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 الفصل الثانى
 اإلطار النظري

 
 المفهوم النظري .أ 

 (WhatsApp)استخدام واتساب  .1
واسم واتساب مأخوذ من كلميت مستعمل ألسئلة األخبار غالبا. يف 

خدمة  (WhatsApp) واتسابيعرف  (WhatsApp)واتسابصفحتو الرمسية 
الرسائل اليت تستخدم اتصال إنًتنيت زلمول الفاعل للثرثرة مبستخدمُت آخرين. 

أنو تطبيق الرسالة لسمرتبون بأساس شبو  (wikipidia)ويكيبديا وواتساب يعرف 
بليك بري مسنجر. واساب مسنجر تطبيق رسالة عرب الرسائل اليت ؽلكننا أن 

بيانات إنًتنيت لرسالة الكًتونية  نتبادل رسالة بدون رسوم إيسم إيس ألنو خطة
مستخدم إتصاالت تري ج وبور ج ووييب إلتصاالت البيانات. ؽلكننا أن 
نتحدث باستخدام واتساب عرب اإلنًتنت وأن نشارك ادللفات ونتبادل الصور 

 وغَتىا

 ٕٗمن بلد األوكرانيا يف   WhatsApp” Jan Koum“مت تكّون 
سَّت و ؼللق تطبق الرقمية  Koum، يف ذلك الوقت، سجل ٜٕٓٓفرباير، 

لو منافس  WhatsAppيف ذلك الوقت  WhatsAppخلدمة اذلاتف اخللوي. مث 
 .Zapامسو 

الصغة األوىل ذلذه الرسلة مستخدامة لتحديث احلالة يف اذلاتف اليت 
استخدامها أصدقائها غالبة من الروسيا. مث تطبيق ادلصنوع منزلًيا بتغيَت الوظيفة 

اسلة فورية، والذي  ُيستخدم يف األصل للحفاظ على األخبار. إىل تطبيق مر 
مبكونات ادلراسلة. وبفضل ىذه  ٓ.ٕاإلصدار  WhatsAppولذلك إصدار 
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ألف مستخداما شلا غلعل كوم  ٕٓ٘ادليزة، قفز عدد ادلستخدمُت النشطُت إىل 
 ٙٔأكثر ثقة لتعليم اآلخرين العمل مًعا.

و أصدقائو Brian Acton  عن يدع Koum، ينجح  ٜٕٓٓيف سبتمرب 
ويساعد ان يستضيء رأمسال من الزمالء العمل الذين  WhatsAppلينضّم إىل 

أشخاص إلستثمار. رغم ان  ٘دوالر من  ٕٓ٘خرجوا من ياىو حىت رتعها 
وجود الصعوبات ادلالية يف البداية ، ولكن ىذا التطبيق اجلوال استمر يف التطوير 

من ادلستخدمُت. حىت يف  ويبدأ انتاج توليد إيرادات من رسوم االشًتاك السنوية
يف جانب الفيببوك بقيمة  (WhatsApp) واتساب، يتم التعرف ٕٗٔٓسنة 

 أمريكًيا.  ميالرًا ٜٔرائعة تبلغ 

دلستخدمي  WhatsApp)) واتساب يف البداية، مت إنشاء تطبيق
iPhone  واتساب ، ولكن مع تطويره، تطبيق( (WhatsApp  لإلصدارات

ادلرتبة   (WhatsApp)واتساب  ، احتل ٕٓٔٓاألخرى أيضا. حىت نوفمرب 
 game)، ومركز األلعاب ادلمتازة swypeالثالثة، وىو التطبيق األكثر مبيعًا بعد 

center premium) . بشكل  واتسابحىت من التقرير األخَت شركة استخدام
رسالة من الرسائل ادلتداولة كل  ٖٓمليون مستخدم مع  ٓٓٚنشط من قبل 

 يوم.

 أمرًا سهالً للغاية، بأربع خطوات فقط :  (WhatsApp) واتسابيعد دتكُت 

من خالل ادلوقعو اإللكًتونية مباشرة أو   (WhatsApp)واتسابتنزيل تطبيق  .ٔ
 متجر اللعب

 على جهاز مدعوم. (WhatsApp) واتسابتثبيت التطبيق  .ٕ
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 واتساب تسجيل رقم اذلاتف دون يستخدام، أو تنسيق دويل ألن .ٖ
(WhatsApp)  يستخدام رقم اذلاتف للتسجيل يف قاعدة البيانات اخلاصةبو 

عرب الرسائل القصَتة اليت تتطلب تعبئة سيقوم التطبيق بإرسال رمز التأكيد  .ٗ
 ٚٔ.رمز التأكيد إىل اخلطوة التالية

ويقوم بتسجيل سجالت اذلاتف   (WhatsApp) واتساب يتم استخدم 
. (WhatsApp) واتساب اخلاصة مستخدم  لغرض أي شخص يستخدم تطبيق

مع  لبدء زلادثة ، ينقر ادلستخدم ببساطة على األمساء ادلوجودة يف دليل اذلاتف
 .(WhatsApp) واتساب العالمة النشطة يف

 ؽلكن للمستخدمُت إرسال ادللفات كمثل: (WhatsApp) واتساب يف
 صور )مباشرة من الكامَتا و مدير ادللفات و معرض الصور( .ٔ
 فيديو)مباشرة من كامَتا الفيديو ، مدير ادللفات ومعرض الصور( .ٕ
 ادلوسيقى( الصوت )تسجيل الصوت مباشرة ، مدير ادللفات ومعرض .ٖ
 ادلوقع )ؽلكنك إرسال موقعك عن طريق اختاذ موقفك من خرائط جوجل( . .ٗ
 االتصال )إرسال تفاصيل االتصال من دليل اذلاتف( .٘

 
ال ؼلتلف التأثَت اإلغلايب والسليب الستخدام تطبيق التواصل االجتماعي 

فيما  .كثَتًا مع تطبيقات الوسائط االجتماعية األخرى (WhatsApp) واتساب
 (WhatsApp)  واتسابيلي التأثَت اإلغلايب والسليب للوسائط االجتماعية على 
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 كمايلي:، (WhatsApp)ٛٔواتساب ادلزايا من الوضعية 

لإلجتماع األسرة، اخ او أقارب متناثرة هبذه الوسائط اإلجتماعية مفيد للغاية  .ٔ
 و حتيد األسرة بعيدا و ال يتلقي قدؽلا.

نشر اامعلومات العلمية، من السهل جدا نشر ادلعلومات من خالل موقع  .ٕ
االجتماعي، يف غضون بضع دقائق بعد احلادث، دتكنا من وسائل 

 االستمتاع هبذه ادلعلومات.
زيادة الصديق. باستخدام التواصل االجتماعي ، ؽلكننا التواصل مع أي  .ٖ

لعامل. جتعل شخص، حىت مع أشخاص ال نعرفهم حىت من رتيع أضلاء ا
 مواقع التواصل االجتماعي األطفال وادلراىقُت أكثر والًء واىتماًما وتعاطًفا.

كوسيلة لتطوير ادلهارات واالجتماعية. ؽلكن للمستخدمُت تعلم كيفية  .ٗ
التكيف، والتواصل مع اجلمهور وإدارة شبكات األصدقاء. اإلنًتنت كوسائل 

نت يف رتيع أضلاء العامل إعالم إتصاالت، حبيث ؽلكن دلستخدمي اإلنًت 
تبادل ادلعلومات بسرعة وبتكلفة منخفضة. كحملة إعالمية يف رلال 
األعمال. ىذا يسمح للشركات الصغَتة للًتويج دلنتجاهتا وخدماهتا دون 

 إنفاق الكثَت من ادلال.
 

 :،  كمايلي(WhatsApp) واتساب العيوب من الوضعية
أضلاء. ىذا ألظلستخدمي الوسائط من الصعب االختالط مع الناس يف رتيع  .ٔ

االجتماعية يصبحون كسولُت لتعلم التواصل احلقيقي. ىذا صحيح، الناس 
الذين ينشطون يف وسائل التواصل االجتماعي، إذا كانوا غلتمعون شخصيا 

 .ىو شخص ىادئ وغَت مؤنس جدا
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مواقع التواصل االجتماعي ستجعل شخًصا أكثر أنانية. يصبحون غَت  .ٕ
 .للبيئة احمليطة هبم، ألن معظمهم يقضون وقت اإلنًتنتمدركُت 

اللغة الرمسية احملرومة وادلنسية، وذلك ألن مستخدمي وسائل اإلعالم  .ٖ
االجتماعية يف كثَت من األحيان يستخدمون لغة غَت رمسية. قواعد اللغة 

 الرمسية اليت يتم نسياهنا
ن ؽلارسون وسائل اطلفاض األداء. سيعمل ادلوظفون والطالب والطالب الذي .ٗ

 التواصل االجتماعي أثناء العمل على تقليل وقت العمل ووقت الدراس
خصوصية أقل. يف وسائل اإلعالم االجتماعية ، لدينا حرية الكتابة ومشاركة  .٘

 أي شيء، وغالًبا دون وعي نقوم بنشر أشياء ال حتتاج غلب أن يكون
 االجتماعي. لتقدؽلها إىل نطاق

  تعليمكون احدى وسائل التعليمية وىو من أن ي واتسابليستطيع 
وىو مفيد لًتقية تعامل التعليم بُت الطالب و ادلدرس  (e-Learning) االلكًتوين

و من اإلسكان إغلاد تعامل التعليم يف أي مكان ما، ويف اي وقت ما. ويشمل 
 عدد كبَتا من الطالب و ييسر تكميل ادلاّدة و حتفيظها.

يف عملية التطوير،  (Mobile Learning) ادلتنقلتعليم حاالً، تكنولوجي 
كوسائل تعلمية ىو إحدى من  Mobile Learning)) تعليم ادلتنقلولكن 

 التكنولوجي زلتمل يف ادلستقبل. وىو متعمد من بعض العوامل التالية:

 متطلبات ادلستهلكُت اليت تريد أسياء العملية. .ٔ
 ذتن اذلواتف رخيصة و مستخدموا الواتف اكثر من مستخدموا الكمبيوتر.  .ٕ
  (wireles/seluler) يزدىر التكنولوجي .ٖ
 يف وقت احلاضر وصول اإلنًتنيت بإستعمال اذلاتف متطور يكون العادة. .ٗ
 و الوصل البيانات و إرساذلا بإستعمال شبكة اذلاتف يكون اسرع و ارخص .٘
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 ٜٔسهلة.صناعة النماذج للهاتف تكون  .ٙ

من الشرح الوارد أعاله ، ؽلكن أن يقوم شخص ما بتصفية كل ما يؤثر 
 WhatsApp)) واتسابعلى استخدام الوسائط بشكل موسيقي ، باستخدام 

 منستخدمو إلنشاء رلموعات ألدوات تعلم إضافية ، ووسائل ادلناقشة واستخدا
 تعليموسبب اإلستخدام  الفرص ادلوجودة كأداة إغلابية.

باستخدام واتساب لًتقية فعالية التعليم كيساعد  ( (MobileLearningادلنْتَنّقل
 ٕٓيف تعليم اللغة.

طريقة األسئلة و األجوبة ىي  ضافية مستخدميف دروس اللغة العرابية اإل
تبلغ ادلواد التعلمية بإستخدام األسئلة دافعة و أجوبتها موجهة عمالية التعليم. 

أو الطلبة. و إن تسأل ادلدرسة شيئا غلبو الطلبة أو  فاألسئلة يقدمها ادلدرسة
 عكسو. فاذلداف من الطريقة ليزدىر الطلبة و يبتكروا يف التعليم.

 و أما اخلطوات منها فهي:

 حتليل أىداف األسئلة و األجوبة و صيحة بشكل خاص. .ٔ
 تقدًن اعتزار اختبار ىذه الطريقة. .ٕ
 تها.ترتيب األسئلة اليت تقدمها ادلدرسة اىل طلب .ٖ
 ضياغة األجوبة من األسئلة اليت اعطتها الطلبة. .ٗ
 اإلفساح إىل كل الطلب لتقدًن األسئلة. .٘
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 مزايا الطريقة:
 البيئة تكون فّعالة. .ٔ
 الطلبة لديهمفرصة األسئلة أسياء مل يقهموا. .ٕ
 ادلدرسة تقدر على معرفة درجة استعاب مواد طلبتها. .ٖ
 ادلدرسة تشجع طلبتها لتقدًن األسئلة وغَته. .ٗ
ىذه الطريقة جيدة جدا استخدامها لتدرب تسجيع الطلبة يف تطوير األفكار  .٘

 منظمة.
 ىذه الطريقة سهلة لتطبيق جهاز التعليم ادلوجة. .ٙ
 ىذه الطريقة تدفع اإلتصال بُت ادلدرسة و الطلبة. .ٚ

 
 عيوب الطريقة:

 األسئلة من ادلدرسة حفظا. .ٔ
 ث الرئسي.األسئلة واالجوبة ان تقوما باستمرار تتباعدا من البح .ٕ
 ىذه الطريقة تبدد ألن اآلراء سلتلفة. .ٖ
 ٕٔاألسئلة ادلتقدمة تتكون عدة حوانب التعليم فقط. .ٗ
 

 استيعاب المفردات .2
استيعاب ادلفردات ىو عملية إجراءة اإلنسان. وادلعٌت ادلتعلق باللغة 

ومعٌت    .ٖٕوادلفردات ىي كلمات ٕٕالعربية أن ادلرء يستطيع أن يستخدم اللغة.
ادلفردات اللغوية إظلا  ٕٗيعٍت االستطاعة لالستخدام ) ادلعرفة وادلهارة(. االستيعاب
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ىي رلموعات صوتية دالة على معان،كل رلموعة صوتية األصل فيها أن ختتص 
بالتعبَت عن معٌت معُت، وكون دالة عليها يعٍت : ) كون اللفظ مىت أطلق أو ختيل 

ادلفردات قدرة ادلرء على لذا، إن استيعاب  ٕ٘فهم منو معناه للعلم بوضعو(.
 استخدام ادلفردات العربية يف تركيب اجلملة لالتصال.

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

 
 : ٕٚما يلىواخلطوات ادلهتمة هبا يف تعليم ادلفردات فهي في

 مساع ادلفردات (ٔ
 نطق ادلفردات (ٕ
 ٕٛ إغلاد معٌت ادلفردات. و أما اخلطوات يف إغلاد معٌت ادلفردات، فيما يلى: (ٖ

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

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

 ادلفردة ادلتعلقة بالبقرة، فيقدم صورة البقرة
 دتثيل ادلفردات ادلعلمة -د 
 تقدًن ترادف الكلمة -ه 
 تقدًن مقابلة الكلمة -و 
 تقدًن التعريف لكل مفردة معلمة -ز 
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 تكرير ادلفردات.-ح 
إن كان الطالب مل يفهموا ادلفردات ادلعلمة باستخدام اخلطوات السابقة،  -ط 

 ادلفردات يًترتها ادلدرس إىل اللغة األم. فتلك
 قراءة ادلفردات (ٗ
 كتابة ادلفردات (٘
 تركيب اجلملة. (ٙ

 واخلطوة الىت يستخدمها الباحث خطوة ثانية يعٌت من نطق ادلفردات.
وينبغى للمدرس أن يعد ادلفردات ادلطابقة للطالب، فألجل ذلك ينبغى 

وأما ادلبادئ ادلستخدمة يف  ٜٕللمدرس أن يعتمد على ادلبادئ وادلعيار الواضح.
 ٖٓتعليم ادلفردات إىل ادلتعلم غَت العرب فهي فيما يلى:

 (Frekuensi) التواتر .ٔ
اختيار ادلفردات الىت كثر استخدامها. تفضل الكلمة شائعة االستخدام 
على غَتىا، مادامت متفقة معها يف ادلعٌت. تستشار فيها قوائم ادلفردات اليت 

 ادلستعملة و بينت معدل تكرار كل منها.أجرت حصرا للكلمات 
  (Range) التوزع .ٕ

اختيار ادلفردات الىت كثر استخدامها يف بالد العرب أى ليس يف بعض 
 بالد العرب فقط.

  (Availability) ادلتاحية .ٖ
اختيار الكلمة اخلاصة ادلفيدة أي الكلمات ادلستخدمة يف الناحيات 

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

 يستخدموهنا يف رلاالت معينة.
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  (Familiarity)األلفة .ٗ
اختيار الكلمة األليفة وادلشهورة، وترك الكلمة النادرة. تفضل الكلمة 

ورة نادرة االستخدام.  اليت تكون مألوفة عند األفراد على الكلمة ادلهج
 كاستخدام مفردة "الشمس والذكاء" وذلما نفس ادلعٌت.

  (Coverage) الشمول .٘
تفضل الكلمة اليت تغطي عدة رلاالت يف وقت واحد على تلك اليت ال 
ختدم إال رلاالت زلدودة. ادلثال : البيت وادلنزل، كلمة "البيت" أعم من كلمة 

ة إال أهنا فروق ال هتم الدراس يف "ادلنزل". و كانت بينهما فروق دقيق
ادلستويات ادلبتدئة خاصة. إن كلمة ))بيت(( تغطي عددا أكرب من اجملاالت. 
و لننظر يف ىذه االستخدامات: بيتنا، بيت اهلل، بيت اإلبرة )البوصلة(، بيت 

 العنكبوت، بيت القصيد،...اخل.
 األعلية .ٙ

كلمة اليت تشيع حاجة اختيار الكلمة الىت ػلتاج إليها الطالب. تفضل ال
معينة عند الدارس على تلك الكلمة العامة اليت قد ال ػلتاجها أو ػلتاجها 

 قليال.
 العروبة .ٚ

اختيار الكلمات العربية ولو كانت فيو ادلقارنة بلغة أخرى. تفضل الكلمة 
 ٖٔالعربية على غَتىا. مثال، اذلاتف و التلفون أو ادلذياع وراديو.

 
 :يف تعليم ادلفردات فهي فيما يلي وأما مؤشرات االستيعاب

يقدر الطالب على تررتة أنواع ادلفردات ويقدرون على استخدامها يف اجلملة  .أ 
 ٕٖالصحيحة.
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 ٖٖيقدر الطالب على قراءة النص بالتنغيم وادلخرج الصحيح. .ب 
 يقدر الطالب على تعيُت معٌت ادلفردات .ج 

 
 :يلى وأما مؤشرات استيعاب ادلفردات دلرحلة ادلتقدمُت فهي فيما

 يقدر الطالب على شرح معٌت ادلفردات بإيضاح مرادىا .أ 
 يطلب الطالب معٌت ادلفردات يف ادلعجم .ب 
 يًتجم الطالب تلك ادلفردات إىل لغاهتم .ج 
 ترتيب الكلمة .د 
 وضع الكلمة داخل اجلملة .ه 
 اختيار مثال الكلمة ادلطابقة .و 
 تركيب اجلملة .ز 
 ٖٗإعطاء حركة الكلمة .ح 

 :فهي فيما يلي أنواع ادلفرداتوأما 

 اسم .ٔ
ىو كل كلمة تدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو رتاد أو مكان أو زمان أو 

 صفة أو معن رلرد من الزمان. 

 استقالل. –نظيف  –شهر  –القاىرة  -حائط –زىرة  –أسد  –مثل: رجل 

 وؽليز اإلسم عن غَته من الكلمات ىف أنو:

 شجرة ( –كتاب   –ؽلكن تنوين )مثل: : رجل 

 الشجرة( –الكتاب  –ليو )مثل : الرجل ؽلكن ادخل ال ع
                                                             

33
 Http://anakpba.blogspot.com/2012/03/perumusan-indikator-dan-ciri-cirinya.html. 

34
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 يا زلمد( –ؽلكن ادخل حرف النداء عليو )مثل: يا رجل 

 غصن الشجرة( -ؽلكن جره حبرف اجلر أو باإلضافة )مثل: على الشجرة

 ؽلكن اإلسناد إليو أى اإلخبار عنو )مثل: الكتاب مفيد(

 فعل .ٕ

 ىو كل كلمة تدل على حدوث شيء ىف زمن خاص.

 امسح. –غلرى  –مثل: كتب 

 ويتكيز الفعل عن غَته من الكلمات ىف أنو ؽلكن:

 شكرت( –اتصالو بتاء الفعل )مثل: كتبت 

 تكتب( –اتصالو بتاء التأنيث )مثل: كتبت 

 اشكرى( –اتصالو بتاء ادلخاطبة )مثل: تكتبُت 

 اشكرن( –اتصالو بتاء بنون التوكيد )مثل: ليكتنب 

 حرف .ٖ
 مع غَتىا.ىو كل كلمة ليس ذلا معٌت إال 

 .ٖ٘مل –ىل  –أن   -مثل: ىف 
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 اللغة العربية درس .3

اللغة ىي عبارة عن أصوات يعرّب هبا كّل قوم عن أغراضهم، وىي أداة 
للتواصل والتفاىم والتعامل بُت الناس، وىي عبارة عن رلموعة من الرموز 
واإلشارات اليت يتواصل هبا بنو البشر ويعرّبون باستخدامها عما غلول يف 
خاطرىم ومشاعرىم، وحاالهتم الفكرية، واالجتماعية والعاطفية فيما بينهم، 

 ٖٙوبدوهنا يتعّذر حصول النشاط البشرّي، وادلعريّف، واالجتماعّي.

اللغة العربية ىي أىّم وأعظم لغة عرفتها البشريّة منذ القدم، وىي إحدى 
على ىذه اللغات السامية بل وأعّلها على اإلطالق، وىي من أقدم اللغات 

ادلعمورة، وتتمتع بصفات وخصائص تتمّيز هبا وحدىا دونًا عن باقي لغات 
العامل، وىي اللغة اليت زتلت اإلسالم إىل العامل ككّل وهبا أيضًا مّت نقل احلضارة 
والثقافة العربّية إىل باقي العامل، وىذه اللغة وّحدت العرب قدؽلا وحديثًا ورتعتهم 

 واحدة وجعلت منهم أمًة عربيًة واحدة.على لساٍن واحٍد وأعراف 

ىناك حرص على تعليم وتدريس اللغة العربية؛ دلا ذلذه اخلطوة من أعلية 
قصوى تعود بالنفع على الفرد واجملتمع ككل، والتايل بعض من األسباب اليت 
جتعل من تعليم اللغة العربية ضرورة ال ؽلكن االستغناء عنها: تضييق الفجوة 

لغة العربية وبُت اللهجة العامية اليت يتداوذلا كثَت من الناس. زيادة احلاصلة بُت ال
الصلة بتاريخ وحضارة األمة وتارؼلها السابق، فاللغة العربية ىي اللغة القومّية 
لألمة وعليها جتتمع، وىي اللغة اليت زتلت الدين اإلسالمّي ولغة الًتاث العريّب، 

ضياعها تضيع األمة وتنهار؛ ألنّو ال مستقبل وىي ىوية األّمة وثقافتها وتارؼلها، ب
ألّمة ال ماضي وال ىوية ذلا. صقل ادلواىب األدبية اليت من ادلمكن أن تظهر 
لدى دارسي اللغة العربية، وتوجيو مواىبهم إىل فنون اللغة العربّية ادلختلفة من 
                                                             

25
جمال عبد الناصر زكريا، المدخل الى تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها طراءق و مفاهيم، )ماليزيي: الم 

  2، ص. 1105فرس(، 
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 شعر ونثر وقصص قصَتة وغَتىا الكثَت. إثراء الرصيد العلمي وادلعريف لدى
طالب ودارسي اللغة العربية، وتعميق صلتهم بتارؼلهم السابق، وجعلهم قادرين 

 على فهم قصص السابقُت ولغتهم وأظلاط حياهتم.

، وزيادة فخرىم تنمية حّب اللغة العربية يف قلوب طالهبا ودارسيها 
، ومعرفتهم أّن لغتهم العربية ىي أعظم لغة يف الوجود. زتاية واعتزازىم بلغتهم

اب العريب من الذوبان يف اللغات األخرى واحلضارات والثقافات األخرى،  الشب
كما ػلصل حاليًا لدى لعض الشباب الذي ينجر وراء احلضارة الغربية واللغة 
اإلصلليزية دون أن يدرك أنّو ابن حلضارة ولغة عربية قوية تضاىي احلضارات 

ازن لدى شخصية واللغات األخرى بقوهتا وعراقتها وأصالتها. إحداث التو 
الطالب العريب، وإكسابو شعورًا بالفخر والقوة ألن اللغة العربية ىي لغتو األم، 

 ولغة آبائو وأجداده.

وسائل تعليم اللغة العربية من ادلمكن استخدام بعض الوسائل ادلساعدة  
لتعليم اللغة العربية، ومنها: البطاقات واللوحات اليت حتمل الكلمات واجلمل يف 

، من شأن ىذه الطريقة ترسيخ الكلمات ادلهّمة لدى الطالب خصوصًا يف اللغة
ادلراحل األساسية. التسجيالت اليت حتوي الشعر العريب والقصائد واألناشيد 

 .ٖٚالعربية. األفالم العربية اذلادفة واليت تنطق بلغة سليمة خالية من األخطاء

 المفهوم اإلجرائي .ب 
 مبا يلي: (WhatsApp) واتساباخلطوات استخدام أما 

 يقوم الطالب تنزيل تطبيق واساب يف اذلاتف .أ 
 ينضم الطالب اىل رلموعة تعليم اللغة العرابية .ب 
 طى ادلدرسة ادلفردات كل يومعت  .ج 

                                                             
3نفس المراجع، ص.   37  
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 تأمر ادلدرسة الطالب لتحديد ادلفردات برسالة متصلة االن .د 
تأمر ادلدرسة يطَلَُّب الطالب ان يبحث معان باألسئلة و اإلجابة أو أنظر  .ه 

 القاموس
 تأمر ادلدرسة الطالب ان يبحث مرادف الكلمة .و 
 تأمر ادلدرسة الطالب ان يبحث متناقض الكلمة .ز 
 تأمر ادلدرسة الطالب ان يبحث ادلعٌت آخر للكلمة .ح 
 تأمر ادلدرسة الطالب ان يبحث صيغ اجلمع من صيغ ادلفراد أو اعكسها .ط 
 تأمر ادلدرسة الطالب ان يبحث الفعل ادلضى و فعل ادلضارع .ي 
 مر ادلدرسة الطالب إلستخدام ادلفردات يف الدردشةتأ .ك 
 تأمر ادلدرسة الطالب إلستخدام ادلفردات يف اجلملة .ل 
 تأمر ادلدرسة الطالب إلستخدام ادلفردات يف باتدريب .م 

 
 :وأما مؤشرات االستيعاب يف تعليم ادلفردات فهي فيما يلي

 يقدر الطالب على تررتة أنواع ادلفردات .أ 
 ٖٛيف اجلملة الصحيحة. ادلفردات على استخدام  الطالب ويقدر .ب 
 ٜٖ.إعطاء حركة الكلمة يقدر الطالب على .ج 
 .يقدر الطالب على تعيُت معٌت ادلفردات .د 
 عادلضار  فعل و ادلاضى الفعل حتديد الطالب يقدر .ه 
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 الدراسة السابقة .ج 
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية 

 البحث الذى قام بو الباحث. تناقش ىذه الدراسة "فاعلية استخدام تطبيق ولتأكيد
 WhatsApp  يف حتسُت ادلفردات العربية )ادلفردات( كمهمة إضافية لدرس اللغة

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باريامان  يفالعربية لطالب الصف الثامن 
بالبحوث اليت أجراىا ادلؤلف من بُت بعض البحوث السابقة ذات الصلة  اجلنوبية
 .آخرين

يف  WhatsAppأزتد توفيق مأمون، "فعالية تعلم اللغة العربية بوسائل اإلجتماع  .ٔ
ىذا البحث بصور )التعلم عن دين اإلسالم وللغة العربية(.   BISAبرنامج

باستعمال منهج الوعي يعٍت البحث الذي  (File Reseach)باتبحث ادليداين 
فة ظاىرة االجتماعية ادلعلومات بادلعرفة على حال جوارىا ويهدف ىذا يقوم دلعر 

البهحث الوصفي النوعي لتوضيح وحتليل على حال جوارىا مع فيام تعليم اللغة 
 .BISAيف برامج  WhatsAppالعرابية باستخدام وساعل االجتماعي 

اىل أينول ىدى مقاالت حبثية بعنوان "استخدام الوسائط ادلتعددة ادلستندة  .ٕ
احلاسوب يف التعلمية ادلفردات يف ادلدراسة ادلتوسطة االسالميىة نور األمة، ىذا 
البحث هتدف اىل دراسة تنفيذ الكمبيوتر ادلستندة إىل استخدام الوسائط 

ت الطالب على استخدام جهاز ادلتعددة ادلستندة يف التعلم ادلفردات، استجابا
الكمبيوتر القائمة على الوسائط ادلتعددة يف ادلدراسة ادلتوسطة االسالميىة "نور 
األمة" ونتئج ىذا البحث و من ادلتنوقع أن تسهم ادلعرفة إىل ادلعلمُت، حول أعلية 
استخدام الكمبيوتر و مقرىا الوسائط ادلتعددة يف دعم تعليم الطالب ىف 

 اسية.الفصول الدر 
( : "فعالية تطبيق إسًتاتيجية لعبة "اتِّصال الكلمة ٕٗٔٓوحدان فضل فجر ) .ٖ

السريع" لًتقية استيعاب ادلفردات العربية لدى طالب مدرسة دار العلوم ادلتواسطة 



13 
 

و بعد أن حلل الباحث البيانات،  .الدينية ادلتكاملة بدوري مبنطقة بنكاليس
ل الكلمة السريع" فعال لًتقية استيعاب فاخلالصة أن إسًتاتيجية لعبة "اتِّصا

ادلفردات العربية لدى طالب مدرسة دار العلوم ادلتواسطة الدينية ادلتكاملة بدوري 
 مبنطقة بنكاليس.

الفرق بُت البحث السابق ىو حيث يركز البحث أكثر على فعالية استخدام  
ادلنزل. أجريت  يف حتسُت تعلم ادلفردات لتعلم اللغة العربية يف WhatsAppتطبيق 

ىذه الدراسة عن طريق إجراء التجارب اليت تصرف فيها الباحث مباشرة كمدرس. 
من خالل تضمُت بيانات ادلالحظة واالختبار والوثائق والنتائج اليت مت احلصول عليها 

 ستكون مهمة.
 
 فروض البحث .د 

 :استخدام واتثابإذا وجود ترقية استيعاب ادلفردات لدى الطالب ب
Ha :" فعال لًتقية استيعاب ادلفردات العربية لدى طالب  استخدام واتثاب  "

 الفصل الثاىن ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باريامان اجلنوبية
 Ho :" غَت فعال لًتقية استيعاب ادلفردات العربية لدى طالب  استخدام واتثاب "

 ريامان اجلنوبية.مدرسة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية با
 
 
 
 

 
 
 


