
1 

 الباب الثاني

 االطار النظرى

 الوسائل التعلمية .أ

 تعريف الوسائل  التعليمية   .1

تينياة   بمعني المتوسط. و "Medius"لفظ الوسائل من اللغة الَّلا

ٍة بمْعنى كّل شكل الوساطة التي تنتشر،  الوسائل بصورة عاما

الُمرسل إليه. الوسائل ّرسائل أو الفكرات إلى تحمل، أو تبلّغ ال

التّعليميّة بصورة عاّمة بمعنى كل اإلنسان، االالت، أو الواقعة 

التي يقّرر الحالة الُممكنة للّطَّلّب في حصول العلوم، المهارة و 

ا التعريف، يستطيع ان يكون الُمدّرس و الكتب و األخَّلق. في هذ

 (.1986الّصحف و البيئة أن تكون واسائل التّعليميّة. )أحسين، 

أّما في اللغة العربيّة الوسائل يسّمى بوسائل اإليضاح أو 

بوسائل التّوضيح كما قال الدوْكتُور عبد العالم إبرهيم في كتابه 

ي اللُغَةِّ  سِّ . وقال بعض 423: 1978 العََربِّياةِّ الُموّجه الفّن الُمدَّرِّ

 1اإلنسان أّن الوسائل بَِّمْعنَى الُمعَيِّّنَاتِّ البصيرة و السمعيّة.

عند عمرو حمالك وسائل التعليم هو اآللة و الطريقة و 

تستفاد في المؤثرة اإلتصالية و تبادل بين المدرس و  الصناعة التي

. و عند 2الطالب في العملية التربية و التعلمية في المدرسة

سوفرافطا و اصحابه وسائل التعليم هو الة المساعدة المؤثرة و 

 .3قاصد المراداتيستعمل المدرس لحول الم

                                                             
1 Azhar arsyad bahasa arab dan metode pengajarannya Yogyakarta, pustaka pelajar 2003 hal 74 

2 Oemar Hamalik, Media Pendidikan (Bandung : Citra Aditya, 1 9 8 9 ) ,  12. 
 4( 1989)باندنج: بينا إسَّلم، وسائل التربية الدنية محفوظ صَّلح الدين:  3
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و في هذا البحث تميل الباحثة الى تعريف وسائل التعليم  عند 

تعريفا اأوسع ال يَحدّ باآللة بل حتوي عمرو حمالك الذي  ي

 بالصناعة و الوسيلة حتى تشتمل التعريف عن اهل التربية.

 ة الوسائل الت عليمي ةيهم  ا  .2

يستطيع أن يستخدم استخداما  استخدام الوسائل في التعليم ال 

مفاجئا لكن يحتاج إلى أمور الُمعيّنة أو االستخدام الُمخّططة التي 

 .يسّهل الُمدّرس أو الُمرسل لكي يحصل األهداف المعينة في التعليم

 أما مهّمة الوسائل التّعليميّة األخرى هي:

 نشئ الحماسة و النشاطة عند التّعلّمي (أ

 يعطي الطَّلب فرصة ألن يتفاعل بالبيئة و الواقعة مباشرة (ب

يعطي الطَّلب فرصة ألن يتعلّم قائما بنفسه بحسب مهارته و  (ج

 ميله

 4يسّهل الطَّّلب في حصول الَمعلومات الُمحتاجة. (د

ائص بجانب الَمهاَمة ِّالمذكرة، راء الُمفّكرون عن الخص

-1980:2رأي الُموجيونو و اآلخرين )وسائل التعليم اللغويّة منها 

ير في هّمة ( أّن وسائل التعليم يزيد شجاعة التعلّم و يعطي الُمثِّ 3

التعلّم. و هذه الرأي وفقًا برأي المحمود يونس في كتابه "التربيةُ 

إنّها اعظم تأثْيًرا في الحواس واضمن  ( "1931:78والتعليُم" )

للفهم ..... فما راء كمن سمع" والُمراد أّن عند وسائل التعليم آثر 

 .كبير في األحواس ويسهل في الفهم. الناظر غير مساو مع السامع

( يشرح أّن وسائل 1971:43دكتور عبد األمين إبرهيم )

التعليم مهّم ألنّها تجلب السرور للتَّل ميذ وتجدّد نشاطهم وتحبب 

اليهم المدرسة انها تساعد علي تثبيت الحقائق في اذهان التَّلميذ 

 انّها تحيي الدرس بما يتطلّبه استحدامها من الحركة و العمل.

 انواع الوسائل  .3
                                                             

4 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab (Jogjakarta: Diva Press 2012), 

269- 274 
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التعليمية كثيرة. وسائل التعليمية التي تستعمل لتبليغ مادة انواع 

 الدراسة اّما الوسائل التعليمية فمما تلي: 

 الوسائل السمعية البصرية  (أ

 مثل: التلفاز، الحاسوب، القرص الصوئي الحاسوب

 الوسائل صورة  (ب

الكلمات  لعبةنواع امن  (Word Square) وود ساكووارا  مثل:

. وتستطيع أن تلعب فى وقت لمشهورةاالمتقاطعة 

 الفراغ ويسهل استخدامها.

 (Word Square) وود ساكووارا  .ب

الكلمات المتقاطعة  لعبةنواع امن  (Word Square) وود ساكووارا 

. وتستطيع أن تلعب فى وقت الفراغ ويسهل استخدامها. المشهورة

وود . لعبة وهي إيجابة االسئلة ثم وضعها فى البطاقة  المستعدادة

سهلة للطَّلب ألنها قد جهزت بطاقتها (Word Square) ساكووارا 

وحروفها ثم يلون الطَّلب الحروف ويرتبون فى الكلمة الواحدة او 

الكلمة المناسبة للجواب. وهذه اللعبة مفرحة تستطيع أن تعمل فى 

 .5الوقت الفراغ لتمرين الذكاء

  (Word Square) راوود ساكوواعبة للا .1

 (Word Square)  وود ساكوواراعبة لال التعريف (أ

وهدف هذه اللّعبة  Word Square أو عبة الكلمة السريللا

ليطلب الكلمات بجمع و ترتِّّب الحروف العشوائيّة في 

الَّلئحة أو الُمربّع. و تستطيع هذه اللعبة أن تمارس الّطَّلب 

قبل. وتستطيع أن تشاجع  لَمعرفة الُمفردات التي قد علم من

الطَّلب لتعلّم القراءة. وهكذا، تمارس الّطَّلب ليطّوروا 

 المفردات بإبتكارهم في وصل الحورف الُمنفصلة.

 األدوات الُمحتاجات  (ب

                                                             
5 Ibid EKA WIJANA,  
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األدوات الُمحتاجات منها: الَّلئحاتان اللّتان صنعت في 

القرطاس الواحد. الَّلئحة األولى تمأل بأخرف الهجائية 

رتّبن ترتِّيبا منّظما حتى توجد الكلمة. و الَّلئحة الَّلّتي ي

الثانية تمأل بإجابة الّطَّلب. و هّجز القلم أو قلم الّرصاص. 

 وال تنسى أن تقّرر الَموضوع المناسبة بالمفردات

 طريقة اللعبة (ج
يطلب الّطَّلّب المفردات بوضع الدّورة على الحروف 

 ثاَل اآلتي: أفوقيّة أو عموديّة أو تقاطعيّة. أنظر الم
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 الَّلئحة األولى

 ا و ق ق ك ر ا ت ط ن

 ل ل      ا ت ة

 ي ت ط م و ق ق ك ر ا

 ي ت ط  ل ل ي ت ط ن

 ب ا ت  ة ص ب ا ت ة

 ة ب ج  ب ه ة ب ج ا

 ط س م  ة ر ط س م ل

 ق ك ر ط و ق ق ك ر ا

 

 لعربية مع ترجمتها.و الَّلئحة الثانية تمأل بالمفردات ا

 ترجمتها المفردات رقم

 Papan tulis سبورة 1

 Tas حقيبة 2

 Buku كتاب 3

يستطيع أن يلعب الطَّلب هذه اللعبة في فرقة كبرة أو فرقة 

صغيرة. ينقسم األستاذ الطَّلب إلى بعض الفرقة و هم يسابقون 

 في اإلجابة سرعة.

يهم وظيفة بجانب وظيفة الفرقة، يستطيع األستاذ أن يعط

إفرادية إلى الّطَّلب مثل كتابة المفردات في كتبهم و يحفظهّن 

مفردة أو على ما شاء األستاذ من المفردات  15 – 10على األقّل 

 .6الَمكتوبة في الَّلئحة

 المفردات .ج

 تعريف المفردات .1

                                                             
)جكجاكرتا: ديفا طريقة اللعبة التربية في تعليم اللغة العربية فتح المجيب و نيل الرحمواتي:   6

 81 -80(،2012المطبعة: 

 ك

 ت

 ا

 ب

 

 س ب و ر ة
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في تدريس اللغة ال يمكن فصلها عن إتقان المفردات. و بالمثل 

في تدريس اللغة العربية. الخطوة األول في تعليم اللغة العربية 

هي مقدمة من المفردات. في معنى القاموس اإلندونسية المفردات 

 ة العربية المعرفة باسم المفردات. . و باللغ7هي الكلمة

. أو في اللغة 8فعل الرئيسيرة الرغبة )أن تفعل شيئا( أو الود

 .vocabbelaryجليزية تسمىاإلن

 انواع المفردات .2

  :تقسيم المفردات في سياق إتقان اللغة (أ

 المفردات لفهم اللغة في المحادثة أو القراءة. (1
المفردات للمحادثة و يحتاج المحادثة إلى استخدام  (2

المفردات المناسبة، سواء كانت في المحادثة 

 مية و غير الّرسميةّرسال
للكتابة في الكتابة يطلب اختيار  المفردات (3

المفردات المناسبة و الجيدة حتى تجتنب إلى سؤ 

 الفهم لدى القارئ.
المفردات المكانيّة، يتكّون هذا النوع من المفردات  (4

 يمكن تفسيرها وفقا بسياق المناقشة.يّة التي السياق

 تقسيم المفردات في معانيها (ب

األساسيّة التي  تالكلمات األساسية، هي المفردا (1

 صحيحةتشكل الكتابة 
الكلمات الوظيفة، هي الكلمات تربط المفردات و  (2

 الجمال لتشكيل التعريض الجيّدة في النص.

                                                             
7 Tim penyusun kamus. kamus besar bahasa Indonesia edisi ke 2. (Jakarata, Balai Pustaka), 1995 

8 W.I.S Purwodarminto. Kamus Umum Bahasa Indonesia.(Jakarta, PPPB, 1976), 528 
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الكلمات المجتمعة، هذه الكلمات ال يمكن أن يقف  (3

وحدها، هي يندمج بالكلمات األحر لتشكيل 

 المعانى المحتلف.

 لماتتقسيم المفردات في خصائص الك (ج

الكلمات الظيفية، التي تدّل على الوظيفة، سواء  (1

كانت في الفرصة الرسميّة او غير الّرسميّة و 

 طبيعتها رسميّة.
الكلمات الخاّصة، يمكن هذه الكلمات في نقل  (2

 Local Words معنها إلى المعنى المعيّن و يسّمى ب

 .Utility Wordsأو 

 م المفردات في أنواعهايتقس   (د

فردات السلبية، المفردات التي يملكها الشخص الم

ولكن يستحدمها نادرا. وهذه المفردات يعرف من حَّلل 

الكتب المطبوعة و تكون المرجع في كتابة العمل 

 العلمية.

 الحطوة في تطبيق المفردات (ه

معلم في شرح المفردات هذه الطريقة التي تستخدم ال

 هي:  الجديدة، و

 إعطاء أمثلة (1

لمعلم معنى المفردات الجديدة عن يشرح ا

طريق القدوة أو يظهر كائن له معنى لمَّلءمة كلمة 

 جديدة في السؤال.

 مسرحية (2

يشرح المعلم معنى المفردات الجديدة مع 

الممارسة، أو تهويل معنى للكلمة في السؤال. مثل 
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المعلم ليديه  مسرحيةعندما شرح الكلمة "كتب" ثم 

 مثَّل لكتابة.

 متضاداتيذكر ال (3

يشرح المعلم معنى المفردات الجديدة بطريقة 

يقول المعارضين، مثَّل إلشارة إلى الكلمة كلمة 

البارد حوما. يمكن للمدرسين شرح المعنى 

المفردات الجديدة و بعبارة أحر عكس ذلك، 

مادامي فهم كلمة الطَّلب أو تمتسليمها في وفت 

 السابقة.

 يذكر المفردات (4

المفردات الجديدة عن يشرح المعلم معنى 

طريق مطابقة اسمه، مثل شرح معنى الكلمة " 

المولى" بذكر الكلمة " السيد" شريطة أن يكون 

الطالب من المفهوم بالفعل أو تمتسليمها في وقتي 

 سابقة.

 نذكر أصل كلمة  (5

يشرح المعلم معنى المفردات الجديدة لشرح 

م أصل الكلمة على سبيل المثال، عندما شرح المعل

مصادرت يعنى يمكن أن نذكر أصل الكلمة بذكر 

 الكلمة صدرى، صدر، مصدر، و غير ذلك.

 تفسير المعنى  (6

يشرح المعلم معنى المفردات الجديدة لشرح 

وجهة نظره. يمكن في بعض األحيان بعض الكلمة 

الجديدة يمكين تفسيرها من حَّلل يتضمن و صفا 

 د.لبعض الجمل التي تشير الى المعنى المكصو

 قراءات متكررة )تدريبات المستمرة( (7
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يشرح المعلم معنى المفردات الجديدة مع 

الرصاص أو يبطلب الطَّلب أن قراءة مرة أحرى 

مرارا و تكريرا مع سلسلة من الكلمة و المفردات 

الجديدة في النص، بحيث المعنى الوارد جدت 

 السياق المناسب من الجملة.

 أبحث في القاموس (8

لم معنى المفردات الجديدة عن يشرح المع

طريق الحصول على ععا أو وحه فحص معنى 

المفردات جديدة في القاموس. بهذه الطريقة هو 

 اكثر مناسبة الستحدامها للطَّلب في مستوى. 

 يترجم مباشرة (9

يشرح المعلم معنى المفردات الجديدة عن 

طريق ترجمة مباشرة في اللغة المستحدمة مقبَّل 

ة أّم(. وينبغي أن يكون هذا األسلوب لطَّلب ) اللغ

 .9الخيار االخير في شرح معنى المفردات الجديدة

 طريقة تعليم المفردات .3

و أوضح أحمد فؤد أفندي في المزيد من تفاصيل حول 

الطَّلب في  الحطوات و التقنيا تعليم المفردات أو تجربة

 تعريف و الحصول معنى الكلمة، التالي.

     استماع (أ

هي المرحلة األولى هو توفير الفرصة للطَّلب 

لَّلستماع إلى المعلم الكلمة المنطوقة أو وسائل اإلعَّلم 

األحرى، سواء يقف وحده أو في جملة إذا تم يتقن 

الصوت من العناصر كلمة منقبَّل لطالب، ثم سوف 

قادرا على استماع بشكل صحيح من اآلن يكون الطالب 

 فصاعدا.

                                                             
9 M. Abdul Hamid. Dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, 62.  
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  قول الكلمة (ب

في هذه المرحلة، المعلم يعطي الطَّلب الفرصة 

لينطق الكلمة التي ليسمع. انطق الكلمة الجديدة سوف 

 .10تساعد الطَّلب على تذكر الكلمة في وقتا أطول

وود  البصريةطريقة بإستعمال الوسائل التعلمية ج( 

 (Word Square) ساكووارا 

هذه اللعبة تستعمل للتسلية و تفعل في اخر نشاط التعليم 

 لتكرار و تذكيرالدراسة و تسلية الطَّلب.

 أهداف تعليم المفردات .4

كل الجملة المفردات هي عنصر واحد في اللغة العربية. 

في اللغة العربية بالتأكيد تتألف من عدة المفردات. و بالتالي 

يمكن ان ينظر إليه بشكل واضح التدريس الذي يهدف التدريس 

المفردات من اجل تواصل بشكل جيد سواء كان كتابة أو 

 شفويا.

 اِْستَِراتْيِجيَاِت في تعل م المفردات .5

اسية في تقديم استراتيجيات التعلّم هي التقتيات األس

المواد التعلميّة للطَّلب بأنواعها المتنوعة و استعادتها وفقا 

 باإلحتياجات. 

افندى قد شرح بالتفصيل حول المراحل و تقنيات تعليم 

المفردات أو الخبرة الدى الطَّلب في معرفة معنىالكلمة و 

   11حصولة، وهو كمايلى:

                                                             
10 Ahmad Fuad Efendi. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab.( Malang, Miskat, 2005) 99 

  
 101-99(،2009)ماالنج: مشكة، طريقة تعليم اللغة العربيةأحمد فؤد أفيندي:    11
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فهم المسموع من الكلمات، هذه هي المرحلة األولى بتوفير   (أ

الفرصة الى الطَّلب ال تسماع الكلمات المنطوقة لدى 

 . المعلّم أو وسائل التعليم األخرى، إما وحدها أو في الجملة

نطق الكلمات، يعطي المعلّم الفرصة إلى الطَّلب في هذه   (ب

 لة ألن يقولوا الكلمة  المسموع.المرح

الحصول إلى معنى الكلمة، في هذه المرحلة ينبغى على  (ج

المعلّم أن يجتنب الترجمة في إعطاء معنى الكلمات 

للطَّلب، ألن ذلك يسبّب عدم اإلتصال المباشرة باللغة 

 التى يتعلمواها. 

قرأة الكلمات، بعد عبارة مرحلة السمع، و نطق و فهم  (د

المفردات    الجديدة بعد أن يكتب المعلم في معنى 

السبورة، يعطى المعلّم الفرصة إلى الطَّلب بأن يقرأ 

 الكلمة بصوت عال. 

كتابة الكلمات، كانت المساعة في اتقان الطَّلب للمفردات  (ه

 بكتابة الكلمات الجديدة المستفادة. 

جعلة الجمعة، المرحلة األخيرة في تعلّم المفردات هي  (و

ستخدام الكلمة الجديدة في الجملة الكاملة، إّما شفهيّا و إما ا

 .كتابيا

 الكيفية في سهول حفظ المفردات للولد  .6
 أن يستعد األستاذ الوسائل قبل التعليم  .أ

 يتبعه الطَّلب أن يذكر المفردات و يهدي الوسائل ثم  .ب

أن يكتب المفردات في السبورة ثم يلفظها حتى يكون  .ت

 ب أن يلفظوهاالطَّل

أن يطلب الطَّلب أن يكتبوا المفردات و يزال ما في  .ث

 السبورة 

 أن يجعل المفردات الكلمات األساسية في الفصل  .ج

يفعل هذا النشاط في كل يوم و لو لم يكن في ذلك اليوم الدرس 

 . اللغة العربية
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