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الفصل الثاني
اإلطار النظري

المفهوم النظري.أ
تعريف الفعالية.1

جاء يف املنجد أن معىن الفعالية هي كلمة "الفعالية" من كلمة "فعال". 
سية الكبري نياإلندو جاء يف معجم اللغة 13النافذ، املؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.
أثر و االنطباع) وُحتَصِّل على و(عاقبةةري أثتمعىن الفعالية هي أي شئ الذي فيه 

وعند ملياسا، الفعالية ُمرتَِبط مبحصول على املنشودة و ِكفاية و إجياد 14النتيجة
التعليم هوويقصد بالتعليم الفّعال. 15االشرتاك يف األنشطة التعليمية من الطالب

أقلها جهدا ووقتا ؤدي إىل أقصى درجة ممكنة من التعلم بأفضل الطرق والذي ي
.16مع النتيجة على أكرب قدر من املكاسب الرتبوية األخرى

سلوبو االو الطريقةالمدخل.2

عالقة هرمية أّن اسلوب هو شرح من يفسلوبو االو الطريقةاملدخل
عن من االفرتاضاتالطريقة وطريقة هي شرحة من املدخل. املدخل جمموعة 

أواالعتقادفإن املدخل هووالتعلم اللغة. لذلكتعليم اللغة اللغة و طبيعة
تعتربافرتاض أنوجهات النظر عنطبيعة اللغة, و حقيقته املدخل هوالفلسفية

العامة أن يثبت, وكذلك املدخل احلقيقةال حتتاج إىلالعامة اليتاحلقيقةنظريا
مهارة بعدها.بعد ذلكما نسمع و ما نقول و الكتابةمطلقة. كمثل اللغة هي

المكاننفساللغة و األعالم،في دالمنجلویس معلوف،  13

14 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Loc. Cit
15 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm.

82.
المكاننفس،أسالیب تدریس اللغة العربیة،محمد علي الخولي،16
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بانتظام و غرياملادة التعليميةعرضمقرتنخطة شاملةي الطريقة ه
:فهيطرق تدريس اللغة العربيةو بناء على املدخل. أما متضاربة

طريقة املباشرة.1
بلغة أجنبية. و تدرسيقدمي الدرساملباشرالطريقة املباشرة هي املعلم

رح معىن كليمة او مجلة بصورة او النمذجة.لش
طريقة الطبعية.2

الكثري من أوجه التشابه مع الطريقة مباشر ولكن الطريقة الطريقة الطبعية 
ملعرفة.إىل الطبيعةجلبتاملباشر الطالب 

السيكولوجيةطريقة.3
هذهويستند الطريقة املباشرة. أن تفعل شيئا معأيضاالطريقة هلاهذه

على مراقبة العقلية و رابطة العقل.الطريقة 
لفظيةالطريقة.4

كاملعتاد. هجاءالالتدوين الصويت لفظية هي مادة درسا كتب يف الطريقة
مسعت وقرأت.ماافتعالإنشاءباحلث والدروسقواعد اللغةتدرس

طريقة القراءة.5
مدة الدرسة مكّوو من خمطوطات قصرية و املخطوطة يسبقه قائمة من 

تدرس معنها من خالل العالقة يف مجل والرتمجة أو الصور.الكلمات 
طريقة القواعد.6

طريقة القواعد تقول وتعترب معرفة قواعد اللغة أمهية من مهاراتا لستخدامها, 
خصائص هذه الطريقة هي حتفيظ القواعد النحوية و كلمات معينة.

طريقة الرتمجة.7
ة ترمجة قراءات, اّول هذه طريقة الرتمجة ويستخدم أسلوب الرتمجة ألنشط

الّلغة األجنبية اىل اللغة إندونيسيا.من
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طريقة القواعد و الرتمجة.8
هذه الطريقة هي الطريقة مزجية من طريقة القواعد و طريقة الرتمجة. 

طريقة اإلنتقائية.9
هذه الطريقة يف التدريس باستخدام مزيج من العناصر الواردة يف الطريقة 

ة النحوي. تدرس املهارات اللغوية وفقا للرتتيب: مهارة املباشرة والطريقة الرتمج
الكالم, مهارة الكتابة و مهارة القراءة. 

أمهية طرائق التدريس يف العملية الرتبوية :
من الضروري جدًا لكل مهتم بالتدريس أن يتعرف على طرائق التدريس 

ا حم ، الذي املعلموتعد سالحور االرتكاز ألي تدريس فعال،العامة واخلاصة أل
له ، وكذلك على كآثار هامة على املوقف التدريسييستعني به يف عمله ، وهلا 

. ومهما كانت غزارة املادة العلمية لدى املعلم فلن يكون النجاح التعلم ، ونتائجه
حليفة إذا مل ميلك الطريقة التدريسية الناجحة ، ويعد الرتبويني الطريقة التدريسية 

مبفهومه الواسع .من عناصر املنهج 
األسلوب هو التنفيذ، والذي حيدث يف الفصول الدراسية لتحقيق هدف 
التدريس. جيب أن أساليب يتفق مع الطرق، وبالتايل جيب أن ال يكون خمالفا 

مدخل.
عليميةالتةقيطر .3

التعريف.أ
الطريقة هي علم الذي يدرس بكيفية مأخوذ لتحقيق الغرض باالنتائج الفعال 

17وكفاء.

حيث قال : " Manajemen BerbasisSekolahومما شرح مليسا ىف كتابه "
الطريقة هي علم يعرف به كيفية اجراء عملية التعليم ليحصل على اهلدف 

17 Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar. Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab.
(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1992.) hal 1
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ا النتائج التعلمية لدى التالميذ،وطريقة ىف معناها  املنشود ىف التعليم، ولتتحقق 
ا املعلم لتوصيل ال علوم واملعلومات إىل العملى هي اخلطوات الىت يستعني 

ا املعلم ىف الفصل،  التالميذ الذين اتبعوا واشرتكوا ىف عملية التعليم، الىت قام 
ولذلك البد على املعلم أن يكون استوعب الطريقة املناسبة باملادة املدروسة 
املقررة ىف املنهج. واستيعاب املعلم على الطريقة املناسبة سيسهل عليه اختيار 

18لمية املستخدمة ىف اجراء عملية التعليم.الوسائل التع

ليستطيعوا التعلم جيدا كما نقله الطالبالتدريس هو عملية مساعدةو 
19أسيف هرماوان.

قال عبد الرازق إن طريقة التدريس هي درجة أما طريقة التدريس، كما و
خطوط الربامج الكلية املتعلقة خبطوات إلقاء املادة ترتيبا غري متعارضة 

20باملدخل.

وقال أوىل النوحى ىف كتاب طريقة أعظم الفعالية ىف تعليم اللغة العربية أن 
ا لتقدمي مواد الدراسة  طريقة التعليم مكونات الطرق واخلطوات والنظام املرورة 

21ىف عملية التعلم والتعليم.

أن طريقة التدريس هي على التعاريف السابقة, فاستخلص الباحثءً بنا
وات مرتبة لتقدمي مادة الدراسة ىف عملية التعلم والتعليم لنيل طريقة وخط

األهداف املقررة.
إختيار الطريقة .ب

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

18Uli، Nuha. op. cit hal. 157-159
19Acep Hermawan.op.cit., hlm.32.
20Zulkifli.. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Pekanbaru:Zanafa Publishing.2011),

hlm.6.
21Acep Hermawan.op.cit., hlm.168.
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الغرض الرتبية , ينبغى للمعلم ان يفهم عن الغرض الرتبية فهما الذي .1
التعليم .يتوصل ىف النشاط 

الطبيعة التالميذ , ينبغى للمعلم ان يفهم اخلالف الطبيعة التالميذ فهما .2
إما من اإلجتماعى , و الذكاء , و الطبيعة , و النفسى او األحيائي .

احلالة التعليم , ينبغى للمعلم ان خيرتع احلال املتفرقة ىف كل أيام  ..3
تفرقة بني املؤسسة الرتبية تكون الوسيلة و اللوازم التمهيدية , الوسيلة امل.4

بااحلساب للمعلم ىف اختيار الطريقة .
املعلم , ينبغى للمعلم ان يهتم قواعد العامة ىف تبليغ التعليم و بينها .5

22قواعد من السهل إىل الصعب و من البسيط إىل املشكل و غريه .

كفاية او ال الوقت املعد , مشكلة الوقت مهمة أيضا , ليعلم الوقتها ,  .6
ىف بالغة املادة بااستعمال الطريقة .

أنواع طرق التدريس..ج
الطريقة أمر مهم ىف عملية التعليم. أهداف التدريس غري حمصولة عليها 
بدون استيعاب الطريقة. ويقال أن إذا كان املدرس يستوعب الطرق فيسهل عليه 

الدراسية. ووجود الطريقة يساعد اختيار الطريقة املناسبة بأحوال الطالب واملادة 
23الوصول إىل أهداف التعلم جيدا.

كانت طرق تدريس اللغة العربية متنوعة. وقال ولليام فرانسيس أن أنواع 
طرق التدريس هي الطريقة املباشرة والنفسية واللفظية وطريقة القراءة واملفردات 

يقة اللغة املراقبة واحملاكاة والرتمجة والوحدة ومفردات الرتمجة وإنتقائية والوحدة وطر 
ة وثنائي اللغة. والتقليد واملمارسة النظرية واملشا

22 Uli Nuha. op.cit,اhal. 165-168
23Acep Hermawan.Loc.Cit



12

وىف كتاب طرق تدريس اللغة العربية, قدم ذوالكفل أنواع طرق تدريس اللغة 
العربية, منها طريقة القواعد والرتمجة والطريقة املباشرة والسمعية الشفوية 

24املدخل املواصلي والصامتة والقراءة.واالنتقائية واالستقرائية والقياسية و 

25تقليد والحفظالطريقة .4

mimmicry nأمحد إزان أن هذه الطريقة اصلها من لغة اإلجنلزيا قال

memorization و مميزة من هذه الطريقة هي ينطق املدرس . حفطيعين تقليد و
مث يقلد الطالب عن نطق املفردات مرة او ثالث مرات حىت يسهل املفردات 

26الطالب لذكر تلك املفردات. 

أن عملية التعليم من هذه الطريقة :
ينطق املدرس املفردات.1
يقلد الطالب عن نطق املفردات مرة او ثالث مرات. .2
مث بعد ذلك, اذا إستيعاب الطالب عن تلك املفردات فينتقل املدرس اىل .3

27مفردات أخرى. 

اللعبة اللغوية التربوية.5
غة العربية لكي يعطي جماال واسعا لُيستخدم اصطالحا "األلعاب" يف تعليم ال

نشطة الفصلية، و لتزويد املعلم و الطالب بوسيلة ممتعة و موشقة للتدريب األيف 
.28عناصر اللغة، وتوفري احلوافز لتنمية املهارات اللغوية املختلفةعلى 

24Zulkifli.op.cit., hlm.9-95.
م) ص. 1985(مكة املكرمة : جامعة أم القرى، دليل عمل يف اعداد املواد التعلمية لربامج تعليم العربية،رشدي أمحد طعيمة، 25

158
26 Ulin Nuha, op.cit., hlm. 215
27 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung, Humaniora:2004)

Hlm102
.12(الرياض: دار املريح)، ص. األلعاب اللغوي يف تعليم اللغات األجنبية، ناصف مصطفى عبد العزيز، 28
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لراحة القلوب العملهيةجاء يف معجم اللغة اإلندوسية الكبري معىن اللعبو 
يب و نيلور رمحوات، 29و بغري األدواتاألدوات املعينة أباستختدام  . وعند فتح ا

.30ملهارة املعينة بطريقة ممتعةأو النشاط الذي يهدفه إجياد االعملهي ةإن اللعب
توجد صفتان يف اللعبة مها احلكم الواضح الذي البد أن يُفعل الالعب و األهداف 

اليت ال بد أن تتم الالعب.
. 31املهارة اللغويةذ الراحة وألخاوظيفتهيتاأللعلب اليهةاللغويةأما اللعب

و إلجياد الراحةيف تعليم اللغة العربية. غرض اللعبة اللغوية فيدةاللعبة اللغوية م
وحة املهارة اللغوية. اللعبة اللغوية تستطيع أن خترج الطاقة املوجودة كاملًة، ألن الر 

التسابقية مازال مغروسة لدي الطالب.
يب و نيلور رمحوات، إن اللعبة العمل الذي ال يؤدي باجلد . 32وعند فتح ا

و قال فتح .33اللغوية هي األلعاب اليت وظيفتها ألخد املهارة اللغويةأما اللعبة
يب أيض أن اللعبة اللغوية هدفها لتنال فرًحا و تدّرب املهارات اللغوية اا

(اإلستماع و الكالم و القراءة و الكتابة و األدب) و ُمكّونة اللغة العربية(املفردة و 
35.الطالب لفتح اإلتصال اإلجتماعيمن فوائد اللعبة مساعدة 34.القواعد)

)Naik Tangga"صعود السلم" (لعبة .6
ليسبقوا يف حبث املفردات حىت عبة لتدريب قدرة الطالب اللههدف هذيو 

يستطيع الطالب ان يصعد السّلم مع املفردات اجلديدة و يستمر الطالب
ا .36تسلسالباستخدام حرفها األخري كاحلرف األول 37يلي:ما فيأما خطوا

29Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,op.cit, hlm. 543.
30 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, op . cit, hlm. 26.
31 Fathul Mujib, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab (2),

(Yogyakarta: Diva Press, 2012), hlm. 39.
32 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Loc.Cit
33Fathul Mujib, Op.Cit, hlm. 32
34 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Op. Cit, hlm. 32-33
35 Paul Fleisher, 100+ Permainan, terj. (Jakarta: Indeks, 2013), hlm. vii
36 Fatul mujib Dan nailur Rahmawati, Loc.Cit, hlm.113
37 Ibid
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موعة األوىلأعضاء.إىل عدة فرقطالبالدرسيوزع امل.1 عددمتساويا يفمن ا
موعات األخرىمن .عشرة أشخاصتتكون منكل جمموعة.مثال،ا

"أ" السبورةيف السبورة.املفرداتكتابة لإىل األمامأعضاء الفريقمناحد.2

موعةيشغلها موعة "ب"السبورة و" أ "،ا ."ب"يشغلها ا
املدرسأعطى و . 10-1األرقاماستخدامإىل)Aba-Aba(األمراملدرسأعطى.3

يبدأمث، ، مثال احلرف "أ" او "ب"حبرف معنياليت تبدأاألوىلاملفردات القاعدة 
الطالب اإلجابة

موعةجيب على كل.4 ايةمث يستمر.املفرداتلكتابةيشاركعضو يف ا من 
.السابقالسلميفاملفردات

املفرداتمن خالل كتابةأعلى السلمللوصول اىلكل جمموعة تسابق.5
.املناسبةو الصحيحة

.سلمالإىل أعلىما يصلإذا كان هناكاللعبةوقف.6
.مل تنتهستكمالإلللفريقوالسماح. جمموعةسرع ألالتصفيق.7

:هيهذه اللعبةمزايا أما بالنسبة لل
يف التعلمالطالبنشاطأن تزيد منميكن 1.

املفرداتالطالبإضافة. 2
درسمع املكان قد تعاملالدروس اليتلتكرارهي فعالة جداهذه اللعبة.  3
38للعبوسهلة، جدا واقتصاديةعملييهه اللعبةهذ. 4

استيعاب المفردات.7
التعريف.أ

املتعلق باللغة استيعاب املفردات هو عملية إجراءة اإلنسان. واملعىن 
. لذا، إن 40واملفردات هي كلمات39العربية أن املرء يستطيع أن يستخدم اللغة.

38 http://solikin11, Blogspot,in/2012/05/Media-Pembelajaran-dengan-Naik-Tangga,html,
Diakses Pada 13-03- 2015
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استيعاب املفردات قدرة املرء على استخدام املفردات العربية يف تركيب اجلملة 
لالتصال.

أهداف تعليم المفردات.ب
41ومن األهداف الرئيسية ىف تعليم مفردات اللغة العربية فهي فيما تلى :

لتعريف املفردات اجلديدة لدى الطالب سواء كانت من القراءة أم من الفهم .1
املسموع.

لتمرين الطالب ىف نطق املفردات صحيحة وجيدة حىت يكونوا ماهرين ىف .2
التكلم والقراءة.

لتمرين الطالب ىف فهم معاىن املفردات سواء كانت لفظية أم تركيبية أو ىف .3
املفهومية والقواعد).اجلملة املعينة (معىن 

املفردات ىف التكلم والكتابة جيدا.ذكروليستطيع الطالب أن ي.4
تعليم المفردات. الخطواتج

ا يف تعليم  :42فهي فيما يلىاملفرداتاخلطوات املهتمة 
مساع املفردات.1

اعطاء الفرصة للطالب ليستمعوا املفردات الىت قاهلا املدرس لفظة واحدة 
استوعب الطالب عناصر أصوات املفردات فيستطيع الطالب أن أو مجلة. وإذا 

يستوعبوها جيدا بالتكرار أو ثالث مرات.هذا االستماع مهم جدا ألن 
األخطاء ىف النطق والكتابة.

نطق املفردات.2

39 W J S Pourdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka 1999, .ص
529

40 A.W Munawir, Kamus Al-Munawir, Op.Cit, hlm 1043
41 Abdul Hamid, Loc.Cit,.Hlm.33
42Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang: Misykat, 2009,

hlm. 122-126.
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نطق املفردات اجلديدة يساعد الطالب ليذكروها ىف وقت طويل. البد 
ى الطالب ألن أخطاء النطق للمدرس أن يهتم بتصحيح نطق كل املفردات لد

يسبب األخطاء ىف الكتابة.
43، فيما يلى:إجياد معىن املفرداتيف اخلطوات. و أما إجياد معىن املفردات.3

تقدمي املفردات املعلمة مباشرة. املثل: يقّدم املعلم املكتب فيقول -أ
"َمْكَتٌب".

تقدمي املصغر من املفردات املعلمة.- ب
املعلمة، مثال، إن كان املدرس يريد أن يعلم إعطاء الصورة عن املفردات - 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، إن كان الطالب مل يفهموا املفردات املعلمة باستخدام اخلطوات السا-ط

فتلك املفردات يرتمجها املدرس إىل اللغة األم.
قراءة املفردات.4

ا ويفهمون معانىها  وبعدما استمع الطالب املفردات اجلديدة وينطقو
فيكتبها املدرس على السبورة. وبعد ذلك, أعطى املدرس فرصة إىل الطالب 

ق. إلجتناب أخطاء النططالبليقرؤوها جهرية. مث يصحح املدرس قراءة ال
ألن إذا ال يصححها املدرس فسيقرؤوها قراءة خطيئة ىف وقت طويل. 

كتابة املفردات.5

43 Abdul Hamid, Op,Cit, hlm. 34-35
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إذا أمر املدرس الطالب بكتابة مفردات يتعلمها الطالب فتساعدهم ىف 
م عما كتبها املدرس على السبورة. ا. يكتب الطالب على كراسا استيعا

تركيب اجلملة..6
القسم األخر ىف تعليم املفردات هو باستخدام املفردات اجلديدة ىف 
اجلملة سواء كانت لسانية أو كتابية. املدرس يعطى األمثلة إىل الطالب مث 
يكتبون مثل ما كتبها املدرس. هذا التدريب يساعد الطالب ىف فهم معاىن 

املفردات.   
.املفرداتكتابةيعىن من  خامسةستخدمها الباحث خطوة واخلطوة الىت ي

وينبغى للمدرس أن يعد املفردات املطابقة للطالب، فألجل ذلك ينبغى للمدرس 
وأما املبادئ املستخدمة يف تعليم 44أن يعتمد على املبادئ واملعيار الواضح.

45املفردات إىل املتعلم غري العرب فهي فيما يلى:

تفضل الكلمة شائعة االستخدام التواتر: اختيار املفردات الىت كثر استخدامها..1
على غريها، مادامت متفقة معهايف املعىن. تستشار فيها قوائم املفردات اليت 

أجرت حصرا للكلمات املستعملة و بينت معدل تكرار كل منها.
التوزع: اختيار املفردات الىت كثر استخدامها يف بالد العرب أى ليس يف بعض .2

بالد العرب فقط.
يار الكلمة اخلاصة املفيدة أي الكلمات املستخدمة يف الناحيات املتاحية : اخت.3

اخلاصة.تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدها حني يطلبها. واليت 
تؤدي له معىن حمددا. و يقاس هذا بسؤال الناس عن الكلمات اليت 

ا يف جماالت معينة. يستخدمو

44 Abdul Hamid dkk, PembelajaranBahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi,
dan Media (Malang: UIN-Malang Press, 2008) , H. 61

45 196-195. ص المرجع السابقرشدي أحمد ، 
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وترك الكلمة النادرة. تفضل الكلمة األلفة: اختيار الكلمة األليفة واملشهورة، .4
اليت تكون مألوفة عند األفراد على الكلمة املهجورة نادرة االستخدام.  

كاستخدام مفردة "الشمس والذكاء" وهلما نفس املعىن.
طي عدة جماالت يف وقت واحد على تلك اليت عالشمول: تفضل الكلمة اليت ت.5

واملنزل، كلمة "البيت" أعم من  ال ختدم إال جماالت حمدودة. املثال : البيت 
م الدراس ا فروق ال  يفيكلمة "املنزل". و كانت بينهما فروق دقيقة إال أ

االت. و  املستويات املبتدئة خاصة.إن كلمة ((بيت)) تغطي عددا أكرب من ا
لننظر يف هذه االستخدامات: بيتنا، بيت اهللا، بيت اإلبرة (البوصلة)، بيت 

قصيد،...اخل.العنكبوت، بيت ال
األمهية : اختيار الكلمة الىت حيتاج إليها الطالب. تفضل الكلمة اليت تشيع .6

حاجة معينة عند الدارس على تلك الكلمة العامة اليت قد ال حيتاجها أو 
حيتاجها قليال.

ارنة بلغة أخرى. تفضل العروبة : اختيار الكلمات العربية ولو كانت فيه املق.7
46ريها.مثال، اهلاتف و التلفون أو املذياع وراديو.الكلمة العربية على غ

:وأما مؤشرات استيعاب املفردات فهي فيما يلى
يقدر الطالب على ترمجة املفردات جيدة.1
يقدر الطالب على النطق وكتابة املفردات.2
47يقدر الطالب على استخدام املفردات داخل اجلملة..3

48العرب فيما يلى:هناك إشارة عامة مرتبطة بتعليم املفردات لغري 

عدد املفردات.1

46Ibid
47Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-MALIKI

Press, 2011), hlm. 60
48Syaiful Mustofa, Op.Cit, Hlm. 77
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وأما عدد املفردات املتعلمة لغري العرب سبعمائة ومخسون مفردة 
حىت آالف املفردات للمرحلة األوىل، وآالف املفردات حىت ألف ومخسمائة 
مفردة ملرحلة املتقدمني و ألف ومخسمائة مفردة حىت مائتا املفردات للمرحلة 

ا املفردات حىت مائتان ومخسمائة املفردات العالية. وهناك رأي أخر أن مائت
م ماهرون ىف تركيب اجلملة واستخدام  للمرحلة االبتدائية بالشروط أ

49املعجم.

قائمة املفردات.2
أحيانا أن بعض الطالب حيفظون املفردات وترمجتها ولكن املدرس 
ينحرف ىف تعليم درس املفردات، مثال أنه يكتب مجيع املفردات على 

داخل القائمة مث يعلمها واحدة فواحدة. وهذه الطريقة غري جيدة السبورة 
ا تثقل الطالب وتصعب املدرس. والكيفية املثلى ىف تعليم املفردات   أل

50كتابتها واحدة فواحدة مث تبيني معانيها مث التمرين ىف استخدامها.

المفهوم اإلجرائي. ب
األنشطة التمهيدية.1

عن اإلستعداد الطالب يف التعلُّمدرساملسأل )1

الىت سيتعلمها الطالباملادة املدرسيبني)2
األنشطة األساسية.2

كما يلي :يف تنفيذ األنشطة األساسيةاخلطوات 
امكرر يطلب املدرس على الطالب حفظ املفردات .1
اشرةالطالب مماراسة مبعلى يطلب املدرس.2

49Abdul Hamid, dkk. Op.Cit, hlm. 167
50.Syaiful Mustofa, Op,.Cit, hlm. 78
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موعة األوىلمنأعضاء.إىل عدة فرقطالبالدرسيوزع امل.3 متساويا ا
موعات األخرىمنعدديف عشرة تتكون منكل جمموعة. مثال،ا

.أشخاص
.يكتب املدرس صورة السلم يف السبورة.4
رف "أ" مثله حبمعني، حبرف اليت تبدأاألوىلاملفردة القاعدةاملدرسيعطي.5

.الطالب اإلجابةيبدأمث، او "ب"
ايةيطلب الطالب لكتابة املفردات يف السبورة  .6 السلميفاملفرداتمن 

.تسلسالالسابق
يطلب الطالب ليسبقون للوصول اىل أعلى السلم من خالل كتابة .7

.املفردات الصحيحة واملناسبة
األنشطة اخلامتة.3

يقوم املدرس التقومي على الطالب)1
الدراسة السابقة.ج

مستخدم كاملقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية الدراسة السابقة هي حبث 
يشابه هذا البحث أحد ولتأكيد البحث الذى قام به الباحث. وأما الدراسة السابقة

للغة العربية. إمسه امحد خمروس حتت املوضع " فعالية الطالب من قسم التدرس ا
بية يف شبه جتري(دراسةاستيعاب املفردات اسرتاتيجية لعبة بطاقة الرباعية لرتقية

".)املِشيسوارة ليمبنج الدينيةاملتوسطة املدرسة
فعالية اسرتاتيجية لعبة وحاصلة االختبار التجرييب يف هذا البحث هو أن 

املِشيسوارة الدينيةاملتوسطة ، يف مدرسةاستيعاب املفرداتلرتقيةبطاقة الرباعية
يوجد النتإج جيد جدا.الصف الثاينليمبنج



21

احلفظتقليد و الطريقةفعالية استخداموالبحث الذى يبحث عنه الباحث 
Naik("صُعود السّلم" لعبة باستعمال Tangga( لرتقية استيعاب املفردات العربية

يشبه حبثي و البحثه و .املتوسطة الدينية "حسنة" بكنبارويف املدرسة طالبالىلد
و هذا البحث يعين ةث املوجوداحبو أما فرق بني األ.استيعاب املفرداتسواء لرتقية 

Naik("صُعود السّلم" لعبة باستعمالاحلفظتقليد و الطريقةيرّكز الباحث يف 

Tangga(هذا البحث مل يقم أحد بالبحث من ، تيعاب املفردات العربيةلرتقية اس
.قبل

وض البحثفر . د
الفرضية إجابة مؤقتة تكوين مشكلة البحث.

Ha:صعود السّلملعبة "باستعمال التقليد واحلفظ طريقة استخدام) "Naik

Tangga(طالب يف املدرسة التيعاب املفردات العربية لدى لرتقية اسفعال
.بكنباروالدينية حسنةاملتوسطة 

Ho:صعود السّلملعبة "التقليد واحلفظ باستعمال طريقة استخدام) "Naik

Tangga(طالب يف اللدى ستيعاب املفردات العربيةلرتقية اغري فعال
.بكنباروالدينية حسنةاملتوسطة املدرسة 


