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  الباب الثاىن

  دراسة نظرية

  

 التعليمية الوسيلة:   الفصل األول . أ

 التعليمية تعريف الوسيلة .١

يوجد ثالث جزء من عملية .١احلقيقة يف العملية التعليمية هي عملية مواصالت

 ).طالب(و مستلم توصية ) املعلم(و الرسيل توصية ) منهج(التوصية : املواصالت 

 فوسيلة. فعال فحتاج الوسيلة التعليميةليكون العملية املواصالت مؤثر و 

التعليمية هي كل أداة تستخدمها املعلم لتحسني عملية التعلم و التعليم و توضيح 

 ٢.املعاين واألفكار أو التدريب على املهارات أو تعويد الطالب على العادات الصاحلة

ستعان التعليمية هي وسائط تربوية ي عرفها حممد زياد محدان أن الوسيلةوقد 

 ٣.اإلحداث عملية التعليم

                                                        
  یترجم من١

Wahab Rosyadi, 2009,”Media Pembelajaran Bahasa Arab”,Malang:UIN Maliki Press, Hal25 
  یترجم من٢

Nana Sudjana, Ahmad Rifa’I, 1997,”Media Pengajaran”, Bandung: C.V. Sinar Baru Bandung, 
Hal 1 

  ٣".وسائل وتكنولوجیا التعلیم مبادئھا و تطبیقاتھا في التعلیم و التدریس."م.١٩٨٦. محمد زیاد حمدان 
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كل هذه التعارف تؤدي إىل مفهوم واحد وهي باختصار مجيع الوسائل الىت 

 ٤.تستخدمها املعلم يف موقف التعليم لتوصيل احلقائق وتؤدى إىل إسراعه

كان على املعلم أن حتسن اختيار الوسيلة املالئمة لطبيعة املادة الىت يدرسها و 

 ٥.امها ىف الوقت املناسب واليبالغ ىف استعماهلاأن يتدرب على استخد

  
 التعليمية أمهية الوسيلة .٢

التعليمية و فوائدها تظهر من خالل تأثريها العميق ىف  إن استخدام الوسيلة

 ٦).ومادة التعليم، واملتعلم، املعلم(العناصر الرئيسية الثالثة من عملية التعليم 

  :ىف عملية التعليم مبا يلىالتعليمية  وتلخيص الدور تلعبه الوسيلة

 .تساعد على فهم معىن بعض األلفاظ الىت تستخدم ىف أثناء الشرح .١

 ٧.توضيح املعلومات أو التوصية التعليمية .٢

 تغلب على احلدود الزمانية واملكانية  .٣

 ٨.تساعد ىف توفري وقت وجهد املعلم .٤

                                                        
نا مالك إبراھم مطبعة جامعة موال.ماالنج". مھارات التدریس نحو إعداد مدرس اللغة العربیة الكفء."٢٠١١.أوریل بحر الدین ٤

  ١٥٦ص .اإلسالمیة الحكومیة
  ٢٣٦ص .دارالنفائس: بیروت".خصائص العربیة وطرائق تدریسھا. "م.١٩٨٥. معروف نائف ٥
  یبرجم من٦

Yuhdi Munadi,2010,”Media Pembelajaran”.Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, Hal 5 
  یترجم من٧

Naha Ulin, 2012,”Metodologi  Super Efektif  Pembelajaran  Bahasa  Arab”, Jogjakarta: Diva Press 
Hal 267 

  ٦٢ص .طبعة مزیدة ومنقحة".وسائل وتكنولوجیا التعلیم."٢٠١٠.محمد أحمد سالم ٨
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 يربز إثراء التعليم .٥

 ٩.ته للتعلممساعدة على استثارة اهتمام الطالب و إشباع حاج .٦

و بإختلف غربة تعلو حبدود غربة الطالب و بتعلو حبدود غربة الطالب  .٧

 ١٠.التعليمية الطالب فعلو بوسيلة

تساعد على استمرارية املعلومات حية و بشكل واضح ىف أذهان  .٨

 ١١.التالميذ

 
 التعليمية أنواع الوسيلة  .٣

وسيلة إىل ثالثة ا الالتعليمية اعتمادا على احلواس الىت تتوجه إليه تنقسم الوسيلة

التعليمية  الوسيلة، الوسيلة التعليمية البصرية، أنواع هي الوسيلة التعليمية السمعية

  .١٢السمعية البصرية

 التعليمية السمعية الوسيلة .١

                                                        
  ١٥٦ص.......مھارات التدریس نحو إعداد."٢٠١١.أوریل بحر الدین ٩

  یترجم من١٠
Taufik. 2011. ”pembelajaran Bahasa Arab MI (Metode Aplikatif & Inovatif Berbasis 
ICT)”.Surabaya: PMN. hal 134 

  یترجم من ١١
Chaidar Alwasilah, 2011. ”metodologi Pembelajaran Bahasa Arab”. Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya. hal 226 

  یترجم من ١٢
Winasanjaya, Perencanaandan Design……………hal 211 
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هي الىت تقدم اجتاه حاسة السمع مثل إذاعة الراديو و برمج خمترب اللغة و 

البا لتدريب الدارس على االحتكاك و التعليمية السمعية غ تستخدم الوسيلة. ١٣غريها

  .النطق و االستماع

 التعليمية البصرية الوسيلة .٢

تنقسم الوسائل املعينات البصرية ١٤.هي الىت تستفاد منها عن طريق نافذة العني

وما ال حيتاج إىل جهاز ) على الشاشة(عادة إىل قسمني مها ما يعرض جبهاز العرض 

  .العرض

  :هاز العرض تشمل املعينات الىت تعرض جب

 األفالم الثابتة ) أ

 الشرائح ) ب

  :وأما الىت ال تعرض باجلهاز فتشمل 

 .و جيلس، والنظارة، األشياء الطبيعية واحلوادث احلقيقة مثل القلم ) أ

 .األشياء واحلوادث الصناعية مثل النماذج والتمثيل احلركى ) ب

 .الصور والرسومات مثل الصور الفوتوغرافية وغري الفوتوغرافية ) ت

 لتعليمية السمعية البصريةا الوسيلة .٣
                                                        

  یترجم من١٣
Yudhi Munadi, 2010, Media…………Hal 55 

  ٢٣٧ص ...................خصائص العربیة و ."م.١٩٨٥.معروف نائف١٤
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هي ما تستعني به املدرس ىف تقدمي املادة الدراسية ليتناوهلا الدارسون عرب 

البصرية سكت و  وينقسمها اىل قسمني هي السمعية. ١٥حواس مسعهم و بصرهم معا

  :السمعية البصرية ما يلى  تضم الوسيلة. حركة

 افالم السينما ) أ

 اذاعة التلفاز ) ب

 الصور املتحركة ) ت

 

  التعليمية ري العامة ىف اختيار الوسيلةاياملع .٤

التعليمية مبتعددة إمنا هناك عدة معايري يتم االعتماد عليها  ال يتم اختيار الوسيلة  

  :ومن هذه املعايري كما يلى، لكى تؤدى هذه الوسائل عملها املنوط ا

 مناسبتها باإلهداف الدراسية .١

 مناسبتها بالطرائق الدراسية .٢

 ١٦إثارة اهتمام الدارس و شوقته إىل عملية الدراسة متكّن الوسيلة من .٣

 مناسبتها بكفاءة الطالب و اعدادهم .٤

                                                        
  ٥٦نفس المراجع ص ١٥
  یترجم من١٦

Wina Sanjaya, Perencanaan dan Design………………,hal 22 
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 صحة احملتوى من الناحية العلمية .٥

 مهارة املدرس ىف إجراءها و ابتكاره .٦

 ١٧.أن تستعمل ىف الوقت واملكان والشكل املناسب .٧

  

 (wordwall) وسيلة جدار الكلمة : الفصل الثاىن  . ب

 (wordwall)تعريف جدار الكلمة  .١

هو جمموعة املفردات نظمت بشكل منهجي تقدم ) word wall(جدار الكلمة 

هو وسيلة )word wall(جدار الكلمة . مع األحرف الكبرية ولصق على جدار الفصول

 ١٨.التعليم ينبغي أن تستخدم ليست معروضة أو مشاهدة

. جدار الكلمة هي وسيلة من وسائل التعليم اليت ال تستخدم بالنظر فقط

استخدم الوسيلة لترقية أنشطة الطالب حنو الفرقة التعليمية وفيها اتبع الطالب 

رجاء من هذه الوسيلة أن يرقي فهم الطالب يف املفردات العربية بال مساعدة . لتقدميها

 . القاموس

                                                        
  ٢٣٦ص..............خصائص العربیة و."م.١٩٨٥.معروف نائف ١٧
١٨ Dilihat di http://alamsetiadi08.wordpress.com/upaya-peningkatan-vocabulary-siswa-dengan -

media-wordwall/ 
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وسيلة جدار الكلمة . كانت طروق لصنع وسيلة جدار الكلمة الفعالية والعملية

 . الفصل ملساعدة مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابةهي وسيلة متفاعلة يف

  :وأما طريقة استخدامها كما يلي

 .تستخدم بالكلمات املشهورة يف املوضوع اخلاص .١

 .زيادة املنفعة منها، تعين باستعمال الكلمات يف املهارات االخرى   .٢

 .السهل يف النظر، أي مكتوب احلرف الكبري وملصق جبدار الفصل .٣

 

  :فية صنعها كما يليوكي

صنع املعلم أي الباحث هذه الوسيلة بالكلمات السرية يف املوضوعات اخلاصة 

املناسبة باملناهيج التعليمية، وبعده كتبها الباحث يف القرطاس الكبري حىت يستطيع 

. كتب الباحث مخس مفردات حىت عشر مفردات يف يوم واحد. الطالب أن يروها

ملشهورة اليت يستعملها الطالب كلّ يوم حيت يستطيعوا أن وخيتص الباحث الكلمات ا

  .يذكروها بسرعة

 

 (wordwall)      استراتيجيات استخدام جدار الكلمة  .٢

 تعيني املوضوع، مثال احليوان -
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اجلمل واألسد والطائر والنمل وغري : تعيني الكلمات املناسبة باملوضوع -

 .ذلك

 .الطالبوخيتار املعلم واحدا من الكلمات وينحتها  -

 .  وبعدها يستطيع املعلم أن يأمر الطالب للترمجة أو الشرح أو غريه -

 

  عن املفردات الفصل الثالث. ج

 تعريف املفردات .١

مبادئ غرض التعليمية هى نشاط الطالب ىف تعبري اللغة مبهارة اإلستمعاع و 

  .ة املفرداتأما كيفية تعبري اللغة معلّق بكمية و كيفي ١٩.الكالم و القراءة و الكتابة

هي جمموع الكلمات على الشكل اللغة معروف vocabulary)(املفردات 

و معىن املفردات ٢٠.باألشخاص و مستعملها لتركيب اجلملة اومواصالت اتمع

معىن األصل هو يوجد معىن القاموس و معىن اإلظاف هو زيادة :تنقسم إىل قسمني 

 ٢١.املعىن حمتوى على أثر اخلاص

                                                        
  یترجم من  ١٩

Guntur Henry Tarigan.2011.“Pengajaran Kosakata”.Bandung:Angkasa.Hal 2 
  یترجم من٢٠

Mustofa Saiful.2011.”Strategi  Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif”.Malang:UIN-Maliki 
Press.hal 62 

  یترجم من  ٢١
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أن املفردات هي ، وة اللفظية هدفا من أي خطة لتعليم لغة أجنبيةتعد تنمية الثر

باملفردات يستطيع املتكلم . أدوات مجلة املعىن كما أا ىف ذات الوقت وسائل للتفكري

و عادة ما تكتسب املفردات ىف . أن يفكر مث يترجم فكره اىل كلمات حتمل ما يريد

هي االستماع والقراءة مث يأتى مهارات اللغة األجنبية من خالل مهارات االستقبال و 

للمفردات دور .املفردات مجع الكلمة الذى يشكل باللغة:قال هرون . الكالم والكتابة

كما قال فاليت أن القدرة لفهم أربع . عظيم ىف استيعاب أربع مهارات اللغوية

  .مهارات اللغوية تتعلق باستيعاب املفردات للشخص

كلمة فقط تكون  ٣٠٠٠يزية أظهرت أن حواىل وهناك حبوث ىف اللغة اإلجنل

و ىف .من كل الكلمات املستخدمة عادة بواسطة األفراد ىف كتابام % ٩٥حواىل 

أظهرت أن الكلمات األساسية املستخدمة بواسطة ، ىف أمريكا" هورن"دراسة قام ا 

 ١٠ة أن لدرج، عددها قليل جدا،الكبار ىف تعبري هم الكتاىب عن أمور احلياة اليومية

و أن ، من الكلمات املستخدمة بواسطة شخص قليل الكتابة% ٢٥كلمة فقد تكون 

من كل الكلمة املستخدمة بواسطة شخص % ٦٠كلمة فقط تكون حواىل ١٠٠

  ٢٢.متوسط ىف كتابته

                                                                                                                                                        
Fuad Ahmad Efendy.2009.”Metodologi  Pengajaran Bahasa  Arab”. Malang :Miskat,hal 120 

  ٢٠٣ص ) ١٩٩١،دار الفكر العربي :قاھرة(،تدریس فنون اللغة العربیة، على احمد مدكور ٢٢
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و من هنا نعرف أن املفردات تستخدم ىف تكوين الكلمة و ترمجها مث لإلتصال 

على املفردات الصحيحة فيدل على صور النباهة و اذا كان اإلتصال بناء .باموعة

ولكن قدرة . وطريقة ىف تعليم املفردات ليس كالسرح السابق. طبقة التربية للشخص

  .الطالب ىف استخدام املفردات لإلتصال كل يوم

  

 أمهية املفردات .٢

املفردات هى جزء الذى جيب على الطالب استيعاا لنيل القدرة اإلتصالية ىف 

  .للغة األجنبيةتعليم ا

إن تعليم اللغة ال تساوى بتعليم املفردات يعىن ال يكفى بتحفيظ املفردات ىف 

إنما املتعلم مل يعرف اللغة باملعجم :"قال سافري . استيعاب املهارات اللغاوية

  ٢٣."فحسب

  :وهناك عناصر هامة ىف تعليم املفردات 

 .تعليم املفردات ال يقوم بنفسه .١

                                                        
  یترجم من٢٣

Ahmad Fuad Efendi,Metodologi Pengajaran bahasa Arab,Misykat,Malang :2005 hal 120 
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رسا الذى يقوم بنفسه و لكنه يتعلق بتعليم ال يعلّم املفردات د

 .املطالعة و اإلستماع واحملادثة

 حتديد املعىن .٢

وهي الصعوبة على متعلّم . واما كلمة واحدة هلا املعاىن املختلفة

. ينبغى على األستاذ لتعليم املعىن املناسب بالسياق للمبتدئني. اللغة

 .وذلك لن تتغري اهتمام الطالب وذاكرته

 ىف السياق املفردات .٣

و . ال يفهم املفردات باألصح بدون التعريف استعماله ىف اجلملة

يعلّم هذا املفردات ىف سياق الكالم دف التدمر فهم الطالب مثل 

 .حرف اجلر وافعال الشروع

 الترمجة ىف تعليم اللغة .٤

ولكنها . واما تعليم املفردات باللغة األم هو اسهل األسلوب

ة للطالب عندما استعمل ىف التعبري و كنقصان العفوي، العيوب

. ضعيف ذاكرة الطالب و وجود بعض املفردات مساوي باللغة األم

 .و لذلك الترمجة هي الطريقة األخرية

 درجة الصعبة .٥
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  :وهي . قسمت املفردات العربية لإلندونيسني اىل ثالثة اقسام

: ل ألنّ وجود املرادف باملفردات اإلندونيسية مث، املفردات السهولة )١

 .الرمحة و الكرسى و الكتاب والعلماء

املدينة : مثل . املفردات السهولة ولو عدم املرادف ىف اللغة اإلندونيسية )٢

 .و السوق

استبق و استوىل و :مثل . املفردات الصعبة ىف شكل او نطق  )٣

 ٢٤.تدهور

 

 أهداف تعليم املفردات .٣

او فهم ، ا فحسبليست القضية ىف تعليم املفردات ان يتعلم الطالب نطق حروفه

او جمرد وصفها ىف تركيبه ، او معروفة طريقة اإلشتقاق منها، معناها مستقلة فقط

إن معيارالكفاءة ىف تعليم املفردات هو أن يكون الطالب قادرا على . لغوي صحيح

أال وهو قدرته على ان ، هذا كله باإلضافة إىل شيء اخر ال يقل عن هذا كله أمهية

                                                        
 ibid hal 122یترجم من  ٢٤
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ماذا جيدي لو حفظ الطالب عددا من . سبة ىف املكان املناسبيستخدم الكلمة املنا

  ٢٥الكلمات الىت ال يعرف كيف يستخدمها؟

إن حماولة تقومي برنامج ىف تعليم العربية كلغة ثانية ىف ضوء عدد الكلمات الىت 

إن . حفظها الطالب يعترب عمال غري علمي بل ومضيعا للوقت واجلهد وال طائل حتته

لتقومي هذا الربمنج ميكن ىف عدد املواقف الىت يستطيع الطالب االتصال املعيار احلقيقى 

وعدد األمناط و التراكيب الىت بسيطر عليها و يستطيع استخدامها ، منها بالعربية

  .بكفاءة

  :قسمت اهداف تعليم املفردات اىل قسمني ومها

 للمبتدئني )١

 .قدرة الطالب ىف فهم معىن املفردات البسيطة -

 .قدرة الطالب ىف فهم معىن املفردات سياق اجلملة -

 .تعريف الطالب على توظيف املفردات اجلديدة -

 للمتوسطني )٢

 .قدرة الطالب تطبيق املفردات ىف الكالم العالية -

                                                        
ریاط منشورات المنظمة اإلسالمیة (، "تعلیم اللغة لغیر الناطقین بھا مناھجھ واسالیبھ"،األستاذ الدكتوررشدى احمد طعیمة ٢٥

  ١٩٤ص ، )١٩٨٩،للتربیة و العلوم والثقافة



٢٥ 
 

قدرة الطالب عن قواعد اإلشتقاق و تكوين الكلمة الصيغة و  -

 .التراكيب

ئيس و ىف كتاب اخر تلخيض أهداف تعليم املفردات ىف هدف ر

). السيطرة على استخدام املفردات جلعل اجلملة املفيدة(واحد 

 ٢٦:كما أهداف العام من تعليم املفردات هي 

اعترف املفردات اجلديدة اىل الطالب من القراءة أو فهم  .١

 املسموع

 تدريب الطالب حلفظ املفردات .٢

 تفهم معىن املفردات .٣

 .تقدر استعمال املفردات ىف الكالم أو الكتابة .٤

 و مواد لتعليم املفردات مراحل .٤

أما تعليم املفردات ىف اللغة األجنبية وهي اللغة العربية فيما تتصل باجلانب 

وأن حندد أربعة جماالت رئيسية ىف تعليم املفردات باللغة العربية وهي . الفكرى وفهم
٢٧:  

                                                        
  یترجم من ٢٦
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  یترجم من٢٧



٢٦ 
 

 ينطق الكلمة أو املفردات .١

 يفهم معىن الكلمة أو املفردات .٢

 تركيب اجلملة .٣

 املفيدة من الكلمة أو املفردات جيعل اجلملة .٤

  :و ينبغى أن بعض اإلعتبارات العامة قبل القيام بتدريس املفردات وهي 

 حتديد عدد املفردات ىف املنهج الدراسى .١

 ٢٨تقدم املفردات سهل ىف تعليمها و إستعماهلا .٢

 حتسن أن تتذكر املعلم أن األعداد املذكورة ليست ائية .٣

ملفردات و طريقة تقدميها واملهارة دلت التجربة على أن اختيار ا .٤

الىت تكتسبها ىف استعمال املفردات كلها عوامل أهم من عدد 

 .املفردات الىت تطلب منه معرفتها و حفظها

  

  

  

  
                                                                                                                                                        

Mustofa Saiful.2011.”strategi pembelajaran bahasa arab inovatif”. Malang:UIN-Malikipress.hal 
71 

  ٧٠نفس المرجع ص ٢٨



٢٧ 
 

  

 االختبار ىف تعليم املفردات .٥

يهدف إختبار املفردات اىل قياس قدرة الطالب املستوياته املختلفة وقد تكون 

واإلجابة ىف هذه احلالة ال بد أن تكون شفهية و كتابية . يةاألسئلة هنا شفهية أو كتاب

ألن اهلدف االختبار هو قياس القدرة على نطق والفهم و تركيب اجلملة و جيعل 

  .اجلملة

  :منها ، أن ىف االختبار يكون بعدة طرق

  .يطلب من الطالب أن ينطق املفردات بالفصاحة .١

 .تركيب اجلملةتوجه إىل الطالب أسئلة عن الفهم املعىن وال .٢

تقدم إىل الطالب املادة يطلب منهم أن يتعلق عليها شفهيا و  .٣

 .كلميا

يشترك طالبان أو أكثر ىف حماورة شفهيا حول موضوع معني أو  .٤

 ٢٩.ىف حمادثة حرة

  

  

                                                        
  ١٦٥:ص)١٩٨٢.للملكة العربیة السعودیة،الرباض(اسالیب التدریس اللغة العربیة.محمد على الخوالى٢٩



٢٨ 
 

  ٣٠وصف تقومي لنطق الطالب وكالمه

  النطق:اوال 

  النتيجة  املعيار  الرقم

  ٥  مفهم متاما مع وجود لكنة أجنبية خفيفة  ١

  ٤  مفهم إىل حد بعيد مع وجود لكنة أجنبية خفيفة  ٢

بعض أخطاء النطق تستدعى االنصات بإمعان وقد تقود إىل سوء   ٣

  فهم ما يعينه املتحدث أحيانا

٣  

  ٢  يصعب فهمه لكثرة أخطاء النطق  ٤

  ١  الميكن فهم ما يعينه لكثرة أخطاء النطق  ٥

  

  التركيب اجلملة: الثاىن 

  نتيجةال  املعيار  الرقم

  ٥  أن ركب الطالب مجلة صحيحة مجلة فعلية أو مجلة إمسي  ١

  ٤  أن ركب الطالب مجلة ولكن كان اخلطاء قليال ىف تركيب اجلملة  ٢

                                                        
  :جم من یتر٣٠
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٢٩ 
 

أن ركب الطالب مجلة ولكن كان اخلطاء متوسط ىف تركيب   ٣

  اجلملة

٣  

  ٢  أن ركب الطالب مجلة ولكن كان اخلطاء أكثر اجلملة  ٤

  ١  يب اجلملةعدم القدرة ىف ترك  ٥

  

  مفهم املعىن و الكلمة: الثالث 

  النتيجة  املعيار  الرقم

  ٥  تصنيف و تفهم الكلمة مرتبة  ١

  ٤  و متكن أن تصنف و تفهم الكلمة من مجلة واحدة فقط  ٢

  ٣  تصنيف الكلمة نقص مرتبة ولكن مازل مفهم املعىن  ٣

  ٢  تصنيف الكلمة نقص مرتبة ولكن ال يستطيع أن يفهم معنه  ٤

  ١  ال يستطيع أن يفهم معنه  ٥

 

 

 

  



٣٠ 
 

  كتابة املفردات و اجلملة: الرابع 

  النتيجة  املعيار  الرقم

أن كتب الطالب املفردات واجلملة صحيحة من ناحية احلرف   ١

  واحلركة

٥  

أن كتب الطالب املفردات واجلملة و لكن كان اخلطاء قليال ىف   ٢

  احلرف واحلركة

٤  

واجلملة ولكن كان اخلطاء متوسط ىف أن كتب الطالب املفردات   ٣

  احلرف واحلركة

٣  

  ٢  أن كتب الطالب املفردات واجلملة ولكن كان اخلطاء أكثر  ٤

  ١  عدم القدرة ىف كتابة املفردات واجلملة صحيحة  ٥

 

 

 

 

 

 



٣١ 
 

  ربعالفصل ال. د

ىف يعاب الطالب مبفردات مية جدار الكلمة لترقية استيفعالية وسيلة التعل 

  ثانوية معارف موجوفورنو ماكتاناملدرسة  ال

التعليم عامل من عوامل التربية و ينحصر ىف إيصال املعلومات إىل الذهن  إن  

أما اللغة أداة التفكري وعند التعليم  ٣١.وصك حوافظ النشء مبسائل الفنون والعلوم

، اللغة العربية مسهور بأربعة املهارات يعىن اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة

فكل تعليم اللغة ال مفكون من املدخل  .٣٢واإلتقان املهارات معين بإتقان قواعد اللغة

والطرائق واألسلوب والوسائل لسهولة الفهم وتكون كمية وكيفية ىف التعليم اللغة 

  .العربية

. إستعمال املدخل والطرائق واألسلوب والوسائل من أمهية عملية التعليم، إذن

اختيار . إحدى من أمهية عملية التعليم لتسهل الطالب فهم املدةفوسائل التعليمية هي 

وسائل التعليمية أمر مهم ىف حتطيط التعليم ألنه حبث الطالب ىف عملية التعليم بالفصل 

  .٣٣حينما توصل املدرس املادة

                                                        
 ٣ص.مطبعة دارالسالم. التربیة والتعلیم الجزء األول". محمد قاسع بكر. یونس محمود٣١
  ینرجم من  ٣٢
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  یترجم من٣٣
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٣٢ 
 

فتجرب الباحث استعمال الوسائل التعليمية البصرية وهي جدار الكلمة ىف   

جدار الكلمة هي من إحدى الوسائل التعليمية البصرية الىت . بيةعملية دراسة اللغة العر

وهذه الوسيلة حتث حاسة الطالب ىف فهم . تستعملها لترقية إستعاب املفردات

  .املفردات مث جيعل الطالب اجلملة املفيدة من املفردات

أى قصد ، هذه الوسيلة تكون فعالية ىف إتقان املفردات ان توصل إىل مقاصدها

وتكمل املعايري ىف اختيارها املناسبة باملادة . هلا ىف عملية التعليم إلتقان املفرداتاستعما

  .الىت ستعلمها املدرس ىف الفصل

وأما . أما وسائل التعليمية يستعمل الباحث ىف هذا البحث فهي جدار الكلمة

وأما . التعريف هلذه وسيلة التعليم فهي قد سبق بياا ىف الفصل األول من الباب الثاىن

 ٣٤:املعيار الذى تعني فعالية هذه وسائل التعليمية إلتقان املفردات فهي سيأتى 

 القدرة على ترجيم أشكال املفردات جبيد .١

 القدرة على تلفيظ وتكتبها بالصحيح .٢

 القدرة على استعماهلا ىف اجلملة والنطق والكتابة .٣

                                                        
٣٤Mustofa syaiful. 2011.”strategi  pembelajaran bahasa………..hal 60 



٣٣ 
 

اب الطالب يعجدار الكلمة لترقية است التعليمية وأما فعالية هذه الوسيلة

ملدرسة الثانوية معارف اللغة العربية ىف الفصل العاشر من افردات مب

 .موجوفورنو ماكتان فيأتى بياا ىف الباب الثالث


