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 الباب الثاني

و الصورة العامة عن املدرسة النظري  راإلطا   

 

 النظري  راإلطا . أ

 وسيلة التعليم .1

   تعريف وسيلة التعليم ( أ

والتي تعني في   اإلعالم تعني حرفًيا الوسط والوسيط واملقدمةيلة وس

على أنها وسيلة مادية أو ش يء  يلةالوس الالتيني. يمكن أيًضا تفسير الوسط

 يلةأنه يمكن تصنيف الوس الرسائل من املرسل إلى املستلم. يقول  يمكنه نقل

وسيلة مادية لنقل الرسائل التي يمكن أن تحفز  على أنها إنسان أو متكلم أو

املهارات أو  الطالب واستعدادهم لتكون قادرة على اكتساب املعرفة أو عقول 

 يلةاملدرسية هي وستختاار والائةة ال  املواقف. وبهذا املعنى ، فإن املعلم وكتاب

 9اإلعالم.

وتكنولوجيا  مجال التعليم ة تعمل، وهي منظم AECT( 1977)يفسر 

لالتصال في املطاوعات وغير املطاوعة التي  اإلعالم كوسيلة يلةالتصالت ، وس

يمكن  من التعريف أعاله 10استخدامها كأداة لعملية توزيع املعلومات. يمكن

ينقل الرسائل ، ويحفز العقل  كل ما يمكن أن اإلعالم هييلة الستنتاج أن وس

 إلنشاء عمليات تعليمية ، مثل الصور ومقاطع الفيديو من املعلمين إلى الطالب

 وأجهزة الكمايوتر املحمولة وغيرها.

                                                 
9
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 (Cecep Kustandi dan Bambang Sutjipto) سئسف و باماانغقال 

 توضيح معنى الرسالة أداة تساعد في عملية التعلم بهدف هو يلةن تعلم الوسأ11

بواسطة مستلم الرسالة.  التي يتم توصيلها بشكل أفضل ويمكن فهمها بسهولة

 التعلم كأداة يتم استخدامها لنقل املعرفة من يلةوس يمكن تفسير وفًقا ل

التفكير بحيث يمكن  املعلم إلى الطالب لتعزيز اهتمام الطالب وتحفيزهم في

 تحقيق أهداف التعلم.

التي يمكن  التعلم هي جميع األدوات ائلوبريدل أن وسيقترح روس ي 

والتلفزيون والكتب والصحف  استخدامها لألغراض التعليمية مثل الراديو

تعريف وسائط التعلم الناطقة على نطاق واسع  واملجالت وما إلى ذلك. يمكن

ستخدم عن عمد كوسطاء بين املعلمين  بأنها أدوات
ُ
والطالب  مادية وغير مادية ت

تسهيل الطالب في تلقي مواد تعليمية  في تقديم املواد التعليمية ، بحيث يمكن

يستخدمها   ملعرفة املزيد. باتختصار ، تعتبر وسائط التعلم أداة .وجذب الطالب

 12.املعلمون مع عرض يتم ضاطه لتحسين جودة التعلم

هي وسيط  التعلم يلةأعاله ، يمكن الستنتاج أن وس بناًء على ما ورد

املعلمين والطالب ، ويمكن أن تكون إما  تخدم في عملية التعليم والتعلم بينيس

 جسدية تهدف إلى نقل املعرفة ، بحيث يكون الطالب أكثر أدوات جسدية أو غير

   سهولة في فهم املواد التعليمية و تعزيز الهتمام بالتعلم للطالب.
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 ميالتعل ةليوظيفة وس ( ب

 لالهتمام في يفي عملية التعلاملناساة الوسيلة  سيكون اتختيار
ً
م مثيرا

 في فيغيواسوجان  م. تقوميالتعل
م في ست يالتعل  وسيلة بصياغة وظيفة13

 فةات ، على النحو التالي:

وظيفة إضافية ، ولكن له  في عملية التعليم والتعلم لئس الوسيلة استخدام (1

 مواقف تعليمية وتعليمية فعالة. وظيفته الخاصة كأداة لتحقيق

التعليمي الشامل.  م جزًءا ل يتجزأ من الوضعيالتعل وسيلة استخداميعد   (2

 من العناصر التي وضعها املعلم. هي واحدةم يوسيلة التعلهذا يدل على أن 

مع غرض الدرس  م ، الستخدام املتكاملياإلعالم في التعل يلةتدريس وس (3

ى الوسائط يجب أن ينظر إل ومحتواه. تتضمن هذه الوظيفة أن استخدام

 األهداف واملواد التعليمية.

تسريع عملية التعليم  اإلعالم في التدريس له األساقية في يلةوس استخدام (4

 املتزامنة التي قدمها املعلم. والتعلم ومساعدة الطالب في فهم

جودة التعليم   اإلعالم في التدريس سيعزز من يلةإن إعطاء األولوية لوس  (5

  والتعلم. بمعنى آتخر ، يكون الطالب
ً
بنتائج التعلم من تخالل  أكثر وعيا

 لديهم درجات عالية. بحيث يكون  الوسيلة استخدام

التحديد له وظيفة  إن تعلم وسائل اإلعالم على وجه ،14لسانجايا  قالت

 : ودور لـ

                                                 
13

Pangewa Maharuddin “Perncanaan Pembelajaran” , (Maassar : Badan Penerbit UNM, 2010) 

hlm 172 
14

Sandjana Wina "Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan" (Jakarta: 

Prenada Group, 2006) hlm 169 
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  التقاط بعض األشياء أو األحداث. (1

األفالم أو  يمكن إدامة األحداث املهمة أو األشياء النادرة بالصور أو

حفظ األحداث قيد  التسجيالت عبر الفيديو أو الصوت ، ثم يمكن

  الستخدام عند الحاجة.

 تعامل مع ظروف أو أحداث أو أشياء معينة (2

تقديم مواد تعليمية  من تخالل وسائل اإلعالم التعليمية ، يمكن للمدرسين

والقضاء عليها. على سبيل املثال ،  مجردة وملموسة بحيث يسهل فهمها

الطالبية حول  والقضاء عليها. على سبيل املثال ، لتقديم املواد املوادلتقديم 

 الدورة الدموية في البشر يمكن تقديمها من تخالل الفيلم.

 زيادة شغف الطالب ودوافعهم. (3

بحيث يمكن زيادة  من دافع تعلم الطالب ليمكن أن يزيد استخدام الوسائ

 .بشكل عام  اهتمام الطالب باملواد التعليمية.

 : العديد من وظائف وسائط التعلم ، وهي15اقترح حمداني  

 مشاهدة األشياء املوجودة أو األحداث التي حدثت في املاض ي (1

راقب األشياء أو األحداث التي يصعب زيارتها ، إما ألنها بعيدة أو تخطرة أو  (2

  ممنوعة.

 احصل على صورة واضحة للكائنات أو األشياء التي يصعب (3

 واألذن مااشرة.سماع الصعب القاض  (4

 راقب األحداث النادرة أو الخطرة في القتراب. (5

                                                 
15

Hamdani. op.cit. p.246 
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 تجربة األشياء التي تلف بسهولة أو يصعب الحفاظ عليها. (6

 يمكن أن تصل إلى عدد كاير من الجماهير ومراقاة كائن في وقت واحد. (7

 يمكن أن تتعلم وفقا لقدراتهم واهتماماتهم وتيرة (8

اإلعالم ، يمكن  ق بوظيفة وسائلبعض اآلراء الواردة أعاله ، فيما يتعل

عملية التعلم. سيكون اتختيار الوسائط  أن نستنتج أن اإلعالم دور مهم للغاية في

 عملية التعلم قادًرا على زيادة العاطفة وإثارة دافع تعلم الطالب. الصحيحة في

 

 ستخدام وسيلة التعليمالغرض من ا ( ج

 الغرض من إستخدام وسيلة التعليم هو كما يلي:

 بحيث يمكن أن تعمل عملية التعلم بدقة و تمكينها (1

 لتسهيل املعلم في تقديم املعلومات املادية للطالب (2

 لتسهيل الطالب في امتصاص واستالم املواد املنقولة (3

 لتشجيع املزيد من األنشطة الطالبية حول املواد التي ينقلها املعلم (4

املواد التي ينقلها لتجّنب سوء الفهم بين الطالب مع بعضهم الاعض حول  (5

 16املعلم

 في دور ا من الشرح أعاله , يمكن استنتاج أن
ً
ستخدام الوسيلة مهم جدا

التعلم. ألن وجود مادة التعليمية ينقلها املعلم يمكن أن يسهل الطالب في فهم 

ستخدام وسيلة التعليم هو أمر بالغ من ابااإلضافة إلى ذلك, فإن الغرض . املادة 
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سيلة التعليم أن يكون أحد األداوات للمعلمين عند تدريس األهمية. يمكن  و 

 اللغة العرابية, بحيث تصاح أنشطة التدريس و التعليم أكثر فعالية. 

 

 لالتصنيف وأنواع الوسائ ( د

تصنيفات بناًء  م يمكن تصنيفها إلى عدةيالتعل لذكرت وينا أن وسائ

 17 على الزاوية التي تراها ، وهي كما يلي:

التي  للوسائ  التي يمكن سماعها فقط ، أو  لطايعتها ، الوسائانظر من  (1

 .الراديو والتسجيالت الصوتية تحتوي فقط على عناصر صوتية ، مثل

لتي يمكن سماعها فقط ، أو ا لالسمعية ، وهي الوسائ لالوسائ ( أ)

التي تحتوي على عناصر صوتية فقط ، مثل التسجيالت  لالوسائ

 الصوتية واإلذاعية.

،  رؤيتها فقط التي يمكن لاملرئية ، وهي الوسائ لالوسائ ل تتضمن ( ب)

والشرائح والصور والورق  األفالم لعنصر الصوت. تتضمن هذه الوسائ

لفة من املواد املطاوعة مثل مخت الشفاف واللوحات والصور وأشكال

 الرسوم. لوسائ

تحتوي باإلضافة  التي لتية املرئية ، وهي نوع من الوسائالصو  لالوسائ ( ج)

عناصر من الصور التي يمكن  إلى عناصر الصوت ، تحتوي أيًضا على

الفيديو ، وأحجام مختلفة من األفالم ، وشرائح  رؤيتها ، مثل تسجيالت

 الصوت ، وما إلى ذلك.
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ا من نطاق ق (2
ً
 إلى: لدراته ، يمكن أيًضا تقسيم الوسائانطالق

الراديو  وسائل اإلعالم التي لديها تغطية واسعة ومتزامنة مثل ( أ)

 .والتلفزيون 

مثل  التي لها تغطية محدودة من حيث املساحة والوقت ، لالوسائ ( ب)

 .الشرائح واألفالم ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك

 :إلى لالوسائ انطالقا من طريقة أو تقنية الستخدام ، يمكن تقسيم (3

املسقطة ، مثل األفالم والشرائح وشرائط األفالم والشفافية  لالوسائ ( أ)

 وما إلى ذلك.

وأجهزة  غير املتوقعة ، مثل الصور الفوتوغرافية واللوحات لالوسائ ( ب)

 .الراديو وما إلى ذلك

 

 إختيار وسيلة التعليم ( ه

مستمدة من مفهوم أن وسيلة اإلعالم هي جزء  معايير اإلتختيار للوسائل

الشامل. لذالك, هناك معايير تستحق اإلهتمام في إتختيار من نظام التعلم 

 وسيلة اإلعالم.

 لألهداف التي تحققت. تعتمد الوسيلة املختارة على أهداف تعليمية تم  (1
ً
وقفا

تحديدها بشكل عام, و تشير إلى واحد أو مجموعة من مجالين أو مجالين 

 إدراكيين.
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مفاهم أو ماادئ أو  من املناسب دعم محتويات الدرس التي هي حقائق أو (2

 
ً
تعميمات. تتطلب الوسيلة املختلفة., مثل األفالم أو الرسومات, و رموزا

 بالتالي تتطلب عمليات و مهارات عقلية مختلفة. مختلفة, و

عملي, تنفس و دائم. إذا لم يكن هناك وقت أو أموال أو موارد أتخرى  (3

ثمن تستغرق وقتا إلنتاجها, فلن تحتاج إلى إعداد. وسيلة اإلعالم باهظة ال

من السهل طويال إلنتاجها. يرشد هذا املعيار املعلمين إلى إتختيار املو جودة. 

 الحصول عليها أو بسهولة من قال املعلم.

العملمين املهرة استخدامها. هذا هو واحد من املعايير الرئئسية. مهما كانت  (4

لتعلم. يتم امها في عملية االوسيلة, يجب أن يكون املعلم قادرا على إستخد

 تحديد القيمة و الفوائد من قال املعلم الذي يستخدمها.

الوسيلة النشطة للمجموعات الكايرة لئست بالضرورة التجمع املستخدف.  (5

فعالة إذا استخدمت في مجموعات صغيرة أو أفراد. هناك وسيلة مناساة 

 للمجموعات الكايرة و املجموعات املتوسطة و املجموعات الصغيرة.

الفنية. يجب أن يفي تطوير املواد املرئية بالصور و التصوير  الجودة (6

 18املتطلاات الفنية. الفوتوغرافي باعض

من الشرح أعاله, يمكن أن نخلص إلى أن معايير إتختيار وسيلة اإلعالم 

 مهمة جًدا للمعلم ليهتم بتعلم اللغة العربية.
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 ألعاب اللغة صندوق البضائع  .2

 تعريف وسيلة األلعاب ( أ

األلعاب هي اإلحتياجات التي تنشأ بشكل طايعي في كل فرد. كل إنسان لديه 

غريزة لكسب الفرح والرضا و التمتع و السعادة في كل حياة. هذا يرجع إلى الطايعة 

 19الفطرية التي يريحها البشر حتي املوت.

( كما نقلت عن فتح مجيب,أن Docket dan Fleerيعتبر دوكيت و فالير)

ممارسةاألنشطة وسيلة للتواصل اإلجتماعي, و من تخالل اللعب ,من املتوقع أن توفر 

فرصا للطفل و الطالب إليجاد و التعاير عن املشاعر و اإلبداع و التعلم بممتع. 

يمكن أن تساعد أنشطة اللعب األطفال في تعرف انفسهم و مع من يعئشون معهم و 

 20الائةة.

 املادع األساس ي لأللعاب التع
ً
, اللعاة لئست هدفا

ً
ليمية اللغوية هو: أول

, لئست األلعاب 
ً
للتعلم, ولكنها مجرد وسيلة للمساعدة في تحقيق أهداف معينة. ثانيا

 على الاالغين.
ً
 21اللغوية مناساة لألطفال, بل يمكن تطايقها أيضا

لذالك, يمكن اإلستنتاج أن وسيلة اللعاة املستخدمة لتوجيه محتوي 

علمين إلى الطالب حتي يكتسب الطالب املعرفات و املهارات و املواقف الدروس من امل

 من تخالل أنشطة اللعب.

تنشأ اللعاة ألن طايعة كل إنسان يحصل على الترفيه و السرور و الرضا 

 لفهمها 22التمتع و الفرح و السعادة في الحياة.و 
ً
هو موقف  معرفة اللعاة وقفا
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Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati , “Metode Permainan-permainan dalam belajar Bahasa 

Arab” , ( Yogyakarta : Diva Press , 2011 ) hlm. 25. 
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Arab”, ( Yogyakarta : Aura Pustaka, 2014 ). hlm. 162-163. 
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, تأتي اللعاة 23رضا من أنشطة اللعبمعين عندما يسعي شخص السعادة أو ال

 .ل يرض ي القلب, بئنما تعني اللعاةمن الكلمة "لعب" , مما يعني أن الفع

 اللعب (1

 العروض, النظارات (2

 املجوهرات (3

 اإلجراءات التي تؤتخذ على محل الجد. (4

لعاة اللغة هي نشاط لتعلم لغة معينة من تخالل لعاة, تحتوي اللعاة 

على عناصر من اللغة. وكذالك عناصر من املتعة. قال سوفرنوا عن مزايا و 

لعاة اللغة. تشمل بعض مزايا لعاة اللغة أساليب التعليم التي يمكن أن عيوب 

التي يقوم بها  تزيد من نشاط الطالب في عملية التعليم و التعلم. و األنشطة

الطالب لئست جسدية فقط, بل ترتاط بالعقلية أيضا, و يمكن أن تحفز 

الطالب على التعلم. و يمكن أن تعزز شعور التضامن و التعاون؛ املواد هي أكثر 

 ب نسيانها.إثارة اإلعجاب. لذالك يصاح الصع

 

 تركيب ألعاب اللغة صندوق البضائع  ( ب

نشاطا إلكتساب مهارة لغوية معينة   قال سوفرنوا,تعتبر العاب اللغوية

يمكن فهم أن ألعاب اللغوية لها  قلبطريقة مثيرة. من هذا املعنى. و من  هذا املنط

 24غرض مزدوج, بااإلضافة إلى ممارسة مهارات لغوية.

                                                                                                                                      
22

Ibid. , hlm 154 
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Bahasa Arab” , ( Yogyakarta : Diva Press, 2011 ) hlm. 26. 



20 

 

و كلمة  "الاضائع" هي صيغة  25في لغة, الكلمة "صندوق" تعني مربع.

ألعاب اللغة صندوق الاضائع هي . و قال مصطافى أن 26الجمع للكلمة الاضاعة

 27و وصفها و التعرف عليها. تسمية الاضائع

الحقيقية. املثال:  م الاضائع, يتم إستخداالاضائع في لعاة صندوق 

لي تخطوات لعاة اللغة صندق ة, طااشر, كتاب وغير ذلك. فيما يممسح

 :الاضائع

مختلفة واحدة تلو األتخري للطالب و يذكر إسمه  يعرض املعلم بضائع (1

 بااللغة العربية. 

 املختلفة في الصندوق  وضع املعلم الاضائع (2

 28 في يدي؟" يسأل املعلم أسةلة الطالب "أي بضاعةثّم  (3

 االذي أحضره ب يخمنون بصحيح فيتم إصدار الاضاعةإذا كان الطال  (4

 عة.الاضا الك حتي تتم إزالة الكائن كلاملعلم. لذ

 

 

 

                                                                                                                                      
24

Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, ( Malang; UIN Malang Press , 2009) 

hlm 104.  
25

Ahmad Warsan Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia ( Surabaya, Pustaka Progresif 

, 1997) hlm. 796 
26

Ibid....hlm 754 
27

Nasif Musthofa Abdul Aziz , al- A’lab al-Lughowiyyah fi Ta’limil Lughoh al-Ajnabiyyah, 

Riyadh, al- Mamlakah al- Arabiyyah as-Saudiyah, 1983) hlm. 77 
28

Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, ( Malang; UIN Malang Press , 2009) 

hlm 88 
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 قدرة الحفظ .3

 معرفة القدرة ( أ

يمكن استخدام القدرة التي حصل عليها الطالب في عملية التعلم ملعرفة 

في اإلمكان. و القدرة هي الرغاة  كيفية التنمية. و الكلمة القادرة لها املعنى قدر

 29عمل شيئ ما كممارسة.

. 30في عمل شيئ في القاموس اإلندونس ي, القدرة هي اإلستطاعة, القدرة 

  : فالقدرة هي

 ذه اإلمكانات إذا قمت بااملمارسة"نات الشخص. ستتطور هإمكا"

 

 معرفة قدرة الحفظ ( ب

قال كسوانا أن الحفظ هو جهد النشط ألدتخال املعلومات إلى الدماغ. 

تعّرف قدرة  31الحفظ يعيد املعرفة ذات الصلة ويحزن في الذاكرة طويلة املدى, 

الذاكرة, و  إلى الذاكرة, وتحزينها فيالحفظ بأنها القدرة على نقل مواد القراءة 

 32إعادة الكشف موضوع في الذاكرة .

 إلمتصاص املعلومات 
ً
في الدماغ. يمكن يقال إن الحفظ نشاطا

وفي عملية الحفظ يواجه الطالب مواد يتم 33إستخدامه على املدى الطويل. 

                                                 
29

Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2011), 97. 

 
30

Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,( Surabaya: Amelia, 2003), 328 
31

Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Kognitif Perkembangan Ragam Berpikir,( Bandung : PT 

Remaja Rosdakarya , 2012) hlm. 115 
32

Sa’dullah , Cara Cepat Menghafal Al-Qur’an  ( Jakarta : Gema Insani 2008) hlm. 49 
33

Aji Indioanto S, Kiat-kiat Mempertajam Daya Ingat Hafalan Pelajaran , ( Yogyakarta Diva 

Press, 2015) hlm.11 
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شكل لفظي ذي معنى, مثل حروف األبجدية و اللغة و الكلمات  تقديمها عادة في

 حفظ.و األرقام. الطالب مفيدة للغاية في ال

يتكون دماغ البشري من تالثة أجزاء, هي الدماغ األيمن, الدماغ األيسر, 

الدماغ األيسر, الحفظ هو  و الدماغ املتوسط. فإن قدرة الحفظ تتم بواسطة 

 34ات إلى الدماغ.جهد النشط ألدتخال املعلوم

من التعريف أعاله, يمكن أن نستنتج أن قدرة الحفظ هي قدرة 

الشخص على إتقان مهارة تستخدم للقيام بمهام مختلفة في وظيفةويقال إنها 

 عًفا عليها الزمن دون رؤية الكتاب من التعلم.

 

 مبادئ الحفظ ( ج

 35ي يجب مراعاتها في الحفظ كما يلي: قالت زكية دراجة أن ماادئ الت

 يجب محاولة فهم املادة التي تريد حفظها بطريقة صحيحة. (1

 يجب أن تكون مادة الحفظ مصادفة (2

 وضيفيا في ظروف معينة. يجب إستخدام املواد املحفوظة  (3

 ( بانتظام.Active Recallيجب أن يتم اإلستدعء النشظ)  (4

في شكل مهمة أو لتسليم املواد املحفوظة, عادة ما يقدم املعلم تقييمها 

 سؤال و جواب.

 

                                                 
34

Catrine Syarif , Menjadi  Pintar dengan  Otak Tengah ( Yogyakarta: PT Buku Kuta, 2010) hlm 

111-112. 
35

Zakiyah Drajat, Metodologi Pengajaran  Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara , 2001) cet II 264 
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 العوامل التي تؤثر على قدرة الحفظ ( د

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على قدرة الشخص على الحفظ ، 

 36 كما يلي:

 صوت .1

تصلب القراءة ،  وهي عملية تحفيظ تتم عن طريق تصلب القراءة. من تخالل

 ما تكون  سيكون الطالب أكثر سهولة في تذكر
ً
األشياء املحفوظة. عادة

صيغة يتم حفظها بشكل صحيح وهجاء وأسماء  القراءة املحفوظة عاارة عن

 أجنبية أو أشياء صعاة.

 استخدام الستراتيجية الصحيحة. .2

يتم تعديل  اتختيار استراتيجية دقيقة للغاية يحدد نجاح عملية الحفظ

املوضوعات وعمر الطفل. باإلضافة  اتيجية أيضا لخصائصاتختيار الستر 

عوامل تؤثر أيًضا على القدرة على حفظ الشخص  إلى هذه العوامل ، هناك

 37على النحو التالي:

 طايعة الشخص ( أ

 ألرض حولها ( ب

 الحالة املادية ( ت

 الحالة الروحية ( ث

 عمر الشخص عند الحفظ ( ج

                                                 
36

Sumadi Suryabrata, "Psikologi Pendidikan", ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), cet VIII 

45. 
37

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono,"Psikologi Belajar", (Jakarta:Rineka Cipta,1999) hlm 26 
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 مؤشر قدرة الحفظ ( ه

وفقا   )الدماغ(38املجال املعرفي هو مجال يتضمن األنشطة الذهنية 

املجال املعرفي.  كل الجهود املتعلقة بنشاط الدماغ تشمل (Bloom)،لالوم

عمليات التفكير. املستويات الستة في  املجال املعرفي لديه ستة مستويات من

التوليف  التحليل،املعرفة / الذاكرة / الحفظ ، الفهم ، التطايق ،  املعنى هي

 39 والتقييم

على الحفظ  في املجال املعرفي ، يتضمن مستوى التحفيظ القدرة

ومفاهيم وماادئ وإجراءات. إلدارة  الشفوي واملواد التعليمية في شكل حقائق

استخدامها في الفصول الدراسية التختاارات  نجاح املهام املعرفية يمكن

توضيح أن  فظ. في تصنيف بلوم ، تموالتختاارات املكتوبة واملحا الشفوية

ووصف ووصف وتسجيل  تشمل تحديد (Clyang)مؤشرات الحفظ بما في ذلك 

 40وتذكير وتختام وتسجيل وتسجيل وتكرار وتسطير.

ذلك القدرة على  يتعلق املجال املعرفي بالقدرة على التفكير بما في

 41الحفظ. وفقا لكينئث كيفية ضاط قدرة الحفظ على النحو التالي:

 .أذكر: هي محاولة لتذكر ما تذكره. مثال: إعادة سرد ما تم حفظه (1

اطلب من  العتراف: إنها محاولة إلعادة التعرف على ما تم تعلمه. مثال: (2

 الطالب ذكر العناصر املحفوظة.

                                                 
38

Anas Sudjono , Pengantar Evaluasi Pendidikan ( Jakarta: Rajawali Pres, 1996), 49 
39

Ibid., hlm.50 
40

Burhan Nugiantoro, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah, (Yogyakarta: BPEE, 1988) 

42 
41

Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009 ), 184 
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أن نحاول ،  إعادة التعلم: محاولة لتعلم مادة للمرة األلف. مثال: يمكننا (3

 املواد مرة أتخرى أم ل.سواء كان من السهل عليه دراسة 

وتعطي  فإن مؤشرات الحفظ تعبر عن املعنى ،( Kunandarقال كونندر )

شئًةا ما ، وتوضح  األسماء ، وتضع القوائم ، وتحدد موقع مكان ما ، وتصف

هذه الدراسة ، قالت مؤشرات  في 42شئًةا ما حدث ، وتصف شئًةا ما حدث.

  الطالب أن القدرة على الحفظ هي كما يلي:

 يمكن للطالب أن يتذكروا ما حفظوه (1

 يمكن للطالب قراءة النقاط التي تم حفظها. (2

 يمكن للطالب إعطاء تعريف للمواد املحفوظة. (3

 

 بيةاملفردات العر  .4

,هي مجموع من الكلمات التي vocabularyلغة اإلنجليزية تسمي املفردات في ال

بااإلضافة إلى ذلك, هناك يعرفها شخص أو كيان آتخر يمثل جزًءا من لغة معينة. 

تعريف آتخر هو مجموعة من الكلمات التي يفهمها الشخص. ثروة املفردات 

الشخصية تكون صورة الذكاء أو مستوى التعليم. املفردات هي واحدة من العناصر 

الثالثة للغة التي تعتبر مهمة للغاية إلتقانها, و تستخدم في اللغة الشفوية أو اللغة 

 43احدة من األدوات لتطوير لغة الشخص باللغة العربية.املكتوبة, وهي و 

                                                 
42

Kusnandar, Penilaian Utentik ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014 ) 168 
43

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa  Arab Inovatif ( Malang:  UIN Maliki Press 

2011) hal. 61 
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ستشكل اللغة.  املفردات هي عاارة عن مجموعة من الكلمات املعينة التي

هي أصغر  الفهم يميز بين الكلمات و الكلمة هي أصغر جزء من اللغة املجانية. هذا

املثال ، تتكون على سبيل  وحدة للغة بمعنى أنها مستقرة نسبًيا. ثم تتكون الكلمة من

،  morfem  في حين أن كلمة املعلم لها مجموعتان morfem  باللغة العربية من كلمة

. في حين أن كلمة morfemلعربية من  باللغة"معلم"على سبيل املثال ، تتكون كلمة 

الكلمة التي تحتوي على ثالثة أشكال هي  و "معلم" "ال"هما  لها مجموعتان "املعلم"

 ها معنى تخاص. على سبيل املثال يكون لكل منالتي  الكلمة

حيث ذكر  ,ت اللغوية األربع ضروريا للغايةيعد دور املفردات في إتقان املهارا

فاليت أن قدرة الشخص على فهم املهارات  اللغوية األربع تعتمد إعتماًدا كايًرا على 

  44إتقان املفردات. ولكن تعلم اللغة ل يتطابق بمجرد تعلم اللغة.

 ي طار التفير  اإل  .5

وسيلة  إذا كان تطايق يصوغ الااحث اإلطار الذهني على النحو التالي:

أسلوب تعلم الطالب ، فإن قدرة الطالب على  يتناسب مع ممتًعا و صندوق الاضائع

غير مثير  العربية تزداد )بشكل إيجابي(. ومع ذلك ، إذا كان تطايق حفظ املفردات

تعلم الطالب ، ثم إتقان مفردات اللغة العربية لدى  لالهتمام ول يتناسب مع أسلوب

 الطالب.

 

 

 

                                                 
44

Ibid., hal. 61-62 
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 فرضية البحث .6

حتى يتم إثااتها من  ملشكلة الاحثايمكن تفسير الفرضية كإجابة مؤقتة 

الفرضية هي مرطب من العالقة بين املتغيرات التي  تخالل الايانات التي تم جمعها.

 على بعضها الاعض من تخالل التخمين تؤثر

 ,أزواج من العينات  الفرضية الصفرية على وجود فروق متوسطة بينتنص  

 اتختالفات بين العّينتين املقترنين. بئنما تشير الفرضية الاديلة إلى وجود

وسيلة  بعد استخدام هناك فرق كاير في القدرة على حفظ املفردات الطالبية . أ

  . صندوق الاضائع

وسيلة  بعد استخدام دات الطالبل يوجد تأثير كاير على القدرة على حفظ مفر  . ب

 . صندوق الاضائع

 

 تان بانتول غو نسيملدرسة اإلبتدائية املحمدية  الصورة العامة عن ا . ب

 تان بانتول نغو سيهوية املدرسة اإلبتدائية املحمدية   .1

تقع املدرسة اإلبتدائية املحمدية  سئنغوتان في سئنغوتان, ترتونرمولوا, 

 كياكرتا.و سهان, بانتول, ياك

. في الاداية 1965تأسست املدرسة اإلبتدائية املحمدية  سئنغوتان في عام 

درسة هي نفسها حديقة التعليمية الدينية , لم يتم تعليمها إل في فترة ما بعد امل تكان

الظهر. و كانت املواد  التعليمية مرتاطة بعلم الدين. ومع مرور الوقت,تطورت 

تمع املحيط. يقيم غالاية املعلمين في بئةة قربية رغاة و تشجيع املجاملدرسة بناء على 
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من املدرسة اإلبتدائية املحمدية  سئنغوتان ولديهم إمكانات في التدريس. بناء مانى 

   .2م 552مدرسة على أرض الوقف و أيضا معبر سلطان بمساحة 

 

 و رسالتها تان بانتول نغو سيرؤية املدرسة اإلبتدائية املحمدية   .2

 رؤية املدرسة  . أ

رؤية ملدرسة اإلبتدائية املحمدية  سئنغوتان بانتول : صادقة, ذكية, مخلصة, و 

 مثقف.

 رسالة املدرسة  . ب

صديق, سالم, سابا, غرس التقوى هلل ساحانه وتعالى بطريقة الزراعة )  (1

 , مسامحة و شكر هللإبتسامة, شفقة, صالة و صدقة (

 وفعالة وممتعة(التعلم النشط واملاتكرة واإلبداعية ) تنفيذ التعلم (2

تقنية املعلومات في  إجراء تحول العلوم والتكنولوجيا في عملية التعلم ، (3

 الفصل وفي املختبر املدرس ي.

والتمكين الايئي لتعزيز  عريف وغرس القيم الدينية مع األنشطة الدينيةت (4

 صالة الجماعة ، صالة الضحى,  اإليمان ، من تخالل تنفيذ تادرس القرآن

 وغيرها من األنشطة الدينية.  األنشطة الدينية.وغيرها من 

)النظام ، واألمن ، والنظافة ، والجمال ،  تطوير وتنفيذ الثقافة اإلندونئسية (5

 واألسرة ، من باب املجاملة ، والصحة(

نون الرقص ، فرقة , القيام بأنشطة الااتيك ، هئساول وهتان الكشفية (6

مدرسة  دراسة تالوة قراءة القرآن منتزه آل القرآن التعليمي( ، فن طال الفن



29 

 

البستنة  الصعود اإلسالمية الرمضانية وأوملاياد الدين والفنون املوسيقية

  لتتمكن من صقل وتجهيز املهارات وتنمية إمكانات الطالب.

والذكاء ، واإليمان ،  تعزيز الشعور بالوطنية ، والصدق ، والجدارة بالثقة ، (7

 ماكرة.واإلتخالص ، والنضااط من سن 

 

 تان بانتول نغو سياملدرسة اإلبتدائية املحمدية  نظر  وجهة .3

هو غرس القيم األساسية لإلسالم ، واإليمان ، الهدف من التعليم البتدائي 

من  والذكاء ، واملهارة ، والستقالل ، واملسؤولية ، والثقافة. في النهاية  واإلتخالص

 النحو التالي: املتوقع أن تنتج املدرسة مخرجات الخريجين على

 إنتاج الخريجين املؤمنين ، النبيلة ، واملكرسة إلى هللا ساحانه وتعالى. . أ

 إدراك املمارسة األتخالقية النبيلة من تخالل تربية الطالب . ب

  ابتسامة ، تحيات ، تحيات ، مجاملة ، مجاملة . ج

التعليم والتعلم واملرافق الداعمة  من املتوقع أن يكون توفير التسهيالت ألنشطة . د

وأجهزة الكمايوتر ، واملكتاات ، وإرشادات اإلرشاد ، وصدق  األتخرى مثل:

 على غرس قيم شخصية املقصف
ً
نبيلة تستند  وأنشطة الطالب املناساة ، قادرا

 إلى القيم اإلسالمية واحد قوي.

  تحقيق زيادة نشاط الطالب وإبداعهم من تخالل تنفيذاألنشطة املدرسية. . ه

 أعضاء املدرسةتخلق العمل الجماعي لجميع  . و

 



30 

 

 بيانات املعلم .4

شحصا.  14املدرسة اإلبتدائية املحمدية  سئنغوتان بانتول عدد املعلمين في 

 سئنغوتان :فيما يلي جدول يسرد أسماء املعلمين في مدرسة محمدية 

 أسماء املعلمرن 1 .2 جدول 

 رقم اإلسم الوضيفة

 معلم املادة
Budi Santosa 

1 

 معلم الفصل
Eko Yudiarso 

2 

الفصل ةمعلم  
Elfi Kolviana 

2 

الفصل ةمعلم  
Ida Mahmudah 

4 

الفصل ةمعلم  
Jamzam Widarningsih 

5 

الفصل ةمعلم  
Juwariyah 

6 

 معلم املادة
Mulad Purwo Handoko 

7 

الفصل ةمعلم  
Retno Hertiyani 

8 

الفصل ةمعلم  
Widiastuti 

9 

حمديةمادة امل ةمعلم  
Siti Muzahadah 

10 

  مادة الرياضة معلم
Kasidi 

11 

ليزيةمعلمة مادة اللغة اإلنج  
Zulfi Ramita Amalia 

12 

دة الدينمعلم ما  
Alimul Hanif 

13 

 معلمة مادة اللغة العربية
Tika Nur Diana 

14 
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 بيانات الطالب .5

 197املدرسة اإلبتدائية املحمدية  سئنغوتان بانتول  بلغ عدد الطالب في

لعدد الطالب حسب العمر وعدد الطالب على أساس فيما يلي جدول شحصا. 

 املستوى التعليمي:

 أعداد الطالب حسب العمر2. 2 جدول  

 العمر طالب طالبات مجموع

 سنة 6>  0 0 0

سنة 12 -6 102 83 185  

 سنة 15 -13 8 4 12

 مجموع 110 87 197

 

 أعداد الطالب حسب مستوى التعليم 3. 2 جدول 

 املراحل الصفية طالب طالبات مجموع

 الفصل األول  12 10 22

 الفصل الثاني 14 14 28

 الفصل الثالث 20 11 31

 الفصل الرابع 27 19 46

 الفصل الخامس 15 25 30
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 الفصل السادس 22 18 40

 مجموع 110 87 197

 

 عدد الطالب حسب الجنس 4. 2 جدول 

مجموع  طالبات  طالب  

110 87 197 

 

 مجموعة الدراسة .6

 22الفصل األول مع  في املدرسة ثماني مجموعات دراسية تتكون من يوجد

 23مع  4Aطالًاا ، والفصل  33الثالث مع  طالًاا ، والصف 28طالًاا ، والثاني مع 

طالًاا بلغ عدد الطالب  30طالًاا ، والصف الخامس مع  23  مع ب4طالًاا ، والفصل

يلي جدول  شخًصا. فيما 20 ب يتكون من 6طالًاا والصف  20أ مع  6الفصل  في 

 :ملجموعات الدراسة في املدرسة

 

 مجموعة الدراسة 5. 2 جدول 

مجموع  رقم

 الطالب

املراحل 

 الصفية

 مشرف الفصل مجموع عدد الطالب

 طالبات طالب

الفصل  1

 األول 

1 

12 10 22 

Juwariyah 
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الفصل  2

 الثاني

2 

14 14 28 

Elfi Kolviana 

الفصل  3

 الثالث

3 

21 12 33 

Retno Hertiyani 

الفصل  4

 )أ( الرابع

4 

14 9 23 

Arowiyah 

 الفصل 5

  )ب( الرابع

4 

13 10 23 

Eko Yudiarso 

 الفصل 6

  الخامس 

5 

15 15 30 

Jamzam 

Widarningsih 

الفصل  7

)أ( السادس  

6 

11 9 20 

Ida Mahmudah 

الفصل  8

 السادس

 )ب(

6 

11 9 20 

Widiastuti 
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 بنية التحتية  .7

 : املدرسة اإلبتدائية املحمدية  سئنغوتان بانتول فيما يلي الانية التحتية في 

 البنية التحتية 5. 2 جدول 

 الرقم الغرف الطول  الوسعة

1 1,5 
 1 الطالب دورة مياه

1 1,5 
 2 دورة مياه الطالاات

6 7 
 2 غرفة الوسائل املتعدة

6 7 
 4 غرفة املعلم

3 2 
الستشارةغرفة   5 

6 7 
 6 غر فة الفصل األول 

6 7 
 7 غر فة الفصل الثاني

6 7 
 8 غر فة الفصل الثالث

6 7 
 9 غر فة الفصل الرابع )أ(

6 7 
 10 غر فة الفصل الرابع )ب( 

6 7 
 11 غر فة الفصل الخامس 

 12 غر فة الفصل السادس )أ( 7 6

 13 )ب(س غر فة الفصل الساد 7 6

6 7 
املدرسة غرفة رئئس  14 

2 7 
 غرفة الشاركة التعاونية

15 
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3 7 
  املختبر للعلوم غرفة

16 

8 9 
 غرفة املختبر للكمايوتر

17 

8 9 
 املكتاة

18 

2 5 
وظفةغرفة امل  

19 

5 4 
 غرفة الطايعية

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


