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 الباب األول
 مقدمةال

 خلفية البحث -أ 
اللغة ىي نظام من الرموز الصوتية تستخدمو رلموعات معينة من أن 

الناس للتواصل والتفاعل. يف الوقت احلاضر يزداد الشعور بأمهية اللغة كوسيلة 
للتواصل. لذلك يدرك علماء اللغة وحىت مجيع اخلرباء النخرطُت يف أنظرية 

لتفاعالت ومجيع أنواع األنشطة يف اجملتمع ستصاب وشلارسة اللغة أن مجيع ا
. يف زلاولة خللق سحنة تعليمي ملهم، فإن اجلانب الرئيسي 1بالشلل بدون لغة

الذي جيب مراعاتو ىو كيف يكون ادلعلم قادرًا على جذب وتشجيع اىتمام 
 .2الطالب ليكونوا سعداء وزلبُت للدرس

قدرة ادلعلمُت على إدارة الفصول ادلواد اليت تتطلب  أحداللغة العربية أن 
الدراسية وخاصة قدرة ادلعلمُت على استخدام الوسيلة اليت ختلق مرحًيا وشلتًعا حىت 

مستقل أو سواء الدروس،  تباعنشيط الطالب إليو  أن جيلب الرغبةيتمكنوا 
 وتعليم بأىّم الوظيفة ىي تأديب معلمُت زلًتفُت تتمثل يادلعلم ى .رلموعات

يف التعليم يف مرحلة الطفولة ادلبكرة من خالل التعليم الرمسي  موتقيي بوتدر  ووتوج وقود
 .3والتعليم األساسي والتعليم الثانوي

على خلق جو  اكبَت  سيؤثرسًتاتيجية الصحيحة م االستخدت ميعملية التعلأن 
كانت مدعومة  تعليمي فعال ومؤثر وجيعل الطالب سعداء وشغوفُت بالتعلم، خاصة إذا
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.....: تعاىل يف القرآن الكرًن يف سورة النحل              

                

ىي استخدام وسيلة مخن  هاميت سيستخدسائل التعليم الإحدى و 
الصور. من ادلتوقع أن تكون ىذه الوسيلة داعمة لعملية التعلم للطالب وديكن 
احلصول على ىذه ادلعلومات بسهولة حبيث يكون حتسُت جودة التعلم أكثر 
أمثل. من االعتبارات الكبَتة يف اختيار أساليب تعلم اللغة العربية يف الفصل 

. ُتستخدم وسيلة 6الطالب، مبا يف ذلك تنوع قدرات الطالب الدراسي خصائص
 مخن الصور ىذه لتسهيل حفظ ادلفردات من حوذلم على الطالب.

ادلفردات ىي أحد العناصر اللغوية اليت جيب أن ديتلكها ادلتعلمون 
األجانب ومن ضمنهم اللغة العربية. ديكن للمفردات ادلناسبة للغة العربية أن 

تعترب إضافة مفردات الشخص 7 .التواصل والكتابة بتلك اللغة تدعم الشخص يف
بشكل عام جزًءا مهًما، سواء يف عملية تعلم لغة أو تطوير قدرة الفرد يف لغة مت 
إتقاهنا. غالًبا ما يتم تعليم الطالب كلمات جديدة كجزء من موضوعات معينة 

 8.ا مثَتًا لالىتمامويعترب العديد من البالغُت تكوين ادلفردات نشاطًا تعليميً 
 التعليم منهج طبيقخ خالد ادلتوسطة اإلسالمية، تمدرسة شيىذه 

وسريع ومبتكر أن الطالب يُطلب تفكَت ابداعي ج ، أحد أىداف ادلنهٖٕٔٓ
. بشكل عام يفًتض الطالب أن تعلم اللغة العربية يف عملية التعليم وجتاوب

ًسا لتعلمها. وىذا يسهل ومحامادة صعبة حبيث يكون الطالب أقل اىتماًما 
حىت يصبحوا كساىل يف التعود على  ُتنسيان ادلفردات اليت تعلم الطالب

التحدث باللغة العربية. ال تزال األساليب والوسيلة ادلستخدمة تركز على الكتب 
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حبيث ال تزال عملية التعلم غَت مواتية وال جتذب اىتمام الطالب بالتعليم. لذلك 
 يواجهها ادلعلمون أو الطالب. إذا  م يتم العثور على جيب حل ادلشكالت اليت

حل فسيكون لو تأثَت على األىداف التعليمية. يعتقد الطالب دائًما أن تعلم 
 اللغة العربية أمر صعب وأهنم ليسوا متحمسُت للتعلم ولن تزيد مفرداهتم.

مع مدرسة اللغة  ٕٕٔٓأكتوبر  ٕٔ التاريخ بناء على نتائج مقابلة يف
نة سرجان، عند اربية مبدرسة شيخ خالد ادلتوسطة اإلسالمية ىي أستاذة رحيالع

، باستخدام وسيلة الكتب والسبورة. يستخدم نظام اضرةالتدريس بطريقة احمل
حفظ ادلفردات اخلاص بو طريقة تكرار ادلفردات اليت مت تعلمها من البداية إىل 

تطبيق بديل داعم لتعليم آخر ما مت تعلمو قبل بدء الدرس. لذلك من الضروري 
اللغة العربية من أجل زيادة إبداع الطالب يف تطوير إمكاناهتم. أحد البدائل اليت 
ديكن استخدامها ىو وسيلة التعليم اليت ديكن أن جتذب انتباه الطالب كمصدر 

مخن  يلةتعليمي. يف مدرسة شيخ خالد ادلتوسطة اإلسالمية،  م يستخدم وس
تكون وسيلة مخن الصور ىذه قادرة على دعم إتقان  الصور. من ادلتوقع أن

مهتمة بإجراء حبث الطالب للمفردات العربية. بناء على ما سبق فإن الباحثة 
لية استخدام وسيلة مخن الصور مع اسًتاتيجية شلارسة ادلزوج يف إتقان عاف" عن

 "صف السابعلادلفردات العربية ل
 

 أسئلة البحث -ب 
بحث "ىل استخدام وسيلة مخن الصور مع ا أسئلة البحث يف ىذا الأم
صف السابع مبدرسة شيخ لشلارسة ادلزوج يف إتقان ادلفردات العربية ل اسًتاتيجية

 خالد ادلتوسطة اإلسالمية بنجاران إلَت فعال "
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 تحديد اإلجرائي  -ج 
يهدف ىذا التعريف العملي إىل جتنب سوء الفهم واالختالفات يف التفسَت 

البحث الذي قمت بالبحث يف عنوان الرسالة. وفًقا لعنوان ادلرتبط بادلصطلحات 
فعالية استخدام وسيلة مخن الصور مع اسًتاتيجية شلارسة ادلزوج يف إتقان عنو وىي "

 "ادلتوسطة اإلسالمية بنجاران إلَتصف السابع مبدرسة شيخ خالد لادلفردات العربية ل
 فعالية  .ٔ

ل" صفة ادلبالغة. أما فعالية وأما ادلقصود "فعالية" ىي من كلمة أي "فعا
فهي مصدر صماعي، اسم تليها تاء التأنيث للداللة على معاىن ادلصدار. 

لذا الفعالية ىي حتقيق األىدف فعالية ىي العاقبة اليت حتمل حاصل ادلنفعة. 
زلدد سلًفا. لذا فإن الفعالية ادلشار إليها يف ىذه الدراسة ىي مقياس صلاح 

 يف إتقان ادلفردات العربية شلارسة ادلزوجمع اسًتاتيجية  تطبيق وسيلة مخن الصور
احلد . وأما صف السابع مبدرسة شيخ خالد ادلتوسطة اإلسالمية بنجاران إلَتلل

 ىو سبعون األدىن من معايَت االكتمال
وسيلة مخن الصور ىي مهارة للخمن على وجو اليقُت أو تقريًبا، يعتمد الشيء  .ٕ

 عينة، ومعايَت حيث تكون احلقيقة غَت مؤكدةالذي يتم مخنو على خصائص م
ىي اليت استخدام دلمارسة ادلهارة أو اإلجراء بصديق ادلزوج شلارسة  اسًتاتيجية .ٖ

 تعّلم بتدريب شلارسة تكرارا باستخدام اخبار لتعليمها.
ادلفردات ىي عبارة عن رلموعة من الكلمات اليت يتم فهمها واستخدامها لبناء  .ٗ

. ادلفردات عنصر من عناصر اللغة اذلامة حبث يتضمن عليها ادلعاين مجل جديدة
 واستخدام الكلمة يف اللغة من ادلتكلم نفسة أو من الكاتب.
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 أهداف البحث  -د 
أىداف من البحث ىي دلعرفة مدى فعالية استخدام وسيلة مخن الصور 

صف السابع مبدرسة لمع اسًتاتيجية شلارسة ادلزوج يف إتقان ادلفردات العربية ل
 شيخ خالد ادلتوسطة اإلسالمية بنجاران إلَت

 
 أسباب اختيار الموضوع -ه 

 أما أسباب اختيار ادلوضوع يف البحث كما يلي:
 اضرةطريقة احمل ادلعلم، بينما ال يزال ادلعدل ٖٕٔٓتستخدم منهج يف ادلدرسة  .ٔ

 بشكل فعال على ادلناىج الدراسية اضرة، حيث ال يتم تطبيق طريقة احمل
ادلنقح أن يكون الطالب نشيطُت ومبدعُت  ٖٕٔٓم يتطلب منهج عا .ٕ

 الصور مناسبة لالستخدام يف التعليم يلة مخنومبتكرين حىت تكون وس
 الوسيلة شلارسة ادلزوج يسهل الطالب يف حفظ ادلفردات .ٖ
  ال تزال وسائل اإلعالم ادلستخدمة يف ادلدرسة زلدودة للغاية .ٗ

  
 فوائد البحث  -و 

 تلي :أما فوائد من ىذه البحث كما 
البحث دلياًل لتطوير التعلم النظري للغة العربية  هكون ىذيأن  يرجى: نظريًا .ٔ

شلارسة ادلزوج حبيث ديكن أن  مع اسًتاتيجية الصور مخنعلى استخدام وسيلة 
 تكون أفضل.

 عملي  .ٕ
زيد من إتقان ادلفردات العربية وديكن أن يزيد الدافع يأن  يرجىللطالب:  .أ 

 غة العربيةللتعلم، خاصة يف تعلم الل



ٙ 

البحث ادلعلمُت يف تدريس اللغة العربية  هساعد ىذيأن  يرجىللمعلمُت:  .ب 
 وخاصة يف إتقان ادلفردات

ربة وادلعرفة وتطبيق ادلعرفة ادلكتسبة أثناء تعليمهم يف يرجى اخلخ للباحثُت:  .ج 
 التعليم العايل 

 

 الدرسات السابقة  -ز 
صور باستخدام ، البحث عن تطوير التعليمية مخن الٕٕٓٓصفيا حيايت  .ٔ

الوسيلة مايكروسوفت باوربوينت يف تعليم ادلفردات. ىذا البحث ىو نوع 
تطوير  والنتائج .Alessi & Tropllip من البحث والتوير و منوذج تطوير

التعليمية مخن الصور باستخدام الوسيلة مايكروسوفت باوربوينت يف تعليم 
 .ادلفردات مدرجة يف فئة جدوى

تأثَت النهج العلمي مع إسًتاتيجية أزواج  بحث عن، الٜٕٔٓيولياوايت  .ٕ
مبدرسة  الرابع لصفتوفَت الطاقة دائًما  ٕالتمرين على نتائج التعلم ادلوضوع 

م هنجا كميا. اتخداإلبتدائية سالم التوفيق بنجرماسُت. ىذا البحث باس
 Nonequivalent control groupو تصميم  الطريقة ادلستخدمة شبو جترييب

design اليت نتائجها وجود تأثَت كبَت. 
اسًتاتيجية شلارسة ادلزوج على  البحث عن " فعالية ،ٕٕٔٓروضاة الرمحة  .ٖ

نتائج تعلم اللغة العربية لطالب صف الرابع مبدرسة اإلبتدائية احلكومية 
حولو سنجاي وسطى" ىذا البحث باستخدام نوع ومدخل البحث جتريب 

 تائجها فّعال.باستخدام تصميم شبو التجرييب اليت ن
ية استخدام وسيلة مخن الصور مع عالف وأما ىذا البحث سيبحث عن

صف السابع مبدرسة شيخ لاسًتاتيجية شلارسة ادلزوج يف إتقان ادلفردات العربية ل
. والفرق بُت ىذا البحث والبحث السابقة خالد ادلتوسطة اإلسالمية بنجاران إلَت
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دخل البحث تطوير ويف ىذا البحث تعٍت: البحث األول، يف استخدام نوع وم
ويف تأثَت استخدام التجريب. والبحث الثاين، يف استخدام نوع ومدخل البحث 

اسًتاتيجية شلارسة ىذا البحث استخدام التجريب. والبحث الثالث،  باستخدام 
يف مادة اللغة العربية، و تصميم البحث باستخدام شبو التجرييب، ويف ىذا  ادلزوج

يف عناصر اللغة يعٍت ادلفردات،  اسًتاتيجية شلارسة ادلزوجام باستخدالبحث 
وتصميم البحث جتربية احلقيقة. و ادلساوة ىذا البحث والبحث السابقة تعٍت: 

باستخدام اسًتاتيجية شلارسة  البحث األول، استخدام مخن الصور. والثاين،
 ادلزوج. والثالث، نوع ومدخل البحث جتريب.

 
 وفرضية البحثالمسلمات األساسية   -ح 

فرضية ىذا البحث   أماأو بيان مؤقت دلشكلة البحث.  ظنّ الفرضية ىي 
 لي:تكما 

شلارسة  وسيلة مخن الصور مع اسًتاتيجية بُت استخدام يوجد فرق: (Ha) لةيالبدالفرضية 
صف السابع مبدرسة شيخ لادلزوج يف إتقان ادلفردات العربية ل

 خالد ادلتوسطة اإلسالمية بنجاران إلَت
وسيلة مخن الصور مع اسًتاتيجية  ال يوجد فرق بُت استخدام:(H0الفرضية الصفرية )

صف السابع مبدرسة لشلارسة ادلزوج يف إتقان ادلفردات العربية ل
 شيخ خالد ادلتوسطة اإلسالمية بنجاران إلَت

 
 هيكل البحث  -ط 

 اذليكل يف ىذا البحث منها : 
ئلة البحث، وحتديد اإلجرائي، الباب األول ادلقدمة ىي خلفية البحث، وأس

وأىداف البحث، وأسباب اختيار ادلوضوع، وفوائد البحث، والدرسات السابقة، 
 وادلسلمات األساسية وفرضية البحث، وىيكل البحث.
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وخصائص التعليم  فعالية )تعريف فعاليةالباب الثاين اإلطار النظري ىي 
نها وسيلة )تعريف الوسيلة وسيلة مخن الصور م( الفعال ومبادئ التعليم الفعال

وأمهية الوسيلة يف تدرس اللغة وفوائد الوسيلة وظيفة الوسيلة وآلة وسائل ومبادئ 
اختيار الوسيلة ومعايَت اختيار الوسيلة وكيفية ختتار الوسيلة( ووسيلة مخن الصور 
)تعريف وسيلة مخن الصور وخطوات وسيلة مخن الصور ومزايا وعيوب وسيلة 

دلفردات )تعريف ادلفردات وأىداف تعليم ادلفردات وأنواع مخن الصور( وا
ادلفردات( واالسًتاتيجية شلارسة ادلزوج )تعريف اسًتاتيجية شلارسة ادلزوج وأىداف 

 (شلارسة ادلزوج وخطوات االسًتاتيجية شلارسة ادلزوج االسًتاتيجية
الباب الثالث منهج البحث ىي نوع ومدخل البحث، وتصميم البحث، 

البحث وعينتو، والبيانات ومصادرىا، وأساليب مجع البيانات، وأسلوب  ورلتمع
 حتليل البيانات.

الباب الرابع حتليل البيانات ومناقشتها ىي حملة عن ميدان البحث، 
 وتقدًن البيانات، وحتليل البيانات وتفسَتىا.

 والتوصيات البحث.اخلامس اخلادتة ىي خالصة البحث  الباب
  


