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 الفصل الثاني 
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري .أ 
 تعريف الفعالية. ١

الفعل  معٌت الفعالية ىي جاء يف ادلنجد أن.15كلمة "الفعالية" من كلمة "فعال"
 17والفعالية ىي النافذ، ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.  16احلسن، كرمي، ويستعمل اجلَت.

أي شئ الذي فيو تأثَتة )عاقبة، وأما يف معجم اللغة اإلندونسية الكبَت معٌت الفعالية ىي 
 ،ة تتعلق بتنفيذ كل العمل الرئيسي. الفعاليٛٔأثر و االنطباع( وُتحَصِّل على النتيجة

. مث قال أن الفعالية تتعلق ٜٔواشًتاك األعضاء ،وسريع الوقت ،صول إىل األىدافوالو 
 بادلقارنة بُت درجة الوصول إىل األىداف وبُت اخلطة ادلعدة من قبل تعلقة قريبة.

 أما معيار فعالية التعليم كما يلى : 
 عن منهج التعليم جيدا التالميذيقتدر  .ٔ
 ادلادة يحتعلمو مناسبة يف الكتاب  التالميذيستطيع أن يتقن  .ٕ
 وادلدرس ليؤدي التعليم النشاط التالميذحضور  .ٖ
 20إرتفاعا التالميذنتيجة التعلم أو قيمة  .ٗ

 
                                                           

 ٕٗٗ، ص. عريب-منور قاموس ادلنور اندنيسيزلمد فَتوز و امحد ورسون ، ٘ٔ
  ٕٜ٘، ص. ادلرجع السابقلويس معلوف،   ٙٔ
 ٜٛ٘، ص. ، نفس ادلرجعلويس معلوف ٚٔ

18
 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op. Cit., hlm. 219. 

 
19

 E Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi, 

(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 3002), hal. 83 
20

 Jj. Hasibuan, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 82 
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إن مقياس الفعالية يعرف من عدد التالميذ الذين حصلوا على ىدف 
 الوقت ادلعُت. وأما مدى مقياس الفعالية فهو فيما يلى: يفالتعلم 
 فعال% :  ۱ٓٓ -%  ٙٚ
 % : كايف ٘ٚ -%  ٙ٘
 % : ناقص ٘٘ -%  ٓٗ
 21% : غَت فعال ٖٙ -%  ٓ

 اصلة ادلرجوة باحلاصلة ادلعينة.الفعالية وجود العالقة بُت احل
 

التعليم الطريقة. ٢  

ما تتضمو عملية التعليم سواء   الطريقةقال زلمود الكامل الناقة معٌت 
وأما التعليم ىو عملية تفاعل  ٕٕكانت تعليم علوم أو رياضيات أم موسيقيات.

األساليب  التالميذالتعليم مبفهمها الواسع تعٌت  الطريقةبُت ادلعلم وادلتعلم. إذا 
اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملال اخلارجي للمتعلم من أجل ُتقيق أىداف تربوية 

عربية التعلم اللغة العربية كيفية مستخدمة لتقدمي مواد اللغة ال الطريقةإذا  ٖٕمعينة.
 24ليتيسر التالميذ قبوذلل واستعاهبا جيدا ومرحيا.

التعليم ادلختارة يصبح ىدف التعلم فعاال. ينبغى  الطريقةوكلما تناسبت 
 التعليم فيما يلى:  الطريقةللمدرسة أن يهتم األحوال التالية عند اختيار 

                                                           
21

 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 1986), 

hlm. 251 
22

 ٘ٗ، )شللكو السعودية: جامعة أم القرى(، ص. تعليم اللغة العربية للناطقُت يلغات أخرزلمود كامل الناقة،  
(، ص. ٕٗٔٓ(، )رللة علمية زلكمة للًتبية والدراسات اإلسالمية، ادلباشرة وتنقيذىا يف التدريس طريقة تدريس اللغة العريبة )الطريقةذوالكفل،  ٖٕ

ٕٕٗ 
24

 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2011), 

hlm. 72 
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 . اذلدف ادلطلوب۱

 . احلالة وخصائص التالميذٕ

 . صفة ادلادة الدراسيةٖ

 . جتهيز التسهيالت والوسيلةٗ

 . مسامهة التالميذ٘

 التدريس فيما يلى: الطريقةوأما وظائف 

 التعليم ألة الدافع اخلارجى الطريقة. ۱

 التعليم وظيفتها كإسًتاتيجي التعليم الطريقة. ٕ

 25التعليم ألة للوصول إىل ىدف التعلم الطريقة. ٖ

 

السمعية الشفوية الطريقة. ٣  
السمعية الشفوية الطريقة( خلفية ۱  

السمعية  الطريقةادلباشرة معا، و  الطريقةرد فعل  الطريقةجاءت ىذه 
اللغوية. وكان إمسها أول  الطريقةالشفوية و  الطريقةالشفوية مسمّيات أخرى مثل 

تعليمية العسكورين األمركيُت،  يفما ظهرت أسلوب اجليش ألهنا إستخدمت 
مهمات خارج بالدىم بعد احلرب العادلية  يف حيتاجون لغة األجنبية إلرساذلم

 ٕٙ. ۱ٜٖٗسنة  يفالثانية 
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 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva 

Press, 2012), hlm. 160 
ٕٙ

 ٖٕ، ص: )۰۰۰ٕعمان: دار الفالح، (، أساليب تدريس اللغة العربيةزلمد علي اخلويل،  
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سنوات األخَتة تزداد بُت الدول، وانتشرت برامج اإلذاعة والتلفزون  يف
واتسعت ادلسرعات وادلعونات الفنية وكثرت عملية التبادل الثقايف والعلم بُت 
الدول شلا أدى أسلوب زيادة إىتمام الناس بتعليم لغت أخرى غَت لغاهتم 

سان قادرا على اإلتصال الوطنية. ولقد أد اإلىتمام اجلديد ادلزياد بأن يكون اإلن
هتدف  الطريقةباللغة األجنبية إىل صياغة مصطلح السمعي الشفوي ليطلق على 

إىل إتقان مهارة اإلستماع والكالم أوال كأساس إلتقان مهارة القراءة والكتابة 
تعبَت مهَت وغامض وصعب النطق إقًتاح  aural-oralثانيا. ودلا وجد أن تعرب  

 ٕٚ.الطريقةيطلق على ىذه ل audio-oral   مصطلح
 السمعية الشفوية الطريقة( تعريف ٢

االستماع والنطق مث  تفضل مترين الطريقةالسمعية الشفوية ىي  الطريقة
 28القراءة مث الكتابة ألن بداية اللغة النطق.

أن اللغة النطق. فلذا أن تعليم اللغة يبدأ من عملية  الطريقةافًتاض ىذه 
استماع أصوات اللغة إما داخل الكلمة أم داخل اجلملة مث نطقها، قبل دراسة القراءة 

. ولذلك، الطريقةىذه  يفعّلم اللغة وال تعّلم عن اللغة، ىى األسس األّول   والكتابة.
 29يس نشاط التعليم قواعد اللغة.دراسة اللغة العربية جتب أن تبدأ بنشاط اللغة، ل

 
 السمعية الشفوية الطريقة( خصائص ٣

 السمعية الشفوية فهي فيما يلى: الطريقةوأما خصائص 

                                                           
ٕٚ

 ٛٛص:  ،لوف جيت ،زلمود كامل الناقة 
28

 Zulkifli, Loc.Cit, hlm. 28 
29

 Pangadilan Rambe, Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat Dasar, (Pekanbaru: Adefa 

Grafika, 2015), hlm. 130 
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 .ادلهارات اللغوية األربعاستيعاب  الطريقة. إن ىدف تعليم ىذه ۱
 مبدوئة من االستماع، الكالم، القراءة مث الكتابة. الطريقةتعليم ىذه .ٕ
 الكلمة األجنبية حوار.. منوذج ٖ
الكلمات سة. وىذا التمرين على حسب . كيفية استيعاب منوذج الكلمة بادلمار ٗ

 التقوية(. -االستجابة -التالية )ادلثَت ادلتقاطعة
. ادلفردات ادلعرضة زلدودة وترتبط بالنص دائما أى أن تلك ادلفردات ال تقوم ٘

 بنفسها.
ليستفيدىا ادلتعلم، وكيفية تعليمها بتقنية ادلظاىرة، . وتعليم نظام األصوات منظم ٙ

 التقليد، ادلقارنة، التقابل وغَتىا.
. وتعليم الكتابة جزء من تعليم الكالم أى أن درس الكتابة يتكون من منوذج ٚ

 الكلمة وادلفردات.
 . إمهال الًتمجة. واستخدام اللغة األم على حسب احلاجة إليها للتوضيح.ٛ
عد ال تعلم للمرحلة األوىل. وتعليم القواعد ىنيهة، وتعليمها مبدوء . ودرس القواٜ

 من السهلة إىل الصعبة.
. واختيار ادلادة يعتمد على النموذج الذى على التفريق بُت تركيب اللغة ۰ٔ

األجنبية واللغة األم. وضلتاج إىل ُتليل األخطاء دلعاجلة األخطاء العامة لدى 
 التالميذ.

 خطاء استجابة التالميذ.. االبتعاد عن ٔٔ
 . موقع ادلدرس مركز نشاط التعليم، ويستجيب التالميذ ما يبلغو ادلدرس.ٕٔ
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 30. استخدام ألة ادلسجلة، معمل اللغة والسمعية البصرية الضرورية.ٖٔ
 

 السمعية الشفوية  الطريقة( خطوات استخدام ٤
 السمعية الشفوية فهي فيما يلى: الطريقةو أما خطوات تقدمي 

. تقدمي احلوار القصَت. ويقرأه ادلدرس متكررا، ويستمع التالميذ قراءة ادلدرس ۱
 بدون النظر إىل النص.

. التكرير وحفظ احلوار. يكرر التالميذ قراءة ادلدرس كلمة فكلمة وحيفظون تلك ۲
 ادلفردات. وىذه التقمية تقنية التكرير واحلفظ.

 تقدمي منوذج الكلمة الصعبة تقنية تكريرية. يف. والتقنية ادلستخدمة ٖ
 . تقدمي احلوار متناوبا أمام الفصل.ٗ
 31. تركيب اجلملة على حسب ادلادة ادلتعلمة.٘
 

 السمعية الشفوية الطريقة في( التمييز ٥
. احلث على تنمية قدرة التالميذ على إكتساب ادلهارات اللغوية وال سيما ۱

 وار.حفظ ادلفردات واحل يفادلهارة 
. احلث على تنمية قدرة التالميذ على تركيب مجل صحيحة وفقا على ٕ

 التمرينات الىت أمر هبا ادلدرس التالميذ.

 تالميذ على عملية التعليم موجبة.. التعليم مريح وشلتع وإستجابة الٖ

 أنشطة التالميذ اتباع عملية التعليم موجبة.. ٗ
                                                           

30
 Zulkifli, Op.Cit, hlm. 31-33 

31
 Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit., hlm. 48 
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 السمعية الشفوية الطريقة في( الضعف ٦

استجابة التالميذ ميكانيكية وكان التالميذ ال يعرفون معاىن الكلمات الىت . ۱
ينطقون هبا ويفكرون كثَتا من ادلعاىن تلك الكلمات وىذه احلالة جترى مدة 

 عدة شهور حىت يشعر التالميذ بادلمل.

. ال يقدر التالميذ على االتصال بالطالقة إال إذا كانت الكلمات مستخدمة  ٕ
 ل الفصل.تدريبات داخ

. ال يفهم التالميذ معاىن ادلفردات الىت نطق هبا ادلعلم، ألهنا مأخوذة من النص ٖ
معاىن كثَتة، وفقا على موقعتها على موقعتها  ادلفرداتادلدروس و ألن لكل 

 داخل اجلملة.

 التالميذ يستجيبون هتيج ادلدرس. . نشاط التعلم داخل الفصل غامض ألنٗ

وال يؤمر ادلدرس التالميذ بالتفاعل شفهيا كان أو كتابيا قبل استيعاب  .٘
تكلمهم يوميا. وكانت  يفاستخدام اللغة العربية  يفالنماذج حىت خيافوا على 

متارن اللغة منابلة غَت نصوصية وغَت ظاىرية ويشعر التالميذ بالصعوبة عند 
 32تطبيقها داخل النص اتصاليا.
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 Ibid, hlm. 33-34    
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. وسيلة التعليم٤  

 التعريف  ( أ

استخدام الوسائل التعليمية: تقدم أن ُتدثنا عن جدوى استخدام الوسائل 
توضيح  يفعملية التعليم اللغوى وما ذلا من أثر  يفالتعليمية والتقنيات اجلديدة 

 33احلقائق وإثارة شوق التالميذ إىل التعلم.
ا ومعناى mediusإن كلمة "الوسيلة" مشتقة من اللغة الالتينيو" مبعٌت 

 34حرفيا وسيط أو ملقي.
وسيلة التعليم ىي ما تستخدم إللقاء ادلعلومات )ادلادة الدراسية( حىت 

التعلم  يفتستطيع أن هتيج االىتمام والرغبة والدافعية والتفكَت وإحساس التالميذ 
لتقدمي ادلادة  مدرسةفالوسيلة ألة استخدمها  35للوصول إىل ىدف التعلم ادلعُت.

تقدم ادلادة الدراسية.  يف مدرسةالدراسية. ألنو وظيفة الوسيلة التعليمية دلساعدة 
  36والوسيلة التعليمية تؤثر صلاح عملية التعليم.

 معايير اختيار الوسائل التعليمة ( ب
إن اختيار الوسائل التعلمية ليس باألمر السهل و واألشياء ادلهتمة هبا 

 ٖٚاختيار الوسيلة التعلمية، كمايلي: يف
 األىداف الًتبوية اليت ُتققها الوسيلة إذا قورنت بالوسئل األخرى .ٔ

                                                           
33

  ٖٙٗ، ص. (م ۹ٖٛٔ، دار ادلعرفة :القاىرة)، طرق تدريس اللغة العربية و الًتبية احلديثةرثدى خاطر،  دمزل 
34

 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2010), hlm. 3 
35

 Abdul Hamid, dkk, Op. Cit., hlm. 168-169 
36

 M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 

2011),  hlm. 25 
 .٘ٗٔ(، ص. ٕٛٓٓ،)اخلرطوم: الدار العادليبغَتىا،تعليم اللغة العربية للناطقُت عمر الصديق عبد اهلل، 37
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الوقت واجلهد اللذان يتطلبهما استخدام الوسيلة من حيث احلصول عليها  .ٕ
واالستعداد الستخدامها وأسلوب استخدامها وكيفيتو، وذلك إذا ما قورنت 

 بوسائل أخرى ُتقق نفس العرض
أثر الوسيلة يف التشويق وإثارة اىهتمام الدراسُت وما ديكن ان تتثَته من  .ٖ

 نشاطات ذلا مضامينها وتطبيقتها التتعليمية
و إمكانية استخدامها من جانبهم على  التالميذمناسبة الوسيلة دلستويات  .ٗ

ضلو خيدم أغراض التعلم دون أن يكون يف ذلك خطورة من جراء استخدام 
 أو تشغيلها.

استخدام الوسيلة  يفسبة إىل اختيار الوسيلة السابق يسهل ادلدرس بالن
أداء واجبتو. وتلك الوسيلة ينبغى أن يكون استخدامها  يفويسهل ادلدرس 

 ٖٛبيان ادلادة الدراسية. يف
 أهداف الوسائل التعليمة ( ج

 :ٜٖأما من فوائد وسيلة تعليم اللغة العربية مبا يلي
 و ترغبة يف التعلم.تنمي يف ادلتعلم حب االسِتْطالع  .ٔ
 تشوق ادلتعلم للتعلم و تزكي نشاطو يف قاعة الدرس. .ٕ
 تدفع ادلتعلم للتعلم بواسطة العمل و ترغبة يف التعليم. .ٖ
 تيسر و تسهل عملية التعليم. .ٗ
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 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran Penggunaan dan Pembuatannya, 

(Bandung : Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-9, 2010), hlm. 4-5. 
 .ٛٗٔص.  ادلرجع السابق،عمر الصديق عبد اهلل،   39
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  أقسام الوسائل التعليم اللغة العربية د(

عن مقاِيس القدرة و  ٕٛٓٓسنة  ٕنية رقم لدىيف نظام وزير الشُّؤحوِن ا
احملتوى الًتبية اإلسالمية و اللغة العربية أن ىدف تعليم اللغة العربية ىو تطوير 

على اإلتصال باللغة العربية من ناحية اللسان و الكتابة اليت تشتمل  التالميذقدرة 
 .ٓٗةفيها ادلهارات اللغية و ىي اإلستماع و الكالم و القراءة و الكتاب

 أما وسيلة التعليم يستعمل يف أربعة ادلهارات يف اللغة العربية مبا يلى:  
 وسيلة التعليم اإلستماع  .ٔ

اإلستماع عملية تقبل مجَع الصوت اليت يتضمن يف ادلفردات، أو 
 ٔٗاجلملة ذلا معٌت معلقا من كلمة قبلو. يف موضوع معُت. 

 الوسائل يحستعمل يف تعليم اإلستماع بينها : 
 مذياع  . أ

 مسِحلة  . ب
 فيلم . ت
 تلفاز  . ث
 شبكة اتصال . ج
 اللعبة . ح

 وسيلة التعليم الكالم .ٕ
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Acep Hermawan, Op. Cit., hlm. 57. 
41

 M.Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 

2012), hal. 40 
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أن التكلم مهارة األويل مهمة يف تعليم اللغة. و أن التكلم  
 نشاط اللغة للمستعمل اللغة هبدف يفشي القول لسانا.  

 الوسائل يحستعمل يف تعليم الكالم بينها :
 محلَصق . أ

 ساعة احلائط   . ب
 فيلم  . ت
 شبكة اإلتصال . ث
 اللعبة . ج

 وسيلة التعليم القراءة  .ٖ
أن القراءة مهارة إنِتهاز ادلعٌت يف رمز الصوت مكتوبا على نظام 

 الوسائل يحستعمل يف تعليم القراءة بينها : ادلتأِكد.
 بطاقة التعليم  . أ

 سلترب اللغة   . ب
 إنزالق . ت
 شبكة اإلتصال   . ث
 اللعبة  . ج

 وسيلة التعليم الكتابة .ٗ
الوسائل أن الكتابة ينظم اخلاطر وادلعرفة مث يبّلغ يف رمز احلروف. 

 يحستعمل يف تعليم الكتابة بينها :
 كلمات ادلتقاطعة  . أ
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 صورة  . ب
 شبكة اإلتصال  . ت
 البطاقة   . ث
 اللغبة . ج

 
 الكلمات المتقاطعة  .٥

 تعريف الكلمات المتقاطعة . أ
الكلمات ادلتقاطعة ىي لعبة فكرية، ذىنية، تتكون من عدة 

أسود وأبيض على شكل جدول حيوى أعمدة وصفوف من مربع 
و ىذه اللعبة " الكلمات ادلتقاطعة"  هتدف إىل  ٕٗادلربعات الفارغة.

صلاح التالميذ يف إستيعاب ادلفردات سريعا و منطقيا و مناسبا شلا قرره 
وادلادة ادلستخدمة سلتارة على حسب أىداف  ٖٗادلنهج التعليمي.

 44التعليم.
 تاريخية عن الكلمات المتقاطعة  . ب

 Tell Me When) كتاب  يفأبرار الكلمات ادلتقاطعة وبداية 

Scince and Technology) ٖٜٔٔالتاريخ الواحد و عشرين ديسمبَت  يف 
 Arthurالىت ينظفها   الكلمات ادلتقاطعة. و New York Worldجريدة  يف

Winn الصفحة اإلضافية لطبعة يوم األحد. وذات وقت،  يف. مث تطبع
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 http://ٖٔ/ٓٔ/ٕٓٔٚ  ويكيبيديا، ادلوسوعة احلرة -كلمات متقاطعة  .html 
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 Imam Asrori, Op.,Cit hlm. 184 
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  M. Khalilullah,Op.,Cit.hlm. 127 
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وذلك التمثيل ما يتكون من  Magic Square  يتذكر التمثيل عند صغره
متثيل الكلمات من حيث أن الالعب ينبغي لو أن يركب الكلمة لتكون 
أفقية ورأسية حىت أصبحت صندوقا واحدا. الكلمات ادلتقاطعة خاصة 

     ٘ٗتلك اجلريدة. يفثابتة 
 خطوات تنفيذ لعبة الكلمات المتقاطعة فيما يلى : . ت

كيفية تطبيق الكلمات ادلتقاطعة وسيلة للتعلم، وخاصة تعلم 
 مفردات اللغة العربية، وىي:

 الكلمات ادلتقاطعة. ادلكتوبة عليها ورقةال التالميذكل   مدرسةتعطى  (ٔ
 الوقت احملدد.يف  الكلمات ادلتقاطعة  متأل التالميذكل  (ٕ
 .أ نتيجتها متبادلةقر ي التالميذكل  (ٖ
 .التالميذكل  النتيجة العمل مدرسةتصّحح  (ٗ
  .الفائزة التالميذجائزة  مدرسةتعطى  (٘

 مزايا وسيلة الكلمات المتقاطعة و عيوبها . ث
ل التعليمية مزايا و عيوب، وكذلك وسيلة الكلمات لكل الوسا

 ادلتقاطعة.
 . ومن مزاياىا فهي فيما يلي :ٔ

 ىذه اللعبة أقصر من الوسيلة األخرى.  . أ
 إجابة األسئلة وُتليلها. يف التالميذتدرب   . ب

                                                           
45

 M. Khalilullah, teka-teki silang sebagai media dalam pembelajaran bahasa arab, 

Jurnal pemikiran islam AN-NIDA’ Pekanbaru, Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau, 2012, Vol. 37, hlm. 33 
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 العملية التعليمية. يفج. إجتناب ادلمل 

 . ومن عيوهبا فهي فيما يلي :ٕ
لكل إجابة الكلمات ادلتقاطعة أحرف متتابعة. وإذا ال  . أ

يستطيعون أن جييبوا كل األسئلة فيشعروا باخلجل. وكان ىذا 
 يؤثر على إجابتهم الىت كانت أحرفها متعلقة.األمر 

 يعطيها ادلدرس إليهم يف اخر  الطريقةومع ذلك، كانت ىذه  . ب
 بعد الدراسة. التالميذالتعليم ليقوم بالتقومي دلعرفة فهم  . ت

 
 اإلستيعاب المفردات. ٦

معجم اللغة  يفاستخدام ادلعرفة كما كتب  يفستطاعة اإلستيعاب ىو الفهم واإل
أن يستوعبوىا  تالميذمن عناصر اللغة الىت البد لل  ادلفردات ٙٗاألندونيسية الكبَت.

ينبغى لنا أن نعرف أن مفردات اللغة العربية  ٚٗللحصول على مهارة اإلتصال بتلك اللغة.
 أندونيسيا تنقسم إىل ثالثة أقسام بالنظر إىل صعوبتو : يف التالميذلدى 

السهلة، وىي الكلمات ادلشاهبة باللغة األندونيسية مثل : علماء وكتاب . ادلفردات ٔ
 وكرسي وغَت ذلك.

. ادلفردات غَت صعبة، ولو كانت غَت مشاهبة األندونيسية، مثل : ادلدينة وسوق ٕ
 وذىب وغَت ذلك.

 . ادلفردات الصعبة، بالنظر إىل أشكاذلا ونطقها مثل : تطهر و استوىل وغَت ذلك. ٖ
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 : ٛٗادلهتمة هبا يف تعليم ادلفردات فهي فيما يلى واخلطوات
 مساع ادلفردات (ٔ
 نطق ادلفردات (ٕ
 ٜٗ:و أما اخلطوات يف إجياد معٌت ادلفردات، فيما يلى .إجياد معٌت ادلفردات (ٖ

تقدمي ادلفردات ادلعلمة مباشرة. ادلثل: يقّدم ادلعلم ادلكتب فيقول  -أ 
 "َمْكَتٌب".

 تقدمي ادلصغر من ادلفردات ادلعلمة. -ب 
إعطاء الصورة عن ادلفردات ادلعلمة، مثال، إن كان ادلدرس يريد  -ج 

 ادلتعلقة بالبقرة، فيقدم صورة البقرة دلفرداتأن يعلم اال
 متثيل ادلفردات ادلعلمة -د 
 تقدمي ترادف الكلمة -ه 
 تقدمي مقابلة الكلمة -و 
 معلمة ادلفرداتتقدمي التعريف لكل  -ز 
 تكرير ادلفردات. -ح 
مل يفهموا ادلفردات ادلعلمة باستخدام اخلطوات  تالميذإن كان ال -ط 

   السابقة، فتلك ادلفردات يًتمجها ادلدرس إىل اللغة األم.
 قراءة ادلفردات (ٗ
 كتابة ادلفردات (٘
 تركيب اجلملة. (ٙ
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 كتابة ادلفردات،يعٌت من   خامسةخطوة  ةستخدمها الباحثتطوة الىت واخل
 .ألخذ الكلمة بزيادة احلروف ادلناسبة يف الكلمة التالميذ ةطلب الباحثت مث

، فألجل ذلك ينبغى تالميذدرس أن يعد ادلفردات ادلطابقة لوينبغى للم
وأما ادلبادئ ادلستخدمة يف  50للمدرس أن يعتمد على ادلبادئ وادلعيار الواضح.

 51تعليم ادلفردات إىل ادلتعلم غَت العرب فهي فيما يلى:
ادلفردات الىت كثر استخدامها. تفضل الكلمة شائعة التواتر: اختيار  .ٔ

االستخدام على غَتىا، مادامت متفقة معها يف ادلعٌت. تستشار فيها قوائم 
ادلفردات اليت أجرت حصرا للكلمات ادلستعملة و بينت معدل تكرار كل 

 منها.
التوزع: اختيار ادلفردات الىت كثر استخدامها يف بالد العرب أى ليس يف  .ٕ

 الد العرب فقط.بعض ب
ادلفيدة أي الكلمات ادلستخدمة يف  اإلسالميةادلتاحية : اختيار الكلمة  .ٖ

. تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدىا حُت اإلسالميةالناحيات 
يطلبها. واليت تؤدي لو معٌت زلددا. و يقاس ىذا بسؤال الناس عن 

 الكلمات اليت يستخدموهنا يف رلاالت معينة.
ة: اختيار الكلمة األليفة وادلشهورة، وترك الكلمة النادرة. تفضل الكلمة األلف .ٗ

اليت تكون مألوفة عند األفراد على الكلمة ادلهجورة نادرة االستخدام.  
 "الشمس والذكاء" وذلما نفس ادلعٌت. ادلفرداتكاستخدام 
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 Abdul Hamid dkk, op. cit., hlm. 61  
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طي عدة رلاالت يف وقت واحد على تلك عالشمول: تفضل الكلمة اليت ت .٘
ختدم إال رلاالت زلدودة. ادلثال : البيت وادلنزل، كلمة "البيت" أعم اليت ال 

 يمن كلمة "ادلنزل". و كانت بينهما فروق دقيقة إال أهنا فروق ال هتم الدراس
يف ادلستويات ادلبتدئة خاصة. إن كلمة ))بيت(( تغطي عددا أكرب من 

ت اإلبرة اجملاالت. و لننظر يف ىذه االستخدامات: بيتنا، بيت اهلل، بي
 )البوصلة(، بيت 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 أو 

 حيتاجها قليال.
ارنة بلغة أخرى. تفضل ادلقالعروبة : اختيار الكلمات العربية ولو كانت فيو  .ٚ

 52الكلمة العربية على غَتىا. مثال، اذلاتف و التلفون أو ادلذياع وراديو.
 53تقنيات التعليم ادلفردات :

 شلارسة القريٍت .أ 
 خطط السؤال واجلواب .ٔ

 أين جيلس يوسف؟ جيلس يوسف جبوار إلياس.مثل : 
 ما عاصمة مصر؟ عاصمتها القاىرة.

 عاصمتها جاكرتا.وما عاصمة إندونيسيا؟ 
سوسيلو  من رئيس مجهورية إندونيسيا اليوم؟ رئيس مجهورية إندونيسيا اليوم

  SBYبنبانج يودويونو أو الشهَت ب 
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 خطط احلوار .ٕ
 )طرق التلميذ الباب . . .(مثل : 

 مدرس  : من بالباب؟
 تلميذ    : أنا أمحد.

 مدرس  : أىال و سهال 
 تلميذ    : أىال بك.

 يا أمحد!مدرس  : اجلس 
 تلميذ    : شكرا يا أستاذ.

 
 شلارسة غَت القريٍت .ب 

 صورة، صورة الشمسية، الطرز والطراز، وعينة. (ٔ
 حركة و إشارة (ٕ
 مسرحية الطريقةتصوير ب (ٖ
 تعريف (ٗ
 ادلًتادف والضد (٘
 التسلسل (ٙ
 اشتقاق (ٚ
 الًتمجة (ٛ
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 المفهوم االجرائي .ب 
 الدرس بتقدمي القصة القصَتة. درسةادلتبدأ  (ٔ
قراءة  باإلستماع إىل التالميذتأمر ، و ةالقصة القصَتة متكرر  درسةادلتقرأ  (ٕ

 معا. بدون النظر إىل النص درسةادل
 .معا كلمة فكلمة وحيفظون تلك ادلفردات  درسةادليكرر التالميذ قراءة  (ٖ
وتروي كيفية  ميذالتادلباراة االوىل من الكلمات ادلتقاطعة ل درسةادلتوضح  (ٗ

 .معا اللعب
 الكلمات ادلتقاطعة. ادلكتوبة عليها ورقةال التالميذكل   درسةادلتعطى  (٘
 الوقت احملدد.يف  الكلمات ادلتقاطعة متأل التالميذكل  (ٙ
 .أ نتيجتها متبادلةقر ي التالميذكل  (ٚ
 .التالميذكل  النتيجة العمل درسةادلتصّحح  (ٛ
 .تشرح ادلدرسة عن الًتكيب اجلملة (ٜ

 .ختلص ادلدرسة ادلادة ادلتعلمة (ٓٔ
 :االستيعاب يف تعليم ادلفردات فهي فيما يليوأما مؤشرات 

 الصحيحة. لى ترمجة ادلفرداتع تالميذيقدر ال .أ 
 .اختيار مثال الكلمة ادلطابقة .ب 
 على تركيب اجلمل. تالميذاليقدر  .ج 
 54كلمة داخل اجلملة.ال على وضع تالميذاليقدر  .د 
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 M.Abdul Hamid, Op. cit., hlm 34-35 
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 السابقة  الدراسة .ج 
التقليد عن كتابة علمية الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد 

الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة  ولتأكيد البحث الذى قام بو الباحث.
البتعاد التقليد عن كتابة عملية ولتأكيد البحث الذى قامت بو الباحث. وأما الدراسة 

م( ُتت ادلوضوع فعالية لعبة  ۱ٕٗٓ /ه ۱ٖٗ٘السابقة فهي حبث تبحثو دينا رزايل )
الوحدة لًتقية مهارة الكتابة اللغة العربية لدى  الطريقةت ادلتقاطعة باستخدام الكلما

 الثانوية الفجر بباكنبارو. التالميذ
 الطريقةفعالية استخدام ة ُتت ادلوضوع الباحثتقدم بو بحث عنو تالذى  والبحث

تعليم اللغة العربية  يف  (Teka-teki Silang)وسيلة الكلمات ادلتقاطعةالسمعية الشفوية ب
 .بكنبارو الثانويةزلمدية العالية  درسةادلالتالميذ يف  لدىلًتقية إستيعاب ادلفردات 

   

 فروض البحث . د
 الفرضية ىي إجابة مؤقتة من تكوين ادلقدم. ىذه الفرضية تصنف إىل اجملموعتُت:

Ha : الكلمات ادلتقاطعة السمعية الشفوية بوسيلة الطريقة استخدام (Teka-teki 

Silang)  يفلدى التالميذ إستيعاب ادلفردات  فعال لًتقيةتعليم اللغة العربية  يف 
 .بكنبارو العالية زلمدية درسةادل

Ho : الكلمات ادلتقاطعة السمعية الشفوية بوسيلة الطريقة استخدام(Teka-teki 

Silang) لدى إستيعاب ادلفردات فعال لًتقية غَت  يف تعليم اللغة العربية
 .بكنبارو زلمديةالعالية  درسةادل يفالتالميذ 

 


