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مستخلص البحث
الوسيلة بطاقات الصور ( )Flash Cardعبارة عن بطاقات صغرية مقاس  03 × 52سم
حتتوي على نصوص أو صور أو رموز ميكنها توجيه وتذكر شيء متعلق ابلصورة .ميكن أن
تساعد البطاقات التعليمية املدرسني أيضا يف جعل التعلم ممتعا وممتعا حبيث ميكن حتقيق
أهداف تعلم املفرودات .هتدف هذه الدراسة إىل تطبيق وسيلة بطاقات الصور ( Flash
 )Cardلتحسني املفردات طالب يف الصف السادس يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية مفتاح
العلوم ببوندووصا .مث يتم حتليل البياانت اليت مت مجعها من خالل املقابالت واملالحظة والثائق
وانتقاد البياانت اليت ستكون مهمة للتحليل وجتاهل البياانت غري الضرورية .استنتاج هذه
الورقة هو أن املفردات هي األصل األساسي الذي جيب أن ميتلكه الطالب عند تعلم اللغة
العربية دون معرفة املفردات ،لذلك لن يعرفوا املعىن ابللغة العربية الذي يتم دراسته واملفردات
وكذلك ملعرفة التواصل النشط والسليب .هناك نتائج تعلم مفرودة يف تطبيق وسيلة التعلميمية
ببطاقات الصور وهي :يف اللقاء األول يف زايدة إتقان املفردات لدى الطالب مل تتحقق
بشكل كامل .يف اللقاء الثاين  ،حققت وسيلة اإلعالم لبطاقات الصور هذه اهلدف املنشود.
الكلمات املفتاحية  :بطاقات الصور ،إتقان ،املفردات
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أساسيات البحث
أ .املقدمة
املفرودات هي األصل الرئيسي يف دراسة اللغة العربية بعمق .يف اللغة اإلجنليزية ،يتم
تعريف املفردات على أهنا مفردات ،ويف اللغة اإلندونيسية تسمى املفردات 9.يف حني أن
كلمة املفرودات يف اللغة العربية هي الكلمة املستخدمة يف بناء اجلملة ،حبيث يكون هلا معىن
أو معىن معني .حبسب ه.م .عبد احلميد وآخرون .يف كتاب من أتليف املنصور ،ورد أن
املفرودات هي كلمة (كلمة) تتكون من أو أكثر من املقاطع وهلا معىن 5.املفرودات مهمة
جدا يف اللغة العربية ألن املفرودات هي وسيلة ملعرفة التواصل بشكل سليب أو نشط .ال يتم
ً
أيضا على فهم نص القراءة
تدريس املفردات عن ظهر قلب فحسب ،بل تعمل املفردات ً
0
والتحدث لتقديره يف شكل أفكار مكتوبة.
مت إجراء العديد من الدراسات حول املفردات ،مبا يف ذلك ،البحث صاحلة واليت
تظهر أن املعلمني يواجهون صعوابت يف تعلم املفردات ،حيتاج املعلمون إىل وسيلة الصور اليت
ميكن تطبيقها 4.الوسيلة الصور يف تعلم املفردات هبدف تسهيل قيام املعلمني بتقدمي وتعليم
املفردات للطالب .التايل كما حبث ألفة وألخر ذكر أن إدخال املفردات يف جمموعة أطفال
ب 5الندوى يف سرييبون كان عبارة عن وسيلة لعبة سلم وثعبان معدلة هبدف متكني
الطالب من إتقان املفردات اليت مت نقلها بواسطة املعلم 2.بينما تشري اجمللة داين ( )Dianإىل
1

Atabik Ali, Kamus Kontemporer Arab-Inggris-Indonesia, (Jakarta: Multi Karya Grafika, 2003).
Abdul Hamid, Bisri Mustofa, and Imam Muslimin, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta:
Basan Publishing, 2010).
3
Muhbib Abdul Wahab, “MODEL PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MUFRADÂT,” n.d.
4
Sholihah Sholihah, “Penggunaan Media Gambar Dalam Pembelajaran Mufrodat,” Tarling: Journal Of
Language Education 1, no. 1 (2017): 62–76.
5
Maulidya Ulfah, Durtam Durtam, and Imas Maesaroh, “Pengenalan Mufrodat Bahasa Arab Melalui
Permainan Ular Tangga Pada Anak Usia Dini,” SELING: Jurnal Program Studi PGRA 5, no. 2 (2019):
148–60.
2
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أن أسهل طريقة لتقدمي املفردات للطالب هي استخدام طريقة الغناء .ألنه ابستخدام طريقة
الغناء يصبح الطالب نشيطني وسعداء أثناء التعلم حبيث تزداد القدرة على حفظ املفردات
6
للطالب.
يف هذه احلالة ،ال يزال تعلم اللغة العربية ،خاصة يف تعلم املفردات يف يف مدرسة
اإلبتدائية اإلسالمية مفتاح العلوم ببوندووصا ،غري فعال .أحد العوامل املثبطة لعدم فعالية
تعلم املفردات يف يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية مفتاح العلوم ببوندووصا هو نقص الوسيلة
اليت يستخدمها املعلم أثناء التعلم حبيث يصبح التعلم املنجز رتيبا .لذلك ،فإن عملية التعلم
الرتيبة جتعل الطالب يشعرون ابمللل والنعاس وعدم النشاط عند التعلم .عندما يشعر الطالب
جبو غري مريح ،يصبح التعلم تلقائيًا غري فعال ويكون هناك تفاعل سليب بني املعلمني
والطالب.
هتدف هذه الدراسة إىل تقدمي وسيلة بطاقة الصور ( )Flash Cardلتسهيل إتقان
املفردات العربية (املفرودات) اليت مت حفظها على الطالب .ابإلضافة إىل تسهيل احلفظ على
الطالب ،فإن استخدام وسائل البطاقات التعليمية ميكن أن جيعل الطالب سعداء
ومتحمسني ونشطني يف التعلم من أجل خلق تفاعالت إجيابية بني املعلمني والطالب 7.كما
ذكر  Angreanyو  Saudيف جملتهما أن استخدام وسيلة بطاقات الفصور يف التعلم
8
سيكون أسهل يف حتقيقه وهذه الوسيلة هي أفضل طريقة للطالب ليكونوا أكثر.

6

Rachmawati Dian, “Metode Bernyanyi Dalam Meningkatkan Kemampuan Menghafal Mufrodat
Bahasa Arab Pada Siswa Kelas Ii Mi Darul Hikmah Bantarsoka” (PhD Thesis, Iain Purwokwerto, 2020).
7
Empit Hotimah, “Penggunaan Media Flashcard Dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa Pada
Pembelajaran Kosakata Bahasa Inggris Kelas II MI Ar-Rochman Samarang Garut,” Jurnal Pendidikan
UNIGA 4, no. 1 (2017): 10–18.
8
Femmy Angreany and Syukur Saud, “Keefektifan Media Pembelajaran Flashcard Dalam
Keterampilan Menulis Karangan Sederhana Bahasa Jerman Siswa Kelas Xi Ipa Sma Negeri 9
Makassar,” Eralingua: Jurnal Pendidikan Bahasa Asing Dan Sastra 1, no. 2 (2017).
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الوسيلة بطاقات الصور ( )Flash Cardعبارة عن بطاقات صغرية مقاس × 52
 03سم حتتوي على نصوص أو صور أو رموز ميكنها توجيه وتذكر شيء متعلق ابلصورة.
الصورة اليت حتتويها البطاقة على شكل رسالة معروضة مع وصف لكل صورة (أزهر ،
 .)5399كما ذكر ديىن ( )Diniتعد وسيلة بطاقات الصور تعليمية على شكل بطاقات
الصور حبجم مثل  Postardأو حوايل  03x 52سم 1.من هذا الشرح ،تعد البطاقات
التعليمية عبارة عن وسائل على شكل بطاقات حتتوي على صور حبجم  .03 × 52كما
وممتعا حبيث ميكن أن
ممتعا ً
ميكن أن تساعد بطاقات الصور ،املعلمني على جعل التعلم ً
تكون أهداف تعلم املفردات يف يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية مفتاح العلوم ببوندووصا
حقق.
بناء على الشرح أعاله  ،فإن صياغة املشكلة يف هذه الدراسة هي :كيف يتم
تطبيق وسيلة بطاقات الصور ( )Flash Cardلتحسني املفردات العربية يف طالب الصف
السادس يف يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية مفتاح العلوم ببوندووصا .مع هذه الصيغة  ،كان
الغرض من هذه الدراسة هو تطبيق وسيلة بطاقات الصور ( )Flash Cardلتحسني
املفردات العربية يف طالب الصف السادس يف يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية مفتاح العلوم
ببوندووصا .ميكن أن يساهم هذا البحث يف تعزيز املعلمني واملدارس وزايدة البصرية العلمية
املتعلقة بوسائل التعلم العربية.

9

“Model Pengembangan Pembelajaran Mufrodat - Penelusuran Google,” accessed January 3, 2021,
https://www.google.com/search?q=model+pengembangan+pembelajaran+mufrodat&oq=model+pe
=ngembangan+pembelajaran+mufrodat&aqs=chrome..69i57j69i60.17431j0j15&sourceid=chrome&ie
UTF-8.
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اإلطار النظري
أ .مفهوم البطاقات
البطاقة قطعة من الورق ،قد تكون عليها صورة أو منظرا ،وقد كتب كلمة ،أو مجلة،
أو عبارة ،أو فقرة ،أو قصة ،أو أسئلة ،أو ما أشبه ذلك 93.ومن البطاقات التعليمية بطاقات
الصور و الكلمات اليت هي أحج أنواع من البطاقات الومضية الثالث .البطاقة الومضية
عبارة عن قطعة من املالتون أو الورق املقوى ترتاوح مساحتها من  98بوصة أو  ۰۲۵۱سم
ويكتب عليها حبروف ابرزة حبيث يستطيع الطالب الذين جيلسون يف الصفوف األخرية يف
حجرة الدراسية قراءة الكلمات املكتوبة على البطاقة عند غرضها 99.ويف رأي آخر أهنا بطاقة
من الورق تكتب عليها كلمة أو مجلو يعرضها املعلم على الطالب لفرتة وجرية ،مث خيفيها ،مث
يطلب منهم أن يقولوا ما أو على البطاقة  ،و تستخدم هذه البطاقة التعويد املتعلم على
توسيع املادي البصري و تسريع العملية القراء ية .9 .
ب .بطاقاة الصور

12

ينبغي أن تكون بطاقات الصور من الصغر حبيث ميكن تداوهلا ابلياد يف سهولة.
وينبغي يف الوقت نفسه أن تكون الكبري حبيث يراها مجيع التالميذ الفصل يف ضوح .و هناك
بعض النماذج البطقلت الصور الومضية يف املكتبات ودور املشر ،لكن البطاقات اليت يعدها
املعلم بنفسه لتخدم نقاطا تعليمية حمدوة ،تكون أو قع لدى التالميذه ،و أحدي يف حتقيق
اهلدف من الدرس .مزااي وسيلة البطاقات الصور طبق  Rudi Susilanaو

Cepi Riyana

10
حممد صالح الدين على جماور ,تدريس اللغة العربية ابملرحلة اإلبتدائية (الكويت :دار القلم )9117 ,ص981 .
ّ
حممد امساعيل صين  (last) andعمر الصديق عبد هللا“ ,املعينات البصرية يف تعليم اللغة” (الرايض :جامعة امللك سعود,
ّ 99
.)9184

Ibid.
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تتمتع البطاقات التعليمية ابلعديد من املزااي ،مبا يف ذلك :أ) سهولة احلمل ب) عملي ج)
سهل التذكر د) املتعة.90
ج .استخدام وسيلة البطاقات الصور يف التعلم
طبق  Dina Indrianaفإن خطوات استخدام وسيلة البطاقات الصور هي كما يلي:94
 .9يتم وضع البطاقات اليت مت ترتيبها على مستوى الصدر وتواجه الطالب.
 .5قم إبزالة البطاقات واحدة تلو األخرى بعد أن ينتهي املعلم من الشرح.
 .0أعط البطاقات اليت مت شرحها للطالب املقربني من املعلم .اطلب من الطالب
مالحظة البطاقة ،مث مررها للطالب اآلخرين حىت يالحظها مجيع الطالب.
 .4إذا كان العرض التقدميي يستخدم طريقة اللعب( :أ) ضع البطاقات عشوائيًا يف
صندوق بعيد عن الطالب ( ،ب) إعداد الطالب الذين سيتنافسون ( ،ج) يوجه
املدرس الطالب للبحث عن بطاقات حتتوي على صور ونص  ،أو الرمز حسب
األمر ( ،د) بعد احلصول على البطاقة يعود الطالب إىل مكان البداية ( ،هـ) يشرح
الطالب حمتوايت البطاقة.
منهجية البحث
يستخدم هذا البحث بطريقة حبث ذات منهج وصفي نوعي يف تعريف بوجدان
واتيلور كما اقتبس مويالنج  ،فإن طريقة البحث النوعي هي إجراء حبث ينتج بياانت
وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة أو يف شكل إجراء سياسي 92.تصف هذه
الدراسة وتصف تعلم اللغة العربية يف مدرسة ابتدائية مفتاح العلوم بوندوسو يف الصف
13

Rudi Susilana and Cepi Riyana, “Media Pembelajaran” (Bandung: CV Wacana Prima, 2009), 95.
Dina Indriana, “Ragam Alat Bantu Media Pengajaran” (Yogyakarta: Diva Press, 2011).
15
Lexy Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007).
14
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السادس يف جمال إتقان الطالب للمفردات ابستخدام وسيلة البطاقات الصور .يف هذه احلالة
يكون عمل الباحث هو إجراء مقابلة مع مدرس اللغة العربية وبعض الطالب املعنيني يف
املدرسة.
تقنية مجع البياانت ابستخدام املقابالت واملالحظة والواثئق .أجريت املقابالت من
خالل التواصل التفاعلي احلواري مع معلم اللغة العربية ملعرفة حالة الطالب والوسائل اليت
استخدمها املعلم أثناء عملية تعلم اللغة العربية .مت إجراء املالحظات من خالل مراقبة سلسلة
األنشطة اليت مت تنفيذها يف املدرسة أبكملها .ابإلضافة إىل ذلك ،يتم استخدام الواثئق
الستكشاف معلومات عن تعلم اللغة العربية يف مدرسة اإلبتدائية مفتاح العلوم بوندووصا
فيما يتعلق بتقييم إتقان الطالب للمفردات.
بعد االنتهاء من مجع البياانت ومجع مجيع البياانت ،فإن اخلطوة التالية هي حتليل
البياانت يف شكل حتليل وصفي للبياانت .وفقا ملايلز وهامربمان يف كتاب سوجيونو ،ميكن
إجراء تقنيات حتليل البياانت بثالث طرق ،وهي :حتليل البياانت ،وهي اخلطوة املتخذة
الختيار البياانت ذات الصلة وفقا ألهداف البحث .عرض البياانت ،هو عرض تقدميي
للبياانت يف شكل وصف موجز للبياانت اليت متت معاجلتها .استخالص نتيجة ،هي املرحلة
96
األخرية اليت ميكن أن جتيب على صياغة املشكلة يف شكل نتائج جديدة مل تكن موجودة.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2016).
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نتائج البحث واملناقشة
تطبيق وسيلة بطاقات الصور ( )Flash Cardلرتقية إتقان املفردات يف طالب الصف
السادس يف مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية مفتاح العلوم ببوندووصا.
عملية مقابلة املعلم واملالحظات امليدانية فيما يتعلق بتعلم اللغة العربية ،وابلتايل
فإن هذه الدراسة جتعل فئات املقيّمني للطالب حسب قدرات الطالب تشمل :مل يتقنوا
بعد ،الفئة مل يتقنوها ،أي أن الطالب ما زالوا ال حيفظون املفرودات اليت قاموا هبا .درست
واتقان املفردات كذلك .أتقنت مبا فيه الكفاية ،الفئة أتقنت مبا فيه الكفاية ،أي أن الطالب
قد حفظوا املفرودات اليت يتعلموهنا .ويف الوقت نفسه ،يف إتقان املفردات ،ال يزال إبمكاهنم
جدا ،أي أن
جدا ،الفئة إتقان ً
التحكم فيه على الرغم من أن النتائج ليست مثالية .ابرع ً
الطالب قد حفظوا املفرودات وأتقنوا املفرودات اليت تعلموها وحصلوا على أفضل النتائج.
قبل إجراء تعلم املفردات ابستخدام وسيلة البطاقات الصور ،أجرى الباحث

مالحظات تعليمية وف ًقا للعملية اليت كان يقوم هبا املعلم عادةً .فيما يلي خطوات التنفيذ:
يبدأ املعلم الدرس بفتح الكتاب أوالً ،ما هي املادة اليت سيتم دراستها .مث يتم تكليف
الطالب حبفظ املفرودات يف الكتاب ويتم منحهم  03دقيقة .بعد انتهاء املوعد النهائي،
يطلب املعلم من الطالب إيداع احلفظ الذي حفظوه .يف وقت اإليداع ،يطلب من الطالب
التناوب على إيداع احلفظ إىل املعلم حىت ينتهي مجيع الطالب من اإليداع والنتيجة النهائية
هي أن يقوم املعلم إبجراء تقييم.
بعد االنتهاء من هذه املراحل ،يتم احلصول على البياانت اخلاصة بنتائج تعلم اللغة العربية
على النحو التايل:

926

Vol. 05 No. 01 Januari - June 2021
ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549 - 368X

اجلدوال  :1حصل قبل التطبيق
الصفات

عدد الطالب
عجز

8

قدرة

2

قدرة الشديدة

2

اللقاء االول
بدأ هذا اللقاء األول يف تنفيذ وسيلة بطاقات الصور ( )Flash Cardأثناء عملية
التعلم .على أمل أن يهتم الطالب ويسعدون بتعلم املفردات ،حىت يتمكن الطالب بسهولة
من حفظ وإتقان املفردات اليت قام املعلم بتدريسها .مرحلة عملية تطبيق وسيلة بطاقات
الصور يف اللقاء األول هي :يقوم املعلم أوال بتقدمي وسيلة بطاقات الصور (،)Flash Card
وكيفية استخدامها ،ووظيفة وسيلة بطاقات الصور والتقنيات املستخدمة يف تعلمها .مث طلب
املعلم من الطالب التقسيم إىل  4جمموعات تتكون من  4-0طالب لكل جمموعة .بعد
ذلك يطلب املعلم من الطالب تقليد ما قاله املعلم أثناء إظهار البطاقات اليت حتتوي على
الصورة للطالب .على سبيل املثال ،يقول املعلم املفردات البيت ،الطالب يقلدون ما قاله
إجراء ذلك بشكل متكرر حىت يتذكر الطالب وتنفد
املعلم .يف هذه املرحلة يتم
بطاقات الصور.
بعد االنتهاء من دراسة مجيع املفرودات من خالل البطاقات ،فإن اخلطوة التالية هي أن
يسأل املعلم واحدا تلو االخر املفرودات اليت تعلمها .اخلطوة التالية ليقوم املعلم بتخصيص
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املهام إىل اجملموعات األربع ،أي عن طريق كتابة كل جمموعة للمفرودات اليت مت تعلمها .يتم
تبادل مهمة املفردات اليت متت كتابتها مع جمموعات أخرى وتتقدم كل جمموعة واحدة تلو
األخرى لتطلب املفرودات اليت متت كتابتها .ويف الوقت نفسه ،فإن الشخص املسؤول عن
السؤال هو جمتمع الذي حيصل على نتائج املهمة من اجملموعة اليت مت تبادهلا .جيب أن يكون
مجيع أعضاء اجملموعة قادرين على اإلجابة على أسئلة اجملموعات األخرى ،إذا مل تستطع
إحدى اجملموعات اإلجابة ،فسيتم تقليل النقاط يف اجملموعة .يتم تنفيذ هذه املرحلة ابلتناوب
حىت تنتهي والنتيجة النهائية هي أن يقوم املعلم بتقييم الطالب.
بناء على نتائج البياانت اليت مت احلصول عليها يف املراحل السابقة ابستخدام وسيلة
بطاقات الصور (البطاقات التعليمية) يف تعلم املفردات ،يتضح أن زايدة قدرات الطالب يف
إتقان املفردات واضحة .فيما يلي بياانت عن تفاصيل اللقاء األول،
اجلدوال  :2اللقاء األول
الصفات

عدد الطالب
عجز

6

قدرة

2

قدرة الشديدة

4

اللقاء الثاين
كان هذا اللقاء الثاين هو نفس اللقاء األول الذي كان أثناء عملية تعلم املفرودات
ابستخدام وسيلة البطاقات التعليمية .هبدف أن يكون الطالب أكثر اهتماما وسعادة عند
التعلم ،حىت يتمكن الطالب من حفظ وإتقان املفرودات اليت يتم تدريسها.
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مراحل تعلم املفردات وخطوات تنفيذها هي :يف هذا اللقاء الثاين يطلب املعلم
إظهار املهام اليت مت تكليفها يف اللقاء السابق .كانت املهمة اليت كلفها املعلم هي عمل
بطاقات الصور ( )Flash Cardيف كل جمموعة مت حتديدها يف اللقاء األول .كل جمموعة
تصنع  2بطاقات مع صورة .حمتوايت مفردة بطاقة الصورة مطابقة للمادة املراد دراستها .بعد
ذلك ،يسأل املعلم على الفور كل فرد عن كل جمموعة عن املفردات اليت مت حتويلها إىل
بطاقات صور .مث يطلب املعلم من كل جمموعة تدوين بطاقات صور مع اجملموعة .املهمة
التالية ،يوجه املعلم كل جمموعة لعمل قصة بناء على بطاقات الصور اليت حصلوا عليها .بعد
االنتهاء من كتابة القصة ،عينت كل جمموعة ممثال إلخبار أصدقائهم بعملهم وكانت النتيجة
أن املعلم أعطى تقييما للطالب.
بناء على نتائج البياانت اليت مت احلصول عليها من خالل اخلطوات املذكورة أعاله يف
تعلم املفردات ابستخدام وسيلة بطاقات الصور ،فإن الطالب الذين يتقنون وحيفظون
املفردات أكثر .لذلك ،ها هي نتائج البياانت يف اللقاء الثاين
اجلدوال  :3اللقاء الثاين
الصفات

عدد الطالب
عجز

2

قدرة

1

قدرة الشديدة

9
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دورة
قبل التطبيق

اللقاء األول

عدد الطالب

الصفات
عجز

8

قدرة

5

قدرة الشديدة

5

عجز

6

قدرة

5

قدرة الشديدة

4

على أساس اجلدول أعاله هي نتائج البياانت يف اللقاء الثاين .أنه يف اللقاء الثاين كان هناك
زايدة كبرية يف الطالب يف تعلم املفردات .فيما يلي نتيجة البياانت يف شكل جدول مقارنة
بني قبل وبعد تنفيذ وسيلة بطاقات الصور (.)Flash Card
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اللقاء الثاين

عجز

5

قدرة

9

قدرة الشديدة

1

من جدول مقارنة البياانت على نتائج عدد الطالب يف إتقان املفردات حصل
الباحث على النتيجة النهائية هلذه الدراسة وهي أن تطبيق وسيلة بطاقات الصور يسهل على
الطالب تعلم حفظ املفردات حبيث يكونوا قادر على إتقان كل املفردات اليت مت تدريسها.
بشكل عام  ،يف كل درس هناك العديد من العقبات اليت تنشأ من الطالب والعملية
نفسها .كما حدث ملوضوع البحث وهو الفئة السادسة .يف هذا الفصل ،يبدو أن هناك
عائقا ينشأ من الطالب األفراد أنفسهم ،وهو عدم وجود دافع لتعلم اللغة العربية حبيث
يصعب عليهم حفظ أحد عناصر اللغة العربية (املفردات) .ومع ذلك ،إىل جانب العقبات
اليت تنشأ عن الطالب ،هناك أيضا عقبات من املعلم ،أحدها قلة إبداع املعلم يف معاجلة
الفصل من أجل خلق جو تعليمي جذاب .إهنا عملية تعليمية رتيبة دون أي شيء ميكن أن
جيذب دافع الطالب لتعلم اللغة العربية.
تعد بطاقات الصور إحدى طرق حل املشكالت يف التعلم .أوالً ،يقوم املعلم بتصميم
بطاقات الصور سيتم استخدامها يف عملية التعلم .عادة ما تكون بطاقة صور بقياس × 2
 2سم أو ميكنك أيضا تعديلها حسب احلاجة .حتتوي بطاقات الصور على صورة مطابقة
للمفردات العربية املراد دراستها .مث اخلطوة الثانية هي قيام املعلم بتعريف الطالب بوسيلة
التعليمية ويتبعها شرح بسيط الستخدام وسيلة بطاقات الصور .اخلطوة التالية هي تكوين
جمموعة تتكون كل جمموعة من  4طالب .بعد مالحظة جمموعة من الطالب على البطاقات
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اليت يكون حمتواها مادة مفردات .يُطلب من الطالب البحث عن معىن الصور املوجودة يف
العديد من البطاقات اليت مت توزيعها .عند االنتهاء ،جيب على الطالب تقدمي نتائج
مناقشتهم إىل الفصل.
بعد تطبيق وسيلة بطاقات الصور ،ميكن أن تظهر هذه الدراسة عدة فوائد ،وهي:
يصبح الطالب أكثر نشاطا عند التعلم ،وفضول الطالب أعلى ،وتزيد ذاكرهتم بسبب حفظ
املفردات املصحوبة برؤية مباشرة من الصور على بطاقات الصور .ويسعد الطالب عند
الدراسة حىت ال يشعرون
ميكن رؤية مؤشرات الطالب الذين أتقنوا املفرودات ،أي أهنم قادرون على حفظ
املفرودات بطالقة وبشكل صحيح من خالل االختبارات الشفوية .ابإلضافة إىل ذلك،
يستطيع الطالب أيضا حفظ املفردات اليت يتم تدريسها ككل ،وليس جزئيًا فقط .خالل
عملية االختبار الشفوي  ،متكنوا من اإلجابة بسرعة دون تفكري طويل.
نتائج تطبيق هذه الوسيلة التعليمية لبطاقة الصورة هي :يف اللقاء األول يف زايدة
إتقان املفرودات لدى الطالب مل تتحقق بشكل كامل بسبب قلة اهتمام الطالب هبذه
الوسيلة ألن هذه هي املرة األوىل اليت يتعلمون فيها .اللغة العربية ،وخاصة حفظ املفردات مع
وسيلة بطاقات الصور هذه .يف اللقاء الثاين ،حققت وسائل اإلعالم لبطاقة الصورة اهلدف
املنشود .يف جدول املقارنة يف هناية احللقة الثانية ،كان الطالب قادرين على إتقان املفردات
على الرغم من وجود شخصني غري قادرين على إتقان املفردات اليت متت دراستها.
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االختتام
اخلالصة
املفردات هي األصل األساسي الذي جيب أن ميتلكه الطالب عند تعلم اللغة العربية،
دون معرفة املفردات ،لن يعرفوا املعىن ابللغة العربية الذي تتم دراسته واملرود وكذلك ملعرفة
التواصل النشط والسليب .وإن كان يف تعلم اللغة العربية العديد من العلوم اليت جيب فهمها،
مثل احملاروهات األربعة وهي االستقامة والكالم والقرعة والكتاب وعلم األسود والطرق وحنو
ذلك.
يف هذه الدراسة ،ينصب الرتكيز على تعلم املفردات ابستخدام وسيلة بطاقات
الصور هبدف معرفة تطبيق وسيلة بطاقات الصور ( )Flash Cardلتحسني املفردات يف
طالب الصف السادس يف مدرسة مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية مفتاح العلوم ببوندووصا.
ينقسم التقييم إىل  0فئات ،وهي :مل يتم إتقاهنا بعد ،وإتقاهنا بشكل كاف وجيد جدا .بعد
مرحلتني من التعلم ابستخدام وسيلة بطاقات الصور يف تعلم املفردات  ،هناك نتائج يف
تطبيق وسيلة التعلم ببطاقات الصور ،وهي :يف اللقاء األول يف زايدة إتقان املفردات لدى
الطالب مل تتحقق بشكل كامل .يف اللقاء الثاين ،حققت وسيلة اإلعالم لبطاقات الصور
اهلدف املنشود.
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