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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 المفهوم النظري.أ

 تعريف الفعالية .1

جاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية ىي الفعل الفعال. أصلو من الفعالية كلمة
الذي يؤدي إىل ىي النافذ، ادلؤثر، الفعالية و 23احلسن, كرمي, ويستعمل اجلَت. 

معٌت الفعالية ىي أي شئ الذي فيو ة يف معجم اللغة اإلندوسية الكبَت وأما  24.نتائج
وىذه إشارة إىل ادلعٌت اللغوي  25.تأثَتة )عاقبة، أثر واالنطباع( وُتحَصِّل على النتيجة
مبحصول على ادلنشودة و ِكفاية  ةلكلمة الفعالية. وعلى يد ملياسا الفعالية محرتَِبط

التعليم الذي  ىو . ويقصد بالتعليم الفّعال26من الطالب ةنشيطاد اشًتاك اأوإجي
الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع  فضلم بأييؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من التعل

 .27النتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية اأخرى
 الحفظتقليد و الطريقة  .2

 تعريف الطريقة( أ
الطريقة ما 28.ادلذىب، اخلط ىف الشيئالطريقة ىي السَت، احلالة، 

تستخدم يف أداء العمل. عند زلبُت شاه أن الطريقة لغة ىي الكيفية. 
وقال أجيف 29 واصطالحا أهنا خطة العمل باستخدام الواقع وادلفهوم ادلنظم.

                                                           
 959ص.  رجع السابق,ادل,لويس معلوف23

 589 صادلرجع السابق, لويس معلوف, 24
25

PusatPembinaandanPengembanganBahasa, Op.Cit ,hlm. 219. 
26

E. Mulyasa, ManajemenBerbasisSekolah, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2003)hlm  28ا  
 .31، ص. ادلرجع السابقاخلويل،زلمد علي 27
 565ص لويس معلوف, ادلرجع السابق, 28

29
 UlinNuha, Op.Cit, hlm 159 
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إن 30ىرماوان أن الطريقة ىي اخلطوات العامة عن نظريات يف ادلدخل ادلعُت.
أوسع وأبعد من رلرد إجراءات تدريسية يقوم هباادلعلم يف ا طريقة التدريس مفهوم

اللغة العربية ىي اخلطة الشاملة اليت يستعُت هبا  طريقة تدريسو 31.الفصل
ادلدرس لتحقيق اأىداف ادلطلوبة من تعليم اللغة. وتتضمن الطريقة ما يتبعو 

, وما يستخدمو من مادة تعليمية ووسائل إجراءاتو  ،ادلدرس من أساليب
 32عينة. م

فلذلك أن الطريقة ما تستعمل للحصول على أىداف التعلم ادلقررة. 
وىذه الطريقة ضرورية يف عملية التعليم للوصول إىل اأىداف ادلرجوة. وينبغي 
للمدرس أن لو طريقة التدريس يف أداء عملية التعلم والتعليم ولو آفاق واسعة 

 33ت  ادلتبعة فيها.عن كيفية أنشطة عملية التعلم والتعليم واخلطوا
وىناك كثَتة من الطرق اليت تعلم هبا اللغات اأجنبية و منها اللغة 

إذ  ،وىناك طريقة نالئم كل تلميذات والبيئات واأىداف والظروف ،العربية
لكل طريقة من طرق تعليم اللغات اأجنبية مزيا وعيوب. وعلى ادلدرس أن 
يقوم بدارسة تلك الطرائق والتمعن فيها واختيار ما يناسب ادلوفق التعليمي 

 34الذي جيد نفسو فيو.
 أنواع طرق التدريس.( ب

الطريقة أمر مهم ىف عملية التعليم. أىداف التدريس غَت زلصولة عليها 
الطريقة. ويقال أن إذا كان ادلدرس يستوعب الطرق فيسهل  بدون استيعاب

                                                           
30

Acephermawan,MetodologiPembelajaranBahasa Arab, (Bandung: RemajaRosdakarya, 

2011), hlm 168 
 69)مصر(, ص, طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا رشد أمحد طعيمة وزمالئو,31
( 9111, ماالنججامعة موالنا ملك إبراىم اإلسالمية احلكمية مباالنج, , )اللغة العريب مدرس مهارات التدريس ضلو إعدادأوريل حبر الدين, 32

 193ص

33
UlinNuha, Op.Cit,hlm951 

 193, ادلرجع السابق, ص أوريل حبر الدين34
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عليو اختيار الطريقة ادلناسبة بأحوال الطالب وادلادة الدراسية. ووجود الطريقة 
 35يساعد الوصول إىل أىداف التعلم جيدا.

كانت طرق تدريس اللغة العربية متنوعة. وقال ولليام فرانسيس أن أنواع 
باشرة والنفسية واللفظية وطريقة القراءة وادلفردات طرق التدريس ىي الطريقة ادل

والًتمجة والوحدة ومفردات الًتمجة وإنتقائية والوحدة وطريقة اللغة ادلراقبة 
 واحملاكاة والتقليد وادلمارسة النظرية وادلشاهبة وثنائي اللغة.

أنواع طرق تدريس  قدم ذوالكفل ،وىف كتاب طرق تدريس اللغة العربية
السمعية طريقة و  ،طريقة ادلباشرةمنها طريقة القواعد والًتمجة و ،اللغة العربية

الصامتة طريقة القياسية و طريقة االستقرائية و طريقة االنتقائية و طريقة الشفوية و 
 36القراءة.طريقة و 
 الحفظتقليد و الطريقة ( ج

و  ,تقليدالأو Mimmicryىي ملخصة من  تقليد واحلفظالطريقة 
Memorization  الطريقة  –. وتسمى أيضا ىذه الطريقة بادلعلن احلفظأو

 37.التدريبية
 Mimmicry andأمحد إزان أن ىذه الطريقة اصلها من لغة اإلصللزيا  قال

Memorization وشليزة من ىذه الطريقة ىي ينطق ادلدرس .ظحفيعٍت تقليد و
و ثالث مرات حىت يسهل قلد الطالب عن نطق ادلفردات مرة أمث يادلفردات 

 38الطالب لذكر تلك ادلفردات. 
يعٍت  Mimicryطريقة التقليد واحلفظ صدر عن كلمتُت. حسب اللغة 

يف اللغة العربية تسمى ىذه الطريقة .يعٍت احلفطMemorizationقليد و تال

                                                           
35

AcepHermawan.Op.Cit hlm.32 
36

Zulkifli, MetodologiPengajaranBahasa Arab(Pekanbaru:Zanafa Publishing.2011), 

hlm.9 
37

Ahmad Izzan, Op.Cit, hlm 103 
38

Ulin Nuha, Op.Cit., hlm. 215 
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تستند ىذه الطريقة على التعود و التدريب لتعلم 39طريقة السماع واحملافظة.ب،
 و جعل اجلمل أو استخدام ادلفردات.  ،قواعد اللغة 

طالب ال و يقلدىا مكررايلفظ ادلدرس بضع كلمات ،ىف ىذه الطريقة 
ها غَت واعد ىف ىذه الطريقة يتم تدريس.وأما القيستوعبوىا وحيفظوىا حىت

ىذه  ،أساسيا ادلدرس. لفظهاالىت ييعٌت من خالل مثال الكلمات ،ةمباشر 
من الطريقة ىي طريقة باإلقًتاب شفويا يف تعليم اللغة أهنا تنطوي على الكثَت 

باستخدام ىذه الطريقة ىي التعلم  أىداف.انطقاأنشطة التدريبية لفظية أو 
 40.رة على االستماع والكالم والتعبَت هباالقد

.و تصالالاغاية ىذه الطريقة ىي استخدام اللغة ل أما اذلدف من
أن يستطيع الطالب الستخدام اللغة  يرجى ،التعليم اليت تتكرر بعملية 

إذن  كما يعتقد يف نظرية التعلم السلوكي أن اللغة ىي العادة.  العربية تلقائيا.
 .ار ادلفردات يرجى أن يستوعد الطالب استخدام اللغة العربيةبتكر  ،

 عملية التعليم من ىذه الطريقة :أن 
 ادلدرس ادلفردات لفظي .1
 ،و ثالث مراتمرة أ الكتب فتحبدون ادلفردات  يقلد الطالب عن تلفيظ .9

 41ىا.و حيفظ حىت
 42مثلة جبمليعطى ادلدرس اأ .3

                                                           
39

BisriMustofa Dan Abdul Hamid, Metode Dan StrategiPembelajaranBahasa 

Arab,(Malang: UIN Malang Press. 2012), hlm.63 
40

Henry Guntur Tarigan,MenyimakSebagaiSuatuKetrampilanBerbahasa,(Bandung: 

Angkasa, 2008), hlm. 3 
41

MaratusSalamah, Implementasi Metode Mimicry Memorization dan metode qira`ah 

pada pembelajaran mufradat kelas VIII MTs Negeri Janten Temon Kulon Progo Yogyakarta 

Tahun Ajaran2014/2015(http://www.google.co.id/m?&q=metode+mim+mem+jurnal+pdf) 
42

ZauharEfendhi, Metode BelajarBahasa Indonesia Sekolah 

Dasar(http://www.google.co.id/?hl=in-

ID&oe=utf&safe=langkahlangkahmetodemimicryandmemorization=action=devloce )diakses 

pada tanggal 18 mei2017/21:03 

 

http://www.google.co.id/?hl=in-ID&oe=utf&safe=langkahlangkahmetodemimicryandmemorization=action=devloce
http://www.google.co.id/?hl=in-ID&oe=utf&safe=langkahlangkahmetodemimicryandmemorization=action=devloce
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تلك ادلفردات فينتقل ادلدرس اىل  الطالب ذا إستوعبإ ،مث بعد ذلك .5
 43مفردات أخرى. 

 التقليد والحفظالمزايا وعيوب طريقة 
 أما مزايا طريقة التقليد واحلفظ فهي فيما يلى : 

 كانت طريقة التقليد واحلفظ سهل جدا. وبالتايل فعالة جدا للطالب .1
 يعرف الطالب كيفية النطق الصحيح كالناطق اأصلي. .9

 وأما عيوب طريقة التقليد واحلفظ فهي فيما يلى: 
يكون الطالب سلبييون.  , حىتىذه الطريقة ُتتاج إىل الناطق الناشط .1

 ىم يتقلدون و حيفظون فحسب. ال يوجد االبتكار يف التعلم.
 وسيلة التعليم .3

 التعريف( أ
الوسيلة مجعها .44الوسائل التوضيحة 9111يل اهلل ،خليف   عبد العامل

ومن تلك الرأي أن  45وسائل مبعٌت ملقية بُت مصدرة ادلعلومات ومقبل ادلعلومات
الوسيلة التعلمية ما تستطيع أن تلقي ادلعلومات، هتيج التفكَت، اإلحساس وإرادة 

 الطالب حىت ُتدث عملية التعلم والتعليم.
رغبة وسيلة ىي ما توفَت حوافز تفكَت ومشاعر وإرادة و ذكر ميارسو أن 

أن وسائل  1995ذكر إمام سوبرنو يف إمام أسراري، .و 46الطالب يف التعلم
تعليم ىي كل ما يستخدم قناًة إليصال رسالة أو معلومة من مصدر إىل ىدف 

                                                           
43

Ahmad Izzan, Op.Cit, hlm102 
44

M.Khalilullah,Media PembelajaranBahasa Arab. (Yogyakarta: AswajaPressindo, 

2011)hlm. 04 

45
Nurhasnawati, Media Pembelajaran Teori Dan Aplikasi Pengembangan. (Pekanbaru: 

Yayasan Pusaka Riau, 2011)hlm. 25-26. 
46

RusdiSusilanadanCepiRiyana, Media Pembelajaran: Hakikat, Pengembangan, 

Pemanfaatan, danPenilaian, (Bandung: Wacana Prima, 2008), hlm. 6. 
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يسهدتعُت ادلعلم تلف ذلك قول حسُت راضي أن كل ما .وال خي47)مرسل إليو(
 .48على تفهيم الطالب وتوضيح الدرس ذلم

وعند عبد العامل إبرىيم أن الوسيلة التعلمية مهمة, أهنا جتلب السرور 
هنا تساعد على تثبيت احلقائق يف ُتبب إليهم ادلدرسة إّدد نشاطهم و ب وجتللطال

 ذىان الطالب إهنا ُتيي الدرس هبا يتطلبو استخدامها من احلركة والعمل.أ
تعليم ىي كل ما الوسائل رأي السابقة يتحصل اخلالصة أن  ومن

 يستخدم ادلدرس وسيلًة يف وصول ادلادة التعلمية لنيل النجاح يف التعليم.
 معايير اختيار الوسائل التعليمة( ب

إن اختيار الوسائل التعلمية ليس باأمر السهل واأشياء ادلهتمة هبا ىف 
 49اختيار الوسيلة التعلمية، كمايلي:

 اأىداف الًتبوية اليت ُتققها الوسيلة إذا قورنت بالوسئل اأخرى .1
عليها الوقت واجلهد اللذان يتطلبهما استخدام الوسيلة من حيث احلصول  .9

واالستعداد الستخدامها وأسلوب استخدامها وكيفيتو، وذلك إذا ما قورنت 
 بوسائل أخرى ُتقق نفس العرض

سُت وما ديكن ان تتثَته من يف التشويق وإثارة اىهتمام الدار  أثر الوسيلة .3
 تعليميةشاطات ذلا مضامينها وتطبيقتها الن

ا من جانبهم على إمكانية استخدامهالطالب و مناسبة الوسيلة دلستويات  .5
ضلو خيدم أغراض التعلم دون أن يكون يف ذلك خطورة من جراء استخدام 

 أو تشغيلها.

                                                           
 .9(، ص.1995، )ماالنج: إكيب ماالنج، الوسائل ادلعينات يف تعليم العربيةإمام أسراري، 47
 .181)ادلملكة العربية السعودية: مكتبة اخلبيت (, ص.،طرق تدريس اللغة العربية حسُت راضي ،48
 .155(، ص. 9118،)اخلرطوم: الدار العادليتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا،عمر الصديق عبد اهلل، 49
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بالنسبة إىل اختيار الوسيلة السابق يسهل ادلدرس ىف استخدام الوسيلة 
ويسهل ادلدرس ىف أداء واجبتو. وتلك الوسيلة ينبغى أن يكون استخدامها ىف 

 50بيان ادلادة الدراسية.
 ةوسائل التعليمالهداف أ( ج

 :51أما من فوائد وسيلة تعليم اللغة العربية مبا يلي
 ترغبة يف التعلم.نمي يف ادلتعلم حب االسِتْطالع و ت .1
 تشوق ادلتعلم للتعلم وتزكي نشاطو يف قاعة الدرس. .9
 تدفع ادلتعلم للتعلم بواسطة العمل وترغبة يف التعليم. .3
 تيسر و تسهل عملية التعليم. .5
 التعليم اللغة العربيةأقسام الوسائل ( د

ة و عن مقاِيس القدر  9118سنة  9يف نظام وزير الشُّؤحوِن الدينية رقم 
اللغة العربية أن ىدف تعليم اللغة العربية ىو تطوير احملتوى الًتبية اإلسالمية و 

يت تشتمل الكتابة الان و قدرة الطالب على اإلتصال باللغة العربية من ناحية اللس
 .52الكتابةلغية وىي اإلستماع والكالم والقراءة و فيها ادلهارات ال

 أما وسيلة التعليم يستعمل يف أربعة ادلهارات يف اللغة العربية مبا يلى:  
 اإلستماع دلهارة تعليم وسيلة .1

و اجلملة أاإلستماع عملية تقبل مجَع الصوت اليت يتضمن يف ادلفردات، 
 53ذلا معٌت معلقا من كلمة قبلو. يف موضوع معُت. 

 الوسائل يحستعمل يف تعليم اإلستماع بينها : 
 مذياع . أ

                                                           
50

Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran Penggunaan dan 

Pembuatannya,(Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-9, 2010), hlm. 4-5. 
 .158ص.  ادلرجع السابق،عمر الصديق عبد اهلل، 51

52
Acep Hermawan, Op. Cit., hlm. 57. 

53
M.Khalilullah, Op.Cit, hlm 03 
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 مسِحلة  . ب
 فيلم . ت
 تلفاز  . ث
 شبكة اتصال . ج
  اللعبة . ح

 ادثةاحملدلهارة تعليم سيلة و  .9
نشاط اللغة مهمة يف تعليم اللغة. وأن التكلم  أن التكلم مهارة اأوىل

 للمستعمل اللغة هبدف يفشي القول لسانا.  
 بينها : ادثةالوسائل يحستعمل يف تعليم احمل

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

 القراءة دلهارة تعليم وسيلة .3
 أن القراءة مهارة إنِتهاز ادلعٌت يف رمز الصوت مكتوبا على نظام ادلتأِكد.

 الوسائل يحستعمل يف تعليم القراءة بينها :
 بطاقة التعليم  . أ

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

 الكتابة دلهارة وسيلة تعليم .5
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الوسائل يحستعمل أن الكتابة ينظم اخلاطر وادلعرفة مث يبّلغ يف رمز احلروف.
 يف تعليم الكتابة بينها :

 كلمات ادلتقاطعة  . أ
 صورة  . ب
 شبكة اإلتصال  . ت
 البطاقة   . ث
 بةعالل . ج

 ( Puzzleالكلمات المتقاطعة ) .4
التفكَت  ،ىف ادلعٌت العام  أن ىذه الوسيلة مستهدفة لتعلم طراز التفكَت 

استيعاب ىذه الوسيلة مستخدمة لًتقية 54نظام ادلدخل وحل ادلشكلة. ،ادلعقويل 
وىذه الوسيلة مطابقة جلميع مراحل  إما للمرحلة ادلبتدئة أم ادلتوسطة 55مفردات.

 56حسب أىداف التعليم.أم ادلتقدمة. وادلادة ادلستخدمة سلتارة على 
عبد الوىاب راشدى: الكلمات ادلتقاطعة ىي إحدى الوسيالت  حقق

إنو من ادلعروف أن الكلمات ادلتقاطعة 57ادلطابقة لتدفيع ترقية استيعاب مفردات.
من وسائل الراحة والتسلية. الصغار والكبار يقباوهنا على السواء. ومبناسبة 

الستانو هبا لتدريب الطالب على كتابو تدريس اللغة االجنبية جيوز للمدرس ا
حروف اللفة منفصلة وىم مرتاحون مسرورون. ولكن االكلمات ادلتقاطعة البد 
أن يصممها ادلدرس نفسو حىت تناسب موادىا مع خطة الدرس. وعند إعدادىا 

                                                           
54

Ahmad Muzakki, Implementasi Strategi Croosword Puzzle Untuk Meningkatkan 

Belajar Bahasa Arab Siswa Kls III MI Al-Falahiyah, 2012 hlm 10 
55

Imam Asrori, 1000 Permainan PenyegarPembelajaran Bahasa Arab,(Malang:UIN 

Malang Press), hlm. 183 
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Khalilullah Op.Cit. hlm127 
57

Abdul WahabRosyidi, Media PembelajaranBahasa Arab,(Malang:UIN Malang Press), 

hlm. 26.  
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البد من االجتناب من الكلمات النادر االستعمال كما ينبغى االىتمام مبستوى 
 58و ادلعرفية.الطالب اللغوية 

ىذه الوسيلة إسًتاتيجية استخدمت مفهوم اللعبة. ىذه الوسيلة هتدف 
إىل تقوية استعياب ادلادة الدراسية اليت أعطاىا ادلدرس للطالب. وىذه الوسيلة 
إسًتاتيجية جيدة مرحية بعدم إزالة حقيقة التعلم بل ىذه الوسيلة تبٌت اشًتاك 

ويستطيع الطالب أن يرقوا مسؤولياهتم ىف التعلم حبالة  59الطالب منذ البداية.
 .مرحية ومبتكرة

 60(Puzzle)ادلثال الكلمات ادلتقاطعة 

 ى ع ة س ا ر ك ت ن

 س ء م ب ة ت ء ه ش

 م ف ح ا ا ر ال ث ط

 ل ع ة ب م ل ق ض و

 غ ث ف ش د خ ت ت ر

 ة ل ي س ر ك ط ظ ي

 م ك ت ب ة ع ا س ؤ
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Ahmad Muzakki, Op.Cit, hlm.11 
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Ibid, hlm 11 
60

Imam Asrori,Op.Cithlm 184 
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 (Puzzle)الوسيلة الكلمات المتقاطعة مزايا  .5

 61فمزايا ىذه الوسيلة فيما يأيت :

 يع أن ختًتع عملية التعلم ادلرحية وادلنافسةىذه الوسيلة تستط ( أ
 يع أن ترقى فعال اكتساب ادلفرداتىذه الوسيلة تستط ( ب
 ىذه الوسيلة تصدر العمل اجلماعي وادلنافسة السليمة  ( ت
 لتشجيع ابتكار ادلدرس. ( ث

 (Puzzle )الوسيلة الكلمات المتقاطعةضعف  .6

 62فضعف ىذه الوسيلة فيما يأيت :

وال مجيع ادلواد مقدمة بلعبة ادلعضلة. وتطبيق ىذه اللعبة صعب ىف العدد  ( أ
 الكثَت 

تصدير ادلغارمة أن الفائز ىف ىذه اللعبة ال يكون معياريا من حيث أنو أمهر  ( ب
 من اأخرين.

 (Puzzleالكلمات المتقاطعة )الخطوات المستخدامة في وسيلة  .7
 فمنها :

 رلموعة إىل أقسام طالبسة التقسم ادلدرّ  ( أ
 الذي جنبا إىل جنب مع فريق آخر اللغزرلموعة من  سةعطى ادلدرّ ت ( ب
 اللغز حىت يظهر الكلمات السريةالطالب بيرتّ  ( ت
 63النتائج بالتناوبيقرأ الطالب  ( ث
 64عطاء اذلدية للمجموعة الفائزة. ( ج

                                                           
61

Ismi Yuniatun, Eksprimentasi Strategi active Learning Berbasis Permainan Crossword 

Puzzle dalam Pembelajaran Mufrodat Siswa Kls VIII Mts Negeri Galur Kulon Progo Tahun 

Ajaran 2013/2014, hlm 17  
62

Ahmad Muzakki, Op.Cit, hlm 14 
63

Imam Asrori, Op.Cit hlm 183 
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 استيعاب مفردات .8
 التعريف. أ

استيعاب ادلفردات ىو عملية إجراءة اإلنسان. وادلعٌت ادلتعلق باللغة 
. لذا، إن 66وادلفردات ىي كلمات 65العربية أن ادلرء يستطيع أن يستخدم اللغة.

استيعاب ادلفردات قدرة ادلرء على استخدام ادلفردات العربية يف تركيب اجلملة 
 لالتصال.

 أهداف تعليم المفردات. ب
 67اأىداف الرئيسية ىف تعليم مفردات اللغة العربية فهي فيما تلى :ومن 

لتعريف ادلفردات اجلديدة لدى الطالب سواء كانت من القراءة أم من  .1
 الفهم ادلسموع.

لتمرين الطالب ىف نطق ادلفردات صحيحة وجيدة حىت يكونوا ماىرين  .9
 ىف التكلم والقراءة.

سواء كانت لفظية أم تركيبية لتمرين الطالب ىف فهم معاىن ادلفردات  .3
 أو ىف اجلملة ادلعينة )معٌت ادلفهومية والقواعد(.

 ادلفردات ىف التكلم والكتابة جيدا. اذكرو ليستطيع الطالب أن ي .5
 السابقة اتالدراس.ب 

الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية 
ذلا . وأما الدراسة السابقة ةبو الباحث تولتأكيد البحث الذى قام

"فعالية استخدام طريقة عن  (،9116) ملكان الدينالبحث أعده البحثفهي:
لًتقية استيعاب ادلفردات اللغة ”Binggo Kata“لعبة التقليد واحلفظ باستعمال ال
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66
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67
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فاخلالصة ."يف ادلعهد الكهف بروكن ىولوالعربية لدى الطالب يف ادلدرسة الثانوية 
استخدام طريقة التقليد واحلفظ " أن  ملكان الدينأعده "من البحث الذي 

لًتقية استيعاب ادلفردات اللغة العربية فعال ”Binggo Kata“لعبة باستعمال ال
. كما دل عليو أن يف ادلعهد الكهف بروكن ىولولدى الطالب يف ادلدرسة الثانوية 

 1درجة داللة %(ومن 9,15) 5" يف درجة داللة %Ttمن اجلدول "أكرب      5,18
استخدام طريقة التقليد مقبولة. وىذه تدل على أّن     مردودة  و    (، يعٌت 9,76)

لًتقية استيعاب ادلفردات اللغة فعال ”Binggo Kata“لعبة واحلفظ باستعمال ال
 .يف ادلعهد الكهف بروكن ىولوالعربية لدى الطالب يف ادلدرسة الثانوية 

 احلفظتقليد و الفعالية استخدامطريقةالباحثة ابحث عنهت لذيوالبحث ا
لًتقية استيعاب ادلفردات العربية (Puzzleبوسيلة الكلمات ادلتقاطعة )

بنجكيننج   عهد دار اذلدى سيفوصلوعادلتوسطة االسالمية مبادلدرسة طالبىاللد
و أما فرق  .استيعاب ادلفرداتيشبو حبثي و البحثو سواء لًتقية و .كمبار  ةمبنطق

تقليد الطريقةيف  رّكز الباحثةة و ىذا البحث يعٍت تث ادلوجوداحببُت اأ
ىذا ، لًتقية استيعاب ادلفردات العربية (Puzzleبوسيلةالكلمات ادلتقاطعة )احلفظو 

 .من قبل والبحث مل يقم أحد ب
 رجرائيالمفهوم اإل.ج 

 اإلرجرائيات تالخطوا ( أ
فظ بوسيلة الكلمات ادلتقاطعة واحلأما اخلطوات يف استخدام طريقة التقليد 

(Puzzle) : لًتقية استيعاب ادلفردات كمايلي 
 إستعداد الطالب يف التعلُّمعن  ةسدرّ ادلسأل ت .1
 ادلادة الىت سيتعلمها الطالب ةسبُت ادلدرّ ت .9
 رلموعة إىل أقسام طالبسة التقسم ادلدرّ  .3
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الذي جنبا إىل جنب مع فريق  سة رلموعة من اللغزعطى ادلدرّ ت .5
 آخر

 اللغز حىت يظهر الكلمات السرية ب الطالبيرتّ  .5
 يقرأ الطالب النتائج بالتناوب .6
 اذلدية للمجموعة الفائزة تعطى ادلدّرسة .7
 سة ادلفردات مرة او ثالث مراتتقرأ ادلدرّ  .8
و ثالث مرات حىت يستوعب الطالب تلك ادلفردات مرة أ يقلد .9

 الطالب تلك ادلفردات
 حيفظ الطالب تلك ادلفردات .11
 .تعطى ادلدّرسة اأمثلة جبمل .11

 المؤشرات الستيعاب مفردات( ب
 :68وأما مؤشرات االستيعاب يف تعليم ادلفردات فهي فيما يلي

 لصحيحة.ايقدر الطالب على ترمجة ادلفردات .1
 يقدر الطالب على نطق ادلفردات الصحيحة. .9
 يقدر الطالب على كتابة ادلفردات. .3
 على وضع الكلمة داخل اجلملة.يقدر الطالب  .5

 فرضياتهالبحث و  إفتراضات.د 
 تراضات البحثإف .1

 .استيعاب ادلفردات لدى الطالب سلتلف (1
 .عدة العوامل عليو تؤثراستيعاب ادلفردات لدى الطالب  (9
 .استيعاب ادلفردات العربيةستخدمة لًتقية الوسيلة ادلوىناك  (3
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 الفرضيات البحث .2

التقليد طريقة بتنفيذ  ادلفردات لدى الطالباستيعاب ترقية د و إذا وج
 :ـــــــىف(Puzzleواحلفظ بوسيلة الكلمات ادلتقاطعة )

Ha :طريقة تنفيذ( التقليد واحلفظ بوسيلة الكلمات ادلتقاطعةPuzzle) ّل افع
ادلتوسطة يف ادلدرسة طالب اللدي استيعاب ادلفردات العربية لًتقية 

 .كمبار  ةبنجكيننج  مبنطق سيفوصلوععهد دار اذلدى االسالمية مب
Ho :طريقة تنفيذ( التقليد واحلفظ بوسيلة الكلمات ادلتقاطعةPuzzle غَت )

ادلتوسطة يف ادلدرسة طالب اللدي استيعاب ادلفردات العربية لًتقية الفعّ 
 .كمبار  ةبنجكيننج  مبنطق عهد دار اذلدى سيفوصلوعاالسالمية مب

 
 
 
 
 

 


