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 الباب األول
 المقدمة

 ية البحثفخل -أ

العربية أكثر لغات اجملموعة السامية متحدثُت، وإحدى أكثر اللغات انتشارا ىف  

مليوف نسمة، ويتوزع متحدثوىا ىف ادلنطقة ادلعروفة باسم  454العامل، يتحدثها أكثر من 

كاألحواز وتركيا وتشاد ومايل الوطن العريب، باإلضافة إىل كثَتا من ادلناطق األخرى اجملاورة  

السنغاؿ وإرتَتيا. اللغة العربية ذات أمهية قصوى لدى ادلسلمُت، فهي مقدسة )لغة القرأف(، 

 1وال تتم الصالة )وعبادات أخرى( ىف اإلسالـ إال بإتقاف بعض من كلمتها.

ىاًما ال يفلت التعلم اللغوي من كثَتا من ادلفردات احملفوظة. تلعب ادلفردات دورًا  

فيما يتعلق بتعلم اللغة. الشيء الذي جيب إدراكو ىو الغرض من تدريس ادلفردات، وىي 

زيادة عدد ادلفردات لدى ادلتعلم. ادلتحدثُت بلغة جيدة ىم ادلتحدثُت الذين لديهم ثروة من 

 2ادلفردات الكافية، حىت يتمكنوا من التواصل مع الناطقُت باللغة األصلية بشكل صحيح.
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اليت تنص على أف جودة لغة الشخص تعتمد  Tarigan،3يز ىذا من قبل مت تعز  

بوضوح على نوعية وكمية مفرداتو، كلما زاد عدد ادلفردات اليت لديو، زادت احتمالية أف 

تكوف ماىرا يف اللغة. لذلك، يف أي لغة حتظى الكلمة باىتماـ كبَت للدراسة، مبا يف ذلك 

لف األحداث والتجارب يف حياهتم اليومية باستخداـ  اللغة العربية. يعرب البشر عن سلت

 كلمات مرتبة يف اجلمل.

يف عملية تعلم اللغة العربية، من بُت أمور أخرى، جيب أف تكوف موجهة إىل تطوير  

مفردات مناسبة )رأمساؿ لغوي(  التالميذادلفردات )تنميات ادلفردات( حبيث يكوف لدى 

بشكل عاـ ىو عدـ وجود  التالميذوالكتايب. ضعف حبيث تنشأ الشجاعة للتواصل الشفهي 

يف تعلم ادلفردات وفهمها، ىناؾ حاجة إىل وسيلة  التالميذادلفردات. لذلك، لتسهيل 

 4لتدريب وتعليم ادلفردات.
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كما عرفنا أف ادلفردات ىي عنصر من أىم العناصر الىت جيب أف تكوف لدى ادلرء ىف 

استعاب ادلفردات الكاىف، ىف تعلم اللغة العربية، سواء  تعليم اللغات، وكذلك اللغة العربية. 

 5كاف ىف التواصل أو الكتابة بتلك اللغة.

 سالميةاإل اإلبتدائيةتضم مدينة باصلارماسُت، كاليمانتاف اجلنوبية ذلا مخس مدارس 

. يف ادلناىج الدراسية السابقة، اخلاصة سالميةاإل اإلبتدائية مدرسة تسعة ومخسوفو  احلكومية

، وتعلم اللغة KTSPتعلم اللغة العربية باستخداـ منهج وحدة مستوى التعليم أو يسمى عادة 

مع ختصيص الوقت من أربع ساعات وجها لوجو يف  6إىل الصف  4العربية من الصف 

على  2413أسبوع واحد. ومع ذلك  ووفًقا للوائح احلكومية احلالية، فإف تطبيق منهج 

حىت الصف السادس مع  الصف األوؿادلدارس اإلبتدائية خاصة اللغة العربية يبدأ من 

 2413منهج ختصيص وجًها لوجو دلدة ساعتُت يف أسبوع واحد. لذلك، يتطلب تنفيذ 

وسائل وادلواد التعليمية و  تالميذاستعداًدا دقيًقا من سلتلف األطراؼ، من ادلدارس وادلعلمُت وال

 ادلناىج الدراسية اليت سيتم تطبيقها.و  التعليمية
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، رأى الباحث أنو من مخس مدارس 2416أكتوبر  17يف  يف ادلالحظة األويل

، 2413اإلبتدائية احلكومية ومدارس آخر، خاصة يف باصلارماسُت، بدأوا يف تطبيق منهج 

باألىداؼ وخاصة تلك ادلتعلقة بادلوضوعات العربية. رلموعة من اخلطط والًتتيبات ادلتعلقة 

واحملتوى وادلواد التعليمية باإلضافة إىل الطرؽ ادلستخدمة كخطوط توجيهية لتنفيذ أنشطة 

من العقبات يف تطبيق  كثَتاالتعلم لتحقيق األىداؼ التعليمية. ومع ذلك، ال ديكن إنكار  

 على ادلواد العربية يف الطبقة ادلنخفضة. 2413منهج 

الصف األوؿ ىي أف معظمهم مل  تالميذف جتاه إحدى العقبات اليت يواجهها ادلعلمو 

ينتهوا دراسة "اقرأ"، شلا يعٍت أهنم ما زالوا غَت قادرين أو ال يقرأوف كتابات عربية بطالقة أو 

يتهم من خالؿ بيئة االطبقة ادلنخفضة يبحثوف عن ىو  تالميذمكتوبة باللغة العربية. وما زاؿ 

حيتاجوف إىل التفاعل من ادلدرسة األطفاؿ اليت  جديدة، وجو جديد يف ادلدرسة اجلديدة، لذا

عندما يتعلم يف ادلدرسة األطفاؿ، يتم دعوة عدد أكرب من  عاشوىا إىل ادلدرسة اإلبتدائية.

 للعب أثناء التعلم. حىت طريقة تعلمهم هتيمن عليها األغاين. التالميذ
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من األشياء اليت حتتاج إىل التفكَت فيها وفهمها وإتقاهنا من قبل ادلعلم  كثَتاىناؾ   

فيما يتعلق بأساليب تعلم الطفل، منها ىو الفروؽ الفردية بُت األطفاؿ الذين يطالبوف ادلعلم 

بتصميم وتسهيل عدد من األنشطة البديلة لتوفَت الفرص لألطفاؿ الختيار أنشطة التعلم اليت 

 6رص لألطفاؿ ليأخذوا ادلبادرة بشكل تلقائي.هتم أو توفر الف

ومن الواقع، أف تعليم اللغة العربية مع اختالؼ خصائصها والدوافع لدراستها ىف  

اجملتمع غَت العريب ال خيلو من ادلشكالت الىت تواجهو، ألف اللغة العربية ليست لغة سهلة 

تعليم اللغة العربية الىت توجد   للسيطرة عليها من خالؿ عملية التعليم دتاما. ومن ادلشكالت

كثَتا وأكثر تكثَتا ىف جوانب أخرى من ادلهارات اللغوية كمية التالميذ ىف استعاب 

 ادلفردات.

اؿ سيف ادلسطفى حيتاج ادلعلم الذى ديتهن التدريس إىل صفات علمية تساعده ق

لعلمية : يساعد على أف يكوف ىف مستوى ادلهنة الىت يضطلع هبا، يعٌت أوال إتقاف ادلادة ا

إتقاف ادلعلم للمادة الىت يدرسها على ثقتو بنفسو، وثقة التالميذ بو، والقدرة على اختيار ما 

يناسب التالميذ من ادلعلومات ادلتعلقة مبادتو، والقدرة على اإلجابة عن أسئلة التالميذ 
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سبة للمادة أو واستفسارهتم ادلتعلقة بادلوضوع، والقدرة على اختيار الطرؽ والوسائل ادلنا

ادلوضوع. ثانيا فهم طبيعة ادلتعلم : تساعد ىذه الصفة ىف ادلعلم الذى يتمتع هبا على فهم 

تالميذه بشكل أكرب، وىذا الفهم يفيد ىف التعرؼ على حاجات التالميذ وماذا يريدوف، 

ودلاذا يتصرفوف بالشكل الذى يتصرفوف بو، وكيف يسَت هبم حسب قدراهتم، ويتعامل معهم 

 7سب مستوياهتم، ويعرؼ ما الذى يصلح ذلم وما الذى ال يصلح.ح

عن دور وسائل التعليمية فيها، ألف األدوات إال  صلاحا ال ديكن عملية التعلم 

وبادلثل يف تعليم  8التعليمية أو وسائل التعليمية جزء ال يتجزأ من عملية التعليم يف ادلدارس.

اللغة العربية، واليت عادة ما تكوف زلملة مبواد تعليمية معقدة للغاية ومطابقة لطريقة حفظ 

ادلفردات. يف ىذه احلالة، يُطلب من مدرس لغة عربية زلًتؼ إتقاف استخداـ وسائل 

ة التعليمية الفعالة يف عملية التعلم لتحقيق األىداؼ ادلذكورة. مع وجود وسائط مثَت 

لالىتماـ وفًقا دلستوى قدرات التالميذ، مث تصبح عملية التعليم والتعلم أكثر كفاءة وسيتم 

 حتقيق األىداؼ ادلراد حتقيقها.
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اليت تلعب دورًا مهًما يف تطوير لغة األطفاؿ، أي ادلوسيقى أو  وسائل التعليمية 

جديدة يف الدماغ . يعتقد اخلرباء أف التدريب باستخداـ ادلوسيقى يشكل مسارات النشيد

ويعطي أكثر من رلرد عالقة سببية لتطور أجزاء معينة من الدماغ على ادلدى الطويل. تثَت 

ادلوسيقى اتصااًل أكرب شلا ديكن إعطائو بواسطة زلفزات أخرى إىل النصف األيسر من الدماغ 

وسيقى  مع احلق وبُت احلقوؿ يف الدماغ ادلسؤولة عن العواطف والذكريات. إف استخداـ ادل

كأداة لتحقيق أقصى قدر من القدرات البشرية سيكوف رلهوًدا كبَتًا للغاية. ألف ادلوسيقى 

قادرة على حتفيز وتشجيع ادلشاركة يف األنشطة اليت ستساعد فيما بعد يف حتقيق األىداؼ 

 9يف الوظائف االجتماعية واللغوية والسيارات.

صوت وصورة. وىذا ىو، يتم ىي وسيلة حتتوي على عناصر  تعددةالوسائط ادل

وسائل احلصوؿ على ىذه الوسائط من نتيجة دلزيج من الصوت والبصرية. لذلك، ال تعتمد 

على ما  فقط على حواس االستماع، ولكنها تعتمد أيًضا على الوسائط ادلرئية. التعليمية

ى يبدو، ىذه الوسائط ىي األفضل ولديها قدرات وجودة أفضل، واليت تعتمد بالطبع عل

 14تقنيات االستخداـ والتسليم.
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بالنظر إىل ادلشاكل ادلختلفة اليت تواجهها، فإف أحد أفضل البدائل يف حل 

، وخاصة يف إتقاف ادلفردات اجلديدة، ىو عن طريق الغناء. التالميذادلشكالت اليت يواجهها 

فعالية للطفولة ادلبكرة يف حفظ ادلفردات اجلديدة،  وسائل التعليميةالغناء ىو واحد من أكثر 

، تطويريف حبوث ال باحثعب. ىذا احلل ىو ما سيفعلو الألهنم سوؼ يتعلموف أثناء الل

 خاصة يف عامل التعليم.

عامل األطفاؿ مرادؼ لأللعاب واألغاين والقصص. لذلك، استمر معلمو اللغة يف  

د إلجياد طرؽ تدريس مناسبة لفئات عمرية معينة السنوات القليلة ادلاضية يف بذؿ اجلهو 

وجلعل جتربة تعلم اللغة جتربة شلتعة. يوصي خرباء تعليم األطفاؿ أخَتًا باستخداـ األلعاب 

 11واألغاين والقصص كوسيلة تعليمية.

باالنتقاؿ من بعض ادلشكالت ادلذكورة أعاله، سيويل الباحث مزيًدا من االىتماـ  

حبيث يكوف ىذا  ط ادلتعددةادلوجودة يف اجملاؿ، خاصة يف تطوير وسائللتنفيذ وادلشكالت 

المفردات  فى تعليم"تطوير الوسائط المتعددة البحث جديرًا بالبحث حتت عنواف 

 .بأسلوب النشيد لتالميذ الصف األول اإلبتدائ بمدارس اإلتبدائية بنجرماسين"
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 Khoirotun Ni‟mah, Penggunaan Teknik Bernyanyi Untuk Meningkatkan Penguasaan 

Kosakata Bahasa Arab Pada Anak Usia Dini. (Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora, 

„Dar El-Ilmi‟, Vol 4 No 2, 2017), h. 174-175 
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 أسئلة البحث -ب

 : البحث على إجراءات تطوير البحث التالية أسئلةتعتمد صياغة  

يف الصف األوؿ بادلدرسة  بأسلوب النشيد الوسائط ادلتعددة العربية تطوير يتم كيف. 1

 ؟ اإلبتدائية اليت تناسب عمر الطفل ادلبكر

للصف  أسلوب النشيدم ادلفردات بيخصائص الوسائط ادلتعددة ادلناسبة يف تعل كيف. 2

 ؟ بتدائيةاالدرسة مباألوؿ االبتدائي 

 
 أهداف البحث -ج

 اذلدؼ ىذه الرسالة العلمية يعٌت : 

يف الصف األوؿ بادلدرسة  بأسلوب النشيدالوسائط ادلتعددة العربية  تطوير حياوؿ. 1

 .اإلبتدائية اليت تناسب عمر الطفل ادلبكر

للصف  بأسلوب النشيدخصائص الوسائط ادلتعددة ادلناسبة يف تعلم ادلفردات  يعرؼ. 2

 .بتدائيةاالدرسة مباألوؿ االبتدائي 
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  فوائد التطوير -د

أحباث التطوير فوائد أو استخدامات من ناحية النظرية ىذه أف تقدـ  باحثتأمل ال 

 والعملية.

 فوائد النظرية -1

 وسائل التعليميةيتوقع من ناحية النظرية أف يكوف ذلذا البحث مسامهة يف تطوير  ( أ

الصف  تالميذحفظ ادلفردات اجلديدة خاصة ل العربية يف شكل مسعي بصري يف

 بتدائية.الاألوؿ يف مدرسة ا

ديكن استخداـ نتائج ىذه الدراسة التطويرية كمواد مقارنة للباحثُت يف رلاؿ  ( ب

 الذين سيثَتوف نفس ادلوضوع. تطويرال

التعلم العريب، ديكن استخداـ نتائج ىذه الدراسة كإحدى اإلذلاـ يف ابتكار  ( ج

 بتدائية.إللتحسُت نوعية أنشطة التعليم والتعلم يف مدارس ا

 فوائد عملية -2

، وادلمارسُت يف رلاؿ التعليم تالميذمن ادلتوقع عمليا أف يكوف ىذا االستخداـ لل ( أ

 العربية. وسائل التعليمية)ادلعلمُت( لتطوير 
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على إنشاء وسائل  من خالؿ ىذه األحباث التنموية، من ادلتوقع أف تكوف قادرة ( ب

تعليمية مبتكرة يف شكل أغاٍف يف حفظ ادلفردات العربية اجلديدة يف مدارس 

 بتدائية.إلا

الصف  تالميذمن خالؿ تطوير ىذا البحث،  من ادلتوقع أف يكوف ادلعلموف و  ( ج

 بتدائية أسهل يف عملية التدريس والتعلم يف الفصل الدراسي.إلاألوؿ يف مدرسة ا

للباحث، ديكنو إضافة البصَتة وادلعرفة اجلديدة، وتقدًن ادلسامهات حىت بالنسبة   (د

 يتمكن من تقدًن ادلدخالت واستخالص ادلعلومات من العملية ادلستقبلية.

 
 تحديد اإلجرائ -ه

من أجل جتنب سوء الفهم بُت الكاتب والقارئ، فإف ما يلي وصف بعض  

 التعاريف التشغيلية ادلتعلقة بعنواف البحث.

  تطوير الوسائط المتعددة -1

الغرض من التطوير ىنا ىو عملية منهجية إلنتاج منتجات ديكن استخدامها 

بفعالية وكفاءة. تطوير وجتديد وابتكار األشياء ادلوجودة يف منتجات جديدة سيتم 

 استخدامها يف عملية التعليم والتعلم.
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تعمل على اجلمع بُت بأهنا تقنية حديثة  ”Multimedia“وأما الوسائط ادلتعددة 

ويف ىذه  الصوت والصورة والفيديو والرسم والنص ادلكتوب لتقدًن برنامج معُت.

 غاين وفيديوباأليقـو ادلطور بتطوير الوسائط ادلتعددة على شكل صوت  بحثال

 ىات تعرض زلتويات األغنية.

 المفردات فى تعليم -2

الصف األوؿ يف  تالميذها وادلقصود بادلفردات ىنا ىو ادلفردات اليت جيب أف يتقن

 كشف احلضورنية فصوؿ. تتعلق ادلفردات بية اليت تتكوف من ذتائادلدرسة اإلبتداد

 اكوو وأمساء الف ياـوأمساء األ عددادلدرسية وال أدواتو  أدوات الكتابيةو  تعارؼوال

 وبعض األلواف.

 بأسلوب النشيد -3

األطفاؿ اليت يعرفوهنا . أغنيات بالنشيديستخدـ نظاـ حفظ ادلفردات اجلديد 

بالفعل وادلألوفة يف آذاف األطفاؿ، يتم استبداؿ كلمات األغاين باستخداـ مفردات 

ولكنو ال يزاؿ يشَت  جديدة وفًقا للمقرر الدراسي، حبيث يصبح التعلم أكثر متعة،

. وفًقا لألنظمة احلكومية، أف ادلنهج ادلستخدـ حالًيا يف كل 2413 إىل منهج

. على سبيل ادلثاؿ، أغاين األطفاؿ اليت حيق ذلا 2413ة ىو منهج مؤسسة تعليمي
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، استبداؿ كل الكلمات مبفردات جديدة ”naik-naik ke puncak gunung“الصعود 

سيتعلموهنا، وتظل نغمة األغنية كما ىي األغنية األصلية. ستتم معاجلة ىذه 

 .CD/mp4مصحوبة بفيديو يف شكل  mp3األغنية إىل 

 
 ةالسابق دراساتال -و

 السابقة ادلتعلقة هبذا البحث ىي : دراساتال 

 Bintan Taskurina Hardiningtyas  ،12505174010  ،2019 أطروحة بعنواف .

"تطوير الوسائط المتعددة التفاعلية" مفردات "في تعلم اللغة العربية للصف الثالث 

SDI Miftahul Ulum Kediri." دراسة تعليم ادلعلمُت دلدرسة اإلبتدائية معهد  شعبة

 .(IAIN)تولونغاغونغ اإلسالمي احلكومي 

ىي استخداـ الوسائط يف عملية التعلم اليت يتم نقلها عرب  تعددةالوسائط ادل 

ة هبدؼ تسهيل األمر على تعددوسائط الكمبيوتر وىي ثنائية االجتاه. يتم تطوير الوسائط ادل

وإنتاج منتجات وسائط تفاعلية مناسبة لالستخداـ يف تعلم مادة اللغة العربية يف  تالميذال

الصف الثالث التعليمي. اإلعالـ التفاعلي مقدمة ذلذا ادلفردات مزايا وعيوب. تتضمن مزايا 

ىذه الوسائط ما يلي: سهولة التشغيل من خالؿ التنقل الواضح وليس ادللل، فالوسائط 
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ليمات االستخداـ واالختبارات. يف حُت أف نقص ىذه الوسائط ىو أف ة ورلهزة بتعادلتعدد

 ىذه الوسائط تقتصر فقط على موضوع إدخاؿ ادلفردات.

ة تعددتركز مشكلة التطوير يف ىذا البحث على كيفية تطوير منتجات الوسائط ادل 

طبقة يف ة ادلتعددادلعتمدة على الكمبيوتر بسبب عدـ وجود رلموعة متنوعة من الوسائط ادل

SDI Miftahul Ulum Kediri يعتمد منوذج تطوير وسائط التعلم التفاعلي منوذج تطوير .Lee 

ة إلدخاؿ ادلفردات. السبب األساسي تعددكأساس لتطوير الوسائط ادل  Diana Owens و

ة يتطلب الكثَت من التحليل، تعددالستخداـ منوذج التطوير ىذا ىو أنو يف تطوير الوسائط ادل

 من التحليل األويل حىت النهاية.بدًءا 

وزع على اثنُت من  استبانةرتع البيانات ادلستخدمة يف ىذا التطوير كاف يف شكل  

خرباء اإلعالـ وزلاضرين يف مادة اللغة العربية ومعلمي مواد التعليم العريب، وجتربة رلموعة 

 SDI Miftahulالث يف ، واختبار ميداين لعشرين طالًبا يف الصف الثتالميذمخسة  صغَتة من 

Ulum Kediri. 

نتائج ىذا التطوير التفاعلي للوسائط ادلتعددة مذكورة يف مؤىالت جيدة/مناسبة  

:، خرباء ادلواد 88.33التحكيم من صحة خرباء الوسائط بناًء على التحليل التايل: 

:. بينما 89.33، والتجارب ادليدانية :94.23موعات الصغَتة ، جتارب اجمل:89.17
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شخًصا حققوا إتقاف التعلم  24، كاف ىناؾ تالميذالختبار التحصيل التعليمي للبالنسبة 

نتائج التعلم من ، مع زيادة متوسط احلد األدىن من معايَت االكتماؿ() KKM 76 وحققوا

 .93إىل  74.7

، ديكن SDI Miftahul Ulum Kediriبناًء على نتائج البحث الذي مت إجراؤه يف  

/مناسبة ات يف مواد التعليم العريب صاحلةة إلدخاؿ ادلفرددلتعددالوسائط ا استنتاج أف

 لالستخداـ كوسيلة للتعلم.

والبحث الذي درستو ىو أف ادلنتج ىف  Bintanالفرؽ بُت البحث الذي أجرتو  

منتًجا على شكل وسائط تفاعلية تعتمد على  Bintanتطوير الوسائط ادلتعددة. أنتج البحث 

، يف حُت أف البحث الذي قمت بو كاف ينتج منتًجا يف  إتقاف مفردات جديدةالكمبيوتر يف

 يف إتقاف مفردات جديدة. الغناءتطوير وسائط ادلتعددة بأسلوب 
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 Hamka Siregar  ،PEDI 208031236 ،العالقة بين استراتيجية للتدوير ، أطروحة

مع نتائج التعلم في فئة اللغة العربية الرابعة في  تعددةواالستماع إلى الوسائط الم

 . مدرسة اإلبتدائية الحكومية "ميدان تمبونج"

يهدؼ حبثو إىل حتديد العالقة بُت اسًتاتيجيات التعلم من األقراف والوسائط السمعية 

اإلسالمية البصرية مع سلرجات التعلم يف اللغة العربية يف مدرسة بنربة اإلبتدائية احلكومية 

ميداف دتبونج. تستخدـ ىذه الدراسة هنًجا كمًيا، لذا تستخدـ ىذه الدراسة اإلحصائيات يف 

. تقنيات ستبانةمعاجلة البيانات. مت إجراء تقنية رتع البيانات يف ىذا البحث عن طريق اال

ع(. حتليل البيانات اليت يتم تنفيذىا ىي: تقنيات إحصاء االضلدار واالرتباط )بسيطة/اجلم

تتضمن تقنية حتليل البيانات ىذه متطلبات حتليل بيانات االختبار كمتطلب الستخداـ 

التقنيات التحليلية واختبار الفرضيات. ىناؾ عالقة إجيابية بُت اسًتاتيجيات التعلم اخلاصة 

بالدروس اخلصوصية مع نتائج تعلم اللغة العربية. كالمها يسَتاف جنبًا إىل جنب، وىذا يعٍت 

كلما كانت اسًتاتيجية التعلم من األقراف أفضل، كلما زادت فعالية نتائج تعلم اللغة أنو  

. ىناؾ عالقة إجيابية بُت الوسائط ادلرئية السمعية ونتائج تعلم اللغة التالميذالعربية لدى 

العربية. كالمها يسَتاف جنبًا إىل جنب ، وىذا يعٍت أنو كلما كاف اإلعالـ البصري السمعي 
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أفضل. ىناؾ عالقة إجيابية بُت اسًتاتيجيات  تالميذكلما كانت نتائج تعلم اللغة لل  أفضل ،

التعلم للمعلمُت األقراف والوسائط السمعية البصرية مع نتائج تعلم اللغة العربية. ادلتغَتاف 

ادلستقالف يسَتاف جنبا إىل جنب مع ادلتغَت التابع، مبعٌت أنو كلما كانت اسًتاتيجيات التعلم 

 أفضل.  تالميذاألقراف والوسائط ادلرئية السمعية أفضل، كانت نتائج تعلم اللغة العربية لل من

يف نوع البحث الذي  Hamka Siregarيكمن الفرؽ يف حبثي مع البحث الذي أجرتو 

مت إجراؤه. البحث الذي قمت بو ىو البحث والتطوير، شلا يعٍت أهنا ستطور منتجًا على 

الصف ة يف شكل غناء يرافقو فيديو حوؿ مفردات جديدة يف شكل وسائط مسعية بصري

يستخدـ  Hamka Siregarمن مدرسة اإلبتدية. يف حُت أف البحث الذي أجرتو  األوؿ

 وسائل التعليميةمنهًجا كمًيا يهدؼ إىل حتديد العالقة بُت اسًتاتيجيات التعلم من األقراف و 

 ة يف مدرسة مداف دتبنغ اإلبتدائية.ادلرئية وادلسموعة مع نتائج تعلم اللغة العربي

ىو مناقشة  Hamka Siregarيف حُت أف التشابو بُت حبثي والبحوث اليت أجراىا 

 السمعية البصرية معا يف تعلم اللغة العربية. وسائل التعليمية
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فاعلية استخدام اإلعالمي السمعية البصرية في ، أطروحةإنونغ سييت فاطمة، 

يف حبثها، وجدت الباحثة أهنا من الصعب حفظ ادلفردات العربية  م اللغة العربية.يتعل

)الًتكيز والسماعات( اليت مل تكن  ادلتعددةواكتشاؼ استخداـ الوسائط التعليمية  تالميذلل

قصوى. بينما تعترب فاطمة أف ادلفردات ىي أحد أىم العناصر يف اللغة. كلما اتقنت 

ادلفردات أكثر، ستكوف ادلهارات اللغوية أفضل. كاف الغرض من البحث الذي أجرتو فاطمة 

ة البصرية، الذي ىو تقدًن بديل لتعلم ادلفردات العربية من خالؿ استخداـ الوسائط السمعي

يتوقع أف جيعل تعلم ادلفردات العربية متنوًعا ومثَتًا لالىتماـ. وحتديد مستوى فاعلية الوسائط 

. كانت طريقة البحث اليت أجرهتا تالميذالسمعية البصرية يف زيادة إتقاف ادلفردات اللغوية لل

صميم رلموعة ، من خالؿ تطبيق تQuasy Experimentفاطمة يف حبثها ىي طريقة جتربة 

واحدة على االختبار القبلي البعدي. مع فئة جتريبية واحدة بدوف فئة ادلقارنة. كانت تقنيات 

مع عدد ادلستجيبُت  ستبانةرتع البيانات اليت مت إجراؤىا ىي االختبار القبلي، البعدي، واال

ئج الدراسة، قبل استناًدا إىل نتا طالًبا يف الصف اخلامس مدرسة ابتدائية الثاين باندونج. 22

 تالميذإعطاء التعلم باستخداـ الوسائط السمعية البصرية، كانت القيمة ادلتوسطة )الوسط( لل

. بعد احلصوؿ على تعلم ادلفردات باستخداـ الوسائط السمعية 64.8يف النتائج السابقة 



19 
 

قيمة  . ىذه األرقاـ تشَت إىل متوسط87.3البصرية، فإف القيمة ادلتوسطة لناتج البعث ىي 

. تفسَت قيمة t0 (thitung) = 10.7" اليت مت احلصوؿ عليها يف احلساب ىي t. قيمة "22.5

t0  مع القيمةttable لػ db = (N-1) = 22-1 = 21  2.83: و 5مع مستوى داللة  2.48ىو 

(< اجلدوؿ يت (tcount  10.7: 5:، االستنتاج على مستوى األمهية 1مبستوى داللة 

قبوؿ ىا. وىذا يعٍت وجود اختالفات كبَتة يف استخداـ الوسائط السمعية  (، مث يتم2.48)

الصف اخلامس يف جامعة زلمدية  تالميذالبصرية يف حتسُت مهارات ادلفردات العربية ل

أنو ديكن إرتااًل من عدة فئات من  ستبانةباندونغ. كما تظهر نتائج حساب اال 2احملمدية 

يظهروف استجابة إجيابية أو يوافقوف على استخداـ  ميذالتال، أف معظم ستبانةبيانات اال

 الوسائط السمعية البصرية يف تعلم ادلفردات العربية.

كاف الفرؽ يف البحث الذي قمت بو مع ما أجرتو فاطمة من حيث نوع البحث. يقتصر 

. البحث الذي أجرتو فاطمة على رؤية فعالية اإلعالـ السمعي البصري يف تعلم اللغة العربية

السمعية البصرية يف  وسائل التعليميةيف حُت أف البحث الذي سأدرسو ىو يف شكل تطوير 

مرحلة  تالميذتعلم اللغة العربية، ال سيما من حيث الفهم والنطق وحفظ ادلفردات اجلديدة ل

 الطفولة ادلبكرة يف تعلم اللغة العربية.


