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 الباب الثاني
 يوب والمفرداتعن لوحة الج ظرياإلطار الن

 
 تعريف الوسيلة التعلمية -أ

مبعٌت "الوسط" بعامة، كان الوسائل  ”medius“صلو من كلمة الوسائل أ
 1مجع شكل بواسيطة للنشر، عمل أن يوصل شيئا الرسالة أوالفكرة إىل مستلم.

الوسيلة التعليمية ىي ما تندرج حتت زلتلف الوسائط اليت يستخدمها األستاذ يف 
 2ادلوقف التعليمي، بغرض إيصال ادلعارف واحلقائق واألفكار وادلعاين للطلبة.

يف معجم اللغة اإلندونسية ذكر أن الوسيلة لغة ىي االلة ويف اإلصطالحى 
خيتلف تعريف الوسائل  3ذكر أهنا الة مستخدمة للوصول إىل غرض معُت.

استخدام حواس معينة يف نظر رجال الًتبية على أساس أمهية ة من وجهة التعلمي
عمليات التعلم واختالف ادلفهوم على أساس الوظائف وادلهام اليت تقدمها 

الوسيلة من كلمة وسل يسل وسيلة, وىي ترادف  الوسائل يف رلال الًتبية والتعليم.
لوسيطة لوصيل الوصايا  يف اللغة اإلندونسية. وسيلة ىي الة ا (Medium)بكلمة 

كاجلريدة واجمللة وادلدياع والتلفزيون والفلم وادللصق واالفتنة. كلمة الوسائل مجع من 

                                                           
1
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Makkasar, 

Pustaka Pelajar, 2002), h. 74. 
 UIN-Maliki:لنجالطبعة األوىل، )ماير منهج تعليم اللغة العربية، تطو اوريل حبرالدين،  2

Press،2202،)  .001ص. 

3
Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, Balai Pustaka 

1994), h.241. 
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االت ينية  الوسيلة من اللغة 4وسيلة مبعٌت الواسطة.-يسل-الوسيلة ىي وسل
Medius  ىو مجع من الكلمةMedium .5ىي وسيط أو موصل 

والوسيلة الناجحة توضح وتصور الكلمة ادلسموعة والكلمة ادلكتوبة إذا 
ي قدرا كبَتا من الواقعية على ادلعلومات النظرية األمر الذي يساعد على تضف

سرعة فهم واستيعاب القواعد أو النظريات ادلسموعة. إن كانت الوسيلة مع 
الكلمة ادلسموعة أوادلكتوبة ليست ضمانا كافيا لتحسُت النحصيل تلقائيا، مامل 

سط من ادلعلومة النظرية يتفاعل ادلتعلم معها أيضا، جيب أن تكون الوسيلة أب
ليتفاعل إحيابيا مع الوسيلة  ةلبكما جيب إتاحة الوقت الكايف للط  وأكثر تشويقا،
 6ادلعروصة أمامو.

 
 أهمية الوسائل التعليمية  -1

ة أمهية تربوية وقد أثبتت كثَت من الدراسات جدوى للوسائل التعليمي
استخدامها ودورىا يف رفع مستوى حتصيل الطلبة، وخاصة بعد أن اتسعت 
ادلناىج الدراسية وتعددت جوانبها وأصبحت ادلعارف وادلعلومات تزداد يوما بعد 
يوم وتأيت من جهات ووسئط عدة، نظرا لتطور وسائل ادلعرفة ومصادرىا. كذالك 

عد الوسائل التعلمية األستاذ يف مواجهة أعداد الطلبة الكبَتة وكثافة الفصول تسا
الدراسية بعد أن أصبح التعليم ملزما يف بعض مراحلو وازداد الوعي واحتل التعليم 

 مكانة كبَتة يف نفوس الناس.
ادلعرفة تتجاواز بكثَتادلهارات األساسية  أن ادلهارات ادلطلوبة لعصر

ية، فهذه ادلهارات برغم أمهية تعلمها من قبل الطالب إال أهنا لإلستخدام التقن
                                                           

4
Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia, (Surabaya: 

Pustaka Progressif, 2007), h. 1559. 
5
Arif Sadiman Dkk, Media Pendidikan; Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemamfaatannya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),h. 3. 
6
 .514. )دار ادلسَتة للنشر والتوزبع والطباعة(، صموسعة التدريس اجلزء الثاين، رلدى عزيز إبراىيم،  
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ليست كافية لتوفر منوذج يساعد الطالب على تطبيق ماتعلمو ونقلو من موقف إىل 
 7األخر.

ة أهنا تشوق الطلبة للدرس وتوجو ومما جيعل الوسائل التعلمية مهم
اىتمامهم إليو وجتعل أثر ما يتعلمونو باقيا ومستمرا وتساعدىم علي سرعة تذكر 
ادلعلومات الرتاطها بأساس حسي ملموس. كذالك فإن الوسائل التعلمية تعيُت 
األستاذ على مراعاة الفروق عند الطلبة ألن تنويع اخلربات وتعدد األساليب اليت 

 ادلتعلمون تؤدي إىل حسن استجابتهم، كل حسب قدراتو وما يناسبو. دير فيها
 

 فوائد الوسيلة التعلمية -2
 فوائد الوسيلة التعلمية يف عملية التعلم لدى الطلبة، وىي:

التعليم تكون أن جتر اإلىتمام لطلبة وذالك تستطيع أن تنبت دافع  -1
 طلبة.التعليم 

وحا وتستطيع لتفهم طلبة ودتكنو مادة التعليم سوف يكون ادلعٌت وض -2
 تسلط وتوصل أىداف التعليم.

طرق التدريس سيكون تنوعا، وال اإلتصال اللفظي فقط من حتدث  -3
الكلمات ادلعلم حبيث الطلبة ال تسأم وادلعلم الفاتو القوة، وخصة إذا  

 كان ادلعلم يعلم كل درس.
فقط بيان ادلعلم،  الطلبة تستطيع أن تعمل أنشطة التعليم ألن االستماع -4

 8ولكن أيضا فعلية أخرى مثل تراقب وتعمل وتظاىر ودتثل وغَت ذالك.
للوسيلة أىية لرفع قدرة معلومات الطلبة أن ادلواد التعلمية وتستطيع 

ستطيع أن تساعد طريقة التعلم الوسائل التعلمية جعل التعليم العشيق.وت
 9ادلستخدم على ادلدرس.

                                                           
 .212(، ص. 2202)دار األوسرى مديا ودار العامل التقافا، الوسائل التعلمية، محزة اجلباىل، 7

8
 Azhar arsyad, Media Pengajaran, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h. 24. 
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 أنواع الوسائل  -3
تعددت أنواع وتقسيمات الوسائل التعلمية، ولكنناديكن جتميع ادلتشابو منها 

 بُت الوسائل السمعية والبصرية. عينة يف األقسام التاليةيف خصائص م
الوسائل البصرية، وىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة البصر   -1

كالصورالفوتوغرافية والصور ادلتحركة الصامتة وصور األفالم والسرائح 
 والرسوم التوضحية واللوحة الوبرية واللوحة ادلغناطسية واللوحات الكهربية.

الوسائل السمعية، وىي تضم اجملموعة اليت تعتمد على حاسة السمع   -2
 كالراديو واألسطوانات والتصجيالت الصوتية.

 
 لوحة الجيوبتعريف وسيلة  -ب

لوحة اجليوب عبارة عن لوحة ذات جيوب ممدودة من اليمن إىل اليسار 
 xسم  022إلثبات البطاقة. تصنع اللوحة من الكرتون أو األبلكاش. مساحتها 

 نسيبا. 72
سم واالرتفاع  5ىذه الثنيات تكون جيوبا عمق ىذه اجليوب قد يكون 

سم عبارة عن لوحة مستوية مبساحة   04الرأسي بُت كل جيب واخر حوايل 
تستخدم ىذه اجليوب  كافية يوجد على سطحها ثنية دتتد أفقيا بعرض اللوحة

 10إلدخال احلافة السفلى من البطاقة فيها
لوحة اجليوب ىي وسيلة اليت تصنع من لوح أو كرتون، لو جيوب لتضع 
البطاقة اليت يساعدىا ادلعلم. ولوحة اجليوب ىي أحد الوسائل اليت تناسب لتعلم 

 دلدرس لًتقية فهم الطلبة يف تعليم ادلفردات.ادلفردات اليت تستخدم من قبل ا

                                                                                                                                                               
9
 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-

Metodenya,(Yogyakarta: Teras, 2009), h. 23. 
، دار من احمليط إىل اخلليج للنشر والتوزيع، )مكة ادلكرمةالوسائل التعلمية، وب، مسَت خلف جل 02

 .13(، ص. 2207
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 مفهوم لوحة الجيوب  -1

ىي أداة تعلمية تعرض عليها وسائل بصرية ختدم أغراضا تعلمية متعددة، 
وتسمى هبذا االسم ألن سطحها احلامل للمواد التعلمية مقسم على ىيئة 

 11جيوب بعرض اللوحة.
ودتاثل لوحة اجليوب اللوحة الوبرية يف استعماذلا، إال أهنا ختتلف عنها من 
حيث إن البطاقات والصور والرسوم ال تثبت عليها بوساطة اال لتصاق، وإمنا 

ا، إذ إهنا تتيح تنزلق عليها يف ممرات أفقيو تشبو اجليوب، وىذه من أىم ميزاهت
وحسب االحتياجات الفعلية للمعلم وضع البيانات، وترتيبهايف سرعة وسهولة، 

  للدرس.
 
 تعريف مفردات -ج

ادلفردات لدينا اصطالحا ليس شيئا غريبا، ىي مستخدمة لعملية االتصال 
 يف نشاطاتنا اليومية دائما. و ادلفردات ذلا دور ىام لتعبَت األغراض و األفكار اليت

 ديكننا أن نعربىا.
يف اللغة  kosakataكلمة ادلفردات مجع من ادلفردة. وتسمى بـــــــــ 

يف اللغة اإلجنليزية و ىي رلمعة الكلمات. ادلفردات ذلا vocabularyاإلندونيسية و 
دور مهم لتعبَت األغراض، و األفكار اليت ديكننا أن نعربىا بعضنا بعضا. ادلفردات 

 Kamusيف  02للغة. وادلفردات ىنا أي مفردات اللغة العربية.رلموعة مفردات ا ىي

                                                           
إنتاج ادلواد التعلميىة، )القاىرة:  عبد العظيم عبد السالم الفرجاين، تكنولوجيا 00

 .073(،ص.2222دارالغريب،

، ص.  2222، لبنان : دار العلوم للماليُت،ادلور األساس قاموس إنكليزي، عريبمنَت بعلبكي، 12
021. 
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Besar Bahasa Indonesia .ادلفردات ىي اجلوىر أو  01ادلفردات ىي خزانة الكلمة
اللغة الرئيسية. ألهنا يف الواقع أن اللغة رلموعة من ادلفردات. يف اللغة اإلجنليزية 

تعٍت رلمعة الكلمات اليت تعرف هبا شخص وجزء آخر  vocabularyادلفردات ىي
عدد الكلمات يف لغة؛ أيضا قدرة الكلمات الىت ادلفردات ىي  05عينة.من لغة م

  .تعرف و تستخدم شخص يف الكالم والكتابة
من ادلفردات  جودة مهارات اللغوية أحد ما يعتمد على نوعية و كمية

ديلكو. كثَت ادلفردات الىت دتلكو، فاكرب أيضا إمكان شخص يف مهارة اللغوية. كما 
ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تشكل لغة. دور   (Horn)ذكر ىرن

القدرة على  (Vallet) ادلفردات حيتاج يف إتقان مهارات اللغوية،كما قيل  فليت
 04على التمكن ادلفردات ألحد.فهم أربع مهارات اللغوية يعتمد 

من ذلك الشرح أن ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت تشكل لغة 
اليت تعرفو شخص وتلك رلموعة الكلمات تستخدم يف ترتيب اجلملة أو التواصل 

 مع اجملتمع.
ا لغة من حيث ادلبدأ ادلفردات ىي جزء ال ديكن فصلو يف تعّلم اللغة أساس

أجنبية. التواصل اإلنساين إما يف شكل كتابة أو لسانا، بنيت باستخدام ادلفردات 
ادلناسبة والكافية فضال عن األغنياء يف شكل ومعٌت سيعطي مكانة معينة 
دلستخدمها. ولذلك، ديكن تعلم ادلفردات جزء من تعلم اللغة و ىو أحد العوامل 

 ادلسامهة يف اكتساب ادلهارات اللغوية.
 
 

                                                           
13

Departemen pendidikan dan kebudayaan,Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet 3,h. 597. 
14

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, ( 

Malang : UIN-Maliki Press, 2011), h. 61. 
15

Loc.Cit. Saiful Mustofa. 
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 تعريف تعليم المفردات -1
". على معٌت التدريج ىف تغَت ادلواقف عند امرئ التعليم مأخوذ من "علم
 .لسبب التعامل بُت األفراد وبيئتو

ادلفردات باعتبارىا واحدة جزء مهم من مكونات اللغة، واستخدام اللغة 
ة يا، وتعد واحدة من أساس تطوير القدرة على التحدث باللغسواء شفويا وخط

 16العربية.
التعليم ادلفردات اللغة العربية ىو أن التالميذ يقال قادرا على  إتقان 
ادلفردات إذا كانت التالميذ ديكن أن يًتمجوا أشكل ادلفردات والتمكن من 

مجلة صحيحة. وىذا يعٍت ليس حيفظون ادلفردات فقط ولكن ديكن  استخدمها يف
استخدمها يف االتصالت الفعلية. حىت يف ادلمارسة، ومبجرد التالميذ على فهم 

 17ادلفردات، مث جيري يعلمون الستخدامها يف شكل الكالم أوالكتابة.
التعليم ىو عملية تغَت السلوك يف نفس الناس بوجوده التفاعل بُت الناس 

اإلندونسية الذي ألفو جوم م. -كما ذكر يف القاموس اإلجنليزية 18والناس يئتها.
وىي قائمة vocabulary إيقلس وحسن شاذيل، على أن ادلفردات مسيت 

  19الكلمات.
يسأل الطالب عنها على السبورة على  يثبت ادلعلم معاين ادلفردات اليت

أن يوضح ىذه ادلعاين بطريقة جيدة، إذا أن بعض ادلفردات تعطى اكثر من معٌت 
وبعضها يتطلب قرائن عديدة لفهما، واألفضل االىتمام مبعٌت ادلفردات اليت وردت 

                                                           
16

Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, cet. Ke-1, (Malang: 

UIN-Maliki Press, 2010) h. 33. 
17

Bisri Mustofa, dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran 

Bahasa Arab (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), h.68. 
18

Moh. Uzer, Menjadi Guru Profesiaonal, (Bandung: Remaja Rosdakarya 

2003), Cek XV. h. 5. 
19

John M. Echol dan Hasan Syadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta, 

PT Gramedia: 1996), h.631. 
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يف سياق ادلوضوع ادلطلع، لكي الينصرف ذىن ادلتعلم إىل معان بعيدة عن 
 20ادلوضوع.

ادلفردة ىي اللفظ او الكلمة اليت تتكون من حرفُت فأكثر وتدل على 
عليم ادلفردة ىو عملية نقل العلوم معٌت. وىي عنصور من عناصَت اللغة، لذك، ت

 من ادلدرس إىل ادلتعلم عن ادلفردات مناسبة بادلدة الدراسية.
 

 أهمية تعليم المفردات -2
يشكل تعليم ادلفردات جزاء رئيسيا يف الدرسة اللغة، وىي قد خيتلف 
خرباء تعليم اللغة الثانية يف معٌت اللغة ويف أىداف تعليمها ومع ذلك فإهنم 

على أن تعليم ادلفردات مطلب أساسى من طالب تعليم اللغة الثانية  يتفقون
وشرط من شروط إجادهتا. والغاية من تعليم ادلفردات أن يفهم التالميذ حُت 
تعرض ذلم ويصبح قادرا على استخدامها حُت يرغب يف التعبَت عن شيء ما. 

لفلسفة الكتاب ويعتمد جناح ادلعلم يف تدريس ادلفردات، وكيفية تقدمبها وفهمو 
 21ادلقرر يف تقدمي ادلفردات وأخَتا طريقة تعليمها للدارسُت.

راد ومن أىداف تعليم ادلفردات أيضا ىي توفَت ادلفردات لتالميذ وال ي
هبذا أن التالميذ جيبون احلفظ عددا من قوائم ادلفردات قط، ولكن ادلراد منو  أن 

 دامها يف اجلمل وأيضايف االتصال.التالميذ يقدرون على فهم معنها واستخ
 ةلبقضية يف التعليم ادلفردات أن الطوقال رشدي أمحد طعيمة ليست ال

فة طريقة االستقاق منها نطق حروفها فحسب أو فهم معنها مستقلة فقط أو معر 
أو رلرد وصفها يف تركيب الغوي صحيح. إن معيار معيار الكفاءة يف تعليم 

                                                           
اللغة العربية مناىجها وطرائق تدريسها، طو علي حسُت الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،  22

 .074(، ص.2224الطبعة األوىل، )االردان: دار الشروق للنشر والتوزيع،

) مصر: التعليم اللغة العربية الناطقُت بلغات أخرى، اجلز الثاين  ادلرجع يفرشدي امحد طعيمة،  20
 204جامعة أم القرى: دون السنة( ص 
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قادرا على ىذا كلو باإلضافة إىل شيء أخر ال يقل  ةلبىو أن يكون الط ادلفردات
عن ىذا كلو أمهية إال ىو قدرتو على أن يستخدم الكليمة ادلناسبة يف ادلكان 

  22ادلناسب.
 

 أنواع المفردات  -2
 تقسيمها دلهارات اللغوي : ديكن أن تقسم ادلفردات كالتلى: (أ

 مفردات للفهم وىذه تنقسم إلىى نوعُت: -1
االستماع ويقصد بذالك رلموع الكلمات الىت يستطيع الفرد التعرف  -

 عليها وفهمها عندما يتلقاىا من احد ادلتحدثُت.
القراءة يقصد بذالك رلموع الكلمات الىت يستطيع الفرد التعرف عليها  -

 وفهمها عندما يتصل هبا على صفحة مطبوعة.
 مفردات للكالم وىذه تنقسم إلىى نوعُت: -2

عادية ويقصد هبا رلموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد يف حياتو  -
 اليومية.

فظ هبا الفرد وال يستخدم اال موقفية ويقصد هبا رلموع الكلمات الىت حيت -
 قف معُت أو عندما تكن لو مناسبة.يف مو 

 مفردات للكتابة وىذه تنقسم إلىى نوعُت: -3
عادية ويقصد هبا رلموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد يف مواقف  -

 االتصل الكتاىب الشخص مثل أخد مذكرات، كتابة يوميات.
الىت يستخدمها الفرد يف  موقفية عادية ويقصد هبا رلموع الكلمات -

للعمل أواستقالةأو كتابة  مواقف االتصل الكتاىب الرمسي مثل تقدمي طلب
 تقرير.
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  نوعُت:مفردات كامنة و تنقسم إىل -4
سياقية ويقصد هبا رلموع الكلمات الىت ديكن تفسَتىا من السياق الذي  -

 وردت فيو
ا استنادا إىل حتليلة ويقصد هبا رلموع الكلمات الىت ديكن تفسَتى -

خصائصها  الصرفية كأن نرى ما زيد عليها من حروف أو مانقص، أويف 
 ضوء اإلدلام بلغات أخرى

 تقسيمها حسب ادلعٌت : ديكن ألن تقسم ادلفردات كالتايل. (ب
ويقصد هبا رلموع ادلفردات األساسية اليت تشكل صلب  كلمة احملتوى و-

 الرسالة مثل األمساء واألفعال
وظيفة  ويقصد هبا رلموع ادلفردات الىت تربط ادلفردات واجلمل كلمات   -

واليت  يستعان هبا على إدتام الرسالة مثل حروف اجلر والعطف وأدوات 
 اإلستفهام وأدوات الربط بشكل عام

كلمات عنقوجية ويقصد هبا رلموع ادلفردات الىت ال تنقل معٌت معينا.   -
كلمات أخرى مساعدة  تنقل من وىي مستقلة بذاهتا وإمنا حتتاج إىل ال

خالذلا  إىل ادلستقبل معٌت خاصا  مثل )رغب( فهذه الكلمة تكون مبعٌت 
 أحب يف قولنا : رغب عن.

 تقسيمها حسب التخصص: و ديكن أيضا أن تنقسم ادلفردات إىل :   (ج
كلمات حادمة ويقصد هبا رلموع الكلمة العامة اليت يستخدمها الفرد يف   -

 العادية أو استخداماتو الرمسية غَت التخصصية مواقف احلياة
كلمات ختصصية ويقصد هبا رلموع الكلمة اليت تنقل معٍت خاصة أو   -

تستخدم بكثرة يف رلال معُت. وتسمى أيضا بالكلمات احمللية 
 وكلمةاالستخدام

 تقسيمها حسب االستخدام: و ديكن أيضا أن تنقسم ادلفردات إىل : (د
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د هبا رلموع ادلفردات اليت يكثر الفرد من استعماذلا كلمة ناشيطة ويقص  -
 يف الكالم أو يف الكتابة أو حىت يسمعها أويقرؤىا بكثرة

كلمة خاملة ويقصد هبا رلموع ادلفردات اليت حيتفظ الفرد هبا يف رصيده   -
اللغوي وإن مل يستعملها. وىذه النوع من ادلفردات يفهم الفرد داللة 

 لو على الصفحة ادلطبوعة أويصل إىل مسعو. واستخدماتو عندما يظهر
 

 أسس اختيار المفردات  -3
أن أساس اختيار ادلفردات يف برنامج لتعليم العربية للناطقُت بلغات 

 أخرى فيما يلي:
التواتر: بفضل الكلمة شائعة االستخدام على غَتىا ما دمت متفقة معها  -1

أجرت حصرا للكلمات يف ادلعٌت. وتستشار فيها قوائم ادلفردات اليت 
 ادلستعملة وبينت معدل تكرار كل منها.

التوازيع أوادلدى: تفضل الكلمة الىت تستخدم يف أكثر من بلد عريب على  -2
تلك اليت توجد يف بلد واحد. قد تكون الكلمة ذا تكرار عال أو شيوع 
مرتفع ولكن ىذ التكرار ادلرتفع ينحصر يف بلد واحد. لذا يفضل أن 

 مة اليت تلتقى معظم البالد العربية على اسنخدامها.ختتارالكل
دىا حُت يطلبها ادلتاحية: تفضل الكلمة اليت تكون يف متناويلة الفرد حي -3

واليت تؤدي لو معٌت رلداد. ويقاس ىذا بسؤال الناس عن الكلمات اليت 
 يستخداموهنا يف رلاالت مهنية.

األفراد على الكلمة اجملهوراة األلفة: تفضل الكلمة الىت تكون مألوفة عند  -4
نادرة االستخدام. فكلمة مشس تفضل بال شك على الكلمة ذكاء وإن  

 كان متفقُت يف ادلعٌت.
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الشمول: تفضل الكلمة اليت تغطي عدة رلاالت يف وقت واحد على تلك  -5
اليت ال ختدم إال رلاالت زلدودة. فكلمة بيت أفضل يف رأينا من كلمة 

ما فروق دقيقة. إال أهنا فرزق ال هتم الدرس يف منزل. وإم كان بينه
 ادلستويات ادلبتدئة خاصة.

األمهية: تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدرس على تلك  -6
 الكلمة العامة اليت قد ال حيتاجها قليال.


