
الباب األول
املقدمة

خلفية البحثا.
اللغ������ة العربي������ة هي اللغ������ة السامية الوحيدة اليت قّدر هلا حتافظ على كياهنا وأن
تصبح� علمية.� وما� كان� ليتحّقق� هلا� ذلك� لوال� نزول� القرآن� الكرمي� هبا،� إذ� ال� ميكن

فهم ذلك الكتاب املبني الفهم الصحيح والدقيق وتذّوق إالّ ابللغة العربية.
اللغ����ة أيض����ا هي أداة االتص�����ال بني البش����ر بش����كل الرم�����وز الص����وتية وتنتجه����ا
األلف��اظ البش��رية. اللغ��ة هي أيض��ا أداة للتعب��ري عن ال��ذات، وأداة إلظه��ار اهلوي��ة الذاتي��ة
وك����ذلك لنق����ل الغ����رض. من خالل اللغ����ة، ميكن رج����ل أن يظه����ر وجه����ة نظ����ره، وفهم
لألم��ور، والتعليم، وح��ىت طبيعت��ه. تص��بح اللغ��ة انعكاس��ا لنفس��ه  كأم��ة ونفس��ه. ل��ذا ف��إن

اللغة شيء جيب تعليمه وتدريبه جلميع الناس.
للغة دور هام يف التطور الفكري واالجتم��اعي والع��اطفي للطالب وهي داعم��ة
للنج��اح يف دراس��ة مجي��ع جماالت الدراس��ة، ومن املتوق��ع أن تس��اعد اللغ��ة الطالب على
معرفة أنفس�هم وثق��افتهم وثقاف�ة اآلخ�رين، والتعب��ري عن األفك�ار واملش�اعر، واملش�اركة يف
اجملتمع���ات ال���يت تس���تخدم اللغ���ة. مبع����ىن أن ه���ذه اللغ���ة مرتبط���ة ارتباًط���ا وثيًق���ا أبنش����طة
التفك�����ري، حبيث ينتج نظ�����ام لغ�����ة خمتل�����ف عقلي�����ة خمتلف�����ة. من أج�����ل دعم حتقي�����ق ه�����ذه

األهداف، هناك حاجة إىل جهود يف شكل تعليم وتعليم اللغة املناسب.

1



2

بش���كل ع���ام، الغ���رض من تعلم اللغ���ة ه���و التمكن من اس���تخدام اللغ���ة بش���كل
اهلدف: "Muljanto Sumardi. صحيح يف التواصل الش��فوي أو الكت�ايب، كم�ا ذك�ر د

الذي جيب أن حيققه الشخص الذي يتعلم لغة أجنبية، واهلدف النهائي هو أن تك��ون
ق��ادرًا على اس��تخدام اللغ��ة املنطوق��ة واملكتوب��ة بش��كل ص��حيح وطالق��ة والتواص��ل حبري��ة

ا ه����دف لألش����خاص ال����ذين 1."م����ع األش����خاص ال����ذين يس����تخدمون اللغة وه����ذا أيض����ً
اللغ���ة العربي���ة كلغ���ة أجنبي���ة هي املطلب الرئيس���ي لألش���خاص ال���ذين يدرس���ون يتعلم���ون
ابس���تخدام ه���ذا. اللغ���ة العربي���ة ابلنس���بة للمس���لم هي مفت���اح فتح آف���اق املعر. اإلس���الم

ا معرف��ة اتريخ وعلم وثقاف��ة اإلس��الم املفت��اح، ميكن��ه معرف��ة التع��اليم الرئيس��ية لدين��ه وأيض��ً
2.اليت وصلت ذات يوم إىل املنارة العاملية قبل أن تسحقها احلضارة احلديثة اليوم

 لكلّ� املسلمني� الذين� يبلغ� عددهم� حنو� مليار� مسلمتعلم اللغة العربية مطمح
 يف� اتّباع� تعليم� اللغة� العربيةيتكاس��لونيف شىّت أحناء العامل. لكن اليوم، أكثر التالميذ 

بسبب� شعورهم� أهّنا� لغة� صعبة.� هذه� احلالة� تدلّ� على� أنّ� نظام� تعليم� اللغة� العربية� مل
يص�����������ل إىل النج�����������اح حيث يش�����������رح املدرس ماّدة الدراسية بطريقة اخلطاب فقط وال
املتنوعة�� يف�� تعليمه�� حىت�� يسأم�� التالميذ�� يف يستخدم�� املدرس�� أنواع�� الطرق�� واأللعاب�� 
اتباع تعليمه. ومل يتطور املدّرس قدرة تفكري التالميذ أثناء حلّ املشكالت عندهم.

من املش��كالت ال��يت كث��ريا م��ا تص��ادف عملي��ة تعليم اللغ��ات األجنبي��ة وخاص��ة
العربي��ة هي قل���ة ط���رق التعليم ووس��ائل اإليض���اح. إن تعليم اللغ���ة العربي���ة يف ع���امل الرتبي���ة
اإلس��المية ليس��ت أم�ر غ��ريب. ألن�ه ال يتم اس��تخدامها يف العدي�د من األنش��طة اليومي�ة

1Muljanto  Sumardi,  Pengajaran  Bahasa  Asing,  Sebuah  tinjauan  dari  Segi  Metodologi,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 56.

2Muhammad  Thalib,  Sistem  Cepat  Pengajaran  Bahasa  Arab,  (Bandung:  Gema  Risalah
Press, 1997), 7.
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ا يف فق���ط، مث���ل ق���راءة الق���رآن واألدعي���ة اليومي���ة، ولكن غالًب���ا م���ا يتم اس���تخدامها أيض���ً
تعب��ري التحي��ات وم��ا إىل ذل��ك. ولكن يف الواق��ع، يع��د تعليم اللغ��ة العربي��ة أح��د ال��دروس
ال���يت تعت���رب ص���عبة وممل���ة  ألن دوس اللغ���ة العربي���ة هي درس غ���ري رئيس���ية أو من دروس

 يت����أثر ع����دم حتقي����ق  النت����ائج لتعليم اللغ����ة العربي����ة يف خمتل����ف مراح����ل التعليم3إض����افية.
بس��بب ع��دة عوام��ل، أح��دها وس��ائل التعليم القليل��ة إنتاجي��ة ونش��اطًا وممتع��ة. الواق��ع أن

. وظيفة  املعلم فقط يفاملادةتعليم اللغة العربية الذي مت عقده  حىت اآلن ال يزال نقل 
تق�����دمي املوض�����وع املت�����اح، حبيث يص�����بح  التعليم راك�����د غ�����ري متط�����ور يف إث�����راء أس�����اليب

والوسيلة التعليمية.
من املؤك����د أن مناذج تعليم اللغ����ة األجنبي����ة، وخاص����ة العربي����ة، ختتل����ف عن تعلم
ا. إن ظه����ور اللغ����ة األم. ل����ذلك، ختتل����ف مجي����ع ط����رق اإلس����رتاتيجية املس����تخدمة أيض����ً

 أن يتمكنمتنوعةجمموع��ة متنوع��ة من األس��اليب واالس��رتاتيجيات ابإلض��افة إىل مناذج 
التعليم العريب من حتقيق الكفاءات املرجوة.

 التعلم النشاط الخرتاع نشاط التالميذحيتاج تعليم اللغة العربيةمن هذه احلالة 
يف� عملية� التعليم� والتعلم� حيث� يتفكروا� عن� املادة� الدراسية� وحيلون� املشكالت� اليت

ويتبعون التعليماآلراء وما يف ذهنهم  يعربوا التالميذ به أن يتمكنيتوجهها يف التعليم. 
ابجلد� والنشاط.� وهذا� أبن� التعليم� النشط� خطة� عمل� عامة� توضع� لتحقيق� أهداف
معينة� ومتتع� خمرجات� غري� مرغوب� فيها� هي� جمموعة� قرارات� يتخذها� املعلم� وتنعكس

تلك القرارات يف أمناط من األفعال يؤديها املعلم والتالميذ يف املوقف التعليمي.
عن��د م��ا ك��ان هن��اك اخنف��اض يف االهتم��ام بتعليم اللغ��ة العربي��ة، ك��ان دور املعلم
ه��و إجياد ط��رق التعليم ووس��ائطها لتعليم اللغ��ة العربي��ة. ل��ذا ف��إن معرف��ة املعلم يف تط��بيق

3Radliyah  Zaenuddin,  dkk,  Metodologi  &  Strategi  Alternatif  Pembelajaran  bahasa
Arab, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), 4.
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ط��رق التعليم ووس��ائطها املختلف��ة هي ش��يء موج��ود متاًم��ا، حبيث ميكن للم��درس ض��بط
طرق ووسائط فعالة ومالئمة لطالبه.

 حماول����ة لتوجي����ه الطالب إىل عملي����ة التعلم ح����ىت يتمكنيف احلقيقةالتعليم ه����و 
الطالب من حتقي����ق أه����داف التعلم كم����ا ه����و متوق����ع. لكن تعليم اللغ����ة العربي����ة مهم����ة
طويل���ة ومعق���دة. توج���د ط���رق ووس���ائط عدي���دة لتعليم اللغ���ة العربي���ة، لكن نت���ائج تعليم
اللغة العربية مل يتم تعظيمها ابلكامل. ال ت��زال تظه��ر العدي��د من املش��اكل واندرا م�ا يتم

حلها.
يواج�����ه تعليم اللغ�����ة العربي�����ة يف إندونيس�����يا، وخاص�����ة م�����ا حيدث يف مؤسس�����ات
التعليم اجلامعي، ع���دًدا من املش���كالت املتعلق���ة ابملنهجي���ة مبعناه���ا الواس���ع، أي األم���ور

4املتعلقة ابلعناصر يف تعليم اللغة العربية وأنشطة التعليم نفسها.

هناك أنواع خمتلفة من األساليب املوجودة يف تعليم اللغ��ة العربي��ة، حبيث تص��بح
 وتنفي���ذها. يف تق���دمي م���واد تعليم اللغ���ةط���رقمس���ألة ج���ادة ابلنس���بة للمعلم يف اختي���ار ال

العربي��ة للمبت��دئني، يتمث��ل اجله��د األويل للمعلم يف تق��دمي وتعزي��ز الش��عور ابملتع��ة ابللغ��ة
العربي��ة. ل��ذلك، جيب أن تك��ون مهم��ة اختصاص��ي التوعي��ة ذكي��ة يف وج��ود اس��رتاتيجية
يف اختي��ار األس��اليب واس��تخدام الوس��ائط املناس��بة لنق��ل املواد ال��يت يتم تعليمه��ا. حبيث

خيلق التعليم جًوا لطيًفا ويتم قبول املواد املقدمة وفهمها بسهولة من قبل الطالب.
 وابلت���ايل، ف���إن جناح التعليم  ه���و عن���دما يتمكن املعّلم من نق���ل املواد بش���كل
جي���د، يك���ون ق���ادرًا على وض���ع اس���رتاتيجية تعليمي���ة مناس���بة للطالب ح���ىت تتم عملي���ة
التعليم بشكل جيد حبيث ميكن حتقي�ق التعليم كم�ا ه�و متوق��ع، طريق�ة خلل�ق ج�و م��ريح

 يف أثن��اء التعليم. يس��تطيع االلوس��يلةااللوس��يلة التعليميةي��ة املمتعةوممت��ع يف التعليم ه��و 
4Syamsuddin  Asyrofi,  Metodologi  Pembelajaran  Bahasa  Arab, (Yogyakarta:  Ide  Press

Yogyakarta 2010), 68.
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التعليميةي������ة أن يس������ّهل نق������ل املعلوم������ات وامله������ارات اللغوي������ة من املدرس إىل الطالب
وكذالك املفردات.

أن املف������ردات عنص������ر من عناص������ر اللغ������ة حبيث ال������يت يتض������من عليه������ا املع������اين
واس��تخدام الكلم��ات يف اللغ��ة العربي��ة من املتكلم نفس��ه أو من الك��اتب. ومن أه��داف
تعليم املف����ردات هي توف����ري املف����ردات ل����دى التالمي����ذ، وال ي����راد هبذا أن التالمي����ذ جيب
عليهم أن حيفظ��وا ع��ددا من الكلم��ات، ولكن املراد من��ه أن التالمي��ذ يق��درون على فهم
معانيه����ا واالس����تخدامها يف احلم����ل يف انحي����ة من ن����واحي االتص����ال ش����فهية ك����انت أم
حتريري�����ة. وه�����ذا مبع�����ىن أن التالمي�����ذ حيت�����اج إىل املف�����ردات لكي يس�����تطيعوا أن يتكلم�����وا

ابلعربية.
اخلط�وة األوىل إلتق��ان اللغ��ة، يتم تعري�ف الطالب وإتق�ان املف��ردات العربي�ة. م�ع
ا من عملي��ة تعليم اللغ��ة أو تط��وير ا ج��زًءا مهًم�� إض��افة مف��ردات الش��خص، يُعت��رب عموًم��
ق��درات الف��رد يف لغ��ة مت إتقاهنا. لكي يق��وم الطالب بتعليم وإدخ��ال مف��ردات جدي��دة،
هن��������اك حاج��������ة إىل اس��������رتاتيجية مناس��������بة، وال��������يت ميكن أن تس��������تخدم وس��������يلة التعليم

 يف إتقان املفرداتالوسيلة التعليميةابستخدام واألساليب املناسبة وفًقا حلالة الطالب. 
العربية، يسعى الطالب جاهدين ليكونوا قادرين على التق�اط وفهم املف�ردات اجلدي��دة،

 مناس������بة للطالب إم������ا من املس������توى املدرس������ي أو املس������توىااللوس������يلة التعليميةيةألن 
اجلامعي. وهذه كلها من جهاد ألن يكون التعليم سبب للبلوغ إىل أهداف التعليم.

تعليمحالًيا، تقوم اجلامعات خاصة اجلامعات اإلسالمية يف إندونيسيا بتط��بيق 
 هي إح�����دى اجلامع�����ات اإلس�����الميةوجامع�����ة أنتس�����اري اإلس�����المية احلكومية اللغ�����ات،

وهذا الربانمج حتت إشراف وحدة تطوير اللغ��ات )احلكومية اليت تطّبق تعليم اللغات. 
Unit  Pengembangan Bahasa) وم���المية احلكومية. يق���اري اإلس���ة أنتس���ذجامع���بتنفي 
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وح��دة تط��وير اللغ��ات جبامع�ة أنتس��اري اإلس�الميةه��ذا الربانمج لف��رتة طويل�ة ق��ال رئيس 
، أمحد مرادي أن برانمج اللغة متوق��ع حبيث يك��ون ل��دى الطالب إتق��ان اللغ��ةاحلكومية

األجنبية ك��دعم إلج�راء الدراس�ات العلمي�ة اإلس�المية وغريه�ا من املع�ارف. عالوة على
، جميب ال����رمحن كم����ديرجامع����ة أنتس����اري اإلس����المية احلكوميةذل����ك، ق����ال مستش����ار 

اجلامع���ة يف خطاب���ه عن���د فتح أنش���طة تعليم اللغ���ات يف وح���دة تط���وير اللغ���ات ق���ال أن
ه�و توف�ري أحك�ام للطالبوح�دة تط�وير اللغ�ات الغرض من عقد هذا الدرس من قب�ل 

ملواجهة املستقبل.
وأم�����ا اهلدف من تعليم املف�����ردات يف وح�����دة تط�����وير اللغ�����ات جبامع�����ة أنتس�����اري
اإلس���المية احلكومي���ة، كم���ا ه���و مكت���وب يف الكت���اب للم���درس للعربي���ة املفرح���ة، وهي
الكت��اب هلا ثالث جمل��دات مس��تخدمة يف تعليم اللغ��ة العربي��ة يف وح��دة تط��وير اللغ��ات
جبامع��ة أنتس��اري اإلس��المية احلكومي��ة  ه��و تق��دمي كلم��ات جدي��دة للطالب وت��دريبهم
على حفظه���ا حبيث ميكن إس���تخدامها يف ال���درس. ه���ذا مبع���ىن أن املعي���ار البس���يط من
تعليم املف����ردات يف ه����ذا املرك����ز ه����و ملعرف����ة مع����اين املف����ردات على األق����ل، ألن الطريق����ة
املستخدمة واحملثوثة يف تقدمي املفردات هي الطريقة السمعية والشفهية ف��ريجى للطالب

أن يقدر يف نطق املفردات.
مل يكن تنفي���ذ تعليم اللغ���ة العربي���ة خاص���ة للمف���ردات يف وح���دة تط���وير اللغ���ات
جبامع����ة أنتس����اري اإلس����المية احلكومي����ة ال����ذي مت خالل ه����ذا الوابء ق����ادراً على حتف����يز
الطالب على أن يكونوا انشطني يف تعلم اللغة العربي�ة. ه�ذا بس�بب أن يق�دم املعلم�ون

 لت��دريب الطالب على القي��ام بتم��ارين كتابي��ة وحف��ظ الكلم��ات أواملف��رداتاملزي��د من 
القواع��د العربي�ة، حبيث يص�بح الطالب أق��ل نش�اطًا يف التعليم. ل�ذلك، جيب أن يك�ون
املعلم، خاص�����ة أثن�����اء ه�����ذا الوابء، ق�����ادرًا على اختي�����ار طريق�����ة التعليم الص�����حيحة ح�����ىت
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يتمكن الطالب من لعب دور نش���ط يف التعليم. وللحص���ول على ه���ذا، من الض���روري
أن يكون لدي املعلم  إسرتاتيجية لتعليم اللغ��ة العربي��ة لتش��جع الطالب على أن يكون��وا
انش��طني يف تعليم اللغ��ة العربي��ة. والوس��ائل من املتحق��ق أهنا تس��تطيع  أن تس��اعد املعلم

يف التعليم  والطالب يف إتقان املادة خاصة يف املفردات.
نظ���ر الب���احث أّن م���ادة املف���ردات من كت���اب العربي���ة املفرح���ة وهي الكت���اب هلا
ثالث جمل�����دات مس�����تخدمة يف تعليم اللغ�����ة العربي�����ة يف وح�����دة تط�����وير اللغ�����ات جبامع�����ة
أنتس���اري اإلس���المية احلكومي���ة ق���د ك���انت جي���دة ومالئم���ة  للوح���دة املدروس���ة. ولكن

 أن يق��درعلى األق��ّلاهلدف من تعليم املفردات ص��غري، م��ع أن اهلدف لتعليم املف�ردات 
 املفردات يف الدرس.معرفةالطالب 

نظر الباحث أن تعليم املفردات يف درس اللغة العربية يف وح��دة تط��وير اللغ��ات
اللغ��ة يف الكالم وجبامعة أنتساري أثن�اء الوابء مل يش��جع الطالب إىل حماول�ة اس�تخدام 

. وأن ال����واجب  للطالب فق����ط حف����ظ املف����ردات ألج����ل ق����درهتم علىالكتاب����ة والق����راءة
اإلتب���اع يف ال���درس ح���ىت يس���تطيعوا اإلجاب���ة على بعض الت���دريبات املوج���ودة يف كت���اب

العربية املفرحة.
ع��دم اللق��اء يف الفص��ل أثن��اء الوابء أيض��ا مل يرش��دهم لعملي��ة التعليم اجلي��د. ألن
االتص��������ال بني املدرس والطالب مل يكن كاللق��������اء املباش��������ر. ح��������ىت يك��������ون الطالب مل

يتحمس كثريا يف تعلم اللغة. وهذا الذي يسّبب إىل اخنفاض املهارة اللغوية.
ف����ريجى للوس����ائل التعليمي����ة ح����ل ه����ذه املش����كلة، ألن من املعل����وم أن الوس����ائل
التعليمي�����ة يس�����تطيع أن تش�����جع الطالب يف التعليم. ح�����ىت تتحق�����ق األه�����داف املرج�����وة

للتعليم.
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هناك العديد من العوامل اليت قد جتعل الطالب أقل نشاطًا أثناء أنش��طة تعليم
اللغة العربية، وخاصة املفردات. بعض العوامل املشار إليها تشمل:

اخنفاض اهتمام الطالب وحتفيزهم يف التعليم عن بعد.1
طريقة التعليم عن بعد املس�تخدمة أق��ل جاذبي��ة، بس��بب االختالف يف املوق��ف بني.2

عرب اإلنرتنت وغري عرب اإلنرتنت
منوذج مواقف وسلوك املعلم جتاه أنشطة التعلم غري الصحيحة..3

حىت اآلن، مل يستخدم كثرة املعلمني الوس��ائل التعليمي�ة كث�ريًا يف تعليم مف��ردات
ا لتلقي املواد ال��يت يق��دمها املعلم، خاص��ة اللغ��ة العربي��ة، ل��ذلك ف��إن الطالب أق��ل محاس��ً

أثناء التعليم عن بعد مثل اآلن ، حبيث ال حتقق النتائج أيًضا األهداف املتوقعة.
ا إعط���اء أو تس���ليم مف���ردات تعلم اللغ���ة العربي���ة ابس���تخدام األلع���اب ميكن أيض���ً

وس��يلة املس��تخدمة، فيس��تطيع م��درس اس��تخدام وس��يلةاملناس��بة لله��دف. أم��ا ابلنس��بة لل
 بشكل الصور  على الشرائح. يف هذا الصدد، ميكن اس�تخدام الش��رائح ن��ريفودتعليمية

كوسيلة لتحسني إتقان مفردات الطالب.
 املف���ردات بني طلب���ة جامع���ة أنتاس���اريإتق���انف���أراد الب���احث ح���ل مش���كلة قل���ة 

اإلس��المية احلكومي���ة بنجرماس���ني الت��ابعني لربانمج تعليم اللغ��ة العربي���ة يف وح��دة تط��وير
اللغ���ات ألن يك���ون إتق���اهنم للمف���ردات خ���ري من املعي���ار البس���يط ال���ذي أعط���اه وح���دة

تطوير اللغات و أن  ميكن للطالب أن َيشجعوا يف استخدمها يف الكالم والكتابة.
ش���عر الب���احث ابحلاج���ة إىل حبث تط���وير الوس���يلة التعليمي���ة لتعليم املف���ردات يف

 للتغلب على ه��ذه تعليم اللغة العربيية عن بعد ابستخدام  شرحية عرب اإلنرتنت ن��ريفود
: تط�وير الوس�يلة التعليمي�ة لتعليم املف��ردات  إىلالتط�ويريهدف ه�ذا البحث . واملشكلة
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عن بع��د ابس��تخدام ن��ريفود جملموع��ة املبت��دئني بوح��دة تط��وير اللغ��ات جبامع��ة أنتاس��اري
اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

 البحثأسئلةب.
بع���د أن أوض���ح الب���احث خلفي���ة ه���ذا البحث، ينبغي أن يك���ون من الض���روري

للباحث شرح األسئلة اليت جيب اإلجابة عليها يف هذه الدراسة. وهي:

كي���ف تط���وير الوس���يلة التعليمي���ة لتعليم املف���ردات يف تعليم اللغ���ة العربيي���ة عن بع���د.1
وح�دة تط��ويرابستخدام  شرحية عرب اإلنرتنت نريفود لطالب يف جمموع�ة املبت��دئني ب

اللغات جبامعة أنتاساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني؟
كيف فعالية استخدام  شرحية عرب اإلن��رتنت ن��ريفود لطالب يف تعليم اللغ��ة العربيي��ة.2

عن بع��د يف جمموع��ة املبت��دئني بوح��دة تط��وير اللغ��ات جبامع��ة أنتاس��اري اإلس��المية
احلكومية بنجرماسني؟

 البحثأهدافج.
نظ��را إىل أس��ئلة البحث الس��ابقة، فح��ّدد الب��احث  األه��داف املرج��وة من ه��ذا

البحث هو:
 تط���وير الوس���يلة التعليمي���ة لتعليم املف���ردات يف تعليم اللغ���ة العربيي���ة عنملعرف���ة كيفية.1

وح��دةبع��د ابس��تخدام  ش��رحية ع��رب اإلن��رتنت ن��ريفود لطالب يف جمموع��ة املبت��دئني ب
 اللغات جبامعة أنتاساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.تطوير
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 فعالية اس�تخدام  ش��رحية ع�رب اإلن�رتنت ن�ريفود لطالب يف تعليم اللغ�ة العربيي�ةملعرفة.2
عن بع��د يف جمموع��ة املبت��دئني بوح��دة تط��وير اللغ��ات جبامع��ة أنتاس��اري اإلس��المية

احلكومية بنجرماسني.

فوائد البحثد.
ترجى النتيجة من هذا البحث أن تساهم يف:

 على اإلن�رتنت بش�رحية ن�ريفود ميكن الطالب أنالوس��يلة التعليميةللطالب، بتنفيذ .1
يتقن  املف��ردات بطري��ق مف��رح وس��هل ح��يت يس��تطيع الطالب أن ميه��ر  يف امله��ارات

األربع.
للمدرسني،.2

 يف زايدةالوس��يلة التعليميةكم��ادة دراس��ية الستكش��اف وتط��وير مفه��وم فوائ��د ا(
التحفيز والتحصيل التعليمي.

توسيع نطاق معرفة املعلمني حول منوذج الوسيلة التعليمية.ب(
للجامع�����ة، ميكن ه�����ذا البحث لتن�����اول خ�����ربة للمدرس�����ني اآلخ�����رين ح�����ىت يكتس�����بوا.3

خربات جديدة لتطبيق مناذج األلعاب اللغوية أو االبتكارات يف التعليم.
ة جدي����دة ونظ����رة اثقب����ة لتط����بيق منوذجخربوللب����احث نفس����ه، يك����ون ه����ذا البحث .4

.يف احملاضرةاللعبة اللغوية 
مواد دراسية للباحث اآلخر الذي ين��وي إج��راء حبث ح��و للتعليم اللغ��ة، وخاص�ةك.5

.جامعة أنتساري اإلسالمية احلكوميةيف املواد العربية للطالب يف 
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التحديد اإلجرائيه.
إلح���������ذار اخلط���������اء يف تفس���������ري املوض���������وع الس���������ابق، س���������يُ�بَ�نيÕّ الب���������احث بعض

املصطلحات السابقة كما يلي:
 الوسيلة التعليمية هي أنواع املكوانت يف بيئة الطالب اليت ميكن أن حتفز التعّلم..1
الوس��يلة التعليمي��ة ع��رب اإلن��رتنت هي الوس��يلة ال��يت جتري ع��رب اإلن��رتنت يغ��رض ألن.2

يكون وسيلة للفهم واإلتقان عند عملية التعليم عن بعد.
Distanceالتعليم عن بع������������د أو م������������ا يُع������������رف ب� .3  Learning أو Internet-Based

Learningل���ة يف نق���ا احلديث���ال والتكنولوجي���ائل االّتص���تخدام وس���ه اس���د ب���ويُقص 
العلوم واملعارف من مصادرها األصلّية وذلك حبسب أماكن تواجدها يف العامل إىل

أماكن أخرى واليت ال تتوافر فيها هذه العلوم.
جمموعة املبتدئني هي جمموع�ة الطالب يف برانمج درس اللغ�ة العربي�ة لوح��دة تط�وير.4

اللغ���ات جبامع���ة أنتس���اري اإلس���المية احلكومي���ة بنجرماس���ني ال���ذين يدرس���ون اللغ���ة
العربية ابستخدام الكتاب العربية املفرح�ة اجملل�د األول والث�اين. اجملموع�ة تقس��م بع�د

عملية التقييم يف اختبار حتديد اجملوعة.
وحدة تطوير اللغات هي قسم يوقع يف جامع�ة أنتس��اري اإلس�المية احلكومي��ة يرك�ز.5

يف ترقي�����ة مه�����ارة اللغ�����ة ل�����دي طالب اجلامع�����ة. هن�����اك لغااتن املدروس�����تان يف ه�����ذا
القسم. ومها، اللغة العربية واللغ�ة اإلجنلزي�ة. وهن�اك أيض�ا برانمج ال�ذي يعق��د لتعليم
ق��راءة الق��رآن ال��ذي يس��مى بفري��ق حتس��ني الق��رآن ويف نفس ال��وقت م��ع درس اللغ��ة
العربية. والباحث سيبحث البحث اإلجرائي يف أنش��طة تعليم اللغ��ة العربي�ة يف ه��ذا
القس������م، ألن الفص������ول هلذه اللغ������ة تنقس������م إىل قس������مني، ومها: املرحل������ة املتوس������طة

واملرحلة اإلبتدائية، لذالك خيصص الباحث البحث للمرحلة اإلبتدائية.
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Web-based( هي برانمج ق�����������ائم على ال�����������ويب )nearpod.comش�����������رحية ن�����������ريفود ).6

Programرة دون��اع أو حماض��ة يف اجتم��رحية مقدم��ديل ش��ناعة وتع��تخدم لص��مس )
احلاج����ة إىل ب����رامج مثبت يف احلاس����وب جلع����ل التعليم متف����اعال. يس����تطيع الص����انع
وض����ع ع����دة من األلع����اب واألس����ئلة أبش����كال متنوع����ة كأس����ئلة متع����ددة اخلي����ارات

وأسئلة مفتوحة ومطابقة البطاقة واالختبار وامالء الفراغ والتصوير.

 السابقةدراساتالو.
البحث التط���ويري لرس���الة املاجس���تري كتبت���ه رض���ى درم���اوايت حتت املوض���وع: تط���وير.1

لعب��ة " ألغ��از الكلم��ات"  احلاس��وبية لتنمي��ة ذخ��رية املف��ردات العربي��ة )حبث تط��ويري
يف مدرس���ة "موالورم���ان" الثانوي���ة احلكومي���ة اإلس���المية بنجرماس���ني(. ه���ذا البحث
يه���دف توص���يف كيفي���ة تط���وير لعب���ة "ألغ���از الكلم���ات" احلاس���وبية لتنمي���ة ذخ���رية

.منهج ه����ذا البحث ه����و البحث والتط����وير بنم����ط تط����وير دي����ك واملف����ردات العربية
كريى و سيل و بروغ املزج��ة، ابس��تخدام برانمج أدب فليس. وينتج ه��ذا البحث:

( كيفي���ة تط���وير لعب���ة "ألغ���از الكلم���ات" احلاس���وبية لتنمي���ة1نت���ائج البحث هي: )
ذخرية املفردات العربي�ة متر بس��ت مراح�ل، هي: حتلي�ل املش�كالت و احلاج�ات، و

(2تص����ميم اخلط����ة، و تط����وير اللعب����ة، و التص����ديق، و التنقيح، و جترب����ة اللعب����ة. )
، فخص��ائص اللعب��ة للج��ودة الرتبوي��ة مبع��دل النتيج��ة5إىل 1ابس��تخدام م��ّد النتيج��ة 

، واجلودةمقب''''ول يف درج����ة 3,4، واجلودة الرباجمي�����ة جي''''د ج''''دا يف درج����ة 4,25
 يف4,11 و أما الس��تجابة التالمي��ذ مبع��دل جيد جدا، يف درجة 4,78الصناعية 

مقب'ول( واس��تخدام اللعب��ة املص��ممة هلا أتثريا كافي��ا أي يف درج��ة 3 )جي'د .درج��ة 
 من ع���دد  جمموع���ة17على تنمي���ة ذخ���رية املف���ردات العربي���ة للتالمي���ذ، أينم���ا ك���ان 
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X) %( حص����لوا على معي����ار النج����اح 76 منهم )13التجرب����ة،   أي ترتف����ع(70 ≤ 
. وأم����ا جناح اجملموع����ة التجربي����ة74,35% مبع����دل نتتيج����ة اجملموع����ة 58النتيج����ة 

%، مبع��دل نتتيج��ة13,3 تالميذ من هذه اجملموعة، وترتفع النتيجة 6% أي 33
وج��ه التش��ابه بني ه��ذا البحث وحبث الب��احث يع��ين يف تط��وير56,72.5اجملموع��ة 

الوس���يلة التعليمي���ة لتعليم املف���ردات و أم���ا الف���رق يع���ىن يف ن���وع الوس���يلة، أبن حبثه���ا
يهتم إىل تطوير اللعبة اللغوية ولكن البحث الذي يكتبه الباحث يهتم إىل الوسيلة

التعليمية عرب اإلنرتنت أثناء الوابء.
حبث ق���امي أكي���د ج���وهري عن أجنح الوس���ائل املعاص���رة يف تعليم املف���ردات العربي���ة.2

)دراس������ة املقارن������ة عن اس������تخدام الفيلم واحلاس������وب يف تعليم املف������ردات العربي������ة(.
. ومنهج البحث ه���و املنهج التج���ريب ابلنتيج���ة2007-2006رس���الة املاجس���رت، 

أن تعليم املفردات العربية يف املدرسة الثانوي��ة " اهلداي��ة" واج��اك- م�النج ع��رب الفيلم
و احلاسوب أجنح من تعليم املفردات العربية ابستخدام الوس��ائل القدمية. ب��ل تعليم
املف����ردات ابس����تخدام الفيلم أجنح من تعليمه����ا ع����رب احلاس����وب بف����رق. واس����تفادت
الب��احث نتيج��ة ه��ذا البحث أن تعليم املف��ردات العربي��ة ابس��تخدام احلاس��وب أجنح

وج��ه التش��ابه بني 6من تعليم املف��ردات  ابس��تخدام الوس��ائل القدمية أي اللتقليدي��ة.

 تط����وير لعب����ة  ألغ����از الكلم����ات احلاس����وبية لتنمي����ة ذخ����رية املف����رداترض����ى درم����اوايت، رس�����الة املاجس����تري،5
 جامع��ة موالان مال�ك)م��االنق:العربية :حبث تطويري يف مدرسة موالورمان الثانوية احلكومية اإلس��المية بنجرماس��ني. 

إبراهيم اإلسالمية احلكومية(.
 أجنح الوس�ائل املعاص�رة يف تعليم املف�ردات العربي�ة :دراس�ة املقارن�ةق�امي أكي�د ج�وهري، رس�الة املاجس�تري،6

. )م������االنق: جامع������ة موالان مال������ك إب������راهيم اإلس������الميةعن اس������تخدام الفيلم واحلاس������وب يف تعليم املف������ردات العربية
احلكومية(.
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ه���ذا البحث وحبث الب���احث يع���ين يف تط���وير الوس���ائل التعليمي���ة لتعليم املف���ردات.
والفرق يعين يف نوع الوسيلة.

Bمت إجراء حبث جترييب يف املدرسة املتوسطة  السادسة سليمان يف الفصل السابع .3

;2017/2018من الع��ام  طالًب��ا يت��ألفون من 33، م���ع Zumrotul Aslahكتب���ه  
ال ي�زال طالب الص�ف الس��ابع يف حف�ظ املف��ردات العربي�ة. امرأة 16رجاًل و  17

ا ، ألن الط��الب  ٪ مل يس��تخدم بع��د يف الق��راءة والكتاب��ة50ض��عيًفا ج��ًدا أو انقص��ً
.٪ من الطالب ال�����ذين مل يدرس�����وا اللغ�����ة العربية 10هن�����اك ح�����ىت . ابللغ�����ة العربية

املف���ردات العربي���ة لطالب الص���ف( حتفيظ)هتدف ه���ذه الدراس���ة إىل حتدي���د إتق���ان 
ه��ذا البحث عب��ارة عن دراس��ة وص��فية نوعي��ة(. الغن��اء)الس��ابع ب م��ع طريق��ة الفن 

يش�مل مجع. ابستخدام تصميم حبث التجري��يب ، وه�و حبث عملي م�ع منوذج دورة
البياانت االختب�������ار القبلي ، االختب�������ار البع�������دي ، واملالحظ�������ات ح�������ول مواق�������ف
.الطالب جتاه عملي��ة التعليم ، بينم��ا يس��تخدم حتلي��ل البياانت وص��ًفا نوعًي��ا وكمًيا

ميكن أن( الغن�����اء)وأظه�����رت النت�����ائج أن عملي�����ة التعليم ابس�����تخدام أس�����لوب الفن 
ويتجلى ذل����ك يف نت����ائج املالحظ����ات. حيس����ن حتفي����ظ املف����ردات اللغوي����ة للطالب

يف ك��ل من دورة م��ا قب��ل ال��دورة ، وال��دورة( الغن��اء)وعملي��ة التعليم م��ع طريق��ة الفن 
إن أنش����طة الطالب يف الفص����ول. األوىل ، وال����دورة الثاني���ة ، ال����يت ترض����ي الطالب

يف مرحل��ة م��ا(�� ٪49.47)كلم��ة  28.2الدراسية حتفيظ املفردات العربية  مبعدل 
وت����زداد بش����كل Iيف ال����دورة (���� ٪63.16)كلم����ة  36قب����ل ال����دورة ، وت����زداد إىل 

وج��ه التش��ابه بني7.يف ال��دورة الثانية(�� ٪85.61)كلم��ات  8،��  48ملح��وظ إىل 
7Zumrotul Aslah. Upaya Peningkatan Penguasaan Hafalam Mufrodat Dengan Metode Art

(Bernyanyi) Kelas VII B MTsN 6 Sleman. Al Mahāra: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, [S.l.],
v.  3,  n.  2,  dec.  2017.  ISSN  2477-5835.  Available
at:<http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/almahara/article/view/1728>.  Date  accessed:
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ه��ذا البحث وحبث الب��احث يع��ين يف ن��وع البحث املس��تخدم وه��و التجري��يب. ولكن
الباحث سوف يستخدم التطوير جبانب التجرييب.

زايدة التمكن من املف�ردات العربي��ة: لبحث الذي أجرت��ه زه��رة فجري��ة حتت العن�وانا.4
ك��ان اهلدف من ه��ذه. من خالل استخدام وسائل اإلعالم بطاقة كلمة التصويرية

الدراسة ه�و وص�ف العملي�ة ونت��ائج التعليم ابس�تخدام وس�ائل اإلعالم بطاق��ة كلم�ة
التص��وير لتحس��ني إتق��ان املف��ردات العربي��ة  يف الص��ف األول من الطالب املدرس��ة

ك����ان موض����ع.���� 2015اإلبتدائي����ة ن����ورول حكيم ك����اديري غ����رب لومب����وك يف ع����ام 
تقني���ة حتلي���ل البياانت املس���تخدمة هي حتلي���ل البياانت النوعي���ة. طالبا 19البحث 
يس��تخدم حتلي��ل البياانت النوعي��ة جلم��ع البياانت من خالل املالحظ��ات. والكمية

امليداني����ة ، وأوراق املالحظ����ة، واملالحظ����ات، واملذكرات التوثيقي����ة، ويتم اس����تخدام
حتلي�����ل البياانت الكمي�����ة لتحدي�����د الزايدة املئوي�����ة يف إتق�����ان املف�����ردات العربي�����ة بع�����د

نت��ائج ه��ذه الدراس��ة تش��ري إىل. اإلج��راء ابس��تخدام وس��ائط بطاق��ة كلم��ة التص��ويرية
زايدة يف إتق��ان املف��ردات اللغوي��ة للطالب ابس��تخدام وس��ائل اإلعالم بطاق��ة كلم��ة

٪ وزايدة إىل 52.17يف الدورة األوىل ، مت احلصول على زايدة قدرها . التصويرية
اس�����تناًدا إىل البياانت الكمي�����ة ال�����يت تعززه�����ا نت�����ائج. ٪ يف ال�����دورة الثانية 81.56

البياانت النوعي��ة ، ميكن أن حيس���ن اس��تخدام وس���ائط بطاق���ة الكلم���ات التص���ويرية
8.استيعاب املفردات العربية

02 may 2018.
8Zahratun Fajriah,  Peningkatan penguasaan kosa kata bahasa Arab (mufrodat) melalui

pengunaan  media  kartu  kata  bergambar  (Penelitian  Tindakan  Pada  Siswa  Kelas  I  MI  Nurul
Hakim Kediri Lombok Barat Tahun 2015), Jurnal Pendidikan Usia Dini:  Vol. 09 Edisi I, April
2015, 107-126.
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بع�����د م�����ا اطل�����ع الب�����احث على الدراس�����ات الس�����ابقة جيد أن البحث العلمي عن
 ختتل����ف عن موض����وع البح����وثالوس����يلة التعليمي����ة عن بع����د ابس����تخدام ش����رحية ن����ريفود 

الس����ابقة، ل����ذلك ال تك����رار يف البحث.و الف����رق األس����اس ابلبحوث الس����ابقة، أن ك����ل
البح�����وث حبثت عن اس�����تخدام الوس�����يلة يف العملي�����ة التعليمي�����ة داخ�����ل الفص�����ل. و أم�����ا
البحث اآلن، سيس��تخدم التالمي��ذ الوس��يلة يف التعليم إم��ا عن� بع��د وإم��ا عن ق��رب أبي

مكان و زمان، ليس فقط يف حجرة الدراسة بل خارجها.

 البحثهيكلز.
تتكون هذه الرسالة من مخسة أبواب، بينما يكون اهليكل كما يلي:

: املقدم����ة، تتك����ون من مش����اكل يف اخللفي����ة وأس����ئلة البحث،الب'''اب األول.1
أه���داف البحث، فوائ���د البحث، التحدي���د اإلج���رائي، الدراس���ات الس���ابقة،

 البحث.هيكلو
: النظرية العامة، ال�يت تتك�ون من اإلط�ار النظ�ري املتعلق�ة بتعليمالباب الثاين.2

اللغة العربية ، خاصًة يف املفردات والوسيلة التعليمية.
: منهج البحث: يتك���ون من م���دخل ون���وع البحث، منودج الب'''اب الث'''الث.3

البحث، مس�������تهدف البحث، مك�������ان وزم�������ان البحث، مص�������ادر البياانت،
أساليب مجع البياانت ، أساليب حتليل البياانت.

: ع�����رض البياانت وه�����و النظ�����رة العام�����ة على موق�����ع البحث والب''''اب الرابع.4
حتليل البياانت وهو خطوات تطوير املنتج.

.وتتضمن فيها نتيجة البحث واالقرتاحات واملراجع: اخلامتة الباب اخلامس.5


