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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري 

 النظريمفهوم  . أ
 الفعالية .1

فعالية ىي مصدر من فعال، وىي أمثلة ادلبالغة
ىي النافذ، ادلؤثر، الذي يؤدي يف ادلنجد أن معٌت الفعالية دبعٌت تأثَت أو نفوذ.  14

وعند ملياسا، الفعالية ُمرتَِبط دبحصول على ادلنشودة و ِكفاية و إجياد  . 15إىل نتائج،
ويقصد بالتعليم الفّعال ىو التعليم الذي  .16االشًتاك يف األنشطة التعليمية من التالميذ

بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة  يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من التعليم
 .17على أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية األخرى

 طريقة التدريس .2
الطريقة ىي الكيفية أو األسلوب الذى خيتاره ادلدرس ليساعد التالميذ على حتقيق 
األىداف التعليمية السلوكية، و ىي رلموعة من اإلجراءت و ادلمارسات و األنشطة 

الىت يقوم هبا ادلعلم داخل الفصل بتدريس درس معُت يهدف إىل توصيل العلمية 
معلومات و حقائق ومفاىيم للتالميذ. وقال أمحد تفسَت ىف كتاب رميوليس أن الطريقة 

  18ىى الوسيلة الصحيحة ىف تعليم ادلادة

                                                           
  145(, ص  2001) الدار البشائر االسالمية :   الدراسات اللغوية والنحوية، شيخ االسالم ابن تيمية، 14 

 .952(، ص. 1986)دار ادلشرق: بَتوت،  ،ادلنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف،  15
16 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 

82. 
17

 .32(، ص. 1997)عمان: دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربية،  زلمد علي اخلويل، 
18

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm. 183. 
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وقال عبد الرازق إن طريقة التدريس ىي درجة خطوط الربامج الكلية ادلتعلقة 
  19قاء ادلادة ترتيبا غَت متعارضة بادلدخل.خبطوات إل

وقال أوىل النوحى ىف كتاب طريقة أعظم الفعالية ىف تعليم اللغة العربية أن طريقة 
التعليم مكونات الطرق واخلطوات والنظام ادلرورة هبا لتقدمي مواد الدراسة ىف عملية التعلم 

 20والتعليم.
ثة أن طريقة التدريس ىي طريقة بناء على التعاريف السابقة, فاستخلصت الباح

 21وخطوات مرتبة لتقدمي مادة الدراسة ىف عملية التعلم والتعليم لنيل األىداف ادلقررة.
 طريقة التدريب .3

ىي وسيلة لتقدمي ادلواد التعليمية عن طريقة أو  الطريقة التدريب ل طَت يوسف, أن قا
 22تنفيذ التدريب االىدى.كيفية تدريب التالميذ لكي تسلط على الدرس و ادلهارة يف 

شيئ تقنية اليت دتكن أن تفسر على أهنا وسيلة لتعليم التالميذ فيها القيام بأنشطة 
 23التدريب و التالميذ لديهم الرباعة أو ادلهارة اليت ىي أعلى شلا مت تعلمو.

كوسيلة للحفاظ على عادات جيدة و غَت ذلك, فإنو ديكن أيضا أن يعمل 
 24قة, و الفرصة و ادلهارات.اكتساب ادلهارة و الد

 التدريب يعطي ادلدرسأن   مادة التعليم بطريقة عرض ىي أسلوب طريقة التدريب 
اللغة  قدرةاألعلى, أو لتضمُت ادلمارسات ادلعينة, مثل  القدرةللتالميذ لديو 

25وغَتىا.
 

                                                           
19

Zulkifli.Metodologi Pengajaran Bahasa Arab.(Pekanbaru:Zanafa 

Publishing.2011).Hlm.6 
20

 Acep Hermawan.Op.Cit.hlm.168 
21

 M.Khalilullah.Media Pembelajaran Bahasa Arab.(Yogyakarta:Aswajapresindo)hlm18. 
22

Tayar Yusuf .Pembelajaran Agama dan Bahasa Arab(Jakarta:persada)hlm. 65. 
23

 Roestiyah N.K,.Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta:Rineka cipta) hlm. 125. 
24

 Syaiful Bahri Djamarah ,Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta:Rineka cipta) 
25

 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, Jogjakarta: DIVA 

Press, 2012, hlm. 250-251. 
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التعليم بو لتكون ادلعلومات وادلهارة اخلاصة يستوعبها التالميذ بعد  التدريب يقصد 
  26.استيعابا صحيحا

 اىداف استخدام طريقة التدريب

 ادلهارات احلركية ، مثل حفظ الكلمات والكتابة.لتكوين  ( أ
 الفكرية، مثل معرفة عالمات الًتقيم والشكل.القدرات تطوير ل ( ب
القدرة على توصيل احلالة مع أشياء أخرى، مثل عالمة الًتقيم واألصوات  لتكوين ( ت

 27وكذلك استخدام الرموز والشعارات.
 ادلزايا وعيوب طريقة التدريب .1

 ينكر أن طريقة التدريب الطريقة اليت تعًتف دتلك كثَتة من الزيادة, ال يستطيع أيضا
ذلا بعض الضعف. ألن ذلك, معلم الذي يريد يستعمل ىذه الطريقة, ما ادلشكلة إذا 

 يفهم طبيعة من ىذه الطريقة:

 مزايا طريقة التدريب ( أ
بأقل  ادلعلومات وادلهارات ادلطلوبة واأن يكتسبعلى التالميذ  حيصل وقت قليليف  (1

 .وقت
ويكونون يف  التالميذ يكتسبون ادلعلومات العملية واجملهزة لالستخدام, (2

 استخدامها ماىرين وطالقُت.
 28تنمية عادة التعلم ادلستمر, واالنضباط الذاتى، والتعلم الفردى. (3

 الطريقة التدريب عيوب  ( ب
 .تثبيط يف مواىب و مبادرة التالميذ (1

                                                           
 

27
 Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 125. 

28
Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodolgi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, 

Jakarta: Raja Grafindo, 1997, hlm. 66. 
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لتالميذ ىو رتيب, ال يتغَت وىذه احلال مللة  ل رااحيانا تدريب مستعمل مكر  (2
 .سهل ادللل

 .اجلامدة ألنو تلقائيإنشاء العادات  (3
 .ةيديكن أن يسبب اللفظ (4

 خطوات طريقة التدريب .2

 الطريقة: جب ادلعلم إلىتمام إىل خطوات ىذهلناجح تنفيذ ىذه تقنيات التدريب, و 

 ادلعُت. التدريبإفهام التالميذ فهما عميقا قبل اعطاءىم  ( أ
 يكون معاجلة فإن مل تتحقق األىداف فيصححو ادلدرس. ألولاالتدريب  ( ب

  ادلهم بالتدريب أن يكون مكررا.  ( ج
 .أن يكون التدريب مناسبا بقدرة التالميذ العقلية والعلمية  ( د
 أن يقدم ما أنفع للتالميذ. التدريبعملية يف  ( ذ

 ل التالميذ.أن يهنم بأحواعلى ادلدرس  ( ه
 .للتقوميأوال معيارا أن يقرر على ادلدرس  ( و

 29مي.الوسائل للتقو ادلادة و  ادلدرس عدي ( ي
 التعليمسيلة و  .4

 سيلة التعليممفهوم و  .أ 

 Mediusقال أزىر أرشد يف كتابو "الوسيلة التعليمية" إهنا من اللغة الالتينية دبعٌت 
ومعناىا حرفيا "الوسط"، الوسيلة". ومجعها "وسائل". والوسيلة ىي إلقاء ادلعلومة إىل 

 30مقبلها.

                                                           
29 Ulin Nuha, Loc Cit,hlm. 251. 
30

 Azhar Arsyad, Op.Cit. hlm. 3. 



 

01 
 

مها إلعطاء التهيج الوسيلة التعليمية عند إبراىيم مجيع األشياء الىت ديكن استخدا
الوسيلة  31حىت حتدث عملية التعلم والتعليم للوصول إىل أىداف التعليم اخلاصة.

التعليمية مجيع ما تستطيع أن تلقى ادلعلومة، وهتيج التفكَت، اإلحساس والتأمُت لدى 
  32ادلتعلم حىت تستطيع أن ختًتع العملية يف نفسو.

( أن وسائل تعليم ىي كل ما 1995و ذكر إمام سوبرنو )يف إمام أسراري، 
.وال خيتلف 33يستخدم  إليصال رسالة أو معلومة من مصدر إىل ىدف )مرسل إليو(

ذلك قول حسُت راضي أن كل ما يستخدم ادلعلم على تفهيم التالميذ وتوضيح الدرس 
 .34ذلم

ومن التعريفات السابقة استخلصت الباحثة أن الوسيلة التعليمية مجيع األشياء الىت 
ديكن استخدمها ادلدرس إللقاء ادلعلومة إىل التالميذ والىت تستطيع أن هتيج التفكَت، 

 اإلحساس، االنتباه ورغبة التالميذ حىت حتدث عملية التعلم والتعليم.

 :35أما فوائد وسائل تعليمية اللغة العربية فمنها 
 .تنمية حب االطالع وادلذاكر و ترقية الرغبة يف التعليم لدى التالميذ ( أ

 للتعلم و تُ َزوجيو نشاطو يف قاعة الدرس. التالميذتشويق  ( ب
 إىل التعليم بكل جهد ونشاط والعمل دبا أمره ادلدرس. التالميذدفع  ( ج

 مسَتة وتسهيل عملية التعليم. ( د

                                                           
31

 Nur Hayati Yusuf, Media Pengajaran, (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2005),hlm. 6  
32

 Yunus Nagawa, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 

hlm.137. 
33

 .2(، ص.1995، )ماالنج: إكيب ماالنج، ادلعينات يف تعليم العربيةالوسائل إمام أسراري،   
34

 .080.)ادلملكة العربية السعودية: مكتبة اخلبيت (, صطرق تدريس اللغة العربية ،حسُت راضي ،  
35

 .148(، ص. 2008)اخلرطوم: الدار العادلي،تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا،عمر الصديق عبد اهلل،   
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 اللعبة اللغوية التربوية .5
ُيستخدم اصطالحا "األلعاب" يف تعليم اللغة العربية لكي يعطي رلاال واسعا يف 

الفصلية، و لتزويد ادلعلم و التالميذ بوسيلة شلتعة و موشقة للتدريب على األنشطة 
 .36عناصر اللغة، وتوفَت احلوافز لتنمية ادلهارات اللغوية ادلختلفة

وعند فتح اجمليب و نيلور رمحوات، إن اللعبة ىي العمل أو النشاط الذي يهدفو 
و نيلور رمحوات، إن اللعبة العمل وعند فتح اجمليب 37إجياد ادلهارة ادلعينة بطريقة شلتعة.

 .38الذي ال يؤدي باجلد
أما اللعبة اللغوية ىي األلعاب اليت وظيفتها ألخد ادلهارة اللغوية. و قال فتح اجمليب 
أيضا أن اللعبة اللغوية ىدفها لتنال فرًحا و تدّرب ادلهارات اللغوية )اإلستماع و الكالم و 

 نة اللغة العربية )ادلفردة و القواعد(القراءة و الكتابة و األدب( و ُمكوّ 
 Berburu Kata))اللعبة مطاردة الكلمات  .6

 أىداف اللعبة ( أ
ادلفردات جبمع األحروف ادلركبة مبعثرا  التالميذأما أىداف ىذه اللعبة أن جيد 

لًتقية إستعاب  التالميذباجلدوال. و دلعرفة ادلفردات الىت أعطاىا ادلدرس قبلها  و تدريب 
 ادلفردات بطريقة اخليال جبمع احلروف باحلروف األخرين.

 األدوات ادلطلوبة ( ب
 :  األدوات ادلطلوبة ىف ىذه اللعبة ىي

 جدولُت مصنوعة يف القرطاس، جدوال األول حيتوى بأحروف اذلجائية و إما (1

                                                           
36

 .01 مصطفى عبد العزيز، األلعاب اللغوي يف تعليم اللغات األجنبية، )الرياض: دار ادلريح(، ص.ناصف  
37

Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam 

belajar Bahasa Arab, (Jakarta: Diva Press, 2011), hlm. 26. 
38

 ibid.hlm. 26. 
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 جدوال الثاىن حيتوى بإجابة التالميذ
 قلم أو قلم الرصاص (2

 كيفية .أ 
 إىل عدة فرق التالميذيقسم ادلدرس  ( أ

 يوزع ادلدرس اجلدوال الذى ديتلئ فيو أحرف اذلجائية  ( ب
أو  يسابق أعضاء الفرقة لبحث ادلفردات يف اجلدوال بتطويق الكلمات أفقيا كان ( ج

 .عموديا أو عرضا
  .ادلفردات اليت وجدهتم يف القرطاس التالميذيكتب  ( د
 استيعاب المفردات .7

استيعاب ادلفردات ىو عملية إجراءة اإلنسان. وادلعٌت ادلتعلق باللغة العربية أن ادلرء 
استيعاب ادلفردات قدرة يستطيع أن يستخدم اللغة. وادلفردات ىي كلمات. لذا، إن 

 استخدام ادلفردات العربية يف تركيب اجلملة لالتصال. الشخص على
أمهية موقعها يف كل من مهارات ادلفردات عنصر أساسي من عناصر اللغة. ومع 

كتابة( إال أن ىذا ادلوقع يتفاوت من مهاراة إىل -قراءة-كالم-اللغةاالربع ) استماع
  39أخرى.

واختيار ادلفردات ضروري لتعبَت ادلعٌت ادلرجو. والفهم ادلطابق عن اللغة ادلقدمة من 
ادلفردات يتعلق دبعاىن  وتعليم 40خالل اللغة يؤثره الفهم ادلطابق عن ادلفردات ادلستخدمة.

ادلفردات، وجانب أن تكون القدرة على استخدامها يف النص ادلطابق وادلوقع ادلطابق 
أيضا. واستيعاب ادلفردات يصنف إىل االستيعاب الناشط اإلنتاجي واالستيعاب السليب 

 41النيايب.
                                                           

181(، ص  1985) مكة : معهد اللغة العربية،  ، دليل عمل يف اعداد ادلواد التعليمية،امحد طعيمالدكتور رثدى  39 
40

 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang 

Press,2000), hlm.54  
41

 Ibid 
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النظر إىل مفردات اللغة العربية لدى التالميذ اإلدونيسيُت تنقسم إىل ثالثة أقسام ب
 صعوبتها :

الكلمات السهلة ىي مفردات فيها معنا مشاهبة باللغة اإلندونيسية, مثال : علماء و   ( أ
 كتاب وكرسي.

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

 األلفاظ الصعوبة ىف الشكل والنطق , مثال : تطور و استوىل.  ( ت
 :استيعاب ادلفردات فهي فيما يلىوأما مؤشرات 

 على ترمجة ادلفردات جيدة التالميذيقدر     ( أ
 جيدة ادلفردات فظحعلى  التالميذيقدر  ( ب
 على استخدام ادلفردات داخل اجلملة. التالميذيقدر  ( ت

 42معٌت ادلفردات يقدر التالميذ ث(    
 43ىناك إشارة عامة مرتبطة بتعليم ادلفردات لغَت العرب فيما يلى:

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

ن ومخسمائة ادلفردات للمرحلة االبتدائية بالشروط أهنم ماىرون ىف تركيب حىت مائتا
 44اجلملة واستخدام ادلعجم.

 

                                                           
42

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

Press, 2011), hlm. 60. 
43

Ibid, hlm. 77. 
44

Abdul Hamid, dkk. PembelajaranBahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, 

dan Media (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 167. 
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 قائمة ادلفردات ( ب

أحيانا أن بعض التالميذ حيفظون ادلفردات وترمجتها ولكن ادلدرس ينحرف ىف تعليم 
علمها درس ادلفردات، مثال أنو يكتب مجيع ادلفردات على السبورة داخل القائمة مث ي

واحدة فواحدة. وىذه الطريقة غَت جيدة ألهنا تثقل التالميذ وتصعب ادلدرس. والكيفية 
ادلثلى ىف تعليم ادلفردات كتابتها واحدة فواحدة مث تبيُت معانيها مث التمرين ىف 

 45استخدامها.
 الطريقة تعليم المفردات .8

 : 46كما يلى أما اخلطوات يف طريقة تعليم ادلفردات واكتيساب معٌت ادلفردات  
 ستماع إىل الكلمات ادلنطقة  اإل ( أ

يتيح ادلدرس الفرصة للطالب الستماع إىل ما ينطقها ادلدرس من ادلفردات اجلديدة 
  .حىت يقدروا على نطق تلك ادلفردات ويقدروا أيضا على كتابتها على السبورة

 نطق بالكلمات/ أو بادلفردات  ( ب
النطق بادلفردات اجلديدة نطقا صحيحا يساعد التالميذ يف تذكَت ادلفردات ومعانيها 
يف أوقات طويلة. ولذالك على ادلدّرس أن ينطق بادلفردات نطقا صحيحا ليكون 
التالميذ يتذّكروهنا طوال الزمان, ىا ألن الشخش إذا أخطأ يف نطق ادلفردات سلرجا 

ميذ لذكره يف أوقات كثَتة. جيب أن يهتم ادلدرس وشكال سيخطئ يف كتابتها.ينصر التال
باجليد عن النطق كل الكلمات من التالميذ, ألن إذا كان اخلطأ يف النطق فهو اخلطاء 

 يف الكتابة. 
 

                                                           
45

.Syaiful Mustofa, Op,.Cit, hlm. 78. 
46

 Ibid.hlm.122-126. 
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 استيعاب معٌت ادلفردات  ( ت
يعطى ادلدرس معٌت الكلمة إىل التالميذ لتجنب التعريب. إذا كان ادلدرس يتكّلم 

غة األم دائما، فلن حتدث اتصال ادلباشرة يف لغة العربية. ومعٌت الكلمة يُنسى لبال
 التالميذ سرعا . 

 قراءة الكلمة  ( ث
بعد استيماعهم ، ينطقوا ويفهموا معٌت الفردات جديدة، ويكتب ادلدرس على 

 السبورة. وبعد ذلك يتيح ادلدرس الفرصة ألن يقرءوا بصوت واضح. 
 كتابة الكلمة ( ج

يف كراستو  التالميذس الفرصة للطالب لكتابة الكلمة مدروسو . ويكتب يتيح ادلدر 
 بااألمثلة. 

 جعُل الكلمة ( ح
ويف اآلخَت لتعليم ادلفردات  باستعمال الكلمات اجلديدة يف مجلة كاملة. يعطى 

يف  التالميذاألمثلة أخرى. يف ىذا التدريب ينصر  التالميذادلدرس األمثلة مث يبحث 
 رداتمنتظم ادلعٌت ادلف

 تقنيات تعليم المفردات .9
ىف تعريف معاىن ادلفردات و  التالميذوأما الدرجة وتقنية تعليم ادلفردات أو خربة 

  47احلصول عليها, فتشرح الباحثة فيما يلى :
 استماع ادلفردات ( أ
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 Ahmad Fuad Effendi,Metode pengajaran bahasa arab,(Malang:Misykat,2009), 
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ليستمعوا ادلفردات الىت قاذلا ادلدرس لفظة واحدة أو مجلة.  لتالميذاعطاء الفرصة ل
أن يستوعبوىا جيدا  التالميذعناصر أصوات ادلفردات فيستطيع  التالميذوإذا استوعب 

 بالتكرار أو ثالث مرات.ىذا االستماع مهم جدا ألن األخطاء ىف النطق والكتابة.

 نطق ادلفردات ( ب
نطق ادلفردات اجلديدة يساعد التالميذ ليذكروىا ىف وقت طويل. البد للمدرس أن 

التالميذ ألن أخطاء النطق يسبب األخطاء ىف  يهتم بتصحيح نطق كل ادلفردات لدى
 الكتابة

 قراءة ادلفردات ( ت
وبعدما استمع التالميذ ادلفردات اجلديدة وينطقوهنا ويفهمون معانىها فيكتبها 
ادلدرس على السبورة. وبعد ذلك, أعطى ادلدرس فرصة إىل التالميذ ليقرؤوىا جهرية. مث 
يصحح ادلدرس قراءة التالميذ إلجتناب أخطاء النطق. ألن إذا ال يصححها ادلدرس 

 يل. فسيقرؤوىا قراءة خطيئة ىف وقت طو 
 كتابة ادلفردات ( ث

فتساعدىم ىف استيعاهبا.  التالميذبكتابة مفردات يتعلمها  التالميذإذا أمر ادلدرس 
 على كراساهتم عما كتبها ادلدرس على السبورة.  التالميذيكتب 

 تكوين اجلملة ( ج
القسم األخر ىف تعليم ادلفردات ىو باستخدام ادلفردات اجلديدة ىف اجلملة سواء  

و كتابية. ادلدرس يعطى األمثلة إىل التالميذ مث يكتبون مثل ما كتبها كانت لسانية أ
 ادلدرس. ىذا التدريب يساعد التالميذ ىف فهم معاىن ادلفردات. 
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 أهداف تعليم المفردات .11
 48ومن األىداف الرئيسية ىف تعليم مفردات اللغة العربية فهي فيما تلى :

سواء كانت من القراءة أم من الفهم لتعريف ادلفردات اجلديدة لدى التالميذ  ( أ
 ادلسموع.

ىف نطق ادلفردات صحيحة وجيدة حىت يكونوا ماىرين ىف التكلم  التالميذلتمرين  ( ب
 والقراءة.

ىف فهم معاىن ادلفردات سواء كانت لفظية أم تركيبية أو ىف اجلملة  التالميذلتمرين  ( ت
  ادلعينة )معٌت ادلفهومية والقواعد(.

 ادلفردات ىف التكلم والكتابة جيدا. اكرو ن يذ التالميذ أليستطيع  ( ث
 

 المفهوم اإلجرائ .ب 
("   Berburu Kataأّما ادلفهوم االجرائ طريق التدريب باستعمال وسيلة اللعبة ")

 لًتكية استعاب ادلفردات فىيما ياىل:
 هوفوائد ىداف الدرسأادلقدمة و  درسةقدم ادلت .1
 الكلمةمطاردة درسة ادلادة ادلناسبة بلعبة ادلتعطى  .2
 ادلفردات مادة التعليم عن النص ويعطى ادلدرسةتشرح  .3
 تكتب ادلدرسة ادلفردات يف السبورة .4
 التالميذ أن حيفظوا ادلفردات تأمر ادلدرسة .5
 توزع اجلدول الذى ديتلئ فيو أحرف اذلجائية  ادلدرسة .6
يسابق لبحث ادلفردات يف اجلدول بتطويق الكلمات أفقيا كان أو عموديا التالميذ  .7

 عرضا أو
 ادلفردات اليت وجدهتم يف قرطاس اإلجابةالتالميذ  يكتب .8
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 يف السبورة ادلفردات داخل اجلملةتأمر بعض التالميذ ليكتب  ادلدرسة .9
 تتقدم ادلدرسة اخلالصة .10

 :وأما مؤشرات استيعاب ادلفردات فهي فيما يلى
 على ترمجة ادلفردات جيدة التالميذيقدر  .1
  جيدة ادلفردات فظح على التالميذيقدر  .2
 لى استخدام ادلفردات داخل اجلملةيقدر التالميذ ع .3
 معٌت ادلفردات يقدر التالميذ  .4
 

 الدرسة السابقة .ب 
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية 

 ولتأكيد البحث الذى قامت هبا الباحثة. 
اما دراسة السابقة الىت تتعلق هبذ البحث فهي : البحث اليت قامت تويت تنجونج 

فعالية طريقة ادلراقبة اللغوية حتت ادلوضوع  2015من قسم تعليم اللغة العربية سنة :
 مديةستيعاب ادلفردات يف  ادلدرسة العالية احملالًتقية  "Bingo Kataباستخدام لعب "

 بباكنبارو.
طريقة ادلراقبة اللغوية فعالية ر التجرييب يف ىذا البحث ىو أن وحاصلة االختبا

ستيعاب ادلفردات يف  ادلدرسة العالية افعاال لًتقية  "Bingo Kataباستخدام لعب "
 باكنبارو مديةاحمل

باستعمال وسيلة اللعبة  التدريب طريقة  فعالية والبحث الذى تبحث عنو الباحثة 
لًتقية استيعاب ادلفردات يف تعليم اللغة العربية لدى  (berburu kata)"مطاردة الكلمة" 

 كمبار".8تالميذ ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
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و أما فرق بُت  .استيعاب ادلفرداتويشبو حبثي و البحثها سواء طريقة و لًتقية 
األحباث ادلوجودة و ىذا البحث يعٍت يرّكز الباحث يف اللعبة "مطاردة الكلمات" 

(Berburu Kata لًتقية استيعاب ادلفردات العربية، ىذا البحث مل يقم أحد بالبحث من )
 قبل.

 الفرضيات .ج 
 إذا يوجد الفرق اذلام بُت الفصل التجريب و الفصل الضبطى:

Ha :  باستعمال وسيلة اللعبة "مطاردة الكلمة"  التدريب طريقة  فعالية(berburu 

kata) لًتقية استيعاب ادلفردات يف تعليم اللغة العربية لدى التالميذ ادلدرسة ادلتوسطة  فعاال
 كمبار8اإلسالمية احلكومية 

 Ho :  باستعمال وسيلة اللعبة "مطاردة الكلمة"  التدريب طريقة  فعالية(berburu 

kata) لًتقية استيعاب ادلفردات يف تعليم اللغة العربية لدى التالميذ ادلدرسة  غَت فعاال
 كمبار8ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




