
 تحليل تعليم مفردات و تراكيب اللغة العربية 

للمدرسة االبتدائية  ”Aku Cinta Bahasa Arab“كتاب في  
 االسالمية "محمدية ثالثة" بكنبارو

 
 رسالة ادلاجستَت 

 
 ىذه الرسالة مقدمة إىل جامعة السلطاف الشريف قاسم االسبلمية احلكومية رياك 

 اللغة العربية تعليم درجة ادلاجستَت قسمك الستكماؿ شرط من الشركط حلصوؿ على 

 
 إعداد :

 
 سوجي إيكا رحمي

 01572103416رقم القيد : 
 الدراسات العليااللغة العربية كلية  عليمقسم ت

 شريف قاسم اإلسالمية الحكومية برياوالسلطان الجامعة 
 ه 1221\م  0217



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلهداء
 أىدم ىذا البحث إىل:

 أبو سهرلوالدم احملبوب الفاضل  .ٔ

 ميمونةلوالديت احملبوبة احملًتمة  .ٕ

األساتذ الكراـ كاحملبوب من جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية  .ٖ

 كحيفظهم اهلل 

 األساتذ الكراـ كالفضبلء من جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية .ٗ
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 الملخص

ربليل تعليم مفردات ك ، ٖٕٜٕٛٙ٘ٔٓٚٔ، رقم القيد: سوجي ايكا رضبي
للمدرسة االبتدائية االسبلمية  Aku Cinta Bahasa Arabتراكيب اللغة العربية يف كتاب 

 ـ.ٜٕٔٓ. "زلمدية ثالثة " بكنبارك

إف تعليم مفردات ك تراكيب اللغة العربية مهمتاف يف تعليم اللغة العربية.  ك بناء 
ربليل تعليم مفردات ك تراكيب اللغة العربية يف كتاب على ذلك قامت الباحثة ببحث 

Aku Cinta Bahasa Arab  للمدرسة االبتدائية االسبلمية "زلمدية ثالثة " بكنبارك أما
 Aku Cinta“ليم ادلفردات ك الًتاكيب اللغة العربية يف كتاب طريقة تعحدكد البحث فهي 

Bahasa Arab”  نقصاف ادلنهجية  للمدرسة االبتدائية االسبلمية "زلمدية ثالثة" بكنبارك
للمدرسة االبتدائية االسبلمية "زلمدية  ”Aku Cinta Bahasa Arab“الواقعة يف كتاب 

 ثالثة" بكنبارك. 

كيف طريقة تعليم ادلفردات ك الًتاكيب اللغة العربية   األىداؼ ىذا البحث دلعرفة
للمدرسة االبتدائية االسبلمية "زلمدية ثالثة"  ”Aku Cinta Bahasa Arab“يف كتاب 

 Aku Cinta Bahasa“بكنبارك ك دلعرفة  األخطاء أك النقصاف ادلنهجية الواقعة يف كتاب 

Arab” "بكنبارك. أما مصادر البيانات ىي  للمدرسة االبتدائية االسبلمية "زلمدية ثالثة
فتتمثل يف البيانات ك الثانوية ذات ارتباط بالبحث . أما طريقة ربليل البيانات يف ىذا 

 (.Content Analysisالبحث فهي ربليل مضموف البيانات) 

تعليم مفردات ك تراكيب اللغة العربية يف كتاب النتيجة من ىذا البحث ىي 
Aku Cinta Bahasa Arab  للمدرسة االبتدائية االسبلمية "زلمدية ثالثة " بكنبارك غَت

   . الكاملة من ناحية تقدًن ادلفردات ك الًتاكيب اللغوية
 ، تعليم الًتاكيب  تعليم ادلفردات، ربليلكلمات البحث: 

 



 
ABSTRACT 

 Suci Ika Rahmi, NIM 01652103412, Analysis of learning Vocabullary 

and Arabic tarkib in the book "Aku Cinta Bahasa Arab" Elementary school of 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru, 0215M. 

 Learning vocabullary and tarkib arabic is very important in learning. 

Therefore, the researcher made a research on "Analysis of learning of mufradat 

and tarkib of Arabic in the book" Aku Cinta Bahasa Arab " Elementary school of 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru ". The limitation of the problem is how the method 

of learning mufradat and tarqib in Arabic the book " Elementary school of 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru " and what are the methodological deficiencies 

contained in the book “Aku Cinta Bahasa Arab” Elementary school of 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru 

 The purpose of this study was to find out how the mufradat and tarqib 

learning methods in the Arabic language of Islam " Aku Cinta Bahasa Arab " 

Elementary school of Muhammadiyah 1 Pekanbaru. And to find out the errors and 

shortcomings of the metodology contained in the book “Aku Cinta Bahasa Arab” 

Elementary school of Muhammadiyah 1 Pekanbaru. The data sources are primary 

and secondary data relating to research. The data analysis method is content 

analysis. 

 The results of this study are that learning mufradat and tarkib in Arabic 

in the book “Aku Cinta Bahasa Arab” Elementary school of Muhammadiyah 1 

Pekanbaru is less than perfect in terms of mufradat and tarkib language exposure. 

 

Keywords: Analysis, vocabullary learning, Arabic tarkib. 

 

 

 

 



ABSTRAK 

Suci Ika Rahmi, NIM 01652103412, Analisis pembelajaran mufradat dan 

tarkib bahasa Arab di dalam kitab “Aku Cinta Bahasa Arab” Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru, 0215M. 

Pembelajaran mufradat dan tarkib bahasa arab sangatlah penting didalam 

pembelajarannya. Oleh sebab itu, peneliti membuat penelitian tentang “Analisis 

pembelajaran mufradat dan tarkib bahasa arab di dalam kitab “Aku Cinta Bahasa 

Arab” Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 1 Pekanbaru”. Adapun batasan 

masalah adalah bagaimana metode pembelajaran mufradat dan tarqib bahasa arab 

islam kitab “Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 1 Pekanbaru” dan apa saja 

kekurangan metodologi yang terdapat didalam buku aku cinta bahasa arab MI 

Muhamadiyah 1 Pekanbaru.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bagaimana 

metode pembelajaran mufradat dan tarqib bahasa arab islam kitab “Aku Cinta 

Bahasa Arab” Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Dan untuk 

mengetahui kesalahan dan kekurangan metoologi yang terdapat didalam buku aku 

cinta bahasa arab Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Adapun 

sumber data adalah data primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian. 

Adapun metode analisis data adalah content analysis 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembelajaran mufradat dan tarqib bahasa 

arab didalam buku aku cinta bahasa arab Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 1 

Pekanbaru kurang sempurna dari segi pemaparan mufradat dan tarkib bahasa . 

Kata kunci : Analisis, pembelajaran mufradat, tarkib bahasa Arab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محتويات البحث

 الصفحة

 أ ............................................................ تقرير المشرفين

 ب ........................................................ موافقة المشرفين

 ت ............................................................ إقرار الباحث

 ث ................................................................. اإلهداء

 ج ............................................................... االستهالل

 ح .......................................................... الشكر والتقدير

 خ ........................................................... البحثملخص 

 د .......................................................... محتويات البحث

 ٔ ............................................ الباب األول: أساسيات البحث

 ٔ ...................................................... خلفية البحث .أ 
 ٖ .................................................. مشكبلت البحث .ب 
 ٗ ...................................................... حدكد البحث .ج 
 ٘ ...................................................... أسئلة البحث .د 



 ٘ .................................................... أىداؼ البحث .ق 
 ٘ ....................................................... البحث أمهية .ك 
 ٙ ................................................ مصطلحات البحث .ز 

 ٚ ............................................... الباب الثاني: اإلطار النظري

 ٚ ..................................................... تعليم ادلفردات .أ 
 ٜ .................................................. أنواع ادلفردات .ٔ
 ٙٔ.......................................... أسس اختيار ادلفردات .ٕ
 ٛٔ.......................................... الكتابقائمة مفردات  .ٖ
 ٕٕ........................................ معٌت الكلمة أك ادلفردات .ٗ
 ٕٖ....................................................تقدًن ادلعٌت .٘
 ٕٛ................................................ انتقاء الكلمات .ٙ
 ٖٓصيغة الكلمات ................................................ .ٚ
 ٖٔأمناط ادلعاين.................................................... .ٛ
 ٖٔادلفردات.............................التوجيهات العامة يف تدريس  .ٜ

 ٖٙ............................................. تعليم الًتاكيب اللغوية  .ب 
 ٕٙالًتاكيب ك ادلوافق .............................................. .ٔ
 ٗٙعرض الًتكيب اللغوم ........................................... .ٕ
 ٘ٚ.................األبواب النحوية ادلبحوثة........................ .ٖ
 ٜٚالًتكيب الوصفي................................................ .ٗ
 ٓٛالًتكيب االضايف................................................ .٘



 ٓٛادلركب البياين .................................................. .ٙ
 ٔٛ.................ادلركب العطفي................................ .ٚ
 ٔٛادلركب ادلزجي.................................................. .ٛ
 ٔٛادلركب العددم................................................. .ٜ

 ٔٛ................................................. الدراسات السابقة .ج 

 ٗٛ............................................ الباب الثالث: منهجية البحث

 ٕٜ.................................................... تصميم البحث .أ 
 ٕٜ..................................................... مكاف البحث .ب 
 ٖٜ................................................ البيانات كمصادرىا .ج 
 ٖٜ................................................ البيانات صبع طريقة .د 
 ٖٜطريقة ربليل البيانات................................................. .ق 

 ٜٗ ................................... الباب الرابع: عرض البيانات وتحليلها

 ٜٗحملة ميداف البحث........................................... .أ 
 ٜٙ ............................ ”Aku Cinta Bahasa Arab“حملة كتاب  .ب 

 ٜٙ ................................................. اسم الكتاب .ٔ
 ٜٙ......................................................بلد النشر .ٕ
 ٜٙعدد أجزاء الكتاب............................................. .ٖ
 ٜٙمكونات اشتماؿ الكتاب ....................................... .ٗ
 ٜٚعرض البيانات................................................. .٘



 ٗٓٔالبيانات.....................................................ربليل  .ج 

 ٘ٔٔ ................................................ الباب الخامس: الخاتمة

 ٕٓٔ......................................................المصادر والمراجع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول

 أساسيات البحث

 خلفية البحث . أ

الدكلية اليت يستخدمها الناس. اللغة اللغة العربية ىي إحدل اللغات 

ذلا فاللغة العربية  ٔالعربية ىي الكلمات اليت يعرب ّٔا العرب عن أغراضهم.

قداستها يف نظر ادلسلمُت حيث يتعبدكف ّٔا يف عباداهتم اليومية حُت يتوجهوف 

 كجوىهم ك أجسادىم ك قلؤّم إىل رّٔم.

ك من مث اىتم ادلسلموف ك راعوىا أقضى الرعاية لعظمة مكانتها ك بذلوا  

 جهودا كبَتة يف نشرىا ك تعليمها لدل أبناء آّتمع ادلسلمُت

ك كاف الشعب اإلندكنسيوف أكرب الشعوب مسلما يف العامل ك من مث فبل 

غة العربية ف اللإ. غرابة إذا أصبحت اللغة العربية لغة مهمة ك ذلا مكانتها اخلاصة

 أساس لفهم القراف ك احلديث ك الكتب األخرم باللغة العربية.ىو 

تعليم اللغة العربية غَت سهولة، ألهنا لغة جديد للتبلميذ خاصة باندكنسيا 

 ك ىم يشعركف بالصعوبة ألف لغتهم لغة اندكنسيا.
                                                           

1
 ٚ، دار الفكر، ص. جامع الدركس العربيةمصطفى الغبلييٍت،   



 درس اللغة العربية ىو بناء الكفاءات ك تنميتها يف فهم ادلقركء ك الكبلـ

ف اللغة العربية اليت تستعدىا ادلدرسة ىي نيل الكفاءات األساسية األربعة مهارة إ

 االستماع ك مهارة الكبلـ ك مهارة القراءة ك مهارة الكتابة.

اللغة العربية ىي لغة القراف  ك لغة الصبلة، فقد ارتبطت ىذه اللغة بفضل اهلل 

ِإنَّا أَنْػزَْلَناُه قُػْرأَننا َعَربِيَّا ((اؿ اهلل تعاىل: تعاىل يف القراف الكرًن الذم نزؿ باللغة العربية، ق

 ٕ.))َلَعّلُكْم تَػْعِقُلْوفَ 

اللغة العربية ىي إحدل اللغات اليت يعلمها الطبلب ك لذلك ال بد عليهم 

 لتعليمها أكال تعليم ادلفردات أك الكلمات ثانيا تعليم الًتاكيب اللغوية. 

 الثالثةرسة اإلبتدائية اإلسبلمية احملمدية كتاب ادلدرسي ادلستخدـ يف ادلد ك

يف ىذا . "”Aku Cinta Bahasa Arabيسمى با " بكنبارك الذم يؤلفو أغوس كحيودم

 الكتاب مشاكل من حيث تعليم ادلفردات ك تراكيب اللغة العربية خاصة طريقة تعليمها.

ك بناء على ما كجدت الباحثة يف كتاب اللغة العربية ادلستخدـ يف ادلدرسة 

 تية:ثة بكنبارك فوجدت الظواىر االَ المدية ثزلاإلبتدائية اإلسبلمية 

 ادلفردات ادلوجودة غَت مرحية بدكف الصورة .ٔ

 لدل التبلميذ  بةو ادلفردات ادلوجودة صع  .ٕ
                                                           

2
 ٖالقراف الكرًن، سورة الزخرؼ :   



 وعمل تناسب ادلفردات ادلوجودة يف الكتاب بادلوض .ٖ

 استخداـ ادلصطلحات النحوية باللغة االندكنسية  .ٗ
 نقصاف تدريبات الًتاكيب اللغوية لكل الدرس .٘

ك ال شك أف التحليل أمر ضركرم لتحديد ما ينبغي أف يفعل لتحقيق أىداؼ 

 تعليم اللغة العربية باستخداـ ىذا الكتاب

   بناء على الظواىر السابقة فاستخلصت الباحثة أف تعليم ادلفردات  

كالًتاكيب اللغوية حباجة إىل التحليل يف ادلدرسة اإلبتدائية احملمدية الثالثة بكنبارك 

تحليل تعليم المفردات و تراكيب ك بذلك تتجذب الباحثة يف البحث عن "

" للمدرسة اإلبتدائية Aku Cinta Bahasa Arabاللغة العربية في كتاب "

 "محمدية ثالثة" بكنبارو.

 مشكالت البحث . ب

 ادلشكبلت ادلوجودة يف ىذا البحث فهي: فأما

 مل تناسب ادلفردات ادلوجودة يف الكتاب بادلوضوع .ٔ

 مل تستوعب التبلميذ ادلفردات ك الًتاكيب اللغوية جيدا .ٕ

 شرح الًتاكيب اللغوية غَت الكاملة من النظريات النحوية  .ٖ



نقصاف تدريبات الًتاكيب اللغوية لكل الدرس، ألف التدريبات دكر  .ٗ

 ة مهارات استخداـ القواعد النحويةيف تنمي

 مل توجد النظريات الصرفية أك التقليدية يف ىذا الكتاب .٘

 استخداـ ادلصطحات النحوية بدكف االصطبلح االصلي .ٙ

 مل يوجد التفريق بُت الكلمة ك ادلرفيم يف الكتاب .ٚ

 Aku Cinta“تعليم ادلفردات ك الًتاكيب اللغة العربية يف كتاب  .ٛ

Bahasa Arab”  للمدرسة االبتدائية االسبلمية "زلمدية ثالثة" بكنبارك

 غَت كاملة. 

 ”Aku Cinta Bahasa Arab“نقصاف ادلنهجية الواقعة يف كتاب  .ٜ

 للمدرسة االبتدائية االسبلمية "زلمدية ثالثة" بكنبارك

 حدود البحث . ج

 Aku Cinta Bahasa“تعليم ادلفردات ك الًتاكيب اللغة العربية يف كتاب  .ٔ

Arab” لمدرسة االبتدائية االسبلمية "زلمدية ثالثة" بكنبارك ل 

للمدرسة  ”Aku Cinta Bahasa Arab“نقصاف ادلنهجية الواقعة يف كتاب  .ٕ

 االبتدائية االسبلمية "زلمدية ثالثة" بكنبارك

 



 أسئلة البحث . د

 Aku Cinta Bahasa“كيف تعليم ادلفردات ك الًتاكيب اللغة العربية يف كتاب  .ٔ

Arab”  االبتدائية االسبلمية "زلمدية ثالثة" بكنبارك ؟للمدرسة 

 Aku Cinta Bahasa“ما ىي األخطاء أك النقصاف ادلنهجية الواقعة يف كتاب  .ٕ

Arab” للمدرسة االبتدائية االسبلمية "زلمدية ثالثة" بكنبارك ؟ 

 أهداف البحث . ه

 Aku Cinta“دلعرفة كيف تعليم ادلفردات ك الًتاكيب اللغة العربية يف كتاب  .ٔ

Bahasa Arab” للمدرسة االبتدائية االسبلمية "زلمدية ثالثة" بكنبارك 

 Aku Cinta Bahasa“دلعرفة  األخطاء أك النقصاف ادلنهجية الواقعة يف كتاب  .ٕ

Arab” للمدرسة االبتدائية االسبلمية "زلمدية ثالثة" بكنبارك 

 أهمية البحث . و

ثالثة بكنبارك لًتقية ربصيل الكتاب ادلدرسي للمدرسة االبتدائية احملمدية ال .ٔ

 تفوؽ دركس اللغة العربية

أف تكوف حاصلة ىذا البحث تستفيد بادلعلم ك ادلدرسة الف الكتاب  .ٕ

 ادلدرسي يناسب باحتياج التبلميذ

 أف تكوف حاصلة ىذا البحث ربسن تعليم اللغة العربية   .ٖ



 ترجو الباحثة أف ىذا البحث تستطيع أف تستخدـ للبحث االخر .ٗ

 مصطالحات البحث . ز

 ٖالتحليل ىو حل ادلشكلة دلعرفة احلق. .ٔ

 . ٗادلفردات ىي أصغر كحدة لغوية حرة .ٕ

 ٘الًتاكيب اللغوية ىي الًتاكيب النحوية. .ٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ادلعجم اإلندكنسي الكبَت  3
  

ٜٛ، الرياض، ص. أساليب تدريس اللغة العربيةزلمد علي اخلويل،   4
  

ٔٙنفس ادلرجع، ص.   5
  



 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 تعليم المفردات . أ

ادلفردات ىي أصغر كحدة لغوية حرة. ك قاؿ أيضا أضبد رشدم طعيمة 

. إف للمفردات أمهية خاصة ٙعناصر اللغةأف ادلفردات ىي عنصر أساسي من 

تفرض ذلا موقعا خاصا يف برامج تعليم اللغات. إف الكلمة قد تكوف رلردة ك 

 قد تكوف مزيدة. فإف كانت مزيدة، فلها جذر ك ّٔا زائدة كاحدة أك أكثر.

كلمة )استعلم( جذرىا )علم(، ك أما الزائدة فيها فهي اذلمزة ك السُت ك 

قد تكوف يف اكؿ الكلمة فتسمى سابقة، مثل )است( يف  التاء. ك الزائدة

)استقدـ(. ك قد تكوف الزائدة يف كسط الكلمة، فتدعى داخلة، مثل األلف 

يف )قادـ(. ك قد تكوف الزائدة يف اخر الكلمة ، مثل )كف( يف )قادموف(، 

 . ٚفتدعى حينئذ الحقة
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يذه إىل ك من ادلفيد يف تدريس الكلمات أف يلتفت ادلعلم نظر تبلم

مكونات الكلمة من زكائد ك سوابق ك لواحق ك دكاخل، ألف ىذه الزكائد 

مورفيمات ذلا معانيها ك ألهنا كحدات يكثر تواجدىا يف كلمات اللغة. فإذا 

فهم الطالب معناىا سهل عليو أف يفهم معٌت الكلمات اليت تتواجد فيها 

مستول الطالب الذم  كخاصة اذا فهم معٌت اجلذر. ك ال بد بالطبع من مراعاة

نقدـ لو الكلمات لنعرؼ مىت ك كم ك كيف نقدـ لو التحليل ادلفردايت 

 كادلعلومات ادلناسبة عن زكائد الكلمات.

 فحسب، حركفها نطق الطالب يتّعلم أف ادلفردات تعليم يف اذلدؼ كليس

 كصفها در رل أك منها، االشتقاؽ طريقة معرفة أك فقط، مستقلة معانيها فهم أك

 يكوف أف ىو ادلفردات تعليم يف الكفاءة معيار فإ صحيح، لغوم تركيب يف

 الطالب يكوف أف ىو آخر شيء إىل باإلضافة ّكلو ىذا ل عل قادرا الطالب

 عنو عجزت ما كىو ٛ  ادلناسب ادلكاف يف ادلناسبة الكلمة استخداـ على قادرا

 الغالب يف عليها القائموف يكوف اليت ّٔا الناطقُت لغَت العربية تعليم مؤسسات

  .   التطبيقي اللغة بعلم دراية ذلم ليس شلن  ،األعم
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يضاؼ إىل ذلك أف للكلمة معٌت ك صيغة ك توزيعا. فإذا قدمنا كلمة 

جديدة للطالب فبل بد من تعليمو معناىا ك صيغها ك استعماذلا. كما أف 

كلمة نشيطة أك    الكلمة قد تكوف كلمة زلتول أك كلمة كظيفة . ك الكلمة إما

 ٜكلمة خاملة.

ادلفردات ىي خزانة الكلمة اليت تعلمها الشخص أك من اللغات 

 ٔٔادلفردات تنقسم على قسمُت : ٓٔادلنشودة.

 ادلفردات ادلعجمية .ٔ

 ىي كلمات معنويات يف القاموس، ادلثاؿ: بيت، كرسي

 ادلفردات الوظيفية .ٕ

اإلسم ادلوصوؿ، ىي ذلا كظيفي، ادلثل: حرؼ اجلر، أمساء االشارة، 

 األمساء الضمائر ك غَتىا.

 :ٕٔأنواع المفردات . ب

 تقسيمها حسب ادلهارات اللغوية  .ٔ
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ك ىذه تنقسم  understanding vocabullaryمفردات للفهم  (ٔ

 اىل نوعُت:

  ،االستماع 

ك يقصد بذلك رلموع الكلمات اليت يستطيع الفرد 

التعرؼ عليها ك فهمها عندما يتلقاىا من احد 

 ادلتحدثُت.

 القراءة 

ك يقصد بذلك رلموع الكلمات اليت يستطيع الفرد 

التعرؼ عليها ك فهمها عندما يتصل ّٔا على 

 صفحة مطبوعة.

 speaking vocabularyمفردات الكبلـ  (ٕ

 ك ىذه أيضا تنقسم إىل نوعُت:

  عاديةinformal  ك يقصد ّٔا رلوعة الكلمات اليت

 يستخدمها الفرد يف احلياة اليومية



  موقفيةformal  ك يقصد ّٔا رلموعة الكلمات اليت

حيتفظ ّٔا الفرد ك ال يستخدمها إال يف موقف معُت 

 أك عندما تكن لو مناسبة.

 writing vocabulary مفردات للكتابة  (ٖ

 ك ىذه أيضا تنقسم إىل نوعُت: 

  عادية ك يقصد ّٔا رلوعة الكلمات اليت يستخدمها

 الفرد يف مواقف االتصاؿ الكتايب الشخصي

  موقفية ك يقصد ّٔا رلموع الكلمات اليت يستخدمها

الفرد يف مواقف االتصاؿ الكتايب الرمسي مثل تقدًن 

 طلب للعمل أك استقالة أك كتابة تقرير

 Potensial Vocabularyمفردات كامنة  (ٗ

 ك تنقسم إىل نوعُت:

  سياقيةcontex  ك يقصد ّٔا رلموع الكلمات اليت

 ديكن تفسَتىا من السياؽ الذم كردت فيو

  ربليليةanalysis  ك يقصد ّٔا رلموع الكلمات اليت

ديكن تفسَتىا استنادا إىل خصائصها الصرفية كأف 



نرل ما زيد عليها من حركؼ أك ما نقص، أك يف 

 ضوء االدلاـ بلغات أخرل

 دات كالتايل:تقسيمها حسب ادلعٌت ، تقسم ادلفر  .ٕ

 Content Vocabularyكلمات زلتول  (ٔ

ك يقصد ّٔا رلموع ادلفردات األساسية اليت تشكل صلب 

 الرسالة مثل األمساء ك األفعاؿ

ك يقصد ّٔا رلموع  Function wordsكلمات كظيفية  (ٕ

ادلفردات اليت تربط ادلفردات ك اجلمل ك اليت يستعاف ّٔا على 

العطف ك أدكات اإلستفهاـ اسباـ الرسالة مثل حركؼ اجلر ك 

 ك أدكات الربط بشكل عاـ

ك يقصد ّٔا رلموع  Cluster Wordsكلمات عنقودية  (ٖ

ادلفردات اليت ال تنقل معٌت معينا ك ىي مستقلة بذاهتا ك إمنا 

ربتاج اىل كلمات أخرل مساعدة تنقل من خبلذلا إىل 

 ادلستقبل معٌت خاصا.

 ايل:تقسيمها حسب التخصص، تقسم ادلفردات كالت .ٖ



ك يقصد ّٔا رلموع  service wordsكلمات خادمة   (ٔ

الكلمات العامة اليت يستخدمها الفرد يف مواقف احلياة 

 العادية أك استخداماتو الرمسية غَت التخصصية 

ك يقصد ّٔا  special content wordsكلمات زبصصية  (ٕ

رلموع الكلمات اليت تنقل معاين خاصة أك تستخدـ بكثرة 

 local wordsتسمى أيضا بالكلمات احمللية يف رلاؿ معُت ك 

 utility wordsك كلمات االستخداـ 

 تقسيمها حسب االستخداـ، تنقسم ادلفردات كالتايل .ٗ

ك يقصد ّٔا رلموع ادلفردات  active wordsكلمات نشيطة   (ٔ

اليت يكثر الفرد من استعماذلا يف الكبلـ أك يف الكتابة أك 

 حىت يسمعها أك يقرأكىا بكثرة. 

عند تدريس ادلفردات، ال بد من التفريق بُت نوعُت من 

الكلمات: كلمات نشيطة ك كلمات خاملة، ك يؤثر ىذا 

التفريق على التدريس تأثَتا كاضحا. فإذا أراد ادلعلم تعليم  

 ٖٔكلمات نشيطة فعليو أف يدرب طبلبو على ما يلي:
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 معٌت الكلمة 

 نطق الكلمة 

 هتجئة الكلمة 

 استعماؿ الكلمة 

ك يقصد ّٔا رلموع  Passive Wordsخاملة كلمات  (ٕ

الكلمات اليت حيتفظ الفرد ّٔا يف رصيده اللغول ك اف مل 

يستعملها. ك ىذا النوع من ادلفردات يفهم الفرد دالالتو ك 

استخداماتو عندما يظهر لو على الصفحة ادلطبوعة أك يصل 

 إىل مسعو.

أما عند تدريس كلمات خاملة، فعلى ادلعلم أف 

بتقدًن معٌت الكلمة فقط ليتمكن الطالب من يعٌت 

استيعاب ىذا ادلعٌت إذا مسع الكلمة أثناء زلادثة أك رأل 

 الكلمة أثناء القراءة.

 ٗٔال بد من ذكر بعض احلقائق اذلامة ادلتعلقة بالكلمات النشيطة ك الكلمات اخلاملة.  

                                                           

ٕٜ-ٜٔادلرجع، ص. نفس   14
  



بُت ىذين  أف تقسيم الكلمات إىل نشيطة ك خاملة ليس تقسيما ثابتا. فاحلدكد .ٔ

النوعُت حدكد مرنة متحركة. فالكلمة اخلاملة يف مستول تعليمي ما قد تصبح 

نشيطة يف مستول الحق. ك يف الواقع، إف تعلم الكلمات ينطوم على انتقاؿ 

مستمر لبعض الكلمات من دائرة الكلمات اخلاملة إىل دائرة الكلمات النشيطة. 

عرؼ بعض الكلمات على أهنا خاملة، ففي بدية تعلم الطالب للغة العربية، قد ي

كلكن حُت يتقدـ يف معرفتو للغة تتحوؿ ىذه الكلمات اخلاملة إىل كلمات 

 نشيطة.

إف الكلمات اخلاملة يف برنامج لغوم ذم ىدؼ زلدد قد تكوف نشيطة يف برنامج  .ٕ

أخر ذم ىدؼ أخر. فالكلمات التجارية يف برنامج تعليم اللغة ألغراض طبية 

ملة. ك لكن ىذه الكلمات نفسها تصبح نشيطة يف برنامج لغوم تبدك كلمات خا

يعٍت بادلصطلحات التجارية. ك ىكذا فالكلمات اخلاملة يف برنامج لغوم ما قد 

تكوف نشيطة يف برنامج أخر. ذلك ألف لكل حقل من حقوؿ ادلعرفة مفرداتو 

 كمصطلحاتو اليت ال غٌت لو عنها.

يعرفها أم منا أكثر عددا من الكلمات  من ادلعرؼ أف الكلمات اخلاملة اليت .ٖ

النشيطة. فهناؾ العديد من الكلمات اليت نفهمها إذا مسعنا أك قرأناىا، ك لكننا ال 

نستخدمها يف كبلمنا أك كتابتنا. إف الكلمات اخلاملة كلمات سلزكنة يف الذاكرة 



تكلم نتذكرىا حُت نسمعها أك نراىا، ك لكنها ال تقفز إىل الذاكرة بسرعة حُت ن

 أك نكتب.

الكلمات النشيطة يف الكتابة أكرب عددا من الكلمات النشيطة يف الكبلـ بالنسبة  .ٗ

للشخص الواحد. ك قد يعود السبب يف ذلك إىل أف ادلرء حُت يكتب يكوف لديو 

كقت أكفر للتفكَت ك التذكر. كما أف ادلرء حُت يكتب يكوف أكثر عرضو للتقييم 

يعطى انطباعا أفضل عن سعة معرفتو كسعة منو حُت يتكلم فيحرص على أف 

مفرداتو. يضاؼ إىل ذلك أف موضوعات الكتابة تكوف يف العادة أكثر جديدة ك 

 رمسية من موضوعات الكبلـ فتحتاج مفردات أكثر تنوعا ك دقة.

 ٘ٔأسس اختيار المفرداتج. 

 أما أسس اختيار ادلفردات فهي:  

نفضل الكلمة شائعة االستخداـ على غَتىا ما دامت متفقة  frequencyالتواتر :  .ٔ

معها يف ادلعٌت. ك تستشار فيها قوائم ادلفردات اليت أجرت حصرا للكلمات 

 ادلستعملة ك بينت معدؿ تكرار كل منها.
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تفضل الكلمة اليت تستخدـ يف أكثر من بلد عريب على  rangeالتوزع أك ادلدل :  .ٕ

قد تكوف الكلمة ذا تكرار عاؿ أك شيوع مرتفع ك  تلك اليت توجد يف بلد كاحد.

لكن ىذا التكرار ادلرتفع ينحصر يف بلد كاحد. قد تكوف الكلمة ذا تكرار عاؿ 

أك شيوع مرتفع ك لكن ىذا التكرار ادلرتفع ينحصر يف بلد كاحد. لذا يفضل أف 

 زبتار الكلمة اليت تلتقي بنظم الببلد العربية على استخدامها. 

تفضل الكلمة اليت تكوف يف متناكؿ الفرد جيدىا حُت  availability ادلتاحية: .ٖ

 يطلبها ك اليت تؤدل لو معٌت زلددا. 

تفضل الكلمة اليت تكوف مألوفة عند األفراد على الكلمة  Familiartyاأللفة:  .ٗ

ادلهجورة نادرة االستخداـ. فكلمة )مشس( تفضل ببل شك كلمة )ذكاء( ك إف  

 كانا متفقُت يف ادلعٌت

تفضل الكلمة اليت تغطي عدة رلاالت يف كقت كاحد عن  coverageالشموؿ :  .٘

تلك اليت اليت ال زبدـ إال رلاالت زلددة. فكلمة "بيت" أفضل يف رأينا عن  

كلمة "منزؿ" ك إف كانت بينهما فركؽ دقيقة إال أهنا فركؽ ال هتم الدارس يف 

 ادلستويات ادلبتدئة خاصة. 

تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدارس على  significanceاألمهية :  .ٙ

 تلك الكلمة العامة اليت قد ال حيتاجها أك حيتاجها قليبل.



العركبة : تفضل الكلمة العربية على غَتىا. ك ّٔذا ادلنطق يفضل تعليم الدارس   .ٚ

 كلمة " اذلاتف" بدال من التليفوف.

اختيار ادلفردات يف كتاب اضاءات دلعلمي اللغة العربية قيل أف اسس 

 :ٙٔستة انواع

 الشيوع .ٔ

 االرتباط حباجات الدارسُت  .ٕ

 االرتباط بعامل الدارسُت ادلعريف .ٖ

 االرتباط مستول الدارسُت العمرم .ٗ

 األمهية االتصالية .٘

 الصحة اللغوية ك الفصاحة .ٙ

 د. قائمة مفردات الكتاب

اجلديدة. ك لكل كتاب من كتب تعليم العربية كلغة ثانية طريقة يف عرض الكلمات 

 ٚٔفيما يلي بياف بأكثر ىذه الطرؽ شيوعا :

كتابة الكلمات اجلديدة يف اذلامش اجلانيب للصفحة) عن اليمُت أك اليسار( إما  .ٔ

 .marginal equivalentبالعربية كحدىا أك مًتصبة للغة كسيطة 
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ة إما بالعربية أيضا أك مًتصبة للغ footnoteكتابة الكلمات اجلديدة يف ذيل الصفحة  .ٕ

كسيطة. ك يف ىذه احلالة جيب كضع أرقاـ على الكلمات اجلديدة يف صبلها حىت 

 يشار إليها يف مكاهنا من ذيل الصفحة.

 كتابة الكلمات اجلديدة يف كل درس عقب النص مباشرة دكف شرح أك ترصبة. .ٖ

ك تأيت ىذه القائمة عادة  cumulative listكتابة الكلمات اجلديدة يف قائمة تراكمية  .ٗ

 اخر كل درس.يف 

كتابة الكلمات اجلديدة مشركحة يف اخر كل درس. ك يف ىذه القوائم نذكر الكلمة  .٘

 مشركحة بالعربية كحدىا يف ضوء الرصيد اللغوم السابق للدارسُت

كتابة الكلمات اجلديدة مًتصبة فقط ك ىي يف سياؽ. يقًتح البعض أف يتم عرض  .ٙ

 رصبة للكلمات اجلديدة.النصوص يف شكل صبل متفرقات ك أماـ كل منها ت

 يف ىذا آّاؿ يتضح عدة أمور منها:

 تكتب ترصبة لكل الكلمات اليت كردت يف اجلملة األكىل  (ٔ

 تسقط الكلمات اليت سبق ترصبتها من اجلمل اجلديدة عندما تًتجم (ٕ

 يًتؾ فراغ كاحد للكلمة الواحدة (ٖ

ة نكتب الكلمات ادلساعدة اليت تكمل اجلملة ك اليت ىي من خصائص لغ (ٗ

 الدارسُت 



 تراعى خصائص اللغتُت، العربية ك الوسيطة (٘

سوؼ يعرض ىذا النوع من الًتصبة ك على الطالب أف يرجع إىل الكلمات  (ٙ

 السابقة ليمؤل الفراغ الذم أمامو

ادلسرد اللغوم النهائي ك ىو عبارة عن قائمة بالكلمات اليت كردت يف ثنايا  (ٚ

إما بالعربية كحدىا أك مًتصبا  الكتاب. ك يأيت ىذا ادلسرد يف اخر الكتاب،

 للغة كسيطة.

 ٛٔأما نوع الكلمات فهو 

 الكلمات النشيطة ك الكلمات اخلاملة  (ٔ

يقصد الكلمات النشيطة تلك الكلمات اليت تعلم 

ليستخدمها الطالب يف كبلمو ك كتابتو. أما الكلمات اخلاملة، 

فيقصد ّٔا تلك الكلمات اليت يتوقع من الطالب أف يفهمو إذا 

مسعها أك قرأىا، ك لكن ال يتوقع منو أف يستخدمها إذا تكلم أك 

 كتب. 

بلستعماؿ، أما بعبارة اخرل، الكلمات النشيطة تدرس ل

 الكلمات  اخلاملة فتدرس لبلستيعاب
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 كلمات احملتول ك الكلمات الوظيفية (ٕ

ك الكلمات الوظيفية ذلا أمساء أخرل. فالبعض يسميها 

الكلمات النحوية. ك البعض يسميها الكلمات اخلاكية. ك 

 البعض يسميها الكلمات الًتكيبية. 

. ك ىي ك ىي )كظيفية( ألف ذلا كظيفة غَت أداء ادلعٌت

)خاكية( الهنا ال ربمل زلتول كبَتا بادلقارنة بكلمات احملتول. ك 

 ىي )تركيبية( أك )ضلوية( ألهنا تساىم يف بناء الًتكيب النحوم.

 الفركؽ بُت كلمات احملتول ك الكلمات الوظيفية :

تساىم كلمات احملتول يف نقل ادلعٌت بشكل  (ٔ

أساسي، يف حُت تساىم الكلمات الوظيفية يف 

 ط كلمات احملتول بعضها ببعضرب

تشمل كلمات احملتول األمساء عادة ك األفعاؿ ك  (ٕ

الصفات. ك تشمل الكلمات الوظيفية احلركؼ 

 يف العادة.



تشكل الكلمات احملتول معظم كلمات اللغة يف  (ٖ

حُت تشكل الكلمات الوظيفية نسبة ضئيلة من 

 كلمات اللغة.

 ٜٔ:معنى الكلمة أو المفرداتق. 

 ادلتعلقة دبعاين الكلمات فهي:أما ادلبادئ 

معٌت الكلمة حيتمل التغيَت عرب الزمن. ك تغَت ادلعٌت ليس شرطا الزما لكل كلمة، بل  .ٔ

ىو حالة قد تعًتم بعض الكلمات. كما أف تغَت ادلعٌت، إذا حدث، ال حيدث فجأة 

 أك بُت عشية ك ضحاىا، بل يستغرؽ كقتا طويبل قد يصل إىل قركف.

الكلمة الواحدة من ذلجة إىل أخرل يف اللغة الواحدة. ك االختبلؼ قد خيتلف معٌت  .ٕ

ال يشًتط فيو أف يكوف جوىريا، بل يكوف اختبلفا يف الدرجة أك االتساع أك الضيق 

 يف الداللة. ك من حسن احلظ أف ىذه الظاىرة زلدكدة يف اللغة العربية الفصيحة.

الكلمة ليست الشيئ الذم تدؿ عليو، بل ىي رمز مقًتف اعتباط بالشيئ. فكلمة  .ٖ

 )باب( ليست بابا، بل رمز صويت يدؿ على الشيئ ادلقصود. 

قد يكوف للكلمة الواحدة أكثر من معٌت كاحد. ك لو نظرنا نظرة سريعة إىل معجم  .ٗ

اف. ك ال شك أف اللغة، أية لغة، لوجدنا أف معظم الكلمات تتمتع كل منها بعدة مع
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ىذه ادلعاين يتصل بعضها ببعض اتصاال يسهل اكتشافو، ك لكن شيوع االستعماؿ 

جيعل ادلعٌت يبدك مستقبل بذاتو عن سائر ادلعٌت. فكلمة )عُت( تعٍت عُت اإلنساف أك 

 عُت احليواف أك عُت اإلبرة أك ذات الشيئ أك جاسوما أك رئيسا يف قومو.

 اؽ لغوم إىل اخر.قد يتغَت معٌت الكلمة من سي .٘

ك يف التدريس،ذلذه ادلبادئ كزهنا ك تأثَتىا. فليس من ادلقبوؿ أف تقدـ الكلمة 

اجلديدة دكف سياؽ، إذ ال بد من تقدديها يف سياؽ حيدد ادلعٌت ادلقصود، منها ألف 

تغَت السياؽ قد يؤدم إىل تغَت ادلعٌت. ك بادلثل، ففي االختبارات أيضا ليس من 

عن معٌت كلمة معزكلة، بل ال بد من االستفسار عن معناىا ك ىي يف ادلقبوؿ السؤاؿ 

 سياؽ كامل. 

 تقديم المعنى  ( أ

 ٕٓتقدًن معٌت الكلمة بعدة كسائل منها:

 االقًتاف ادلباشر .ٔ

توضيح ادلعٌت الكلمة اجلديدة عن طريق اقًتاهنا دبا تدؿ عليو مباشرة. ك يستخدـ 

وجد مدلوالتو يف غرفة الصف أك ىذا األسلوب يف توضيح معاين الكلمات اليت ت
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ديكن إحصارىا إىل غرفة الصف. مثاؿ ذلك الكلمات األتية: كرسي، باب، 

 كلد، معلم، مسطرة ك غَتىا.

 الصورة .ٕ

إذا كاف من غَت ادلمكن إحضار الشيئ ذاتو أك ادلدلوؿ عليو ذاتو إىل 

 تكوف  غرفة الصف، فمن ادلمكن استخداـ صورتو لتوضيح معٌت الكلمة. ك قد

الصورة ضوئية أك رلرد رسم تقرييب أك صورة متحركة أك صورة ثابتة. فإذا أردنا 

توضيح معٌت كلمة )فيل( أك )حوت( لن نكوف قادرين على إحضار فيل أك 

 حوت إىل غرفة الصف. ك سيكوف كافيا أف ضلضر صورة للفيل أك احلوت. 

 التمثيل .ٖ

ذا كانت بعض الكلمات يستحسن توضيح معناىا باحلركة ك حاصة إ

 الكلمات أفعاال. 

 السياؽ .ٗ

توضيح معٌت الكلمة إذا كضعناىا يف سياؽ لغوم يؤدم إىل كشف معناىا. مثاؿ 

، حلم.  ذلك الكلمات شجاع، صبور، كرًن، حليم، شجاعة، صرب، كـر

 الًتادؼ .٘



يتضح معٌت الكلمة إذا ذكرنا كلمة ترادفها يف ادلعٌت ك سباثلها يف الوظيفة 

تكوف ىذه الكلمة مألوفة لدل الطالب حيث ال جيوز أف النحوية بشرط أف 

نشرح كلمة جديدة أخرل. ك يبلحظ ىنا أنو جيب أف تكوف الكلمة ادلرادفة 

 للفعل فعبل، ك لئلسم امسا، ك للحرؼ حرفا.

 التضاد .ٙ

توضيح معٌت كلمة بذكر كلمة مضادة ذلا شلاثلة ذلا الوظيفة النحوية 

 الطالب.بشرط أف تكوف ىذه مألوفة لدل 

 التعريف .ٚ

 شرح بعض الكلمات عن طريق التعريف.

 الًتصبة .ٛ

شرح بعض الكلمات عن طريق ترصبتها إىل اللغة األـ اليت يتقنها 

الطالب، ك خاصة عند شرح الكلمات اليت يصعب توضيح معانيها بالطرؽ 

 األخرل.

 :ٕٔقد زاد عبد الرضبن يف كتابو عن اساليب توضيح ادلعٌت كما يلي

  ( كأسرة كأكالد كزكجة زكج :الكلمات تذكر للعائلة )اينادلع تداعي .ٔ
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 هتاكمشتقا الكلمة أصل ذكر .ٕ

 .بالعربية الكلمة معٌت شرح .ٖ

 .أكثر ادلعٌت معرفة على يساعد ىادكتع القراءة إعادة .ٗ

 .ادلعجم يف البحث .٘

 .متعددة أمثلة يف إيرادىا .ٙ

 

 

 قائمة المفردات العامة  . و

بتحليل عدد من كتب تعليم اللغة العربية لؤل جانب إىل أف  Landauقاـ النداك، 

>>معظم ىذه الكتب ينقصها االختيار الدقيق جلموعة الكلمات الىت ربويها ىذه 

الكتب. كلسنا حباجة إىل إثبات أف إختيار رلموعة من الكلمات ىي إحدل ادلشاكل 

مث إىل زيادة فائدة ادلهمة اليت ربجابو كل من يرمى إىل ربسُت كتب التدريس. كمن 

تدريس اللغات ألف اختيار رلموعة الكلمات ىو من الضركرة يف تعليم اللغة العربية 

الفصحى أكثر منو يف تعليم اللغات األخرل إذ أخذنا بنظر اإلعتبار أف اللغة العربية ىى 

 لغة سامية غنية بالكلمات كاأللفاظ صعبة التعليم.



ن إستعها ذلا لتحديد مستول مقركئية كمن األساليب ادلوضوعية الىت ديك 

readability .نصوص معينة اللجوء إىل قوائم ادلفردات اليت أعدت ذلذ الغرض 

كقوائم ادلفردات ؛ىل أنواع : منها قوائم ادلفردات الشاملة الىت تتخذ مادهتا من  

سجيل سلتلف ميادين الكلمة ادلكتوبة كادلسموعة. كمنها القوائم ادلهدكدة اليت تسعى لت

عدد زلدكد من ادلفردات الشائعة يف اللغة ، كلكنها تتخذ مادهتا من القوائم السابقة بعد 

إضافة مادة جديدر إليها ، كمنها قوائم ادلفردات الىت تتخذ مادهتا من ميداف كاحد من 

ميادًن الكلمة ادلكتوبة ، كمنها قوائم ادلفردات ادلهمة يف داللتها كقيمتها لدل صبهور 

كمنها قوائم ادلفردات الىت تتخذ مادتو من األحاديث فضبل عن األنواع األخرل  معُت .

 من قوائم ادلفردات.

قائمة من قوائم ادلفردات العربية منها ماخيص تعليم  ٕ٘كلقد أحصى الكاتب  

العربية للناطقُت ّٔا كمنها ماخيص تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل ، كمنها ماىو عاـ 

وران بعينة . كلقد قدـ لكل منها كصفان موجزان مع تعليق عاـ عليها )رشدل ال خيص صبه

 (. ٓ٘ٔ/ٖٗٔص ص  ٘ٔأضبد طعيمة ، 

 كقوائم ادلفردات العامة تفيد يف عدة أشياء ، منها :   

 يأليف النصوص القرائية كالكتب ادلناسبة . -



ربدكد مستول مقركئية ىذه النصوص كالكتب ) أل مستول سهولتها  -

 ها(كصعوبت

 إعداد برامج تعليم العربية على ادلستويات ادلخلفة. -

 لغوية كقاميس مبسطة للطبلب. glossariesإعداد مسارد  -

 إختيار احملتول اللغول لبلختبارات. -

 تقوًن احملتول اللغول ذلذه االختبارات . -

 . supplementary readersإعداد كتب قراءة اإلضافية  -

 إنشاء بنك للمفردات . -

 وث كالدرسات ادلختلفة.إجراء البح -

إف استشارة قوائم ادلفردات العامة يفيد أضان يف ج؛ؿ تعليم اللغة كظيفيان 

functional .إذ يربط الطالب باكلمات الشائعة يف احلياة 

 انتقاء الكلمات . ز



إف اللغة العربية ربتوم على مئات االؼ من الكلمات. ك من يريد أف 

الوقت أك الرغبة ليتعلم صبيع كلمات اللغة.  يتعلم العربية كلغة أجنبية ليس لديو

 .ٕٕال بد لو من االكتفاء ببضع مئات أك بضع االؼ منها

قد يقـو ادلؤلف الكتاب دبهمة االنتفاء. ال بد عملية انتقاء من معايَت، ك 

 من ىذه ادلعايَت ما يلي:

 معيار القرب أك ادلبلصقة (ٔ

البيئة يعطي ىذا ادلعيار األكلوية للكلمات اليت تتعلق ب

ادلباشرة للمتعلم، أم لؤلشياء اليت حولو يف الصف أك ادلدرسة أك 

 البيت

 معيار السهولة  (ٕ

يعطي ىذا ادلعيار األكلوية للكلمات القياسية اليت زبلو 

من الشذكذ أك الكلمات اليت زبلو زبلو من األصوات الصعبة أك 

 الكلمات اليت زبلو من صعوبة إمبلئئية.

 معيار الفائدة (ٖ
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ض الباحثُت أف معيار االنتفاء جيب أف ينطلق يرل بع

من مدل حاجة الطالب لكلمات معينة بعض النظر عن القرب 

 أك السهولة.

 معيار الشيوع (ٗ

يعطي ىذا ادلعيار األكلوية للكلمات الشائعة اليت تستخرجها 

 ٖٕقوائم ادلفردات الشائعة حسب إحصاء ادلواد اللغوية ادلختلفة.

 عرض المفردات 

 :ٕٗدلفردات فكما يليأما عرض ا

 .الصور كل على نظرة إلقاء الطبلب من اطلب .ٔ

 .فقط األكىل الصورة على الًتكيز منهم اطلب .ٕ

 .يستمعوف كالطبلب كاضحنا، نطقنا مرات ثبلث الكلمة انطق .ٖ

يف  بعدؾ صباعيا اإلعادة منهم كاطلب كاضحنا، نطقنا مرات ثبلث الكلمة انطق .ٗ

 .مرة كل

 .أخطاءىم كصوب فرديا، الكلمة لنطق الطبلب بعض اخًت .٘

 03صيغة الكلمة . ح
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إف للكلمة صيغتُت للتعبَت: الصيغة الصوتية ك الصوتية الكتابية. ك ىذا يعٍت أنو 

حُت نعلم الطالب كلمة جديدة فعلينا أف نعلمو كيف ينطقها نطقا صحيخا ك كيف 

 يكتبها كتابة صحيحة.

عليها. فالفعل لو صيغ صرفية باإلضافة إىل ذلك، فإف للكلمة صيغة صرفية تدؿ 

 خاصة بو، ك ادلصدر لو صيغ صرفية خاصة بو.

ك من ادلفيد أف يلفت ادلعلم نظر طبلبو إىل الصيغة الصرفية للكلمة أك لبعض 

الكلمات إذا رأل ادلعلم أف مستول طبلبو يسمح بذلك. ك من ادلعركؼ أف الصيغة 

 ح ك على فهم معناىا.الصرفية تعُت الطالب على الكلمة االستخداـ الصحي

 04ط. أنماط المعانى

ىناؾ نوعاف من ادلعاين اليت تعطيها كلمة احملتول. فهناؾ ادلعٌت الداليل ك ىناؾ 

ادلعٌت الوجداين. أما الكلمة الوظيفية فليس ذلا سول معٌت الداليل، ك يف بعض األحياف 

 يح(ال يكوف ذلا معٌت على اإلطبلؽ، مثل )أف( يف اجلملة )أريد أف أسًت 

ك يقصد بادلعٌت الداليل للكلمة معناىا ادلوضوعي الذم ال خيتلف من شخص 

إىل أخر. إنو ادلعٌت العاـ اخلايل من التجارب الشخصية أك العاطفية. ك ىو ادلعٌت ادلشًتؾ 

 بُت ناطقي لغة معينة.
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أما ادلعٌت الوجداين فهو معٌت ذايت ذك صيغة عاطفية انفعالية. ك ىو قد خيتلف 

ص إىل أخر ك من شعب إىل أخر، كما قد يتأثر ىذا ادلعٌت بالتجارب الشخصية من شخ

 للفرد ك قد يتأثر بادلعتقدات أيضا

 التوجيهات العامة في تدريس المفردات . ي

 القدر الذم تعلم .ٔ

يتفاكت اخلرباء يف ربديد القدر ادلناسب من ادلفردات الذم أف نعلمو 

للدارسُت يف برامج تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل فبعضهم يقًتح من 

كلمة   ٓٓ٘ٔ/ٓٓٓٔكلمة للمستول االبتدائي ك من   ٓٓٓٔ / ٓ٘ٚ

 .ٕٚللمستول ادلتقدـ ٕٓٓٓ/ٓٓ٘ٔللمستول ادلتوسط ك من 

 حفظ قوائم ادلفردات .ٕ

صور البعض أنو ديكن تعلم العربية كلغة ثانية بباسطة لو حفظ الطبلب يت

قائمة تضم رلموعة ادلفردات العربية شائعة االستخداـ عالية التكرار مًتصبة 

للغاهتم األكىل أك إىل لغة كسيطة يعرفتها. ك ذلؤالء البعض شيء من ادلنطق. 
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ا حصيلة من إذ أف اذلدؼ النهائي من تعلم اللغة أف يكوف الطالب ذ

 .ٕٛادلفردات ك الًتاكيب اليت يستطيع استعماذلا كقتما يريد االتصاؿ

 إال أف ذلذا التصور خطورتو. ك تكمن ىذه اخلطورة فيما يلي:

 أساليب توضيح ادلعٌت  .ٖ

 ىناؾ عدة أساليب بالًتتيب الذم نقًتح ك ردكىا فيو :

  قلما أك  إبراز ما تدؿ عليو الكلمة من أشياء )النماذج( كأف نعرض

 كتابا عندما ترد كلمة قلم أك كتاب.

  سبثيل ادلعٌت ، كأف يقـو ادلعلم بفتح الباب عندما ترد صبلة" فتح

 الباب.

  لعب الدكر كأف يلعب ادلعلم دكر مريض حيس بأمل يف بطنو ك

 يفحصو الطبيب

  ذكر ادلتضاداتantonym كأف يذكر ذلم كلمة بارد يف مقابل كلمة .

 بق عهد ّٔا.ساخن إف كاف ذلم سا

  ذكر ادلًتادفاتsynonym    كأف يذكر ذلم كلمة السيف لتوضيح معٌت

 كلمة صمصاـ إف كاف ذلم إف كاف ذلم سابق عهد بكلمة سابق.
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  تداعى ادلعاينFree association  ك ذلك بذكر الكلمات اليت تثَتىا

يف الذىن الكلمة اجلديدة. كأف يذكر عند كركد كلمة" عائلة" 

 ة: زكج، زكجة، بيت، سورة، أكالد.الكلمات األتي

  ذكر أصل الكلمة ك مشتقاهتا. ك ىذا أيضا من أساليب توضيح

ادلعٌت فعند ك ركد كلمة " مكاتبة " مثبل: يستطيع ادلعلم بياف أصلها 

)كتب( ك ما يشتق من ىذا األصل من كلمات ذات صلة بالكلمة 

 اجلديدة )كاتب، مكتوب، كتاب(.

 ية ك ذلك بشرح ادلقصود من الكلمة شرح معٌت الكلمة بالعرب 

  تعدد القرأة. يف حالة كركد كلمة جديدة يف نص قراءة يقرأه الطبلب

ديكن تكليفهم بقراءة النص قراءة صامتة عدة مرات حىت يستكشف 

 أحدىم معناىا.

  البحث يف قاموس ديكُت تكليف الطبلب يف ادلستويات ادلتوسطة ك

 بية لتوضيح معٌت الكلمة اجلديدة ادلتقدمة بالبحث يف القواميس العر 

  الًتصبة إىل لغة كسيطة ك ىذا اخر أسلوب ديكن أف يلجأ اليو ادلعلم

 .ٜٕلتوضيح معٌت الكلمة
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 التدريس الفعلي للمفردات بثبلثة زلاكر:

 التقدًن أك العرض  .ٔ

  أف يكوف مناسبا متماشيا مع ادلفاىيم السابقة حبيث يقدـ من خبلؿ

بشكل جيد )صور ، صبل إضاحية، حوارات ك سياقات شلثلة للمعٌت 

 مادة قرائية(.

  قد حيتاج ادلعلم يف ىذا اجلزء التقدديي إىل عدد من الوسائل ادلعينة ك

 األساليب ادلبتكرة اليت تعزز الفهم ك التعلم.

 .)عليو دائما أف يتأكد من فهم الدارسُت )كلهم ك ليس بعضهم 

ا، ىامة اخلطوه كىذه : التدريب .ٕ  التالية ادلعاجلات على تشتمل قد ك جدن

 صبلة يف االستخداـ . 

 عبارة أك صبلة إكماؿ . 

 مضادات أك مرادفات . 

 الوظيفة أك ادلعٌت يف ّٔةمشا مفردات مع ادلقارنو . 

 : أساليبو كمن ، كتعزيزه الفهم من التأكد إىل كيهدؼ : التقوًن .ٖ

 الصور كصف. 

 األنسب الكلمة اختيار . 



 التقوًن كسائل من ذالك ضلو أك متعدد من ادلعٌت اختيار.ٖٓ 

 :ادلفردات معاجلة

 .مناسب الواحد الدرس يف اجلديدة ادلفردات عدد .ٔ

 بصورة معناىا كتثبيت اجلديدة ادلفردات على التدريب يتم .ٕ
 .جيدة

 .مقبوؿ بتدرج ادلفردات عرض يتم .ٖ

 .كافية بدرجة السابقة ادلفردات تعزيز يتم .ٗ

 .معركفة بًتاكيب اجلديدة ادلفردات عرض يتم .٘

 .اذلدؼ ربقق بوسائل اجلديدة بادلفردات التعريف يتم .ٙ

 ٖٔ.الشيوع على بناء الواحد ادلوضوع يف ادلفردات زبتار .ٚ

 تعليم التراكيب اللغوية (0

يقصد بالًتاكيب اللغوية الًتاكيب النحوية. إف ادلهمات ادلطالب ّٔا 

معلم العربية أف يعلم طبلبو قواعد اللغة بصرفها ك ضلوىا. يف تعليم الًتاكيب 

 ٕٖاللغوية فيها نظريات، منها : 
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 النظريات النحوية : .ٔ

توجد يف علم اللغة احلديث عدة نظريات ضلوية. ك من ىذه النظريات 

 لتقليدية ك نظرية ادلكونات ادلباشرة ك نظرية القوالب ك النظرية التحويلية النظرية ا

 النظرية التقليدية  .ٕ

ىي النظرية اليت تقسم الكلمة إىل اسم ك فعل ك حرؼ. ك تقسم االسم 

إىل أنواع صرفية ك أنواع ك ظيفية ك تقسم الفعل إىل أنواعو ادلعركفة من رلرد ك 

متعد ك ماض ك مضارع ك أمر ك مبٍت ك معرب مزيد ك صحيح ك معتل ك الـز ك 

. كتقسم احلرؼ إىل أنواع منها حرؼ اجلر ك حرؼ  ك مرفوع ك منصوب ك رلزـك

 العطف ك حرؼ الشرط إىل غَت ذلك .

 نظرية ادلكونات ادلباشرة: .ٖ

ىذه النظرية احلديثة إىل اجلملة على أهنا مكونة من جزأين، كل جزء من 

 بدكره من جزأين أيضا. ىذين اجلزأين األخَتين مكوف 

 نظرية القوالب  .ٗ

ىذه النظرية أف الكلمات ديكن تصنيفها بطريقتُت إحدمها صرفية ك 

 األخرل ضلوية، أم كظيفة .

 النظرية التحويلية  .٘



ىذه نظرية لغوية حديثة ظهرت يف اخلمسيات من القرف العشرين يف 

 الواليات ادلتحدة األمريكية. أما زلتول ىذه النظرية فهو:

سب ىذه النظرية، لكل صبلة تركيب ظاىرم ك تركيب ح (ٔ

 باطٍت.

يتحوؿ الًتكيب الباطٍت إىل الًتكيب الظاىرم بوساطة قوانُت  (ٕ

 ربويلية بعضها إجبارم ك بعضها اختيارم

سبتاز ىذه النظرية ك قواعدىا بأقصى درجات الوضوح ك  (ٖ

البعد عن الضمنية ألهنا تضع كل خطوة ربويلية يف قانوف، 

 ذكر ضمنافبل شيء ي

تتبع ىذه النظرية الشكل العلمي من حيث الًتميز ك  (ٗ

 االختصارات ك الصيغ ك األرقاـ

 تدريبات الًتاكيب اللغوية

 ٖٖيف تدريبات الًتاكيب أنواع سلتلفة.

 repetitionالتكرار :  .ٔ
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يستهدؼ ىذا التدريب تثبيت مهارة معينة عن طريق أدائها أكثر من 

 مرة. 

 substitutionاالستبداؿ :  .ٕ

يستهدؼ ىذا التدريب تثبيت تركيب لغوم معُت أك التأكد من 

 فهمو.

 question-answerسؤاؿ ك جواب:  .ٖ

يستهدؼ ىذا التدريب تثبيت مهارة فهم األسئلة، ك توجيهها ك الرد 

 عليها.

 transformationربويل :  .ٗ

يستهدؼ ىذا التدريب تثبيت مهارة تغيَت تركيب اجلملة ك ضلولو 

 مقصود يقيس مدل فهم الدارس لقاعدة ضلوية.إىل تركيب أخر 

 تكوين األسئلة  .٘

ىذا التدريب مزيج من عدة تدريبات، فهو قريب إىل التدريبُت 

 السابقُت.

 Pyramid drillالتدريب اذلرمى : .ٙ



يف ىذا التدريب تأخذ استجابات الدارسُت شكبل تراكميا 

 يضيف كل منهم إىل منهم إىل االخر كلمة أك صبلة صغَتة.

 Chain drillتدريب التسلسلى : ال .ٚ

يف ىذا التدريب يكرر كل دارس استجابة من سبقو أك جييب على 

 سؤاؿ كجو إليو

 Completionتكملة :  .ٛ

يستهدؼ ىذا التدريب تثبيت مهارات فهم الكلمة ك اجلملة مث 

تركيب اجلملة بإكماؿ الناقص منها. ك يأخذ ىذا التدريب عدة 

 الختيار من عدة بدائل مقدمة.أشكاؿ، منها ملء الفراغات با

 Sentence Formationتركيب صبل:  .ٜ

يستهدؼ ىذا التدريب تثبيت مهارة تعرؼ الكلمات ك استخدامها 

استخداما صحيحا عن طريق تقدًن كلمات قددية يطالب الدارس 

بأف يركب منها تراكيب جديدة مل تكن قد كردت عليو يف النصوص 

 أك التدريبات السابقة.

 matchingزاكجة : تدريب ادل .ٓٔ



ىذا شكل من أشكاؿ تدريبات التعرؼ، ك يستهدؼ تثبيت 

مهارة الدارس يف تعرؼ مفردات أك صبل أك تراكيب لغوية مفيدة، 

كينبغي أف يوضح الفرؽ بُت اختبار ادلزاكجة حيث يستهدؼ األكؿ 

قياس مهارة الدارس يف التعرؼ على مفردات  أك تراكيب معينة، 

 تدريب ادلزاكجة إىل جانب التعرؼ، تثبيت بينما يستهدؼ الثاين

 مهارة لغوية معينة.

 Translation ترصبة : .ٔٔ

زبتلف تدريبات الًتصبة عن قطع الًتصبة التقليدية يف كوف األكىل 

ذات ىدؼ زلدد يتعلق دبهارة لغوية كاحدة، كأف يستهدؼ التدريب 

ية ، ك مثبل تثبيت فهم الدارس لبعض الًتاكيب اللغوية يف اللغة العرب

 إدراؾ الفرؽ بُت اللغتُت يف ىذا اخلصوص.

 الجملة و القالب: . أ

اجلملة ك القالب مصطبلحاف سلتلفاف ك لكنهما متصبلف اتصاال ك ثيقا. فإذا 

قلنا )أكل الولد التفاحة( فهذه صبلة. كلكن )فعل + فاعل + مفعوؿ بو( ىي قالب. 

 ك داللة مصطلح القالب: من ادلمكن ذكر الفركؽ اآلتية اليت تبُت داللة مصطلحك 

 ( اجلملة قوؿ حقيقي, يف حُت أف القالب ىو الصيغة الكامنة خلف اجلملة.ٔ)



( يوجد يف أية لغة عدد الهنائى من اجلمل اليت سبق نطقها أك اليت سيقع نطقها يف ٕ)

 ادلستقبل. أما عدد القوالب يف أية لغة فهو عدد زلدكد ك معركؼ. 

ابقها, ك لكن لكل قالب عدد ألهنائي من اجلمل اليت ( لكل صبلة قالب كاحد يطٖ)

تطابقة. فإذا قلنا )ناـ الولد نوما(, فهذه اجلملة يقابلها قالب كاحد ىو )فعل + فاعل + 

 مفعوؿ مطلق(. كلكن ىذا القالب األخَت تطابق معهمبلبُت اجلمل يف اللغة.

 ك من ادلمكن إعطاء بعض األمثلة على قوالب اللغة العربية: 

 عل + فاعل + مفعوؿ بوف .ٔ

 كتب + الوالد + الدرس 

 فعل + فاعل + مفعوؿ مطلق .ٕ

 ناـ  + الوالد + نوما

 فعل + فاعل  .ٖ

 جاء + زيد

 فعل + فاعل + جار + رلركر .ٗ

 جلس + الرجل +على + الكرسي

 مبتدأ + خرب .٘



 التفاحة + حلوة

 فعل+ فاعل + حاؿ .ٙ

 جاء + تاكالد + مسرعا

 بوفعل + فاعل + مفعوؿ بو + مفعوؿ  .ٚ

 أخرب + الرجل + صديقو + اخلرب 

 مبتدأ + صبلة إمسية .ٛ

 اخلديقة + أشجارىا صبيلة

 مبتدأ + صبلة فعلية .ٜ

 أشجرة + أشبرت

كيف الواقع, إف عدد القوالب يتوقف على النظرية اليت تكمن كراءىا. فقد يقل 

ا عددىا يف نظر باحث ما إذا رأل اف ىناؾ قوالب ثانوية مشتقة من قوالب رئيسية ك إذ

 أراد ىذا. الباحث االقتصار على القالب الرئيسية ك ادلشتقة, يزيد عدد القوالب يف نظره.

 المران على القوالب: . ب

إف تعليم الًتاكب اللغوية ىو يف كاقع أمره تعليم القوالب. ك أفضل طريقة ذلذا 

ف ادلراف ىو ربويل القالب إىل صبل ينطقها ادلتعلموف مع قليل من التعويض. ك ىكذا فإ

 ادلراف على القوالب ىو تكرار للقالب مع تغيَت الكلمات.



 التعويض ثابت الموقع :ج. 

كمن طرؽ ادلراف غلى القوالب سبرين التعويض يف ادلوقع الثابت أك اخلانة الثابتة. 

فإذا كانت اجلملة األكىل )ذىب الوالد إىل ادلدرسة(, فمن ادلمكن اختيار موقع كاحد 

 جيرم فيو التعويض, ك ليكن على سبيل ادلثاؿ ادلوقع األخَت. 

 التعويض متغير الموقع :د. 

م التعويض يف خانات سلتلفة تناسب ادلثَت الذم يقدمو ادلعلم. يف ىذا التمرين, يت

 ك على سبيل ادلثاؿ, قد يسَت التمرين النحو الآليت:

 ادلعلم : ذىب الولد إىل ادلدرسة

 الصف : ذىب الولد إىل ادلدرسة

 ادلعلم : مشى

 الطالب 

 ( : مشى الولد إىل ادلدرسةٔ)

 ادلعلم : الرجل



 إىل ادلدرسة( : ذىب الرجل ٕالطالب )

 ادلعلم : السوؽ

 ( : ذىب الولد إىل السوؽٖالطالب )

كمثل ىذا التمرين أصعب من التعويض يف ادلوقع الثابت, ألف على الطالب, يف 

حالة التعويض متغيلر ادلوقع, أف يفكر يف اخلانة الىت تناسب ادلثَت الذم يقدمو ادلعلم مث 

ع الثابت, فالطالب يعرؼ خانة التعويض جيرم التعويض. أما يف حالة اتعويض يف ادلوق

 احملددة. سلفا كما عليو إال أف يعيد اجلملة مع تغيَت كلمة كاحدة. 

 التعويض البسيط ه. 

يف ىذا النوع من التعويض, يقدـ ادلعلم مثَتا كاحدا يف كل مرة, أل كلمة كاحدة 

لعنواف اجلانيب جيرم تعويضها يف اخلانة ادلناسبة. مثاؿ ذلك التمرين ادلذكور ربت ا

 السابق. 

 التعويد المتعدد  . و

يف ىذا النوع من التعويض, يقدـ ادلعلم مثَتين يف ادلرة الواحدة, أل كلمتُت. 

 مثاؿ ذالك ما يلي: 



 ادلعلم : يكتب الوالد رسالة كل يـو

 الصف : يكتب الولد رسالة كل يـو

 ادلعلم : اجلل, أسبوع

 ع( : يكتب الرجل رسالة كل أسبو ٔالطالب )

 ادلعلم : الصديق, شهر

 ( : يكتب الصديق رسالة كل شهرٕالطالب )

 ادلعلم : علي, سنة

 ( : يكتب علي رسالة كل سنةٖالطالب )

كبالطبع, إف التعويض ادلتعدد أصعب من التعويض البسيط ألف األكؿ فيو 

 تعويضاف ك الثاين فيو تعويض كاحد.

 التعويض بالمثير الشفوي ز. 

إف ادلثَت الذم يقدمو ادلعلم غالبا ما يكوف شفويا على شكل كلمة كاحدة أك 

 أكثر. مثاؿ ذلك التمرين ادلذكور ربت العنواك اجلاين السابق. 



 التعويض بالمثيرالصوري ح. 

قد يكوف ادلثيلر الذم يقدمو ادلعلم صورة يعرضها ادلعلم أماـ الصف كيطلب من 

التعويض البلـز كفقا للصورة اليت يراىا. فبدؿ أف يقوؿ طالب ما أف يقوؿ اجلملة رلريا 

 ادلعلم كلمة فإنو يعرض صورة. مثاؿ ذلك ما يلي: 

 ادلعلم : اشًتل أبوه سيارة

 الصف : اشًتل أبوه سيارة

 ادلعلم : )يعرض صورة بيت( 

 ( : اشًتل أبوه بيتأالطالب )

 ادلعلم : ) يعرض صورة ساعة(

 ساعة( : اشًتل أبوه ٕالطالب )

 ادلعلم : )يعرض صورة كتاب(

 ( : اشًتل أبوه كتاباٖالطالب )



ك التعويض بادلثَت الصورم أصعب من التعويض بادلثيلر الشفوم, ألف غلى 

الطالب يف احلالة األكىل أف يتذكر الكلمة ادلناسبة للصورة مث جيرم التعويض. ك لكن يف 

 علم كما عليو إال أف جيرم التعويض.احلالة الثانية, ديسح الطالب ادلثَت جاىزا من ادل

  التعويض بالمثير المحسوسط. 

ىنا يعرض ادلعلم على شكل شيء زلسوس. كىذا التمرين أصعب من التعويض 

بادلثَت الشفوم ألف على الطالب أف يتذكر الكلمة ادلناسبة مث جيرم التعويض. كلكنو 

صورة. كمثاؿ ىذا أسهل من التعويض الصورم, ألف الشيء احملسوس أكضح من ال

 التعويض ما يلي: 

 ادلعلم :  اشًتل صديقي ثبلجة

 الصف : اشًتل صديقي ثبلجة 

 ادلعلم : )يعرض كتابا(

 ( : اشًتل صديقي كتابأالطالب )

 ادلعلم : )يعرض قلما(

 ( : اشًتل صديقي قلمإالطالب )



 ادلعلم : )يعرض ساعة(

 ( : اشًتل صديقي ساعةٖالطالب )

 

 بالمثيرالخامل :التعويض 

يف مثل ىذا التعويض, اليؤثر ادلثَت يف باقي اجلملة. كىذا ىو ادلقصود بادلثَت 

اخلامل. إذ جيرم التعويض يف اخلانة ادلناسبة دكف إحداث تغيَتات يف عناصر اجلملة 

 األخرل. مثاؿ ذلك التمرين ادلذكور ربت العنواف اجلاين السابق.

 التعويض بالمثير النشيط  . ي

 بادلثَت النشيط ذلك ادلثيلر الذم حيدث تأثَتا يف عناصر اجلملة األخرل.يقصد 

 مثاؿ ذلك مايلي:

 :  ىو باع ساعتة ادلعلم

 : ىو باع ساعتة الصف

 : أنا ادلعلم



 : أنا بعت ساعيت (ٔالطالب )

 : ىي ادلعلم

 :ىي باعت ساعتها (ٕالطالب )

 : أنت ادلعلم

 : أنت بعت ساعتك (ٖالطالب )

كمن الواضح أف التعويض بادلثَت النشيط أصعب على الطالب من التعويض 

بادلثيلر اخلامل, ألف األكؿ يستدعي إحداث تعديبلت يف بعض عناصر اجلملة يف حُت 

 أف الثاين اليستدعي مثل ذلك. 

 التراكمي التعويضك. 

 يف ىذا سبرين, جيرم التعويض يف صبلة فيها تعريض. مثاؿ ذلك ما يلي:

 : إبراىيم تاجر أمُت لمادلع

 : إبراىيم تاجر أمُت الصف

 : يوسف ادلعلم



 : يوسف تاجر أمُت (ٔالطالب )

 : زلاسب ادلعلم

 : يوسف زلاسب أمُت (ٕ) الطالب

 : سلماف ادلعلم

 : سلماف زلاسب أمُت (ٖالطالب )

يبلحظ أف التعويض يف كل مرة جيرم يف اجلملة األخَتة, كليس يف اجلملة األكىل 

 بدأ ّٔا التمرين. كذلذا مسي ىذا التمرين الًتاكمي. اليت

 التعويض غير التراكمي ك. 

 يتم ىذا التعويض بالرجوع إىل اجلملة األكىل يف كل احلاالت. مثاؿ ذلك مايلي:

 : علي طالب أمُت ادلعلم

 : علي طالب أمُت الصف

 : إمساعيل ادلعلم

 : إمساعيل طالب أمُت (ٔالطالب )



 : تاجر ادلعلم

 : على تاجر أمُت (ٕالطالب )

 : زلمود ادلعلم

 : زلمود طالب أمُت (ٖالطالب )

كيبلحظ ىنا أف الطالب جيرم التعريض يف اجلملة األكىل, يف حُت أف التعريض 

الًتاكمي يتم إجراؤه يف آخر صبلة صبلة يسمعها ابطالب. كلقد ثبت من خبلؿ ادلمارسة 

 َت الًتاكمي.أف التمرين الًتاكمي أسهل من التمرين غ

 التمرين الحلقي ل. 

ىذا التمرين احللقي ىو نوع من سبارين التعويض الذم يصمم حبيث ينتهي 

 باجلملة نفسها اليت بدأ ّٔا. كىو الشك تعريض متغَت ادلوقع. مثاؿ ذلك ما يلي:

 : رأيت الرجل يقطع النهر ادلعلم

 : رأيت الرجل يقطع النهر الصف

 : الوالد ادلعلم



 : رأيت الرجل يقطع النهر (ٔالطالب )

 : الشارع ادلعلم

 : رأيت الرجل يقطع الشارع (ٕالطالب )

 : النهر ادلعلم

 : رأيت الرجل يقطع النهر (ٖالطالب )

 : الرجل ادلعلم

 : رأيت الرجل يقطع النهر (ٗالطالب )

 ىنا نرل أف آخر صبلة أنتهى ّٔا التمرين ىي ذاهتا اجلملة األكىل اليت بدأ التمرين.

 كذلذا السبب يدعى مثل ىذا التمرين احللقي.

 التمرين المتسلسل م. 

يف ىذا التمرين يسأؿ طالب سؤاال فيجب عليو جاره. مث يسأؿ الطالب الثاين 

السؤاؿ نفسو كجييب عليو جارة, الذم يقـو بدكره بتوجيو السؤاؿ ذاتو طالب آخر. مثاؿ 

 ذلك ما يلي:



 : ما امسك؟ (ٔ) الطالب

 : امسي علي. ماامسك؟ (ٕ) الطالب

 : امسي أضبد. ما امسك؟ (ٖ) الطالب

 : امسي ىاين. ماامسك؟ (ٗ) الطالب

 : امسي منَت. (٘) الطالب

كميزة ىذا التمرين أنو يوفر للطبلب فرصة لتوجيو األسؤلة إىل زمبلئهم. كما أنو 

كما أنو   مريو للمعلم نوعا ما إذ يقتصر دكره على ادلراقبة كالتصحيح إذا استدعى األمر

 يدخل جوأ من البهجة يف غرفة الصف دلا فيو من تبادؿ لؤلسئلة ك األجوية بُت الطبلب.

 التمرين الرباعي م. 

 يتكوف التمرين الرباغي من أربع خطوات ىي:

 ( يعطي ادلعلم مثَتا ما على شكل سؤاؿ أك كلمة للتعويضٔ)

 ( خيتار ادلعلم طالبا ليعطي جوابا على سؤاؿ ادلعلم.ٕ)

 ( بعيد ادلعلم جواب الطبلب أك يعدلو ليعطي بذلك اإلجابة النموذجية.ٖ)



 ( يردد الصف اإلجابة من بعد ادلعلم.ٗ)

 كمثاؿ التمرين الرباعي مايلي:

 : مىت يبدأ الدرس؟ ادلعلم

 الطبلب: يبدأ الدرس الساعة السابعة.

 : يبدأ الدرس الساعة السابعة. ادلعلم

 بعة.: يبدأ الدرس الساعة السا الصف

 كمن فوائد ىذا التمرين مايلي:

 ( يعطي فرصة للتكرار الفردم يف اخلطوة الثانية منو.ٔ)

 ( يعطي فرصة للمعلم لتقدًن اإلجابة النموذجيو, كىو ما حيدث يف اخلطوة الثالثة.ٕ)

 ( يعطي فرصة للتكرار اجلمعي, كما حيدث يف اخلطوة الرابعة.ٖ)

 تمرين الدمج : 

بطلب من الطالب أف يدمج صبلتُت يف صبلة كاحدة بوساطة يف سبرين الدمج, 

 أداة شرط أك عطف أك أية أداة مناسبة. كمن أمثلة ذلك ما يلي:



 ( درس الطالب + مل ينجح الطالب + )لكن( = درس الطالب كلكنو مل ينجح.ٔ)

 ( يعطي فرصة للمعلم لتقدًن اإلجابة النموذجية,, كىو ماحيدث يف اخلطوة الرابعة.ٕ)

 

 

 تمرين الدمج ن. 

يف سبرين الدمج, يطلب من الطالب يدمج صبلتُت يف صبلة كاحدة بوساطة أداة 

 شرط أك عطف أك أية أداة ك من أمثلة ذلك ما يلي:

 ( درس الطالب + مل ينجح الطالب + )لكن( =  درس الطالب كلكنو مل ينجح.ٔ)

 الطالب لتجح.( مل يدرس الطالب + مل ينجح الطالب + )لو( = لو درس ٕ)

 تمرين اإلضافة :

يطلب من الطبلب ىنا أف يضع الكلمة يف ادلكاف ادلناسب يف اجلملة. كمن 

 أمثلة ذلك مايلي:

 ( إف يدرس ينجح + )الوالد(ٔ)



 = إف يدرس الوالد ينجح. 

 ( احلديقة صبيلة  + )أزىارىا(ٕ)

 = احلديقة صبيلة أزىارىا. 

 أك = احلديقة أزىارىا صبيلة. 

 التحويل :تمرين 

 يطلب من الطالب ىنا أف حيوؿ اجلملة من شكل إىل آخر. مثاؿ ذلك:

 ( ربويل اجلملة من اإلثبات إىل النفي.ٔ)

 ( ربويل اجلملة من النفي إىل اإلثبات.ٕ)

 ( ربويل اجلملة من اإلخبار إىل اإلستفهاـ.ٖ)

 ( ربويل اجلملة من اإلستفهاـ إىل اإلخبار.ٗ)

 ادلاضي إىل ادلضارع أك أمر.( ربويل اجلملة من ٘)

 ( ربويل اجلملة من ادلضارع إىل ادلاضي  أك أمر.ٙ)

 ( ربويل اجلملة اإلمسية إىل الفعلية أك بالعكس.ٚ)



 ( ربويل األمساء يف صبلة ما إىل ضمائر أك بالعكس.ٛ)

 تمرين التمدد :

 يطلب من الطالب ىنا أف يعيد ما حذؼ من اجلملة.

 ( الكتاب على الطاكلةٔ)

 = الكتاب موجود على الطاكلة. 

 ( العصفور موجود بُت األشجار.ٕ)

 تمرين االستبدال :

 يطلب من الطالب ىنا أف يضع كلمة كاحدة مكاف عدة كلمات. مثاؿ ذلك:

 ( ذىب )إىل ادلدينة(ٔ)

 = ذىب ىناؾ 

 ( يفوز الرجل )الذم جيتهد(ٕ)

 = يفوز الرجل )الذم جيتهد( 

 ( أعتقد ) بأنو مصيب(ٖ)



 أعتقد بصوابو.=  

 تمرين التعبئة :

 يطلب ىنا من الطالب أف يضع كلمة كاحدة يف الفراغ يف صبلة ما. مثاؿ ذلك:

 تسأؿ جيبك. ––( ٔ)

 = إف تسأؿ جيبك. 

 لندف. ––( سافر ٕ)

 = سافر إىل لندف. 

 ذىب. ––( الوقت ٖ)

 = الوقت من ذىب. 

.  ––( يرغب ٗ)  دراسة العلـو

 تمرين الترتيب : 

ى كلمات دكف ترتيب كيطلب من الطبلب أف يرتبها ليكوين صبلة ىنا تعط

 مفيدة. مثاؿ ذلك:



 ( عمره / أخي / أعواـ / سنةٔ)

 = أخي عمره ستة أعواـ. 

 ( علم / علم / يدرس / اللغة / خصائص / اللغة.ٕ)

 = علم اللغة علم يدرس خصائص اللغة. 

 تمرين األخبار من متعدد :

منها الطبلب اإلجابة الصحيحة الواحدة كيستبعد  تعطي ىنا عدة إجابات خيتار

 اإلجابات اخلاطئة. مثاؿ ذلك :

 ––––( ىذا ىو ٔ)

 أخوه . أ

 أخاه . ب

 أخيو . ح

 إخواتو . د

 ––––( الولداف ٕ)

 يلعبوف . أ



 يلعباف . ب

 لعبوا . ح

 يلعبا . د

 –––( احلديقة سورىا ٖ)

 عالية . أ

 العايل . ب

 عايل . ح

 عاؿ . د

 تمرين التشكيل :

يف اجلملة أك كلمات معينة يطلب من الطالب ىنا أف يشكل أكاخر الكلمات 

 فيها. مثاؿ ذلك ما يلي:

 ( جاء الولد مسرعا.ٔ)

 = جاء الولد مسرعا. 

 ( رأيت صديقة يسرع.ٕ)



 = رأيت صديقة يسرع. 

 تمرين تعديل الصيغة :

يطلب من الطالب ىنا أف يعدؿ صيغة كلمة معينة يف اجلملة لتتبلءـ مع باقي 

 أجزاء اجلملة, مثاؿ ذلك :

 مل )ينتهي( من الكتابة.( الطالب ٔ)

 = الطالب مل ينتو من الكتابة. 

 ( الطالباف مل )يكتباف( الدرس.ٕ)

 = الطالباف مل يكتبا الدرس. 

 ( رأيت )أبو( صديقي.ٖ)

 =رأيت أبا صديقي. 

 التراكب والموافق : 



يستحسن عند تعليم تركيب لغوم جديد أف يتم ربط الًتكيب دبوقف كاقعي. 

معٌت الًتكيب كطريقة استعمالو. كديكن ربقيق ىذه ادلوافق عن  كيفيد ذلك يف توضيح

 طريق ما يلي:

األمثلة الواقعة. يستحسن يف تدريس اللغة استخداـ أمثلة كاقعية بدال من استخداـ  .ٔ

أمثلة كمهية.كيتم ذلك بربط ىذه اجلمل بواقع ادلعلم نفسو أك طبلبا أك ادلدرسة أك 

 احلياة الفعلية.

بدال من استخداـ صبل تتحدث عن أمساء كمهية, يستحسن  األمساء احلقيقة. .ٕ

استخداـ أمساء طبلب الصف كي يكوف موضوع اجلملة كاقعيا حقيقيا ملتصقا 

 بالطبلب أنفسهم كعاداهتم كأفعاذلم.

اجلمل الصادقة. يستحسن استخداـ صبل تتطابق مع الواقع كاحلقائق بدال من  .ٖ

 مية.استخداـ صبل زبالف الواقع كاحلقائق العل

األفعاؿ احلقيقية. يستحسن أف يقـو ادلعلم كطبلبو بأفعاؿ حقيقية يف غرفة الصف  .ٗ

لربط ىذه األفعاؿ بالًتاكب اللغوية اجلديدة, بدال من ربط ىذه الًتاكب بأفعاؿ 

 كمهية كفاعلُت رمهيُت.

 كمن أمثلة الًتاكب اليت جيدر ربطها بواقف حقيقة ما يلي :

 ب بتوجيو أسئلة حقيقة إىل بعضهم البعض. تراكيب االستفهاـ. يـو الطبل .ٔ



 تراكب النداء. يقـو الطبلب بنداء بعضهم بعضا. .ٕ

تراكيب التفضيل. تستخدـ أشياء يف غرفة الصف أك طبلب لعقد مقارنات  .ٖ

 كمفاضبلت.

 تراكيب الرط. تستخدـ أمساء الطبلب يف صياغة صبل شرطية. .ٗ

 مبادئ عامة  (0

 نتباه إىل ىذه ادلبادئ العامة:فيتدريس الًتكيب اللغوية يستحسن اال

المانع من أف يعطي ادلعلم القاعدة اليت ربكم الًتكيب اللغوم, بشرط أف يراعي  .ٔ

ادلعلم مستوم الطبلب الذين يدرسهم. كيف الواقع, كلما عبل مستول الطبلب, كاف 

 استعدادىم دلزيد من القواعد ك التعميمات أكثر. 

ادلفاىيم النحوية مثل فاعل كمفعوؿ كمبتدأ يف تدريس ادلبتدئُت حيسن عدـ إدخاؿ  .ٕ

كخرب. كلكن إذا تقدـ الدارسوف يف تعليم اللغة العربية, أصبح من ادلمكن إدخاؿ 

 ىذه ادلفاىيم تدرجييا.

من ادلفيد أف يقارف ادلعلم بُت تركيب لغوم كآخر بعد أف يتقن ادلتعلموف ىذه  .ٖ

رب كتركيب صبلة )كاف( كتركيب الًتاكب. مثبل يقارف ادلعلم بُت تركيب ادلبتدأ كاخل

 صبلة )إّف(.



عند تدريس تركيب لغوم جديد, ال بد من اتئلىتماـ دبعٍت الًتكيب كمبناه على حد  .ٗ

 سواء. كجيب التأكد من فهم الطبلب للمعٌت كمن إتفاهنم للمبٌت اللغوم للًتكيب.

 الشفوية. يف تدريس الًتكيب اللغوية, يستخدـ ادلعلم نوعُت من التمارين: التمارين .٘

يف تدريس الًتكيب, جيب على ادلعلم أف خيتار من التمارين ما يناسب ادلراف الشفوم  .ٙ

كأف خيتار منها ما يناسب ادلراف الكتايب. كيتوقف األمر يف كثَت من احلاالت على 

نوعية التمرين من ناحية معلى مستول الطبلب من ناحية أخرل. فإذا كاف التمرين 

 للمراف الشفوم من التمرين الصعبة يف ادلراف الشفوم.سهبل, كاف أصلح 

ال بد من استخداـ ادلعلم للتنويع يف أساليب تدريسو خللق أكرب قدر من التشويق  .ٚ

ملمعاجلة اذلدؼ ادلنشود من عدة زكايا.إذ من ادلعركؼ أف استخداـ ادلعلم ألسلوب 

 كاحد يف تدريسو جيعل أسلوبو ىذا شلبل زلمود الفعالية.

د كثَتا أف يدرس ادلدرس تركيبا لغويا مث يًتكو ببل عدكة. إف ادلراجعو ادلستمرة اليفي .ٛ

أساسية للتعلم. كيدكف ىذه ادلراجعة يكوف النسياف نصيب معظم ما قاـ ادلعلم 

 بتدريسو لطبلبو.

إذا كاف الصف كبَتا من حيث عدد الطبلب يستطيع ادلعلم أف يلجأ إىل التكرار  .ٜ

إىل التكرار الفئوم. أما إذا كاف الصف صغَتا يف عدد للجمعي بصورة كاسعة أك 



طبلبو, فإف التكرار الفرضي ىو ما جيب الًتكيز عليو. كيفضل يف ىذه احلالة التكرار 

 الفردم الدكرم ألنو حيقق السرعة كاالقتصاد يف الوقت كاجلهد.

يستحسن عند تدريس تركيب لغوم جديد أف يكتب الًتكيب على اللوح كأف  .ٓٔ

 يف عرضو أية كسائل بصرية أك مسعية متيسرة.تستخدـ 

عند تدريس تركيب لغوم جديد, ال بد من السيطرة على ادلفردات ادلستخدمة  .ٔٔ

فيو, أم ال بد من استخداـ مفرادات سهلة يعرفها ادلتعلموف, ألنو ليس من ادلقبوؿ 

 ترتوبا أف نقدـ ذلم تركيبا جديدا كمفردات جديدة يف آف كاحد كيف صبلة كاحدة.

كينطبق ىذا أيضا على تقدًن ادلفردات اجلديدة: حُت نقدـ للطبلب مفردات جديدة 

جيب أال نقدمها ذلم يف تراكب جديدة. كالبدأ ىو أف نقدـ للطبلب شيأ جديدا 

كاحدا يف الدفعة الواحدة: إما مفردات جديدة يف تراكيب مألوفة ك إما تراكيب 

 جديدة يف مفردات مألوفة.

 :التراكيب اختيار عليها ميقو  التي المبادئ

 :ٖٗفهي الًتاكيب اختيار عليها يقـو اليت ادلبادئاما 

 الشائعة الًتاكيب اختيار .ٔ

                                                           

ق،  ٘ٓٗٔا" آّلة العربية يف الدراسات اللغوية، معهد اخلرطـو الدكيل،الًتاكيب اللغوية يف كتب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت بوداكد عبده ،  
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ا اللغوية الًتاكيب من كثَت شيوع مدل على ضلكم أف ديكننا  حكمن

 من شيوعنا أكثر بلمث للمعلـو ادلبٍت الفعل أف يف شك ىناؾ فليس صحيحنا؛

 كعبلمة ادلربوطة التاء كأف ،ٌتادلث من شيوعنا أكثر كادلفرد ادلبٍت للمجهوؿ، الفعل

 كاذلمزة األلف من شيوعنا أكثر ( طبيبة _ طبيب _ صبيلة  صبيل ) للتأنيث

 .(ضبراء _ أضبر)

 ) أك ( صبيل البيت) : لمث تركيبنا أف القوؿ ديكن اجلملة مستول كعلى

 .تركيب من شيوعنا أكثر ( الكتاب الطالب قرأ

 الًتاكيب من زلدكد عدد .ٕ

 الًتاكيب تستعمل أف للمبتدئُت اللغة كتب كضع يف ادلعركفة ادلبادئ من

 على كاف سواء ،اجد زلدكدا درس كل يف ا عدده فيكوف بالتدرج، اجلديدة

 أحد يف ،بلمث ادلاضي الفعل أدخل فإذا .اجلملة مستول على أك الكلمة مستول

 صور ببعض االكتفاء جيب بل ر، كاألـ ادلضارع إدخاؿ ذبنب فيجب ؛ الدركس

ا، كتأنيث تذكَتنا كالغائب كادلخاطب ادلتكلم مع ادلستعمل ادلاضي  كإفرادنا ًن

 .الوقت نفس يف ،ان كصبع

 جديدة غَت مفردات يف اجلديدة الًتاكيب استعماؿ .ٖ



 تستعمل ال كلذا صعوبتاف؛ الطالب على جيتمع أال التعليم أصوؿ من

 .األكؿ الدرس يف إال جديدة، مفردات مع الًتاكيب اجلديدة

 التكرار .ٗ

 على ت، ادلرا من كافينا عددنا اللغوية الًتاكيب تتكرر أف الضركرم كمن

 يف يكرر مث د،ياجلد الًتكيب فيو يدخل الذم الدرس يف كثَتنا يكوف التكرار أف

 .التالية لتثبيتو الدركس

 ادلوسع الًتكيب قبل الًتكيب نواة .٘

 أبسط يف إدخالو قبل ادلوسعة صوره من صورة يف تركيب إدخاؿ يصحال 

 أك ذىبت، مثل الفعل يف ) ادلؤنث إدخاؿ يصح ال الكلمة مستول فعلى .صورة

 ذىب، ) ادلذكر إدخاؿ قبل (جديدة مثل الصفة، أك ،ظفةمو  )مثل االسم

 كعلى ،( دافيجد موظفاف، ذىبا، ) ادلثٌت على ينطبق كىذا (.موظف،جديد

 بو ادلتصل االسم إدخاؿ يصح ال ككذلك .(جدد موظفوف، ذىبوا،) اجلمع

 . (بيت) منو ّٓردا االسم قبل ( بييت بيتو،)مثل ضمَت

 اليت البسيطة اجلملة إدخاؿ قبل ادلركبة اجلملة إدخاؿ جيوز ال ككذلك

 قبل ( جديد أمس كصل الذم الطالب)إدخاؿ ،ثبلم يصح فبل .منها تتألف

 .أخرل جهة من ( أمس الطالب كصل) ك جهة، من ( جديد الطالب ) إدخاؿ



 تغيَت دكف باجلذع ربتفظ كلمات خبلؿ من الًتاكيب إدخاؿ .ٙ

 أك باللواحق اتصاذِلا عند تغَت دكف جبذعها ربتفظ الكلمات بعض

 .التغيَت من شيء جذعها يصيب كبعضها .السوابق

 ادلعٌت نفس تؤدم اليت الًتاكيب من كاحد بًتكيب االكتفاء .ٚ

 الوقت ضياع من ففإ كاحدا معٌت تؤدم سلتلفة تراكيب اللغة يف كاف إذا

غة الل تعلمو من األكىل ادلرحلة يف الًتاكيب ىذه كل الطالب يعطى أف كاجلهد

 األسهل أك شيوعا األكثر لًتاكيب با يكتفى أف احلاالت ىذه مثل يف كاألفضل

 ،ثبلم ،ـاالستفها يف ( ىل ) فاستعماؿ .ىناادلع نفس تؤدم اليت الًتاكيب من

 (. أ ) استعماؿ من أشيع

 عرض التركيب اللغوي : (1

عندما يريد ادلعلم أف يعرض تركيبا لغويا على طبلبو, فمن ادلمكن أف يتبع اخلطوات 

 اآلتية:

 ادلثاؿ. يقدـ ادلعلم مثبل على تركيب اجلديد, ك من ادلستحسن أف يكتب على اللح. .ٔ

ادللونة لًتكيز انتباه الطبلب على الًتكيز. يضع ادلعلم خطأ أك يستخدـ الطباشَت  .ٕ

اجلزء من اجلملة ادلراد تقدديو كًتكيب جديد إذا مل تكن اجلملة كلها ىي الًتكيب 

 اجلديد.



ادلعٌت. يشرح ادلعلم معٌت الًتكيب اجلديد بواسطة ربطو دبوقف أك سبشيل أك سياؽ أك  .ٖ

 باستخداـ اللغة األـ اليت يعرفها الطبلب.

غة الًتكيب اجلديد من حيث اإلعراب أك البناء أك ادلطابقة الصيغة.يشرح ادلعلم صي .ٗ

 أك الصرؼ أك ماشابو ذلك.

ادلقارنة. يقارف ادلعلم بُت الًتكيب اجلديد كالًتكيب ذات العبلقة اليت ألفها الطبلب,  .٘

 كيبُت ادلعلم نواحي ادلشاحبة كتواحي االختبلؼ من حيث ادلعٌت كادلُت.

 رل على الًتكيب اجلديد لتدعيم فهم الطبلب.التعزيز. يقدـ ادلعلم أمثلة أخ .ٙ

أمثلة موازبة. يطلب ادلعلم من الطبلب تقدًن أمثلة مشأّة للًتكيب اجلديد. كديكن  .ٚ

 أف يتم ذلك عن طريق توجيهو أسئلة تتطلب أجوية ربتوم على الًتكيب ادلطلوب.

د من حيث التعميم. حياكؿ ادلعلم مالطبلب التوصل إىل تعميم يتعلق بالًتكيب اجلدي .ٛ

 الصيغة كاالستعماؿ.

 التمارين الشفوية. يعطي ادلعلم طبلبو تدريبات شفوية على الًتكيب اجلديد. .ٜ

التمارين الكتابية. يقـو الطبلب باإلجابة على سبارين كتابية تتعلق بالًتكيب  .ٓٔ

 اجلديد.

ادلراجعة. يقـو ادلعلم دبراجعة الًتكيب اجلديد من حيث إىل آخر لتدعيم  .ٔٔ

 ير ادلهارة كالتغليب على آثار النسياباحلفظ كتعر 



 المعنى القواعدي (2

تستمد اجلملة معناىا من تركيبها القواعدم ك من مفرداهتا. ك ذلذا فإف اجلملة 

معنيُت: ادلعٌت القواعدم ك ادلعٌت ادلفردايت. ك ادلعٌت القواعدم يتكوف من أربعة عناصر 

 ىي:

ي دبعاف معينة. فلو نتابع فعل نظم الكلمات. إف ترتيب الكلمات يف اجلملة يوح .ٔ

ك اسم ك فعل فإف تصاؽ فعل ما باسم ما يوحى بوجود عبلقة خاصة بينهما. 

 كإذا اختفت حركات االعراب، فإف مواقع الكلمات تكوف ذات داللة.

الكلمات الوظيفة. من ادلمكن تقسيم كلمات اللغة إىل نوعُت. كلمات احملتول  .ٕ

ات ك األفعاؿ ك الضمائر ك الظركؼ كلمات ك كلمات كظيفية. فاألمساء ك الصف

زلتول. أما حركؼ العطف ك حركؼ اجلر ك حركؼ الشرط ك حركؼ 

االستفهاـ ك سواىا من احلركؼ فهي كلمات كظيفية. فحرؼ اجلر لو معٌت حبد 

ذاتو، ك لكن لو كظيفة أخرل إذ يدؿ على أف ما بعده اسم. ك أف ادلصدرية ليس 

ك ىي الداللة على أف ما بعدىا فعل مضارع باإلضافة ذلا معٌت ك لكن ذلا كظيفة 

إىل نصبها ذلذا الفعل، ك ىكذا فاحلركؼ كلمات كظيفية بعضها لو معٌت بعضها 

 كليس لو معٌت حبد ذاتو.



التنغيم، من ادلمكن أف تكوف مفردات اجلملة ك نظم كلماهتا ثابتا، ك لكن ديكن  .ٖ

فيؤدم كل شكل معٌت سلتلفا. أف تنطق اجلملة الواحدة بعدة أشكاؿ تنغيمية 

فمن ادلمكن أف تكوف اجلملة إخبارية أك استفهامية أك تعجبية دكف تغَت 

مفرداهتا، ك ذلك عن طريق التحكم يف التنغيم. ك بذلك يكوف التنغيم أحد 

 عناصر ادلعٌت القواعدم للجملة.

غة الصيغة الصرفية. إف الصيغة الصرفية للكلمة تساعد يف تشكيل ادلعٌت. فصي .ٗ

)فاعل( تدؿ على أف الكلمة تدؿ على اسم فاعل. ك صيغة )مفعوؿ( تدؿ على 

أف الكلمة اسم مفعوؿ. ك صيغة تنتهي ب )ات( قد تدؿ على صبع ادلؤنث 

السامل. فإف الصيغ الصرفية ذات داللة تساىم مع سواىا يف تشكيل ادلعٌت 

 القواعدم للجملة.

 

 

 :والقواعد التراكيب لتدريس توجيهات

 :ٖ٘فهي كالقواعد الًتاكيب لتدريس توجيهاتاما 
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 · ليس ألنو التعليمية؛ ادلراحل عن بعيدا ادلستهدؼ اللغوم ادلستول حدد  .ٔ

 ارتباط بينها يكوف أف بالضركرة

 يزيد فقد الواحد الدرس يف كأما د، الواح التدريب يف تركيبُت أك تركيبا درس  .ٕ

 ذلك على

 ىذا ) قبل ( رجل ىذا )،اهت تفريعا قبل كاألساسية ة األكيل الًتكيب نواة دـق  .ٖ

 (طويل رجل·

 · نظرية قواعد  التعليمية باحلدكد إال النظرم كاجتنب الوظيفي باجلانب اىتم .ٗ

  تعليمية

 ·(مثبل ادلؤنث، قبل ادلذكر  غَته، على شيوعا األكثر قدـ .٘

 .تعليمو ينبغي ما على تّعلمو ديكن ما قدـ .ٙ

 

 14تدريس المعنى القواعدي (3

إف ادلعٌت القواعدم للجملة مهم مثل ادلعٌت ادلفردايت. فقد يفهم القارئ   

أك السامع معاىن ادلفردات يف صبلة ما ك لكنو ال يفهم ادلعٌت القواعدم للجملة. 

فإذا مل يفهم القارئ أك السامع طبيعة العبلقات بُت كلمات اجلملة الواحدة، فإف 
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لكتابة اللعربية غَت مشكولة يف معظم ىذا يعيق فهم ادلعٌت. ك من ادلعركؼ أف ا

احلاالت. ك ىذا يعٍت أف كشف العبلقات النحوية بُت الكلمات يكوف من 

 مهمة القارئ.

 ك من العبلقات اليت يتوجب اكتشافها عند القراءة ما يلي:  

 العبلقة بُت الفعل ك فاعلو (ٔ

 العبلقة بُت الفعل ك ادلفعوؿ بو (ٕ

 العبلقة بُت الفاعل ك ادلفعوؿ بو (ٖ

 العبلقة بُت الصفة ك ادلوصوؼ (ٗ

 العبلقة بُت فعل الشرط ك جوابو (٘

 العبلقة بُت اجلار ك آّركر (ٙ

 العبلقة بُت ادلعطوؼ ك ادلعطوؼ عليو (ٚ

 العبلقة بُت ادلضاؼ ك ادلضاؼ اليو (ٛ

 العبلقة بُت شبو اجلملة ك ادلتعلق (ٜ

 العبلقة بُت ادلبتدأ ك اخلرب  (ٓٔ

 العبلقة بُت كاف ك امسها ك خربىا  (ٔٔ

 ة بُت إف ك امسها ك خربىاالعبلق (ٕٔ



 العبلقة بُت النايف ك ادلنفي (ٖٔ

  15التراكيب و المواقف (4

يستحسن عند تعليم تركيب لغوم جديد أف يتم ربط الًتكيب دبوقف كاقعي. ك يفيد 

ذلك يف توضيح معٌت الًتكيب ك طريقة استعمالو. ك ديكن ربقيق ىذه ادلواقف عن طريق 

 ما يلي:

يف تدريس اللغة استخداـ أمثلة كاقعية بدال من األمثلة الواقعية. يستحسن  .ٔ

استخداـ أمثلة كمهية. ك يتم ذلك بربط ىذه اجلمل بواقع ادلعلم نفسو أك طبلبو 

 أك ادلدرسة أك احلياة الفعلية.

األمساء احلقيقة. بدال من استخداـ صبل تتحدث عن أمساء كمهية، يستحسن  .ٕ

ة كاقعيا حقيقيا ملتصفا استخداـ أمساء طبلب الصف كي يكوف موضوع اجلمل

 بالطبلب أنفسهم ك عاداهتم ك أفعاذلم.

اجلملة الصادقة. يستحسن استخداـ صبل تتطابق مع الواقع ك احلقائق بدال من  .ٖ

 استخداـ صبل زبالف الواقع ك احلقائق العلمية.
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األفعاؿ احلقيقة. يستحسن أف يقـو ادلعلم ك طبلبو بأفعاؿ حقيقة يف غرفة  .ٗ

الصف لربط ىذه األفعاؿ بالًتاكيب اللغوية اجلديدة، بدال من ربط ىذه 

 الًتاكيب بأفعاؿ كمهية ك فاعلُت ك مهيُت.    

 األبواب النحوية المبحوثة (5

 الفاعل .1

فعل الفعل ك ىو مرفوعا الفاعل ىو كلمة كاحدة )ال يكوف صبلة( تدؿ على من 

دائما. يكوف الفاعل امسا ظاىرا صرحيا أك ضمَتا متصبل أك ضمَتا مستًتا كجوبا أك 

     ٖٛجوازا كما يكوف مصدرا مؤكال.

 نائب الفاعل .0

نائب الفاعل ىو حيذؼ عنو الفاعل فيتوب عنو يف أحكامو كلها مفعوؿ بو، فإف مل 

  ٜٖمصدر.يوجد فما اختص ك تصرؼ من ظرؼ أك رلركر أك 

 الجملة اإلسمية .1

اجلملة اإلمسية ىي اجلملة اليت تتكوف من ادلبتدأ ك اخلرب. فأما ادلبتدأ فهو االسم 

ك اخلرب ىو  ٓٗادلرفوع العارم عن العوامل اللفظية ك ىو قسماف: ظاىر ك مضمر.

 .ٔٗاجلزء الذم تتم بو الفائدة مع مبتدأ. ك ىو قسماف: مفرد ك غَت مفرد
                                                           

ٔٗٔ، )مؤسسة حبسوف ، بَتكت لبناف(، ص.القواعد التطبيقية يف اللغة العربيةالدكتور ندًن حسُت،   ٖٛ  
ٔٗٔ، )مكتبة نور الصباح، تركيا(، ص.النحوحاشية شرح القطر يف علم االلوسي،   ٖٜ  



 ا فإهنا ترفع االسم ك تنصب اخلرب ك ىي:فأما كاف ك أخوهت 

كاف ك أمسى ك أصبح ك أضحى ك ظل ك بات ك صار ك ليس ك ما زاؿ ما انفك ك 

 ٕٗما فتئ ك مابرح ك ما داـ ك ما تصرؼ منها.

 عوامل النواسخ )إن و أخواتها( .2

. فأما أخوات إف فهي: إف، أف، ليت، ٖٗإف ك أخواهتا تنصب االسم ك ترفع اخلرب

 لكن.لعل، كأف، 

 

 الضمائر .3

الضمَت ىو اسم معركفة يدؿ على شيئ معرؼ بذاتو. ك أنوانو : الضمَت ادلنفصل 

 ك ادلتصل ك ادلستًت 

الضمَت ادلنفصل ىو ضمَت ينفرد يف التلفظ بو، كال يتصل دبا قبلو، ك يصح 

 االبتداء بو، ك ىو نوعاف : ضمَت رفع ك ضمَت نصب

الكبلـ ك ال يصح التلفظ بو منفردا، ك  الضمَت ادلتصل ىو ضمَت ال يأيت يف أكؿ 

 يتصل بأخر األمساء ك األفعاؿ أك احلركؼ ك ىو يقع يف زلل رفع أك نصب أك جر.
                                                                                                                                                               

ٜٗ، ص. متممة األجركمية يف علم العربيةمشس الدين زلمد بن زلمد،   ٗٓ  
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ٕٛٔ، ص.شرح منت األجركمية، كزارة الشؤكف اإلسبلمية ك األكقاؼ ك الدعوة ك اإلرشاد للملة العربية السعوديةحسن بن علي الكفراكم ،   ٕٗ  
ٙ، ص. ٕ، )مكتبة الرشد، الرياض( ج. ، شرح الفية بن مالكمد بن صا ح العثيمُتزل  ٖٗ  



 اسم اإلشارة .4

اسم االشارة ىو اسم مبٍت يدؿ على معُت باالشارة إليو. أمساء االشارة ىي : ذا 

تو )للمفردة ادلؤنثة(، ك ذاف )للمثٌت ادلذكر(، ك تاف  )للمفرد ادلذكر(، ذل ك ذه ك

    ٗٗ)للمثٌت ادلؤنث(، أكالء )للجمع ادلذكر ك ادلؤنث(، ك ىنا )للمكاف(

 اإلسم الموصول  .5

 ك ينقسم إىل قسمُت:.  ٘ٗاالسم ادلوصوؿ ىو ما يدؿ على معُت بواسطة صبلة بعده

اسم موصوؿ خاص: ىو الذم يكوف نصا يف الداللة على مسماه مقصورا عليو  (ٔ

كحده، فيأيت بلفظ خاص"للمفرد ادلذكر" ك لفظ خاص "للمفردة ادلؤنثةة"، ك  

 كذلك بألفاظ خاصة للمثٌت ك اجلمع بنوعيها. 

اسم موصوؿ عاـ )مشًتؾ(: ىو الذم ال يكوف يكوف نصا يف الداللة على  (ٕ

 .ٙٗعلى كاحد من أنواع ادلسٌت ك ػإمنا يصلح لؤلنواع كلهامسماه، ك ال يقتصر 
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 التركيب الوصفي .6

الًتكيب الوصفي الًتكيب الذم يتكوف من النعت ك ادلنعوت. فأما النعت فهو ما 

يذكر بعد اسم ليبُت بعض أحواؿ ما يتعلق بو. ك ينقسم إىل النعت احلقيقي ك 

 ة أمور:. فالنعت احلقيقي يتبع منعوتو يف أربعٚٗالنسيب

 العدد: يف ادلفرد أك ادلثٌت أك اجلمع. (ٔ

 النوع: التذكَت ك التأنيث (ٕ

 التعريف أك التنكَت (ٖ

 .ٛٗاإلعراب: رفعا أك نصبا أك جرا (ٗ

 المفعول به .7

ادلفعوؿ بو ىو اسم منصوب يدؿ على من كقع عليو فعل الفاعل ك ال تتغيَت معو 

منصوب بالفتحة(. ك صورة الفاعل مثل: يطلب العاقل العلم )العلم: مفعوؿ بو 

يكوف ادلفعوؿ بو امسا معربا أك امسا مبنيا أك مصدرا مؤكال من "أف ك الفعل " أك من " 

 .ٜٗاف ك امسها كغَتىا
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 المضاف .12

ادلضاؼ يكوف عادة نكرة ك يعرب حبسب موقعو يف اجلملة. إف ادلضاؼ 

يكوف نكرة إذا كاف كاف اسم جنس ك أما اذا كاف ادلضاؼ مشتقا )اسم فاعل 

 أك اسم مفعوؿ أك صفة مشبهة فيجوز تعريفو باداة التعريف اؿ(.

 المضاف اليه .11

 ادلضاؼ اليو يكوف إما امسا ظاىرا أك ضمَتا.  (ٔ

إذا كاف ادلضاؼ اليو امسا ظاىرا أك ضمَتا فإنو يكوف عادة معرفة ك يكوف  (ٕ

 دائما رلركرا،

ل إذا كاف ادلضاؼ اليو ضمَتا فإنو يكوف متصبل بادلضاؼ ك يعرب يف زل (ٖ

 جر.

 .ٓ٘إذا أضيفت ياء ادلتكلم إىل اسم اخره ألف، كتبت ياء مفتوحة (ٗ

 المركب البياني .10

 كل كلمتُت كانت ثانيتهما موضحة معٌت األكىل. ك ىو ثبلثة أقساـ:

 مركب كصفي: ك ىو ما تألف من الصفة ك ادلوصوؼ  (ٔ

 مركب توكيدم: ك ىو ما تألف من ادلؤكد ك ادلؤكد  (ٕ
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 . ٔ٘من البدؿ ك ادلبدؿ منومركب بديل: ك ىو ما تألف  (ٖ

 المركب العطفي  .11

 ىو ما تألف من ادلعطوؼ ك ادلعطوؼ عليو بتوسط حرؼ العطف بينهما.

 المركب المزجي .12

ادلركب ادلزجي كل كلمتُت ركبتا ك جعلتا كلمة كاحدة، مثل: بَػْعَلَبكَّ ك إف كاف ادلركب 

كاف اجلزء الثاين ادلزجي علما، أعرب ما ال ينصرؼ، مثل: سكنت بيت حلم. إال اذا  

منو كلمة "كيو" فإهنا تكوف مبنية على الكسر دائما، مثل: قرأت كتاب سيبويو. ك اف  

 كاف غَت علم، كاف مبٍت اجلزءين على الفتح، زرين صباح مساء.

 المركب العددي .13

ادلركب العددم من ادلركبات ادلزجية، ك ىو كل عددين كاف بينهما حرؼ عطف 

إىل تسعة عشر ك من " احلادم عشر إىل التاسع  مقدر. ك ىو من "احد عشر"

عشر. ك أما كاحد ك عشركف إىل "تسعة ك تسعُت. فليست من ادلركبات العددية 

 ألف حرؼ العطف مذكزر، بل ىي من ادلركبات العطفية.
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ك جيب فتح جزأم ادلركب العددم، سواء أكاف مرفوعا، مثل: َجاَء َأَحَد َعَشَر 

"، أك منصوبا، مث ل: رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكبنا، أـ رلركرا، مثل: َأْحَسْنُت إىَل َأَحَد َرُجبلن

 َعَشَر َفِقيػْرنا.

إف كاف العدد "كاحدا" أك اثنُت" فحكمو أف يذكر مع ادلذكر ك يؤنث مع 

 ادلؤنث فتقوؿ "رجل كاحد" ك "امرأة كاحدة"

ر مع ادلؤنث ك إف كاف من الثبلثة إىل العشرة" جيب أف يؤنث مع ادلذكر يذك

فتقوؿ ثبلثة رجاؿ ك ثبلثة أقبلـ ك ثبلث نساء ثبلث أيد إال إف كانت العشرة مركبة 

فهي على كفق ادلعدكد: تذكر مع ادلذكر ك تؤنث مع ادلؤنث. فتقوؿ: ثبلثة عشر 

 رجبل ك ثبلث عشرة امرأة.

ك اف كاف العدد على كزف "فاعل" جاء على كفق ادلعدكد مفردا ك مركبا. تقوؿ" 

لباب الرابع" ك " الباب الرابع عشر" ، الصفحة العاشرة"، ك "الصفحة التاسعة ا

 ٕ٘عشرة". 

 المتعدي و الالزم .14

ينقسم الفعل بالنظر إىل معمولو قسمُت : الـز ك متعد. الـز ك متعد. فالفعل البلـز 

ىو ما يكتفي بفاعلو ك ال حيتاج إىل مفعوؿ بو، مثل: قاـ زيد. ك الفعل ادلتعدم ىو 
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م ال يكتفي بفاعلو ك حيتاج إىل مفعوؿ بو كاحد أك أكثر، مثل: فهم التبلميذ الذ

 ٖ٘الدرس.

 المعلوم و المجهول .15

 ينقسم الفعل باعتبار فاعلو إىل معلـو ك رلهوؿ 

 الفعل ادلعلـو 

 الفعل ادلعلـو : ما ذكر فاعلو يف الكبلـ، ضلو: مّصر ادلنصور بغداد.

ادلعلـو الذم قبلو ضمَت رفع متحرؾ ، فإف  اذا اتصل بادلاضي الثبلثي آّرد 

، ك قاد -يسـو-كاف من باب "فَعل يفُعل" ضلو: ساـ يقود، ضم -ك راـ يرـك

 .ٗ٘أكلو، ضلو: مُسُْتُو األمر، ك رمت اخلَت، كُقْدُت اجليش

.أك من  ك إف كاف من باب "فَعل يَػْفِعُل "، ضلو: باع يبيع ، ك جاء جيئ، ك ضاـ يضـو

يَػَناُؿ، ك خاؼ خياؼ، ُكِسر أكلو، ضلو ِبْعُتُو َك ِجْئُتُو ك -ضلو: نَاؿ باب "فِعل يفَعل"،

  ِ٘٘ضْمُت اخلائن، ك نِْلُت اخلَت، ك ِخْفُت اللَّوَ 

 الفعل آّهوؿ 
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ما مل يذكر فاعلو يف الكبلـ، بل كاف زلذكفا لغرض عن األغراض: إما 

للجهل بو، ك إما لئلجياز، اعتماد على ذكاء السامع، ك إما للعلم بو، ك إما 

للخوؼ عليو، ك إما للخوؼ منو، ك إما لتحقَته فتكـر لسانك عنو، ك إما 

لتعظيمو تشريفا لو فتكرمو أف يذكر ، إف فعل ما ال ينبغي دلثلو أف يفعلو ، ك 

 ٙ٘إما إلّٔامو على السامع.

ك ينوب عن الفاعل بعد حذفو ادلفعوؿ بو ، صرحيا، مثل: ُيكَرـُ اْلُمْجَتِهُد 

غَت صريح، مثل: َأْحِسْن فَػُيْحَسَن إِلَْيَك، أك الظرؼ، مثل، سكَنت الدار اك 

 ٚ٘ك ُسهرِت اللَّيلُة. أك ادلصدر " ِسَت سَته طويل".

 البابان اإلمالئيان .16

اذلمزة )أك االلف اليائية( : حرؼ سلصوص يقبل احلركة، خببلؼ األلف اللينة 

جلملة ألفا سواء أكانت مهزة اليت ال تقبل احلركات : ك ترسم اذلمزة يف أكؿ ا

 كصل أك مهزة قطع.

 مهزة الوصل (ٔ

مهزة الوصل ىي ترسم الفا فقط، أم ليس فوقها ك ال ربتها مهزة سواء  

. ك ىي مهزة بتوصل ّٔا إىل النطق باحلرؼ الساكن ٛ٘كانت يف أكؿ الكبلـ
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الذم يليها أك بعبارة أخرل اليت تثبت نطقا يف االبتداء ك تسقط يف 

يف قوؿ أخر ىي مهزة زائدة تأيت يف أكؿ الكلمة ك زبتفي يف  . أكٜ٘الدرج

الكتابة، ك لكنها تظهر يف النطق ك يؤيت ّٔا مفتوحة أك مضمومة أك 

 مكسورة ليتلخص من البدئ حبرؼ ساكنة. ك تتميز بثبلثة أحكاـ:

 أهنا تسقط يف النطق عند كصل الكلمة دبا قبلها. ( أ

 بدكف مهزة.أهنا تظهر يف الكتابة يف صورة ألق  ( ب

 .ٓٙأهنا تضبط حُت البدء حبركة معينة ( ت

 فأما مواضع مهزة الوصل فهي فيما تلي: 

 يف األمساء  ( أ

  األمساء العشرة، مثل: اسم ك ابن ك امرأة ك اثناف ك اثنتاف ك

 ابنم ك اينم.

 .مصدر الفعل اخلماسي، مثل: اجتمع 

 ٔٙمصدر الفعل السداسي، مثل: استقرار 

 ٕٙرجل اؿ جبميع أنواعها، مثل: ال 
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 يف األفعاؿ ( ب

 فعل ادلاضي الثبلثي: مثل: أحد 

 فعل ادلاضى الرباعي. مثل: أبدم 

 فعل األمر الرباعي. مثل: أسرع 

 مهزة ادلضارعة : مثل: أكتب 

يف أكؿ احلرؼ: ك ىي كل احلركؼ مهزهتا مهزة قطع عدا  ( ث

 ٖٙ)اؿ(التعريف

 توظيف الًتاكيب اجلديدة .ٜٔ

تعليم اللغات ىو أف يتم توظيف ادلبدأ الذم ينبغي أف يراعى يف تأليف كتب 

الًتاكيب اللغوية يف مواقف سلتلفة على امتداد الدركس. اف تكرر استخداـ الًتاكيب 

 ٗٙمن شأنو أف يثبتها يف أذىاف الدارسُت

 :التراكيب معالجة

 .الشيوع مبدأ على بناء الًتاكيب تقدًن يتم .1

 .مناسب الواحد الدرس يف اجلديدة الًتاكيب عدد .0
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 .مقبوؿ بتدرج الًتاكيب عرض يتم .1

 .كافية بصورة الًتاكيب على التدريب يتم .2

 .معركفة دبفردات اجلديدة الًتاكيب تقدـ .3

 .كافية بدرجة السابقة الًتاكيب تعزيز يتم .4

 .الدركس أكائل يف كظيفينا الًتاكيب على التدريب يتم .6

 يقدـ النحو نظريا دبرحلة مناسبة  .2

 ادلناسبة األساسية اللغوية كالًتاكيب القواعد الكتاب يغطي .5
 ٘ٙ.للمستول

 الدراسة السابقة . ج

الدراسة السابقة ىي حبث مستخدـ كادلقارنة البتعاد التقليد عن الكتابة 

 ك لتأكيد البحث الذم قامت بو الباحثة. أما الدراسة السابقة فهي

البحث الذم قاـ بو ىالومواف ك ىو طالب قسم تعليم اللغة العربية  .ٔ

اجلامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية  مرحلة ادلاجستَت

رياك ربت ادلوضوع "تقوًن كتاب تعليم اللغة العربية للصف اخلامس يف 

 ادلدرسة اإلبتدائية بينتانج جنديكيا اإلسبلمية األىلية يف بكنبارك"
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ك ىو طالب قسم  ٕٚٔٓالبحث الذم قاـ بو أدم خَت الدين سنة  .ٕ

ة ادلاجستَت جامعة السلطاف الشريف قاسم تعليم اللغة العربية مرحل

اإلسبلمية احلكومية رياك ربت ادلوضوع" تقوًن زلتول كتاب "تعليم اللغة 

العربية " للمرحلة األكىل دبركز ترقية اللغة جامعة السلطاف الشريف قاسم 

 االسبلمية احلكومية رياك

م ك ىي طالب قسم تعلي ٕٛٔٓالبحث الذم قاـ بو رفيقي ادلنور سنة  .ٖ

اللغة العربية مرحلة ادلاجستَت جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية 

احلكومية رياك ربت ادلوضوع" تطوير كتاب منت األجركمية ألفو اماـ 

صنهاجي دبدخل السياؽ لدل تبلميذ ادلدرسة ادلتوسطة االسبلمية دبعهد 

 السلفية برياك.

 الدراسة االولى

 نتيجة البحث تصميم البحث

ادلستخدـ ىو ادلدخل 

 البحث الكيفي

أف كتاب اللغة العربية ادلقرر الصف  .ٔ

اخلامس بادلدرسة االبتدائية بينتانج 

جنديكيا صا ح لبلستخداـ مع قصوره 



لبعض األسس ك ادلعايَت يف تأليف 

الكتاب ادلدرسي دلادة اللغة العربية من 

 الناحية اللغوية الثقافية ك الًتبوية.

منهج البحث ىو 

 الوصفي.ادلنهج 

 

 

 الدراسة الثانية

 نتيجة البحث تصميم البحث

استخدـ الباحث يف 

ىذا البحث منهج 

 البحت الكيفي

أف حيتول كتاب "تعليم اللغة العربية"  .ٔ

للمرحلة األكىل على كسائل تعليمية  

 كافية ك متنوعة ك جذابة للدارسُت

مدخل البحث دراسة 

 كصفية ربليلية تقوديية

كتاب "تعليم اللغة العربية" للمرحلة  .ٔ

األكىل لتعليم ادلبتدئُت دبركز ترقية اللغة 

جامعة السلطاف الشريف قاسم 

اإلسبلمية احلكومية رياك صا ح 



لئلستخداـ كادلقرر الدراسي لكنو مل 

يستوؼ على بعض األسس ك ادلعايَت 

لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت ّٔا من 

ك الثقايف ك  حيث زلتواه اللغوم

 التعليمي

أف زلتويات كتاب "تعليم اللغة العربية  .ٕ

" للمرحلة األكىل مل تتوفر معظم ادلعايَت  

ك األسس العامة يف تأليف الكتاب 

اجليد لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت 

 ّٔا.

   الدراسة الثالثة

 نتيجة البحث تصميم البحث

استخدـ الباحث يف 

ىذا البحث منهح 

 التطويرم ك التجرييب

تطوير تصميم اإلنتاج على التصميم  .ٔ

األيت، ك لكل موضوع ثبلثة أقساـ 

)التعريف ك األمثلة ك التمارين ( أف 



 للمواد التعليمية اجليدة تشمل عليها 

مدخل البحث  الكفي 

 ك الكمي ك

إف ذلذا الكتاب مواصفات أك  .ٕ

خصائص لو منها: اختيار مقبوؿ 

ٌت أمهية الغبلؼ الذم يشمل مع

تعليمية ك صورتو بسيط، تكامل 

مقومات الكتاب مقارنة على كتاب 

سابق، يزيد األمثلة لتنمية قدرة التبلميذ 

 يف فهم لكل ادلوضوع

إف نتيجة االستبانة من خبَت تصميم  .ٖ 

% ك ىي يف درجة جيد ٜٗ،ٖٜادلواد 

 جدا

فعالية كتاب منت األجركمية بناء على  .ٗ 

اف القبلي ك مقارنة بُت نتائج االمتح

 البعدم من آّموعة الضابطة ك التجربة

 



 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 تصميم البحث . أ

فأما منهج ىذا أما ادلدخل ادلستخدـ يف ىذا البحث فهو البحث الكيفي. 

البحث فهو ادلنهج الوصفي ك ىو أحد ادلناىج يف البحث العلمي الذم يعتمد على 

 ٙٙالذم يوجد يف الواقع.أحواؿ طائفة الناس أك ادلوضوع 

 زمان البحث و مكانه . ب

، ك مكانو  ٕٕٓٓمايو  ٓٔ-ٜٕٔٓمايو  ٓٔأما زماف البحث فهو من 

يف ادلكتبة جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رياك ألف البحث حبث 

 مكتيب 

 مصادر البيانات  . ج

 أما مصادر البيانات يف ىذا البحث تتكوف إىل قسمُت:

ساسي ك ىو الذم يتمثل يف كتاب اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية ادلصدر األ .ٔ
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أساليب تدريس ادلصدر الثانوم ك ىو الذم يتعلق با الكتب ادلناسبة، منها :  .ٕ

غات أخرل، الذم ألفو ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلاللغة العربية ، 

رشدم أضبد طعيمة ك دليل عمل يف إعداد ادلواد التعليمية لربامج تعليم العربية، 

 الذم ألفو رشدم أضبد طعيمة ك غَتىا

 طريقة جمع البيانات . ج

 أما طريقة صبع البيانات فهي الوثائق الكتابية أك النصوص ادلكتوبة

 طريقة تحليل البيانات . د

 Contentأما طريقة ربليل البيانات يف ىذا البحث فهي ربليل مضموف البيانات) 

Analysis :ك طريقة ربليل البيانات يف ىذا البحث تتكوف على قسمُت ،) 

 فرداتربليل ادل .ٔ

 ليل الًتاكيبرب .ٕ

 

 

 

 



 الفصل الرابع

 عرض البيانات و تحليلها

 لمحة ميدان البحث . أ

 اإلبتدائية اإلسبلمية "زلمدية ثالثة" بكنبارك: ادلدرسة   اسم ادلدرسة (ٔ

 : األىلية  حاؿ ادلدرسة (ٕ

 ٕٕٗٓٓٔٚٗٔٔٔ:   رقم ادلدرسة (ٖ

 ٕٕٗٓٓٔٚٗٔٔٔ:  رقم ادلدرسة الوطنية (ٗ

 دبنطقة سبباف، بكنبارك ٕٚٓ: شارع سريكندم رقم   عنواف ادلدرسة (٘

 ٕٖٕٜٖٕٔ٘ٚٚٛٓ:  رقم التليفوف (ٙ

 mim21pekanbaru@gmail.com:   الربيد اإللكًتكين (ٚ

: ادلدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية ك ادلدرسة ادلتوسطة   طبقة ادلدرسة (ٛ

 االسبلمية احملمدية اثناف بكنبارك

 ٗٚٚ/ٔٔ.ٓٓ.kw.ٓٗ.ٕ/pp:  أساس القانوف (ٜ

 : االخبلؽ الكردية ك االمانة ك النشيط  الشعار (ٓٔ

 ة: التفوؽ يف الكفاءات ك احلسن يف االخبلؽ الكردي  الرؤية (ٔٔ



 :   الرسالة (ٕٔ

تنمية خربة الدين االسبلمي من عرب صبلة اجلماعة ك االقراء ك ربفيظ  (ٔ

القرأف حىت تكوين الطالب ادلسلم  ك ادلتقى ك حسن اخللق ك الطاعة يف 

 أداء العبادات ك الًتتيل يف قراءة القراف

اجادة الطالب ادلتخلق خبلق كرًن ك بر بالوالدين ك فهم التصديق ك  (ٕ

 االخوةاالمانة ك 

اجادة الطالب الذاكي ك حب القراءة ك الكتابة ك استيعاب اللغة  (ٖ

 االصليلزية ك احلاسوب

 دفع الطبلب اىل احلياة النظيفة ك حب البيئة (ٗ

: تكوين الطبلب ادلسلمُت ادلتقُت ك ادلتخلقُت باالخبلؽ الكردية  األىداؼ .ٗٔ

 ك حب الوطن ك الذكاء ك منفعة للمجتمع ك الوطن

 ”Aku Cinta Bahasa Arab“لمحة كتاب  . ب

 اسم الكتاب (ٔ

. يستخدـ لطبلب  ”Aku Cinta Bahasa Arab“اسم ىذا الكتاب: 

 الفصل الرابع يف ادلدرسة اإلبتدائيةـ"زلمدية ثالثة" بكنبارك.

 اسم الناشر (ٕ



 Aku Cinta”ك قد كرد يف الكتاب اسم الناشر الذم جيعل كتاب

Bahasa Arab”  رمسيا يف استخدامو ىوPT Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri. 

 بلد الناشر (ٖ

 ك قد كرد يف الكتاب بلد الناشر ىو سولو باندكنسيا.

 عدد أجزاء الكتاب  (ٗ

" للفصل الرابع من جزء كاحد Aku Cinta Bahasa Arab 2يتكوف كتاب "

 فحسب.

 مكونات اشتماؿ الكتاب (٘

فأما مكونات اشتماؿ الكتاب فهي ادلفردات ك اإلستماع ك الكبلـ ك 

 لقواعد ك القراءة ك الكتابة ك التدريباتا

 تعليم المفردات . ج

عدد ادلفردات يف الكتاب ادلستخدـ لكل الدرس خيتلف، ك عدد الدرس سبعة 

موضوعات. يف القسط األكؿ ثبلثة موضوعات ك القسط الثاين ثبلث موضوعات 

 أيضا. 

 أما موضوعات الدرس كما يف اجلدكؿ التايل 



 عدد ادلفردات ادلوضوعات الدرس الرقم

 مفردا ٕٓ التعريف بالنفس الدرس األكؿ ٔ

 مفردا ٓٗ األدكات ادلدرسية الدرس الثاين ٕ

 مفردا ٕٓ أصحاب ادلهنة الدرس الثالث ٖ

 مفردا ٖٓ العنواف الدرس الرابع ٗ

 مفردا ٛٔ أفراد األسرة الدرس اخلامس ٘

 مفردا ٛٔ األسرة يف البيت الدرس السادس ٙ

 

 مجموعة

 

 مفردا ٛٗٔ

 )مائة ك شبانية ك اربعوف مفردا(

 

 

 

 الموضوع: التعريف بالنفس



 ادلفردات ادلفردات

ـُ َعَلْيُكمْ  .ٔ  َما امْسُكِ -. َما امْسُكَ ٔٔ اَلسَّبَل

 َمْن اَْنتِ -َمْن اَْنتَ  .٘ َك َعَلْيُكُم السَّبَلـُ  .ٕ

َنا .ٙ َصَباُح ْاخَلَْتِ  .ٖ  َتَشرَّفػْ

 َمْن ؟ .ٚ َصَباُح النػُّْورِ  .ٗ

 َىْل ؟ .ٛ ْاخَلَْتِ َمَساُء  .٘

 )مؤنث(تِْلِمْيَذةه -)مذكر( تِْلِمْيذه  .ٜ َمَساُء النػُّْورِ  .ٙ

 َصِديْػَقةه -َصِدْيقه  .ٓٔ اَْىبلن َك َسْهبلن  .ٚ

 َمْدَرَسةه  .ٔٔ اَْىبلن ِبكَ  .ٛ

 ُأْسَتاَذةه -ُأْسَتاذه  .ٕٔ ِاىَل الّْلَقاءِ  .ٜ

 اَلسَّيَّْدةُ -اَلسَّيّْدُ  .ٖٔ ُأْخيِتْ -َأِخيْ  ٓٔ

 

 

 

 الموضوع : األدوات المدرسية



 ادلفردات ادلفردات

 .ُكرَّاَسةه ٕٔ ِكَتابه  .ٔ

 . ِمْسَطَرةه ٕٕ قَػَلمه  .ٕ

َقَلةه ٖٕ قَػَلُم الرََّصاصِ  .ٖ  . ِمنػْ

 . ِمرْبِأَةه ٕٗ ِقْرطَاسه  .ٗ

 . ِمْقَلَمةه ٕ٘ غراء .٘

 . زَلَْفَظةه ٕٙ ِفْرَجاره  .ٙ

 . شلَْسَحةه ٕٚ مثلث .ٚ

َسةه ٕٛ قَاُمْوسه  .ٛ  . َطبلَّ

 . َسبػُّْورَةه ٜٕ ِلَواءه  .ٜ

 طَْبُشْوَرةه ج طََباِشيػْرُ  .ٖٓ َمْكَتبه  .ٓٔ

 . َساَعةه ٖٔ ُكْرِسيّّ  .ٔٔ

 . َخرِْيطَةه ٕٖ رزنامة .ٕٔ

 . َجرِْيَدةه ٖٖ َرؼّّ  .ٖٔ

 . ُصْورَةه ٖٗ ُمْؤِشره  .ٗٔ



 . ِخزَانَةه ٖ٘ َفْصله  .٘ٔ

 . َمْزبَػَلةه ٖٙ َمْسِجده  .ٙٔ

 . شلَْحاةه ٖٚ َمْيَدافه  .ٚٔ

ـه  .ٛٔ  . َمْكَتَبةه ٖٛ ضَبَّا

 . َمْقَعده ٜٖ َىِذهِ -َىَذا .ٜٔ

 . ِديْػَوافه ٓٗ تِْلكَ -َذِلكَ  .ٕٓ

 

 ادلوضوع :أصحاب ادلهنة

 ادلفردات ادلفردات

 طَيَّارَةه -طَيَّاره  طَِبْيَبةه -طَِبْيبه  .ٔ

 ُشْرِطيَّةه -ُشْرِطيه  ُمَهْنِدَسةه -ُمَهْنِدسه  .ٕ

 ُجْنِديَّةه -ُجْنِدمّّ  َصيَّاَدةه -َصيَّاده 

 َسائَِقةه -َساِئقه  حَبَّاَرةه -حَبَّاره 

اَدةه -َحدَّاده  ؽه  َحدَّ َقةه -َحبلَّ  َحبلَّ

 َخيَّاطَةه -َخيَّاطه  تَاِجرَةه -تَاِجره 



 َصَحاِفيَّةه -َصَحايفّّ  َعاِمَلةه -َعاِمله 

ـه   ُمَوظََّفةه -ُمَوظَّفه  َخاِدَمةه -َخاِد

 َرئِْيَسُة اْلَمْدَرَسةِ -َرئِْيُس اْلَمْدَرَسةِ  بَائَِعةه -بَائِعه 

حه  َحةه -َفبلَّ  َساِعى اْلرَبِْيدِ  َفبلَّ

َوافُ   ادلوضوع: اَْلُعنػْ

 ادلفردات ادلفردات

َوافه   زَلَطَُّة السَّيَّاَرةِ  ُعنػْ

 زَلَطَُّة اْلِقطَارِ  َشارِعه 

 ِميَناءه  َرْقمه 

 َمْكَتَبةه  َىاِتفه 

 َمْيَدافه  بَػْيته 

 يفْ  ُمْسَتْشَفى

ـَ  َصْيَدلِيَّةه   أََما

 َكرَاءَ  َمْسِجده 

 َجاِنبه  ُسْوؽه 



 بَِعْيده  َمْصَرؼه 

 َقرِْيبه  َمْقَصفه 

 دُكَّافه  ِديْػَوافه 

 َمِديْػَنةه  َمْكَتُب اْلرَبِْيدِ 

 قَػْريَةه  َمْلَعبه 

 َفْصله  َمطَاره 

 الموضوع.: أفراد االسرة

 ادلفردات ادلفردات

 َعمّّ  أسرة

 َعمَّةه  َأبه 

 ّّ  َخاؿه  ُأ

 َخالَةه  اِْبنه  -َكَلده 

 َأخه  اِبْػَنةه -بِْنته 

 ُأْخته  َجدّّ 

 َكاِلَدافِ  َجدَّةه 



 َزْكجه  َحِفْيده 

 َزْكَجةه  َحِفْيَدةه 

 ادلوضوع: األسرة يف البيت

 ادلفردات ادلفردات

ـه  بَػْيته   ضَبَّا

 ِبَساطه  ِفَناءه 

 ِمْذيَاعه  ُبْسَتافه 

 تِْلَفازه  ُحْجَرةه 

 ِمْكَنَسةه  ُغْرَفُة الضَّْيفِ 

 َسرِيْػره  ُغْرَفُة اأْلَْكلِ 

 ِكَساَدةه  ُغْرَفُة اأْلُْسَرةِ 

 ِمْراّةه  ُشْرَفةه 

 ِفرَاشه  َمْطَبخه 

 

 قائمة مفردات الكتاب



 غير الموجود موجود اَْلم َؤشَِّرات   اَلرَّْقم  

كتابة الكلمات اجلديدة يف اذلامشي  ٔ

 اجلانيب

   

    كتابة الكلمات اجلديدة يف ذيل الصفحة ٕ

درس كتابة الكلمات اجلديدة يف كل  ٖ

 عقب النص مباشرة دكف  شرح أك ترصبة

   

كتابة الكلمات اجلديدة يف قائمة  ٗ

  cumulative listتراكمية

   

شركحة يف ادل  كتابة الكلمات اجلديدة ٘

 اخر كل الدرس

   

ًتصبة يف ادلكتابة الكلمات اجلديدة  ٙ

 فقط سياؽال

   

ادلسرد اللغوم النهائي ك ىو عبارة عن  ٚ

اليت كردت يف ثنايا قائمة الكلمات 

 الكتاب

   

 



 اختيار المفردات

 غَت ادلوجودة موجود ادلؤشرات الرقم

    التواتر ٔ

    التوزع أك ادلدل ٕ

    ادلتاحية ٖ

    األلفة ٗ

    الشموؿ ٘

    األمهية ٙ

    العركبة ٚ

 

 

 

 تعليم التراكيب اللغوية د.



اإلبتدائية يف الفصل الرابع كتاب ادلدرسة يف  أما الًتاكيب اللغوية ادلستخدمة  

 فهي:

 اللغوية قواعدال القسط الرقم

 إسم االشارة األكؿ  .ٔ

 العلم ك االسم ادلفرد  

 ىي(-ىو-أنت-أنت-ضمائر) أنا  

 العلم ك االسم ادلفرد  

 ىل(-ما-االستفهاـ )من  

 (ٓٔ-ٔاألرقاـ ) الثاين  .ٕ

 الضمائر ادلتصلة ادلفردة  

 اإلستفهاـ )أين(

 )يف( اجلار  

 

 



 Aku Cinta“تعليم المفردات و التراكيب اللغة الغوية في كتاب"  كبف . د

Bahasa Arab” للمدرسة االبتدائية االسالمية "محمدية ثالثة " بكنبارو 

 تعليم المفردات .1

يف تعليم ادلفردات يقدـ ادلؤلف قائمة ادلفردات مث تدريباهتا ك بُت 

رلموعة ادلفردات يف كل الدرس ادلفردات ك العبارات يف قائمة كاحدة، ك 

 زبتلف. ك مل توجد ادلفردات يف اخر كل الدرس.

 تعليم التراكيب .0

يف تعليم الًتاكيب قد استخدـ ادلؤلف طريقة قياسية ك ادلصطلحات 

النحوية باللغة االندكنسية بدكف التدريبات اليت تشرحها الباحثة يف الباب 

 السابق.

يستلـز تدريبهم عليها. ك ال توجد تعليم الطبلب قاعدة ضلوية معينة 

 التدريبات عن القاعدة اليت مت تدريسها يف ىذا الكتاب

 أما القواعد اليت قدمها أك عّرضها ادلؤلف فكما تأيت:



ادلواد التعليمية  يف القسط األكؿ حىت القسط الثاين: اسم االشارة، العلم ك  .ٔ

ىل(، ك -ما-تفهاـ )مناالسم ادلفرد، الضمائر، العلم ك االسم ادلفرد ك االس

 األرقاـ، الضمائر ادلتصلة ادلفردة، االستفهاـ)أين( ك اجلار )يف(

  Aku Cinta Bahasa Arabما كجدت الباحثة القواعد النحوية يف كتاب 

للمدرسة االبتدائية االسبلمية "زلمدية ثالثة "بكنبارك  إال التعريفات فَحْسُب 

ات ك التمرينات كالتكرار ك االستبداؿ ك فمن ادلستحسن أف يأيت ادلؤلف بالتدريب

ربويل ك تكوين األسئلة ك األجوبة  ك تركيب صبل ك تدريب ادلزاكجة ك غَتىا 

 لَتتقى ّٔا  فهم الطبلب يف القواعد ادلدركسة .

التعريفات الواردة يف الكتاب تأيت باللغة االندكنسية ك من ادلستحسن أف 

 تأيت تلك التعريفات باللغة العربية.

مث يف حبث حرؼ اجلر، مل يفرؽ ادلؤلف بُت حرؼ اجلر ك اسم ادلكاف، 

 من ادلستحسن ال يدخل ادلؤلف اسم ادلكاف يف حبث حرؼ اجلر.

 أسس إعداد الكتاب التعليمي .ٖ

 األسس الثقافية ك االجتماعية . أ

ما كجدت الباحثة االسس الثفافية يف كل الدرس من ىذا 

الكتاب ، ك من ادلستحسن أف يعرضها ادلؤلف ليعرؼ الطبلب عبلقة 



الثقافة بتعلم اللغة األجنبية ك بعبارة أخرل دلعرفة عبلقة الثقافة العربية 

 باللغة العربية.

ال توجد األسس االجتماعية يف كل الدرس، من ادلستحسن أف 

يعرضها يف الدرس عن افراد االسرة مثبل على ادلؤلف أف يأيت  ادلؤلف

 فيو العنصر االجتماعي يعٍت كيف التعاكف بُت افراد االسرة كغَتىا.

 األسس السيكولوجية )نفسية( . ب

ال توجد األسس السيكولوجية يف كل الدرس، من ادلستحسن أف 

 ادلؤلف يعرضها يف ىذا الكتاب.

 األسس اللغوية . ج

 بغي أف يتعلمها الطبلب اللغة اليت ين (ٔ

اللغة اليت ينبغي أف يتعلمها الطبلب ىي اللغة ادلستخدمة 

 رمسية يف العامل أل اللغة العربية الفصحى

 مكونات اللغة (ٕ

ال توجد النظاـ الصويت من مكونات اللغة يف ىذا الكتاب، 

مع أف النظاـ الصويت مهم جدا يف تعليم اللغة العربية ك ال 



البتدائية، ك ىذا الكتاب ُيستخَدـ يف تلك سيما يف ادلرحلة ا

 ادلرحلة

 ادلهارات اللغوية (ٖ

مهارة االستماع ك مهارة الكبلـ ك مهارة القراءة 

موجودات يف ىذا الكتاب ك لكن  مهارة الكتابة غَت 

موجودة يف كل الدرس ،ادلؤلف يأمر الطبلب بوضع عبلمات 

الشكل على كل حرؼ من االحرؼ الواردة يف اجلملة ك 

 الطبلب مل يستطيعوا

تفضل ىذا الكتاب االسس اللغوية فقط بدكف االسس 

 الثقافة ك االجتماعية ك االسس السكولوجية أك نفسية. 

للمدرسة  ”Aku Cinta Bahasa Arab“األخطاء المنهجية في كتاب ك. 

 االبتدائية االسالمية "محمدية ثالثة " بكنبارو

 تعليم ادلفردات  .ٔ 

 من حيث تقدًن قائمة ادلفردات  ٔ.ٖ

 ادلفردات ادلقدمة غَت مرحية ألف ادلفردات بدكف الصورة. . أ



 ادلفردات ك العبارات يف قائمة كاحدة . ب

 من حيث كتابة قائمة ادلفردات ٕ.ٖ

كتابة الكلمات اجلديدة يف قائمة تراكمية مل تكن يف اخر كل  . أ

 الدرس

كتابة الكلمات اجلديدة يف ذيل الصفحة مل توجد يف ىذا الكتاب  . ب

 إما بالعربية أك مًتصبة للغة كسيطة 

 كتابة الكلمات اجلديدة عقب النص يف كل درس غَت موجودة . ج

كتابة الكلمات اجلديدة يف اذلامشي اجلانيب غَت موجودة  يف ىذا  . د

 الكتاب 

 كتابة الكلمات اجلديدة غَت مشركحة  . ق

 لمات اجلديدة غَت مًتصبة يف السياؽ.كتابة الك . ك

ادلسرد اللغوم النهائي ك ىو عبارة عن قائمة بالكلمات اليت كردت  . م

 يف ثنايا الكتاب

 تعليم الًتاكيب .ٗ

 يف ىذا الكتاب التعريفات فحسب . أ

 تقدًن مصطلحة القواعد ادلستخدمة باللغة االندكنسية  . ب



 القواعد بدكف التديبات  . ج

 ”Aku Cinta Bahasa Arab“من االخطاء ادلنهجية يف كتاب  القتراحا

 للمدرسة االبتدائية االسبلمية "زلمدية ثالثة " بكنبارك:

 تعليم ادلفردات  .ٔ

من ادلستحسن ، أف تكوف ادلفردات ادلدركسة مقًتنة بالصور لتكوف  . أ

 مرحية ك شلتعة لدل الطبلب

عينة أل من ادلستحسن، أف تكوف ادلفردات ك العبارات قائمة م . ب

 ليست يف قائمة كاحدة

من ادلستحسن، أف تكوف القائمة الًتاكمية مكتوبة يف اخر كل  . ج

 الدرس 

من ادلستحسن، أف مفردات الكتاب جيب أف يضع أرقاـ على  . د

 الكلمات اجلديدة يف صبلها يشار إليها يف مكاهنا من ذيل الصفحة.

النص من ادلستحسن ، كتابة الكلمات اجلديدة يف كل درس عقب  . ق

 مباشرة بدكف الشرح ك ترصبتها.

من ادلستحسن، أف تكوف الكلمات اجلديدة موجودة يف اذلامشي  . ك

 اجلانيب



من ادلستحسن، أف تكوف  الكلمات اجلديدة مشركحة مباشرة يف  . ز

 اخر كل الدرس

 من ادلستحسن، أف تكوف الكلمات اجلديدة مًتصبة داخل السياؽ. . ح

مة الكلمات يف كل الدرس من ادلستحسن أف تكوف العبارة عن قائ . ط

 موجودة دلساعدة التبلميذ يف السعي اىل ترقية فهمهم تلك ادلفردات

 تعليم الًتاكيب .ٕ

القواعد النحوية يف ىذا الكتاب التعريف فحسب، من  فمن ادلستحسن أف   . أ

يأيت ادلؤلف بالتدريبات ك التمرينات كالتكرار ك االستبداؿ ك ربويل ك تكوين 

ك تركيب صبل ك تدريب ادلزاكجة ك غَتىا لَتتقى ّٔا  فهم األسئلة ك األجوبة  

 الطبلب يف القواعد ادلدركسة .

التعريفات الواردة يف الكتاب تأيت باللغة االندكنسية ك من  . ب

 ادلستحسن أف تأيت تلك التعريفات باللغة العربية  

يف حبث حرؼ اجلر، مل يفرؽ ادلؤلف بُت حرؼ اجلر ك اسم   . ج

ادلكاف، من ادلستحسن ال يدخل ادلؤلف اسم ادلكاف يف حبث حرؼ 

 اجلر.

 



 الباب الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث . أ

 أما نتائج البحث  يف ربليل تعليم ادلفردات ك تراكيب اللغة العربية فهي:

 " غَت كاملةAku Cinta Bahasa Arabإف تعليم ادلفردات يف كتاب " .ٔ

من حيث تقدًن قائمة ادلفردات يعٍت ادلفردات ادلقدمة غَت مرحية ألف 

 ادلفردات بدكف الصورة ك تكوف ادلفردات ك العبارات يف قائمة كاحدة 

 من حيث كتابة قائمة ادلفردات: 

كتابة الكلمات اجلديدة يف قائمة تراكمية غَت موجودة يف اخر كل  (ٔ

 الدرس، 

كتابة الكلمات اجلديدة يف ذيل الصفحة غَت موجودة يف ىذا  (ٕ

 الكتاب سواء أكانت باللغة العربية أـ ترصبتها 

كتابة الكلمات اجلديدة عقب النص يف كل درس غَت موجودة،  (ٖ

ككتابة الكلمات اجلديدة يف اذلامشي اجلانيب غَت موجودة يف ىذا 

 الكتاب



ها يف اخر كل الدرس كتابة الكلمات اجلديدة غَت مقًتنة بشرح (ٗ

 ككتابة الكلمات اجلديدة غَت مًتصبة ك ىي يف سياؽ.

ادلسرد اللغوم النهائي ك ىو عبارة عن قائمة بالكلمات اليت كردت  (٘

 يف ثنايا الكتاب

 تعليم الًتاكيب .ٕ

 الًتاكيب اللغوية ادلستخدمة يف ىذا الكتاب غَت كاملة، منها:

 مل تكن القواعد اللغوية اال التعريف فقط (ٔ

 مصطلحة القواعد ادلستخدمة باللغة االندكنسية (ٕ

 القواعد بدكف التدريبات (ٖ

 ال توجد االسس الثقافية ك االجتماعية ك السيكولوجية (ٗ

 ال يوجد النظاـ الصويت لكل الدرس (٘

 يف تدريبات مهارة الكتابة بدكف الشكل (ٙ

 توصيات البحث . ب

 أما توصيات البحث فهي:

مقًتنة بالصور الدالة على معاىن ينبغي أف تكوف عرض ادلفردات مصاحبة أك  .ٔ

 ادلفردات ىذا ليكوف عرضها مرحيا ك شلتعا لدل الطبلب



 ينبغي أف تكوف القواعد تستخدـ االصطبلح االصلي .ٕ

 ينبغي اف تكوف القواعد مقًتنة بالتدريبات ك التمرينات تطبيقا لتلك القواعد .ٖ

ئية متحركة أك ينبغي أف تكوف الكلمات اليت يراد تعليمها يف ادلرحلة االبتدا .ٗ

 مع الشكل.
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