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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري .أ 
 الفعاليةتعريف  .1

. ٕٕادلؤثر، الذم يؤدم إىل نتائج، ىي النافذ،جاء يف ادلنجد أف معٌت الفعالية 
كقاؿ سوندانج ؼ. كىذه إشارة إىل ادلعٌت اللغوم لكلمة الفعالية. كعلى يد ملياسا 

ِكفاية ك إجياد اشًتاؾ األنشيطة من التَِبط مبحصوؿ على ادلنشودة ك الفعالية ُمر 
. كيقصد بالتعليم الفّعاؿ ىو التعليم الذم يؤدم إىل أقصى درجة شلكنة من ٖٕالتالميذ

التعليم بأفضل الطرؽ كأقلها جهدا ككقتا مع النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية 
 .ٕٗاألخرل

رس بُت ادلدعالقة يف عمالية التعليم تقع على حسن ال فعالةال ماأ .بوباـ كعند
أـ ال  ، ىل ىي تناؿ إىل ىدؼ التعليمالتالميذلة ادلدرس يف تعليم ك كيف زلاك  التالميذك 

أف يناؿ ظهر من  التالميذادلدرس يف تعليم  فعالية عملية التعليم ىي صلاح .فلذلك
عملية  يفإىل نتائج جيدة بعد أف يستخدـ ادلدرس اسًتاتيجية جيدة أيضا  التالميذ
 التعليم.

يل لطالب عند تسهىي  األكىلف الفعالية ذلا عالمتاف. أ يف أبو أنوار ناك د قاؿ
لنظريات كالبلوغ إىل ىدؼ كقيمات ك  ادلهاراتك  اكتشاؼ احلقيقات مثلتعلم شيئ نافع، 

على ادلهارات اللغوية أقّرىا ادلدرس، كادلدير،  التالميذىي استيعاب  الثانيةد. ادلنشو  التعليم
  ، كأصحبهم.كادلراقب
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كادلراد باخلالصة ادلتقدمة أف الفعالية ىي أحواؿ تعرض حبيثما حتقق التصميم 
فمرادىا كلمة الفعالية   أّما. شطتوالتصميم متحققة فصاعد فعالية أن . فإذا كثرمتحققة
 ٕ٘راض ادلتحققة.تتعلق باالغ ما اكتساب أمة ادلكتسبة اجحدرجة الن

 كأما مقصود فعالية عند الباحثة يف التعليم فهي فيما  يلي :
 . التوصل إىل اذلدؼٔ
 . الوقت ادلناسبٕ
 عملية التعليم/. ادلشاركة النشطة من أعضائهاٖ
 النتيجة . حتقيقٗ
إف مقياس الفعالية يعرؼ من عدد التالميذ الذم حصلوا على ىدؼ التعليم يف         

 الوقت ادلعيُت. كأما مدل مقياس الفعالية فهو فيما يلي 
 : فعاؿ   ٝٓٓٔ - ٝٙٚ 

 : كايف   ٝ٘ٚ -  ٝٙ٘
 : ناقص  ٝ٘٘ -  ٝ٘ٗ

 : غَت فعاؿ  ٜٖٝ -    ٝٓ
الفعالية ىي شيئ متعلق بالغاية أك  على الشرح السابق, فاستخلص أف بناء

األىداؼ الىت حتقق من األنشطة ادلناسبة بالعملية. كإذا كاف فيها صلع يف  تنفيذ التعليم 
ميكي بُت نوعية التعليم ك كمية التعليم كاحلاؿ الداؿ على الوصوؿ إىل  للتوازف الدينا

 التعليم فعا،ي. اذلدؼ ادلعُت كامال كمناسبا مبا خططو الًتبية فيقاؿ أف صلاح
 الوسيلة التعليميةو  والطريقة المدخل .2

شرح من  ىي سًتاتيجيةاالعالقة ىرمية أّف  يف سًتاتيجيةاالك  الطريقةك  ادلدخل
اللغة  عن طبيعة طريقة ىي شرحة من ادلدخل. ادلدخل رلموعة من االفًتاضاتالالطريقة ك 
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طبيعة  كجهات النظر عن فلسفيةال أك االعتقاد فإف ادلدخل ىو . لذلككتعلمها تعليمهاك 
أف  حتتاج إىل ال العامة اليت احلقيقة نظريا تعترب افًتاض أف ادلدخل ىو حقيقةاللغة، ك 
ما نقوؿ مطلقة. كمثل اللغة ما نسمع ك  ىي العامي يككذلك ادلدخل احلقيق يثبت،

 ميةادلادة التعلي عرض مقًتف خطة شاملة الطريقة ىي مهارة بعدىا. بعد ذلك الكتابةك 
 :فهي طرؽ تدريس اللغة العربيةأما بناء على ادلدخل. ك  متضاربة غَتبانتظاـ ك 

بلغة أجنبية. ك لشرح معٌت   تدرس يقدًن الدرس ادلباشر ىي ادلعلم: طريقة ادلباشرة .ٔ
 كليمة اك مجلة بصورة اك النمذجة.

 . تدرسكادلعتاد ىجاء الالتدكين الصويت ىي مادة درسا كتب يف : لفظية الطريقة .ٕ
 مسعت كقرأت. ما افتعاؿ إنشاء باحلث كالدركس قواعد اللغة

مدة الدرسة مكّوك من سلطوطات قصَتة ك ادلخطوطة يسبقو قائمة من : طريقة القراءة .ٖ
 الكلمات تدرس معنها من خالؿ العالقة يف مجل كالًتمجة أك الصور.

مهاراتا لستخدامها،  تقوؿ كتعترب معرفة قواعد اللغة أمهية من: طريقة القواعد .ٗ
 خصائص ىذه الطريقة ىي حتفيظ القواعد النحوية ك كلمات معينة.

 الّلغة األجنبية اىل اللغة إندكنيسيا. اّكؿ من ألنشطة ترمجة قراءات، :طريقة الًتمجة .٘
ىذه الطريقة يف التدريس باستخداـ مزيج من العناصر الواردة يف : طريقة اإلنتقائية .ٙ

رة كالطريقة الًتمجة النحوم. تدرس ادلهارات اللغوية كفقا للًتتيب: مهارة الطريقة ادلباش
 الكالـ، مهارة الكتابة ك مهارة القراءة. 

الضركرم جدان لكل مهتم بالتدريس  من :ائق التدريس يف العملية الًتبويةأمهية طر 
فعاؿ،  زلور االرتكاز ألم تدريسالتدريس العامة كاخلاصة ألهنا  طرائق أف يتعرؼ على

آثار ىامة على ادلوقف التدريسي   ، كذلاكتعد سالح ادلعلم، الذم يستعُت بو يف عملو
. كمهما كانت غزارة ادلادة العلمية لدل ادلعلم فلن كلو، ككذلك على التعلم، كنتائجو
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، كيعد الًتبويُت الطريقة ميلك الطريقة التدريسية الناجحة يكوف النجاح حليفة إذا مل
 .عناصر ادلنهج مبفهومو الواسعن التدريسية م

 يف األساسية العناصر ثالث ىناؾ ك. االتصاالت ىي حقيقة التعلم ك التعليم
 ادلبلغوف ثّ  ادلدّرس، يعٌت ادلتصل الّدراسة،ثّ  منهج تعٌت ادلبّلغة الرسالة:  ىيك . االتصاؿ

 يلةكس فتطلب كفاءة ك فّعاؿ ك بسالسة االتصاالت تتكّوف لكي ك. التالميذ يعٌت
 .التعليم

 جية التعليميةيستراتاالتعريف  .3
مبعٌت علم احلرب أك قائدة  "strategia"جية تؤخذ من اللغة اليونانية يسًتاتا

جية ىي ُخطة ُمَدقِّقة يف يسًتاتالكبَت معٌت اال اإلندكسيةاللغة  احلرب. جاء يف معجم
 .ٕٙنشاط ليحصل على األىداؼ ادلنشودة ادلخصوصة

سًتاجتية تعليمية اللغة العربية ىي اخلطوات الذل يعمل ادلدرس ليجعل عملية ا
، فهو التعلم ”PEKEMI GEMBROT“التعلم مرتاح بادلفهـو مقرر. ادلفهـو ىنا ىو

 .ٕٚكاإلبتكار كاذلاـ الفعاىل كادلتصل كالفعاؿ كالًتفيو
يجية سًتاتيجية تعليم اللغة، إذا تربطت االسًتاتيف كتاب ا "Gagne"نقل ججٍت 

يف التفكَت كحل ادلشكلة كاختاذ  التالميذعلى ترقية مهارة  حتصلجية يسًتاتبالتعليم فاال
. كىذا مبعٌت ٕٛيف الكتابالقرار كاستخراج األفكار الرئيسية شلا يستمعوف إليها كشلا قرؤىا 

تفكَتا فريدا ألف حيصل على حل ادلشكلة كاختاذ القرار  التالميذأف عملية التعليم يؤثر 
 كاستخراج األفكار الرئيسية.
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التعلمية طرائق أك أساليب تنظيم ادلادة كتعليمها يف عملية  جيةيسًتاتاالإف 
. كمفهـو ٜٕالتعليم مبستخدمة أنواع مصادر ادلادة ادلدرسة حىت يكوف التعليم فعاليا

أف الطريقة كاألساليب  جية التعليمية أكسع من الطريقة كاألساليب، كمعٌت ىذايسًتاتاال
 .ٖٓجية التعلميةياتسًت جزء من اال

  ة التربويةاللغوي ةاللعب .4
"األلعاب" يف تعليم الغة العربية لكي يعطي رلاال كاسعا يف  اصطالحاُيستخدـ 

بوسيلة شلتعة ك موشقة للتدريب على عناضر  التالميذأنشطة الفصلية، ك لتزكيد ادلعلم ك 
 .ٖٔة ادلهارات اللغوم ادلختلفةاللغة، كتوفَت احلوافز لتنمي

لراحة القلوب  العمل ة ىيمعجم اللغة اإلندكسية الكبَت معٌت اللعب يفجاء ك 
. كعند فتح اجمليب ك نيلور رمحوات، إف ٕٖاألدكات ادلعينة أك بغَت األدكاتباستختداـ 

يوجد  .ٖٖأك النشاط الذم يهدفو إجياد ادلهارة ادلعينة بطريقة شلتعة العملىي  ةاللعب
صفتاف يف اللعبة ىي توجد احلكم الواضح الذم البد أف يُفعل الالعب ك توجد 

 األىداؼ اليت ال بد أف تتم الالعب.
. ٖٗادلهارة اللغوية ا ألخذ الراحة ككظيفته يتب الاأللعا يى ةاللغوي اللعبةأما 

اللعبة اللغوية مفيدة يف تعليم اللغة العربية. غرض اللعبة اللغوية إلجياد الراحة ك ادلهارة 
كحة التسابقية ف الر اللغوية. اللعبة اللغوية تستطيع أف خترج الطاقة ادلوجودة كاملةن، أل

 .التالميذمازاؿ مغركسة لدم 
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كاأللعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تساعد كثَتا من الدارسُت على مواصلة 
 .ٖ٘تلك اجلهود كُمساَندهتا ك التخفيف من رُتْػَبة الدركس كجفافها

 كأما فوائد اللعب اللغوم منها:
 .التالميذبناء ادلنافسة السليمة بُت  .ٔ
 ليعرضوا تقدمهم جيدا. التالميذيدفع   .ٕ
 أف يشًتؾ يف عدة األلعاب. التالميذيدفع   .ٖ
 على التعاكين. التالميذتعّلم   .ٗ

 ك عوامل صلاح اللعب اللغوم منها:
 األحواؿ ك الظركؼ .ٔ
 نظاـ اللعب .ٕ
 احلاكم .ٖ

 (Aksi Kata) كلمة العمل.5
 (Aksi Kata)تعريف كلمة العمل  (أ 

ىي  استعاب ادلفرداتادلدرس لًتقية  هاية اليت ميكن أف يستخدمو من اللعبة اللغ
لعبة كلمة العمل ىي إحدل من لعبات . (Aksi Kata)كلمة العمل اللعبة عن  

لغوية يستخدمها ادلدّرسة لًتقّية استيعاب ادلفردات لدل التالميذ. ىذه اللعبة 
اقة أك السّبورة أك ادلطبوعةيف القراطس أك ادلعركضة يف باستخداـ البط

 ةقدر  كىدفها ليدّرب كفيها ادلفردات ادلتعّلقة باألنشطات اليومّية.الشاشة،
 فهم الكلمة كاستذكارىا أيضا.على  التالميذ
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 : هاهدف (ب 
لكلمة كاستذكارىا فهم اعلى  التالميذ ةقدر  ذه اللعبة ليدّربأف اذلدؼ ى

  ٖٙأيضا
 كلمة العملخطوات   (ج 

 أما خطوات ذلذه اللغبة :
 .(Aksi Kata) يكتب ادلدرس كلمة العمل .ٔ
 .بطاقة الوحدة التالميذيأخذ  .ٕ
 يف رسالة البطاقة.ق ماتشمل يطبب التالميذيأمر ادلدرس  .ٖ
 اآلخر. التالميذإىل ىذا العمل  الميذالت ينقلث  .ٗ

 (Aksi Kata)مثال تعليم المفردات باستخدام كلمة العمل  (د 
 يسمع -. مسع ٘  يتعلم –تعلم  .ٔ
 ينظف -. نظف ٙ  يناـ –ناـ  .ٕ
 يطب -. طب ٚ  يشم–شم  .ٖ
 ينظر -نظر  .ٗ

 استيعاب المفردات. 6
عٌت ادلتعلق باللغة العربية أف استيعاب ادلفردات ىو عملية إجراءة اإلنساف. كادل

. لذا، إف استيعاب ادلفردات ٖٛكادلفردات ىي كلمات ٖٚادلرء يستطيع أف يستخدـ اللغة.
عربية يف تركيب اجلملة لالتصاؿ شفويا كاف العلى استخداـ ادلفردات  لشخصقدرة ا
 أككتابيا
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. كالفهم ادلطابق عن اللغة ادلقدمة من ضركرم لتعبَت ادلعٌت ادلرجو يار ادلفرداتاخت
 ٜٖ خالؿ اللغة يؤثره الفهم ادلطابق عن ادلفردات ادلستخدمة.

 تعليم المفردات الخطوات في . أ
 : ٓٗادلفردات فهي فيما يلىكاخلطوات ادلهتمة هبا يف تعليم 

 مساع ادلفردات (أ 
 نطق ادلفردات (ب 
 . إجياد معٌت ادلفردات (ج 

 ٔٗ ، فيما يلى:إجياد معٌت ادلفرداتيف  اخلطواتكأما 
".تقدًن ادلفردات ادلعلمة مباشرة. ادلثل: يقّدـ ادلعلم ادلكتب فيقو  (ٔ  ؿ "َمْكَتبه
 تقدًن ادلصغر من ادلفردات ادلعلمة. (ٕ
إعطاء الصورة عن ادلفردات ادلعلمة، مثال، إف كاف ادلدرس يريد أف يعلم  (ٖ

 ادلفردة ادلتعلقة بالبقرة، فيقدـ صورة البقرة
 دتثيل ادلفردات ادلعلمة (ٗ
 تقدًن ترادؼ الكلمة (٘
 تقدًن مقابلة الكلمة (ٙ
 مفردة معلمة تقدًن التعريف لكل (ٚ
 ر ادلفردات.تكرا (ٛ
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مل يفهموا ادلفردات ادلعلمة باستخداـ اخلطوات السابقة،  التالميذإف كاف  (ٜ
 فتلك ادلفردات يًتمجها ادلدرس إىل اللغة األـ.

 قراءة ادلفردات (د 
 كتابة ادلفردات (ق 
 تركيب اجلملة. (ك 

 ث بة ادلفردات،يعٌت من كتا طوة الىت يستخدمها الباحث خطوة خامسةكاخل
 .ألخذ الكلمة بزيادة احلركؼ ادلناسبة يف الكلمة التالميذ يطلب الباحث

كينبغى للمدرس أف يعد ادلفردات ادلطابقة للطالب، فألجل ذلك ينبغى للمدرس 
  ٕٗأف يعتمد على ادلبادئ كادلعيار الواضح.

 فرداتتعليم الم المبادى في  . ب
كأما ادلبادئ ادلستخدمة يف تعليم ادلفردات إىل ادلتعلم غَت العرب فهي فيما 

 ٖٗيلى:
 : اختيار ادلفردات الىت كثر استخدامها. تفضل الكلمة شائعة االستخداـالتواتر  (ٔ

على غَتىا، مادامت متفقة معها يف ادلعٌت. تستشار فيها قوائم ادلفردات اليت 
 أجرت حصرا للكلمات ادلستعملة ك بينت معدؿ تكرار كل منها.

: اختيار ادلفردات الىت كثر استخدامها يف بالد العرب أل ليس يف بعض  التوزع (ٕ
 بالد العرب فقط.

فيدة أم الكلمات ادلستخدمة يف الناحيات ادلتاحية : اختيار الكلمة اخلاصة ادل (ٖ
ها. كاليت اخلاصة. تفضل الكلمة اليت تكوف يف متناكؿ الفرد جيدىا حُت يطلب
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يقاس ىذا بسؤاؿ الناس عن الكلمات اليت يستخدموهنا تؤدم لو معٌت زلددا. ك 
 يف رلاالت معينة.

درة. تفضل الكلمة : اختيار الكلمة األليفة كادلشهورة، كترؾ الكلمة النا األلفة (ٗ
اليت تكوف مألوفة عند األفراد على الكلمة ادلهجورة نادرة االستخداـ.  

 كاستخداـ مفردة "الشمس كالذكاء" كذلما نفس ادلعٌت.
طي عدة رلاالت يف كقت كاحد على تلك اليت الشموؿ : تفضل الكلمة اليت تع (٘

ة "البيت" أعم من  ال ختدـ إال رلاالت زلدكدة. ادلثاؿ : البيت كادلنزؿ، كلم
يف  يكلمة "ادلنزؿ". ك كانت بينهما فركؽ دقيقة إال أهنا فركؽ ال هتم الدراس

تغطي عددا أكرب من اجملاالت.  )بيت(دلستويات ادلبتدئة خاصة. إف كلمة ا
لننظر يف ىذه االستخدامات: بيتنا، بيت اهلل، بيت اإلبرة )البوصلة(، بيت ك 

 العنكبوت، بيت القصيد،...اخل.
. تفضل الكلمة اليت تشيع التالميذاألمهية : اختيار الكلمة الىت حيتاج إليها  (ٙ

حاجة معينة عند الدارس على تلك الكلمة العامة اليت قد ال حيتاجها أك 
 حيتاجها قليال.

ارنة بلغة أخرل. تفضل العركبة : اختيار الكلمات العربية كلو كانت فيو ادلق (ٚ
 ٗٗالتلفوف أك ادلذياع كراديو.مثال، اذلاتف ك عربية على غَتىا. الكلمة ال

 المفردات استيعابمؤشرات  . ج
 :34كأما مؤشرات االستيعاب يف تعليم ادلفردات فهي فيما يلي

 الصحيحة. على ترمجة ادلفردات التالميذيقدر  .ٔ
 على نطق ادلفردات الصحيحة. التالميذيقدر  .ٕ

                                                             
 النفس. ادلراجع, رشدم أمحد طعيمة44
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 على كتابة ادلفردات. التالميذيقدر  .ٖ
 على كضع الكلمة داخل اجلملة. التالميذيقدر  .ٗ

 معيار اختيار اللعبة اللغوية . د
عن معايَت اإلجرائي للعبة اللغوية  Mary Finocchiaroشرح مارم فينو خيارك
 :ٙٗيسيةئداخل فصوؿ اللغة بثالثة معايَت ر 

 .مرحية ك متنوعة إىل الدرسإضافة اللعبة  .ٔ
 زيادة فهم الدرسُت مفردة جديدة تزيد. .ٕ
 .تشجع الدرسُت على استخدـ مفردة جديدة .ٖ

 أهداف تعليم المفرادات العربية . ه
 ٚٗ أىداؼ تعليم ادلفرادات العربية، منها : أما

الفهم عما استمعوا إليو من قراءة بالقراءة ك  التالميذة اجلديدة إىل تعريف ادلفرد .ٔ
 ادلدرس أك من الشريط.

االستماع إىل قراءة ادلدرس أك الشريط حىت يستطيعوا أف يذكركا  التالميذتدريب  .ٕ
 صحيحا.ادلفردات جيدا ك 

 معاىن ادلفردات ادلدركسة. التالميذإفهاـ  .ٖ
 يف استعماؿ ادلفردات شفهيا ك كتابيا. التالميذتدريب  .ٗ
 داخل اجلمل ةكضع ادلفردات الوظيفييف  التالميذتعويد  .٘
ادلدرسة ادلتوسطة  من الصف الثاىن ما اذلدؼ ىف تعليم مفردات اللغة العربية ىفأك 

 فيما يلى:فاإلسالمية 
 ليكوف التالميذ يستطعوف ترجيم ادلفردات .ٔ

                                                             
 .ٛٗص.  ,ادلرجع السابق ,ى عبد العزيزناصف مصطفٙٗ

47
 Syaiful Mustofa,  Loc. Cit. 
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 الميذ يستطعوف نطق ادلفرداتليكوف الت .ٕ
 ليكوف التالميذ يستطعوف كتابة ادلفردات .ٖ
 ليكوف التالميذ يستطعوف كضع الكلمة داخل اجلملة .ٗ

 كيفية استيعاب المفردات . و
كيفية استيعاب ادلفردات ىناؾ كسائل متعددة تستخدـ يف تقدًن ادلفردات التالميذ 

 48األجنيب يف ضوء ادلستويات التعليمية :
األلعاب اللغوية : ىي اسًتاتيجيات معينة تستخدـ يف تعليم مهارات اللغة  .ٔ

ى أسس علمية مدركسة, كاضحة ترتكز علكتعلمها, كتكوف مبنية على خطة 
كتؤدم دكرا مهما يف عرض ادلهارات كادلفاىيم األساسية, كنقلها كتبسيطها 
كربطها باحلياة, إذ تعطي عملية التعليم معٌت حقيقيا يؤدم إىل حتقيق 

 شودة.األىداؼ ادلن
الًتادؼ : كيلجأ إليها ادلدرس عندما يكوف التالميذ قد بٌت كفاية معجمية  .ٕ

عٌت الكلمة مبرادفها, كذلك مثل : طالب كتلميذ, ك)أستاذ جيدة, فيفسر م
ىذه الطريقة إكساب ادلتعلم مزيدا من الثقة بالنفس,  كمعلم(, كالقصد من

 استعاف بغَتىا. كتشجيعو على استعماؿ ادلفردات, فإذا ماضلت عنو إحداىا
 التضاد : كىي مرحلة أكثر تقدما من الًتادؼ, ألهنا دتثل مستول أرقى من .ٖ

تُت بعالقة التضاد, كذلك مثل : )قريب كبعيد(, التفكَت يربط بُت الكلم
 ك)كبَت كصغَت(.

احلقوؿ الداللية : كادلقصود بذلك تنظيم عدد من الكمات يف سياؽ كاحد  .ٗ
جامع يدؿ على حقل معريف زلدد, كذلك مثل : الفواكو كاخلضراكات, 

                                                             
)مكة ادلكرمة : معحد اللغة العربية جبامعة أـ دليل عمل يف إعداد ادلواد التعليمية لربامج تعليم العربية, , رشدم أمحد طعيمة 48

 ٔٛٔ(, ص. ٜ٘ٛٔالقرل, 
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من ذلك كلو تنمية قدرات رفة : الكتاب كاجلريدة, كغاية القصد ككسائل ادلع
ادلتعلم على الربط فكريا بُت ادلفردات اليت تنتمي إىل حقل كاحد, كلعل ذلك 
ينتهي إىل تبُت كجوه الشبو ككجوه االختالؼ بُت ثقافتو كالثقافة العربية من 

 حيث النظر إىل ادلوجودات.
ا عن الشواذ ىنا الكلمات اخلارجة يف تصنيفه تعرؼ الشواذ : كادلقصود با .٘

سائر الكلمات يف اجملموعة نفسها. كتتكامل ىذه الطريقة مع طريقة احلقوؿ 
الداللية كتنبٍت عليها, كذلك أف قدرة ادلتلم على تصنيف ادلفردات يف حقوؿ 

تساعده على تبُت الكلمات الشاذة كاستبعادىا, كمن ذلك مثال : داللية 
 تفاح, برتقاؿ, موز, خيار.

ك باستعماؿ دترينات تتمة الفراغ, حيث يطلب إىل ادلعٌت السياقي : كذل .ٙ
 التالميذ ملء الفراغ بكلمة تكتسب داللة جديدة من السياؽ.

ورة : كال سيما يف ادلعاين احملسوسة غَت اجملردة اليت ال حتتاج إىل استخداـ الص .ٚ
 عناء كبَت لتعرفها, كتستخدـ ىذه الطريقة يف ادلرحلة األكىل من التعليم.

 ائيهوم اإلجرفمال .ب 
فعاؿ لًتقية استيعاب ادلفردات يف الفصوؿ الدراسية فيقاـ  علمادلاسًتاجتية ليكوف 

 ٜٗالباحث باسًتاتيجية الفعالية كما يلي:
 االستعداد .ٔ

  صياغة ادلناىج -
 مية العامةيحتديد األىداؼ التعل -
 مية اخلاصةيحتديد األىداؼ التعل  -

                                                             
49
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 مية كأدكاهتا ادلناسبةيختار النماذج التعلإ -
 ميحتديد طريقة التقي -
 حتديد بدأ التعليم -
 ختيارإالقراءة ادلطلوبة ك حتديد  -
 استيعاب ادلواد اليت ستلقى  -
 كتابة اخلالصة -

 اإلجراءت .ٕ
 الوصوؿ يف الوقت احملدد -
 التالميذحتفيز  -
 إنشاء التواصل اجليد -
 التعلمية اجليدة كادلتنوعة  استخداـ الوسائل -
 استخداـ النماذج التعلمية اجليدة كادلتنوعة -
 كتابة اخلالصة -

 التقييم .ٖ
 إعتماد على األىداؼ التعلية ادلقررة. -

سًتاتيجية كما ذكر يف الكتابة السابقة تصور يف اخلطوات العمالية كمجيع ا
 ث الورقة التقييمية العمالية التعليميةيستخدـ الباح ميهاكلتقو يف ادلالحق.  (RPP)التعليمية 

 .كرقة ادلالحظةأك يسمى 
 األنشطة التمهيدية (1

  .معا ك الدعاء بالسالـ تح ادلدرس الدرسيف .ٔ
 يقدـ ادلدرس أىداؼ تعليم ادلادة السابقة. .ٕ
 يقدـ ادلدرس أىداؼ تعليم ادلادة اجلديدة. .ٖ
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 األنشطة األساسية (2
 .إىل اجملموعات التالميذ يقسم ادلدرس .ٔ
 .ادلدرس ادلفردات مرة اك ثالث مراتأ يقر  .ٕ
مرة اك ثالث مرات حىت عن تلك ادلفردات قراءة ادلدرس  التالميذيقلد  .ٖ

 تلك ادلفردات. التالميذيستوعب 
 .احداد فو حاك  الوكيل من كل رلموعة أف تتقدـ إىل األماـ درسيأمر ادل .ٗ
ماتشمل  التالميذ قيطبث يأخذ بطاقة أف  من اجملموعات الوكيل درسيأمر ادل .٘

 .يف رسالة البطاقة
 .كل من أعضاء اجملموعة خترص ادلفردة ادلقصودة .ٙ

 األنشطة الخاتمة (3
 لتقوًن.بايقـو ادلدرس  .ٔ

 الدراسة السابقة .ج 
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدـ كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية 

قاـ بو كحدا السابقة فهي البحث  ل قاـ بو الباحث. كأما الدراسةلذكلتأكيد البحث ا
سًتاتيجية لعبة "اتِّصاؿ الكلمة السريع" فعاؿ لًتقية استيعاب ادلفردات فضل فجر عن ا

العربية لدل طالب مدرسة دار العلـو ادلتوسطة الدينية ادلتكاملة بدكرم مبنطقة بنكاليس.  
 داللة درجة كمن ٘% داللة درجة يف "Tt" ؿاجلدك  منأكرب  ٚٔ.٘كما دؿ عليو أف 

إسًتاتيجية لعبة "اتِّصاؿ  أفّ  على تدؿ كىذه. مقبولة     ك  مردكدة    يعٌت ،ٔ%
الكلمة السريع" فعاؿ لًتقية استيعاب ادلفردات العربية لدل طالب مدرسة دار العلـو 

 ادلتوسطة الدينية ادلتكاملة بدكرم مبنطقة بنكاليس.
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لًتقية كلمة العمل فعالية استخداـ لعبة  ل يبحث عنو الباحث كالبحث الذ
كنبارك. كأما بدار احلكمة يف ادلدرسة ادلتوسطة  التالميذاستيعاب ادلفردات العربية لدل 

كلمة  لعبةفعالية استخداـ  كىذا البحث يعٍت يرّكز الباحث يف فرؽ بُت البحث ادلذكور
 ىذا البحث مل يقم أحد بالبحث من قبل. لًتقية استيعاب ادلفردات العربية، العمل

 
 الفرق والمعادلة بين البحث الذي قام به الباحث والبحث الذي قام به وحدا فضل فجر

 وحدا فضل فجربحث قام به  بحث قام به الباحث  الرقم
 Aksi)كلمة العمل   اسًتاتيجيةفعالية  ٔ

Kata). 
"اتِّصاؿ الكلمة  سًتاتيجية لعبةفعالية ا
 .السريع"

لًتقية استيعاب ادلفردات العربية لدل  ٕ
 .التالميذ

لًتقية استيعاب ادلفردات العربية لدل 
 .التالميذ

دار احلكمة يف ادلدرسة ادلتوسطة  ٖ
 كنبارك.ب

درسة دار العلـو ادلتوسطة الدينية يف ادل
 .ادلتكاملة بدكرم مبنطقة بنكاليس

 
 والفرضياتهالبحث  إفتراضات .د 

 البحثتراضات اإلف .1
 .سلتلف التالميذاستيعاب ادلفردات لدل  (ٔ
 .عدة العوامل تؤثر عليو التالميذاستيعاب ادلفردات لدل  (ٕ
 .استيعاب ادلفردات العربيةستخدمة لًتقية ادل كلمة العملكىناؾ   (ٖ
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 الفرضيات البحث  .2

 (Aksi Kata)بتنفيذ اسًتاتيجية كلمة العمل  التالميذاستيعاب ادلفردات لدل إذا  

Ha  : اسًتاتيجية كلمة العمل(Aksi Kata)  لًتقية استيعاب ادلفردات العربية فعالة
 كنبارك.بدار احلكمة يف ادلدرسة ادلتوسطة  التالميذلدل 

Ho  : اسًتاتيجية كلمة العمل(Aksi Kata)  لًتقية استيعاب ادلفردات غير فعالة
 كنبارك.بدار احلكمة يف ادلدرسة ادلتوسطة  التالميذالعربية لدل 

 


