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 الباب الثاىن

 إطار النظري

البحث النظري حيتوى على مفهوم تعليم التعاوىن وخصائصه, وأساسي تعليم التعاوىن, 

وتعريف وسائل الدومنو, وأهداف وسائل الدومنو, وخطوات وسائل الدومنو, والصفات 

وسائل الدومنو, وختطيط وسائل الدومنو, مزااي وعيوب وسائل الدومنو, وتعريف حفظ 

املفردات, وأهداف حفظ املفردات, وصعوابت يف حفظ املفردات, وضعف التالميذ يف 

حفظ املفردات )اسبابه وعالجه(, وتعريف كفاءة احلفظ, وعوامل كفاءة احلفظ, وأتثري 

 استخدام وسائل الدومنو على كفاءة حفظ املفردات.

 الدومينو وسائل التعليم .أ

 مفهوم وسائل التعليم .1

لالتينية ، واليت تعين الوسطاء الذين حيملون رسائل من من ا لالوسائأتيت 

يف حني أن وسائل اإلعالم التعليمية هي  1.املصدر ليتم تسليمها إىل مستلم الرسالة

مبثابة أداة ميكنها تسهيل جناح التدريس هذه املساعدات التعليمية تساعد على 

مني دائًما ربط ى املعلحتقيق األهداف. لذلك ، يف عملية التعليم والتعلم ، جيب عل

                                                           
8 Sri Anitah W, Media Pembelajaran, (Surakarta: Yuma Pustaka, 8002) hal. 6 
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الوسائل التعليمية أبنشطتهم التعليمية. وابلتايل ميكن االستنتاج أن املقصود من 

وسائل اإلعالم هو أداة أو وسيلة تستخدم كوسيط )وسط( لنقل الرسائل يف حتقيق 

 2.أهداف التعلم

وفًقا لربجيز ، فإن وسائل اإلعالم كلها أدوات مادية ميكنها تقدمي الرسائل 

نواع خمتلفة من مبثابة أ كاكينوحتفيز الطالب على التعلم. يف الوقت نفسه ، يعد  

مكوانت مصادر التعلم أو املركبات املادية اليت حتتوي على مواد تعليمية يف بيئة 

 3.لى التعلمالطالب واليت ميكن أن حتفز الطالب ع

يف البداية ، كانت وسائل اإلعالم تعترب أداة تعليمية فقط. األدوات املستخدمة 

هي الوسائل املرئية ، على سبيل املثال الصور والنماذج والكائنات واألدوات األخرى 

اليت هتدف إىل توفري جتارب ملموسة ، وزايدة احلافز على التعلم ، وتعزيز االمتصاص 

علم الطالب. وسائل التعلم هي مجيع أشكال الوسطاء أو تقدمي ، واالحتفاظ بت

 4.متهيدي للرسائل يف عملية االتصال التعلم

من اآلراء املختلفة أعاله ، ميكن أن نستنتج أن وسائل اإلعالم هي أداة أو 

بنية أساسية تستخدم كوسيط لتسليم الرسائل من أجل تسهيل مسار التعلم وحتقيق 

                                                           
2 R Ibrahim dan Nana Syaodih S, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 8000) hal. 

82 
3 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 8000) hal. 4-5 
4 M Djauhar Siddiq, Panduan Pengembangan Bahan Ajar (Jakarta: Depdiknas, 8002) hal. 66 
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ليمي التعلم يف عملية االتصال التع وسائلمن بعض وظائف أهداف التعلم. تتض

 ما يلي:

( العمل كمكون يساعد يف تسهيل أو توضيح املواد التعليمية أو الرسالة يف عملية 1

 التعلم

 ( جعل التعلم أكثر إاثرة لالهتمام2

 ( اجعل التعلم أكثر واقعية أو موضوعية3

 ( الوصول إىل أهداف واسعة4

قيود املسافة والزمن ، ألنه ميكنه عرض الرسائل املوجودة خارج ( التغلب على 5

الفصل الدراسي وميكنه عرض املعلومات اليت حدثت يف املاضي ، ورمبا يف 

 املستقبل أيًضا

( التغلب على املعلومات اخلطرية واحلركات املعقدة والكائنات الكبرية والصغرية 6

 اليت مت تعديلها. ائلالوسجًدا ، ميكن تقدميها مجيًعا ابستخدام 

 5.( القضاء على الكالم الذي هو فقط يف الكلمات7

  

                                                           
5 Ibid., hal 80 
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 التعليمية يف عملية التعلم هو: الوسائلاستخدام 

( توضيح تقدمي الرسالة حىت ال تكون لفظية للغاية )يف شكل جمرد كلمات مكتوبة 1

 أو شفهية(

 6ال:( التغلب على قيود املكان والزمان واحلواس ، على سبيل املث2

أ. ميكن استبدال الكائنات ذات احلجم الكبري ابلواقع أو الصور أو األفالم أو 

 النماذج.

 ب. يتم مساعدة األشياء الصغرية بواسطة جهاز عرض أو فيلم أو صورة مصغرة.

ج. ميكن أن تساعد احلركة البطيئة أو السريعة جًدا على مرور الوقت أو التصوير 

 الفوتوغرايف عايل السرعة.

د. ميكن عرض األحداث أو األحداث اليت وقعت يف املاضي مرة أخرى من 

 خالل لقطات الفيلم والفيديو والصور واللفظي.

ه. ميكن تقدمي الكائنات شديدة التعقيد )على سبيل املثال اآلالت( يف النماذج 

 واملخططات وما إىل ذلك.

ىل ذلك( ل واملناخ ، وما إو. املفاهيم اليت تكون واسعة جًدا )مثل الرباكني والزالز 

 ميكن تصورها يف شكل أفالم وصور وما إىل ذلك.

                                                           
6 Arief Sadiman, Media Pendidikan (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 8000) hal. 08 
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التعليمية بشكل مناسب ومتنوع ميكنه التغلب على سلبية  الوسائل( استخدام 3

 التعليمية هي: الوسائلالطالب. يف هذه احلالة ، فإن استخدامات هذه 

 أ. لتوليد احلماس للتعلم

 املباشر بني الطالب والبيئة مع الواقعب. لتمكني املزيد من التفاعل 

 ج. لتمكني الطالب من التعلم بشكل فردي وفًقا لقدراهتم واهتماماهتم.

د ( يتم حتديد الطبيعة الفريدة لكل طالب ، والبيئة املختلفة واخلربة ، واملناهج واملوا4

التعليمية على النحو نفسه لكل طالب ، لذلك سيواجه املعلم صعوبة إذا كان 

ليهم أن يتعاملوا مبفردهم. أكثر صعوبة إذا كانت خلفية املعلم والبيئة الطالبية ع

خمتلفة أيضا. ميكن التغلب على هذه املشكلة من خالل وسائل اإلعالم التعليمية 

 ، وهي:

 أ. قدرته على توفري نفس املنشطات

 ب. قدرته على حتقيق املساواة يف التجربة

 تصورج. قدرته على التسبب يف نفس ال

 فهوم الدومينوم .2

يرتبط مع وسائل اإلعالم ، يف تعلم اللغة العربية اليت إتقان حفظ املفردات ، 

وسائل اإلعالم اليت ميكن استخدامها هي بطاقة الدومينو. الدومينو عبارة عن 
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الدومينو عبارة عن بطاقة لعبة تكون فيها  7بطاقات منقطة تشري إىل القيم العددية.

البطاقة مستطيلة ومقسمة إىل وجهني ، اجلانب األمين مع عدد كسري واجلانب 

 8األيسر بقيمة كسرية.

اللعبة املزدوجة  :يفنااتن وين هولزاي كيف تلعب لعبة الدومينو األصلية وفًقا لـ

ل رقم. لبدء اللعبة ، فئات خمتلفة من ك 7من الدومينو. هناك  28الستة هناك 

جيب أن تكون كل العظام مقلوبة دون إظهار أرقام أو نقاط. النقاط هي نقاط 

على الدومينو. مث تغسل العظام )هتتز وختلط جيدا(. احلد األقصى لعدد الالعبني 

. ُيسمى ذلك لوحة كاملة. احلد األدىن لعدد الالعبني 4املسموح هلم ابللعب هو 

هو اثنان. ابختصار ، ميكن لعب ما بني العبني إىل أربعة املسموح هلم ابللعب 

العبني إال إذا كنت تشعر ابمللل وسقطت متاًما كإسقاط عظمة إببداع من أتثري 

الدومينو. ابلعودة إىل الواقع ، قرر الالعبون بعد ذلك ما إذا كانوا سيعملون مجيًعا 

العبان أو ثالثة العبني وكان هناك  7من الدومينو. إذا اخرتت  9أو  7ابستخدام 

 14إىل  1، فسيتم ترك عظام يف ساحة العظام. )يتم تكوين صفحات العظام من 

 من الدومينو املتبقية اليت مل يتم رمسها أو حتديدها من قبل الالعبني يف اللعبة.(

                                                           
7 Reality, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: reality Publisher, 8002) hal. 663 
1 A. Rakhma, Penggunaan Media Kartu Permaianan Domino untuk meningkatkan 

keterampilan belajar pecahan dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas III SD Negeri 

menuran 08 Baki Sukarjo, (Universitas Sebelas Maret, 8000) hal. 84 
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ميكن لالعب اختيار عظمة واحدة فقط يف كل مرة حىت خيتار دومينو يطابق 

إذا مل تكن هناك صفحة عظمية ، جيب أن مير الالعب )يفقد  النهاية على السبورة.

عظمة ، لذلك  28عظام لكل من  7دوره يف اللعب.( عندما يرسم أربعة العبني 

 ؛ عدم مغادرة صفحة العظام ، جيب أن يفقد الالعب دوره عندما ال يلعب.

العبني سيغادرون  3عظام عند وجود العبني أو  9ميكن لالعبني اختيار 

ة العظام أيًضا. ميكن أن تكون الصفحات العظمية يف أي مكان بدءًا من صفح

ال يتم تشغيلها ولكن ميكن لكل  9من الدومينو اإلضافية عند اللعب بـ  14أو  1

العب الوصول إليها فقط إذا مل يكن لديهم ابلفعل عظام ميكن تشغيلها أو تطابق 

وحة على لتتناسب مع هناية مفت الطرف املفتوح على اللوحة. مبجرد اختيار العظام

منت الطائرة ، جيب أن تلعب العظام. تذكر أن اهلدف هو أن تصبح أول العب 

لبدء اللعبة ال يوجد التقليب عملة أو رمي النرد. هذا  يتخلص من كل الدومينو.

 9أساسي جدا. عندما يكون هناك لوحة كاملة ، يتم تعيني ستة أزواج للبدء.

ليمية الدومينو هي وسيلة تع وسائلإىل أن  ةلص الباحثختمن البيان أعاله ، 

ممتعة وممتعة للطالب. بطاقة الدومينو هذه مستطيلة الشكل مقسمة إىل قسمني 

                                                           
1 Nathan Winn Holsey, The Dominologist Learn To Become The Best At Dominoes (America: 

Copyright, 8002) hal. 6 
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متساويني ، مها اجلزء األمين واأليسر الذي حيتوي على املفردات العربية واملفردات 

 لبطاقة اليسرى.فهوم ااإلندونيسية اليت جيب إرفاقها مبفهوم البطاقة الصحيحة مع م

بشكل عام ، الدومينو عبارة عن بطاقات مصنوعة من ورق مسيك قليالً تكون 

عادًة صغرية مستطيلة الشكل وعلى كل بطاقة تقسم إىل حقلني مع كل حقل له 

يف شكل كرات. استخدام الدومينو بشكل  6-1قيمة معينة مع عدد من األرقام 

 و التايل:عام هناك طرق الستخدامها على النح

 العبني 4أو  3أو  2. يتم لعب هذه اللعبة بواسطة 1 

. قم بتوزيع الدومينو املصنوع خصيًصا هلذه اللعبة ، حىت يتم تقسيمها متاًما لكل 2

 العب.

 . يضع الالعب األول بطاقة على الطاولة )قم أوالً بتنزيل من هو الالعب األول(3

 الالعبون بطاقة واحدة عند كل منعطف. يف تسلسل عقارب الساعة ، يسقط 4

. يتم ضبط قيمة البطاقة املقرتنة )املسقطة( وفًقا لقيمة البطاقة )املسقطة( املوجودة 5

 حىت ال يتوفر على الالعب املزيد من البطاقات

. إذا مل يتمكن الالعب من اجلري ، فإنه يفقد دورة واحدة ويضع كل ورقة ال 6

 ميكن لعبها
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العب الذي أهنى البطاقة أواًل أو إذا مل يتمكن مجيع الالعبني من . الفائز هو ال7

املشي وما زالت البطاقة قائمة ، فإن الفائز حيدده الالعب أبقل عدد من 

 البطاقات.

  :الدومينو بشكل عام لوسائلفيما يلي مثال 

 2.1اجلدوال 
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يف هذه الدراسة ، قام الباحثون بتعديل البطاقة يف املفردات العربية واملفردات 

كن بطاقات الدومينو وسيلة تعليمية مي وسائلاإلندونيسية. يف هذه الدراسة ، تعد 

 استخدامها جلذب اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية.

الدومينو هذه على خصائص تعمل على حتسني التعلم أثناء  وسائلحتتوي 

الدومينو  ائلوساللعب حىت يكون الطالب أكثر محاسة بشأن حفظ املفردات. تتميز 

املقدمة من الباحثني ابلعديد من املزااي والعيوب. تتمثل نقاط القوة يف وسائط 

عل ام ، مما جيالبطاقات هذه يف أنه يسهل محلها يف كل مكان ، ومثرية لالهتم

الطالب أكثر نشاطًا ألنه حيتوي على مفرات مت تعبئتها يف شكل لعبة ، وال حتتاج 

 بطاقات وسائلإىل مساحة كبرية جًدا وسهلة االستخدام ، يف حني أن عيب 

 الدومينو هذه هو أهنا غري متينة و من السهل املسيل للدموع.

ذين لعديد من األشخاص اليتم لعب بطاقة الدومينو هذه بشكل عام من قبل ا

 سائلو يلعبوهنا الحًقا من خالل مزاوجة إحدى البطاقات مع بطاقة أخرى. لرتتيب 

 الدومينو ، جيب أن يعرف الطالب األسلوب وكيفية تشغيله.

فيما يلي مثال على شكل الدومينو املستخدمة يف ألعاب اللغة يف تعلم املفردات 

 العربية:
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 الشكل الدومينو يف لعبة املفردات العربية. 2.2 اجلدوال

 لتشغيل الدومينو ، اخلطوات الالزمة لتشغيله ، مبا يف ذلك:

 ( التحضري1

أ. حتديد املواد التعليمية اليت سيتم استخدامها كمواد تعليمية يف األنشطة 

 سبيل املثال ابستخدام موضوع "النظافة يف اإلسالم".التعليمية. على 

ب. جعل وسائل اإلعالم على ورقة مسيكة حتتوي على املفردات العربية على 

 اليمني واملفردات اإلندونيسية على اليسار.

 ج. يكتب املعلم على السبورة املفردات اليت سيتم مناقشتها يف اللعبة.

 أوال
سالم "" النظافة يف اإل  

 القذارة

 Kotoran األهنار
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 ( لعبة التنفيذ2

 ويشرح املفردات يف لوحة الكتابةأ. املعلم يعلم 

ب. يطلب من املتعلمني أن يتذكروا املفردات اليت قدمها املعلم خالل املهلة 

 احملددة

العبني يف  4-3ج. ينقسم الطالب إىل عدة جمموعات ، وحجم اجملموعة هو 

 جمموعة واحدة

ل يف اد. عند بدء اللعبة ، يبدأ املتعلمون ابللعب لرتتيب البطاقات كما هو احل

لعبة الدومينو ، الالعب األول هو الالعب الذي لديه بطاقة هبا عبارة "ابدئة" 

مث يتبعها يف اجتاه عقارب الساعة يف فرز املفردات العربية مع املفردات 

 اإلندونيسية اليت سبق ورقها من قبل العبني آخرين 

يسية وفًقا ونه. ميكن لالعبني الذين ال ميتلكون أو ال يتذكرون املفردات اإلند

 " حبيث يستمر لالعبني اآلخرينفاشللمفردات العربية أن يقولوا "

و. انتهت اللعبة إذا وجدت فائزًا ، أي أن الالعب الذي تنفد بطاقته أواًل أو 

 ينفد الوقت احملدد بواسطة املعلم.
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 9العبني ، فسيحصل كل العب على  3إذا كانت اجملموعة تتكون من 

لفتحها كإشارة إىل بداية اللعبة. إذا   28م استخدام البطاقة بطاقات ، يف حني يت

 7العبني ، فسيحصل كل العب على  4كانت جمموعة األلعاب تتكون من 

 بطاقات وسيتم فتح الالعب األول كعالمة على بداية اللعبة.

غة لغوية الدومينو كل وسائلاستناًدا إىل الشرح أعاله ، ميكن أن نستنتج أن 

هلا شكل خمتلف عن أشكال الدومينو اليت نواجهها غالًبا يف عامة الناس. شكل 

الدومينو يف األلعاب اللغوية على اجلانب األيسر مع املفردات العربية ،  وسائل

بينما توجد على اليمني مفردات إندونيسية. ولكن يف تنفيذ اللعبة على حد سواء 

 .لديها نفس القواعد

 كفاءة على حفظ املفردات .ب

  . مفهوم الكفاءة على حفظ1

احلفظ هو جهد نشط إلدخال املعلومات يف الدماغ. وفًقا لكوسواان ، يستعيد 

يتم تفسري القدرة  10احلفظ املعرفة ذات الصلة ويتم ختزينه يف الذاكرة طويلة املدى.

على احلفظ أيًضا على أهنا القدرة على نقل القراءات أو الكائنات يف الذاكرة 

                                                           
82 Wowo sunaryo Kuswana, Taksonomi Kognitif Perkembangan Ragam Berpikir, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 8008) hal. 005 
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)الرتميز( ، والتخزين يف الذاكرة )التخزين( ، وإعادة الكشف عن املوضوع يف 

 11.الذاكرة )االسرتجاع(

ميكن القول أيًضا أن احلفظ هو نشاط المتصاص املعلومات يف الدماغ ميكن 

يف عملية احلفظ ، يواجه الطالب مواد يتم تقدميها  12مه على املدى الطويل.استخدا

عادة يف شكل لفظي )شكل لغة( له معىن. على سبيل املثال حروف األجبدية 

واللغات والكلمات واألرقام. يف هذه العملية ، يتم مساعدة الطالب بشكل كبري 

 13يف احلفظ.

أجزاء ، وهي الدماغ األمين  3إىل ضع يف اعتبارك أن الدماغ البشري ينقسم 

والدماغ األيسر والدماغ املتوسط. ويف الوقت نفسه ، يتم القدرة على تذكر وحفظ 

 14بواسطة الدماغ األيسر. احلفظ هو جهد نشط إلدخال املعلومات يف الدماغ.

من األوصاف أعاله ، ميكن االستنتاج أن القدرة على احلفظ هي قدرة 

 ة تستخدم للقيام مبهام خمتلفة يف وظيفة ويتم التحدثالشخص على إتقان مهار 

 هبا خارج الرأس دون النظر إىل الكتاب أو مالحظات من التعلم.

                                                           
88 Sa’dullah, Cara Cepat Menghafal al-Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, 8002) hal. 43 
82 Anji Indianto S, Kiat-kiat Mempertajam Daya Ingat Hafalan Pelajaran, (Yogyakarta: DIVA 

Press, 8005) hal.00 
83 Ws Winkle, Psikologi Pengajaran, (Jakarta: PT Gramedia, 8004), cet VI, hal. 22 
84 Chatrine Syarif, Menjadi Pintar dengan Otak Tengah, (Yogyakarta: PT Buku Kuta, 8000) 

hal. 000-008 
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 مبادئ احلفظ وفًقا لزكية دراجات اليت جيب مراعاهتا هي كما يلي:

 أ. جيب أن تسعى املواد املراد حفظها إىل فهمها من قبل الطفل.

 ب. جيب أن تكون احلفظه مصادفة

 ج. جيب استخدام املواد احملفوظة وظيفًيا يف ظروف معينة.

 د. جيب أن يتم االستدعاء النشط بشكل روتيين

لتوصيل أنواع مواد احلفظ ، عادة ما يقدم املعلم تقييمًا يف شكل مهام أو أسئلة 

 15وإجاابت.

 العوامل اليت تؤثر على قدرة الفرد على احلفظ هي كما يلي:

 أ. صوت

فيظ تتم عن طريق تصلب القراءة. من خالل تصلب وهي عملية حت

القراءة ، سيكون الطالب أكثر سهولة يف تذكر األشياء احملفوظة. قراءة الصوت 

حمفوظة ، وعادة ما يتم حفظها بشكل صحيح ، هجاء واألمساء األجنبية أو 

 األشياء الصعبة.

                                                           
85 Zakiyah Drajat, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 8000) cet II, 

hal. 864 
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 ب. مشاركة الوقت

ون من حبيث يك تتطلب عملية احلفظ مشاركة الوقت بشكل مناسب ،

السهل تذكر الكائن احملفوظ. جيب أن يكون الوقت الذي يقضيه مكثفا ويتم 

 بشكل مكثف

 ج. استخدام االسرتاتيجية الصحيحة

اختيار اسرتاتيجية مناسبة للغاية حيدد جناح عملية احلفظ. يتم ضبط 

ابإلضافة  16.اختيار اإلسرتاتيجية أيًضا على خصائص موضوع وعمر الطفل

ه العوامل ، هناك عوامل تؤثر أيًضا على القدرة على حفظ الشخص ، إىل هذ

 على النحو التايل:

أ( طبيعة الشخص ، على سبيل املثال ، اليت تُرى من الشخصية سواء كان 

 جمتهًدا أو كسواًل ، وال يستسلم بسهولة وما إىل ذلك.

 يها شخصفب( الطبيعة احمليطة ، وهي الظروف البيئية أو الظروف اليت حيفظ 

 ما.

                                                           
86 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 0332) cet 

VIII, hal. 45 
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 ج( احلالة املادية.

 د( الظروف الروحية.

 17ه( عمر الشخص عند احلفظ.

مؤشر احلفظ. وهو اجملال املعريف. اجملال املعريف هو اجملال الذي يتضمن 

األنشطة العقلية )الدماغ(. وفقا لبلوم ، كل اجلهود املتعلقة بنشاط الدماغ هي يف 

ستوايت ستة مستوايت من عمليات التفكري. امل اجملال املعريف. اجملال املعريف لديه

الستة املشار إليها هي املعرفة / حفظ الذاكرة )املعرفة( ، الفهم )الفهم( ، التطبيق 

 18)التطبيق( ، التحليل )التحليل( ، التوليف )التوليف( ، التقييم )التقييم(.

املواد و  يف اجملال املعريف ، يشمل مستوى التحفيظ القدرة على احلفظ اللفظي

التعليمية يف شكل حقائق ومفاهيم ومبادئ وإجراءات. إلدارة جناح املهام املعرفية 

، ميكن استخدام االختبارات الشفوية يف الفصل الدراسي واالختبارات املكتوبة 

 ي آلجيف تصنيف بلوم ، أوضح أيًضا مؤشرات احلفظ املدرجة يف  19واحملفظة.

                                                           
87 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 0330) hal. 

86 
81 Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pres, 0336) hal.43-50 
81 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 8003) hal. 024 
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لخيص وحتديد وتسجيل وذكر وتذكر وتذكر وت، واليت تشمل حتديد ووصف ومتييز 

 20.وتسجيل وتسجيل وتكرار وتسطري

يرتبط اجملال املعريف ابلقدرة على التفكري مبا يف ذلك القدرة على احلفظ. 

 وفًقا لكينيث فإن طريقة قياس القدرة على احلفظ هي كما يلي:

 صحيح. شكلأ( تذكر: حماولة لتذكر ما تذكره. مثال: إعادة سرد ما يتم حفظه ب

ب( االعرتاف: حماولة إلعادة التعرف على ما مت تعلمه. مثال: مطالبة الطالب 

 بتسمية العناصر احملفوظة.

ج( إعادة التعلم: حماولة لتعلم مادة للمرة األلف. مثال: ميكننا أن حناول ، سواء  

 21.كان من السهل دراسة املواد للمرة الثانية أم ال

الطالب الذين يقال أهنم قادرون على احلفظ هي كما يف هذه الدراسة ، مؤشرات 

 يلي:

 ميكن للطالب تذكر ما يتم حفظهأ( 

                                                           
22 Burhan Nugiantiri, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah, (Yogyakarta: BPEE, 

0322) hal. 48 
28 Suroso, Smart Brain: Metode Menghafal Cepat dan Menimgkatkan Ketajaman Memori 

(SIC, 8004), hal. 002-003 
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 ب( ميكن للطالب ذكر النقاط اليت مت حفظها

 ج( ميكن للطالب تقدمي تعريف للمواد يف حتفيظهم

 . مفهوم على املفردات2

ن ماملفردات ابللغة العربية أو ما يسمى املفردات ، هي عبارة عن جمموعة 

الكلمات أو الكنوز اليت يعرفها شخص ما أو األخالقيات األخرى اليت تشكل 

جزًءا من لغة معينة. يف اللغة اإلجنليزية تسمى املفردات. ميكن أيًضا تفسري املفردات 

على أهنا جمموعة من الكلمات اليت يفهمها الشخص وسيتم استخدام إمكانية 

 العناصر اللغوية الثالثة اليت جيب جتميع مجل جديدة. املفردات هي واحدة من

إتقاهنا ، وتستخدم هذه املفردات يف كل من اللغات املكتوبة والشفوية ، وهي 

 واحدة من األدوات لتطوير مهارات اللغة العربية.

وفًقا ملا قاله اخلويل وحممود علي يف مقتبسة من سيافلي يف كتابه ، فإن 

ملعينة اليت ستشكل اللغة. الكلمة هي املفردات عبارة عن جمموعة من الكلمات ا

هي  ورفريممأصغر جزء من اللغة اجملانية. هذا الفهم مييز بني الكلمات والتعابري. 

أصغر وحدة لغة ال ميكن تقسيمها إىل أجزاء أصغر ذات معىن يكون معناها اثبًتا 

م عل، على سبيل املثال ، تتكون كلمة م مورفريمنسبًيا. لذلك تتكون الكلمة من 
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 ورفريممواحد. يف حني أن كلمة املعلم حتتوي على اثنني من  مورفريمابللغة العربية من 

يث ح مورفريمهي كلمة مكونة من  مورفريمال و معلم. الكلمة املكونة من ثالثة 

معىن خاص. على سبيل املثال كلمة املعلمون اليت تتكون من  مورفريم يكون لكل

 22.ثالثة أشكال هي ال ، معلم ون

 األهداف العامة لتعلم مفردات اللغة العربية هي كما يلي:

 تقدمي مفردات جديدة للطالب ، من خالل القراءة وفهم املصمو. .أ

تدريب الطالب ليكونوا قادرين على نطق املفردات بشكل صحيح وصحيح ،  .ب

 ألن النطق اجليد والصحيح يؤدي إىل مهارات جيدة يف التحدث والقراءة.

فهم معىن املفردات ، سواء كانت داللة أو معجمية وعند استخدامها يف سياق  .ج

 مجلة معينة.

 23القدرة على تقدير وعمل املفردات يف التعبري الشفوي واخلطي وفقا للسياق. .د

 اسرتاتيجية التعلم للمفردات:

 أ. اسرتاتيجيات التعلم ابملفردات األساسية

 ني استخدام االسرتاتيجيات التالية.يف املستوى األساسي ، ميكن للمدرب

                                                           
22 Syaiful Mustofa, Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN Maliki Press, 8000) 

hal. 60-68 
23 Ibid., hal.66 
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( استخدام األغاين / األغاين. من خالل هذه األغنية / األغنية من املأمول أن 1

تتمكن من التخلص من ملل الطالب أثناء الدراسة وتوفري املتعة من أجل 

 زايدة إتقان املفردات أو زايدة خزانة املفردات.

 أو الكائن األصلي. ( عرض الكائن املعين مثل إحضار العينة2

 ( مطالبة الطالب ابلقراءة مرارًا وتكرارًا.3

( االستماع وتقليد القراءات وتكرار القراءات وكتابتها حىت يفهمها الطالب 4

 24ويتقنها.

 ب. اسرتاتيجيات تعلم املفردات يف املستوى املتوسط 

توسط ملبعض االسرتاتيجيات اليت ميكن استخدامها يف تعلم مفردات املستوى ا

 تشمل:

( ابستخدام مظاهرة جسدية ، ميكن للمعلم إظهار معىن الكلمات من خالل 1

 إظهارها.

( كتابة الكلمات ، سيكون إتقان مفردات الطالب مفيًدا للغاية إذا طُلب من 2

 الطالب كتابتها.

 ( عن طريق لعب دور.3

                                                           
24 Ibid., hal.86 
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 ( أعط كلمات مكافئة )مرادفات(4

 )متناقض(( أعط الكلمة املقابلة 5

 ( يعطي معىن اجلمعيات6

( يذكر املعلم كلمة اجلذر وتفانيها )الكلمات اليت تغريت( ، وهذا ميكن أن 7

 25يساعد الطالب على فهم املفردات وفقا للتغيريات اجلملة.

 ج. اسرتاتيجيات تعلم املفردات املتقدمة )متقّدم(

 ربية املتقدمة:ات العتشمل االسرتاتيجيات اليت ميكن استخدامها يف تعلم املفرد

 ( اشرح معىن الكلمات من خالل شرح معناها.1

 ( احبث عن معىن الكلمات يف القاموس2

 ( العشوائية توافق يف اآلراء لتكون الصياغة الصحيحة3

 ( ضع الكلمة يف اجلملة4

 26( أعط كلمات للكلمات.5

ىل إفيما يلي بعض الطرق اليت ميكن استخدامها يف تدريس الطالب للوصول 

 املفردات ، مبا يف ذلك:

 . إعطاء مثال أ

                                                           
25 Ibid., hal.84-85 
26 Ibid., hal.86 



42 
 

يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة إبعطاء مثال ، أو إظهار كائن له معىن 

 مطابق للكلمة اجلديدة املعنية.

 ب. مسرحية 

يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة عن طريق ممارسة معىن الكلمة موضوع 

الكلمات ، يتحرك املعلم بعد ذلك كما البحث أو شرحها. مثل عند شرح 

 يكتب شخص ما.

 لعب الدور لج. ا

يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة من خالل تويل أدوار اآلخرين ، أو مطالبة 

الطالب ابلتصرف كما حيلو هلم. على سبيل املثال ، يلعب املعلم دور املريض 

 فحصه.الذي يعاين من اضطراب يف املعدة ، مث يقوم الطبيب ب

 د. أذكر املتضادات 

يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة بقوله الكلمة املقابلة. ميكن للمدرس شرح 

معىن املفردات اجلديدة بكلمات أخرى متناقضة ، طاملا مت فهم الكلمة من قبل 

 الطالب أو مت تسليمها من قبل.
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 ه. اذكر املرتادفات 

 خالل ذكر معادهلا للكلمة ، مثل شرح يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة من

معىن كلمة املوىل عن طريق قول كلمة السيد بشرط أن يكون الطالب قد 

 فهموها أو مت تسليمها من قبل.

 و. قم بتكوين مجعية 

يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة عن طريق تكوين رابطات معاين ، ومعىن 

 .املعىن املطلوبالتفسري عن طريق عرض كلمات أخرى تشري إىل 

 ز. اذكر أصل كلمة 

يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة من خالل شرح أصل الكلمة. على سبيل 

املثال ، عند شرح معىن للمشهدات ، ميكن للمعلم ذكر أصل الكلمة من 

 خالل ذكر الكلمات شادره وشادر ومازدر وما إىل ذلك.

 ح. شرح املعىن 

ديدة من خالل شرح معناها. ميكن يف بعض يشرح املعلم معىن املفردات اجل

األحيان شرح بعض الكلمات اجلديدة عن طريق إعطاء وصف للعديد من 

 اجلمل اليت تشري إىل املعىن املقصود.
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 ط. كرر القراءة 

يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة عن طريق قيادة أو مطالبة الطالب إبعادة 

وتكرارًا مع سلسلة من اجلمل املوجودة يف النص قراءة املفردات اجلديدة مرارًا 

 ، وذلك للعثور على املعىن الوارد يف سياق اجلملة.

 ي. البحث يف القاموس 

يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة من خالل الدعوة مًعا أو مبفرده إىل التحقق 

الءمة ممن معىن املفردات اجلديدة يف القاموس. هذا النوع من األساليب أكثر 

 للطالب املتوشتشيث أو املتقدمي.

 ك. ترمجة مباشرة 

يشرح املعلم معىن املفردات اجلديدة من خالل ترمجتها مباشرة إىل اللغة 

املستخدمة من قبل الطالب )اللغة األوىل(. جيب أن تكون هذه الطريقة هي 

 املالذ األخري يف شرح معىن املفردات اجلديدة.

 ساستخدام لغة التدري .ل

يف شرح معىن املفردات ، يقدم املعلم كلمات جديدة ابللغة العربية مث يشرحها 

بلغة التدريس ، على سبيل املثال اللغة اإلجنليزية. مث يُطلب من الطالب تكرار 

 الكلمات العربية ومعانيها ابللغة اإلجنليزية مًعا.
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 . االستماع والتقليدم

بعد  م املفردات مث يقلدها الطالبيف تدريس املفردات اجلديدة ، ينطق املعل

 أن ينهي املعلم قوله.

 . ضع الكلمات يف اجلملن

بعد تدريس مفردات جديدة ، جيب على املعلم االنتباه إىل األشياء التالية: 

امه تعليم النطق ، وتعليم املعىن ، وتعليم الكتابة ، وتعليم القراءة ، وتعليم استخد

 يف اجلمل

 . لعبة و

املفردات ابستخدام هذه اللعبة استخدام البطاقات واألقراص ميكن لتدريس 

املدجمة واأللغاز / التخمينات وأيًضا ابستخدام األلعاب ابستخدام األدوات 

 27التكنولوجية األخرى.

تقييم تعلم املفردات العربية. كواحد منهم املفردات أو املفردات. يعترب املفردات 

اء من حيث استخدام اللغة لفظًيا وكتابًيا ، وهو جزًءا مهًما من املكون اللغوي ، سو 

أحد األسس لتطوير مهارات اللغة العربية. الكتشاف مدى مهارات الفرد اللغوية ، 

خاصة على مستوى التعليم ، يتطلب اختبارًا قادرًا على اختبار هذه القدرات. اختبار 

                                                           
27 Ibid., hal.20-28 
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ة ، ابإلضافة إىل ت العربياملفردات هو نوع من االختبارات املتعلقة إبتقان معىن املفردا

 القدرة على استخدامه يف السياق أو يف املكان املناسب يف خطاب عريب.

 تشمل أشكال اختبارات املفردات العربية اليت ميكن استخدامها ما يلي:

 أ. اذكر معىن الكلمة املعنية

ميكن للمدرس أن يطلب من الطالب تقدمي فهم أو تعريف للمفردات اليت يتم 

 يف االختبار.طرحها 

 ب. مجل كاملة 

ميكن مطالبة الطالب إبكمال اجلمل ابلكلمات املناسبة. عادًة ما يتم العثور على 

 هذا النوع من االختبار يف اختبارات االختيار من متعدد واختبارات الوصف.

 . اذكر الكلمات املعادلةج

املفردات يُطلب من الطالب ذكر الكلمات األخرى اليت هلا نفس معىن 

 28.املقصودة

  

                                                           
21 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam (Malang: UIN Maliki 

Press, 8000), hal. 66-63 
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 بيعة تعلم اللغة العربيةط .ج

 تعلم اللغة العربية .1

اللغة هي ألة االتصاالت اليت حيتجها اإلنسان يف أنشطته اليومية, حيث يعرض 

اللغة هي أداة اتصال تستخدم للتفاعل مع  29اإلنسان أغراضه وأفكاره مع غريه.

الكالم  هبا من خالل اآلخرين وتستخدم للتعبري عن األفكار اليت يتم التحدث

يف التواصل ، ال يكفي الشخص الستخدام لغة واحدة فقط. ومع ذلك  30والكتابة.

، حيتاج الشخص أيًضا إىل إتقان لغات أخرى ، ابإلضافة إىل لغته اخلاصة ، حىت 

يتمكن التواصل من فهم بعضهم البعض. هذا يتطلب بشكل غري مباشر شخص 

علمها إحدى اللغات األجنبية اليت حيتاج الطالب إىل تلتعلم لغة أخرى أو لغة أجنبية. 

 يف املدارس هي اللغة العربية.

اللغة مركب معقد متس فروعا من املعرفة املختلفة, فهي فعل فسيولوجي من 

حيث: إهنا تدفع عددا من أعضاء اجلسم اإلنساين إىل العمل, وهي فعل نفسي من 

ة وهي فعل اجتماعي من حيث: إهنا استجابحيث: إهنا تستلزم نشاطا إراداي للعقل, 

حلاجة االتصال بني بيين اإلنسان, مث هي النهاية حقيقة اترخييه ال مراء فيها, نعثر 

                                                           

 18(, ص. 2018)تولونج أجونج: اجمللد السادس, دورايت تدريس اللغة العربية, صاحب واصدقائه, 21 

32 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovativ,………….. hal. 6 
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وعرفها  31عليها يف صور متباينة, ويف عصور بعيدة االختالف على سطح األرض.

ية االحتياجات بأحد احملدثني أبهنا: "نظم متوافقة من الرموز الصوتية اإلرادية العرفية لتل

 32الفردية واالجتماعية".

بشكل عام ، فإن الدافع والتشجيع لتعلم اللغة العربية يف إندونيسيا هو ألغراض 

دينية ، أي دراسة وتعميق تعاليم اإلسالم من مصادر اللغة العربية ، مثل القرآن 

هذا ومع ذلك ، أصبحت اللغة العربية يف  33واحلديث وكتب اللغة الرتكية وغريها.

الوقت جزًءا من املوضوع الذي جيب تدريسه يف املؤسسات التعليمية الرمسية. عالوة 

 .التعليمية اإلسالمية ، جيب تعليم اللغة العربية للطالب املؤسساتعلى ذلك ، يف 

من الناحية السياحية ، هناك أربعة اجتاهات على األقل يف تعليم اللغة العربية 

 على النحو التايل:

                                                           

. )األجنلو املصرية: القاهرة(, ص تعريب: عبد احلميد الدواخلي, وحممد القصاص,ج. فتدريس: اللغة, 38 
190 

   2( ص.1989)أسيوط: مطبعة مسكة,  حماضرات يف تدريس اللغة العربيةهاذشم,  عبد الوهاب32 

33 Bisri Mustofa dan Abdul Hamis, Metodedan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

UIN Maliki Press, 8008) hal.6 
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اللغة العربية لغرض فهم وفهم تعاليم اإلسالم. ميكن أن يكون هذا التوجه يف أ( تعلم 

شكل تعلم املهارات السلبية )االستماع والقراءة( ، وميكن أن يتعلم أيًضا املهارات 

 النشطة )التحدث والكتابة(.

 ( تعلم اللغة العربية لغرض فهم العلوم واملهارات العربية. مييل هذا االجتاه إىل وضعب

 اللغة العربية كنظام علمي أو موضوع دراسة جيب إتقانه أكادميياً.

ج( تعلم اللغات ألغراض مهنية أو عملية أو عملية ، مثل القدرة على التواصل شفهياً 

ابللغة العربية لتصبح عامالً مهاجرًا أو دبلوماسًيا أو سائًحا أو بعثة جتارية أو ملواصلة 

 إىل ذلك. دراسته يف بلد شرق أوسطي ، وما

 د( تعلم اللغة العربية لفهم اللغة العربية واستخدامها كوسيلة ملصاحل االستشراق والرأمسالية

 34والالمباالة وما إىل ذلك.

يشمل نطاق تعلم اللغة العربية: العناصر اللغوية ، اليت تتكون من قواعد اللغة 

اءة والتحدث والقر  واملفردات والنطق واإلمالء واملهارات اللغوية ، وهي االستماع

 35والكتابة واجلوانب الثقافية الواردة يف النصوص الشفوية واملكتوبة.

  

                                                           
34 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 8000) hal. 23-30 
35 Abdul hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media, (Malang: UIN Malang Press) hal. 060 
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 صائص اللغة العربيةخ .2

يف األساس ، كل لغة هي أداة اتصال. يتطلب كل اتصال ابلتأكيد فهم من 

قبل زمالئه اجلهات الفاعلة االتصاالت. لكن من انحية أخرى ، لكل لغة خصائصها 

متيزها عن اللغة العربية. كذلك مع اللغة العربية. للغة العربية عدد من املميزة اليت 

اخلصائص اليت متيزها عن اللغات األخرى. فيما يلي بعض اخلصائص اليت متيز اللغة 

 العربية يف الوقت نفسه عن اللغات األخرى.

ع خمتلفة من ا أ( اللغة العربية خمتلفة عن اللغة اإلندونيسية. يف اللغة العربية ، هناك أنو 

شتها بينما يف اإلندونيسية مل يتم مناق. واجلمع  ثىّن أو املفرد  ، امل مذكر و مؤنث

 /،  / ngيف بنية اجلملة. لكن ابلنسبة للعرب ، فإن نطق األصوات الساكنة / 

ny /  ،/ c /  ،/ p /  ،/ g  / واحلروف الساكنة ، /o /  ،/ ὀ /  ،/ e / 

 ،/ ẽ وف بة للغاية ألهنم ال ميلكون تلك احلروف الساكنة واحلر / ، تعترب أيًضا صع

الساكنة. ومع ذلك ، يف كثري من احلاالت ، مييل هيكل اللغة العربية وأسلوهبا إىل 

 36أن يكوان أكثر تنوًعا ومجااًل ومليء ابملعىن مقارنة ابللغات األخرى.

                                                           
36 Abdul Muhib Wahab, Pemikiran Linguistik Tammam Hassan dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 8003) hal.0 
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رح العالقة بني شب( ال يتطلب تركيب اجلمل التوضيحية العربية وجود كلمات تعين 

املوضوع واملسند. تفرتض اللغة العربية دائًما أن وجود األفكار يف العقل هو أكثر 

 37أمهية وصدقًا من تلك األفكار يف العامل الواقعي.

ج( أان ، شيء يتطلب وجود هناية كلمة يف ظروف معينة ، سواء روفا ، والنصوص ، 

 واجلاز وجرة الواردة يف االسم وكذلك فعل.

 تتغري األفعال والقواعد النحوية املستخدمة دائًما وفًقا للموضوعات املتعلقة ابلفعل. د(

 " ، و "العمية" يف بيع وشراء التفاعالت أوفصحاءهـ( تستخدم اللغة "الُعمانية" و "

واللغة  هي لغة األدب والتعلم ، فصحاءالتواصل يف املواقف غري الرمسية ، بينما 

 38الكتب والعلوم اإلسالمية.الرمسية املستخدمة يف 

و( العربية مهتمة للغاية بعناصر املعىن. بغض النظر عن الكلمة أو اجلملة اليت يتم 

التعبري عنها بشكل أساسي ، ميكن للمتحدث أو الكاتب أن يعطي معىن ابلكامل 

 ، وميكن للمستمع أو القارئ التقاط هذا املعىن ابلكامل.

                                                           
37 Acep Hermawan , Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,……………….,hal. 52-53 
31 Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 8000), hal. 5 
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ثىّن مما معان خمتلفة ، مث التعبري عنها بكلمات ُتظهر ز( دمج كلمتني ، ومها كلمتان هل

 شكلياً وتشكلت مصطلحات قياسية ابللغة العربية.

ح( وجود نصوص ، أي تغيريات يف تشكيالت كلمات معينة يف تشكيالت أخرى 

 39تستند إىل أمناط قياسية.

 مادة النظافة يف اإلسالم .د

حقري تهم من كل ما هو قذر و النظافة هي جهد إنساين للحفاظ على أنفسهم وبيئ

من أجل حتقيق واحلفاظ على حياة صحية ومرحية. النظافة هي شرط لتحقيق الصحة ، 

والصحة هي واحدة من العوامل اليت ميكن أن توفر السعادة. بدالً من ذلك ، ال تلحق 

الضرر ابجلمال فحسب ، بل ميكن أن تسبب أمراًضا خمتلفة ، واملرض هو أحد العوامل 

تسبب املعاانة. النظافة يف اإلسالم هلا جوانب من العبادة واجلوانب األخالقية ،  اليت

 40، وهو ما يعين التطهري وخالية من األوساخ.طاهرة وابلتايل غالبا ما تستخدم كلمة 

تدريس النظافة يف اإلسالم هو نتيجة لإلميان )اإلخالص( هلل ، يف حماولة جلعل 

سبحانه  تتاح له فرصة االقرتاب من هللا سبحانه وتعاىل. هللانفسه مقدًسا )نظيًفا( حىت 

وتعاىل يذكر الناس للحفاظ على النظافة ألن النظافة مهمة جدا للبشر. احلياة النظيفة 

                                                           
31 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,…………………….. hal.62-63 
42 Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, terjemah Fathul Muin, hal. 86 
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وفًقا لإلسالم تشمل الصحة اجلسدية والروحية ، الصحة اجلسدية والعقلية ، اإلميان 

 ملرحية واملمتعة.واإلخالص اجليد ، والسلوك اجليد ، والبيئة ا

يشمل معىن طاهرة اجلوانب النظيفة والعقلية. الوالدة النظيفة تعين جتنب كل 

الشوائب واهلدا والنجسة. ويف الوقت نفسه ، يعين التطهري الداخلي جتنب الطبيعة 

 ك:البغيضة. يف اإلسالم ، تنطوي التعاليم املتعلقة ابلنظافة على أشياء خمتلفة ، مبا يف ذل

 افة الروحيةأ( النظ

 العقيدة األساسية للنظافة هتتم ابلنظافة الروحية

 ( نظافة اجلسمب

ال ميكن فصل النظافة اجلسدية والبدنية عن النظافة الروحية ، ألنه جيب إجراء كل 

 عبادة يف حالة نظافة جسدية.

 ج( نظافة املكان

حلفاظ العبادة. جيب اتتعلق مذهب النظافة أيًضا بنظافة مكان العبادة أو وسائل 

على املسجد كمكان مقدس ، حيث ميارس املسلمون العبادة ، نظيًفا ونظيًفا ألن 

 الصالة غري صاحلة إذا متت يف مكان غري نظيف أو متسخ.
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 ( نظافة املالبسد

تعترب نظافة املالبس مهمة للغاية ، ألن املالبس مرتبطة ابجلسم تعمل على تغطية 

حتمي اجلسم من األوساخ واألمراض وجتميل اجلسم ، لذلك األعضاء التناسلية ، و 

توحد التعاليم اإلسالمية نظافة اجلسم ونظافة املالبس. هللا سبحانه وتعاىل ال يقبل 

صالة املرء عند القيام مبالبس قذرة. ال يصح للصالة مع أي مالبس غري نظيفة إال 

 41.ن تغسل سبع مراتأن تغسل حىت الرائحة واللون والذوق حىت لو كان عليك أ

 ( النظافة البيئيةه

 ترى التعاليم اإلسالمية أمهية النظافة البيئية ، وجتنب التلوث من النفاايت أو القمامة.

 البحوث السابقة .ه

ُتظهر بعض الدراسات السابقة اليت أجريت نتائج ذات صلة ابلبحث الذي 

بينما يكون  ر التفكري ،سيجريه املؤلف هبدف املساعدة يف توفري صورة يف إعداد إطا

 البحث كما يلي:

(، حتت املوضوع "استخدام بطاقات 2017إيئس أفريناوايت )( البحث الىت كتبها 1

أرقام وسائل الدومينو لتحسني نتائج تعلم الرايضيات للصفوف االبتدائية من طالب 

لرايضيات االصف اخلامس". كان الغرض من هذه الدراسة هو حتسني نتائج التعلم يف 
                                                           

48 Ahmad Syauqi dan Al-fanjari, Nilai Kesehatan dalam Syari’at Islam,(Jakarta: Bumi Aksara, 

8005) hal. 86 
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االبتدائية من الصف اخلامس يف موضوع الكسر )قيمة الكسور( ابستخدام الدومينو. 

شكل هذا البحث هو البحث العملي الصفية. يف نتائج حبثه تظهر أنه من خالل 

استخدام وسائل اإلعالم رقم الدومينو ميكن حتسني نتائج التعلم الرايضيات من 

 امس.طالب املدارس االبتدائية الصف اخل

( ، املوضوع "أتثري استخدام وسائل 2015نيماس أررامها )البحث الىت كتبها ( 2

اإلعالم تعديل بطاقة الدومينو على نتائج التعلم الطالب يف مفهوم نظم الدورة 

الدموية )جتارب شبه يف املدرسة الثناوية نور اهلدى جاكرات(". كان الغرض من هذه 

ب م تعديل بطاقة الدومينو على نتائج تعلم الطالالدراسة هو حتديد أتثري استخدا

على مفهوم نظام الدورة الدموية. كانت طريقة البحث املستخدمة شبه جتريبية ، مع 

تصميم جمموعة مراقبة اختبار ما قبل االختبار القبلي. يف نتائج حبثه يظهر أن هناك 

ب يف مفهوم لطالأتثري الستخدام وسائل تعديل بطاقة الدومينو على نتائج تعلم ا

 نظام الدورة الدموية.

( ، حتت املوضوع "فعالية استخدام الدعائم 2015ميكا ساري )البحث الىت كتبها ( 3

املستندة إىل ألعاب الدومينو متاتيك على تقدم التعلم لدى طالب الصف الثالث يف 

و مدرسة إسالمية متوسطة ". الغرض من هذه الدراسة ه مدرسة مهاجرين فاليمبانج

حتديد مدى فعالية استخدام الوسائل التعليمية املبنية على لعبة الدومينو للرايضيات 
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على تعلم الطالب. نوع البحث املستخدم يف هذا البحث هو البحث الوصفي 

الكمي. يف نتائج حبثه ، تبني أن فعالية استخدام األدوات الدعائية املبنية على ألعاب 

 ب يف مادة الرايضيات يف عدد األعداد كانت جيدة.الدومينو على عملية تعلم الطال

( ، حتت املوضوع "ألعاب اللغة" الدومينو 2015هندراوانطا )البحث الىت كتبه ( 4

العريب "يف تعزيز قدرة بناء اجلملة ابللغة العربية". كان الغرض من هذه الدراسة هو 

النحوية  يف القدرات حتديد مدى فعالية استخدام وسائل اإلعالم "الدومينو" اللغوية

. البحث الذي 2015للغة العربية لدى طالب برانمج دراسة تعليم اللغة العربية لعام 

مت إجراؤه عبارة عن حبث نوعي ، ونوع البحث املستخدم هو إجراء أحباث الفصل 

الدراسي. يف نتائج حبثه يظهر أن استخدام ألعاب اللغة "الدومينو" يساهم بشكل  

درة بناء اجلملة لدى الطالب العرب. يف مرحلة ما قبل اإلجراء ،  كبري يف حتسني ق

ولكن بعد أن قام الباحث إبجراء العالج أو العمل  ٪ 57نتائج التعلم كان متوسط 

 .81ابستخدام لعبة الدومينو ، كان هناك تغيري كبري جدا مع النتيجة 

تطوير" الدومريا ( ، حتت املوضوع "2017جول فهمي حساين )البحث الىت كتبه ( 5

"بطاقات إعالمية لتعلم اللغة العربية لزايدة إتقان املفردات يف املدارس اإلسالمية 

فمالنج". اهلدف من هذه الدراسة هو إنتاج وسائل تعليمية مناسبة  02احلكومية 

ابللغة العربية تساعد على تنمية إمكاانت الطالب يف تعلم اللغة العربية للصف 
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فمالنج. هذا النوع من البحث هو البحث والتطوير  02تدائية السادس. مدرسة اب

)البحث والتطوير / البحث والتطوير(. يف نتائج حبثه ، سهلت وسائل اإلعالم يف 

بطاقة دومريا عليهم تعلم اللغة العربية ، ال سيما يف زايدة املفردات ، ككل الذي 

 الب.غف التعلم للططورته وسائل اإلعالم ميكن أن يزيد من حتفيز الطالب وش

 2.3اجلدوال 

اسم الباحث  منرة
 واملوضوع الباحث

 النتائج االختالفات الشبة
 

 إئيس أفريناوايت .1
"استخدام وسائل 
اإلعالم رقم الدومينو 
 لتحسني نتائج تعلم

الرايضيات للطالب 
يف الفصل اخلامس 
مدرسة اإلبتدائية 

، منطقة وسيم   13
، مارفواين داماي من

بيكانبارو مدينة 
األكادميية العام 

2017/2018" 

الدومينو 
متغريات 
 مستقلة

حجم عينة .1
 الدراسة

. مواقع حبثية 2
 خمتلفة

سنوات من .3
البحث 

 خمتلفة
جمال البحث،  4

الذي 
أالحظه يف 
املواد العربية 
اليت يكون 
حمورها إتقان 

هناك أتثري كبري 
على استخدام 
وسائط الدومينو 
لتحسني نتائج 
التعلم للطالب يف 
الصف اخلامس 
مدرسة اإلبتدائية 

اتمبان ،   13
منطقة ماربواين 
داماي ، مدينة 

بيكانبارو 
األكادميية لعام 

2017/2018. 
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حفظ 
 املفردات.

 موضوع حبثي. 5
هو طالب 

مدرسة 
 عالية.

 
 نيماس رمحة .2

"أتثري استخدام 
بطاقة الدومينو 
املعدلة على نتائج 
تعلم الطالب على 
مفهوم نظام الدورة 
الدموية )جتربة شبه 

 املدرسة الثانوية يف
نورول هدى جاكرات( 

2015/2016 
 العام الدراسي"

 بطاقات.1
الدومينو 

هي متغريات 
 مستقلة

. تقنيات 2
مجع 

البياانت 
ابستخدام 

االختبارات 
 املكتوبة

م عينة حج.1
 الدراسة

. مواقع حبثية 2
 خمتلفة

سنوات من .3
البحث 

 خمتلفة
جمال البحث،  4

الذي 
أالحظه يف 
املواد العربية 
اليت يكون 
حمورها إتقان 

حفظ 
 املفردات.

هناك أتثري كبري 
على استخدام 
تعديل وسائط 
الدومينو على نتائج 
تعلم الطالب حول 
مفهوم نظام الدورة 
 الدموية )شبه جتربة

 ةاملدرسة الثانوييف 
نورول هدى 

جاكرات( 
2015/2016 

 السنة األكادميية.
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 موضوع حبثي. 5
هو طالب 

مدرسة 
 عالية.

 
 ميجا ساري .3

"فاعلية استخدام 
الوسائل التعليمية 
املعتمدة على ألعاب 
الرايضيات يف 
الدومينو يف مواجهة 
العملية التعليمية 
لطالب الصف 
الثالث يف مدرسة 
إبتيجيا مهاجرين 
ابليمبانج يف العام 

الدراسي 
2015/2016" 

.بطاقات 1
الدومينو هي 

متغريات 
 مستقلة

. تقنيات 2
مجع 

البياانت 
ابستخدام 

االختبارات 
 املكتوبة.

حجم عينة .1
 الدراسة

. مواقع حبثية 2
 خمتلفة

سنوات من .3
البحث 

 خمتلفة
جمال البحث،  4

الذي 
أالحظه يف 
املواد العربية 
اليت يكون 
حمورها إتقان 

حفظ 
 املفردات.

 موضوع حبثي. 5
هو طالب 

هناك أتثري كبري 
على استخدام 
الوسائل التعليمية 
املعتمدة على 
ألعاب الدومينو 
للرايضيات يف 
عملية التعلم 
لطالب الصف 
الثالث يف السنة 
الدراسية ملهرتين 

مهاجرين, 
 / 2015فاليمبانج 

2016 
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مدرسة 
 عالية.

 
 بوجنا هداييت يوسف .4

"أتثري استخدام 
وسائل الدومنو يف 
ترقية استيعاب 

ية العربمفردات اللغة 
 )دراسة شبه جتريبية
لدى تالميذ الصف 
احلادى عشر 
ابملدرسة العالية 
االسالمية االوىل 
ابندونج يف الّسنة 

-2015الّدراسية 
2016") 

 بطاقات.1
 الدومينو

هي متغريات 
 مستقلة

إتقان .2
املفردات هو 

 متغري اتبع

حجم عينة .1
 الدراسة

. مواقع حبثية 2
 خمتلفة

سنوات من .3
البحث 

 خمتلفة
جمال البحث،  4

الذي 
أالحظه يف 
املواد العربية 
اليت يكون 
حمورها إتقان 

حفظ 
 املفردات.

 موضوع حبثي. 5
هو طالب 

مدرسة 
 عالية.

 

أتثري هناك 
استخدام وسائل 
الدومنو يف ترقية 
استيعاب مفردات 
اللغة العربية )دراسة 
شبه جتريبية لدى 
تالميذ الصف 
احلادى عشر 

العالية ابملدرسة 
االسالمية االوىل 
ابندونج يف الّسنة 

-2015الّدراسية 
2016. 



51 
 

 زول فهمي حساين .5
 ل"تطوير بطاقة وسائ

 تعليم اللغة العربية"
دومريا "لزايدة إتقاهنا 
للمفردات يف مدرسة 

 02ابتيدية بوالية 
مباالنج. العام 

الدراسي 
2017/2018 ." 

بطاقات .1
الدومينو 

هي 
متغريات 
 مستقلة

إتقان .2
املفردات 

هو متغري 
 اتبع

حجم عينة .1
 الدراسة

. مواقع حبثية 2
 خمتلفة

سنوات من .3
البحث 

 خمتلفة
جمال البحث،  4

الذي 
أالحظه يف 
املواد العربية 
اليت يكون 
حمورها إتقان 

حفظ 
 املفردات.

 موضوع حبثي. 5
هو طالب 

مدرسة 
 عالية.

هناك أتثري كبري 
على تطوير 

" دومريابطاقات "
لوسائل اإلعالم 
ابللغة العربية 
لتحسني إتقان 
املفردات يف مدرسة 

إبتدائية 
العام   02احلكومية
الدراسي 
2017/2018. 

 ةالباحثجدد. على الرغم من أن  كباحثة ةيف هذه الدراسة ، يعمل الباحث

عليم الدومينو. ت وسائلوالباحثني السابقني يستخدمون نفس منوذج التعلم الذي ميثل 
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ذلك ، ال تزال هناك اختالفات بني الباحثني السابقني. يكمن االختالف يف املوقع  ومع

 واملوضوعات واألهداف املراد حتقيقها.

 إطار للتفكري  .و

 للحصول على معرفة عالقة التدفق بني الباحثةإطار التفكري الذي ابتكره 

تعليم  سائلو املتغريات. تربط املناقشة يف إطار التفكري هذا االختالفات يف التعلم بني 

 التعلم التقليدية مع القدرة على حفظ مفردات الطالب. ووسائلبطاقة الدومينو 

لرسم البياين التسهيل فهم االجتاه والغرض من هذه الدراسة ، شرح املؤلفون الدراسة مع 

 التايل:
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 إطار التفكري البحثي 2.4اجلدوال 

قلة اهتمام الطالب ابلتعلم حنو 
 الدروس

 تعلم اللغة العربية ممل

 االبتكار يف التعلم

 الدومينو الوسائل التعليمية

 حتسني ذاكرة الطالب تطوير مهارات التفكري جذب اهتمام الطالب

على حفظ املفردات حتسني القدرة  

استخدام جانيب الدماغ )الدماغ األمين والدماغ األيسر( 
 بشكل آتزري
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