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الفصل الثاني
اإلطار النظري

المفهوم النظري.أ
تعريف الفعالية.1

هي اختلف الباحثون عن معىن الفعالية. جاء يف املنجد أن معىن الفعالية 
معىن ةيف معجم اللغة اإلندوسية الكبري وأما 19.فذ، املؤثر، الذي يؤدي إىل نتائجالنا

20.ةنتيجعلى الُحتَصِّلباع) و االنطئ الذي فيه تأثرية (عاقبة، أثر و أي شهي الفعالية 

وهذه إشارة إىل املعىن اللغوي لكلمة الفعالية. وعلى يد ملياسا الفعالية ُمرتَِبط
ويقصد .21من الطالبةنشيطجياد اشرتاك األإمبحصول على املنشودة و ِكفاية و 

فضلم بأيالتعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة ممكنة من التعلهوبالتعليم الفّعال
.22ق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكرب قدر من املكاسب الرتبوية األخرىالطر 

اهلدف اليت حتقيق الغاية و معيارة من تلك الرأي أّن الفّعالية هي اخلالص
الفّعالية هي مناسب اهلدف فيكون فّعالية. ألّن ّططها من قبل. إذا بلغت الغاية و خ

فعالية التعليم كما يلى : أما معيار اهلدف املنشود.بني التوقع و 
يقتدر الطالب عن منهج التعليم جيدا.1
يستطيع أن يتقن الطالب املادة يُتعلمه مناسبة يف الكتاب .2
حضور الطالب واملدرس ليؤدي التعليم النشاط.3
رتفاعاإو قيمة الطالب أنتيجة التعلم .4

.952)، ص. 1986، (دار املشرق: بريوت، املنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف،  19
20Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. ke-3,

(Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 219.
21 E. Mulyasa, loc.cit.

.31، ص. املرجع السابقعلي اخلويل،حممد22
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سلوباالو الطريقةو المدخل.2

أّن اسلوب هو شرح من عالقة هرميةيفسلوباالو الطريقةو املدخل
عن طبيعةالطريقة وطريقة هي شرحة من املدخل. املدخل جمموعة من االفرتاضات

وجهات الفلسفيةأواالعتقادفإن املدخل هووالتعلم اللغة. لذلكتعليم اللغة اللغة و 
العامة اليتاحلقيقةنظرياتعتربافرتاض أنحقيقته املدخل هوطبيعة اللغة, و النظر عن

مطلقة. كمثل اللغة ما العامة هيأن يثبت, وكذلك املدخل احلقيقةحتتاج إىلال
مهارة بعدها.بعد ذلكما نقول و الكتابةنسمع و 

بانتظام و غرياملادة التعليميةعرضمقرتنخطة شاملةيالطريقة ه
كما يلى :بناء على املدخل. أما للطرق تدريس اللغة العربيةو متضاربة

اشرةطريقة املب.1
بلغة أجنبية. و لشرح تدرسيقدمي الدرساملباشرالطريقة املباشرة هي املعلم

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

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

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

رابطة العقل.على مراقبة العقلية و 
لفظيةالطريقة.4
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كاملعتاد. هجاءالالتدوين الصويت لفظية هي مادة درسا كتب يف الطريقة
مسعت وقرأت.ماافتعالإنشاءباحلث والدروسقواعد اللغةتدرس

اءةطريقة القر .5
مدة الدرسة مكّوو من خمطوطات قصرية و املخطوطة يسبقه قائمة من 

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

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

طريقة الرتمجة.7
هذه طريقة الرتمجة ويستخدم أسلوب الرتمجة ألنشطة ترمجة قراءات, اّول من

الّلغة األجنبية اىل اللغة إندونيسيا.
الرتمجةطريقة القواعد و .8

هذه الطريقة هي الطريقة مزجية من طريقة القواعد و طريقة الرتمجة. 
طريقة اإلنتقائية.9

يس باستخدام مزيج من العناصر الواردة يف الطريقة هذه الطريقة يف التدر 
املباشرة والطريقة الرتمجة النحوي. تدرس املهارات اللغوية وفقا للرتتيب: مهارة 

الكالم, مهارة الكتابة و مهارة القراءة. 
أمهية طرائق التدريس يف العملية الرتبوية :

ق التدريس العامة من الضروري جداً لكل مهتم بالتدريس أن يتعرف على طرائ
ا حم ، الذي يستعني به وتعد سالح املعلمور االرتكاز ألي تدريس فعال،واخلاصة أل

كله ، وكذلك على التعلم آثار هامة على املوقف التدريسي، وهلا يف عمله
. ومهما كانت غزارة املادة العلمية لدى املعلم فلن يكون النجاح حليفة إذا ،ونتائجه
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ويعد الرتبويني الطريقة التدريسية من عناصر التدريسية الناجحة ،الطريقة مل ميلك 
املنهج مبفهومه الواسع .

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

مدخل.
طرق التدريس.3

التعريف)أ
ا طريقة فعل الشيئ أو قال حمب شاه أن  الطريقة لغة الطرق. واصطالحا أ

23العمل باستخدام الواقع واملفهوم املنظم.

يف هرماوان أن الطريقة هي اخلطوات العامة عن نظريات ىف املدخل جوقال أ
a way in achievingوقال وينا ساجنايا أن الطريقة هي طريقة فعل الشيئ (24املعني.

something(ذو الكفل).(25

أن الطريقة من التعريفات الىت قدمها الباحث بعد اخلرباء فاستخلص الباحثو 
هي جمموعة الطرق أو اخلطوات ىف تنفيذ الشيئ أو العمل بالبناء على النظريات 

املوجودة لنيل األهداف املقررة.
ما أو 26س الرتبية تدريس هو تربية ، تعليم ، فقافة ، و علم الرتبية.و ىف قام
ليحصل على العلم واملهارة و اخلري ىف طالبن فيه الهو النشاط الذي كاالتدريس 

23Ulin Nuha, Metodologi  super efektif pembelajaran bahasa arab.(Jogjakarta : DIVA
press.2012) hlm. 159.

24Acep Hermawan, op.cit., hlm.168.
25Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Pekanbaru : Zanafa Publishing.2011) hlm.5.

.143ص. )بريوت : دار العلوم(، قاموس الرتبيةحممد علي احلواىل ، 26
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انتفاع املصادر للتعلم. والتعليم عملية تورط املدرس والطالب فموقع املدرس هنا 
27مرافق.

يقال أن التدريس أصله "درس". مبعىن ةمعجم اللغة اإلندوسية الكبري وىف 
الطالب أن يتعلم العلم.العملية والعمل و طريقة التعليم حىت يريد 

ليستطيعوا التعلم جيدا  الطالبالتدريس هو عملية مساعدةوقال حبر الدين إن 
28كما نقله أسيف هرماوان.

أن التدريس عملية التعلم ناء على رأي بعض اخلرباء فاستخلص الباحثب
يس. والتعليم لنيل األهداف املقررة. وقد قدم اخلرباء كثريا من تعاريف طريقة التدر 

وقال ذو الكفل أن طريقة التدريس هي الطريقة املستخدمة لتنفيذ اخلطوط املرتبة ىف 
النشاط الواقعي و العملي لنيل أهداف التدريس.

وقال عبد الرازق إن طريقة التدريس هي درجة خطوط الربامج الكلية املتعلقة 
29خبطوات إلقاء املادة ترتيبا غري متعارضة باملدخل.

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

30التعلم والتعليم.

أن طريقة التدريس هي أيضاعلى التعاريف السابقة, فاستخلص الباحثءً بنا
مادة الدراسة ىف عملية التعلم والتعليم لنيل األهداف طريقة وخطوات مرتبة لتقدمي

املقررة.

27M.Khalilullah., op.cit., hlm.18.
28Acep Hermawan.op.cit., hlm.32.
29 Zulkifli. op.cit., hlm.6.
30 Acep Hermawan. op.cit., hlm.168.
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أنواع طرق التدريس.)ب
ىف عملية التعليم. أهداف التدريس غري حمصولة عليها بدون ةمهمةالطريقة أمر 

استيعاب الطريقة. ويقال أن إذا كان املدرس يستوعب الطرق فيسهل عليه اختيار 
واملادة الدراسية. ووجود الطريقة يساعد الوصول إىل الطريقة املناسبة بأحوال الطالب 

31أهداف التعلم جيدا.

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

وحدة وطريقة اللغة املراقبة واحملاكاة والتقليد والوحدة ومفردات الرتمجة وإنتقائية وال
ة وثنائي اللغة. واملمارسة النظرية واملشا

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

32ياسية واملدخل املواصلي والصامتة والقراءة.واالستقرائية والق

31 Acep Hermawan. ibid., hlm.32.
32 Zulkifli. op.cit., hlm. 9-95.
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33الحفظتقليد و الطريقة ج)

mimmicry nأمحد إزان أن هذه الطريقة اصلها من لغة اإلجنلزيا قال

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

34الطالب لذكر تلك املفردات. 

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

35مفردات أخرى. 

عليموسيلة الت.4
التعريف)أ

الوسيلة مجعها .36) الوسائل التوضيحة2011يل اهللا ،يف (خلعبد العامل
ومن تلك الرأي أن 37وسائل مبعىن ملقية بني مصدرة املعلومات ومقبل املعلومات

يج التفكري، اإلحساس وإرادة  الوسيلة التعلمية ما تستطيع أن تلقي املعلومات، 
الطالب حىت حتدث عملية التعلم والتعليم.

158م) ص. 1985(مكة املكرمة : جامعة أم القرى، دليل عمل يف اعداد املواد التعلمية لربامج تعليم العربية،رشدي أمحد طعيمة، 33
34 Ulin Nuha, op.cit., hlm. 215
35 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung, Humaniora:2004)

Hlm102
1423)،ص:1962القاهرة:دار املعارف.(،املوجه الفن ملدرس اللغة العربية،امل إبراهيمعبد الع 36

37 Nurhasnawati, Media Pembelajaran Teori Dan Aplikasi Pengembangan. (Pekanbaru:
Yayasan Pusaka Riau, 2011) hlm. 25-26.
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رغبة وسيلة هي ما توفري حوافز تفكري ومشاعر وإرادة و ذكر ميارسو أن
) أن وسائل تعليم 1995ذكر إمام سوبرنو (يف إمام أسراري، .و 38الطالب يف التعلم

هي كل ما يستخدم قناًة إليصال رسالة أو معلومة من مصدر إىل هدف (مرسل 
فهيم يسهدتعني املعلم على تتلف ذلك قول حسني راضي أن كل ما .وال خي39إليه)

.40الطالب وتوضيح الدرس هلم
ا جتلب السرور  وعند عبد العامل إبرهيم أن الوسيلة التعلمية مهمة, أل

ا تساعد على تثبيت احلقائق يف ب وجتّدد نشاطهم و للطال حتبب إليهم املدرسة إ
ا يتطلبه استخدامها من احلركة والعمل. ا حتيي الدرس  إذهان الطالب إ

تحصل اخلالصة أن الوسائل تعليم هي كل ما يستخدم ومن رأي السابقة ي
املدرس وسيلًة يف وصول املادة التعلمية لنيل النجاح يف التعليم.

38 Rusdi Susilana dan Cepi Riyana, Media Pembelajaran: Hakikat, Pengembangan,
Pemanfaatan, dan Penilaian, (Bandung: Wacana Prima, 2008), hlm. 6.

.2)، ص.1995، (ماالنج: إكيب ماالنج، الوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسراري، 39
.181.(اململكة العربية السعودية: مكتبة اخلبيت ), صطرق تدريس اللغة العربية ،حسني راضي ،40
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معايير اختيار الوسائل التعليمة)ب
ا ىف الوسائل التعلمية ليس باألمر السهل و إن اختيار األشياء املهتمة 

41، كمايلي:اختيار الوسيلة التعلمية

الرتبوية اليت حتققها الوسيلة إذا قورنت بالوسئل األخرىاألهداف.1
الوقت واجلهد اللذان يتطلبهما استخدام الوسيلة من حيث احلصول عليها .2

واالستعداد الستخدامها وأسلوب استخدامها وكيفيته، وذلك إذا ما قورنت 
بوسائل أخرى حتقق نفس العرض

سني وما ميكن ان تتثريه من أثر الوسيلة يف التشويق وإثارة اههتمام الدرا.3
نشاطات هلا مضامينها وتطبيقتها التتعليمية

إمكانية استخدامها من جانبهم على حنو الطالب و مناسبة الوسيلة ملستويات .4
خيدم أغراض التعلم دون أن يكون يف ذلك خطورة من جراء استخدام أو 

تشغيلها.
ستخدام الوسيلة بالنسبة إىل اختيار الوسيلة السابق يسهل املدرس ىف ا

ويسهل املدرس ىف أداء واجبته. وتلك الوسيلة ينبغى أن يكون استخدامها ىف 
42بيان املادة الدراسية.

.145)، ص. 2008،(اخلرطوم: الدار العامليتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،عمر الصديق عبد اهللا، 41
42 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran Penggunaan dan Pembuatannya, (

Bandung : Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-9, 2010), hlm. 4-5.
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ةوسائل التعليمالهداف أ)ج
:43أما من فوائد وسيلة تعليم اللغة العربية مبا يلي

ترغبة يف التعلم.نمي يف املتعلم حب االسِتْطالع و ت.1
زكي نشاطه يف قاعة الدرس.تتشوق املتعلم للتعلم و .2
ترغبة يف التعليم.ع املتعلم للتعلم بواسطة العمل و تدف.3
تيسر و تسهل عملية التعليم..4

أقسام الوسائل التعليم اللغة العربيةد)

ة و عن مقاِيس القدر 2008سنة 2يف نظام وزير الشُُّؤوِن الدينية رقم 
ف تعليم اللغة العربية هو تطوير قدرة اللغة العربية أن هداحملتوى الرتبية اإلسالمية و 

يت تشتمل فيها الكتابة الان و الطالب على اإلتصال باللغة العربية من ناحية اللس
.44الكتابةاملهارات اللغية وهي اإلستماع والكالم والقراءة و 

أما وسيلة التعليم يستعمل يف أربعة املهارات يف اللغة العربية مبا يلى:  
ستماع وسيلة التعليم اإل.1

و أاملفردات، اإلستماع عملية تقبل مجَع الصوت اليت يتضمن يف
45اجلملة هلا معىن معلقا من كلمة قبله. يف موضوع معني. 

الوسائل ُيستعمل يف تعليم اإلستماع بينها : 
مذياع .أ

.148ص. املرجع السابق،يق عبد اهللا، عمر الصد43
44Acep Hermawan, Op. Cit., hlm. 57.
45 M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011)

hlm. 40
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مسِحلة .ب
فيلم.ت
تلفاز .ث
شبكة اتصال.ج
اللعبة.ح

سيلة التعليم الكالمو .2
نشاط أن التكلم مة يف تعليم اللغة. و ة األويل مهأن التكلم مهار 

دف يفشي القول لسانا.   اللغة للمستعمل اللغة 
الوسائل ُيستعمل يف تعليم الكالم بينها :

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

وسيلة التعليم القراءة .3
أن القراءة مهارة إنِتهاز املعىن يف رمز الصوت مكتوبا على نظام 

الوسائل ُيستعمل يف تعليم القراءة بينها :تأِكد.امل
بطاقة التعليم .أ

خمترب اللغة .ب
إنزالق.ت
شبكة اإلتصال .ث
اللعبة .ج
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وسيلة التعليم الكتابة.4
الوسائل أن الكتابة ينظم اخلاطر واملعرفة مث يبّلغ يف رمز احلروف.

ُيستعمل يف تعليم الكتابة بينها :
كلمات املتقاطعة .أ

صورة.ب
إلتصال شبكة ا.ت
البطاقة .ث
اللغبة.ج

اللعبة اللغوية التربوية.3
غة العربية لكي يعطي جماال لُيستخدم اصطالحا "األلعاب" يف تعليم ال

موشقة للتدريب لتزويد املعلم والطالب بوسيلة ممتعة و نشطة الفصلية، و األواسعا يف 
.46ةعلى عناصر اللغة، وتوفري احلوافز لتنمية املهارات اللغوية املختلف

لراحة القلوب العملهيةجاء يف معجم اللغة اإلندوسية الكبري معىن اللعبو 
يب و 47و بغري األدواتاألدوات املعينة أباستختدام  نيلور رمحوات، إن . وعند فتح ا

توجد .48أو النشاط الذي يهدفه إجياد املهارة املعينة بطريقة ممتعةالعملهي ةاللعب
األهداف اليت ال اضح الذي البد أن يُفعل الالعب و الو صفتان يف اللعبة مها احلكم

بد أن تتم الالعب.

.12(الرياض: دار املريح)، ص.األلعاب اللغوي يف تعليم اللغات األجنبية، ناصف مصطفى عبد العزيز، 46
47 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, op.cit., hlm. 543.
48 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam

belajar Bahasa Arab, (Jakarta: Diva Press, 2011), hlm. 26.
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املهارة ذ الراحة وألخاوظيفتهيتاأللعلب اليهةاللغويةأما اللعب
إلجياد يف تعليم اللغة العربية. غرض اللعبة اللغوية فيدةاللعبة اللغوية م. 49اللغوية
تستطيع أن خترج الطاقة املوجودة كاملًة، ألن و املهارة اللغوية. اللعبة اللغويةالراحة

وحة التسابقية مازال مغروسة لدي الطالب.الر 
يب و  . 50نيلور رمحوات، إن اللعبة العمل الذي ال يؤدي باجلدوعند فتح ا

يب و .51أما اللعبة اللغوية هي األلعاب اليت وظيفتها ألخد املهارة اللغوية قال فتح ا
ب املهارات اللغوية (اإلستماع والكالم تدرّ ية هدفها لتنال فرًحا و عبة اللغو أن اللاأيض

من فوائد اللعبة 52.ُمكّونة اللغة العربية (املفردة و القواعد)والقراءة والكتابة واألدب) و 
53.مساعدة الطالب لفتح اإلتصال اإلجتماعي

الحرف المخفيّ ة لعب. 4
ث الكلمة يف احلرف حبعلى الطالبةتدريب قدر يعينةاللعبهدف هذ
ما يلي:فاأما خطوا. املفصل أو املخفي

إصنع املستدير، لتضع احلروف املختلط.1
ضع الكلمة املعينة أوال يف شكل حروف املفصل.2
زيادة احلروف الكثرية لتسوش احلروف من قبل.3
احلروف املعينة ال تكّرر.4
احلروف املشوشة تكّرر.5
دة احلروف املناسبة يف الكلمة، مثال:يطلب املدرس الطالب ألخذ الكلمة بزيا.6

49 Fathul Mujib, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab (2),
(Yogyakarta: Diva Press, 2012), hlm. 39.

50 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, loc.cit.
51 Fathul Mujib, op.cit., hlm. 32.
52 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, op.cit, hlm. 32-33.
53 Paul Fleisher, 100+ Permainan, terj. (Jakarta: Indeks, 2013), hlm. 7.
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الرتمجةاملفردات

Nenek= َجدَّةٌ ةجد + 

Menulis= َرَسمَ مرس + 

Pasar= ُسْوقٌ قسو + 

Beberapa laki= رَِجالٌ ارج ل +  – laki

Anak kecil= َصِيبٌّ يصب + 

Piring= َصْحنٌ ن+ ـصح

ي ك ك ط ر س ث ق غ ع  ح 
ز و ن وذذ ظاط ر ش ضط 

ةم ط ك 



23

استيعاب المفردات.7
استيعاب املفردات هو عملية إجراءة اإلنسان. واملعىن املتعلق باللغة العربية أن 

. لذا، إن استيعاب 55واملفردات هي كلمات54املرء يستطيع أن يستخدم اللغة.
على استخدام املفردات العربية يف تركيب اجلملة لالتصال.لشخصاملفردات قدرة ا

ملرجو. والفهم املطابق عن اللغة واختيار املفردات ضروري لتعبري املعىن ا
56املقدمة من خالل اللغة يؤثره الفهم املطابق عن املفردات املستخدمة.

ا يف تعليم  :57فهي فيما يلىاملفرداتواخلطوات املهتمة 
مساع املفردات)1
نطق املفردات)2
58، فيما يلى:إجياد معىن املفرداتيف اخلطواتأما . و إجياد معىن املفردات)3

املفردات املعلمة مباشرة. املثل: يقّدم املعلم املكتب فيقول "َمْكَتٌب".تقدمي -أ
تقدمي املصغر من املفردات املعلمة.- ب
إعطاء الصورة عن املفردات املعلمة، مثال، إن كان املدرس يريد أن يعلم - 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

54 W J S Pourdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka 1999) hlm.
529

55 A.W Munawir, loc. cit.
56 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN-MALIKI

PRESS, 2010) hlm.54.
57 Ahmad Fuad Effendy, op.cit., hlm. 122-126.
58 H.M Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam, (Malang : UIN

– MALIKI PRESS, 2010) hlm. 34 – 35.
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تكرير املفردات.- ح
إن كان الطالب مل يفهموا املفردات املعلمة باستخدام اخلطوات السابقة، -ط

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

مثكتابة املفردات،يعىن من  خامسةطوة الىت يستخدمها الباحث خطوةواخل
.الطالب ألخذ الكلمة بزيادة احلروف املناسبة يف الكلمةيطلب الباحث

وينبغى للمدرس أن يعد املفردات املطابقة للطالب، فألجل ذلك ينبغى 
وأما املبادئ املستخدمة يف تعليم 59للمدرس أن يعتمد على املبادئ واملعيار الواضح.

60تعلم غري العرب فهي فيما يلى:املفردات إىل امل

: اختيار املفردات الىت كثر استخدامها. تفضل الكلمة شائعة االستخدام ر التوات.1
على غريها، مادامت متفقة معها يف املعىن. تستشار فيها قوائم املفردات اليت 

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

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

ها. واليت اخلاصة. تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد جيدها حني يطلب
ا يقاس هذا بسؤال الناس عن الكلمتؤدي له معىن حمددا. و  ات اليت يستخدمو

يف جماالت معينة.

59 Abdul Hamid dkk, op. cit., hlm. 61
ا، طعيمةرشدي أمحد60 196- 195ص )م1989مصر: جامعة املنصورة، (, تعليم العربية لغري الناطقني 
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: اختيار الكلمة األليفة واملشهورة، وترك الكلمة النادرة. تفضل الكلمة األلفة.4
اليت تكون مألوفة عند األفراد على الكلمة املهجورة نادرة االستخدام.  

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

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

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

العنكبوت، بيت القصيد،...اخل.
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 تيار الكلمات العربية ولو كانت فيه املقالعروبة : اخ.7
61التلفون أو املذياع وراديو.عربية على غريها. مثال، اهلاتف و الكلمة ال

:وأما مؤشرات االستيعاب يف تعليم املفردات فهي فيما يلي
62.على ترمجة أنواع املفرداتيقدر الطالب .أ

63واملخرج الصحيح.يقدر الطالب على قراءة النص بالتنغيم .ب

.يقدر الطالب على تعيني معىن املفردات.ج

61Ibid
62Ibid
63Http://anakpba.blogspot.com/2012/03/perumusan-indikator-dan-ciri-cirinya.html. Diakses

pada 22-02-2015
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:وأما مؤشرات استيعاب املفردات ملرحلة املتقدمني فهي فيما يلى
يقدر الطالب على شرح معىن املفردات بإيضاح مرادها.أ

يطلب الطالب معىن املفردات يف املعجم.ب
م.ج يرتجم الطالب تلك املفردات إىل لغا
ترتيب الكلمة.د
لمة داخل اجلملةوضع الك.ه
اختيار مثال الكلمة املطابقة.و
64إعطاء حركة الكلمةو تركيب اجلملة.ز

تعليم المفرادات العربيةأهداف .8
65أهداف تعليم املفرادات العربية، منها :أما

الفهم عما استمعوا إليه من قراءة ة اجلديدة إىل الطالب بالقراءة و تعريف املفرد-أ
املدرس أو من الشريط.

أن يذكروا االب االستماع إىل قراءة املدرس أو الشريط حىت يستطيعو تدريب الط- ب
صحيحا.   املفردات جيدا و 

إفهام الطالب معاىن املفردات املدروسة.- ج
تدريب الطالب يف استعمال املفردات شفهيا و كتابيا.-د
تعويد الطالب يف وضع املفردات الوظيفي داخل اجلمل.- ه

64Http://stitattaqwa.blogspot.com/2012/03/strategi-pembelajaran-mufradat.html. Diakses
pada 22-02-2015

65 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang : UIN – Maliki
Press, 2011) hlm. 63.
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جرائيالمفهوم اإل.ب
اللعبة لرتقية استيعاب املفردات كمايلي :أما اخلطوات يف

املدرس املفردات مرة او ثالث مراتأ يقر .1
حىت يستوعب الطالب تلك مرة او ثالث مرات عن تلك املفردات  يقلد الطالب.2

املفردات.
ليضع احلروف املختلطيف القرطاسستديراملدرس املصنعي.3
ليضع املدرس الكلمة املعينة أوال يف احلروف املفص.4
احلروف الكثرية لتسوش احلروف من قبليزيد املدرس.5
ال يكرر املدرس احلروف املعينة..6
احلروف املشوشة. يكرر املدرس .7
يطلب املدرس الطالب ألخذ الكلمة بزيادة احلروف املناسبة يف الكلمة.8
أمام الفصلقرأ املفردات اجلديدةيمث يقدمبا منتهيا لطالاملدرسيطلب.9

ما يلي:كعاب املفردات  أما مؤشرات استيو 
شرح معىن املفرداتيقدر الطالب على.1
يطلب الطالب معىن املفردات يف املعجم.2
م.3 يرتجم الطالب تلك املفردات إىل لغا
ترتيب الكلمة.4
وضع الكلمة داخل اجلملة.5
اختيار مثال الكلمة املطابقة.6
تركيب اجلملة.7
إعطاء حركة الكلمة.8
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السابقةاتالدراس.ج
هي حبث مستخدم كاملقارنة البتعاد التقليد عن كتابة األوىلقةالدراسة الساب

علمية ولتأكيد البحث الذى قام به الباحث. وأما الدراسة السابقة فهي البحث عن 
ة "من أنا؟" يف ترقية استيعاب التالميذ على مفردات اللغة بفعالية استخدام اللغ

درجة و باندونج).11حلكومية العربية (دراسة شبه جتريبية يف املدرسة الثانوية ا
posttest البحث تقّدمه شافطري سوناري ناجه.ف0,005أصغر من 0,000يعين

يف ترقية استيعاب التالميذ على مفردات فعال ة "من أنا؟"باستخدام اللغولذلك أن 
.اللغة العربية

عنقام به قمر الدين دوي انطوريفهي البحثالثانية الدراسة السابقة و 
عبة تربوية يف تعليم مفردات اللغة العربية (دراسة قضية يف املدرسة اإلبتدائية ل

اإلسالمية املتكاملة احلسىن كالتني). دلت نتيجة هذا البحث على أن املعلم 
يستخدم لعبة تربوية الرتنيمة و ذكر األمساء يف تعليم املفردات اللغة العربية. وكانت 

النتيجة هي:
هم مفردات اللغة العربية لدى الطالب من خالل عملية لعبة تربوية تعطي ف.1

جواب يف يم جبانب اللغة بناء على نتائج واإلمتحان اليومية وعملية سؤل و التعل
اللعبة.

لعبة تربوية تعطي املثريات لألفكار يف تلي الل العربية.2
تسهل النطق يف مفردات اللغة العربية لعبة تربوية حتقق الذاكرة و .3
رغبة يف تعلم مفردات اللغة العربيةيرقي يوجد و.4

فهي البحث قام به وحدا فضل فجر عن إسرتاتيجية لثةالثاوالدراسة السابقة 
لعبة "اتِّصال الكلمة السريع" فعال لرتقية استيعاب املفردات العربية لدى طالب 

ه مدرسة دار العلوم املتوسطة الدينية املتكاملة بدوري مبنطقة بنكاليس. كما دل علي
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ومن درجة داللة 5" يف درجة داللة %Ttمن اجلدول "أكرب 5.17أن 
إسرتاتيجية لعبة مقبولة. و هذه تدل على أّن مردودة  و ،يعىن %1

"اتِّصال الكلمة السريع" فعال لرتقية استيعاب املفردات العربية لدى طالب مدرسة 
سطة الدينية املتكاملة بدوري مبنطقة بنكاليس.دار العلوم املتو 

احلرف املخفّي لعبةاستخدام فعاليةوالبحث الذى يبحث عنه الباحث 
لرتقية استيعاب املفردات العربية لدى طالب يف التقليد واحلفظ طريقة باستعمال
وهذا كنبارو. وأما فرق بني األحباث املوجودة ب1حممدية املتوسطة العامةاملدرسة 

لعبة باستعمالالتقليد واحلفظطريقة استخدام فعاليةالبحث يعين يرّكز الباحث يف
هذا البحث مل يقم أحد بالبحث ، لرتقية استيعاب املفردات العربيةاحلرف املخفّي 

.من قبل
البحث والفرضياتهاإلفتراضات.د

تراضات البحثاإلف.1
استيعاب املفردات لدى الطالب خمتلف)1
عدة العواملعليهتؤثرلدى الطالب استيعاب املفردات )2
.استيعاب املفردات العربيةستخدمة لرتقية املاللغبةوهناك )3

الفرضيات البحث.2
التقليد واحلفظ طريقة بتنفيذ استيعاب املفردات لدى الطالبترقيةد و إذا وج

:ـــــــــــــفاحلرف املخفّي لعبة باستعمال 
Ha: فعااليكون احلرف املخفّي ةلعبعمال باستالتقليد واحلفظطريقة تنفيذ

املتوسطة العامةيف املدرسة طالب اللدي استيعاب املفردات العربية لرتقية 
.كنباروب1حممدية 
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Ho: غري فعال يكون احلرف املخفّي ةلعبباستعمالالتقليد واحلفظ طريقة تنفيذ
العامةطةاملتوسطالب يف املدرسة اللدي استيعاب املفردات العربية لرتقية 
.كنباروب1حممدية


