( جامعة أم القرى : تعليم اللغة الربيةحممود كامل الناقة.  6
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وكيفية تعليم املفردات باستخدام اللغة األم سهلة بل تنقص تلقائية الطالب عند )ه

استخدامها عند التعبري وتضعيف ذاكرة الطالب. وليس كل الكلمة العربية له 

داخل اللغة األممرادفة 

املرحلة الصعوبة)و

مراحل صعوبة املفردات العربية لدى الطالب اإلندونيسيني

املفردات السهلة ألن هلا مرادفة باملفردات اإلندونيسية كالكرسي، كتاب.1

املفردات غري صعوبة ألن ليس هلا مرادفة باملفردات اإلندونيسية مثال : سوق، .2

مدينة

أو تعبريها، مثال : تدهور، استوىل، استبقاملفردات الصعوبة إما نوعها.3

فاملفردات من حيث نوعها له ثالثة أنواع، منها 

املفردات الىت هلا مرادفة بنفسها، مثال : رغب ىف، رغب عن.1

ا وهلا معىن خاص، مثال : كتاب، ساعة.2 املفردات الىت قامت بذا

نور، إىل الظلماتاملفردات املفهومة من سياق كالمها، مثال : من ال.3

وأما تصنيف املفردات األساسية فهي فيما يلى 

غريهااملصطلحات النسبية، مثال : جدة، جد، أم، أب، أخ و.1

أمساء أعضاء اجلسم، مثال : خد، أنف، شعر، عني، فم، بطن، رجل و.2

غريها.

غريهاالضمائر واإلشارة، مثال : هناك، هي، أنَت، أنا و.3
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غريهاثالث، إثنان، أحد، ألف والعدد، مثال : مائة،.4

غريهااألفعال، مثال : ينام، يشرب، يرجع يأكل و.5

غريهاالصفات، مثال : فرح، غين، صغري، مسكني، شبع، جوعان و.6

غريها.األشياء الشاملة، مثال : هواء، مساء، جنم، مشس، نار و.7

ندونيسية سوى ومن املستحسن أن نتعلم املفردات التقابلية العربية إىل اللغة اإل

استيعاب املفردات العربية، مثال :العلم، أدب، كرسي، كتاب، مشاورة، علماء. وتلك 

املفردات السابقة داخلة إىل اللغة اإلندونيسية.

ومبادئ املفردات عند مشغل تعليم اللغة العربية ىف اجلامعة اإلسالمية الدينية  

فيما يلى

استخدام املفردات الالزمة استخدامهاالرتدد يعىن الرتدد ىف .1

التغطية يعىن املفردات الىت هلا معان شاملة.2

اإلمكانية أى اختيار املفردات السهلة ىف تعلمها.3

وأما هدف تعليم املفردات فهو لزيادة خزانة املفردات لدى الطالب وهم قادرون 

ىف املدرسة أو ىف البيت. وهدف تعليم على فهم املفردات والتعبري املتعلق باحلياة اليومية إما

7املفردات داخل املنهج لتزويد الطالب ىف حفظ سبعمائة مفردة

7 http://digilib.uin-suska.ac.id/3216/1/BAB%20I,%20IV,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf.
Senin,  11 November 2013, 07.00pm WIB
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واقرتح بعض املفكرين أن عدد املفردات املعلم إىل الطالب لغري العرب يف املرحلة 

االبتدائية حول سبعمائة ومخسون مفردة حىت ألف مفردات، وللمرحلة االبتدائية ألف 

ت حىت ألف ومخسمائة املفردات، وملرحلة املتقدمني ألف ومخسمائة املفردات حىت مفردا

8ألفا مفردات.

انطالقا من األشكال الرئيسية بربنامج التعلم يف املدرسة االبتدائية، الثانوية والعالية 

أن 1997/1998مبادة اللغة العربية لدى الوزارة الدينية للجمهورية اإلندونيسية سنة 

عدد املفردات الالزمة أن يستوعبها الطالب يف املدرسة االبتدائية مائتا املفردات (من 

148،5الفصل الرابع حىت الفصل السادس) والوقت املهيئ مائة ومثانية وتسعون ساعة (

دقيقة)، وللمدرسة الثانوية سبعمائة املفردات، والوقت املهيئ مائتان وتسعة وتسعون ساعة: 

لفصل األول، مائة وساعتان للفصل الثاىن، وثالثة وتسعون ساعة للفصل مائة وساعتان ل

الثالث. وللمدرسة العالية مخسمائة املفردات، والوقت املهيئ مائة وإثنتا وتسعون ساعة. 

إذن، إن املفردات الالزمة أن يستوعبها الطالب بعد اخلروج من املدرسة العالية ألف 

وأربعمائة املفردات.

Stick Figuresوسيلة عالية استيعاب املفردات بفالعالقة بني )3

وقبل أن قدر الطالب على االتصال البد عليهم أن يستوعبوا مائتا املفردات 

م.  م فحسنت مهارا م وكلما كثرت مفردا والقواعد اللغوية، والبد عليهم أن يزيدوا مفردا

حفظهم.إن الكمية وجودة املفردات لدى الطالب متعلقة بقوة 

8 Opcit. Abdul Hamid. H:62
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وكانت ذاكرة املرء شديدة مبا يرتبط باألحوال اآلتية، منها 

احلسية، البصرية.1

اإلنفعالية كالفرح واحلزن.2

اجلودة الفائقة أو املختلفة.3

الدقة. وكان اإلنسان مييل إىل ذاكرة األشياء امللونة واملخيلة.4

احلاجة إىل اعتصام احلياة.5

األشياء املكررة.6

والنهائيةاألشياء األولية .7

متعلقة بالبصرية، عسى أن تكون هذه Stick Figuresبالنظر إىل ما سبق أن 

الوسيلة ترقى استيعاب املفردات لدى الطالب.

املفهوم العملي.أ

كاملتغري احلرStick Figuresاستخدام وسيلة .1

يعطى املدرس املفردات للطالب ويناقشها مع الطالب.أ

النص باللهجة واملخارج الصحيحةيقدر الطالب على قراءة .ب

يقدر الطالب على تعيني معىن املفردات.ت

يقدر الطالب على استخدام املفردات داخل اجلملة.ث

املقيدكاملتغرياستيعاب املفردات  .2
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يقدر الطالب على قراءة النص بالتنغيم وخمارج احلروف الصحيحة..أ

يقدر الطالب على تعيني معىن املفردات.ب

استخدام املفردات يف نص الكلمة.يقدر الطالب على .ت

الفرضيةواالفرتاض.ب

االفرتاض.1

تستطيع أن ترقي استيعاب املفردات لدى الطالبStick Figuresوسيلة .أ

إن حفظ املفردات يستطيع أن يرقى مهارة كالم اللغة العربية.ب

الفرضية.2

Ha وسيلةالطالب املعلمون باستخدام : يوجد الفرق اهلام بنيStick

Figuresىف استيعاب املفردات لدى الطالب

Hoوسيلةبني الطالب املعلمون باستخدام  : ال يوجد الفرق اهلامStick

Figuresىف استيعاب املفردات لدى الطالب

الدراسات السابقة.ج

هذا البحث قد قامت به الطالبة "نيننج تريانا رمحواتى" وموضوع حبثها تطبيق .1

م اللغة العربية الصف األول يقية استيعاب املفردات ىف تعللرت Words Wallتقنية 

ىف املدرسة املتوسطة العالية احلكومية ليفات كاين مبركز كامبار كريى مبنطقة  

لرتقية Words Wallكامبار. وحاصلة حبثها يوجد الفرق اهلام ىف تطبيق تقنية 
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درسة املتوسطة العالية م اللغة العربية الصف األول ىف املياستيعاب املفردات ىف تعل

احلكومية ليفات كاين

موضوع حبثه دور و"عارف موليانتو" هذا البحث قد قام به أيضا الطالب و.2

جنورجو ديفوك ما1وسيلة الصورة ىف استيعاب املفردات ىف روضة األطفال 

ىفالصورةعن دور وسيلة يوجد الفرق اهلام حبثهحاصلة سيليمان يوكياكرتا. و

9يوكياكرتا.سيليمان ماجنورجو ديفوك1األطفال ستيعاب املفردات ىف روضةا

لرتقية استيعاب Stick Figuresوسيلة ث الذى قامت به الباحثة فعالية والبح

كووك.درسة الثانوية احلكومية موديلاملفردات ىف امل

9 http://digilib.uin-suka.ac.id/3216/ Senin, 11 November 2013 07.45 pm WIB


