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 البحث

اللغة هي كاقعة حيث كاف منوها كتطورها كفقا لنمو مستخدمي اللغة البشرية. كاقعة  

مػ  حيػث تعريػىل اللغػة  1اللغػة   اييػاة تفػيىل قو قػوة الواػوس ا ابسػاا ه تبػارهللا  لػوؽ  .

رحية أك لإلتصػػاؿ  ػػ  صػػية الصػػمػػة تتنػػوف مػػ  الرمػػوزا كعنػػ  غػػا تعبػػ  الغػػر  الشخهػػي الن ا

 كاحدة منها هي اللغة العر ية. اللغة أابواع كث ة   العاملا  2أشخاص.

هػي  اقف للغة العر ية مناابة خاصة    لغات العػامل. ك   اللغػة العر يػة أر ػا مهػارات

فػرسات كالككيػ . االستماع كالنالـ كالقراءة كالنتا ة. ك اثلثة  ناصر اللغة هي: األصوات كامل

  اللغػػة العر يػة خصوصػػا. كمػا قػػاؿ رشػػدم  صػػر كلهػا جتااػػة  نػدما ابػػدرس اللغػةالػ  العناكت

أمحػػػد معيمػػػة: ااملفػػػرسات  ناصػػػر أساسػػػي مػػػ   ناصػػػر اللغػػػة. كمػػػا أمهيػػػة موقعهػػػا   كػػػ  مػػػ  

كتا ػػة قال أف هػػملا املوقػػا يتفػػاكت مػػ  مهػػارة قو   اسػػتماعا كػػالـا قػػراءةامهػػارات اللغػػة األر ػػا: 

يالػػة سػػوؼ تتخصػػح الباحثػػة  لػػإل قرتقػػاء ا سػػتالء املفػػرسات الػػ  تراػػو   هػػملهللا ا 3أخػػرل.ا

 منها  لوغ حس  التحصي  العلمي للطالب.
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املفرسات هػي مػا أصػغر تػا تعػ  قػوة اللغػة. كػ  لغػة لػديها املفػرسات املختلفػة. كاللغػة 

هلثقافػػػة  كهخلصػػػوص  لػػػإل املفػػػاهم املتعلقػػػةرباء كالبػػػاحث  ةنيػػػة هاملفػػػرساتا الغر يػػػة كفقػػػا للخػػػ

 4كحياهتم اليومية.

ها شػفوية اك خطيػة. كهػي مػ  اسػتخدامقما مػ   5ااملفرسات هي م  أمهية  ناصر اللغة

جتعػػػ  ا سػػػتمارات العبػػػارة ت عنػػػ  املفػػػرسا قو اااببهػػػاا 6قا ػػدة تنميػػػة املهػػػارات اللغػػػة العر يػػػة.

اجلنبيػة ينبعػي أف  مػ   عػحب ثيػث يػرل أف تعلػم اللغػات اكاخلطا ة كالقفية. ما أمهيػة املفػرسات

  7قما    مريق ايفظ أك ة  ذل . اتبدأ  تعريىل كتعليم ملفرسات ابفسها

ألف تعلػػػػم اللغػػػػة مهمػػػػا اػػػػداا الخيفػػػػي أف تعلػػػػم كتعلػػػػيم املفػػػػرسات اللغويػػػػة للتالميػػػػمل   

ااملفػػػرسات اللغويػػػة الػػػ  تسػػػا د مسػػػتخدمة اللغػػػة  لػػػإل فهػػػم اأخػػػر  نػػػدما يقػػػرأ أك يسػػػتما أك 

كاأف اهلدؼ النهائي م  تعلم اللغة أف ينوف التالميػمل ذا  8دث أك ينت .اقفهامه  ندما يتح

. كلػػػملل  فػػػ ف 9حصػػيلة مػػػ  املفػػرسات كالكاكػػػ  الػػ  يسػػػتطيا اسػػػتعماهلا كقتمػػا يريػػػد االتصػػاؿ

تعليم املفرسات ينوف ذا أمهية كبػ ة    مليػة تعلػيم اللغػة العر يػة ك   السػيطرة  لػإل املهػارات 

 اللغوية األر ا. 
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وف درسػكذل   لإل النشاط ك اخلالؽ امل اتعليم املفرسات اليـو  لإل حس  التنفيمل قف

قو أف تعلػػيم املفػػرسات متعػػة كىلقيػػق قو مقصػػوس األمػػ .  ا  اختيػػار كسػػائ    تعلػػيم املفػػرسات

 اسػػػتخداـ لػػإل التعلػػػيم الفصػػ  ك  درساملهػػم أف يسػػػتو  املػػ اقف تعلػػيم املفػػرسات أساسػػػها سػػه 

 ػػػد م املرافػػػػق ككسػػػائ  الراحػػػة كالبنيػػػػة  اطػػػرؽ املناسػػػبة. ك ػػػػالكة  لػػػإل ذلػػػ األسػػػكاتيتيات كال

 12التحتية لتحقيق النتاح كفقا  لإل املؤشرات جدسة.

فلػػػ   الطالػػػ  فػػعيفا   قتقػػػاف املفػػرساتا ألابػػػه قذا كػػاف املفػػرسات سكرا مهمػػػا للغايػػةا

أك منتػوه. يتمن  الطالب مػ  قيصػاؿ أفنػارهم كأفنػارهم  وفػوح كمػا يرةبػوف سػواء شػفهيا 

ألهنػػم يفتقػػركف قو املفػػرسات الػػػ   اخلطػػاباال يسػػتطيا الطػػالب فهػػم جتػػو ت ابػػح  كهملثػػ ا

كهػػملا  شػػاط قتقػػاف املفػػرسات مػػ  اسػػم ايفػػظاتشػػن   ػػال شػػفهية كمنتو ػػة. ال يػػتم اسػػتبعاس اب

 ام  رئيسي فعىل الطالب   قتقاف املفرسات. القوة احملفوظة كايفػظ هػي األقػول   قتقػاف 

فهػػػو  خػػػمل أساة    اقف حفػػػظ املفػػػرسات كفهمهػػػا لػػػي  هألمػػػر السػػػه  افػػػرسات.   التػػػملكرامل

النلمػات  اسػتخداـمػ  الفػركرم  اشن  كسائط مصممة  طريقة ىلفػز تعلػم الطػالب. لػملل 

 11ال  م  املفك  أف يفهمها الطالب  سهولة. املتقامعة

كسائ  التعليمية املناسػبة  ليعليم اللغة العر ية  سهولة هي استخداـكقحدل احملاكالت 

الوسػػائ  التعليميػػة يقػػدر  لػػإل ترقيػػة اػػوسة ىلصػػي   اسػػتخداـأثنػػاء  مليػػة الػػتعلم كالتعلػػيم. كػػاف 
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كال يننػػػر املػػػرء أف قسػػػتعماؿ الوسػػػائ  التعليميػػػة معػػػ   مليػػػة الػػػػتعلم  12الػػػتعلم  نػػػد التالميػػػمل.

كهلطبػػا ال ػػد أف تنػػوف كالتعلػػيم أكثػػر اػػملاه كشػػوقا كػػا أابػػه يرقػػي مسػػتول التالميػػمل الفنػػرم. 

معهػػػػا )الوسػػػػائ  التعليميػػػػة( أيفػػػػا الطريقػػػػة اجليػػػػدة   قلقائهػػػػا. كالعلػػػػة   اسػػػػتعماؿ الوسػػػػائ  

التعليمية الملم يقدر  لإل ترقية  ملية كابتيتة التعليم هي تتعلق مبستول النالميػمل الفنػرم كأف 

سػػي قو اوهػػوؿ مسػػتول ا ابسػػاف الفنػػرم خيفػػا ىلػػت مراحػػ  التطػػور املبػػدكء مػػ  التفنػػ  اي

 13كاملبدكء م  التفن  البسيط قو التفن  املتعدس )الصع (.

كذل  أهنا تقدر  لإل  ام  املعركؼ أف الوسائ  التعليمية مهمة   تعليم اللغة العر ية

توفيح ما ةمحب   أابشطة التعليم كما أهنػا تسػا د  لػإل توفػيح كتبسػيط املػاسة الصػعبة الػ  

ميمل. كعن  الوسػائ  التعليميػة  لػإل تاثلػة اجلمػ  أك النلمػات املعينػة سيلقيها املدرس قو التال

 ػػ  املػػاسة الغامفػػة ةػػ  ايسػػية دينػػ   ياهنػػا هلوسػػائ  التعليميػػة. ك ػػملل  شػػعر للتالميػػمل  كثػػر 

 سهولة   فهم املاسة الدراسية هلنسبة قو  دـ قستعماؿ الوسائ  التعليمية.

 اكيشػػػتعهم  لتػػػالتفن  ايرسػػػ  التوصػػػية تعريػػػىل الوسػػػيلة هػػػي كػػػ  مػػػا يسػػػتعم  أف

تعػد الوسػائ  التعليميػة 14كقيراس الطالب حػ  يػدفا أف يتػورط   التعلػيم. اكا هتماـ اكالشعور

 نصرا هاما كرئيسػيا   العمليػة التعليميػة قذا قهنػا تسػهم قذا كاابػت مناسػبة   ىلقيػق األهػداؼ 

. فا الوسػائ  التعليميػة ة ماسة تعليمية معينة ىلقيقها  عد تدري  مال درسالتعليمية ال  يوس امل
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جممو ػػة مػػ  املػػواس معػػدة ق ػػداس حسػػاا ليػػتم االسػػتعاابة غػػا   تغيػػ  سػػلوؾ الطػػالب كتسػػهي  

تتنػػػػوع الوسػػػػائ  التعليميػػػػة حسػػػػ  اياسػػػػة املسػػػػتخدمة   اسػػػػتقباؿ مػػػػا فيهػػػػا مػػػػ   15تعلمهػػػػم.

كمػػػ   16  السػػػمعية البصػػػرية.كالوسػػػائ اكالوسػػػائ  السػػػمعية امعلومػػػات فمنهػػػا الوسػػػائ  البصػػػرية

النلمػػات  ألغػػاز عػػحب الوسػػائ    تعلػػيم املفػػرسات العر يػػة هػػي تعلػػيم املفػػرسات العر يػػة  وسػػيلة ا

 املتقامعةا.

النلمػػػات املتقامعػػػة  ألغػػػازكسػػػائ   اسػػػتخداـ  هػػػملهللا ايالػػػة سػػػوؼ ينػػػاق  الباحثػػػة 

هي كاحدة م  تعلم كسػائ   النلمات املتقامعة ألغازملسا دة   تعليم املفرسات اللغة العر ية. 

النلمػات املتقامعػة ك ػدة مػا تتػنلىل مػ   ألغػازال  دين  أف تستخدـ لػتعلم مهػارات النتا ػة. 

 17األسئلة لإلاا ة كا اا ة أفعها  ابقاص.

وابج  المية اينوميػة الثالثػة تولػوابج ااػأسباب اختار الباحثػة هاملدرسػة املتوسػطة ا سػ

كاحػػػدة مػػػ  أففػػػ  املػػػدارس الػػػ  ديلنهػػػا مقامعػػػة    كموقػػػا البحػػػث ألف هػػػملهللا املدرسػػػة هػػػي

كلديها مرافق كاملػة مثػ  املبػاا املدرسػة كاملسػتد كاملنتبػة ا كهلا ا جناز النث ةا تولوابج اكوابج

هنػػػػاؾ أيفػػػػا سركس   اللغػػػػة العر يػػػػة الػػػػ  تواػػػػد فيهػػػػا  اكه فػػػػافة قو ذلػػػػ  كقا ػػػػة كة هػػػػا.

. كهنملا قختارت الباحثة هملهللا املدرسة كمػ  املتوقػا كاحدة منها هي املفرسات االعناصر اللغوية

النلمػػات املتقامعػػة دينػػ  أف ىلسػػ  الػػتمن  مػػ  املفػػرسات اللغػػة  ألغػػازكسػػائ   اسػػتخداـمػػ  
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العر يػػػػػػة. هألفػػػػػػافة قو ز سة املفػػػػػػرسات كسػػػػػػوؼ يسػػػػػػا د أيفػػػػػػا   ز سة التحصػػػػػػي  العلمػػػػػػي 

 للطالب.

لباحثة أف أكثػر التامليػمل يشػعركف  ف  ناء  لإل املقا لة الشخصية ما التالميمل  رفت ا

مريقػػة الك ػػة الػػ  يسػػتعملها املػػدرس ةػػ  املا ػػة تػػا يػػؤسل قو قلػػة رةبػػتهم كميػػوهلم قو اللغػػة 

العر يػػة كاالصػػا ة   امللػػ . ككثػػ  مػػ  التالميػػمل يراػػوف املػػدرس أف معػػ   مليػػة التعلػػيم كالػػتعلم 

تفنػػػر الباحثػػػة أف  انػػػاء  لػػػإل تلػػػ  املسػػػنلةاللغػػػة العر يػػػة  طريقػػػة متنو ػػػة أك  شػػػن  األلعػػػاب.  

األلعاب اللغويػة   تعلػيم املفػرسات دينػ  أف تعػاال التالميػمل أف يسػطركا  لػإل املفػرسات العر يػة. 

ملدقاطعتتة ت لعلتتي  الكلمتتاا ا استتداداو وستتالغ زل تتا كلػػملال  اختػػارت الباحثػػة موفػػوع ا 

ة احلكةميتتة ال ال تتة لةلتتة   لميملدسستتة املدةستتبة ا ستتاملفتتاتاا لبتتلب اللتتم ال تتام  ا

 و" 9191/ 9102ة   للعاو الدساسي زج

أسػػباب أختػػار هػػملا الوفػػوع فهػػي: أكال مل يواػػد موفػػوع أخػػر يشػػبه هػػملا الوفػػوع   

. اثابيػػا كػاف املوفػػوع مهمػػا للبحػػث وابجالمية اينوميػػة الثالثػة تولػػوابج ااػػاملدرسػة املتوسػػطة ا سػػ

المية اينومية املدرسة املتوسطة ا سللغة العر ية   تعليم املفرسات ا  لنوابه يستطيا مسا دة 

 .  وابجالثالثة تولوابج أا

هي كسيلة لنق  األفنار أك األسكار ما  المات متفق  ليها كىلتوم  لإل معاا  

مفهومة. كاحدة م  االختالفات الرئيسية    البشر كاييواات هي القدرة  لإل التحدث   

ث كتسمإل البشر اييواات ال  دين  التحدث )حيواف البشر. ما القدرة  لإل التحد



جممو ة متنو ة م  اللغات املستخدمة م  قب  ك  سناالعامل    تلىل البلداف مبا  18النطيق(.

   ذل  كاحدة منهم هي اللغة العر ية.

 مسالغ .ب

 البحث

كيىل  .1

ب الصىل الثام  فرسات لطالكسائ  ألعاز النلمات املتقامعة   تعليم امل استخداـاخلطوات   

 ـ؟ 2222 / 2219ملدرسة املتوسطة ا سالمية اينومية الثالثة تولوابج أاوابج للعاـ الدراسي ه

 كيىل  .2

املتقامعة   تعليم املفرسات لطالب الصىل الثام  كسائ  ألعاز النلمات  استخداـاملشنالت   

 ملدرسة املتوسطة ا سالمية اينومية الثالثة تولوابج أاوابج للعاـ الدراسيه

 ـ؟ 2222/ 2219 

 كيىل ح  .3

لطالب الصىل الثام  كسائ  ألعاز النلمات املتقامعة   تعليم املفرسات  استخداـاملشنالت 

 ؟ـ2219/2222للعاـ الدراسي املتوسطة ا سالمية اينومية الثالثة تولوابج أاوابج ملدرسة ه

 زغااض .ج

 البحث
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ينة منطلقة م  أسئلة البحثا مع البحث مفيدا فالباحثة لديها أةرا لينوف هملا 

 هملا البحث  لإل األمور اأتية: فيغر 

 لوصىل .1

ملدرسة لطالب الصىل الثام  هكسائ  ألعاز النلمات املتقامعة   تعليم  استخداـ   طواتاخل

 .ـ2219/2222للعاـ الدراسي أاوابج املتوسطة ا سالمية اينومية الثالثة تولوابج 

 لوصىل .2

لطالب الصىل الثام  كسائ  ألعاز النلمات املتقامعة   تعليم املفرسات  استخداـاملشنالت   

 .ـ2219/2222للعاـ الدراسي املتوسطة ا سالمية اينومية الثالثة تولوابج أاوابج ملدرسة ه

 ح  لوصىل .3

لطالب الصىل الثام  ملتقامعة   تعليم املفرسات كسائ  ألعاز النلمات ا استخداـاملشنالت   

 .ـ2219/2222للعاـ الدراسي املتوسطة ا سالمية اينومية الثالثة تولوابج أاوابج ملدرسة ه

فةالد  .د

 البحث

الفائدة  .1

 الن رية

يراإل م  هملهللا ابتائج البحث مزيدة للحزاابة العلمية   ترقية اللغة العر ية م  

اي   ملية تعليم اللغة العر ية كتقييمها املواوسة   قسم كلينوف مصدرا   مع اتعليمها



تعليم اللغة العر ية هجلامعة ا سالمية اينومية تولوابج أاوابج ك املدرسة املتوسطّة 

 ا سالمّية اينومّية األكو تولوابج أاوابج.

الفائدة  .2

 التطبيقية

 كالفائدة التطبيقية هلملهللا البحث هي:

 للباحثة .أ 

البحث مفيدة للباحثة حيث تنوف لكقية تعليم اللغة  ج هملايراإل أف تنوف ابتائ

 العر ية.

 للمدرس .ب 

ملدرسػة املفػرسات لطػالب الصػىل الثػام  ه تعلػيم   للوسػيلة منوذاػا نػوفي أف

 الثالثة تولوابج أاوابج. ا سالمية املتوسطة

 للطالب .ج 

 ز سة حػ  لتػدري ا سػتخدـ ألغػاز النلمػات املتقامعػةي أف الطػالب سػتطياي

 ك ا  تنػار الطػالب يصػ  خصوصػا املفػرساتا ختطػيط   م كتسػهي  الطػالبالفهػ

  وسائ  ألغاز النلمات املتقامعة. تعليم املفرسات   الفع 

 للمدرسة .د 



 تعليم كسائ  ألغاز النلمات املتقامعة   استخداـابتائج البحث    ا

 اوابجولوابج أالثالثة ت ا سالمية ملدرسة املتوسطةه املفرسات لطالب الصىل الثام  

ا هملا دين  أف ينوف ستالن أك تصحيحنا كمراعنا ـ2219/2222للعاـ الدراسي 

 اللغة العر ية   درس  مزيد م  تعليم اللغة العر ية كدين  أف حيافظ  لإل اوسة امل

 كحيسنها. تولوابج أاوابج توسطة ا سالمية اينومية الثالثةملدرسة امل

 للتامعة .ه 

كسائ  ألغاز النلمات  استخداـج البحث    املتوقا أف تساهم ابتائم  ا

 ا سالمية ملدرسة املتوسطةه املفرسات لطالب الصىل الثام   تعليم املتقامعة  

  العلـو خاصة   التعليم ا ـ2219/2222للعاـ الدراسي  اوابجالثالثة تولوابج أ

 .ها كمقارابة للبحوث املستقبليةاستخدامكدين   اللغة العر ية

 مللبلحاالةضيح ا ه. 

كسائ   استخداـ ا وفوعم  امل اتقو أتكيد املصطلح ا البحثا ىلتاج الباحثة  همل

 ملدرسة املتوسطةه املفرسات لطالب الصىل الثام   تعليم ألغاز النلمات املتقامعة  

ال يواد فهم مشكؾ  ا ثيث ـ2219/2222للعاـ الدراسي  اوابجالثالثة تولوابج أ ا سالمية

 كهي: البحثا   قراءة هملا

الدةضيح  .1

 النظاي



هػػػي لعبػػػة كسػػػائ   لػػػإل شػػػن  مر عػػػات : كسػػػائ  ألغػػػاز النلمػػػات املتقامعػػػة  . أ

هللػػػػػوف األ ػػػػػيحب كاألسػػػػػوس كالػػػػػ  مػػػػػ  ملؤهػػػػػا هلنلمػػػػػات كفقػػػػػا لألسػػػػػئلة أك 

التعريفػػات الػػ  تواههػػا. قو ااابػػ  كوهنػػا معركفػػة مػػ  قبػػ   تلػػىل مسػػتو ت 

املتقامعػػػة يسػػػه  أيفػػػا تطبيقػػػه.  اوتمػػاا فػػػ ف تطبيػػػق كسػػػائ  ألغػػػاز النلمػػات

النطاؽ كسائ  اللعبػة هػملهللا   شػن  مفػرساتا تػا معػ  اسػتخداـ هػملهللا اللعبػة 

    ملية التعلم دين  أف يسه  قتقاف املفرسات العر ية.

 الػ  النلمػات أك اللغػة اللغػةا مفػرسة   النلمػات  يػاتعلػيم املفػرسات: هػي  . ج

 19فرسة.امل املعين م  تتنوف ال  لن  حرؼ يرت 

الدةضيح  .2

 الدببيقي

كسػػػائ  ألغػػػاز النلمػػػات  اسػػػتخداـ ا موفػػػوع مػػػ  التطبيقػػػي التوفػػػيح أمػػػا

الثالثػة  ا سػالمية ملدرسػة املتوسػطةه املفػرسات لطػالب الصػىل الثػام   تعلػيم املتقامعػة  

املفرسات تعليم ا فهو ايقائق الوصفية     ـ2219/2222للعاـ الدراسي  اوابجتولوابج أ

  وامػ   ػ  كالبحػث ه مػالع القيػاـ ائ  ألغػاز النلمػات املتقامعػة مكسػ سػتخداـه

  .العائقة كالعوام  املسا دة

 لاليب البحث  . 
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تنبغي للباحثة أف تستنم  الشركط العملية   كتا ة البحث العلمي ح  تسهي    

  ماليات كتا تها   فهم جتو ته. كأما ترتي  البحث   هملا البحث كما يلإل :

قسم ال .1

األكؿا حيتوم  لإل صفحة الغالؼا صفحة موافقة املشرؼا صفحة تصديق جملي  

املناقشةا صفحة تصديقاألصالةا صفحة الشعارا صفحة ا هداءا كلمة الشنر كالتقديرا 

 ملخحا صفحة قائمة امللحقاتا ك الفهرس.

القسم  .2

 الرئيسيا حيتوم  لإل مخسة أ وابا كهي :

 الباب .أ 

)ج(   االبحث )ب( مسائ  االبحث  لإل: )أ( خلفية تشتم  حيث األكؿ: مقدمة

 البحث. )ك( ترتي  ااملصطالحات )ق( توفيح االبحث )س( فوائد االبحث أةر 

الباب  .ب 

( أابواع 2( مفهـو الوسائ  )1الثاا: الن ر ت ك تشتم   لإل: )أ( الوسائ  )

املتقامعة ( أهداؼ الوسائ  كفوائدها )ب( كسائ  ألغاز النلمات 3الوسائ  التعليم )

( مراح  كسائ  ألغاز النلمات 2( مفهـو كسائ  ألغاز النلمات املتقامعة )1)

(  يوب كسائ  ألغاز 4( مزا  كسائ  ألغاز النلمات املتقامعة )3املتقامعة )

( 3( أابواع املفرسات )2( مفهـو املفرسات )1النلمات املتقامعة )ج( املفرسات )



( مريقة تعليم املفرسات 5تعليم املفرسات ) ( قسكاتيتية  4تعليم املفرسات )

 )س( البحوث السا قة.ختلي  تعليم املفرسات.(6) اـ ألغاز النلمات املتقامعةهستخد

 الباب .ج 

)ج(  مدخ  البحثا)ب(  اابوع البحث ( لإل: )أ تشتم  البحث الثالث: منهتية

 اقائقاي  ا ( مريقةك) اايقائق مصاسر )ق( الباحثة )س( حفور االبحث مناف

 .ايقائق صحة ( تفتي ط) اايقائق ىللي  ( مريقةز)

 الباب .د 

تشتم   لإل )أ( تقدمي ايقائق ك )ب( ىللي  ايقائق ك ك  البحث ابتائج الرا ا: تقدمي

 .مناقشتها

 الباب .ه 

 ا قكاحات. ك ا املؤثراتاخلالصة ىلتوم  لإل حيثالبحث  اخلام : خاعة

القسم  .3

لحقات ال  تشتم   لإل ا رشاسات للمقا لة كا رشاسات النهائيا حيتوم  لإل املرااا كامل

للمالح ة كا رشاسات للوثيقةا الوصىل التارخيإل املختصر لتنسي  املدرسةا الصوار 

 الوثيقةا الرسائ  ال  تتعلق هلبحث العلميا كالس ة الناتبة.
 


