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 لفصل الثانيا
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري .أ
 استيعاب المفرداتمفهوم  .1

وادلفردات ىي   .1استيعاب ىو الفهم والقدرة ىف استخدام العلوم وادلعرفة وغَتىا
ادلفردات من عناصر اللغة الىت ذبب دلتعلم اللغة األجنبية أن يستوعبها  .2كلمات

 لتحصيل على مهارة الكالم.
ضروري لتعبَت ادلعٌت ادلقصود. والفهم ادلطابق عن اللغة ادلعربة  واختيار ادلفردات

وتعليم ادلفردات يتعلق  3من خالل اللغة يؤثره الفهم ادلطابق عن ادلفردات ادلستخدمة.
دبعاىن ادلفردات، وجانب أن تكون القدرة على استخدامها يف النص وادلوقع ادلطابق 

يعاب الناشط اإلنتاجي واالستيعاب أيضا. واستيعاب ادلفردات يصنف إىل االست
 4السليب النيايب.

مفردات اللغة العربية لدى الطالب اإلندونيسيُت تنقسم إىل ثالثة أقسام بالنظر 
 إىل صعوباهتا :

لغة اإلندونيسية, مثال مشاهبة بال اينأ. الكلمات السهلة ىي مفردات فيها مع
 كتاب وكرسي.: علماء و 

غَت مشاهبة باللغة اإلندونيسية كمدينة، كانت صعوبة، ولو ب. الكلمات 
 وسوق، وذىب.

                                                           
1
 Ahmad Fuad Effendi  , Metodologi Pengajaran Bahasa Arab  ,  

Malang:MISIKAT Malang.2009, hlm.120 
2
 A.W Munawir, Kamus Al-Munawir, Surabaya: Pustakan Progreshif, 1997, 

hlm.1043 
3
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: UIN 

Malang Press,2000, hlm.54  
4
 ibid 
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 استوىل. طور و ج. األلفاظ الصعوبة ىف الشكل والنطق ، مثال : ت
 :وأما مؤشرات استيعاب ادلفردات فهي

 قدرة الطالب على ترمجة ادلفردات جيدة. .أ 
 قدرة الطالب على النطق وكتابة ادلفردات. .ب 
 5اجلملة. قدرة الطالب على استخدام ادلفردات داخل .ج 

وعند ىداية ىداية إبراىيم وصاحلة الشهري أن من يستعيب ادلفردات يعرف من 
 ادلؤشرات التالية :

 األساليب اللغوية -أوال

 التعريف .1
أضحم حيوان حبري،  –مثال  –من شرح ادلفردات عن التعريف فاحلوت 

ادلكان ىو الطائر حيوان لو جناحان تساعدانو على الطَتان، و نقول الشارع و 
 السيارات.الذي يسَت فيو الناس و 

 التضادالًتادف و  .2
ضح معٌت توضيح معاين بعض ادلفردات إذا تو  ىاتان وسيلتان فعالتان يف

الكلمة إذا ذكرنا كلمة ترادفها يف ادلعٌت، و متاثلها يف الوظيفة النحوية فنشرح 
كلمة معٌت كلمة ضخم بكلمة كبَت، أيضا من ادلمكن توضيح معٌت كلمة بذكر  

خبيل،  \بارد، كرًن  \مضادة ذلا شلاثلة ذلا يف الوظيفة النحوية، مثل ذلك : حار 
كسول ... بشرط أن تكون ىذه الكلمة مألوفة لدى الدارس، ألنو من   \رلتهد 

 غَت ادلعقول أن نشرح كلمة جديدة بكلمة جديدة أخرى.

 

                                                           
5
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, Malang: UIN-

MALIKI Press, 2011, hlm. 60 
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 السياق .3
قرآن الكرًن من السياق، فكلمة سيارة يف ال مأخوذةىن ادلفردات امع

معناىا "قافلة" يف حُت أن كلمة سيارة يف عصرنا احلايل معناىا وسيلة ادلواصالت 
 ادلتعارف عليها.

 التسلسل أو السلم الداليل : .4
نقل معناىا عن طريق لأما التسلسل فهناك بعض االلفاظ اليت يسهل 

 استخدام التسلسل فنستطيع مثال أن نشرح كلمة "أربعة" باستخدام التسلسل
واحد، إثنان، ثالثة، أربعة، .... " و كذالك احلال مع أيام األسبوع و أمساء 
الشهور ديكننا شرح معٌت بعضها إذا عرف الدارس بعضها اآلخر. أما السلم 
الداليل فنستفيد منو يف شرح األوزان و ادلقاييس و ما شاهبها، ففي ادلقاييس 

أو صعودا إىل الكيلومًت، و يف  سلم يبدأ من ادلًت، و يتجو نزوال إىل ادلليمًت
 أطوار منو اإلنسان : رضيع، طفل، صيب، شاب، رجل، كهل، شيخ ....إخل.

 اشتقاق الكلمة أو بنيتها .5
نستطيع أن نوضح معٌت الكلمة بذكر بعض الكلمات األخرى اليت 

معناىا فنبُت كلمة "مكتبة" بربطها الطالب تشًتك معها يف األصل، و يعرف 
 كتب" مثال، و نوضح عالقة "أقالم" ديفردىا "قلم" ... إخل.بكلمة "أو"  

 الًتمجة .6
تعترب الًتمجة واحدة من الوسائل اللفظية اليت قد يلجأ إليها ادلعلم خاصة 
يف شرح الكلمات ذات الداللة ادلعنوية، و ىذا بالطبع يعٍت شرح معٌت الكلمة 

يلجأ إىل ىذه الوسيلة عند  األجتبية بإعطاء الكلمة ادلقابلة ذلا يف لغة الدارس، و
 ذكرىا.  ةالضرورة بعد استفاد الوسائل السابق

 األساليب غَت اللغوية –ثانيا 

 التوضيح و الشرح عن طريق ادلوقف أو السياق اللفظي .1
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بذلك عندما يدخل ادلعلم الفصل، و ويسلم الطالب عليو "السالم عليكم"، 
قيها على اآلخرين"، و إذا استعملها يفسر ادلعٌت العام ذلذه العبارة بأنو "ربية نل

عند خروجو من الصف كذلك، فقد أعطاىا معٌت آخر، و ىو أهنا "تعبَت 
 نستعملو عند الوداع".

 اإلشارة .2
من أساليب شرح ادلفردات أن يشَت ادلعلم إىل األشياء ادلوجودة يف 

كرسي، طاولة، قلم، كتاب، سبورة، نافذة، أو يشَت إىل أشياء قد   الفصل مثل
مثل : ساعة، ىاتف، رلسم دلنزل أو حيوانات، أو صورة ألي شيئ رىا أحض

 اإلشارة. من خالليريد شرحو 
 اخلربة ادلباشرة .3

مع  الطالباخلربة ادلباشرة من أساليب شرح ادلفردات حيث يتعامل 
احليوانات ال بد أن يكون يف  واتا، فدرسابثوذبعلون ادلعٌت أكثر رسوخا و  أشياء

ونوعها : أليفة أم  سها، لكي يتعلم أمساء احليواناتت نفحديقة احليوانا
الكتب كون يف ادلكتبة لكي يرى األرفف و كذلك ادلكتبة ال بد أن يمتوحشة، و 

 مباشرة. 
 التمثيل .4

و ذلك بأن يؤدي بعض  للطالبىن ادلفردات ايستطيع ادلعلم أن يبُت مع
احلركات احلقيقة، مثل : ادلشي، أو اجللوس، أو الكتابة، كما ديكنو أن يغمض 

التمثيل كذلك يف شرح  ربت خده ليعرب عن النوم، و ديكن عينيو و يضع كفو
بُت معٌت "يف"، و ال الظروف كأن نضع شيئا داخل شيئ ل بعضحروف اجلر و 

بل قد يتعداه األمر إىل األصوات فادلواء  يقتصر األمر على التمثيل للمرئيات،
 ديكن شرحو دباكاة صوت القطة مثال.

 اإلشارة إىل الشيئ أو دلسو أو االقًتان ادلباشر. .5
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جيري ىنا توضيح معٌت الكلمة اجلديدة عن طريق اقًتاهنا دبا تدل عليو مباشرة، 
: الكرسي دة يف الفصل أصليا، مثل فيشَت ادلعلم إىل األشياء ادللموسة ادلوجو 

السبورة، أو حيضرىا معو إىل الصف إذا كانت صغَتة، مثل : كوب و طبق، و و 
 6.ذلا، مثل : منوذج دلنزل أو حيوانزجاجة، أو حيضر مناذج رلسمة 

 من البيانات السابقة أن استيعاب ادلفردات فيما يلي :
 قدرة على معرفة معاين ادلفردات. .1
 قدرة على معرفة الًتادف والتضاد. .2
 على معرفة سياق الكالم. قدرة .3
 قدرة على معرفة التسلسل أو السلم الداليل. .4
 قدرة على معرفة اشتقاق الكلمات أو بنيتها. .5
 قدرة على ترمجة اجلمل. .6
 قدرة على إشارة ادلفردات. .7
 قدرة على نطق ادلفردات فصيحا. .8
 قادر على استخادمها داخل اجلمل. .9

 7العرب فيما يلى: ىناك إشارة عامة مرتبطة بتعليم ادلفردات لغَت
 عدد ادلفردات .1

وأما عدد ادلفردات ادلتعلمة لغَت العرب سبعمائة ومخسون مفردة حىت آلف 
مفردة للمرحلة األوىل، وآلف ادلفردات حىت ألف ومخسمائة مفردة دلرحلة ادلتقدمُت و 
ألف ومخسمائة مفردة حىت مائتا مفردة للمرحلة العالية. وىناك رأي أخر أن مائتا 

لمرحلة االبتدائية بالشروط أهنم ماىرون ىف مفردة حىت مائتان ومخسمائة ادلفردات ل

                                                           
6
ىداية ىداية إبراىيم و صاحلة الشهري، مقال أساليب تعلم ادلفردات يف اللغة الثانية جامعة اإلمام   

 معهد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا. –زلمد بن سعود 
7
Ibid, hlm. 77 
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عند علي احلديدي  عدد ادلفردات ادلتعلمة يف 8تركيب اجلملة واستخدام ادلعجم.
 9ادلدرسة الثانوية مئتُت تسعة و تسعُت حىت سبعمائة

 قائمة ادلفردات .2
أحيانا أن بعض الطالب حيفظون ادلفردات وترمجتها ولكن ادلدرسة ينحرف يف 

ادلفردات، مثال أنو يكتب مجيع ادلفردات على السبورة داخل القائمة مث تعليم درس 
يعلمها واحدة فواحدة. وىذه الطريقة غَت جيدة ألهنا تثقل الطالب وتصعب 
ادلدرسة. والكيفية ادلثلى ىف تعليم ادلفردات كتابتها واحدة فواحدة مث تبيُت معانيها مث 

 10التمرين ىف استخدامها.
ليم مفردات اللغة العربية ىف ادلدرسة الثانوية الصف األول فيما وأما اذلدف يف تع

 يلى:
 قدرة الطالب على فهم معٌت ادلفردات عندما تسمع أو تقرأ. .1
 قدرة الطالب على نطق ادلفردات بفصاحة ويستطيعو أن يستعملوىا يف احلوار. .2
 قدرة الطالب على كتابة ادلفردات صحيحة. .3
 ردات ىف اجلملة إما كتابيا أو شفهيا.قدرة الطالب على استعمال ادلف  .4
 قدرة الطالب على قراءة ادلفردات يف اجلملة ادلفيدة.  .5
 تقنيات تعليم المفردات .1

وأما درجة وتقنية تعليم ادلفردات أو خربة الطالب ىف معرفة معاين ادلفردات 
 واحلصول عليها، فهي : 

 استماع ادلفردات . أ

                                                           
8
Abdul Hamid, dkk., Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, 

Materi, dan Media, Malang: UIN-Malang Press, 2008, hlm. 167 

علي احلديدي  مشكلة تعليم اللغة العربية لغَت العرب )قاىرة: دار الكاتب العرب لتباعة و نشر ( 
132ص. 9

  
10

Syaiful Mustofa, Op,.Cit, hlm. 78 
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الىت تطلقها ادلدرسة لفظة واحدة أو تعطي الفرصة الطالب ليستمعوا للمفردات 
 مجلة. ىذا االستماع مهم جدا ألنو جينب األخطاء ىف النطق والكتابة.

 نطق ادلفردات . ب
ىا ىف وقت طويل. البد ر ذكالطالب على نطق ادلفردات اجلديدة يساعد 

سبب ألن أخطاء النطق ت تم بتصحيح نطق كل ادلفردات لدى الطالبأن هت للمدرسة
 لكتابة. األخطاء ىف ا

 قراءة ادلفردات . ج
وبعدما استمع الطالب للمفردات اجلديدة وينطقوهنا ويفهمون معانيها مث 
تكتبها ادلدرسة على السبورة. وبعد ذلك، تعطى ادلدرسة الطالب فرصة ليقرؤىا 
جهرية. مث تصحح ادلدرسة قراءة الطالب الجتناب أخطاء النطق. ألن إذا ال 

 اءة خطيئة يف ادلستقبل. يصححها ادلدرسة فسيقرؤوىا قر 
 كتابة ادلفردات . د

إذا أمرت ادلدرسة الطالب بكتابة ادلفردات اليت يتعلمها الطالب فتساعدىم يف 
 استيعاهبا. يكتب الطالب على كراساهتم عما كتبها ادلدرسة على السبورة. 

 تكوين اجلملة . ه
اجلمل القسم األخَت يف تعليم ادلفردات ىو باستخدام ادلفردات اجلديدة ىف 

الطالب األمثلة مث يكتبون مثل ما كتبها  سواء كانت شفوية أو كتابية. ادلدرسة تعطى
 11ادلدرسة. ىذا التدريب يساعد الطالب يف فهم معاين ادلفردات.

 أىداف تعليم ادلفردات .2
 12األىداف الرئيسية ىف تعليم مفردات اللغة العربية منها:

                                                           
11

 Ahmad fuad effendi, Op.Cit., hlm.122-126 

12
Abdul Hamid  , Mengukur kemampuan bahasa arab, Malang: UIN MALIKI 

PRESS.2010, hlm.33. 
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كانت من القراءة أم من الفهم   دلعرفة ادلفردات اجلديدة لدى الطالب سواء .أ 
 ادلسموع.

لتدريب الطالب يف نطق ادلفردات فصيحة حىت يكونوا ماىرين يف التكلم  .ب 
 والقراءة.

لتدريب الطالب يف فهم معاين ادلفردات سواء كانت لفظية أم تركيبية أو يف  .ج 
 اجلمل ادلعينة )معٌت ادلفهوم والقواعد(.

 التكلم والكتابة جيدا. الستطاع الطالب أن يذكروا ادلفردات يف .د 
 التعليمية الطريقة .2

 متضاربة غَتبانتظام و  ادلادة التعليمية عرضب ةمقًتن خطة شاملة يالطريقة ى
 :فهي طرق تدريس اللغة العربيةأما بناء على ادلدخل. و 

لشرح معٌت   كذا. و ةباشر م بلغة أجنبية م الدرسيقد ىي ادلعلم: طريقة ادلباشرة .1
 .ذجامنو أو مجل بصور أ اتكلم

 كادلعتاد. ىجاء الالتدوين الصويت يف  تكتب  درسالىي مادة : لفظيةال الطريقة .2
قائمة  اسبقهتطوطة سلمن سلطوطات قصَتة و  نةدة الدرس مكوّ ام: طريقة القراءة .3

 مل والًتمجة أو الصور.اجلتدرس معنها من خالل العالقة يف  الىت من الكلمات
 يف رفة قواعد اللغة أمهية من مهاراتمع أن ل وتعترباتق: طريقة القواعد .4

 كلمات معينة.حفظ القواعد النحوية و  خصائص ىذه الطريقة ىي ،ستخدامهاا
 .ةىل اللغة إندونيسيإالّلغة األجنبية  من ّوالأ ،ألنشطة ترمجة قراءات :طريقة الًتمجة .5
الواردة يف  ىذه الطريقة يف التدريس باستخدام مزيج من العناصر: نتقائيةطريقة اال .6

س ادلهارات اللغوية وفقا للًتتيب: ي. تدر ةطريقة الًتمجة النحويالطريقة ادلباشرة و 
 مهارة القراءة. مهارة الكتابة و و  مهارة الكالممهارة االستماع و 

 ىامةمن الضروري جدًا لكل  أمهية طرائق التدريس يف العملية الًتبوية:
أن يتعرف على طرائق التدريس العامة واخلاصة ألهنا زلور االرتكاز ألي  بالتدريس
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على  ستعُت بو يف عملو، وذلا آثار ىامتدريس فعال، وتعد سالح ادلعلم، الذي ي
ادلوقف التدريسي كلو، وكذلك على التعلم، ونتائجو. ومهما كانت غزارة ادلادة 

التدريس، ويعد طريقة مل ديلك يكون النجاح حليفة إذا ة لدى ادلعلم فلن ميعلتال
 الواسع. ومن عناصر ادلنهج دبفهومه الطريقة التدريسأن  علماء الًتبية

 تعريف الفعالية .3
  13ىي النافذ، ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج،جاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية 

وعند ملياسا، الفعالية ُمرتَِبط دبحصول على ادلنشودة وِكفاية وإجياد االشًتاك يف 
ويقصد بالتعليم الفّعال ىو التعليم الذي يؤدي  .14الطالب األنشطة التعليمية من 

إىل أقصى درجة شلكنة من التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على 
 15أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية األخرى

 سيلة التعليمو  .4

ومعناىا  Mediusقال أزىر أرشد يف كتابو "الوسيلة التعليمية" يف اللغة الالتنية 
لغة "الوسط" والوسيلة". ومجع الوسيلة "وسائل". والوسيلة ىي أداة إلقاء ادلعلوم إىل 

 16مقبلها.
الوسيلة التعليمية عند إبراىيم مجيع األشياء الىت ديكن استخدامها إلعطاء 

 17التهيج حىت ربدث هبا عملية التعلم والتعليم للوصول إىل أىداف التعليم اخلاصة.
الوسيلة التعليمية  ىي مجيع ما يستطيع أن يلقي ادلعلمون ادلعلومة، وهتيج التفكَت 

                                                           
 .952، ص. 1986، دار ادلشرق: بَتوت، ادلنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف،   13

14
 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2003, hlm. 82. 
15

 .32، ص. 1997عمان: دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربية، زلمد علي اخلويل، 
16 Azhar Arsyad,Op.Cit. hlm. 3 

17
 Nur Hayati Yusuf, Media Pengajaran, Surabaya: Dakwah Digital Press, 2005, 

hlm. 6  
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واإلحساس والتأمُت لدى الطالب حىت يستطيعوا أن خيًتعوا العملية التعلمية 
  18أنفسهم.

و ذكر إمام سوبرنو أن وسائل التعليم ىي كل ما يستخدم  إليصال رسالة أو 
.كما أثار إليو قول حسُت راضي أن كل 19ليو(معلومة من مصدر إىل ىدف )مرسل إ

 .20ما يستخدم ادلعلم على تفهيم الطالب وتوضيح الدرس ذلم

ومن التعريفات السابقة خلصت الباحث أن الوسيلة التعليمية مجيع األشياء الىت 
ديكن  أن يستخدمها ادلدرسة إللقاء ادلعلومة إىل الطالب والىت تستطيع أن هتيج 

 واالنتباه ورغبة الطالب حىت ربدث عملية التعلم والتعليم. التفكَت واإلحساس

 :21وفوائد الوسائل التعليمية  يف تعليم اللغة العربية منها 
 تنمية االطالع وادلذاكرة وترقية الرغبة يف التعليم لدى الطالب.  .أ 
 تشويق الطالب للتعلم وتزوجهم ونشاطهم يف حصة الدرس. .ب 
 ونشاط والعمل دبا أمرتو ادلدرسة.  دفع الطالب إىل التعليم بكل جهد  .ج 
 مسَتة وتسهيل عملية التعليم. .د 
 مؤكدة شخصية الطالب يف إتباع عملية التعليمية داخل الفصل. .ه 

 الصورة  وسيلة .5
وسيلة الصورة : ىي الوسائل البصرية، وىي الصور اليت تستخدم يف شرح معاين ادلفردات 

 22و الًتاكيب اللغوية اجلديدة.
متثل الصورة ادلسطحة بأشكاذلا ادلختلفة وألوانـها اجلذابة الرانعة معينا بصر يا غنيا 
يستمد منو ادلعلمون العون يف تعليم اللغة اذلدف، وذلك دلـا للصور ادلسطحة من قيمة 
                                                           

18
 Yunus Nagawa, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, Jakarta: Pustaka 

Firdaus, hlm.137  
19

 .2(، ص.1995، )ماالنج: إكيب ماالنج، الوسائل ادلعينات يف تعليم العربيةإمام أسراري،   
20

 .181.)ادلملكة العربية السعودية: مكتبة اخلبيت (, صطرق تدريس اللغة العربية ،حسُت راضي ،  
21

 .148، ص. 2008العادلي،اخلرطوم: الدار تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا،عمر الصديق عبد اهلل،   
 22

 عمر الصديق عبد اهلل، نفس ادلكان .  
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تعليمية، ومردود تربوي كبَت يذر أن يتوافريف وسيلة تعليمية أخرى. فهي تتازر بصريا مع 
جلذب انتباه الطالب يف دروس اللغة، كما تسا عدىم على تذكر ما درسوه  البعد الــمعي

من مفردات وتراكيب لغوية، وربل ذلم مشكلة بعدي الزمان وادلكان كما تراعي الفروق 
الفردية بينهم إىل حدما، وىي تقوم بكل ذلك من خالل ثالثة أدوار : الدور األول: 

الصور اليت تصاحب النصوص اللغوية بقصد تؤدية الصور ادلوضوعية ويقصد بـها تلك 
 .إعطاء فكرة عامة عن النص موضع النظر

وتقوم الصور التذكَتية بالدور الثاين الذي يتمثل يف تذكَت الطالب بادلادة اللغوية اليت 
درسوىا من قبل. أما الدور الثالث فتتصدى لو الصور الداللية وىي الصور اليت تستخدم 

 ت والًتاكيب اللغوية اجلديدة.يف شرح معاين ادلفردا
 طريقة التقليد والحفظ .6

 mimmicry ةن ىذه الطريقة اصلها من لغة اإلصللزيإأمحد إزان  قال

memorization) ظحفيعٍت تقليد و (  ةنطق ادلدرستو شليزة من ىذه الطريقة ىي .
ذكر تلك للطالب و ثالث مرات حىت يسهل مرة أالطالب  ىامث يقلدادلفردات 

ىل ة إنتقل ادلدرسادلفردات فت يفالطالب  استيعاب اذاً  مث بعد ذلك،23ادلفردات. 
 24مفردات أخرى. 

إذا تقارن الطريقة ىذه بالطرق األخرى ذلا مالمح خاصة. وعلى ىذه الطريقة  
تدريب النطق وادلفردات وقواعد اجلمل بتقليد نطق ادلدرس سوف يسهل لطالب حفظها 

 دبظاىرة مباشرة. عملية تدريس ىذه الطريقة فيما يلي:بأهنا تقوم 

 يقرأ ادلدرس وينطق ادلفردات ادلدروسة وقواعد اجلمل ادلختارة واحد فواحد. .1
 مث يقلد الطالب نطق ادلدرس مرة إىل ثالث مرات. .2

                                                           
23

Ulin Nuha, Op.Cit., hlm. 215 

24
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung, 

Humaniora:2004 hlm.102 
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 يستمر ادلدرس إىل ادلفردات التالية إذا حفظها الطالب جيدا. .3

( ىي طريقة التعليم ادلتناسلة السهلة Mim-mem method) احلفظتقليد و ال طريقةو 
وبأهنا فعالة جدا عند الطالب وليسوا عندىم فرصة للحفظ. والتناسل ىو رد ما 
علمها ادلدرس نادرا يسسب نتيجة التعلم تستطيع عالية من ادلقياس الذي علمو 
 ادلدرس . ومن مث، ىذه الطريقة من الطبيعية بأهنا متوافقة عليها. وخطَتا ألن

عملية حفظ آيات القرآن الكرًن مشهروة عند ادلسلمُت ولكنهم ال يفهمون 
 حفظهم. 

( حيتاج إىل Mim-mem method) احلفظتقليد و ال طريقةتعليم اللغة العربية باستخدام 
الناطق هبا، من أجل تعليم اللغات على ىذه الطريقة بالتدريبات وادلمارسات 

ستعمال ادلفردات والستطاعها يتبغي ذلم سواء كانت قواعد أوتركيب اجلمل أو ا
 أن يقلدوا قراءة ادلدرس وحيفظوىا.

 خطوات طريقة التقليد والحفظ

 :ومن البيانات السابقة خلصت الباحثة خطواهتا فيما يلي 

 .إعطاء ادلواد ادلدروسة 

 .إشراح ادلواد ادلدروسة 

 .نطق ادلفردات ثالث مرات حىت يصبح الطالب يقلدوهنا 

 .مث حيفظوهنا 
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 مزيا وعيوب طريقة التقليد والحفظ

 مزيا طريقة التقليد والحفظ .أ 

 طريقة التعليم ادلتناسلة سهلة جدا دلتعلمي اللغات ولديهم فرصة حلفظ.

 عيوب طريقة التقليد والحفظ .ب 

 ، ىذه الطريقة من الطبيعية بأهنا متوافقة عليها. طريقةادلتناسل ىو تقليد ما علمو ادلدرس

( ىي طريقة التعليم ادلتناسلة السهلة وبأهنا فعالة جدا Mim-mem method) احلفظتقليد و ال

تقليد ال طريقةتعليم اللغة العربية باستخدام  عند الطالب وليسوا عندىم فرصة للحفظ.

( حيتاج إىل الناطق هبا، من أجل تعليم اللغات على ىذه Mim-mem method) احلفظو 

كانت قواعد أوتركيب اجلمل أو استعمال ادلفردات الطريقة بالتدريبات وادلمارسات سواء  

 25والستطاعها يتبغي ذلم أن يقلدوا قراءة ادلدرس وحيفظوىا.

 المفهوم اإلجرائي  . ب
 :  الصور طريقة التقليد واحلفظ بوسيلة تنفيذ

 الطالب.ويسمعها  وقراءهتا ادلفردات بإلقاءالدرس  ةتبدأ ادلدرس .1
 .الصور عن ادلفردات ةتقدم ادلدرس .2
 الصورة تكرارا.ادلفردات بإشارة  ةتنطق ادلدرس .3
 ادلفردات تكرارا. الطالب بنطق ةتأمر ادلدرس .4

                                                           
25

 http://4shareilmu.blogspot.co.id/2211112/metode-metode-dalam-pembelajaran-

bahasa.htmI?m=1.tanggal 1312312211.pikul 11.32. 
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 يقلد الطالب ادلفردات ادلسموعة مث أن حيفظوىا. .5
 "ما و ىل".   الطالب أسئلة عن ادلفردات ادلذكورة بكلمتُت ةتعطى ادلدرس .6
 .مباشرة بإشارة الوسيلة أمام الفصل نطق ادلفرداتالطالب ب ةتأمر ادلدرس .7

 : فهي مؤشرات استيعاب ادلفرداتوأما 

 الطالب يقدرون على نطق ادلفردات مطابقة دبخارجها. .1
 الطالب يقدرون على ذكر ترادف وتضاد ادلفردات. .2
 م ادلفردات ادلناسبة لسياق األحوال.يقدرون على استخداالطالب  .3
 .وتغيَتىا يقدرون على ذكر استقاق ادلفرداتالطالب  .4
 إشارة مناسبة با دلفردات.يقدرون على الطالب  .5
 لى استخدام ادلفردات يف اجلمل. يقدرون عالطالب  .6
 لى ترمجة ادلفردات إىل اللغة اإلندونيسية.يقدرون عالطالب  .7

 26مقياس الفعالية فهو فيما يلي :وأما 
 % : فعال100-76% .1
 % : كاىف75-56% .2
 % : ناقص55-40% .3
 % : غَت فعال39-% 0 .4

 السابقةالدراسة  . ت
ن كتابة علمية الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليد ع

 .ةبو الباحث تقام ولتأكيد البحث الذي
بو خَت ينطا  هبذ البحث فهي : البحث الذي قام ما الدراسة السابقة الىت تتعلقأ

فعالية طريقة السمعية الشفوية ربت ادلوضوع  2015من قسم تعليم اللغة العربية سنة :
                                                           
26

 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan,bumi Aksara : Jakarta 1989, h 

251. 



10 
 

ادلدرسة الثانوية احلكومية ستيعاب ادلفردات يف اباستخدام اسًتاذبية تعليم ادلفردات لًتقية 
 تَتانتانج تامبانج دبنطقة كمبار .

استخدام بالسمعية الشفوية  طريقةاالختبار التجرييب يف ىذا البحث ىو أن  ونتيجة
ادلدرسة الثانوية احلكومية ستيعاب ادلفردات يف الًتقية  ةفعال جية تعليم ادلفردات ياسًتات

 تَتانتانج متبانج كمبار .
فعالية طريقة التقليد واحلفظ بوسيلة الصورة  : ةالباحث فيوبحث والبحث الذى ت 

"ادلتقُت"  ادلتوسطة اإلسالميةلًتقية استيعاب ادلفردات لدى الطالب يف ادلدرسة 
وىذا  حبثهاأما فرق بُت و  .استيعاب ادلفرداتحبثها سواء لًتقية ويشبو حبثي و  بكنبارو.

رّكز الباحثة يف طريقة التقليد واحلفظ بوسيلة الصورة لًتقية استيعاب البحث يعٍت ت
 ادلفردات العربية، ىذا البحث مل يقم أحد بالبحث من قبل.

 . فروض البحثث
لًتقية  الصورة وسيلةب واحلفظالتقليد طريقة فعال يف  يوجد  : الفرضية البديلة

اإلسالمية  ادلتوسطة يف ادلدرسةاستيعاب ادلفردات لدى طالب الفصل الثامن 
 "ادلتقُت" بكنبارو.
غَت  الصورةوسيلة ب التقليد واحلفظطريقة فعال يف  ال يوجد :الفرضية الصفرية

 إلسالميةادلتوسطة افعالة لًتقية استيعاب ادلفردات لدي تلميذ الثامن يف ادلدرسة 
 "ادلتقُت" بكنبارو.

 


