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الثانىالفصل

نظرياتالدراسة 

المفهوم النظري.أ

فعاليةتعريف ال.1

صل على ) وحتاملعجم اإلندونيسي فيها تأثرية ( عاقبة، أثر، وانطباعالفعالية يف معىن 

واملقياس املستخدم ملعرفة جناح 1الفعالية هي حالة تدل على مدى الشيئ املخطط املنفذ.احلاصلة. 

2اهلدف قد حصل عليه بالشيئ املخطط.الوصول إىل اهلدف إن كان 

والفعالية عند "أسواين سوجد" حاصلة يف تنفيذ الواجبة، التخطيط أو الربنامج، القرار أو 

بناء على الرأي السابق فخالصته أن الفعالية متعلقة بتنفيذ الربنامج (الواجبة 3واهلدف املثايل.

الرئيسية)، الوصول إىل اهلدف، دقة الوقت واالشرتاك الناشط من األعضاء. يسمى الربنامج فعاال 

إن كان حيتوى على الناحيات التالية:

ووظيفتهاتسمى املؤسسة فعالة إن كانت تنفذ الواجبة : الواجبة الوظيفية.أ

ويسمى التخطيط فعاال إن كان ينفذ يف الوقت املعني ويؤخذ اهلدف املقرر، إذن، : التخطيط.ب

أن فعالية العمل تتعلق مبدى التخطيط احملصول عليه.

1E Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, 2002, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,hlm. 82.
2Kumarotomo Wahyudi, Etika Administrasi Negara, 2003, Jakarta: Grafindo Persada,hlm. 362.
3Aswani Sujud, Matra Fungsional Pendidikan, 1989,Yogyakarta: Purba Sari,hlm .153
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إن فعالية النظم تعترب من وظيفة النظام املرموز يف حفاظ جارية عملية التعلم والتعليم. : النظام.ج

نظم املتعلقة باملدرس أو بالطالب.وهذه الناحية حتتوى على ال

إن كان اهلدف املقرر حمصول عليه يسمى ذلك النشاط فعاال.: اهلدف.د

مقياس الفعالية.2

مبا نقله من الدكتورندوس مضافلري يستطيع أن يقاس من Kempإن مقياس الفعالية عند 

عدد الطالب الناجحني يف الوصول إىل هدف التعلم املقرر. ومواصفات ذلك العدد تسمى مئوية.  

4:ومدى املئوية الفعالة يتعلق مبعيار النجاح الذى قرره املدرس. وأما املدى الفعال فهو فيما يلى

% = فعال100- % 1.76

= كايف% 75- % 2.56

% = ناقص55- % 3.40

% = غري فعال39-% 4.0

4Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 1986,Jakarta: Bumi Aksara,hlm. 251.
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طريقة المراقبة اللغويةتعريف .3

قدم الدرس باألسلوب يعلماملدرس املفردات كثرية، تركيب اجلملة و اصطالحات 

."Simplification Method"املخصوصة البسيطة (طريقة بسيطة) يسمى هذه الطريقة

األسلوب اللتان و) أمفردات(املفرداجتيدةحتديد طريقة هى الالبارزة من هذه عالمةال

تدرس. 

ة اجلمل،وتركيب ملفرداتىف االبسيطة الشيء أن تبدأ خطوات التعليمي من هذه الطريقة هى

اإلسم املوجودة و يعرف الطالب تلك املفردات من علىينقسم املثال استخدام املفردات ف.الكاملة

و أشكال الفعل من اللغات األجنبية فال بد أن ختفظوا تلك بيئتهم ( املدرسة أو أدوات املنزلية)، 

ملة حىت اىل تركيباجلبسيطة،ةالاجلملعن تركيباتقان قدراتاملفردات (األفعال). مث بعد ذلك

5كاملة.ال

املراقبة اللغوية فهي فيما يلى:مزايا من طريقة 

األجنبية إىل النشط يف اللغةلطالبأن تسمح لاستيعاب بعض املفردات وتركيب اجلملة متكن .أ

.اللغة اليومية

اللغة فيتلك املفرداتستيعابديب أنفسهم على حفظ و إقدم الطالب نشطة ومستعدة لتأ.ب

ليس من الصعب أن تطبق، املثال يطلب من الطالب على حفظ هذه طريقة األجنبية، تدريس 

5Ahmad Izzan, Op.Cit., hlm. 109-110
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بعدة يف اجتماع و ، الدورة األوىل(االجتماع األول)أجزاء معينة املفردات ميكن تعيني العدد إىل

.اجلملة معينةأو تركيب مفردات 1موضوع التايل يف املائة من استمر إىل 

حيوي ملية التدريس أن يكون ب، عقدرة خفظ من كل الطالألن ذلك من هذه الطريقة أهتم .ج

6ونسبية.

وعيوب من هذه الطريقة فيما يلى:

).األساسية(يف ه الطريقةمثايلهذ.أ

ألنه اللغة.القاء قد يكون االرتباك يف الكتابة وليس كامل مرارا بل ميكنطالب النطقلغة ال.ب

.املفردات و تشكيل اجلملةبطريقة مودعةالتدريس ميقدت

تكون اللفظية.التدريس ميكن أن.ج

7ه الطريقة.الصعب أن نتوقع مهارات اللغة النشطة من خالل هذمن .د

6Ibid., hlm.110.
7Ibid., hlm.110.
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وسيلة اإلعالم الفانيال.4

تعريف الوسيلة.أ

ا من اللغة الالتينية مبعىن  ومعناها Mediusقال أزهر أرشد يف كتابه "الوسيلة التعليمية" إ

8حرفيا "الوسط"، الوسيلة". ومجعها "وسائل". والوسيلة هي إلقاء املعلومة إىل مقبلها.

الوسيلة التعليمية عند إبراهيم مجيع األشياء الىت ميكن استخدامها إلعطاء التهيج حىت 

الوسيلة التعليمية مجيع ما9حتدث عملية التعلم والتعليم للوصول إىل أهداف التعليم اخلاصة.

يج التفكري، اإلحساس والتأمني لدى املتعلم حىت تستطيع أن خترتع  تستطيع أن تلقى املعلومة، و

10العملية يف نفسه.

ومن التعريفات السابقة استخلصت الباحثة أن الوسيلة التعليمية مجيع األشياء الىت ميكن 

يج ال تفكري، اإلحساس، االنتباه استخدمها املدرس إللقاء املعلومة إىل الطالب والىت تستطيع أن 

ورغبة الطالب حىت حتدث عملية التعلم والتعليم.

املقياس الختيار الوسيلة التعليمية فيما يلى:

منسجم و يسند اهلدف التعلم اليت مت وضعها.- أ

املادة أن تكون إهتماما الختيار وسيلة التعليمية.- ب

8Azhar Arsyad, Media Pembelajaran,2003, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,hlm. 3.
9Nur Hayati Yusuf, Media Pengajaran, 2005, Surabaya: Dakwah Digital Press,hlm.6.
10Yunus Nagawa, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, Jakarta: PustakaFirdaus,hlm.137.
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فقا تسليمهاللطالبتداربشكل مناسبو جيب علىالوسيط املختارتكون قادرة على شرمحا سوفيتم - ج

.لألهداف

وسيلة اإلعالم الفانيال .ب

الصور أو الكلمات اليت تعلق بسهلة الفانيال لتقدميإزار طبقات لوحة ذو إعالم الفانيال هي 

كما يوحي االسم، تتكون هذه األداة من الفانيال األسود أو األزرق 11.حالكللة  وإزالتها بسه

الصور على قطعة قماش .حتتمعلقة بني قطعتني من اخلشب يف أعلى و تركيبه على اجلدار أو 

وبذلك، صورة نشرت .الفانيال، جيب أن يكون اجلزء اخللفي املادة اليت يشغل أيضا منصب اصقة

فوق الفانيال تعلق بسهلة وإزالتها.

لرتقيةلالستخدام يف دعم جيدةدة الفانيال هو ماقماش يف تنفيذ تعلم اللغة، و 

مجيع أنواع الصور مثل احليوانات، واملالبس، والفواكه، وأفراد األسرة، ، ه الوسيلةذ12.املفردات

لتقدمي االفانيال هي وسيلة فعالة إعالمواملفروشات املنزلية ميكن أن تظهر بشكل واضح جدا.

قام الئحة الطبقات حبيث يالفانيالإعالمسم هدف معني على أي حال. شكل رسائل حمددة لر 

.لة، وميكن استخدامها مرات عديدةة وإزالة املقدمة أو إزالتها بسهالصور 

وهو مصنوع منالبصرية،الوسائل التعليميةثنائية األبعادواحدةمبا يف ذلكالفانيالإعالم 

أوالفانيالمن قماش قصاصاتالمث جعل،اخلشب الرقائقيأوعلى لوحةمعقودالفانيالقماش 

منتالصور علىسيتم وضع.التعلممواداملرتبطةالصوراجلزء اخللفي منوضعت علىالاملصقلة 

11Khalilullah, Op.Cit.,hlm.68.
12Ibid., hlm.68.
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علىاملصقلة أوالفانيالالقماشدائم بنيالتصاقوذلك بسبب ،لةفصلها بسهلن يتمالفانيال

.الفانيالعلى منتالفانيالالصورة معاجلزء اخللفي من

غرض من صنع إعالم الفانيالأ.ج

إعالم الفانيال فيما يلى:أغراض من صنع 

مساعدة املعلمني لشرح مواد الدرس..1

تيسري فهم الطالب عن مادة الدرس..2

لكي أعجب مادة الدرس..3

عالم الفانيالد. مزايا وعيوب من وسيلةاإل

املزايا باستعمل إعالم الفانيال فيما يلى:

يتم إرفاق الصور بسهلة.1

كفاية الوقت والطاقة.2

جير اهتماما الطالب.3

يشرح معلم املادة بسهلة..4

العيوب من هذه الوسيلة فيما يلى:

حيتاج الوقتا طويالإلعداد املواد..1

حيتاج تكلفة غالية إلعدادها..2

فمن الصعب أن تظهر املسافات. .3
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13) له أن يكون أقل قوة التصاق.lakenالفانيال (.4

المواد و المعدات و كيفية ضرورية لجعل وسائل اإلعالم الفانياله. 

املواد و املعدات الالزمة هي:

قماش الفانيال أو ورق املصقلة- 

لوحة أو اخلشب الرقائقي، الصق (الغراء)- 

املسمار و صورة أو مواد التعليمية املناسبة هلذا املوضوع لتدريسه وأهداف التعلم.- 

كيفية جلعل إعالم الفانيال كانت الوسيلة التعليمية كما يلى:

الرقائقي، و حجم تعديلها الحتياجات.إعداد لوحة أو خشب .1

استخدام قماش الفانيال بعد تعديلها حلجم اخلشب الرقائقي أو لوحات احلجم..2

س الىت سيتم تدريسها. وسوف تستخدم الصور، ر ع الصور الىت تتوافق مع مادة الديمج.3

رة على وامللصقة على اجلزءاخللفي من القماش الفانيال أو ورقة املصقلة، مث يتم لصق الصو 

اخلشب الرقائقي الىت أعطيت أو الفانيال مبطنة، لذلك الصور يلصق باإلعالم الفانيال.

عند األخرين يقولون إن اخلشب الرقائقي أو لوحات ميكن أن تبدل باستخدام الستايروفوم.

13http://ranahpendidikan.blogspot.com/2011/01/media-bagan-grafik-papan-flanel-
dan.html الوقت: الساعة السابع و النصف لیال٢٠١٤.٢.١١
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تنفيذ التعليمية باستخدام وسيلة إعالم الفانيالو. 

ذه الوسيلة  ات بوسيلة الصورة. املفردواخيفظيسهل للطالب أن أساسا استخدام 

هي:اخلطواة باستعمل هذه الوسيلة

أوال، تبدأ بالقصة مث تدخإلىل موضوع البحث(املعلم  يقرأ املادة التعليم).1

الطالب يذكر كلمة أو مجلة الىت مسعهم..2

املعلم يلتصق صور املفردات على إعالم الفانيال و يتعلق أمام الفصل..3

أن يأيت إىل األمام لتكرار العرض البالطالطالب يف العرض التقدميي، اطلب منإشراك .4

.التقدميي مث تستمر مبناقشة

الصور املعروضة قد تكون كل أنواع االسم (اسم). اعتمادا على ما يتم تعلمه املواد..5

.الطالب أن نعلق صورة املقابلة إىل اجلزء الذي مت إخالؤهاطلباملعلم ي.6

.هناك أحد طالب املباراة، مث دعا املعلمني الطالب اآلخرين لتربيرإذا كان .7

تقييم وأداة العرض: إذا كانت الصور واضحة، ما إذا كان العرض تبدو مثرية لالهتمام، إذا .8

14.فمن املفهوم حمتويات الرسالة مع العرض التقدميي

14http://temukanimpianmu.blogspot.com/2012/03/makalah-media-pembelajaran.html الوقت: الساعة
١١.٢.٢٠١٤السابع و النصف لیال 



10

استيعاب المفردات.5

أمهية موقعها ىف كل من مهارات اللغة األربع املفردات عنصر أساسي من عناصر اللغة. ومع 

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

عملية إجراءة اإلنسان. واملعىن املتعلق باللغة العربية أن املرء يستطيع أن استيعاب املفردات هي

عاب املفردات قدرة املرء على استخدام املفردات لذا، إن استي.كلمات"."يستخدم اللغة. واملفردات هي 

العربية يف تركيب اجلملة لالتصال.

يسمى الطالب قادرين على استيعاب املفردات إن كانوا قادرين على ترمجة املفردات واستخدامها 

م ال خيتص يف حفظ املفردات دون املعرفة عن كيفية  داخل اجلملة الصحيحة. وبعبارة أخرى أن استيعا

هذا مبعىن أن الطالب البد أن يقدر ويعرف معىن 16.استخدامها يف االتصال إما شفهيا أو كتابيا

املفردات و يستطيعوا أن يستخدم املفردات ىف االتصال إما شفهيا أو كتابيا.

من إعطاء هتم بناحية استخدامها لدى الطالب يعىن يبدأ أن تعليمهاوتعليم املفردات ينبغى أن ي

املفردات املستخدمة يف احلياة اليومية والكلمة األساسية. مث يعطى الكلمة املواصلة، وهذه احلالة خطوة 

جلعل الطالب قادرين على تركيب اجلملة التامة حىت ازدادت قدرة املتعلم.

.181، مكة املكرمة، ص.1985، وار التعليميةدليل عمل ىف إعدار املالدكتور  ثدى امحد طعيمة، 15
16Abdul Hamid dkk, Op.Cit.,hlm. 61.
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الل اللغة للغة املقدمة من خواختيار املفردات ضروري لتعبري املعىن املرجو. والفهم املطابق عن ا

القدرة على ووتعليم املفردات يتعلق مبعاىن املفردات،17الفهم املطابق عن املفردات املستخدمة.توثرها

استخدامها يف النص املطابق واملوقع املطابق أيضا. واستيعاب املفردات يصنف إىل االستيعاب الناشط 

اإلنتاجي واالستيعاب السليب النيايب.

ا  يف تعليم املفردات، فيما يلى:واخلطوات املهتمة 

تقدمي املفردات املعلمة مباشرة.1

تقدمي املصغر من املفردات املعلمة.2

إعطاء الصورة عن املفردات املعلمة، مثال، إن كان املدرس يريد أن يعلم املفردة املتعلقة .3

يعطى املدرس صورة البقرة.بالبقرة، 

متثيل املفردات املعلمة.4

تقدمي ترادف الكلمة.5

تقدمي مقابلة الكلمة.6

تقدمي التعريف لكل مفردة معلمة..7

17Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, 2000, Malang: UIN Malang
Press,hlm.54.
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كان الطالب مل يفهموا املفردات املعلمة باستخدام اخلطوات السابقة، فتلك املفردات يرتمجها إذا

املدرس إىل اللغة األم. واخلطوة الىت تستخدمها الباحثة خطوة ثالثة يعىن من خالل تقدمي الصورة من 

املفردات املعلمة.

ح بعض املفكرين أن عدد املفردات املعلم إىل الطالب لغري العرب يف املرحلة االبتدائية حول واقرت 

) ۱۰۰۰) مفردات، وللمرحلة الوصلة ألف (۱۰۰۰حىت ألف(ات) مفرد٧٥٠سبعمائة ومخسون (

) ١٥٠٠) املفردات، وللمرحلة املتقدمني ألف ومخسمائة (۱٥۰۰مفردات حىت ألف ومخسمائة (

) مفردات حىت ٢٠٠٠(ن) مفردات. وهناك رأي أن للمرحلة االبتدائية ألفا٢٠٠٠ألفا (املفردات حىت

م ينظمون الكلمة وماهرون يف استخدام املعجم.٢٥٠٠ألفان ومخسمائة ( 18) بالشرط أ

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

أن عدد املفردات الالزمة أن 1997/1998لدى الوزارة الدينية للجمهورية اإلندونيسية سنة العربية

املفردات (من الفصل الرابع حىت الفصل ) ٢٠٠(يستوعبها الطالب يف املدرسة االبتدائية مائتا

ئةدقيقة)، وللمدرسة الثانوية سبعما148،5السادس) والوقت املهيئ مائة ومثانية وتسعون ساعة (

املفردات، والوقت املهيئ مائتان وتسعة وتسعون ساعة: مائة وساعتان للفصل األول، مائة ) ٧٠٠(

وساعتان للفصل الثاىن، وثالثة وتسعون ساعة للفصل الثالث. وللمدرسة العالية مخسمائة

عبها املفردات، والوقت املهيئ مائة وإثنتا وتسعون ساعة. إذن، إن املفردات الالزمة أن يستو )٥٠٠(

املفردات.)١٤٠٠(الطالب بعد اخلروج من املدرسة العالية ألف وأربعمائة

18Abdul Hamid dkk, Loc.Cit., 62-63
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وينبغى للمدرس أن يعد املفردات املطابقة للطالب، فألجل ذلك ينبغى للمدرس أن يعتمد على 

املبادئ واملعيار الواضح. وأما املبادئ املستخدمة يف تعليم املفردات إىل املتعلم غري العرب فهي فيما 

:يلى

التواتر: اختيار املفردات الىت كثر استخدامها..1

التوزع: اختيار املفردات الىت كثر استخدامها يف بالد العرب أى ليس يف بعض بالد العرب فقط..2

املطاحية : اختيار الكلمة اخلاصة املفيدة أي الكلمات املستخدمة يف الناحيات اخلاصة..3

وترك الكلمة النادرة، كاستخدام مفردة "الشمس والذكاء" ألفة: اختيار الكلمة األليفة واملشهورة، .4

وهلما نفس املعىن.

الشمول: اختيار الكلمة الىت ميكن استخدامها يف الناحية غري حمدودة، املثال : البيت واملنزل،  .5

كلمة "البيت" أعم من كلمة "املنزل"

اهلامية : اختيار الكلمة الىت حيتاج إليها الطالب.6

ر الكلمات العربية ولو كانت فيه املقارنة بلغة أخرى. مثال، اهلاتف و التلفون أو العروبة : اختيا.7

19املذياع وراديو.

:وأما مؤشرات االستيعاب يف تعليم املفردات فهي فيما يلى

.يقدر الطالب على ترمجة املفردات.أ

20.إما شفهيا أو كتابيايف اجلملة الصحيحةاملفرداتعلى استخدامالطالبيقدر.ب

19Ibid.,hlm.61-62.
20Ibid.,hlm. 61.
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يقدر الطالب على فهم املفردات..ج

21بالتنغيم واملخرج الصحيح.أو يذكر املفرداتيقدر الطالب على قراءة .د

المفهوم العمليب. 

باستخدام اإلعالم الفانيال  )Simplification Method(فعالية استخدام طريقة املراقبة اللغوية.أ

)xكمتغري مستقل (متغري 

املعلمة مبقدمة الدرستقدم.1

املعلمة عن املادة الىت تتعلم التالميذتقرأ .2

تطلب املعلمة التالميذ ألن يذكر كلمة أو مجلة الىت مسعهم..3

التصقت املعلمة صورة املفردات واألفعال البسيطة على إعالم الفانيال.  .4

تقرأ املعلمة املفردات واحدا بواحد و تتبع التالميذ بعده..5

العرض ن الطالب أن يأيت إىل األمام لتكرارإشراك الطالب يف العرض التقدميي، اطلب م.6

.التقدميي

تعلم املعلمة تركيب اجلملة البسيطة من املفردات..7

.أن نعلق صورة املقابلة إىل اجلزء الذي مت إخالؤهاتالميذاطلب من ال.8

.الطالب اآلخرين لتربير، مث دعا املعلممنالتالميذ خطأ ىف موافقإذا كان هناك أحد.9

21Http://anakpba.blogspot.com/2012/03/perumusan-indikator-dan-ciri-cirinya.html.19.04-2013
jam 07.15
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)yالعربيةكمتغري الربيط (متغري املفرداتاستيعاب .ب

استيعاب املفردات متغري مقيد يف هذا البحث أي متغري تؤثره الطريقة املراقبة اللغوية

)Simplification Method(استخدام وسيلة اإلعالم الفانيال.ب

:وأما مؤشرات االستيعاب يف تعليم املفردات فهي فيما يلى

يقدر الطالب على ترمجة املفردات .أ

يف اجلملة الصحيحة.املفرداتعلى استخداميقدر الطالب.ب

يقدر الطالب على استخدام املفردات ىف التكلم..ج

اإلفتراض.ج

Haفعالية لرتقية استيعاب املفردات العربية لدى : طريقة املراقبة اللغوية باستخدام وسيلة اإلعالم الفانيال

الطالب. 

Ho :غري فعالية لرتقية استيعاب املفردات العربية طريقة املراقبة اللغوية باستخدام وسيلة اإلعالم الفانيال

لدى الطالب. 
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الدراسة السابقةد. 

هذا البحث قد حبثت عنها "خري النساء"، وموضوع حبثها ترقية استيعاب املفردات باستخدام وسيلة 

. عدد الطالب 2008اإلعالم الفانيال لدى الطالب فصل الرابع يف املدرسة اإلبتدائية "العلوم ميدان" سنة 

. وحاصلة حبثها تدل على أن استخدام وسيلة اإلعالم الفانيال 2007/2008يف سنة التعليمية ٤۲

تستطيع أن ترقي استيعاب املفردات. هذه الدرجة نستطيع أن ننظر يف احلاصلة اختبار القبلي أن قيمة 

% و قيمة األعلى ۲۳،۳%. بعد اجراءات األول  قيمة الواطئ ۸٦،٧% و قيمة األعلى ۲۳،۳الواطئ 

%. ارتفع القيمة بعد أن فعل ۱۰۰% و قيمة األعلى ٦٦،٧ات الثاىن قيمة الواطئ %. وبعد اجراء۹٦،٧

اجراءات (باستخدام وسيلة اإلعالم الفانيال).

ة تتجذب الباحثة للبحث عن فعالية طريقة املراقبة اللغوية بناء على هذه الدراسة السابق

)Simplification Method(لدى الطالبالعربيةقية استيعاب املفرداتلرت باستخدام وسيلة اإلعالم الفانيال

الدراسة السابقة هذا الفرق بني.ىف الفصل السابع باملدرسة الثانوية مبعهد حبر العلوم فنيت راجا كمبار

والبحث سأحبث.


