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 الثاني لبابا

 لنظرياإلطار ا

 همية اللغة العربية أ . أ

خاصة بُت لغات العامل. كما أن أمهية ىذه اللغة تزيد  نإن اللغة العربية مكا

 21سباب اآلتية:ترجع أمهية اللغة العربية إىل األيوما بعد يوم يف عصرنا اغباضر. و 

لغة القران الكرمي. إن اللغة العربية ىي اللغة اليت نزل هبا القران الكرمي. وىي  (1

لك اللغة اليت حيتاجها كل مسلم ليقرأ أو يفهم القران الذي يستمد منو بذ

 اؼبسلم األوامر و النواىي و األثكام الشرعية.

يها بالعربية. و أن يؤد عليولغة الصبلة. إن كل مسلم يريد أن يؤدي الصبلة  (2

العبية  تعليمسبلم. فيصبح ة مرتبطة بركن أساسي من أركان اإللذلك فإن العربي

 واجبا على كل مسلم. بذلك

فإن  ديث الرسول الكرمي ىي اللغة العربية. ولذا ثلغة اغبديث الشريف. إن لغة  (3

 و أن يعرف اللغة العربية.يعلستيعاهبا إديث و غبكل مسلم يريد قراءة ىذه ا

قتصاديا بشكل سريع بفضل إدية للعرب. إن العرب اآلن ينمون قتصااؼبكانة اإل (4

قتصاديا كبَتا و وزنا إو معدنية، فبا جيعل ؽبم وزنا ة ما لديهم من ثروات نفطي
                                                           

1
.14۷(، ص. 1۹۸6، )رياض: اؼبملكة العربية السعودية، أساليب تدريس اللغة العربيةؿبمد عايل اػبويل،     
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قصادية و السياسية مهية اإلزيا. و تتواكب أمهية اللغة مع األسياسيا موا

 ألصحاهبا.

ثنتُت و عشرين إيف  األوىلعدد متكلمي العربية. إن العربية مستخدمة كلغة  (5

و ىذا يعٍت أن . اإلسبلميةدولة عربية و تستخدم كلغة ثانية ىف ك َت من الدول 

. كما أن ك َتا من شعوب الدول األوىلسبع دول العامل تتكلم العربية لغة 

م اللغة العربية الرتباط يبتعل ستعداد النفسي، بل و ترثبيها اإللد اإلسبلمية

 ىذه اللغة بديانة ىذه الشعوب.

 .التعليميةمناقشة حول استخدام وسيلة  . ب

 استخدامفهم  .1

ندونيسيا يتم تفسَت استخدام كعملية، اإل غةالليف القاموس العظيم من 

(KBBI، 2222:853) أفعل شيئاً، أرتديو.
استخدام البح ي ىو  يف ىذا22 

لتسهيل  وجودة فينوع بطاقة الفرزواألساليب اؼب وسيلة التعليميةاستخدام 

 م اللغة العربية.يالطبلب يف تعل
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 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penggunaan diartikan sebagai proses… 
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 يةتعليمفهم وسيلة ال .2

أو  وسيلةنية اليت تعٍت ثرفية مركز، يتلئلا mediusكلمة وسائل تأيت من 

ادث الذي مقدمة. وسائل عندما يفهم يف ـبطط ىو اإلنسان، اؼبواد، أو اغب

 AECTكتساب اؼبعرفة واؼبهارات أو اؼبواقف.يوفر يبٍت شرط يسمح للطبلب ال 

وصبيع األشكال والقنوات اليت يستخدمها  وسيلة التعليميةيف األمريكتُت ثدود 

  ائلهم / معلوماهتم.الناس لنقل رس

 23 ( ضمًنا ما يلي:1۹۵۷يقول غاين وبرجيز )

لنقل  ياعلعلى أدوات يتم استخدامها ف تعليم"تشتمل وسائل ال
ية، واليت تتكون، من بُت أشياء أخرى، تعليمؿبتويات اؼبواد ال

من مسجبلت األشرطة، األشرطة، كامَتات الفيديو، 
الصور(، الصور،  مسجبلت الفيديو، أفبلم الشرائح )إطارات

م أو يالصور، الرسومات، إخل. دبعٌت آخر، اؼبكونات موارد التعل
ية يف بيئة الطالب تعليماؼبركبات اؼبادية اليت ربتوي على مواد 
 م".يواليت ديكن أن ربفز الطبلب على التعل
 24 تعاريف: تعليممن ناثية أخرى، تقدم اعبمعية الوطنية لل

وعة واؼبسموعة واؼبرئية على ثد تصال اؼبطب"وسائل كأشكال لئل
ربط مصطلحات سواء، ُتسمع أو تُرى أو تُقرأ. غالًبا ما يتم 

ستبداؽبا بكلمة "التكنولوجيا" اليت تأيت من  إ"البطاقة الفرز" أو 
                                                           

23
 Azhar  Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : PT. Raya Grafindo Persada, 2004), h.3. 

24
 Ngainun Naim, “Menjadi Guru Inspiratif” (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009). 
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)الفن اإلقبليزي( والشعارات  tekneكلمات أخرى م ل 
  )"العلم" اإلندونيسي(.

ية ىي األدوات تعليمة الفرز ال(، فإن البطاق1۲:  1۹۹4وفًقا ؽبامليك )

واألساليب والتقنيات اؼبستخدمة يف سياق التواصل والتفاعل الفعالُت بُت 

م يوالتدريس يف اؼبدارس. ديكن لوسائل التعل تعليماؼبعلمُت والطبلب يف عملية ال

بدورىا، من اؼبتوقع أن تعزز  م الطبلب يف التدريس واليتيأن تعزز عملية تعل

 اليت حيققوهنا. مينتائج التعل

م، يالبطاقة الفرز عبارة عن تقنية مراسلة ديكن استخدامها ألغراض التعل

ثيث يتم ترك بعض البطاقة الفرز ليستخدمها اؼبعلم )عن طريق االستخدام( 

ية، فبا يعٍت أن البطاقة الفرز يتم تصنيعها من قبل أطراف تعليميف أنشطتهم ال

م، يلمُت يستخدموهنا مباشرًة يف أنشطة التعلمعينة )منتجي البطاقة الفرز( واؼبع

وكذلك يتم تضمُت البطاقة الفرز الطبيعية اؼبتوفرة يف البيئة اؼبدرسية واليت ديكن 

 استخدامها مباشرة.

باإلضافة إىل ذلك، ديكننا أيًضا تصميم وإنشاء اػباصة هبم )ثسب 

ون جيب أن تك التصميم( وفًقا لقدرات واثتياجات الطبلب. البطاقة الفرز أداة

يف الوظيفة. البطاقة الفرز ىي أداة ديكنها  موجودة إذا أردنا تسهيل شيء
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نتهاء من العمل بشكل جيد وبنتائج العمل. اعبميع يريدون أن يتم اإل تسهيل

 25 م أو توجيو الرسائل.يمرضية، فالبطاقة الفرز وسيلة لتوجيو معلومات التعل

صال يف توصيل الرسائل مفيدة تاإلتعترب البطاقة الفرز كأثد أدوات 

بطاقة الفرز اؼبستخدمة يف م، فإن يللغاية بالتأكيد إذا مت تنفيذىا يف عملية التعل

م. لذا، فإن التلفزيون واألفبلم والصور يم تسمى بطاقة الفرز التعليعملية التعل

 والتسجيبلت الصوتية والصور اؼبسقطة واؼبواد اؼبطبوعة والنوع ىي بطاقة الفرز

ية أو ربتوي تعليمال، إذا كانت البطاقة الفرز ربمل رسائل أو معلومات تصإ

 ية.تعليمية، فإن البطاقة الفرز تسمى البطاقة الفرز التعليمعلى أغراض 

م اليت يوالتعل تعليمم ىذه أثد مكونات عملية اليسب ل بطاقة الفرز التعل

بطاقة الفرز النجاح. ديكن أن يوفر استخدام  ؽبا دور مهم للغاية يف دعم

وسيلة م معززة برأي ميارسو: "يية أيًضا ربفيزًا للطبلب على عملية التعلتعليمال

ىي كل األشياء اؼبستخدمة لتوجيو الرسائل وديكن أن ربفز أفكار  التعليمية

الطبلب ومشاعرىم واىتماماهتم ورغباهتم ثىت يتمكنوا من تشجيع عمليات 

 ".يهاعل، اؽبدف والسيطرة م اؼبتعمدةيالتعل

                                                           
25

 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer, (Bandung: Alfabeta, 2012), 

h.46. 



26 
 

 
 

م أو يم بشكل كبَت بعوامل طرق التعليوالتعل تعليمتتأثر فعالية عملية ال

ختيار بعض األساليب إر بطاقة الفرز اؼبستخدمة. كبلمها مًتابطان، ثيث يؤث

و جيب أن يكون ىناك تطابق بُت بطاقة الفرز اؼبستخدمة. دبعٌت أنعلى نوع 

شياء أخرى ربتاج إىل ىناك أ م، على الرغم من أنيثنُت لتحقيق أىداف التعلاإل

م، وخصائص يختيار البطاقة الفرز، م ل سياق التعلإعتبار عند أخذىا يف اإل

 26 ستجابات اؼبتوقعة من الطبلب.م واؼبهام أو اإليالتعل

 27 فيما يلي اػبصائص العامة اؼبوجودة يف البطاقة الفرز:

األجهزة ية لديها فهم مادي يعرف اليوم باسم تعليمالبطاقة الفرز ال .1

 )األجهزة(، وىو كائن ديكن رؤيتو أو ظباعو أو ؼبسو باغبواس اػبمس.

ية معٌت غَت مادي يعرف بالربؾبيات )الربؾبيات(، تعليمللبطاقة الفرز ال .2

وىو ؿبتوى الرسالة اؼبوجود يف اعبهاز وىو احملتوى الذي سيتم نقلو 

 للطبلب.

 عة.على الصور اؼبرئية واؼبسمو  وسيلة التعليميةتركيز  .3

م داخل وخارج يلديها فهم األدوات يف عملية التعل وسيلة التعليمية .4

 الفصول الدراسية.

                                                           
26

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002) 
27

 Azhar arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Grafindo Persada, 2009) 
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ية يف سياق التواصل والتفاعل بُت اؼبعلمُت تعليمبطاقة الفرز التستخدم  .5

 م.يوالطبلب يف عملية التعل

صباعي )على سبيل اؼب ال:  ية بشكلتعليمبطاقة الفرز الديكن استخدام  .6

 ( واجملموعات الكبَتة واجملموعات الصغَتة.ازوالتلف ضياءاؼب

سًتاتيجيات واإلدارة اؼبتعلقة بتطبيق اؼبواقف واإلجراءات والتنظيم واإل .7

 العلم.

 التعليمنواع وسائل أ .3

 28 ، و ىي:تعليمنواع من وسائل الأما أ

ة عملي يف ماك دورا تلعب ما وغالبا ةوفمال ةوسيل ىي ادلرئية وسيلة التعليمية  (1

 ممثل شكل يف ةمشًتك ىي اليت الرؤية من احلواس إىل ةعاد ترتبط اليت التعلم

 .البيانية والرسوم واخلرائط البيانية، والرسوم الصورة،

 حباسة عاده ترتبط اليت ائلالوس شكالأ من شكل ىو يلةالوس صوت  (2

 .ةذاعياإل والربامج الصوتية الكاسيت برامج ادلثال سبيل على السمع،

                                                           
28

 Rusman, Belajar dan Pembelajaran… 
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 ما ةعاد أو والصورة الصوت من مزيج ىي لبصريةوا السمعية ئلالوسا  (3

 ازالتلف برامج ذلك على ةمثلاأل ومن. السمع لرؤية وسيلة التعليمية ىتسم

  .الصوتية الشرائح وبرامج

 تستخدم اليت اسوباحل إىل ادلستندة فعاليةالت لالوسائ و لالوسائ كائن  (4

 التقدميي، لعرضا شكل يف ليس ادلعلومات تنقل اليت بعاداأل ثالثية لوسائ

 .اخلاصة فعليةال ادليزات خالل من

 أنواع البطاقة الفرز .4

 م، من بينها:يم اليت ديكن استخدامها يف التعليالعديد من وسائل التعل

بطاقة الفرز اؼبستندة إىل اإلنسان، ىي أقدم بطاقة الفرز ال   . أ

اؼبستخدمة إلرسال الرسائل أو اؼبعلومات ونقلها. أثد األم لة 

. ديكن بالتأكيد اعبمع بُت ىذا تعليمة ىو أسلوب سقراط الاؼبعروف

النظام مع البطاقة الفرز اؼبرئية األخرى. ىذه البطاقة الفرز مفيدة 

بشكل خاص إذا كان ىدفنا ىو تغيَت اؼبواقف أو الرغبة يف 

 29 م الطبلب.ياؼبشاركة اؼبباشرة يف مراقبة تعل

                                                           
29

 Ibid., h. 82. 
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األك ر شهرة ىي الكتب البطاقة الفرز اؼبستندة إىل اؼبطبوعات، و    . ب

اؼبدرسية والكتب اإلرشادية واجملبلت واجملبلت واألوراق السائبة. 

ب مراعاهتا عند عناصر جي 6يتطلب النص اؼبستند إىل الطباعة 

تساق والتنسيق والتنظيم واعباذبية وثجم اػبط التصميم، وىي اإل

 32 واستخدام اؼبساثات الفارغة.

ىذه البطاقة الفرز مهمة جًدا يف عملية البطاقة الفرز اؼبرئية، تعد    . ج

م. ديكن أن تسهل البطاقة الفرز اؼبرئية الفهم )على سبيل يالتعل

ة. ديكن أن اؼب ال من خبلل وضع اؽبيكل والتنظيم( وتقوية الذاكر 

ىتمام الطالب وديكن أن توفر روابط بُت إتعزز اؼبرئيات أيًضا 

 31ؿبتوى اؼبوضوع والعامل اغبقيقي.

 م البطاقة الفرزيفوائد تعل .5

 32 ية ىي كما يلي:تعليمال يف كتابو أن فوائد وسائل دشاصرح أزىر أر 

م توضيح عرض الرسائل واؼبعلومات حبيث ديكن يديكن لوسائل التعل . أ

 م.يتسهيل وربسُت عملية نتائج التعل

                                                           
30

 Ibid., h. 88. 
31

 Ibid., h. 91. 
32

 Ibid., h. 26.  
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، حبيث ديكن تعليمم وتوجو الدافع اليديكن أن تزيد بطاقة الفرز التعل . ب

م، وتفاعل مباشر أك ر بُت الطبلب وبيئتهم، يلتعلأن تؤدي إىل دافع ا

مستقل وفًقا لقدرهتم على وإمكانية أن يتعلم الطبلب بشكل 

 ىتمام.اإل

 ديكن لتعلم البطاقة الفرز التغلب على قيود اغبواس والفضاء والوقت. . ج

ذبربة مشًتكة للطبلب ثول  يةميديكن أن توفر بطاقة الفرز التعل . د

ضافة إىل السماح بالتفاعل اؼبباشر مع اؼبعلم األثداث يف بيئتهم، باإل

واجملتمع والبيئة على سبيل اؼب ال من خبلل الرثبلت اؼبيدانية أو زيارة 

 اؼبتاثف أو ثدائق اغبيوان.

 مناقشة حول بطاقة الفرز . ج

 فهم بطاقة الفرز  (1

م النشط إىل ربسُت استخدام يسًتاتيجيات التعلإللغة، هتدف اوفًقا من 

اليت ديتلكها الطبلب، حبيث ديكن عبميع الطبلب ربقيق  صبيع اإلمكانات

الشخصية لديهم. باإلضافة إىل  ية مرضية وفًقا للخصائصتعليمإقبازات 

م. الشيء الوثيد الذي ديكن أن حيقق يستمرار يف الًتكيز على عملية التعلاإل

لكي يتعلموا أن يكونوا نشطُت، م النشط، يإقبازات تعلم مستدامة ىو التعل
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هم استخدام الدماغ يعلعُت على الطبلب القيام بالعديد من اؼبهام. جيب يت

لدراسة األفكار وثل اؼبشكبلت وتطبيق ما يتعلمونو، وإثدى الطرق ىي 

 استخدام نوع بطاقة الفرز.

ىي البطاقة الفرز ختيارىا إم لفرز البطاقات و يسًتاتيجيات التعلإ

ختيارىا هبدف ىذه البطاقة الفرز إو  بطاقة الفرزم عن طريق يسًتاتيجيات التعلإو 

مو الطبلب. صرح ىارتونو يللتعبَت عن ذاكرة )إعادة إثصاء( اؼبوضوع الذي تعل

اؼبفاىيم أو  تعليمبعد ذلك أن بطاقة الفرز ىي "نشاط تعاوين ديكن استخدامو ل

 33 ."تصنيف السمات أو ثقائق عن كائن ما أو تكرار اؼبعلومات

م اؼبصنفة باستخدام البطاقات ية الفرز التعلمن اؼبتوقع أن تساعد بطاق

ادة. من باستخدام تقنيات األلعاب الطبلب على فهم الدرس وفهم تصنيف اؼب

الفرز  ، ألنو يف تطبيق بطاقةتعليمىتمام الطالب بالإخبلل ألعاب الورق ستشجع 

م، بينما يالذي يسهل طبلبو يف التعل لةية، يقوم اؼبعلم فقط بدور الوسيتعليمال

يتعلم الطبلب بنشاط مع مرافق اؼبعلم وتوجيهو، حبيث يكون ما ىو نشط ىنا 

  .تعليمىو اؼبعلم ولكن الطبلب أنفسهم الذي جيب أن يكون نشطا يف ال

                                                           
33

 Hartono, “PAIKEM Pembelajaran Aktif Inovatif… h. 94. 
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 34 :رئيس اؼبتقُتشرح 

"تعد بطاقة الفرز تعلم الفرز بالبطاقة من األنشطة التعاونية اليت 
لتصنيف أو ديكن استخدامها لتدريس اؼبفاىيم أو خصائص ا

ثقائق عن الكائنات أو تقييم اؼبعلومات. ديكن أن تساعد 
 ".فيو الطبلب على التخلص من اؼبللاغبركة البدنية 

ديكن أن يسهل استخدام البطاقة الفرز اؼبرئية اؼبستندة إىل البطاقات يف 

ىتمام وديكن أن يوفر العبلقات بُت الفهم وتقوية الذاكرة وتعزيز اإل بطاقة الفرز

تويات اؼبواد يف العامل اغبقيقي. وىذا يتماشى مع ما كشفو ميلفن ل. سيلربمان ؿب

م ديكن أن حيسن الذاكرة من يأن استخدام البطاقات ذات األبعاد اؼبرئية يف التعل

باإلضافة إىل ذلك، فإن طريقة فرز البطاقات ذات  35 يف اؼبائة. ۳۸إىل  14

ًضا "ربفيز نشاط نصفي الكرة اؼبخية، سيلربمان ديكنها أي. البعد اؼبرئي وفًقا ل

ومها الدماغ األيسر )اإلدراك( الذي يعمل على تذكر اؼبعلومات والدماغ األدين 

)العاطفة( الذي يعمل على جذب الطبلب للشعور باؼبتعة عند متابعة التعلم مع 

 36البطاقة الفرز نوع البطاقة".
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 Raisul Muttaqin, Active Learning 101 Cara Belajar Aktif, (Bandung: Nusa Media, 

2006), cet.III edisi revisi, h.169. 
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 Melvin L.Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: 

Nusamedia, 2011), edisi revisi, h.169. 
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تعاونًيا ديكن استخدامو م اؼبصنفة بالبطاقة نشاطًا يتعد بطاقة الفرز التعل

اؼبفاىيم أو تصنيف السمات أو ثقائق عن كائن أو مراجعة اؼبعرفة اليت مت  تعليمل

السائدة يف ىذه  تقدديها مسبًقا أو تكرار اؼبعلومات. ديكن للحركة اعبسدية

 37 سًتاتيجية أن تساعد على ربريك الطبقات اؼبتعبة.اإل

 الفرز م نوع بطاقةيخطوات لتعل (2

ىي بطاقة الفرز هتدف إىل تعزيز معرفة الطبلب وفهم  الفرز اقةبطيلة وس

تصنيف اؼبوضوع. يف ىذه اللعبة، يتم توجيو الطبلب لتصنيف اؼبعلومات 

اؼبوجودة يف البطاقات اليت حيملوهنا وفًقا للفئات اليت ثددىا اؼبعلم على 

النحو السبورة، وبالتفصيل، يكتشف اػبرباء خطوات تطبيق البطاقة الفرز على 

 التايل.

على النحو  من وسيلة بطاقة الفرزشام الزيٍت خطوات طريقة يقًتح ىإ

 38 التايل:

 توزيع األوراق مع معلومات أو فئات ؿبددة عشوائيا. . أ

 عصا الفئات الرئيسية على السبورة أو ورقة على جدار الفصل . ب
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 Hisyam Zaini, dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: CTSD, 2004), h. 53. 
38

 Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif di Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: PT 

CTSD, 2002), h. 32. 
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بطاقات عن األصدقاء الذين لديهم أوراق/اطلب من الطبلب البحث  . ج

 نفس الفئة لتشكيل ؾبموعات ومناقشتها. ربتوي على

  اطلب من الطبلب تقدديو. . د

 الفرز يف الوقت نفسو، وفقا لديدي واىيودي، يتم تطبيق طريقة بطاقةو 

 39 م من خبلل اػبطوات، على النحو التايل:يالتعل

، يوزع اؼبعلم بطاقة على كل طالب وعلى البطاقة كتب األوىليف اػبطوة  . أ

 مادة.

يُطلب من الطبلب الع ور على أصدقاء )ثاملي البطاقات(  اػبطوة ال انية، . ب

 وفًقا للمفردات اؼبوجودة على البطاقة جملموعة واثدة

يف اػبطوة ال ال ة، سيقوم الطبلب بتجميع اؼبفردات/مشكلة واثدة لكل  . ج

 .منها

اػبطوة الرابعة، يُطلب من الطبلب لصق اؼبناقشة اؼبكتوبة على البطاقة على  . د

 لى ترتيب اؼبناقشة اليت أجرهتا اجملموعة.اللوثة بناًء ع

اػبطوة اػبامسة، طالب حيمل بطاقة من كل ؾبموعة لشرثها ويف نفس  . ه

 الوقت ربقق من صحة األمر
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 Dedi Wahyudi, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) h. 67.  
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اػبطوة السادسة، للطبلب الذين يع رون على ؾبموعة خاطئة وفًقا للموضوع  . و

بطاقة أو اؼبوضوع، مث يعاقبون بالبحث عن عنوان اؼبوضوع أو اؼبادة وفًقا لل

 اؼبوجودة.

  ق للعبة.يعلتاػبطوة السابعة، اؼبعلم يعطي شرح/ . ز

م أنواع يختبلفات يف طرق تعل، فإن اإلوفًقا ؼبيلفُت ل. سيلربمان

 40 البطاقات ىي:

 طلب من كل ؾبموعة تقدمي عرض تقدديي عن الفئة. . أ

 يف بداية النشاط، قم بتكوين فريق. أعط كل فريق بطاقة واثدة. . ب

 يث ال تكون الفئات اليت تناسبها واضحة أين ىي.تأكد من خلطها حب . ج

اطلب من كل فريق فرز البطاقات إىل فئات. ديكن لكل فريق اغبصول  . د

  ختيارىا بشكل صحيح.إعلى درجة لعدد البطاقات اليت مت 

 بطاقة الفرز:عن وسيلة و عيوب مزايا  (3

، لو مزايا كذلك ىناك عيوب. سيتم وصف بعض تعليمكبديل لوسيلة ال

 ا وعيوب وسيلة بطاقة الفرز على النحو التايل:مزاي
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  41 بطاقة الفرز : تعليممزايا وسيلة 

 اؼبدرسون يسهل أن يتقنوا الصف  (1

 سهلة التنفيذ  (2

 تنظيم سهل للفصول الدراسية  (3

 ديكن أن يتبعها العديد من الطبلب  (4

 سهلة التحضَت  (5

 اؼبدرسون يصفون بسهولة اؼبواد بشكل جيد  (6

 اؼبواد من استخدام احملاضرات الطبلب أسهل اللتقاط  (7

 تعليمالطبلب أك ر ضباساً يف ال  (8

جتماعية بُت الطبلب ىي أك ر تطورا، وىو من بُت الطبلب التنشئة اإل  (9

 بطاقة الفرز.وسيلة مع الطبلب أك ر دراية بعد استخدام 

 يقلل من مناذج احملاضرات اليت تسبب تشبع الطبلب. (12
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  42 بطاقة الفرز : تعليمعيوب وسيلة 

ىتمام الطبلب، خاصة إذا كانت إجابات إثتمال ؼبخالفات إىناك  (1

هتمو، ولكن ليس اؽبدف )الوجهة( اؼبرغوب فيو دبعٌت اؼبخالفات من 

 موضوع اؼبشكلة األصلية.

 بطاقة الفرز.م يالعديد من الوقت اؼبستهلكة أساسا إلعداد أساليب التعل (2

ألهنا تتع ر مع  ليمتعبطاقة الفرز من الصعب التخطيط لل تعليموسيلة  (3

 .تعليمعادة الطبلب يف ال

من خبلل قدرة الطبلب على إتقان  تعليمطاؼبا يتم ربديد معايَت قباح ال (4

 بطاقة الفرز ستكون صعبة لتنفيذ كل معلم. تعليموسيلة اؼبوضوع، فإن 

 د. مناقشة حول المفردات

 مفهوم المفردات  (1

ندونسية الذي ألفو جون اإل –اؼبفردات كما ذكرت يف القاموس اإلقبليزية 

 43قولس و ثسن شاذىل قال ؽبما :يإم. 

تلك صغر الىت يتبع أن ي بت القوة اللغة، كل اللغة دياؼبفردات ىي وثدة األ

. اللغة العربية على حبث العلماع عرف ىمتساو  َتغالغٌت  اؼبفردات الذى طبعا 
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و اغبياة ىم  ثر على اغبضراتأئر اليت تتثص على الفكاالغٌت عن اؼبفردات. األ

 44اليومية.

ن أخر كوسيلة للتفكَت. ألىي أدوات ضبل اؼبعٌت كما يف وقت إن اؼبفردات 

 45اؼبتكلم يستطيع أن يفكر مث يعرب ما خطر يف بالو و فكره بكلمات ما يريد.

جانب ى على متعلم اللغة العربية من األواؼبفردات إثدى العناصر اللغوية اليت ينبغ

 لكفاءة اللغوية اؼبرغوبة.ها ليحصل على اتعليم

و الكلمة اليت تتكون من ثرفُت فأك ر و تدل على أاؼبفردات ىي اللفظ 

اؼبفردة ىو عملية نقل العلوم من  تعليممعٌت. ىي عنصور من عناصر اللغة، لذلك 

 46اؼبدرس إىل اؼبتعلم عن اؼبفردات مناسبة باؼبادة الدراسية.

 47 :جسيو ىي كما تليندانج رومانينإو اؼبفردات ىي كما قالت 

 صبع الكلمات اليت كانت يف اللغة  (1

 و الكتابأك َت الكلمات عند اؼبتكلم  (2

 الكلمات يستخدم يف ؾبال العلم (3
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 Chaidar Alwasilah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, h. 64. 
طرق تدريس،  -مداخلو–اللغة العربية بلغات اخرى : أسسو  تعليمؿبمد كامل الناقة،  ۲6
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 Endang Rumaningsih, Bahasa Indonesia, (Semarang: CV Tridan Jaya, 2006) Cet. 3, 
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 ترتيب الكلمات يف اؼبعجم البسيط و اؼبنظم (4

شفويا و ربريرا،  اؼبفردات كجزء مهم من مكونات اللغة، إما استخدام اللغة

 48اللغة العربية.ساس تطوير مهارات أويعد واثدا من 

 المفردات  تعليممفهوم  (2

عنصور من ىل التبلميذ كالإردات ىو يعلم اؼبادة )اؼبفردات( اؼبف تعليمال

ربعة. و غرضو لكي يتسلط اؼبتعلم اؼبفردات و يًتصبها و عناصر اللغة العربية األ

 49يستخدمها يف اعبملة و التعبَت التحرري.

 اؼبفردات للمبتدئُت:  تعليمل . أ

ن يزل الكسبلن يف نشاط أيستطيع  تعليمالغناء، ىذا ال استخدام  (1

 الدراسية.

شياء اغبقيقى يف الفصل م ل الكتاب و القلم واغبسوب  ثضور األ (2

 وغَت ذلك.

 طلب الطبلب ليقرئوا اؼبفردات   (3

 إستماع و تضاعف و تكرير القراءة.  (4

 اؼبفردات للمتوسطُت: تعليم  (5
                                                           

48
 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam, (Malang: UIN- 

Maliki Press, 2013), h. 33. 
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ن يكتب اؼبعلم يف الكتاب أستخدم اؼبعلم بالظهر البدان م ل ن يأ  (6

 عند يعلم الكلمات و يكتب الكتاب.

 ن يكتب اؼبفردات مذكورة ثدي ا.أ  (7

 كاؼبريض الذي ي عر بالصداع.اللعبة الدورة م ل يتبلمس اؼبعلم الرئس    (8

 م ل رأى = نظر واالضداد، م ل رجل<>نساء.ن يذكر اؼبًتدف، أ  (9

 أن يذكر الضد الكلمات. (12

 جتماع الكلمات إأن يذكر  (11

 أن يذكر اؼبصدار و اؼبشتق. (12

مناء قواىم العقلية و اػبلقية وتنظيمها ثىت ىو مساعدة التبلميذ إل تعليمال

أيضا ىو عملية ديارسها  تعليميتحلوا باألخبلق الكردية ويستعدوا ؼبستقبلهم. وال

نو قد اؼبفردات أل تعليمللباث ة مهمة أن تؤكد مفهوم  50الفرد لتغيَت سلوكو.

جنىب معٌت  الدارس األ تعليمنو الأاؼبفردات على  تعليم فهم خيطئ البعض ىف

جياد مقابل ؽبا. و البعض إإىل لغتو و ية يعٌت قدرتو على ترصبة الكلمة كلمة عرب

                                                           

( ۲22۸ية و التعليم، )معهد دار السبلم : كونتور للًتبية اإلسبلمية، سوترسنو أضبد، أصول الًتب ۲6
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الكلمة العربية يعٌت قدرة الدارس على ربديد معناىا ىف  تعليمن أاآلخر يظن 

 اؼبفردات. تعليمم القوامس واؼبعاجم العربية. كبل، ليس ىذا اؼبراد من مفهو 

لفون ثول جنبية، العديد من اػبرباء ىم خيتيف عامل تدريس اللغات األ

من اؼبفردات ىو مطلب  تعليمن الأصباعا على إاللغة، لكن ىناك طبيعة 

ردات  يضا استخدام اؼبفأاللغة ال انية. ثىت يتم عرضها  تعليمساسى من عملية أ

ة. ما ىو اؼبقصود من اللغة ال اني تعليمنشطة أكشرط جيب أن يكون التقى يف 

ن تعلموا اؼبفردات ىي وقد علمت أن ثول معٌت ؾبموعة من أقبل شخص ىو 

ختصاص قادرة أو لغوية على إخرى، وقد ألمات يف اللغة العربية. وبعبارة الك

 ة الىت كان يتقن يف وقتأو اللغ األوىلصعيد ترصبة اللغة العربية يف اللغة 

 ىف الكلمات ترصبة جيد. و تعليمت أيضا يف كيفية ختصاص ومشلإالسابق. 

لتحديد  تعليماؼبفردات وسائل ال تعليمن فهم أن أوقت نفسو، رأي أخر يقول 

معٌت وفقا لقاموس معٌت. و مع ذلك، عند تدريس اؼبفردات اؼبشاىدة فقط 

  51تليب اعبوانب اللغوية وظيفية.يضا أن يكون قال إلأديكن  تعليمىكذا مث ال

 

 

                                                           
51

 Anin Nurhayati, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Tulungagung: Diktat Tidak 
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 المفردات  تعليمسائل الهمة في الم (3

مور اؽبامة أعبله و ىناك العديد من األأشياء ضافة اؼبهم عدة باإل

 52خرى ثول اؼبفردات، و ىي على النحو التاىل :األ

  تدريس اؼبفردات التقف وثدىا 

اؼبطلعة،  تعليمتدريس اؼبفردات باعتبارىا بذاهتا اؼبوضوع لكن ذات ل

 ستماع، إنشاء، ؿبدثة.إ

  يد اؼبعٌت.تقي 

لصعوبات اػباصة ؼبتعلمى و ديكن لكلمة ؽبا معان عدة. ىذا ىو ا

 تعليمجنبية. ويف ىذا الصدد، للمبتدئُت، ويتعُت على اؼبعلمُت اللغة األ

ىتمام و تقسيم اإلؼبناسبة مع السياق وثده، ثىت ال فقط معٌت ا

ب ثتفاظ هبا الطبلب. للمعلومات معدل، شرح معٌت تطوير أن الطبلاإل

 لديهم دراية واسعة ثول معٌت الكلمة. 
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  .اؼبفردات يف سياقها 

مها ك َت من اؼبفردات الىت ال ديكن فهمو مناسب معرفة استخدا

ن تدرس يف سياق ثىت ال تعطل فهم أىف اعبمل. ىذه اؼبفردات ذبب 

 الطبلب. على سبيل اؼب ال ثرف اعبر، و ينبغى أن تدرس يف السياق.

  اؼبفردات. تعليمترصبة يف ال 

سهل أم و ىي لمات عن طريق ترصبة إىل اللغة األتدريس معٌت الك

خرين أن تقلل العفوية أ، ولكنو حيتوى بعض الضعف من بُت طريقة

 الطبلب عند استخدام التعبَت، ضعف مرفق للسطة الذاكرة من الطبلب،

ألم. جنبية ىناك نظَته اؼبناسبة يف اللغة ايف اللغات األ و ليس كل اؼبفردات

ولذلك ويوصى الًتصبة كمبلذ أخَت، باست ناء الكلمات الىت ىي ؾبردة أو 

 من الصعب أن أظهر.

 

 

 

 

 


