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الفصل الثانى
اإلطار النظري

المفهوم النظري.أ
الفعالية.1

مصدر كلمة "فّعال" وأمثلة الفعاليةالفعالية مدى احلاصلة املطلوبة. 
15املبالغة مبعىن الفعايل.

16على اهلدف.ومعىن الفعالية مطابقة، نافعة ومساعدة للحصول

والفعالية مرتبطة بتنفيذ الربنامج (الواجبة الرئيسية) احلصول على اهلدف، 
17مطابقة الوقت ووجود مسامهة املشرتكني.

الفّعال، ال بد من توفر شروط عديدة منها ما يتحقق تعليم اللغوية و 
18يلى:

على املعلم أن يعرف كيف يعلم..أ
كل ىف الصف.صوت املعلم جيب أن يكون واضحا يسمعه  .ب
على املعلم أن حيضر درسه قبل دخوله غرفة الصف..ج
املخلص و اجلوائز طالبه باملديح ال بد للمعلم من أن يشجع .د

املعنوية و املادية ليجذبـهم إليه و إىل درسه لتشويــــقهم.
على املعلم أن يرعى الفروق الفردية بني طالبه..ه
غريها.على املعلم أن يكون عادال مع مجيع طالبه، و.و

15 Atabik Ali, Kamus Bahasa Arab Kontemporer Al-Ashri, (Yogyakarta: Multi Karya
Grafik, 2003) hlm. 1399

16 Tim Pustaka Agung Harapan, Op.Cit, hlm. 117
17 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm.

82
62-61، املرجع السابق، ص. زين العارفني18
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التدريسطريقة.2
مفهوم الطريقة.أ

الطريقة لغة كيفية (حمبني شاه مبا نقله أوىل النوحي) ومعناها العام  
19كيفية مستخدمة ألداء النشاط باستخدام الواقع واملفهوم منتظما.

والطريقة عند أجيف هريماوان خطوات عامة عن تطبيق النظريات 
20املتضمنة ىف املدخل اخلاص.

عند ذى الكفل كيفية مستخدمة لتحقيق اخلطة املصممة والطريقة 
21داخل النشاط الواقع والتطبيقي للحصول على هدف التعليم.

ومن البيان السابق أن الطريقة مكونات اخلطوات ىف أداء األنشطة 
على حسب النظريات للحصول على اهلدف املقرر.

هو إيصال املعلم العلم و املعرفة إىل ىو التعليم مبعنىاه االصطالح
أذهان الطالب، بطريقة قويـمة، وهي الطريقة اإلقتصادية الىت توفر لكل 
من املعلم و املتعلم الوقت و اجلهد ىف سبـــيل احلصول على العلم و املعرفة، 

22فالتعلم أركان أربعة هى: املعلم و املتعلم و املــــادة و الطريقة.

حبر الدين مبا نقله أجيف هريماوان عملية تساعد والتعليم عند
23الطالب للحصول على التعلم احلسن.

19 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA
press, 2012), Hlm. 159

20 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2011). Hlm. 168

21 Zulkifli. Op.Cit. Hlm. 6
)، ص. 1983القاهرة، :( دار املعارف، التوجيه فى تدريس اللغة العربيةحممد على السمان22

12
23Acep Hermawan, Op.Cit , Hlm. 32



10

وطريقة التدريس عند عبد الرزاق مبا نقله أجيف هريماوان درجة 
ا  خطة الربنامج الشاملة املرتبطة خبطوات تقدمي املادة الدراسية من حيث أ

24غري متعارضة ومتناقضة باملدخل.

د أوىل النوحي كيفية، خطة ونظام مرور به وطريقة التدريس عن
25لتقدمي مواد الدرس عند أداء عملية التعلم والتعليم.

بناء على األراء السابقة أن طريقة التدريس كيفيات أو خطوات 
مصممة لتقدمي املواد الدراسية عند أداء عملية التعلم والتعليم للحصول 

على األهداف املقررة.

أنواع طرق التدريس.ب
طريقة شيئ ضروري ىف عملية التعلم والتعليم. ألن اهلدف ال

علىاملطلوب غري متوازن بدون طريقة التدريس. وكلما استوعب املدرس
طريقة التدريس تيسر له ىف اختيار الطريقة املطابقة باحلالة واملادة الدراسية. 

ه مبا نقلWilliam Francisوطرق تدريس اللغة العربية كثرية جدا كما قال 
منها الطريقة املباشرة، الطريقة السكولوجية، الطريقة 26أوىل النوحي.

الصوتية، طريقة القواعد، طريقة الرتمجة، طريقة القواعد والرتمجة، الطريقة 
االنتقائية، طريقة الوحدة، طريقة املراقبة اللغوية، طريقة التقليد واحلفظ، 

الطريقة النظرية والتطبيقية وطريقة ثانئ اللغة.

اللغويةاملراقبةطريقة .ج

24 Ibid, Hlm. 168
25 Ulin Nuha. Op.Cit. Hlm.159
26 Ibid, Hlm. 169-220
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مستخدمة لتعليم املفردات الوفرية، طريقةطريقة املراقبة اللغوية هي 
طريقةوهذه الطريقة تسمى أساليب الكلمة واملصطلحات اجليدة.

وكيفية تقدمي املادة الدراسية ىف هذه الطريقة تعليم املفردات . التبسيط
الكثرية، أساليب الكلمات واملصطلحات املبسطة. وخاصية الطريقة املراقبة 
اللغوية الفائقة وجود احلدود على املفردات وأساليب الكلمة املعلمة. ومن 

لة مث ة من البسيطة مث السهسابق يعرف أن عملية التعليم مبدؤ البيان ال
27املعقدة.

وأما خصائص هذه الطريقة فهي فيما يلى :
يعتمد على تردد الكلمة ةوأما قيد املادة الدراسية املستخدم.1

ا تعتمد على الكلمات املعلمة. وفائد
ميكن اجلسم أو بالصور الىتأعضاءعلم حبركةواملعىن اللغوي ي.2

مراقبتها
28كل تعليم اللغة.التمرين الشفوي والتمرين الكتايب يعلمان عند.3

تقدمي املادة الدراسية على حسب يصممينبغى للمدرس أن 
سكولوجي الطالب ألن جناح التعليم يتعلق باملادة الدراسية الىت أعدها 

ة من السهلةؤ وبداية التدريس مبدعطى املعىن اخلاص.ياملدرس جيدة حىت 
مث املعقدة، مثال يف استخدام املفردات، وتلك املفردات ميكن تصنيفها من 

ات املوجودة حول بيئة خالل كلمة اإلسم مبا استوعبه املتعلم أو عن املفرد
كن أن تقدم من خالل استخدام الوسيلة كالصورة أو من مياملتعلم. و 

يعاب عن استاستخدام كلمة األفعال. وبعد ذلك يعلم املدرس املتعلم 

27 Ibid, hlm. 214-215
28 Ibid, hlm. 214-215
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حىت الكلمة املعقدة. (وبالرغم عن كلمة  لسهلةأساليب الكلمة ا
29.كاملة)

وأما خطوات تعليم هذه الطريقة فهي فيما يلي :
يعلمها إىل الطالب.ذياملدرس الكلمة و أساليب اجلملة الادعدإ.1
الكلمة (فعل بالنظر الفرق ايعرض املدرس الكلمة اليت استعداده.2

أو  إسم)
داخل اجلملة اليت يقدمها.كلمةإستخدام ال.3
و ليس بعبارة أخرىواحدةكلمةتبادل  .4

املثل :
يشرب أندي العصري-
يشرب أندي القهوة-
يشرب أندي الشاي-
يشرب أندي اجلليد-
يشرب أندي احلليب-
30يكرر املدرس الضرورة..5

وأما مزايا طريقة املراقبة اللغوية فهي فيما يلي :

29 Ahmad Izzan, Op.Cit., Hlm 109 110-
30 http://sarwoediblogspot.blogspot.com/2014/11/metode-pengontrolan-bahasa-

language.html
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إن هذه الطريقة سهلة يف قبوهلا، ألن املادة الدراسية املعرضة تعتمد على .1
ترتيب استيعاب املفردات وأسلوب الكلمة من الكلمة البسيطة إىل الكلمة 

املعقدة. 
م الطالب يف تعلشجعيع أن يعاب املفردات و أسلوب الكلمة يستطياست.2

اللغة األجنبية إىل اللغة اليومية.
هذه الطريقة متحركة ونسبية ألن التعليم يف هذه الطريقة عملية التعليم يف.3

تم بقدر كل طالب على حفظ املفردات.

وأما عيوب هذه الطريقة فهي فيما يلي :
ومثالية هذه الطريقة خاصة ملرحلة املبتدئني ( الطالب الذين ال يتعلمون .1

اللغة العربية من قبل).
ريف املفردات وصناعة عخالل تو تعليم املفردات يف هذه الطريقة من .2

بل فاسدة عند ةىت يصبح نطق لغة الطالب غري مكملأسلوب الكلمة ح
الكتابة ونطق اللغة.

ذه الطريقة لفظي.3 والتعليم 
31تصال مرتقية باستخدام هذه الطريقة.و قدرة الطالب على اال.4

المتضاداتلعبة.3
مفهوم اللعبة اللغوية)1

تعليم اللغة، لكي يعطى جماال يستخدم اصطالح (األلعاب) ىف 
واسعا ىف األنشطة الفصلية، لتزويد املعلم و الدارس بوسيلة ممتعة ومشوقة 

31 Ahmad Izzan, Op. Cit., hlm. 110
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للتدريب على عناصر اللغة، و توفري احلوافز لتنمية املهارات اللغوية 
32املختلفة.

يب وأصدقائه حالة خاصة من حيث  واللعبة اللغوية عند فتح ا
33عملية اللعبة.أن املرء يطلب عن السرور من

اللعبة اللغوية عند ناصف مصطفى كما نقله عبد الوهاب رشدي 
ا ىف عملية تعليم اللغة العربية. واللعبة اللغوية  وسيلة جديدة مستفادة 

إحدى خيارات املساعدة والوسيلة لقلة صعبة التعلم. 
وعملية تعليم اللغة حتتاج إىل احملاوالت اجلدية، وهذه حماولة ىف 
بناء العادة اجلديدة لدى نفس الطالب. ينبغى للطالب أن يقوموا 

تسئم الطالب تلك العادة. وهذه املمارسةباملمارسة مرارا للحصول على
ويفشلون فيها. ولذا أن اللعبة اللغوية وسيلة فعالة ملساعدة الطالب ىف 
احلصول على اهلدف املرجو. وهناك عدة األلعاب اللغوية املستخدمة لرتقية 

.اتضادتاستيعاب املفردات منها لعبة امل
اهلدف)2

ة وزيادة املفردة اجلديدة معرفالطالب  ن مرّ اىل دفهذه اللعبة و
وإىل تقوية الذاكرة عن املفردة املتعلمة.ااضادتوموترمجتها و اجلملة

كيفية تنفيذ اللعبة)3
يشاغب املدرس الورقة الىت تشمل على املفردة فيوزعها ولكل طالب .أ

بطاقة واحدة.
تلك املفردةاتضادتيأمر املدرس الطالب باكتشاف م.ب
ااضادتاملدرس الطالب جلمع املفردات على حسب ميأمر.ج

12) ص. : دار املريح الرياض(األلعاب اللغوية فى تعليم اللغات األجنبية، ناصف مصطفى عبد العزيز، 32
33 Khalilullah, Op. Cit, hal. 49
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، وبالتاىل جيمعون تلك هاونطقاملفردات فظ يأمر املدرس الطالب حب.د
34البطاقة مث اخلطوة التالية أداء اللغز باستخدام تلك املفردات.

استيعاب المفردات.4
املفرداتاستيعابمفهوم.أ

استوعب، بزياد ثالثة –اوعب –استيعاب من كلمة وعب 
حروف أي اخذه أمجع، تقول اوعب القوم : خرجوا كلهم إىل الغزو. و 

يبق ببالدهم منهم احد، و اوعب فالن ىف ماله: اوعب القوم جالء: مل
كل مذهب، و اوعب الشئ: استأصله، و اوعب الشئ ىف ذهب ىف إنفاقه

، تعلم (capacity)كثرية منها: سعة معىنواستيعاب هلا35.كلهله فيهالشئ: ادخ
(study) ،36فهم (comprehension, grasp, full)

واملفردات عنصر لغوي ينبغى ملتعلم اللغة استيعابه للحصول على 
املهارة اللغوية. ومعىن املفردات ينقسم إىل القسمني ومها املعىن األصلي 

وهو ينقسم إىل واملعىن اإلضايف. فاملعىن األصلي ما يتضمن ىف املعجم
القسمني : املعىن احلقيقي واملعىن القياسي. واملعىن اإلضايف زيادة املعىن 
وهذا املعىن يتضمن ىف االنطباع اخلاص عاقبة صادرة من خربة مستخدم 

اللغة.
تعليم املفردات أن يتعلم الطالب نطق حروفها ليست القضية ىف 

فحسب، أو فهم معناها مستقلة فقط، أو معرفة طريقة االشتقاق منها، أو 
جمرد وصفها ىف تركيب لغوي صحيح. إن معيار الكفاءة ىف تعليم املفردات 

ن على هذا كله باإلضافة إىل شيء آخر ال هو أن يكون الطالب قادري

34 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam
Belajar Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), hlm. 124-125

1086)، ص. 1973دار املعارف، :، (مصر2ج. الوسط، المعجمابراهيم انيس واخرون، 35
1081)، ص. 1980(بريوت، مكتبة لبنان: انكلزي، -معجم اللغة العربية المعاصرة عربىفري، هانز 36
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آال وهو قدرته على أن يستخدم الكلمة املناسبة يقل عن هذا كله أمهية، 
37ىف املكان املناسب.

واملفردات العربية املعلمة للطالب اإلندونيسني تصنف إىل ثالث 
بتها فيما يلى:و نصنيفات من حيث صع

ة باللغة اإلندونيسية املثال فردات السهلة أى تلك املفردات هلاامل.1 مشا
"العلماء، كتاب وكرسي".

ة باللغة اإلندونيسية، .2 املفردات غري صعبة وبالرغم أن ليست فيها مشا
املثال "مدينة، سوق، ذهب".

املفردات الصعبة من حيث النطق والنوع، املثال "تطهر، استوىل، .3
اسطبق".

38واملفردات من حيث الوظيفة تنقسم إىل القسمني.

جم كمعىن املفردة املعجمية. ومعاىن هذه املفردات متضمنة ىف املع.1
"البيت، القلم، السيارة" وغري ذلك.

39.األشياء املهتمة باملفردة املعجمية فيما يلى

املفردات املرتادفة مثال "رأى، نظر، الحظ، شهد" ومعانيها ىف ) أ
,Melihat, Memandang"اللغة اإلندونيسية فيما يلى 

Memperhatikan, Menyaksikan"

املرتادف بل هلا املعىن األصلي املفردات الىت هلا املعىن اإلضايف ) ب
املختلف من حيث االستتخدام، مثال "مات وتويف". ومعاىن 

,Mati, Meninggal, Wafat"هذه املفردة ىف اللغة اإلندونيسسية

Tewas, Mampus"

194،  ص. سابق، المرجع الكتور رشدي أمحد طعيمةاألستاذ الد 37
38 Ahmad Fuad Effendy, Op. cit, hlm. 120
39 Ibid, hal. 120-121



17

املفردات الىت هلا معان خمتلفة، مثال "فصل" ومعىن هذه املفردة) ج
"Kelas & Musim"

ذه األشياءينبغى ملدرس اللغة أن يهت) د م 
املفردة الوظيفية. وهذه املفردات تشتمل على وظيفة واحدة كحروف .2

اجلر، األمساء املوصولة، أمساء الضمائر وغري ذلك.

40تقنيات تعليم املفردات ومعرفة معىن املفردات فهي فيما يلى.وأما.ب

استماع املفردات.1
مينح املدرس الفرصة للطالب الستماع املفردات الىت نطقها

اجلملة. إذا استمع الطالب تخلدرس إما مفردة قامت بنفسها أم دامل
تلك املفردات مرتني أو ثالث مرات فقد استوعبوا عليها. وهذا 

االستماع ضروري جدا للتباعد عن خطاء النطق والكتابة.
نطق املفردات.2

كر الطالب ملدة طويلة. ينبغى ا ذوهذا النطق يساعد قوة 
ردة نطقها الطالب لكى ال خيطؤوا عند للمدرس أن يهتم بكل مف

النطق والكتابة.
أخذ معىن املفردات.3

ال يعرفها الطالب. والبد على الىتيرتجم املدرس املفردات
املدرس أن ال يستخدم اللغة األم مرار ليحدث االتصال املباشر باللغة 

العربية.
قراءة املفردات.4

40 Ibid, hlm.122-126
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املفردات اجلديدة وبعد ان استمع ونطق وفهم الطالب معاىن 
ا جهرية. ينبغى  يكتب املدرس املفردات على السبورة مث يأمرهم بقراء
دف إىل  للمدرس أن يفتش صحة قراءة الطالب. وهذه العملية 

التباعد عن خطاء النطق.
كتابة املفردات.5

وكتابة املفردات تساعد استيعاب املفردات لدى الطالب. 
ى الكراسة من خالل تقليد ما كتبه وتلك املفردات يكتبها الطالب عل

املدرس على السبورة.
تركيب اجلملة.6

كانتملة الكاملة  اخلطوة األخرية تركيب املفردات داخل اجل
شفوية أم كتابية. وهذا التمرين يساعد تقوية قدرة الطالب على فهم 

معىن املفردات.

41املفرداتتدريس أمهية.ج

اللغة، و يف أهداف قد خيتلف خرباء تعليم اللغات يف معىن 
م يتفقون على أن تعلم املفردات متطلب أساسى  تعلمها. و مع ذلك فإ

طالب تعلم اللغة األجنبية و شرط من شروط إجابتها.تمن م
املفرداتتعليم هدف.د

يعين أن الطالب يف تعليم اللغة الثانية قادرون إن تعليم املفردات
بل هلا، أو كونه قادرا على حتديد على ترمجتها إىل اللغة األم و إجيادها مقا

معناها يف القواميس و املعاجم العربية فحسب، بل إن معيار الكفاءة يف 
على استعمال الكلمة املناسبة ملفردات هو أن يكون الطالب قادراتعليم ا

69-68، ص.املرجع السابقةزين العارفني، 41
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يف املكان املناسب، حىت يستطيع االتصال بالعربية وعدد األمناط و 
يستطيع استخدامها بكفاءة. الرتاكيب الىت يسيطر عليها، و 

42املفردات العربية فيما يلىتعليمأهدافومن 

القراءة أم ب إما من عملالتعرف عن املفردات اجلديدة للطال.1
الفهم املسموع.

لتمرين نطق املفردات جيدا وصحيحا حىت يقدروا على التكلم .2
والقراءة.

لفهم معاىن املفردات الىت قامت بنفسها أو داخل اجلملة..3
ليقدر الطالب على استخدام املفردات عند التكلم والكتابة على .4

حسب النظام الصحيح.

اإلجرائىالمفهوم.ب
:لعبة التمضادات لتنمية استيعاب الطالب على املفرداتخطوات استخدام

تمهيديةاألنشطة ال.1
.يقدم املدرس أهداف تعليم املادة) أ
.احلياة اليوميةفوائدها يف يقدم املدرس ) ب

األنشطة األساسية.2
املفردات.الطالب يشرح املدّرس مادة التعليم عن النص ويعطى ).أ
ا.قة الىت تشمل املفردات على حسب املدرس بطايعد).ب متضادا
.لطالبالىت تشمل على املفردة فيوزعهايشاغب املدرس البطاقة).ج
.تلك املفردةاتضادتيأمر املدرس الطالب باكتشاف م).د

42Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN MALIKI PRESS,
2010), Hlm. 33
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، وبالتاىل جيمعون تلك معااملفرداتو احلفظنطقبيأمر املدرس الطالب ).ه
.ةالبطاق

املفردة و الطالب ذكر واحدة، مثيأخذ بطاقةأن يأمر املدرس الطالب).و
ا . صحيحا يكتب الطالب املفردة على السبورة، إذا متضادا

وإن مل يقدر الطالب على ذكر املتضادات فلهم العقاب.).ز
داخلالكلمةوضعواجلملتركيباإلختبار (بمينح املدرس الطالب ).ح

.املطابقةالكلمةمثالاختيارو اجلملة
األنشطة اخلامتة.3

اية التعل).أ .مييلخص املدرس و الطالب الدرس معا يف 
على الطالب.التقوميبيقوم املدرس).ب

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

أما الدراسة السابقة يف هذا البحث لتأكيد البحث الذى قام به الباحث. وو
حتت املوضوع " 2011) سنة  10612003159نينينج تريانا رمحوايت (ت قام

المفردات في مادة قية استيعاب لتر )Words wall(تطبيق تقنية الكلمة الجدرية 
العالية الحكومية الواحدة اللغة العربية لدى التالميذ الصّف األول بالمدرسة 

. "لفتكاين كمبار كيري
عاب املفردات يواحلاصلة املأخوة من هذا البحث يوجد الفرق اهلام بني است

ذا تطبيق تقنية الكلمة اجلدارية و الطالب الذي ال  لدي الطالب الذي يتعلمون 
يتعلمون به.

فروض البحث.د
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باإلثبات ىف هذا ةقوم الباحثـإجابة مؤقتة من تكوين املشكلة، وتـــالفرضية 
البحث.

Ha : تنمية استيعاب الطالب لفعالةطريقة املراقبة اللغوية بلعبة املتضادات
نج طوار على املفردات  ىف مدرسة نور اإلسالم الثانوية مبركز غونو 

مبنطقة كوانتان سينجينجي.

Hoتنمية استيعاب لفعالةغري: طريقة املراقبة اللغوية بلعبة املتضادات
نج الطالب على املفردات  ىف مدرسة نور اإلسالم الثانوية مبركز غونو 

طوار مبنطقة كوانتان سينجينجي


