
 الفصل الثاني

 النظريات

 ميالتعل ةقيطر  نظرة عامة عن.أ

 ميالتعل ةقيفهم طر . ١

 م.يالتعل م ىو زلاولة جلعل الطالب يتعلمون أو زلاولة خللق جو لألنشطة احلدوثيالتعل

وسيلة منتظمة ومدروسة ازبذت لتحقيق األىداف  يف حُت أن الطريقة ديكن أن تفسر على أهنا

، فإن الطريقة ىي الطريقة أو الطريقة ادلستخدمة فيما يتعلق بأنشطة التعلم أعاله ادلتوقعة.

  لتحقيق أىداف التعلم نفسو.

، أوضح ساصلايا أن الطريقة ىي طريقة عض اخلرباء حول تعريف طرق التعلميوضح ب

إعدادىا يف أنشطة حقيقية حبيث يتم ربقيق األىداف اليت مت تستخدم لتنفيذ اخلطط اليت مت 

ربقيقها على النحو األمثل. يف حُت يعطي موصليح فهم طرق التعلم كوسيلة للقيام بأنشطة 

األنشطة  منهجية لبيئة تتكون من ادلعلمُت والطالب للتفاعل مع بعضهم البعض يف فعل شيء

 1 د دبعٌت أنو يتم ربقيق أىداف التعلم.حبيث تسَت عملية التعليم والتعلم بشكل جي
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، ديكن استنتاج أن طريقة التعلم ىي طريقة مستخدمة يف من التعاريف ادلذكورة أعاله

 عملية التعلم هتدف إىل تسهيل ربقيق أىداف التعلم ادلتوقعة.

 الطريقة وظيفة. ٢

 2 : تنقسم وظيفة األسلوب إىل عدة أجزاء. من بينها ىي على النحو التايل

 الطريقة كأداة للتحفيز اخلارجي .أ

، فإن ادلقصود من أداة التحفيز اخلارجية ىي الدوافع وفًقا لسردمان يف أولُت هنى

النشطة والفعالة ألن ىناك تأثَتًا من اخلارج. عادًة ما يرتبط ذلك ارتباطًا وثيًقا باستخدام 

أنشطة التعلم. ىذا ألنو األساليب من قبل ادلعلمُت الذين خيتلفون أو يزيدون عن واحد يف 

 .، ديكن استخدامو كأداة للتحفيز اخلارجيام األساليب ادلختلفةيف استخد

 

 الطريقة كاسًتاتيجية تعليمية .ب

طالب زبتلف عن بعضها ، جيب أن تفهم أن قدرات واستيعاب األطفال أو الكمعلم

ألساليب ادلناسبة ، حيتاج ادلعلمون إىل استخدام االبعض. لذلك، عند القيام بأنشطة التعلم

 دلعاجلة ىذه الظاىرة.
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 طريقة كأداة لتحقيق األىداف ج.

األىداف ىي جوىر كل نشاط تعليمي. ىذا ادلبدأ التوجيهي دبثابة اذباه أنشطة التعلم 

، جيب على ادلعلمُت يف كثَت من األحيان أجل ربقيق ىذه األىداف التعليميةوالتعليم. من 

أنشطة التعليم والتعلم. أحد اجلهود اليت بذذلا ادلعلم ىو تطوير تنفيذ وتطوير االبتكارات يف 

 طريقة التعلم ادلستخدمة.

 3 : فيما يلي األشياء اليت جيب مراعاهتا عند استخدام طريقة التعلم

الطريقة اليت سيتم استخدامها وفًقا لطبيعة الطالب ومستوى تطور العقل والظروف  .أ

 االجتماعية اليت ربيط حبياهتم.

عد التدرجيية من السهل إىل يهتم ادلعلم بالقواعد العامة لتقدمي الدروس مثل القوا  .ب

، ومن واضح إىل تلك اليت تتطلب التفسَت، ومن الالصعب، ومن البسيط إىل ادلعقد

 ادللموس إىل التجريدي.

النظر يف االختالفات يف قدرة الطالب على حد سواء اجلوانب ادلعرفية والعاطفية  .ج

 والنفسية.

 مبادئ تحديد الطريقة . ٣
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فصل جيب أن يعتمد اختيار طريقة التعلم على ربليل االحتياجات وربليل ادلوقف يف ال

، ديكن للمدرسُت استخدام أكثر من طريقة يف وقت واحد. الدراسي وأىداف التعلم. لذلك

  4 يوضح التفسَت أدناه بعض ادلبادئ ادلهمة الختيار طرق التعلم.

 م.يوالدافع للتعلأ. مبادئ اذلدف 

م يم ألن التعلية اليت ربدد اختيار أساليب التعلاألوليةم ىي العوامل يأىداف التعل

، ىناك حاجة إىل التحفيز من ميسيؤدي إىل ىذا اذلدف. باإلضافة إىل أىداف التعل

م. ديكن أن يأيت يالطالب الذين يتعلمون. الدافع العايل سوف يؤثر على جدية وصلاح التعل

 الدافع من الطالب أو من خارج الطالب مثل ادلعلمُت وادلوضوع.ىذا 

 ب. مبدأ النضج والفروق الفردية

، حيتاج ادلعلمون إىل االىتمام يهم أساليب تعليمية متنوعة. لذلكاألطفال فريدون ولد

باختيار طرق التعلم وفًقا لالختالفات الفردية وكذلك مستوى النضج النفسي والفيزيولوجي 

 للطالب.

 مبدأ توفَت الفرص واخلربة العملية ج.
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، جيب على ادلعلمُت توفَت الفرص للطالب ًقا للنموذج ادلتمحور حول الطالبوف

للمشاركة الفعالة يف التعلم. جيب إعطاء خربة مباشرة للطالب حىت ديكن الشعور دبعٌت التعلم 

 من قبل الطالب الذين يتعلمون بأنفسهم.

 مبدأ وظيفي  .د

، من  واالستفادة شلا مت تعلمو. لذلكما دلعرفة ما إذا كان ىناك معٌتديكن قول شيء 

 ادلهم اختيار طريقة تعلم تكون قادرة على توصيل الطالب دبعٌت وفوائد التعلم.

 

 .  مبدأ مثَت ه

جيب إزالة االنطباعات ادلملة والتشبعية من التعلم. جيب أن يكون التعليم يف جو لطيف. 

 أيًضا. شيء مشجع سيحدد النجاح

 تكرار الحفظ الطريقة نظرة عامة عن.ب

 The Selfish" خالل كتابومن (Dawkins)ألول مرة بواسطة دوكُت  مت تقدمي كلمة ميمي

Gene"  أو تكرار و يشبو اللغة اليونانية يعٍت شِتء يشبو أيت مصطلح ميمي من . ي1976يف عام

  ٥أصوات اجلينات.
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 تكرار الحفظفهم طريقة . ١

تكرار )شلا يعٍت التكرار( واحلفظ )شلا يعٍت احلفظ(. ربفيظ تأيت من كلمة "الذاكرة" شلا 

، وليس إىل األنشطة، وكذلك ادلهاراتيعٍت تذكر. الذاكرة رلردة. إنو يشَت إىل رلموعة من 

، رؤية من امسها7 تسمى ىذه الطريقة السماء واحملافظة. ،يف اللغة العربية6 شيء واحد.

(MimicryMemorization (تذكر تؤكد على تقليد وتذكر أو حفظ أو  ىي طريقة تعليمية

 شيء ما بقوة الذاكرة.

، يقوم الطالب بتقليد ادلفردات واجلمل اليت Mimicry Memorizationم ييف طريقة تعل

ألقاىا ادلعلم. نشاط تقليد ىذا ادلعلم يتم بشكل متكرر. يهدف ىذا التكرار إىل جعل الطالب 

قة وبشكل صحيح. باإلضافة إىل ، بطالقول ادلفردات أو اجلمل بشكل جيد حًقا على قادرين

، فإن ىذا الذي مت تقليده من قبل الطالب ، من خالل تكرار قراءة ادلفردات من قبل ادلعلمذلك

 سيجعل الطالب أسهل يف تذكر وحفظ ادلفردات دون حىت معرفة ذلك. 

. ألن (informantdril method) احلفظ باسم طريقة ادلخربطريقة التكرار و  غالًبا ما تُعرف

، وأيًضا بواسطة ادلخرب األصلي. األنشطة يف ىذه الطريقة ىي يف التمارين تتم خبالف ادلعلم

، وسبارين الكالم والتمارين باستخدام ت/ بنية القواعد/ اجلملة احلفرشكل مظاىرات وسبرينا
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دلعلم أو ادلخربين حلامل اللغة األصلية حىت حيفظ الطالب ، من خالل متابعة أو تقليد ااتادلفرد

الل مناذج اآلية. يف حُت يتم تدريس ضلو أو قواعد اللغة بشكل غَت مباشر من خ 8يف النهاية.

   9، فإن خصائص طريقة ربفيظ التقليد ىي كما يلي:وفًقا اولن هنى

، يكل تدريبات النطق أو النطقوالتعلم، وسبرين القواعد واجلمل، وىيتم عرض أنشطة التعليم  .أ

 وادلتحدثُت األصليُت. ،ليد ادلعلمُتوسبارين تدريب ادلفردات من خالل تق

، يكون ذلك سلرب أصلي باعتباره سيد تدريبات عندما يتدرب أو يتكلم متحدث أصلي أو .ب

 ، ويقلد الطالب ذلك عدة مرات حىت يتم حفظهم.بقول بضع مجل

 ، من خالل مجل مت اختيارىا كنماذج أو أمناط.مباشرةتدريس القواعد بطريقة غَت يتم  .ج

 ، يتم تنفيذ األنشطة عن طريق ادلناقشة أو التمثيلتوى ادلتقدمعلى ادلس .د

زبتلف الطريقة ألهنا تستخدم احلوار ومسجالت السجالت اليت تسمى األساليب السمعية  .ه

 أو تسمى الطريقة السمعية الشفوية.

خصائص ىذه الطريقة ىي قراءة وحفظ ادلفردات من  ، ديكن مالحظة أنمن الوصف أعاله

، د ىي طريقة شفهية يف تدريس اللغةخالل تكرار ادلعلم مرارًا وتكرارًا. أساسا طريقة ربفيظ التقلي

                                                           
8
 Ahmad Muhtadi Ansor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya, 

(Yogyakarta: Teras, ٢۰۰٩), hlm. ۵۵-۵٦ 
9
 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab…, hlm. ٢٦٦ 

 

 



/ الكالمية. زلور التعلم ىو القدرة العديد من أنشطة التدريب الشفويةلذلك تتضمن عملية التعلم 

، قةين احلديث واالستماع ىناك عالقة وثي10 على جوانب احلفظ.على االستماع والتحدث والتأكيد 

 11 : تكمن ىذه العالقة يف األمور التالية

عادة ما يتم تعلم االمتحانات من خالل االستماع والتقليد. لذلك ، يعترب النموذج أو ادلثال الذي  .أ

 استمع إليو الطالب مهًما للغاية يف إتقان مهارات التحدث والتحدث.

ما يتم ربديد الكلمات اليت يتعلمها الطالب من خالل ادلنشطات اليت يقابلوهنا عادة   .ب

 والكلمات اليت توفر أكرب قدر من ادلساعدة أو اخلدمة يف تقدمي األفكار.

خطاب الطالب يعكس استخدام اللغة يف البيئة ادلنزلية. ديكن مالحظة ذلك بوضوح يف الكالم  .ج

 مات وأمناط اجلملة ادلنطوقةوالتجويد وادلفردات واستخدام الكل

 ديكن للطالب الصغار فهم اجلمل األطول واألكثر تعقيًدا من اجلملة اليت ديكن قوذلا .د

 يساعد ربسُت مهارات االستماع أيًضا على ربسُت جودة الكالم .ه

، سيتم مساعدة ت. لذلكاألصوات ىي عامل مهم يف ربسُت طريقة استخدام الطالب للكلما .و

 الطالب واستمعوا إىل العبارات اجليدة والصحيحة من ادلعلم.الطالب إذا مسع 

 التحدث دبساعدة الدعائم سينتج عنو التقاط معلومات أفضل عن أطراف االستماع. .ز
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 تكرار الحفظالغرض من طريقة . 2

من  األولية، فإن الغرض تكرار و احلفظ باستخدام هنج شفهيبناًء على شرح طريقة ال

، من التدريسىذه الطريقة ىو استخدام اللغة ادلستهدفة بشكل متواصل. من خالل عملية 

دون وعي. كما يعتقد يف نظرية استخدام اللغة العربية تلقائًيا/ ادلتوقع أن يتمكن الطالب من

، من ادلأمول أن يؤدي ىذا ذلك مع التكرار ادلتكرر للمفرداتالتعلم السلوكي أن اللغة عادة. ل

 ىل تعزيز التعود على الطالب باللغة العربية.إ

 

 

 

 الحفظخطوات طريقة تكرار . ٣

، إذا ما ديها خطوات زلددة. ولكن من الفهمليس ل تكرار احلفظيف األساس طريقة 

 12أولينا اىتماًما فستكون ىناك خطوات كما يلي:

بادلواد اليت تعلمها ، سيقوم ادلعلمون الذين سيقومون بتدريس مادة جديدة باالتصال اإلدراك .أ

 الطالب السابقون حىت يسهل على الطالب فهم مواد جديدة
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يقرأ ادلعلم أو يتحدث ادلفردات ادلراد تدريسها وبنية اجلملة واحدة تلو األخرى اليت مت   .ب

 اختيارىا بشكل جيد وصحيح .

 يقلد ادلتعلمون كلمات ادلعلم مرارًا وتكرارًا حىت يتم حفظها. ج.

 م العديد من الطالب للتحقق من ذكريات الطالب.يعُت ادلعل د.

 ختام أنشطة التعلم اليت مت تنفيذىا. يعطي ادلعلم استنتاجات/ ه.

 

 

 تكرار الحفظوالضعف في طريقة  فضيلة. ٤

، فهناك عوامل تكرار احلفظة باستخدام طريقة أما بالنسبة لعملية تعلم اللغة العربي

 13 تكون يف شكل مزايا وعيوب ، وىي :تعيق وتسهل العملية اليت ديكن أن 

 تكرار الحفظطريقة  فضيلة.أ

( أساليب التعلم اإلصلابية سهلة للغاية وبالتايل فهي فعالة للغاية لتعلم ادلواطنُت الذين ال 1

 حيظىون بفرص كافية للعقل.
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 ( الطالب أكثر نشاطًا ألن النطق يتم يف وقت واحد.2

أن الطالب قادرون على التمييز بُت الصوت /  ، أي( يتم تدريب الطالب على التذكر3

 الصوت ونطقو جيًدا.

 ( يستطيع الطالب التحدث باللغة العربية وفًقا للموضوع قيد الدراسة.4

 ( يستطيع الطالب نطق ادلفردات جيًدا.۵

 الحفظ الضعف في طريقة تكرار.ب

 ( يفهم الطالب ادلفردات دبعٌت واحد.1

، حبيث نادرًا ما تتجاوز نتائج التعلم ادلعايَت اليت مت تدريسودة إنتاجو ىو تكرار ما ( إعا2

 جيسدىا ادلعلم.

، فلن إذا مل يكن ىناك متحدثون أصليون ، لذاتطلب ىذه الطريقة متحدثُت أصليُت( ت3

 تعمل ىذه الطريقة كما ىو متوقع.

 فهم طريقة الغناءج. 

عن طريق الغناء تعٍت إنشاء إدارة الفصل   الغناء يصدر صوتًا مع القصائد ادلستخدمة.

مع ادلواد ادلراد  غناءتكييف ىذه ال وإدارة التعليم باستخدام القصائد ادلردودة. عادة ما يتم



تدريسها. يف رأي الغناء جيعل جو التعلم مبتهجا ومتحمسا حبيث ديكن ربفيز منو الطفل 

 14 على النحو األمثل.

ات. الغناء ىو منوذج تعليمي فعال وخاصة الغناء ىو اسًتاتيجية لنقل الرسائل واالنطباع

، ليس فقط يف التعليم يف من قبل ادلعلمُت يف عامل التعليملألطفال. مت استخدام ىذه الطريقة 

من غَت وعي منذ  .مرحلة الطفولة ادلبكرة ورياض األطفال وادلدارس االبتدائية وحىت ادلدرسة الثانوية

األطفال الكثَت من الكلمات اجلديدة ، حىت يتمكنوا من  الطفولة تعلمنا من خالل الغناء. سيتعلم

 إثراء مفرداهتم ويكونوا أكثر مهارة يف استخدامها. 

و مجلة تغٌت. سبشيا مع ىذا طريقة الغناء ىي الطريقة اليت يقرأ كلمة أ تانًتا نور انديكشفت 

قيقي الذي ديكن أن ، يعتقد عطيب سطييب أن طريقة الغناء ىي طريقة ذبعل منهج التعلم احلالرأي

، النغمات. من آراء اخلرباء أعاله جيعل األطفال سعداء وسعداء من خالل التعبَت عن الكلمات أو

فإن االستنتاج ىو أن طريقة الغناء ىي طريقة تؤكد على الكلمات اليت تغٌت يف جو لطيف حىت ال 

 15 يشعر األطفال بادللل.
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 M. Fadlillah, Edutainment Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Kencana, ٢۰٦٤), hlm. ٤٣-٤٢. 
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 Fera Diana, “Penerapan Metode Bernyanyi Dengan Menggunakan Alat Bantu Pembelajaran Untuk 

Meningkatkan Kecerdasan Kinestetik Anak Di Kelompok B2 Taman Kanak-Kanak Aisyiyah II Pasar Manna 

Kabupaten Bengkulu Selatan”, diakses dari Repository.unib.ac.id/4156/1/I,II,III-1-13-fer-FI.pdf, 

(Rabu,٦٣Nopember ٢۰٦٩, Pukul ٩:٦٦ wib). 



ن "استخدام األغا ي يف التعلم ىو بديل واحد لتكون قادرًا على إثارة ل وارنينسيو ألوفًقا 

دوافع التعلم. من خالل األغنية يصبح جو التعلم أكثر راحة وديكن عادة حفظ ادلواد التعليمية 

، قال إن من بُت فوائد استخدام ستيا أدي، وفًقا دلا نقلت عنو مشسوري جايلبسرعة ". وفًقا ل 

 :  مالغناء يف التعلي

 أ. وسائل االسًتخاء عن طريق ربييد معدالت ضربات القلب وموجات الدماغ.

 ب. زراعة االىتمام وتعزيز جاذبية التعلم.

 ج. خلق عملية التعلم أكثر إنسانية وشلتعة.

 د. كجسر يف تذكر ادلواد التعليمية.

 ه. بناء احتباس وتلمس عواطف الطالب وعلم اجلمال.

 ادلوجودة يف ادلادة التعليمية. و. عملية استيعاب القيم

 16ز. شجع الطالب على التحفيز

 م المفرداتيتعل نظرة عامة عن د.

 م المفرداتي. فهم تعل١
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 M. Fadhilah, Op. Cit. hlm, ٤٤  



واصطالحا ىو إيصال ادلعلم  ٦۵تعليما أى جعلو يعلم. –يعلم  –مشتق من علم تعليم 

لكل ادلعلم وادلتعلم بالوقت العلم وادلعرفة التالميذ بطريقة قوية وىى الطريقة االقتصادية اليت توىف 

ن يتعلم الطالب نطق حروفها يف تعليم ادلفردات أ ٦۸واجلهد يف سبيل اهلل على العلم وادلعرفة.

أو رلرة وصفها يف تركيب  ،أو معرفة طريقة اإلشتقاق منها ،قطأو فهم معناىا مستقلة ف ،فحسب

الطالب قادرا على ىذا كلو إن معايار الكفاءة يف تعليم ادلفردات ىو أن يكون لغوي صحيح. 

أال وىو قدرتو على أن يستخدم الكلمة ادلناسب  ،باإلضافة إىل شيئ اخر اليقل عن ىذا كلو أمهية

   ٦٩يف ادلكان ادلناسب.

، حبيث يقوم الطالب يقوم بو ادلعلم على النحو األمثلىو نشاط تعليمي  يم ادلفرداتتعل

، التعلم ىو جهد يبذلو طة تعليمية جيدة. دبعٌت آخرء أنشالذين يقومون بتدريس مادة معينة بإجرا

ادلعلم يف إنشاء أنشطة تعليمية مادية معينة تفضي إىل ربقيق األىداف. أوضح هباء الدين أن التعلم 

 20عملية تساعد الطالب على التعلم جيًدا. 

حىت ادلفردات ىي واحدة من عناصر اللغة اليت جيب أن يتقنها متعلمو اللغات األجنبية 

ة من أجزاء ادلفردات باعتبارىا واحد 21 يتمكنوا من اكتساب مهارات التواصل مع تلك اللغة.

                                                           
 ۵ص :  ،)دار ادلعارف بدون سنة( ، الوسيط يف األدب العرب وتارحيو ،امحد االسكندار و مصطفى عنان  17
 46۵ص :  ،( 19۸7 ،)بَتوت : دار ادلشروق ، ادلنجد ىف اللغة واالعالم ،لويس معلوف   18
  194ص :  ،(1989 ،)مصر : منظومة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثاقفة ،تعليم العربية لغَت الناطقُت هبامناىج و أسالب  ،رشدي أمحد طعيمة  19

20
 Acep Hermawan, Metodologi.., hlm. ٣٢ 

21
 Ahmad Fuad effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab; Pendekatan, Metode, 

Teknik, (Malang: Misykat, ٢۰۰۵), hlm. ٩٦ 



، وىي واحدة من قواعد لتطوير واء استخدام اللغة لفظيا وكتابيا، سمهمة من مكونات اللغة

 ماتمهارات اللغة العربية. ادلفردات أو ادلفردات العربية ىي رلموعة من الكلمات أو كنوز الكل

 ، أو ىي جزء من لغة معينة.اليت يعرفها شخص أو كيان آخر

ادلفردات تتمثل على وجود اللغة نفسها. زبتوي كل كلمة على معنىي ادلفهوم ادلعُت  ،ولذلك

وكل منهما )ادلفهوم والدور من الكلمة( يتعلق كثَتا بنوع )معٍت نظري( وذلا دور يف إجياد اللغة. 

 ٢٢تعماذلا يف اجلملة.ستلك الكلمة أو جنسها وكذلك با

، ديكن االستنتاج أن ادلقصود بتعلم ادلفردات ىو جهد يبذلو ادلعلم يف من التعريف أعاله

إدخال أحد عناصر اللغة اليت جيب أن يتقنها متعلمو اللغات األجنبية حىت يتمكنوا من اكتساب 

 مهارات االتصال يف تلك اللغة.

 لمفرداتم ايأهداف التعل .٢

 فردات اللغة العربية ىي كما يلي: ادلم يالعامة لتعلاألىداف 

 أ. تقدمي مفردات جديدة للطالب ، من خالل القراءة وفهم ادلصموع

، ألن قراءة ادلفردات بشكل صحيح وصحيح ب. تدريب الطالب على أن يكونوا قادرين على

 .النطق اجليد والصحيح يؤدي إىل إتقان التحدث والقراءة بشكل جيد وصحيح
                                                           

 61ص :  ،( 2۰13يونيو  – 2العدد  – 1اجمللد  ،)التدريس  ،أمهية تعليم ادلفردات العربية ،نوريا ي  22



، سواء كانت داللة أو معجمية أو عند استخدامها يف سياق مجل فهم معٌت ادلفردات ج.

 معينة.

 23 د. قادرة على تقدير وظيفة ادلفردات يف التعبَت شفهيا وكتابيا وفقا للسياق.

 مفرداتم الي.استراتيجية تعل٣

ديكن للمدرس ، على ادلستوى األساسي (’mubtadi)م ادلفردات األساسية يأ. إسًتاتيجية تعل

 استخدام عدة اسًتاتيجيات أدناه.

، من ادلأمول أن تتمكن من . من خالل ىذه األغنية / األغنية( استخدام األغا ي / األغا ي1

التخلص من ادللل لدى الطالب أثناء التعلم ومنحهم السعادة لزيادة التمكن من ادلفردات 

 أو زيادة خزانة ادلفردات.

 ثل إحضار العينة أو الكائن األصلي.( يعرض الكائن ادلعٍت م2

 ( اطلب من الطالب أن يقرؤوا مرارا وتكرارا.3

 24 االستماع وتقليد القراءة وتكرار القراءة والكتابة حىت يفهمها الطالب ويتقنها.( 4

 

 المفردات عليم. طريقة ت٤
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 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovativ, ………, hlm. ۵ 



 : ذلكيف ، دبا يف تدريس ادلفردات للطالب فيما يلي بعض الطرق اليت ديكن استخدامها

، أو إظهار  ردات اجلديدة عن طريق إعطاء مثاليشرح ادلعلم معٌت ادلف (namdzij)أعط مثااًل  .أ

 كائن لو معٌت يطابق الكلمة اجلديدة ادلعنية.

يشرح ادلعلم معٌت ادلفردات اجلديدة من خالل شلارسة أو  tamtsil al-ma'na/ Dramatization .ب

، يقوم ادلعلم بتحريك يده katabaتفسَت معٌت الكلمة ادلعنية. كما ىو احلال عند شرح كلمة 

 كما يكتب شخص ما.

جلديدة من خالل تويل دور شخص يشرح ادلعلم معٌت ادلفردات ا (la'b-l-dawr)لعب األدوار  .ج

م  ، يعمل ادلعلاليت يريدوهنا. على سبيل ادلثال بالتصرف بالطريقة، أو مطالبة الطالب آخر

 25 .، مث يقوم الطبيب بفحصهاكمريض يعا ي من آالم يف ادلعدة
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