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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري .أ
 الكلمة الحفظطريقة التقليد في  .1

يعين تقليد  (mimmicry memorization) هذه الطريقة اصلها من لغة اإلجنلزيا
عن نطق  تالميذمث يقلد الينطق املدرس املفردات  ان وميزة هذه الطريقة هي. حفطو 

 1املفردات مرة او ثالث مرات حىت يسهل التالميذ لذكر تلك املفردات.
أيضا  وهذه الطريقة تسمى Mem- .Mim طريقة التقليد واحلفظ هي ملخصة من

 األصلي. لناطقط بل االطريقة التدريبية، ألن الطريقة ال يفعلها املدرس فق –باملعلن 
مث يقلد التالميذ عن ينطق املدرس املفردات أن عملية التعليم من هذه الطريقة، أوال 

نطق املفردات مرة او ثالث مرات. مث بعد ذلك، اذا إستاعب التالميذ عن تلك املفردات 
 3وأما خصائص هذه الطريقة فهي فيما يلى. 2فينتقل املدرس اىل مفردات أخرى.

املدرس طق قليد نة وتعملية التعلم والتعليم باملظاهرة، التمرين وأسلوب الكلم .أ
 والناطق األصلي

 يقلد التالميذ ما نطقه املدرس مرارا حىت حيفظوه .ب
 القواعد معلمة من خالل الكلمات املختارة .ج
طريقة التدريس متنوعة ألن عملية التعلم والتعليم تستخدم تسجيالت احلوار  .د

 4والتمرين أى طريقة مسعية شفوية.

                                                           
1Ulin Nuha, Op.Cit., hlm: 204 
2Ahmad Izzan, op.cit.,hlm:102 
3Ulin Nuha, Lot.cit., hlm: 205 
4Ulin Nuha, Op.Cit, hlm :215-216 
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ناقشة قة املطري الطريقةطريقة التدريس املستخدمة للمرحلة العالية ىف هذه  .ه
 واملظاهرة

كرها ل ليتذ أسه يف رأي هذه الطريقة، مترين باستحدام املفردات بتشبيه املدرس
 خطوات الطريقة كما يلى: ألهنا مظاهرة. الطالب،

 يؤيت مدة التعليم .أ
 يبني مدة التعليم .ب
 ينطق الكلمات .ت
 ما مزور حيفظها التالميذ .ث
 مزايا الطريقة وضعفها .ج

الطريقة سهل ىف نطق، ليس هناك التفكري وأما ضعف هذه الطريقة أما مزايا هذه 
يف تطورها, نوع  .تقرير ما علمها، حىت حاصلة التعليم قليلة يتجاوز ما يتشبهها املدرس

هذه الطريقة يعىن الطريقة السمعية الشفوية طريقة تبدأ عملية التعليم بتعليم الصوت، مث 
 5وز استخدام معاونة اللغة عند التعليم.القراءة مث الكتابة. وهذه الطريقة جت

 تعريف اإلستراتجية التعليمية .2
مبعىن علم احلرب أو قائدة  "strategia"اسرتاجتية تؤخذ من اللغة اليونانية 

سرتاجتية هي ُخطة ُمَدقِّقة يف احلرب. جاء يف معجم اللغة اإلندوسية الكبري معىن اال
 .6املخصوصةنشاط ليحصل على األهداف املنشودة 

                                                           
5 Abdul Hamid, Op.Cit, hlm: 63 
6Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.1 
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سرتاجتية تعليمية اللغة العربية هي اخلطوات الذى يعمل املدرس ليجعل ا
، فهو ”PEKEMI GEMBROT“عملية التعلم مرتاح باملفهوم مقرر. املفهوم هنا هو

 .7التعلم الفعاىل واملتصل والفعال والرتفيه واإلبتكار واهلام
سرتاجتية إذا تربطت االسرتاجتية تعليم اللغة، ايف كتاب  "Gagne"نقل ججين 

يف التفكري وحل املشكلة واختاذ  تالميذل على ترقية مهارة السرتاجتية حتصبالتعليم فاال
. وهذا 8القرار واستخراج األفكار الرئيسية مما يستمعون إليها ومما قرؤها يف الكتاب

تفكريا فريدا ألن حيصل على حل املشكلة  تالميذعىن أن عملية التعليم يؤثر المب
 واختاذ القرار واستخراج األفكار الرئيسية.

سرتاجتية التعلمية طرائق أو أساليب تنظيم املادة وتعليمها يف عملية إن اال
. ومفهوم 9التعليم مبستخدمة أنواع مصادر املادة املدرسة حىت يكون التعليم فعاليا

الطريقة واألساليب، ومعىن هذا أن الطريقة واألساليب  سرتاجتية التعليمية أوسع مناال
 .10سرتاجتية التعلميةجزء من اال

 اللعبة اللغوية التربوية .3
 تعريف اللعبة اللغوية .أ

ندونيسية معىن اللعبة العمل لراحة القلوب وجاء يف معجم اللغة اال
تعليم اللغة . ُيستخدم اصطالحا "األلعاب" يف 11باستختدام باألدوات املعينة أم ال

 بوسيلة لتالميذالفصلية، ولتزويد املدرس وا اسعا يف أنشطةو  هذا العربية لكي يعطي
                                                           

7Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang : UIN Malang Press, 

2011), hlm: 13 
8Iskandar  wassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa ,(Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm: 3 
9Darmansyah, Strategi Pembelajaran Menyenangkan dengan Humor, (Jakarta : Bumi Aksara, 

2010), hlm: 17 
10Syaiful Mustofa, Lot.Cit,  hlm 10 
11Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Lot. Cit.hlm: 289 



11 
 

ممتعة وموشقة للتدريب على عناصر اللغة، وتوفري احلوافز لتنمية املهارات اللغوية 
 .12املختلفة

اللعبة اللغوية هي وسائلية جديدة اليت ينتفع عن برنامج تعليم اللغة 
للعبة اللغوية ا .للغوية هي كيفية التعليم اللغة من خالل اللعبة. اللعبة ا13العربية

ليست نشاطة إضافة للحصول فقط، بل هذه اللعبة ميكن تقسيم يف تعليموالتعليم 
 .14لتطبيق مهارة اللغة تعلمهم تالميذاليت هتدف أن متنح الفرص ال

الكالم،  اللعبة اللغوية هتدف لتنال السرور وتدرب مهارة اللغوية )االستماع،
. والتفاعل 15القراءة، الكتبة واألدب( وكذلك عناصر من اللغة )املفردات والقواعد(

 بني اللعبة والتعليم متنح جتربة تعلم اليت مهمة جدا لألطفال.

 فوائد اللعبة اللغوية .ب
أما الفوائد اليت أن تتخد منها: تعزيز املنافسة الصحة بعضها البعض. 

على الشاهد واملشاركة على اللعبة املتنوعة، لدافع أنفسهم  تالميذوتشجع ال
. مث شرح العزيز عن فوائد اللعبة اللغوية 16لتعون يف العمل أو حتقيق انتصارا

 : 17منها
ود ك اجلحة تلأن تساعد اللعبة اللغوية كثريا من الدارسني على مواصل .1

 ومساناهتا، والتخفيف من رتابة الدروس وجفافها.

                                                           
 12:(، ص9981،)الرياض: دار املريح األلعاب اللغوي يف تعليم اللغات األجنبية، ،ناصف مصطفى عبد العزيز12

13Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa arab, (Malang : UIN-Malang Press, 

2009), hlm: 79 
14Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Op.ci., hlm: 32 
15Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Ibid, hlm:32-33 
16Abdul Wahab Rosyidi, Lot.Cit, hlm: 81 
17Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Lot.Cit, hlm: 9-10 
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افعة نيها فلعبة املدرس على إنشاء النصوص تكون اللغة أن تساعد ال .2
 هام.وذات املعىن، تولد الدراسني الرغبة يف املشاركة واإلس

مادة ددا للة ومأصبحت اللعبة وسيلة إلثراء التدريب الداليل اهلادف لغ .3
 اللغوية اليت يدرب عليها الدارسون.

 معيار اختيار اللعبة اللغوية .ت
عن معايري اإلجرائي للعبة  Mary Finocchiaro شرح ماري فينو خيارو

 :18اللغوية داخل فصول اللغة بثالثة معايري ريسية
 أن تضيف اللعبة إىل الدرس متعه وتنوعا. .1
 أن تزيد من فهم الدارسني لغة اجلديدة. .2
 أن تشجع الدارسني على استخدام لغة اجلديدة. .3

 (" (Komunikata Cepat اتِّصال الكلمة السريع"لعبة . 5
على إنتاج املفردات سريعا و منطقيا و  تالميذدف هذا اللعبة لتدريب قدرة الويه

 ما يلي:فيأما خطواهتا  19مناسبا.
األول يذكر املفردة الثانية لتلميذاألوىل أو ذكرها مث اكتابة املفردة  .1

 20باستخدام حرفها األخري كاحلرف األول. 
 ئه.االتايل ال جيوز أن يذكر املفردة اليت ذكرها أصدق تلميذل .2
 .قاب  فعليه ع ألخرىال يستطيع أن يذكر املفردة ا تلميذعندما ال .3
 .تلعب هذه اللعبة شفهية أو حتريرية .4

                                                           
 48 :، صاملرجع السابقناصف مصطفى عبد العزيز، 18

19Abdul Wahab Rosyidi, op.cit,.hlm: 75 
20http://doddyn.blogspot.com diakses pada 19-02-2017 

http://doddyn.blogspot.com/
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 مأ األمساء فقط :يعين بتقسيم إىل جمموعات. مثلها  ترقية طبقة هذه اللعبة .5
 املثل:فقط أم غريها.األفعال املضارعة فقط أم األفعال املاضية 

 يبدأ املدرس بكلمة "َضَرَب" -
" تلميذال -  األول يتابع اللعبة حبرف "ب". "بَ َقر 
انُ  الثاين تلميذال -  : َرْحم
 : نَ عمل   الثالث تلميذال -
 إىل آخره. -

 Linking"أو  "Kata Berkait"يف اللغة األخرى هذه اللعبة ُتسمَّ أيضا ب 

Words."21 

 استيعاب المفردات. 6
استيعاب املفردات هو عملية إجراءة اإلنسان. واملعىن املتعلق باللغة العربية أن املرء 

. لذا، إن استيعاب املفردات 23واملفردات هي كلمات 22يستطيع أن يستخدم اللغة.
 قدرة املرء على استخدام املفردات العربية يف تركيب اجلملة لالتصال.

املرجو. والفهم املطابق عن اللغة املقدمة من واختيار املفردات ضروري لتعبري املعىن 
 24خالل اللغة يؤثره الفهم املطابق عن املفردات املستخدمة.

 : 25فهي فيما يلى واخلطوات املهتمة هبا يف تعليم املفردات
 مساع املفردات (1
 نطق املفردات (2

                                                           
21Paul Fleisher, 100+ Permainan,terj. (Jakarta: Indeks, 2013), hlm:176 
22W J S Pourdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1999), hlm: 

529  
23A.W Munawir, Op.cit.hlm: 203 
24Abdul WahabRosyidi, Op.cit., hlm: 54. 
25Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2009), hlm: 

122-126. 
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 26، فيما يلى:يف إجياد معىن املفردات اخلطواتإجياد معىن املفردات. و أما  (3
".يقول "كتب فاملفردات املعلمة مباشرة. املثل: يقّدم املعلم املتقدمي  -أ َتب   َمكم

 تقدمي املصغر من املفردات املعلمة. -ب
 ن يعلمأريد يإعطاء الصورة عن املفردات املعلمة، مثال، إن كان املدرس -ج

 املفردة املتعلقة بالبقرة، فيقدم صورة البقرة
 متثيل املفردات املعلمة -د
 تقدمي ترادف الكلمة -ه
 تقدمي مقابلة الكلمة -و
 تقدمي التعريف لكل مفردة معلمة -ز
 تكرير املفردات.-ح
بقة، ت الساطوامل يفهموا املفردات املعلمة باستخدام اخلتالميذإن كان ال -ط

 فتلك املفردات يرتمجها املدرس إىل اللغة األم.
 قراءة املفردات (4
 كتابة املفردات (5
 تركيب اجلملة. (6

 .داتنطق املفر يعىن من  نيةخطوة ثاواخلطوة الىت يستخدمها الباحث 
، فألجل ذلك ينبغى للمدرس تالميذأن يعد املفردات املطابقة ل وينبغى للمدرس

وأما املبادئ املستخدمة يف تعليم املفردات  27أن يعتمد على املبادئ واملعيار الواضح.
 28إىل املتعلم غري العرب فهي فيما يلى:

                                                           
26Abdul Hamid, Op. Cit, hlm: 34-35 
27Abdul Hamid, Ibid, hlm: 61  

  961-195 :ص ج. ا  .(1989)مصر: جامعة املنصورة، , تعليم العربية لغري الناطقني هبا، طعيمة رشدي أْحد28
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تخدام ة االسشائع استخدامها. تفضل الكلمةالتواتر: اختيار املفردات الىت كثر  .1
ليت أجرت افردات امل على غريها، مادامت متفقة معهايف املعىن. تستشار فيها قوائم

 حصرا للكلمات املستعملة و بينت معدل تكرار كل منها.
عض بيس يف لأى  التوزع: اختيار املفردات الىت كثر استخدامها يف بالد العرب .2

 بالد العرب فقط.
ناحيات يف ال خدمةاحية : اختيار الكلمة اخلاصة املفيدة أي الكلمات املستاملت .3

يت تؤدي ا. والطلبهاخلاصة.تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدها حني ي
 هنا يفخدمو له معىن حمددا. ويقاس هذا بسؤال الناس عن الكلمات اليت يست

 جماالت معينة.
 الكلمة اليت . تفضلادرةملشهورة، وترك الكلمة الناأللفة: اختيار الكلمة األليفة وا .4

دة ر كاستخدام مف  دام.تكون مألوفة عند األفراد على الكلمة املهجورة نادرة االستخ
 "الشمس والذكاء" وهلما نفس املعىن.

 الاليت  تلك طي عدة جماالت يف وقت واحد علىعالشمول: تفضل الكلمة اليت ت .5
ن كلمة أعم م بيت": البيت واملنزل، كلمة "ال ختدم إال جماالت حمدودة. املثال

ملستويات فيا يسلدرا"املنزل". وكانت بينهما فروق دقيقة إال أهنا فروق ال هتم ا
 هذه ننظر يفل. و املبتدئة خاصة.إن كلمة ))بيت(( تغطي عددا أكرب من اجملاالت

يت ب بوت،لعنكااالستخدامات: بيتنا، بيت اهلل، بيت اإلبرة )البوصلة(، بيت 
 القصيد،...اخل.

 تشيع حاجة مة اليتلكل. تفضل اتالميذر الكلمة الىت حيتاج إليها الاألمهية : اختيا .6
 ها قليال.حيتاج ا أومعينة عند الدارس على تلك الكلمة العامة اليت قد ال حيتاجه
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العروبة : اختيار الكلمات العربية ولوكانت فيه املقارنة بلغة أخرى. تفضل الكلمة  .7
 29العربية على غريها.مثال، اهلاتف و التلفون أو املذياع وراديو.

 :وأما مؤشرات االستيعاب يف تعليم املفردات فهي فيما يلي
 30على ترمجة أنواع املفردات. تالميذيقدر ال .أ

 31على قراءة النص بالتنغيم واملخرج الصحيح. تالميذيقدر ال .ب
 .على تعيني معىن املفردات تالميذيقدر ال .ج

 :ىا يلؤشرات استيعاب املفردات ملرحلة املتقدمني فهي فيموأما م
 على شرح معىن املفردات بإيضاح مرادها تالميذاليقدر  .أ

 معىن املفردات يف املعجم تالميذاليطلب  .ب
 تلك املفردات إىل لغاهتم تالميذاليرتجم  .ج
 ترتيب الكلمة .د
 وضع الكلمة داخل اجلملة .ه
 اختيار مثال الكلمة املطابقة .و
 اجلملةتركيب  .ز
 32إعطاء حركة الكلمة .ح

 المفهوم اإلجرائي .ب
 الكلمة اخلفظطريقة التقليد يف  .أ

                                                           
29Ahmad Fuad Effendy, Op.cit, hlm: 130 
30Ahmad Fuad Effendy, Ibid, hlm: 132  
31Http://anakpba.blogspot.com/2012/03/perumusan-indikator-dan-ciri-cirinya.html. diakses 

pada 2017 02-09 
32Http://stitattaqwa.blogspot.com/2012/03/strategi-pembelajaran-mufradat.html.diakses pada 

09-02-2017. 

http://anakpba.blogspot.com/2012/03/perumusan-indikator-dan-ciri-cirinya.html.%20diakses%20pada09-02
http://anakpba.blogspot.com/2012/03/perumusan-indikator-dan-ciri-cirinya.html.%20diakses%20pada09-02
http://anakpba.blogspot.com/2012/03/perumusan-indikator-dan-ciri-cirinya.html.%20diakses%20pada09-02
http://stitattaqwa.blogspot.com/2012/03/strategi-pembelajaran-mufradat.html
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هي احدى من طريقة التعلمية بداللة التقليد  يف اخلفظ الكلمةطريقة التقليد 
 او عملية احلفظ شيئا بقوة الذكراة. يف اخلفظ الكلمة

 ما يلي:كأما مؤشرات استيعاب املفردات   .ب

 على ترمجة املفردات جيدة تالميذيقدر ال .1
 على النطق وكتابة املفردات تالميذاليقدر  .2
 ة اجلمل يفعلى استخدام املفردات  تالميذاليقدر  .3

 
 خطوات التعليم .1

 األنشطة التمهيدية .أ
 يف التعلم ويهل كشف احلضور تالميذالسأل املدرس عن استعداد  (1
 فوائدها يف احلياة اليوميةأهداف التعليم و  قدم املدرسي (2

 األنشطة األساسية .ب
عن  تالميذاليبدأ املدرس الدرس بقراءة املفردات يف القراءة ويسمعه  (1

 املفردات جديدة 
 يعطى املدرس املفردات جديدة مث يقرأ املدرس ويقلد التالميذ (2
 يذكر املدرس املفردة األوىل (3
أن يذكر املفردة الثانية بإستخدام حرفه األخري كاحلرف  يطلب التلميذ (4

 .األول
الثاين أن يذكر املفردة الثالثة بإستخدام حرفها األخري   التلميذيطلب  (5

 .كاحلرف األول إىل آخره
 سأل املدرس عن املعىن املفردات ي (6
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 ميذ يف وضع املفردات الوظيفي داخل اجلملةالتاليطلب  (7
عطى املدرس التالميذ الواجبة املنزل يف استعمال املفردات سفهيا و  ي (8

 كتابيا
 ةاألنشطة الخاتم .ت

 الدرس معا يف هناية التعليم تالميذيلخص املدرس و ال (1
 بالتعزيز مع التالميذ يقوم املدرس التقوي معلى التالميذ (2

 الدراسة السابقة ج.
الدراسات السابقة هي حبث مستخدم كاملقارنة البتعاد التقليد عن كتابة 

البحث قام علمية ولتأكيد البحث الذى قام به الباحث. وأما الدراسة السابقة فهي 
رتقية لTusuk Kata فعالية اسرتاتيجية اللعبة عن  البحث عن به هندرا غوناوان

 ۱يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  تالميذى الاستيعاب املفردات العربية لد
𝑇𝑜 كما دل عليه أن.  بكنبارو =  5%يف درجة داللة  "Tt"أكبار من اجلدول  3.27

مردودة، وبعبارة أخرى أن تنفيذ  Hoمقبولة و  Ha. تكون 1%ومن درجة داللة 
الصف  تالميذلرتقية استيعاب املفردات لدى فعال  Tusuk Kataإسرتاتيجية لعبة 

 بكنبارو. ۱املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف الثاين 
 احلفظطريقة التقليد يف فعالية استخدام  والبحث الذى يبحث عنه الباحث

لرتقية " ( (Komunikata Cepatاتِّصال الكلمة السريعلعبة " سرتاتيجيةبا الكلمة
يف املدرسة املتوسطة نور الفالح فجاليهان  تالميذالاستيعاب املفردات العربية لدى 

فعالية طريقة  يركز .وأما فرق بني األحباث املوجودة البحث يعيناندراجريى هيلري
 Komunikata اتِّصال الكلمة السريعبة "لع سرتاتيجيةبا الكلمة احلفظالتقليد يف 
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Cepat) ) "هذا البحث مل يقم أحد بالبحث من  لرتقية استيعاب املفردات العربية
 قبل.

 فروض البحث د.
Ha :اتِّصال الكلمة لعبة " سرتاتيجيةبا الكلمة احلفظطريقة التقليد يف  استخدام

لرتقية استيعاب املفردات العربية لدى " فعال ( (Komunikata Cepatالسريع
 .يف املدرسة املتوسطة نور الفالح فجاليهان اندراجريى هيلري تالميذال

Ho : اتِّصال الكلمة لعبة " سرتاتيجيةبا يف احلفظ الكلمةاستخدام طريقة التقليد
لرتقية استيعاب املفردات العربية " غري فعال ( (Komunikata Cepatالسريع
 .يف املدرسة املتوسطة نور الفالح فجاليهان اندراجريى هيلري تالميذاللدى 

 

 


