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 يالفصل الثان

 اإلطار النظري

 أ. المفهوم النظري

 تعريف الفعالية .1

كلمة "الفعالية" من كلمة "فعال". جاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية ىي النافذ، 
ىي النافذ، ادلؤثر، جاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية  ٔادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.

أو بعبارة  ٖاإلندونيسي دبعٌت األثر أو العاقبة.ىف ادلعجم و  ٕالذي يؤدي إىل نتائج،
أخرى أن الفعالية مدى احلاصلة احملصولة عليها ادلقامة هبا من احملاولة اخلاصة للوصول 

ومعٌت الفعالية ىف موسوعة ادلعجم اإلندونيسي ما تدل على مدى  إىل اذلدف ادلنشود.
ادلنشود فتسمى فعالة.  اذلدف احملصول عليو، إن كانت احملاولة وصلت إىل اذلدف

ومعٌت  ٗما تدل على مدى احلاصلة ادلأخوذة. Pringgodigjoومعٌت الفعالية عند 
الفعالية عند ماديو كاسيهادى ما تدل على مدى الوصول إىل احلاصلة ادلخططة 

 ٘وكلما كثر التخطيط احملصول عليو ارتفعت فعالية ذلك النشاط.

الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من التعلم بأفضل  ويقصد بالتعليم الفّعال ىو التعليم 
  ٙى.ر  قدر من ادلكاس  الًتبوية األخالطرق و أقلها جهدا ووقت. مع النتيجة على أكرب

                                                             
 ٕٜ٘(، ص. ٜٙٛٔلويس معلوف، ادلنجد يف اللغة واألعالم، )دار ادلشرق : بَتوت,  1
 .ٕٜ٘(، ص. ٜٙٛٔادلشرق: بَتوت، ، )دار ادلنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف،   ٕ

     
3
 Tim Penyusun Kamus, Op.Cit., hlm. 374. 

     
4
 Pringgodigjo, Ensiklopedia Umum, Yogyakarta: Yayasan Kanisiusm, 1973, hlm. 29. 

5
 Madyo Kasihadi dan Eko Susilo, Dasar-dasar Pendidikan, Semarang: Effhar Offset, hlm. 54. 

 ٖٔزلمد علي اخلويل، ، أسالي  تدريس اللغة العربية، ادلرجع السابق ، ص.  6
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 ،(الرئيسية الواجبة) الربنامج بتنفيذ متعلقة الفعالية أن فخالصتو السابق الرأي على بناء
 فعاال الربنامج يسمى األعضاء من الناشط واالشًتاك الوقت دقة اذلدف، الوصول إىل

 :التالية على الناحيات حيتوى كان إن

 ووظيفتها. الواجبة تنفذ كانت إن فعالة ادلؤسسة الوظيفية: تسمى أ. الواجبة

 اذلدف ويؤخذ ادلعُت الوقت يف ينفذ كان إن فعاال التخطيط ب. التخطيط: ويسمى
 .عليو احملصول التخطيط دبدى تتعلق فعالية العمل أن إذن، ادلقرر،

 عملية جارية حفاظ يف ادلرموز النظام وظيفة من تعترب النظم فعالية ج.  النظام: إن
 .بالطالب أو بادلدرس ادلتعلقة النظم على ربتوى والتعليم وىذه الناحية التعلم

 .فعاال النشاط ذلك يسمى عليو زلصول ادلقرر اذلدف كان د. اذلدف: إن

 طريقة التدريس .ٔ

 أ. تعريف.

الطريقة ىي رلموعة األسالي  اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملال اخلارجي 
معٌت الطريقة يف كتاب أمحد إزن  ٚللمتعلم من أجل ربقيفق أىداف تربوية معينة.

يف  تالميذال د تقدم مادة التعليم لسهولةعن ةىي وسيلة اليت ييستخدمها ادلدرس
وأما طريقة التدريس ىي النظام الذي  ٛستيعاب الدرس باجليد وادلمتع.الالفهم وا

يسَت عليو ادلدرس فيما يلقيو على التالميذ من دروس ومايبعثهم إىل ربصيلو من 
مهارة ونشاط حىت يكس  اخلربة النافعة وادلهارة الالزمة وادلعلومة ادلختلفة من 
غَت إسراف من الوقت واجلهود وبشكل يقرهبم من األغراض السامية اليت نرمي 

لذالك كانت طريقة التدريس مهما والزما استعدادىا ادلدرس يف  ٜا يف الًتبية.إليه
                                                             

    ٙ٘ٔ, ص ٜ٘ٛٔ:مكة ادلكرمة,  جامعة أم القرىدليل عمل يف إعداد ادلواد التعليمية لربامج تعليم العربية,  رشدى أمحد طعيمة,7
8
 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,( Bandung: Humaniora 2011), hlm. 72 

 .ٜٔأندوس سوتريسنو أمحد وأصحابو, ص. ٜ
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 ٓٔالطريقة ما تستخدم ىف أداء العمل باستخدام الواقع وادلفهوم منظما. التعليم.
. ة الدراسية وال يتعارض البعض ببعضالطريقة خطة شاملة مرتبطة بتقدمي ادلاد

ريقة التدريس خطة الربنامج ط ٔٔمجيع الطرق تعتمد على ادلدخل ادلختار.
 ٕٔالشاملة ادلرتبطة خبطوات تقدمي ادلادة الدراسية إجرائية وال تتعارض بادلدخل.

وأما  التقنية ىي أنشطة زلددة اليت تنفيذىا يف الفصل, وتالئم دبدخل وطريقة 
 13سلتارة. ولذلك أن ادلدخل بديهي والطريقة إجرائي و التقنية عمليايت.

      ةإختيار الطريق  ب.

 ىف إختيار الطريقة ,مازال ادلعلم ان يهتم بعدة حال ىف اختيار الطريقة من بينها:  

أ(. الغرض الًتبية ,ينبغى للمعلم ان يفهم عن الغرض الًتبية فهما الذي يتوصل ىف 
 النشاط التعليم.

ب(. الطبيعة التالميذ,ينبغى للمعلم ان يفهم اخلالف الطبيعة التالميذ فهما إمامن 
 اإلجتماعى, والذكاء, والطبيعة ,والنفسى او األحيائي.

ج(. ادلعلم ,ينبغى للمعلم ان يهتم قواعد العامة ىف تبليغ التعليم و بينهاقواعد من 
 ٗٔالسهل إىل الصع  و من البسيط إىل ادلشكل و غَته.

د(. الوقت ادلعد, مشكلة الوقت مهمة أيضا,ليعلم الوقتها,كفاية اوال ىف بالغة  
 دة بااستعمال الطريقة.ادلا

  

 
                                                             

10
 Prof. Dr. Azhar Arsyad, Op.Cit, hlm 19 

11
 Acep Hermawan, Op.Cit, hlm 167 

12
 Fathul Mujib dan Nailurrahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), hlm 35-36 
13 Ahmad  Fuad Effendi , Opcit, Hlm. 125.  
14 Ibid . hlm. 165-168  
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 ج. أنواع طرق التدريس 

الطريقة أمر مهم ىف عملية التعليم. أىداف التدريس غَت زلصولة عليها بدون   
استيعاب الطريقة. ويقال أن إذا كان ادلدرس يستوع  الطرق فيسهل عليو اختيار 
الطريقة ادلناسبة بأحوال الطالب وادلادة الدراسية.ووجود الطريقة يساعد الوصول إىل 

 أىداف التعلم جيدا.

س اللغة العربية متنوعة.وقال ولليام فرانسيس أن أنواع طرق التدريس كانت طرق تدري  
ىي الطريقة ادلباشرة والنفسية واللفظية وطريقة القراءة وادلفردات والًتمجة والوحدة 
ومفردات الًتمجة وإنتقائية والوحدة وطريقة اللغة ادلراقبة واحملاكاة والتقليد وادلمارسة 

غة. وىف كتاب طرق تدريس اللغة العربية, قدم ذوالكفل النظرية وادلشا ة وثنائي الل
أنواع طرق تدريس اللغةالعربية, منها طريقة القواعد والًتمجة والطريقة ادلباشرة والسمعية 

   الشفوية واالنتقائية واالستقرائية والقياسية وادلدخل ادلواصلي والصامتة والقراءة.

 والحفظ طريقة التقليد .1

 أ. تعريف

    mimmicry and إز أن ىذه الطريقة أصلها من للغة اإلصللزياقال أمحد 

memorization  .الطريقة  –وىذه الطريقة تسمى أيضا بادلعلن يعٍت تقليد  واحلفظ
التدريبية، ألن ىذه الطريقة ال يفعلها ادلدرس فقط بل الناطق األصلي. وأما خصائص 

 ٘ٔىذه الطريقة فهي فيما يلى.
والتعليم بادلظاىرة، التمرين وأسلوب الكلمة وتقليد نطق ادلدرس عملية التعلم  .أ 

 والناطق األصلي
 يقلد الطالب ما نطقو ادلدرس مرارا حىت حيفظوه .ب 
 القواعد معلمة من خالل الكلمات ادلختارة .ج 

                                                             
15

 Drs. Ahmad Izzan, M.Ag, Op.Cit, hlm 103 
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طريقة التدريس متنوعة ألن عملية التعلم والتعليم تستخدم تسجيالت  .د 
 ٙٔشفوية.احلوار والتمرين أى طريقة مسعية 

طريقة التدريس ادلستخدمة للمرحلة العالية ىف ىذه الطريقة طريقة ادلناقشة  .ه 
 .وادلظاىرة

يف رأي ىذه الطريقة، مترين باستحدام ادلفردات بتشبيو ادلدرس أسهل ليتذكرىا       
 الطالب، ألهنا مظاىرة.

 خطوات الطريقة كما يلى:
 يؤيت مدة التعليم . أ
 يبُت مدة التعليم  . ب
 ماتينطق الكل .أ 
 حيفظها الطالب ما مزور .ب 
 مزايا الطريقة وضعفها .ج 

ليس ىناك  التفكَت و أما ضعف ىذه الطريقة  ،ما مزايا ىذه الطريقة سهل ىف نطقأ .د 
 .تقرير ما علمها، حىت حاصلة التعليم قليلة يتجاوز ما يتشبهها ادلدرس

 عملية التعلم وتعليم ىذه الطريقة :أما  .ه 
يقلد الطالب ما نطقو  ،ثانياأوال، ينطق ادلدرس ادلفردات وأسلوب الكلمة مث  .و 

ادلدرس. وبعد أن حفظ الطالب ادلفردات يعلم ادلدرس مفردة أخرى وىلم جرا حىت 
 ٚٔهناية الدرس.

يف تطورىا, نوع ىذه الطريقة يعٌت الطريقة السمعية الشفوية طريقة تبدأ عملية التعليم  .ز 
لقراءة مث الكتابة. وىذه الطريقة ذبوز استخدام معاونة اللغة عند بتعليم الصوت، مث ا

 ٛٔالتعليم.

                                                             
16

 Ulin Nuha, MpdI, Op.Cit, hlm 215-216 
17

 Drs. H. Ahmad Izzan, M.Ag, Op.Cit, hlm 103 
18

 Dr. H. Bisri dan H. M Abdul Hamid, Op.Cit, hlm 63 
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و شليزة من ىذه الطريقة ىي  ينطق ادلدرس ادلفردات مث يقلد الطالب عن نطق 
أن عملية  ٜٔادلفردات مرة او ثالث مرات حىت يسهل الطالب لذكر تلك ادلفردات.

  التعليم من ىذه الطريقة:

 أ. ينطق ادلدرس ادلفردات 

 ب. يقلد الطالب عن نطق ادلفردات مرة او ثالث مرات. 
ج. مث بعد ذلك, اذا إستيعاب الطالب عن تلك ادلفردات فينتقل ادلدرس اىل 

 مفردات أخرى.
 التعليم وسيلة .2
 أ( تعريف 

 مجعها وسائل . الوسيلةٕٓالتوضيحة الوسائل ٕٔٔٓ  اهلل, خليل يف العامل عبد
 أن الوسيلة الرأي تلك ادلعلومات. ومن ومقبل ادلعلومات مصدرة بُت ملقية دبعٌت
 وإرادة الطالب اإلحساس التفكَت، هتيج ادلعلومات، تلقي أن تستطيع ما التعلمية
 تفكَت حوافز توفَت ما ىي وسيلة أن ميارسو والتعليم. ذكر التعلم عملية ربدث حىت

  .التعلم يف ورغبة الطالب الطالب وإرادة ومشاعر

 ما كل تعليم ىي وسائل أنٜٜ٘ٔ) أسراري، إمام يف) سوبرنو إمام وذكر
 وال.ٕٔىدف )مرسل إليو( إىل مصدر من معلومة أو رسالة إليصال قناةً  يستخدم
 الطالب .تفهي على ادلعلم يسهدتعُت ما كل أن راضي حسُت قول ذلك خيتلف
 ٕٕذلم. الدرس وتوضيح

                                                             
19

 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung, Humaniora:2004) 

hlm. 102. 
  1213،ص( 1961. المعارف دار:القاهرة) العربية، اللغة لمدرس الفن الموجه إبراهيم، العالم عبد 11
 1. ص ،( 1991 ماالنج، إكيب: ماالنج) العربية، تعليم في المعينات الوسائل أسراري، إمام 11
 ٘.ص (,اخلبيت مكتبة :السعودية العربية ادلملكة) العربية اللغة تدريس طرق ، راضي حسُت  ٕٕ
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 السرور للطالب ذبل  ا أل ,مهمة التعلمية الوسيلة أن إبرىيم العامل عبد وعند 
 يف إذىان احلقائق تثبيت على تساعد إهنا ادلدرسة إليهم وربب  نشاطهم وذبّدد
 رأي ومن .والعمل احلركة من استخدامها يتطلبو هبا الدرس ربيي إهنا الطالب
 يف وسيلةً  يستخدم ادلدرس ما كل ىي تعليم الوسائل أن اخلالصة يتحصل السابقة
 .التعليم يف النجاح لنيل التعلمية ادلادة وصول

 التعليمة الوسائل اختيار معايير ب

 ىف اختيار ادلهتمة هبا واألشياء السهل باألمر ليس التعلمية الوسائل اختيار إن
 ٖٕكمايلي: التعلمية، الوسيلة

 األخرى بالوسئل قورنت إذا الوسيلة ربققها اليت الًتبوية أ. األىداف

عليها  احلصول حيث من الوسيلة استخدام يتطلبهما اللذان واجلهد ب. الوقت
قورنت  ما إذا وذلك وكيفيتو، استخدامها وأسلوب الستخدامها واالستعداد
 العرض نفس ربقق أخرى بوسائل

من  تتثَته ان ديكن وما الدراسُت اىهتمام وإثارة التشويق يف الوسيلة ج. أثر
 التتعليمية  وتطبيقتها مضامينها ذلا نشاطات

ضلو  على جانبهم من استخدامها وإمكانية الطالب دلستويات الوسيلة د. مناسبة
أو  استخدام جراء من خطورة ذلك يف يكون أن دون التعلم أغراض خيدم

 تشغيلها

 الوسيلة ويسهل استخدام ىف ادلدرس يسهل السابق الوسيلة اختيار إىل بالنسبة
 ادلادة ىف بيان استخدامها يكون أن ينبغى الوسيلة وتلك .واجبتو أداء ىف ادلدرس
 الدراسية.

                                                             
 ٘ٗٔعمر الصديق عبد اهلل، ادلرجع السابق،ص..  ٖٕ
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 ةيالتعليم الوسائل أهداف ج.

 يلي: دبا العربية اللغة تعليم وسيلة فوائد من أما   

 التعلم يف وترغبة االسِتْطالع ح  ادلتعلم يف تنمي أ(.

 الدرس قاعة يف نشاطو وتزكي للتعلم ادلتعلم ب(. تشوق

 التعليم يف وترغبة العمل بواسطة للتعلم ادلتعلم ج(. تدفع

  .التعليم عملية تسهل و د(. تيسر

  ميةالتعلي الوسائل د.أقسام

 الًتبية و احملتوى القدرة مقاِيس عن ٕٛٓٓ سنة ٕ رقم الدينية الشُُّؤونِ  وزير نظام يف 
 على الطالبقدرة  تطوير ىو العربية اللغة تعليم ىدف أن العربية واللغة اإلسالمية
 اللغية فيها ادلهارات تشتمل اليت والكتابة اللسان من ناحية العربية باللغة اإلتصال
 أربعة يف يستعمل التعليم وسيلة أما ٕٗوالكتابة. والقراءة والكالم اإلستماع وىي

 يلى:  دبا العربية اللغة يف ادلهارات

 يف يتضمن اليت الصوت مجع   تقبل عملية اإلستماع: اإلستماع التعليم أ(. وسيلة
 الوسائل ٕ٘.معُت موضوع يف .قبلو كلمة من معلقا معٌت ذلا أو اجلملة ادلفردات،
 :مذياع, مسِحلة, فيلم, تلفاز. بينها اإلستماع تعليم يف ُيستعمل

                                                             
24 Acep Hermawan,, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011., hlm. 57.  
25 M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 

2011) hlm. 40 
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 وأن .اللغة تعليم يف مهمة األويل رة مها التكلم الكالم: أن التعليم ب(. وسيلة
 ُيستعمل الوسائل .لسانا القول يفشي دف اللغة للمستعمل نشاط اللغة التكلم
 اإلتصال. احلائط, وشبكة : فيلم, ساعة بينها الكالم تعليم يف

 على مكتوبا الصوت رمز يف ادلعٌت إنِتهاز مهارة القراءة القراءة: أن التعليم ج(. وسيلة
اللغة,  سلتربالتعليم,  بينها: بطاقة القراءة تعليم يف ُيستعمل الوسائل .نظام ادلتأِكد

 اللعبة.

 .احلروف رمز يف يبّلغ مث وادلعرفة اخلاطر ينظم الكتابة الكتابة: أن التعليم د(. وسيلة
 اإلتصال, البطاقة. بينها: صورة, شبكة الكتابة تعليم يف الوسائل ُيستعمل

 وسيلة بطاقة االستذكار  .3
بطاقة االستذكار يسمى بالبطاقة الومضية ادلصنوعة من كارتون الوثيق، ومقياسها 

ٕٕxٔٛ عبد الوىاب رشيدى "وسيلة تعليم اللغة العربية"( أو تلك الوسيلة . إنس(
. إن ٕٙيصممهاادلدرس من حيث ادلقياس، وذلك الكارتون ملتصق بالصورة ادلرجوة

إنش. وفيها صور،  xٔٛٙٔمقياس وسيلة بطاقة االستذكار عند أمحد عزان 
فلذا استخلصت الباحثة أن وسيلة بطاقة االستذكار  التعبَتات, اجلملة وغَتىا.

وسيلة بصرية تشتمل على الصورة والكتابة الىت تواجو الطالب إىل فهم ادلادة ادلتعلمة 
إنش.  xٕٕٔٛة الذى استخدمتو الباحثة ولتقوية ذاكرة الطالب. ومقياس الوسيل

 أما خطوات  فيما يلي: 
أ. ادلفردات وىي الكلمات العربية من جهة، وعلى الًتمجات من جهة آخر أو 
 ببساطة كصورة, مث أصدر تعليمات للطالب ليقول كلمة أو عبارة على الصورة

 ب. ويرتبط شكل الفعل من شلارسة من شلارسة مع اجلملة.
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 د, مثٌت,مجع, رلكر أو مؤنث. ج. إسم ادلفر 

 أنواع بطاقة الومضية فيما يلى :

. وىذه البطاقة هتدف إىل معرفة قدرة الطالب بطاقة الوسيلة واإلجابةاألول، 
على فهم النص. و يعد ادلدرس ىذه البطاقة على حس  عدد الطالب. ويكت  ادلدرس 

 التعبَتات أمام البطاقة وخلفها إجابة لبطاقة أخرى.

.وىذه البطاقة هتدف أيضا إىل معرفة فهم الطالب. ويكت  بطاقة التكملة, الثاىن
 ادلدرس مجلة واحدة أمام البطاقة و مجلة أخرى ىف بطاقة أخرى.

.وىذه البطاقة تشتمل على ادلفردات أو الكلمات أمامها، بطاقة ادلفرداتالثالث, 
 جلملة.وىف جزء أخر يشتمل على الصورة الىت تبُت تلك ادلفردات أو ا

. وشكل ىذه البطاقة على حس  حاجة ادلدرس, وينبغى البطاقة ادلصغرةالرابع, 
 ٕٚللمدرس أن يهتم وضوح البطاقة و متوازهنا.

 كيفية صناعة وسيلة بطاقة االستذكار .4
أ. ذبهيز الورقة الكثيفة كورقة من كرتونة وىذه الورقة تتوظف لتلصيق الصور مناسبة 

 ىدف التعلم
 تتسم بالقلم الرصاص أو ادلقلمة باستخدام ادلسطرة.ب. تلك الصورة 

  xٕٖ٘ٓج. وقطعات ورقة, تقطع باستخدام السكُت, حىت يكون ومقياسها 
انس. وتلك البطاقات تصنع على حس  الصورة ادللتصقة بعدد ادلواد احملتاجة 

 إليها.
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الورقة تلصق  فتلك  ,ادلستخدمة من خالل صناعة األيدي د.  إن كانت الصورة
 ادلثال باستخدام قرطاس,أوكرتونة.,بالورقة اخلفيفة

 وصناعة ,ادللون القلم,ادلقلمة ,الرسم فرشاة باستخدام ترسم الورقة ه. وتلك
 مث تلصق تلك الصورة. ,باستخدام احلاسوب التصميم

و. إن كانت الصورة ادللتصقة تستفيد الصورة ادلوجودة من قبل، فتلك الصورة 
 الغراء.تقطع وتلصق باستخدام 

وعادة أن األمساء ادلكتوبة  ,ابة يف البطاقات بادلوضوع أمامهاخ. وتكت  الكت
 تستخدم اللغة العربية أو اللغة اإلندونيسية.  

 كيفية االستخدام .5
 أ. والبطاقات ادلرتبة ديسكها ادلدرس ويعرضها إىل الطالب

 ب. وتلك البطاقة تنزع واحدة فواحدة بعد أن شرحها ادلدرس
الذين جيلسون جان  جبوار  تالميذ الالبطاقات الىت شرحها إىل ةادلدرس عطىتج. 

ة واحدة فواحدة ومث يؤديها دلالحظة تلك البطاق ميذالتال ةأمر ادلدرستو  ةادلدرس
 األخرون تالميذال

فتلك البطاقة توضع داخل الصندوق  ,ت كيفية التقدمي من خالل التمثيلد. إن كان
 على الشكل العشوائي

 ةالشًتاك ادلسابقة، وىم يتكونون من ثالثة أنفر. مثال أن ادلدرس تالميذيعد اله. مث 
ذلك الصندوق مث  تالميذ، وبعد ذلك يفر اليوانلطل  اسم احل تالميذأمر الت
 .حليوانخذون البطاقة الىت متلك اسم ايأ
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 المزايا وعيوب وسيلة بطاقة االستذكار .6
 فيما يلى: وأما مزايا وسيلة بطاقة االستذكار فهي

 أ. ىذه الوسيلة سهلة يف أخذىا

 ب.عملية

 ج.ىذه الوسيلة سهلة يف تذكرىا

  ٕٛد. مرحية

 عيوب وسيلة بطاقة االستذكار:

 أ. أحيانا، أن ىذه الوسيلة أشد صغَتة لتقدديها يف الفصل الكبَت

 عن كيفية تفسَت الصورة دائما تالميذب. وال يعرف ال

 تعطى االنطباع ادلتعلق باحلركة، الوجدان والصوتج. ىذه الوسيلة ال تستطيع أن 

 استيعاب المفردات .7
 أ. التعريف 

ادلفردات عنصور من عناصر اللغة .ومع أمهية موقعها يف كل من مهارة اللغة األربع 
)استماع, كالم,قراءة,وكتابة( االأن ىذاادلوقع يتفاوت من مهارة إىل أخرى.وادلفردات 

استيعاب ادلفردات ىو عملية إجراءة  ٜٕخزانة ادلفردات.يف ادلعجم اإلندونسي دبعٌت 
 ٖٓاإلنسان. وادلعٌت ادلتعلق باللغة العربية أن ادلرء يستطيع أن يستخدم اللغة.
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ستخدام استيعاب ادلفردات قدرة ادلرء على الذا، إن  ٖٔوادلفردات ىي كلمات.
 بناحية يهتم أن ينبغى ادلفردات ادلفردات العربية يف تركي  اجلملة لإلتصال. وتعليم

من إعطاء ادلفردات ادلستخدمة يف  مبدوؤ تعليمها أن يعٌت ادلتعلم لدى استخدامها
احلياة اليومية والكلمة األساسية. مث يعطى الكلمة ادلواصلة، وىذه احلالة خطوة جلعل 

 ادلفردات الطالب قادرين على تركي  اجلملة التامة حىت ازدادت قدرة ادلتعلم. واختيار
اللغة يؤثره  خالل من ادلقدمة اللغة عن ادلطابق والفهم .ادلرجو ادلعٌت لتعبَت ضروري

 ٕٖالفهم ادلطابق عن ادلفردات ادلستخدمة. 

 ب. تعليم المفردات

 مفهوم تعليم المفردات   .1

جاء يف ادلنجد أن معٌت التعليم )مصدر من علَّم ( ىو جعلو يعلمها
كان  .ٖٖ

على طالب لتعلمو لكي يكتس  ادلهارة  ادلفردات إحدى من مقوم اللغة، وجي 
و تعليم ادلفردات ضروري لتعبَت ادلعٌت ادلرجو و لفهم اللغة ٖٗالكالم بذلك اللغة.
 ٖ٘العربية فهما متاما.
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 ج.أهداف تعليم المفردات

 ٖٙومن اىداف الرئيسية ىف تعليم مفردات اللغة العربية فهي فيما تلى:  

الفهم  الطالب سواء كانت من القراءة أم من أ.( لتعارف ادلفردات اجلديدة لدى
 ادلسموع. 

ىف نطق ادلفردات صحيحة وجيدة حىت يكونوا ماىرين التكلم  تالميذين الب.( لتمر 
 والقراءة.

ىف فهم معاىن ادلفردات سواء كانت لفظية أم تركيبية أو ىف  تالميذج.( لتمرين ال
 عينة )معٌت ادلفهومية والقواعد(.اجلملة ادل

  الخطوات تعليم المفرداته. 

 ٖٚوأما خطوات يف تعليم ادلفردات فهي فيما يلى:  

 سماع المفردات .1

إعطاء الفرصة للطالب ليستمعوا ادلفردات الىت قاذلا ادلدرس لفظة واحدة أو مجلة. أو 
مجلة. وإذا استوع  الطالب عناصر أصوات ادلفردات فيستطيع الطالب أن 

ث مرات.ىذا االستماع مهم جدا ألن األخطاء ىف يستوعبوىا جيدا بالتكرار أو ثال
 النطق والكتابة.   
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 نطق المفردات .2

نطق ادلفردات اجلديدة يساعد الطالب ليذكروىا ىف وقت طويل. البد للمدرس أن 
يهتم بتصحيح نطق كل ادلفردات لدى الطالب ألن أخطاء النطق يسب  األخطاء ىف 

 الكتابة.

 38يجاد معنى المفرداتإ .3

ادلدرس معٌت الكلمة إىل الطالب لتجن  التعري . إذا استعمل ادلدرس لغة يعطى 
األم دائما، فلن ربدث اتصال ادلباشرة يف لغة ادلدروس. ومعٌت الكلمة يُنسى 

 الطالب سرعا.

 قراءة المفردات .4

وبعدما استمع الطالب ادلفردات اجلديدة وينطقو ا ويفهمون معاهنا فيكتبها 
بعد ذلك, أعطى ادلدرس فرصة إىل الطالب ليقرؤوىا ادلدرس على السبورة. و 

جتناب أخطاء النطق. ألن إذا ال الطالب الجهرية.مث يصحح ادلدرس قراءة 
  يصححها ادلدرس فسيقرؤوىا قراءة خطيئة ىف وقت طويل. 

 كتابة المفردات .5

يف كراستهم  تاليذلكتابة الكلمة. ويكت  ال تالميذيعطى ادلدرس الفرصة ل
 بااألمثلة.

 تركي  اجلملة .ٙ
ومرحلة األخَت لتعليم ادلفردات  باستعمال الكلمات اجلديدة يف اجلملة الكاملة. 
يعطى ادلدرس األمثلة مث يأمر ادلدرس الطالب ليكون األمثلة األخرى. يف ىذا 
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وأما مؤشرات استيعاب ادلفردات التدري  ينصر الطالب يف انتظام ادلعٌت ادلفردا.
 فهي فيما يلى:

 على ترمجة ادلفردات جيدة    ميذتاليقدر ال (ٔ
 على النطق وكتابة ادلفردات تالميذيقدر ال (ٕ
 .يف تكوينعلى استخدام ادلفردات  تالميذيقدر ال (ٖ
 على  تعيُت معٌت ادلفردات التالميذ يقدر (ٗ

 ب. المفهوم اإلجرائي
عطاء التحديد عن ادلفهوم النظري، إال أن ادلفهوم اإلجرائي ألة مستخدمة ال إن
اإلجرائي يعُت ادلعايَت تفصيلية ومنظمة ولسهولة فهم ىذه الكتابة. وتلك  ادلفهوم

 ادلبادئ مستخدمة لتكون ناظمة.
 كان تصميم استخدام الطريقة التقليد و اخلفظ يف تعليم ادلفردات كما يلي:

 سالم و الدعاءبال درسة الدرس فتح ادلت .1
 تشرح ادلدرسة أىداف التعليم  .2
 مرة أو ثالث مراتتقرأ ادلدرسة ادلفردات  .3
 يقدم ادلدرس الصوار عن ادلفردات  تقرأ ادلدرسة ادلفردات مرة او ثالث مرات .4
 تلك تالميذال يستوع  حىت مرات ثالث او مرة ادلفردات تلك عن تالميذال تقلد .1

 .ادلفردات
مث تقرأىا و تأمر ادلدرسة  تالميذطاقات ادلرتبة وتعرضها إىل المتسك ادلدرسة الب .2
تكرار قرأة ادلدرسة. وتلك البطاقة  تنزع واحدة فواحدة بعد أن شرحها  تالميذال

 ادلدرسة. 
الذين جيلسون جان  جبوار  تالميذشرحها إىل ال البطاقات اليت ةتعطى ادلدرس .3

 تستمر اىل البطاقة واحدة فواحدة ومث  دلالحظة تلك تالميذال ة. وتأمرادلدرسةادلدرس
 .تالميذحىت يكتفى كل ال األخرون تالميذال
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إن كانت كيفية التقدمي من خالل التمثيل، فتلك البطاقة توضع داخل الصندوق  .4
 على الشكل العشوائي.

نفر. مثال أن ادلدرسة الشًتاك ادلسابقة، وىم يتكونون من ثالثة أ تالميذمث يعد ال .5
ذلك الصندوق مث  تالميذ، وبعد ذلك يفر الالبيئة ادلدرسةلطل  اسم  تالميذتأمر ال
 ٜٖ.البيئة ادلدرسةن البطاقة الىت متلك اسم خذو يأ
 ستيعاب يف تعليم ادلفردات فهي فيما يلي : وأما مؤشرات اال 

 جيدة على ترمجة ادلفردات  تالميذالأ. يقدر 
 تة ادلفرداتوكتابب.يقدر التالميذ على النطق 

 .ادلفيدة على استخدام ادلفردات اجلملة تالميذج. يقدر ال
 ادلفردات.   معٌت تعيُت على التالميذ يقدر  .د

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

ولتأكيد البحث الذى قام بو الباحث. وأما الدراسة السابقة يشابو ىذا البحث 
حبث قام أحد الطالب من قسم التدرس اللغة العربية الدراسة السابقة األوىل ىي 

بو وندي موريزا فريتنطار عن" فعالية استخدام طريقة التقليد واخلفظ باستعمال لعبة 
احلرف ادلخفي لًتقية إستيعاب ادلفردات العربية لدي طالب ادلدرسة متسطة العامة 

بكنبارو" وأسلوب مجع البينات ادلستخدمة مالحظة و إختبار. وبعد أن  ٔزلمدية 
خلالصة أن تنفيز طريقة التقليد واخلفظ باستعمال لعبة حلل الباحث البيانات, فا

احلرف ادلخفي فعال لًتقية إستيعاب ادلفردات لدي طالب ادلدرسة ادلتوسطة العامة 
يف  "Tt"أكرب من اجلدول   = Toٖ,ٕٔبكنبارو.كما دل عليو أن  ٔزلمدية 

مقبولة.وىذ  و H0 مردودة  Ha يعٌت % ٔ ومن درجة داللة يعٌت ٘%درجة داللة 
تدل على أن تنفيز طريقة التقليد واحلفظ باستعمال لعبة حلرف ادلخفي فعال لًتقية 
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 ٔاستيعاب ادلفردات العربية لدى طالب ادلدرسة ادلتوسطة العامة زلمدية 
 ببكنبارو.

والدراسة السابقة الثانية فهي البحث قام بو رج  عن لعبة "صعود السلم لًتقية  .ٕ
راسة قضية يف ادلدرسة ادلتوسطة  احلسنة بكنبارو. وأسلوب استيعاب ادلفردات )د

مجع البينات ادلستخدمة مالحظة و إختبار. وبعد أن حلل الباحث البيانات, 
فاخلالصة أن تنفيز طريقة التقليد واخلفظ باستعمال لعبة "صعود السلم فعال لًتقية 

. كما دل عليو إستيعاب ادلفردات لدي طالب ادلدرسة ادلتوسطة احلسنة بكنبارو
ومن درجة  1%=2662يف درجة داللة  "Tt"أكرب من اجلدول   =To ٜ٘,٘أن 
 Hoومردودة  Haوىذ تدل على أن تنفيز طريقة يعٌت  مقبولة.5=% ٔٓ,ٕداللة

مقبولة. وىذ تدل على أن تنفيز طريقة التقليد واحلفظ باستعمال لعبة لعبة "صعود 
 العربية لدى طالب ادلدرسة احلسنة ببكنبارو.السلم فعال لًتقية استيعاب ادلفردات 

بو الباحثة استخدام وسيلة البطاقة  بُت حبثو والبحث الذي قامت الفرقو 
 اإلستذكار لًتقية استيعاب ادلفردات.

 د. فروض البحث
 الفرضية إجابة مؤقتة تكوين مشكلة البحث

Ha  : فعال  باستعمال وسيلة بطاقة االستذكار استخدام طريقة التقليد واحلفظ
 ٔ الثانوثة احملمدية يف ادلدرسة تالميذيعاب ادلفردات العربية لدى اللًتقية است
 بكنبارو.

: H0 وسيلة بطاقة االستذكارغَت فعال لًتقية م طريقة التقليد واحلفظ باستخدا
 ٔ مديةالثانوثة احمل ادلدرسةيف  تالميذيعاب ادلفردات العربية لدى الاست

  .بكنبارو
 


