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 الباب الثاين

 النظرايت

)أ( مفهـو حيتوم الباب الثاين على أساس النظرية اليت تتكوف من أربعة أقساـ. 

)ب( مفهـو  كحيتوم عن تعريف الطريقة ك أنواع الطريقة يف تعليم اللغة العربيةطريقة 

السمعية الشفهية، ك أساس من طريقة كحيتوم عن اتريخ الطريقة طريقة السمعية الشفهية 

مزااي طريقة السمعية  ، كخطوات طريقة السمعية الشفهية يف التعليم، ك السمعية الشفهية

النقائص الطريقة السمعية الشفهية )ج( مفهـو ادلفردات كحيتول عن تعريف ، ك الشفهية

 اىداؼ تدريس أساس اختيار ادلفردات, ك تدريس ادلفردات, أنواع ادلفردات, ادلفردات,

 ات )د( البحوث السابقة.ادلفرد

 

 مفهوم الطريقة .أ

 تعريف الطريقة .1

 كما سبق البياف أف الطريقة ىي الكيفية كالوسيلة يف إيصاؿ ادلعلومات

الدراسية، كىي يف حاجة إىل اختبار الطريقة ادلناسبة حيث يتعلق اختبارىا كثَتابنجاح 



12 
 

ة ادلادة اللغوي ادلدرس يف استخداـ طريقة التعليم، كالطريقة ىي حطة كلية تتعلق بتقدمي

 1عن طريق منتظم حيث ال يتعارض بعضها ببعض ككلها جيرم موافقا ابدلدخل ادلقرر.

 أنواع الطريقة ىف تعليم اللغة العربية .2

 عملية التعليم. بل ال تقتصر أيميتها يف التعليم فق،، كإاما إف طريقة أمر مهم يف

يف أنشطة كثَتة. كصلاح سَت العملية يف تلك الألنشطة يتعلق كثَتا ابلطريقة ادلختارة، 

كيقوؿ زلمود يونوس كما نقلو أزىار أرشاد إف الطريقة أىم من ادلادة. كانت الطريقة 

درس يف إلقا  درسو ليولل ادلعلومات إىل يف التعليم ىي النظاـ الذم يسَت عليو ادل

 2أذىاف الطالب.

كإف غرض تعليم اللغة العربية يف عامة ليكوف الطالب استيعاب ألربع مهارات 

تلك ادلهارات ادلذكورة ينبغي أف يهتم ادلدرس بطرؽ التعليم ألف اختيار اللغة. كنيل 

الطريقة ادلناسبة يؤدم إىل صلاح التعليم. بعد الفراغ من البحث يف األمور اليت البد من 

تفكَتان دقيقا يف أمر اختيار الطريقة. ك ىذه الطرؽ ىي الطرؽ النامية يف تعليم اللغة 

 : دلستخدمة يف تعليم اللغة العربيةالعربية ,كىذه بعض الطرؽ ا

 أ(. طريقة القواعد كالًتمجة

                                                           
1
Zaenuddin, Metodologi dan stategi Alternatif pembelajaran Bahasa Arab. (Yogyakarta: 

Pustaka Rihlah Group, 2005), hal. 31 
2
 Fuad Efendi dan Fachrudin Djalal, Pendekatan Metode dan Teknik Pengajaran Bahasa 

Arab, (Malang: IKIP Malang), hlm. 36 



13 
 

تعترب طريقة القواعد كالًتمجة أقدـ طرؽ تعليم اللغات الثانية كتعود إىل 

عصر النهضة يف البالد األكربية حيث نقلت اللغتاف اليواننية كالالتينية للًتاث 

ُت سلتلفة البالد األكربية شلا اإلنساين إىل العامل الغريب فضال عن تزائد العالقات ب

أشعر أىلها ابحلاجة إىل تعلم ىاتُت اللغتُت فاشتد اإلقباؿ على تعلمها 

كتعليمها. إف طريقة القواعد ك الًتمجة ىي طريقة تعليم اللغة العربية اليت هتتم 

رة القرا ة، ك الكتابة ك بتعليم قواعد اللغة العربية ألجل احلصوؿ على مها

 3.الًتمجة

كلقد كاف ادلدخل يف تدريسها ىو شرح قواعدىا كاالنطالؽ من ىذه 

القواعد إىل تعليم مهارات اللغة األخرل اخلالة ابلقرا ة كالًتمجة مث لار تعليم 

لنحو غاية يف ذاتو، حيث نظر إليو على أنو كسيلة لتنمية ملكات العقل ا

 4كطريقة التفكَت.

كلعل شيوع ىذه الطريقة يف بلداف جنوب شرؽ آسيا كيف جنوب أفريقيا 

ى قدـ ىذه الطريقة. فمحور االىتماـ يف تعليم العربية يف ىذه أيضا شاىد عل

البالد ىو حتفيظ الطالب بعض سور القرآف الكرمي كشرح معاين ادلفردات فيو مث 

                                                           
 3

Zaenuddin, Metodologi Dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Pustaka Rihlah Grup, 2005), hal. 33 
 .348)مكة: جامعة أـ القرل(، ص.  ،ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلرشدم أمحد طعيمة، 4
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ذلذه الطريقة أمسا  كثَتة.  5شرح القواعد النحوية اليت تسهم يف فهم تراكيب.

كية كبعضهم بطريقة التقليدية، فهذه يذكرىا بعض العلما  بطريقة الكالسي

الطريقة تتم كثَتا مبهارة القرا ة كالكتابة كالًتمجة، أما مهارة الكالـ فقليل 

 اىتمامها.

 ب(. طريقة ادلباشرة

ادلراد ابلطريقة ادلباشرة ىي الطريقة اليت تستعمل لتقدمي ادلواد الدرس اللغة 

رس مباشرا اللغة األجنبية األجنبية كخالة اللغة العربية حيث يستعمل ادلد

ادلدركسة كلغة التعليم من غَت استعماؿ لغة التالميذ شيئا أثنا  التعليم. كيرل 

التعليم ابستعماؿ ىذه الطريقة أف استعماؿ اللغة شيئا أساسيا، كذلك ألف هبذه 

الطريقة يقدر التالميذ على تدريب مهاراهتم الشفهية مباشرا من غَت استخداـ 

 6لغة األـ.

سبب ظهور ىذه الطريقة كرد فعلي لطريقة النحو ك الًتمجة اليت كانت 

تعامل اللغات كما كانت ميتة, ختلو دتاما من احلياة. كلقد ظهرت دعوات كثَتة 

األجنبية امشوقة الفعالة. ك تطلبت  تنادم جبعل تعليم اللغات ۰۰۱۱منذ سنة 

                                                           
 

5
 Ibid hal. 343-343 

 22(، ص. 1982، )الرايض: ادلملكة العربية، أساليب تدريس اللغة العربيةدمحم على اخلويل،  6
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ىذه الدعوات إىل تغيَتات اساسية يف طرؽ تعليم اللغات األجنبية .فظهرت 

 7طريقة جديدة سريعا, فقد كاف امسها الطريقة ادلباشرة.

 ج(.  طريقة السمعية الشفهية

ىذه الطريقة ردا فعليا على األمرين ادلهمُت يف سنة مخسُت أك أكثر 

( دراسة اللغة اليت يقـو هبا اخلربا  يف علم النفس 1كستُت أك أكثر, ك يما : )

( تطور ۲كيف اللغة ضلو اللغات الفشوية اذلندية يف كالية أمريك ادلتحدة )

يت تقرهبم كوجود احلاجة إىل تعلم اللغة األجنبية الذم االتصاؿ بُت الشعوب ال

يفيد للقرا ة ك االتصاؿ ادلباشر بينهم. ىذاف أمراف أف يدافعاف إىل تعلم اللغة 

غَت مقتصر على القرا ة فق، ك لكن لالتصاؿ بينهم . ك على الًتتيب فرد 

فكرة اليت يتعلم  اللغة األجنبية من االستماع مث الكالـ مث الكتابة. كىذه ال

 8تورث الطريقة اجلديدة ادلعركفة ابلطريقة السمعية الشفوية.

 طريقة القرا ةد(. 

                                                           
7
 Abdul Hamid,Pengembangan Silabus dan Rencana Pembelajaran Bahasa Arab Berbaris 

KBK, (Malang: UIN, 2004 
8
Ibid hal. 23. 
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ىذه الطريقة ليست أف تعطي األكلوية على كفا ة القرا ة الصامتة كلكن  

على كفا ة الكالـ الصحيح حىت نشاط القرا ة اجلهرية ىي أنشطة ادلستعملة 

 9فيد ىذه األنشطة الًتقية مهارة الكالـ.على كل الطالب مرارا. ت

 

 مفهوم الطريقة السمعية الشفهية .ب

 طريقة السمعية الشفهيةتعريف ال .1

الطريقة السمعية الشفهية ىي طريقة مبنية على النهج البنائي الذايت يف تدريس 

، مث نظاـ ات(اللغة. يتم تعلم اللغة من خالؿ البد  من نظاـ الصوت )علم األلو 

 12.، كنظاـ تكوين اجلملة )بنا  اجلملة(تكوين الكلمة )التشكل(

 –ىي "مسع " مشتقة من اللغة العربية بشكل خاص ك أما "السمعيية الشفهية

، فهي الشفهيةعٍت االستماع". أما اي النصب الذم م إضافةمع مسعا"  –يسمع 

أك شفهيان. لذا فإف طريقة السمعية مشتقة من اللغة العربية شلا يعٍت أهنا شفاه أك فم 

م اللغة العربية ليتم حتقيقها كفقنا دلا ىو يىي طريقة منظمة تستخدـ لتنفيذ تعل الشفهية

                                                           
 

3
Ibid hal. 30. 

10
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), hal. 135. 
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، يتم التأكيد بشكل أكرب على الطريقةمن خالؿ االستماع كاحملدثة. كهبذه  مطلوب

 رة.ك شلارسات استخداـ اللغة العربية كاستخداـ ادلزيد من أشكاؿ ادلفردات كادلها

مباشرة يشعر بوجود طريقة  من ىي يف األساس تطوير الطريقة السمعية الشفهية

ب على الطالب فهمها. ذلذا ، كخالة يف شرح األشيا  اليت يصعنقاط ضعف فيها

، ميكن اللغة من خالؿ االستماع كالتقليدابإلضافة إىل التأكيد على تدريس ، السبب

أيضنا استخداـ اللغة األـ للتفسَت. عادة ما يتم تطبيق ىذه الطريقة على نطاؽ كاسع 

يف شكل حفر ام،. يشيع استخداـ هنج احلفر يف اجليش. ألنو يف البداية مت استخداـ 

  ، لذلك كانت ىذه الطريقة تسمى أيضناشالطريقة على نطاؽ كاسع يف اجلي ىذه

army method.11 

 السمعية الشفهيةاتريخ الطريقة  .2

ألكؿ مرة يف الوالايت ادلتحدة. كاف كالدتو ال  الشفهية ظهرت الطريقة السمعية

ينفصل عن السياؽ االجتماعي السياسي للبلد، أم عندما اندالع احلرب العادلية 

. يف ذلك الوقت، عانت الوالايت ادلتحدة من اذلزمية يف احلرب، كمن أجل الثانية

مصلحة عمال  جدد، كاف حيتاج إىل أفراد جييدكف اللغات األجنبية )كاليت ميكن 

كضعها الحقنا يف بلداف مثل فرنسا كىولندا كالصُت كدكؿ ادلستعمرة( الذين كانوا 

                                                           
11

 Ibid., hal. 136. 
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ة الواثئق كادلهن األخرل اليت تتطلب قادرين على العمل كمًتمجُت، مساعدين يف ترمج

 التوالل ادلباشر مع السكاف احملليُت.

، ىناؾ حاجة إىل برانمج قادر على تطوير مهارات اللغة لتلبية ىذه احلاجة

، كلفت احلكومة األمريكية عدة جامعات جنبية بسرعة. على سبيل ادلتابعةاأل

ادلهارات اللغوية لذين لديهم ابلتخطي، لربامج تعليم اللغة األجنبية للعسكريُت ا

يف عاـ  (ASTP)إنشا  ىيئة تسمى برانمج التدريب ادلتخصص للجيش الالزمة. مث 

لتدريس اللغة األجنبية ادلكثف كالقائم على العرض  ASTP. يعترب اموذج 1942

 12الشفهي انجحنا.

 السمعية الشفهيةأساس الطريقة  .3

ىناؾ طريقتاف نظريتاف تقـو عليهما تدريس اللغة، كيما نظرايت القواعد 

ة، بينما تعتقد النظرية التقليدية كاذليكلية. تؤمن نظرية اللغة التقليدية بوجود قواعد عام

اذليكلية أف بنية اللغة يف العامل ليست ىي نفسها. كفقنا للنظرايت التقليدية، فإف اللغة 

الصحيحة كالصحيحة ىي كفقنا للغة اللغوية )يف ادلصطلحات اللغوية ادلسماة 

الولفي(، بينما كفقنا للنظرية اذليكلية الصحيحة كالصحيحة، يتم استخدامها من قبل 

 اطقُت هبا )يف ادلصطلحات اللغوية يطلق عليها كلفية(.الن

                                                           
12

 Munasib, Metode Audio-Lingual dan Penerapannya dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 

Jurnal Tarling, Vol. 1, No. 1, hal. 33 
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 : ، لرح بذلكقاؿ عبد احلليم حنفي يف رللة سيلفيا

الطريقة السمعية الشفهية ىي طريقة التعليم اللغة هتدؼ اىل اكتساب التالميذ قدرة 

 13.ىعلى االستماع كالكالـ كتكوين العادات اللغوية كما كجدت يف الناطق األلل

 تعطي األكلوية ىي طريقة تدريس اللغة العربية اليت السمعية الشفهيةالطريقة 

ىي طريقة مبنية الشفهية الطريقة السمعية   14.تابةقبل القرا ة كالك لالستماع كاحملدثة

بد  من نظاـ م تعلم اللغة من خالؿ العلى النهج البنائي الذايت يف تدريس اللغة. يت

، كنظاـ تكوين اجلملة الصوت )علم األلوات(، مث نظاـ تكوين الكلمة )التشكل(

م اللغة أيضنا على نظاـ الضغ، كالنغمة كغَتىا. كالغرض ييؤكد تعل 15.)بنا  اجلملة(

نطق الكلمات كتنفيذىا م اللغة ىو أف يتم تدريسها من خالؿ االنتباه إىل يمن تعل

بشكل متكرر )احلفر( بشكل مكثف. يعتمد ىذا التدريب مباشرة على النظرية 

 السلوكية اليت تتشكل بسبب التحفيز كاالستجابة ككجود مكافآت كتعزيز.

 

 

 
                                                           

13
، (يس، أتثَت الطريقة السمعية الشفهية يف ترقية مهارة الكالـ )ددراسة جتريبية يف معهد ابب ادلعارؼ ببوصلوجانيبسلفيا نل 

 .68, ص. 2216, إبريل 1, رقم 3نولر اإلسالـ, 
14

 Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran Berbahasa, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Direktoran Jendral Pendidikan Tinggi P21.TK, 1333), hal. 143. 
15

 Ibid., hal. 135. 
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 السمعية الشفهيةخطوات الطريقة  .4

كاسم ذلذه الطريقة، اليت استماع ك زلدثة، مث يؤكد يف تطبيقو على ىذين 

اجلانبُت قبل اجلانبُت اآلخرين. إذا رأيت ادلفهـو األساسي، فهناؾ بعض األشيا  اليت 

 16جيب مراعاهتا يف التطبيق، كىي:

 .مث القرا ة كالكتابة يف النهاية الطالب االستماع مث احملدثة جيب على أ(. 

وارات مع موضوع ادلواقف عد يف شكل أاماط اجلملة أك احلجيب تقدمي القوا ب(.

 اليومية.

فعاؿ كما ىو موضح. يف ىذه تكييف ىوا   (driil)جيب أف يتبع التدريب  ج(.

 احلالة، يتم تقدمي ىدية.

 .جيب تقدمي مجيع العنالر النحوية من السهل إىل الصعب أك التدرجيي د(.

، ألف التعزيز اإلجيايب يف إعطا  الردكد ارتكاب األخطا  جيب جتنب احتماالت ق(.

 يعترب أكثر فعالية من التعزيز السليب.

اخلطوات مناسبة. على سبيل ادلثاؿ، اخلطوات ، تعترب لتحقيق األىداؼ ادلتوقعة

 17ادلختارة كما يلى :

                                                           
16

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran... hal. 133. 
17

 Ibid., hal. 133. 
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ها إما يف ، حتتوم على العديد من األمور ادلتعلقة ابدلواد اليت سيتم تقدميمقدمة أ(.

 شكل إدراؾ أك اختبار أكيل للمادة أك األخرل.

، بينما يشاىد الطالب قصَتة يقرأىا ادلعلم بشكل متكرر / قرا ةعرض للحوار ب(.

 .دكف النظر إىل النص

/ القرا ات القصَتة ابستخداـ تقنيات لتقليد كل مجلة يف تقليد كحفظ احلوار ج(.

 .كقت كاحد كحفظها

/ القرا ات اليت تعترب لعبة بسبب كجود لة الواردة يف احلواراتاماط اجلمعرض أ د(.

ىياكل أك تعبَتات لعبة. ميكن تطوير ىذا ابستخداـ مثقاب )ابستخداـ ىذه 

 .(التقنية ادلدربة على البنية كادلفردات

 مسرحية احلوار / القرا ة اليت مت تدريبها أعاله. يُطلب من الطالب الذين قاموا ق(.

 تخدموه أماـ الفصل.ابحلفظ أف يس

 تشكيل مجل أخرل كفقنا ألاماط اجلملة اليت مت تدريبها ك(.

إغالؽ )إذا لـز األمر( على سبيل ادلثاؿ عن طريق إعطا  العمل الذم يتعُت  ز(.

القياـ بو يف ادلنزؿ. يف ىذه احلالة ، يُطلب من الطالب التدرب رلددنا على 

 رسة.استخداـ األاماط اليت مت تعلمها يف ادلد
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 السمعية الشفهيةفضائل ك النقائص الطريقة  .5

 18:الشفهية ذلا مزااي عديدة يف ادلمارسة، ك ىيطريقة السمعية 

تؤكد ىذه الطريقة على جانب الكالـ الذم يركز على جانب القدرة على  أ(.

 .التوالل ابللغة العربية

 .االىتماـ بثقافة اللغة كالتفكَت العريب ادلباشر ب(.

 استخداـ الوسائ، كإيال  ادلزيد من االىتماـ للتدريبات ج(.

 م اللغة العربية على مراحلييتم تعل د(.

 حفظ ادلفردات كىيكل اللغة ادلعطاة للطالب ق(.

اـ ميكن للطالب تكرار طريقة نطق تعبَت لغة أجنبية عدة مرات كال ميكن القي ك(.

 بذلك عن طريق الكتابة.

، مث حياكي اموذج تعبَت درس جعل مجيع الطالب يف فصل كاحدميكن للم ز(.

جديد عدة مرات كيطلب منهم تغيَت ىذا التعبَت إىل شكل آخر كفقا الجتاه 

 .ادلعلم

، حىت وية للطالب مباشرة عندما يتحدثوفميكن للمعلمُت تربير األخطا  اللغ ح(.

يتم تربير ، ألنو إذا مل لغة العربية بشكل لحيحتقاف اليتمكن الطالب من إ
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 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran.., hal. 130. 
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، فسيؤدم ذلك فورنا إىل عادات سيئة للطالب األخطا  اللغوية فورنا

 .كسيكوف من الصعب تربيرىا الحقنا يـو

إلظهار  ، تتيح ىذه الطريقة للمعلم الفرلةيف ادلمارسة العملية للقوؿ ط(.

إبنشا  ىذه اإلجاابت كلو أتثَت  ، كيقـو ادلعلماإلجاابت الصحيحة للطالب

 على حتسُت سلوؾ الطالب اللغوم كفهم الطالب للغة العربية.

 19:الشفهية ذلا أيضنا العيوب ىي ، فإف الطريقة السمعيةابإلضافة إىل مزاايىا

استجاابت الطالب إىل أف تكوف آلية. غالبنا ما ال يعرؼ الطالب أك ال  دتيل .1

 .يفكركف يف معٌت الكلمات ادلنطوقة حبيث يشعر الطالب البالغُت ابدللل غالبنا

ال ميكن للطالب التوالل بسالسة إال إذا كانت اجلمل ادلستخدمة قد مت  .2

 .تدريسها مسبقنا يف الفصل

يث يفهم يتم تدريسها عادةن مستقالن عن السياؽ حب يكوف معٌت اجلملة اليت .3

ا فق، ، على الرغم من أف اجلملة أك التعبَت ميكن أف الطالب معٌت كاحدن

 .يكوف ذلما معاٍف متعددة كفقنا للسياؽ
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 Syamsuddin Asyofi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Ombak, 2016), 

hal. 3. 
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نشاط الطالب يف الفصل ىو نشاط مصطنع ألهنم يستجيبوف فق، لتحفيز  .4

وع األسئلة النموذجية ض، مو مجيع أشكاؿ التمارين ادلعلم. يتم حتديد

 .، من قبل ادلعلم. ال توجد مبادرة كإبداع من الطالبكاإلجاابت

ب على التفاعل لفظينا نظرنا ألف األخطا  تعترب "خطااي"، ال يتم تشجيع الطال .5

 ، قبل إتقاف أاماط اجلملة الصحيحة اليت تعد ابلفعل كثَتة للغاية.أك كتابينا

 .وؼ من استخداـ اللغة، يشعر الطالب ابخلنتيجة لذلك

دتارين ام، اجلملة متالعبة كليست سياقية كغَت كاقعية. يواجو الطالب  .6

 .لعوابت عند تطبيقها يف سياؽ تواللي حقيقي

لن تكوف ىذه الطريقة فعالة إال إذا مت تنفيذىا يف فصوؿ لغَتة ككاف ىناؾ  .7

 ادلهرة. كسائل إعالـ تعليمية مالئمة ، مدعومة من قبل معلمي اللغة

 ج.  مفهوم املفردات

 تعريف ادلفردات  . 1

اإلندكنيسية الذم ألفو جوف  –ادلفردات كما ذكرت يف القاموس اإلصليليزية 

كيف اللغة اإلصليليزية مسيت  22ـ. ايقولس كحسن شاذىل ىي قائمة الكلمة.
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 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2003), 

hal. 6.  
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vocabulary  كادلفردات يف الطالح القاموس العاـ للغة اإلندكنيسية ىي قائمة

امل أك عنالر اللغة ك قاؿ أمحد فؤاد أفندل إف ادلفردات ىي إحدل عو  21الكلمة.

الىت يلـز أف يقدركا عليو التالميذ يف تعلم اللغة األجنبية لكي يستطيع أف يستعملها 

 22لإلتصاؿ.

 تدريس ادلفردات  .2

معٌت كلمة عربية يعٍت قدرتو على قد يرل البعض أف تعلم الدراس األجنيب 

ترمجهتها إىل لغتو القومية كإجياد مقابل ذلا. يف تعليم ادلفردات يتعلم الطالب نطق 

حركفها فحسب, أك فهم معناىا مستقلة فقد, أك معرفة طريقة اإلشتقاؽ منها, أك 

 23رلرد كلفها يف تركيب لغوم لحيح.

 أنواع ادلفردات .3

، كل منها ينقسم أكثر حسب 4يصنف ركشدم أمحد ثيمة ادلفردات إىل 

 24: كاجباهتم ككظائفهم، على النحو التايل
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 Henry Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 1333). Hal. 24. 
22

 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,(Malang:  Misykat , 2005), 

hal. 36. 
23

عربية لغَت الناطقُت هبا مناىج كأساليبو, )مصر : جامعة ادلنصورة, رشدم أمحد طعيمة, تعليم اللدكتور ااألستاذ  
 .194(, ص. 1989

24
طقُت بلغات أخرل, )جامعة أـ القرل معهد اللغة العربية, رشدم أمحد طعيمة, ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للنالدكتور ا 
 .617-616د.س( ص 
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 توزيع ادلفردات يف سياؽ إجادة اللغة. .أ

(. ادلفردات لفهم )فهم ادلفردات( كل من اللغة ادلنطوقة )االستػماع( كالنص 1

 )القرا ة(.

ة، (. حتدث ادلفردات. يف الكالـ من الضركرم استخداـ ادلفردات الصحيح2

 سوا  الرمسية )العادية( أك الرمسية )موقفية(.

(. ادلفردات للكتابة )كتابة ادلفردات(. تتطلب الكتابة أيضنا اختيار مفردات 3

جيدة كمناسبة حبيث ال يتم إسا ة تفسَت القرا . تتضمن ىذه الكتابة كتابة 

ية، غَت رمسية مثل اليوميات كجداكؿ األعماؿ اليومية كما إىل ذلك كأيضنا رمس

 على سبيل ادلثاؿ كتابة الكتب كاجملالت كالصحف كما إىل ذلك.

(. ادلفردات احملتملة. يتكوف ىذا النوع من ادلفردات من مفردات السياؽ اليت 4

ميكن تفسَتىا كفقنا لسياؽ ادلناقشة، كمفردات التحليل اليت ىي عبارة عن 

إىل معٌت ضيق مفردات ميكن حتليلها استنادنا إىل خصائص اشتقاؽ الكلمة 

 أك موسع.

 تقسيم ادلفردات حسب معناىا.ب. 
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الكلمات األساسية )مفردات احملتول(. ىذه ادلفردات ىي ادلفردات   (.1

األساسية اليت تشكل كتابة لتكوف لاحلة، على سبيل ادلثاؿ األمسا  

 كاألفعاؿ كغَتىا.

لتشكيل (. الكلمات الدالة. ىذه الكلمات ملزمة كتوحد ادلفردات كاجلمل 2

التعرض اجليد يف الكتابة. على سبيل ادلثاؿ رسائل اجلرة، العدكة االستفهاـ، 

 كىلم جرا.

(. اجلمع بُت الكلمات )الكلمات العنقودية(. ىذه ادلفردات عبارة عن 3

مفردات ال ميكن أف تقف مبفردىا، كلكن يتم درلها دائمنا مع كلمات أخرل 

ؿ، ميكن أف تعٍت كلمة "رغب" لتكوين معاين سلتلفة. على سبيل ادلثا

اإلعجاب إذا مت دمج الكلمة مع يف إىل رغب يف. بينما إذا كانت متبوعة 

 ابلكلمة "فإنو يصبح رغب" فإف ادلعٌت يتغَت إىل الكراىية أك الكراىية.

 تقسيم ادلفردات كفقنا خلصائص الكلمة ج.

، سوا  يف كلمات اخلدمة عبارة عن كلمات ُتستخدـ لإلشارة إىل ادلهمة (.1

 رلاؿ احلياة بشكل غَت رمسي أك رمسي كذات طبيعة رمسية.

الكلمات األساسية اخلالة. ىذه ادلفردات عبارة عن رلموعة من الكلمات  (.2

اليت ميكن أف حتوؿ ادلعاين إىل تفاليل كتستخدـ يف رلاالت سلتلفة من 
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ة مراجعة معينة، كاليت تسمى عادة الكلمات احمللية أك كلمات األدا

 ادلساعدة.

 تقسيم ادلفردات حسب استخدامها. د.

ادلفردات النشطة، كىي ادلفردات اليت تستخدـ عادة على نطاؽ كاسع يف  (.1

سلتلف اخلطاابت، سوا  اخلطاب أك الكتابة أك حىت مسعت كثَتا كمعركفة 

 من خالؿ قرا ات سلتلفة.

ص كلكن كلمات سلبية، كىي ادلفردات اليت تصبح فق، مفردات الشخ (.2

اندران ما تستخدـ. تُعرؼ ىذه ادلفردات من خالؿ الكتب ادلطبوعة اليت 

 ُتستخدـ عادةن كمراجع يف كتابة األكراؽ أك األعماؿ العلمية.

 أساس اختيار ادلفردات  .4

اللغة كبَت تعطيك نفسها, كعليك أف ختتار منها كتنتقي. فما أساس اختيار 

للناطقُت بلغات أخرل ؟ ىناؾ رلموعة من  ادلفردات يف برانمج لتعليم العربية

 25األساس نذكر فيما يلي اكثرىا انتشارا :
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 .619ص. .....اللغة العربية الدكتور رشدم أمحد طعيمة, تعليم  
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تفضل الكلمة شائعة اإلستخداـ على غَتىا, مادامت  (Frequenci)(. التواتر 1

اليت أجرت حصرا متفقة معها يف ادلعٌت كتستشار فيها قوائم ادلفردات 

 للكلمات ادلتعملة كبينت معدؿ تكرار كل منها.

تفضل الكلمة اليت تستخدـ يف أكثر من بلد عريب  (Range)(. التوزع أك ادلدل 2

على تلك اليت توجد يف بلد كاحد. قد تكوف الكلمة اذا تكرار عاؿ أكشيوع 

أف ختتار  مرتفع, كلكن ىذا التكرار الرتفع ينحصر يف بلد كاحد. لذا يفّضل

الكلمة اليت تلتقي معظم البالد العربية على استخدامها كمن ادلصادر اليت تفيد 

يف ىذا )معجم الرليد اللغوم للطفل العريب( كالذم أعدتو ادلنظمة العربية 

للًتبية كالثقافة كالعلـو بتونس. كالذم كاف للكاتب شرؼ االشًتاؾ يف 

نة األطفاؿ العرب يف خلف إعداده. كيضم الكلمات اليت كردت على ألس

 الدكؿ العربية موزعة حسب شيوعها أك تواترىا كحسب توزعها أك مداىا.

تفضل الكلمة اليت تكوف يف متناكؿ الفرد جيدىا حُت  (Availability)(. ادلتاحية 3

يطلبها كاليت تؤدم لو معٌت زلددا كيقاس ىذا بسؤاؿ الناس عن الكلمات اليت 

 عينة.يستخدموهنا يف رلاالت م
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تفضل الكلمة اليت تكوف مألوفة عند األفراد على  (Familiarity)(. األلفة 4

الكلمة ادلهجوزة اندرة االستخداـ. فكلمة )مشس( تفضل بال شك على كلمة 

 )ذكا ( كإف كاان متفقُت يف ادلعٌت.

تفضل الكلمة اليت تعطي عدة رلاالت زلدكدة.  (Converage)(. الشموؿ 5

يف رأينا من كلمة )منزؿ( كإف كانت بينهما فركؽ دقيقة  فكلمة )بيت( أفضل

إال أهنا فركؽ الهتم الدراس يف ادلستوايت ادلبتدئة خالة. إف كلمة  )بيت( 

تعطي عددا أكرب من اجملاالت كلننظر يف ىذه االستخدامات : بيتنا ك بيت 

هللا كبيت اإلبرة كبيت العنكبوت كبيت القصيد اجليد كلقد عجز كثَت من 

دلفحولُت عند إجرا  جتارب نفسية يف ىذا اجملاؿ عن حفظ كلمات مستقلة ا

 أك حركؼ ال راب، بينها.

تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدراس على  (Urgensi)(. األيمية 6

 تلك كلمة العامة اليت قد ال حيتاجها أك حيتاجها قليال.

ى غَتىا. كهبذا ادلنطق يفّضل تفضل الكلمة العربية عل (Arabisme)(. العركبة 7

تعليم الدراس كلمة )اذلاتف( بدال من التلفوف. ك )ادلذايع( بدال من الراديو. 

كاحلاسب االيل أك احلاسب أك الراتب بدال من الكومبيوتر. فإذا مل توجد كلمة 

عربية تفضل الكلمة ادلعربة مثل : التلفاز على التليفزيوف, كأخَتا أتيت الكلمة 
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اليت ال مقابل ذلا يف العربية, على أف تكتب ابلطبع ابحلرؼ العريب  األجنبية

 مثل )فيديو(.

 . أىداؼ تدريس ادلفردات5

 26أما أىدؼ تدريس ادلفردات العربية فهي:

 فردات اجلديدة.(. يعّرؼ الطالب ابدل1

 (. يدّرب الطالب لينطق ادلفردات ابلصدؽ.2

(. يفهم الطالب عن معٌت ادلفردات, كتستطيع الطالب أف تستخدمها يف 3

 اجلملة ادلفيدة.

(. تستطيع الطالب أف تستخدـ ادلفردات للموالالت ابلصحيحة أك لتكتبها 4

 يف اجلملة ادلفيدة.

 

 د.  البحوث السابقة

 بقة اليت تناكلت عن ىذا ادلوضوع ىي ما يلي :إف البحوث السا

أتثَت الطريقة السمعية الشفهية يف حتت ادلوضوع مزدلفة البحث الذم كتبتو  .1

 ادلتوسطة اإلسالمية درسةمبالصف الثامن  يف طالبال لدل إتقاف اللغة العربية
                                                           

26
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), hal. 63. 
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 23ـ. 2216/2217للعاـ الدراسي   ابنيا بينَتانج معهد دار األرقماحملمدية 

غة طريقة السمعية الشفهية يف إتقاف الل تطبيقكمسائل ىذا البحث )أ( كيف 

احملمدية  ادلتوسطة اإلسالمية درسةمبالصف الثامن  يف طالبال لدل العربية

أتثَت  طريقة السمعية الشفهية ؟ )ب( ما تطبيق ابنيا بينَتانج معهد دار األرقم

ادلتوسطة  درسةمبالصف الثامن  يف طالبال ادلفردات اللغة العربية لدل تقافإل

كنتائج ىذا البحث أف ؟  يا بينَتانجابن معهد دار األرقماحملمدية  اإلسالمية

يف عملية الشفهية السمعية  الطريقةاستخداـ . الشفهية طريقة السمعية تطبيق

يم اللغة العربية يستطيع أف حيسن استيعاب ادلفردات اللغة العربية يف الصف تعل

. ميكن أف يكوف أكثر نشاطنا يف طرح األسئلة كاإلجابة عليها الطالبالثامن, 

اللغة العربية استيعاب ادلفردات  ك ثَت كبَت بُت طريقة السمعية الشفهيةىناؾ أت

 .الصف الثامن يف للطالب

حتت ادلوضوع تطبيق طريقة السمعية  فا ايو ارفيناايالبحث الذم كتبتو  .2

الشفهية يف تعليم ادلهارة الكالـ لطالب فصل السابع ابدلدرسة ادلتوسطة 

                                                           
23

أتثَت الطريقة السمعية الشفهية يف إتقاف اللغة العربية لدل الطالب يف الصف الثامن مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية , مزدلفة 
 , )ملخص(.ـ 2216/2217احملمدية معهد دار األرقم ابنيا بينَتانج  للعاـ الدراسي 
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كمسائل  23ـ. 2215/2216عاـ الدراسي اإلسالمية احلكومية كاانسارم لل

يف تعليم ادلهارة الكالـ ىذا البحث )أ( كيف تطبيق طريقة السمعية الشفهية 

لطالب فصل السابع ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كاانسارم ؟ )ب( 

ما ادلشكالت ك حتلها عند التعليم ابستخداـ طريقة السمعية الشفهية ؟ كنتائج 

ىذا البحث أف تعليم ادلهارة الكالـ يف فصل السابع ابدلدرسة ادلتوسطة 

رم قد طبق طريقة السمعية الشفهية منذ طويل, اإلسالمية احلكومية كاانسا

بدأت إجرا ات تعليمها من تعرؼ ادلفردات. مشكالت تعليم مهارة السمعية 

 الشفهية ىي البينة التعليم للغة العربية مل تكن مجيلة.

حتت ادلوضوع استخداـ األانشيد لًتقية كفا ة  ايرما فاطمةالبحث الذم كتبتو  .3

ابدلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اخلَتية سومرب مجفوؿ ادلفردات للصف الثالث 

مسائل ىذا البحث )أ( ك  23ـ. 2212/2213تولونج أجونج للعاـ الدراسي 

كيف تطبيق األانشيد لًتقية كفا ة ادلفردات للصف الثالث ابدلدرسة اإلبتدائية 

اإلسالمية اخلَتية سومرب مجفوؿ تولونج أجونج ؟ )ب( ما رلاالت ادلفردات 

اليت تكوف يف األانشيد ؟ )ج( ما ادلشكالت يف استخداـ األانشيد ك كيف 
                                                           

23
تطبيق طريقة السمعية الشفهية يف التعليم ادلهارة الكالـ لدل الطالب يف الصف السابع مبدرسة ادلتوسطة  ايفا ايو ارفينا, 

 , )ملخص(.ـ 2215/2216اإلسالمية احلكومية كنوسارم للعاـ الدراسي 

23
استخداـ األانشيد لًتقية كفا ة ادلفردات للصف الثالث ابدلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اخلَتية سومرب مجفوؿ , ايرما فاطمة 

 , )ملخص(.ـ 2212/2213تولونج أجونج للعاـ الدراسي 
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ألانشيد من إحدل طرؽ التعليم ادلستعملة حتلها؟. كنتائج ىذا البحث إف ا

لًتقية كفا ة ادلفردات يف الصف الثالث بتلك ادلدرسة ىي لكي يستطيع 

الطالب التعلم ابلسهل كالفرح. ك رلاالت ادلفردات تتكوف عن األشيا  يف 

النطاؽ. ك مشكالت يف استخداـ األانشيد كحتلها : للمعلمُت الذين 

علم, كينبغي أف يكوف استخدازلقا قادرة على سيستخدموف ىذه األانشيد للت

 السيطرة على الفصوؿ الدراسية.

حتت ادلوضوع استخداـ كسائل الصور إيتا ردان وايت البحث الذم كتبتو  .4

لتأىيل مفردات اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 30ـ. 2216/2217 أريوجدينج رجواتصلاف تولونج أجونج للعاـ الدراسي

ستخداـ كسائل الصور لتأىيل مفردات كمسائل ىذا البحث )أ( كيف عملية اب

لغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية أريوجدينج رجواتصلاف ال

وسائل الصور يف الاستخداـ ؟ )ب( ما إجيابيات كسلبيات يف  تولونج أجونج

؟  طة اإلسالمية احلكومية أريوجدينج رجواتصلاف تولونج أجونجادلدرسة ادلتوسّ 

التعليم ادلستعملة كنتائج ىذا البحث إف كسائل الصور من إحدل كسائل 

كسائل لتسهيل أف تعرؼ ادلفردات بسرعة مبساعدة الصور. اإلجيابيات من 
                                                           

30
استخداـ كسائل الصور لتأىيل مفردات اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية أريوجدينج , إيتا ردان وايت 

 , )ملخص(.ـ 2216/2217رجواتصلاف تولونج أجونج للعاـ الدراسي 
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ىي الطالب يفهموف ادلادة سهال. السلبيات ىي للطالب الذين مل  الصور

 يقدركا الذكرل فصعب ذلم فهم الدرس.

ة يف الصور  داـ كسيلةاستخ ادلوضوع حتت النعمةحزمية البحث الذم كتبتو  .5

احلكومية سليماانف  اإلسالميةئية  لدل طالب ادلدرسة اإلبتدافردات ادلتعليم 

كمسائل ىذا البحث  31.ـ 2213/2214أكداف أكك بليتار للعاـ الدراسي 

لدل طالب ادلدرسة فردات ة يف تعليم ادلالصور  داـ كسيلةاستخ)أ( كيف يتم 

احلكومية سليماانف أكداف أكك بليتار ؟ )ب( ما  اإلسالميةئية  اإلبتدا

لدل طالب ادلدرسة فردات ة يف تعليم ادلالصور  داـ كسيلةاستخادلشكالت يف 

احلكومية سليماانف أكداف أكك بليتار؟ )ج( كيف  ميةاإلسالئية  اإلبتدا

فردات ة يف تعليم ادلالصور  داـ كسيلةاستخاحملاكالت يف حل ادلشكالت يف 

احلكومية سليماانف أكداف أكك بليتار  اإلسالميةئية  لدل طالب ادلدرسة اإلبتدا

؟ كنتائج ىذا البحث األكىل تعليم ادلفردات يف تلك ادلدرسة ىي جترم 

ة ك يناؿ الطالب عشر مفردات كل اسبوع تقريبا. الصور  تخداـ كسيلةابس

منها  فرداتة يف تعليم ادلالصور  داـ كسيلةاستخالثانية أف ادلشكالت يف 

                                                           
31

استخداـ كسيلة الصورة يف تعليم ادلفردات لدل طالب ادلدرسة اإلبتدا ئية اإلسالمية احلكومية سليماانف  ,حزمية النعمة 
 , )ملخص(.ـ 2213/2214أكداف أكك بليتار للعاـ الدراسي 
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ادلشكلة يف حفظ ادلفردات, ضعف ادلواد البشرية سوا  ما يتعلق ابدلدرس أك 

 التالميذ ك نقصاف الوسائل التعليمية كالتسهيالت.

 (1.2)اجلدوال 

 البحوث السابقة

ابحث و موضوع و وقت  رقم
 وعنوان البحث

 نتائج البحث منهج البحث

 مزدلفةالباحثة :  1
أتثَت املوضوع البحث: 

الطريقة السمعية الشفهية 
يف إتقاف اللغة العربية لدل 
الطالب يف الصف الثامن 
مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
احملمدية معهد دار األرقم 

للعاـ   ابنيا بينَتانج
 2216/2217الدراسي 

 .ـ

منهج البحث 
 يالكم

طريقة  تطبيقأف : نتائج البحث
استخداـ . الشفهية السمعية
يف الشفهية السمعية  الطريقة

يم اللغة العربية يستطيع عملية تعل
أف حيسن استيعاب ادلفردات اللغة 

 الطالبالعربية يف الصف الثامن, 
ميكن أف يكوف أكثر نشاطنا يف 

. سئلة كاإلجابة عليهاطرح األ
ىناؾ أتثَت كبَت بُت طريقة 

استيعاب  ك السمعية الشفهية
 يف اللغة العربية للطالبادلفردات 

 .الصف الثامن
  فا ايو ارفيناي:  الباحثة 1

تطبيق  املوضوع البحث
طريقة السمعية الشفهية يف 

منهج البحث 
 الكيفي

أف تعليم ادلهارة :  نتائج البحث
الكالـ يف فصل السابع ابدلدرسة 
ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
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تعليم ادلهارة الكالـ لطالب 
فصل السابع ابدلدرسة 

ية ادلتوسطة اإلسالم
احلكومية كاانسارم للعاـ 

 2215/2216الدراسي 
 ـ. 

كاانسارم قد طبق طريقة السمعية 
الشفهية منذ طويل, بدأت 
إجرا ات تعليمها من تعرؼ 

مهارة ادلفردات. مشكالت تعليم 
السمعية الشفهية ىي البينة 
 التعليم للغة العربية مل تكن مجيلة.

 ايرما فاطمة الباحثة : 3
  املوضوع البحث :

استخداـ األانشيد لًتقية  
كفا ة ادلفردات للصف 
الثالث ابدلدرسة اإلبتدائية 
اإلسالمية اخلَتية سومرب 
مجفوؿ تولونج أجونج للعاـ 

 2212/2213الدراسي 
 ـ.

 

البحث منهج 
 الكيفي

: إف األانشيد من  نتائج البحث
إحدل طرؽ التعليم ادلستعملة 
لًتقية كفا ة ادلفردات يف الصف 
الثالث بتلك ادلدرسة ىي لكي 
يستطيع الطالب التعلم ابلسهل 
كالفرح. ك رلاالت ادلفردات 
تتكوف عن األشيا  يف النطاؽ. ك 
مشكالت يف استخداـ األانشيد 

لذين كحتلها : للمعلمُت ا
سيستخدموف ىذه األانشيد 
للتعلم, كينبغي أف يكوف 
استخدازلقا قادرة على السيطرة 

 على الفصوؿ الدراسية.
 إيتا ردان وايت :  الباحثة 4

:  املوضوع البحث
استخداـ كسائل الصور 
لتأىيل مفردات اللغة العربية 

منهج البحث 
 الكيفي

: إف كسائل الصور  نتائج البحث
من إحدل كسائل التعليم 
ادلستعملة لتسهيل أف تعرؼ 
ادلفردات بسرعة مبساعدة الصور. 
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يف ادلدرسة ادلتوسطة 
اإلسالمية احلكومية 
أريوجدينج رجواتصلاف 

ونج أجونج للعاـ تول
 2216/2217الدراسي 

 .ـ

ىي  كسائل الصوراإلجيابيات من 
الطالب يفهموف ادلادة سهال. 
السلبيات ىي للطالب الذين مل 

رل فصعب ذلم فهم يقدركا الذك
 الدرس.

 النعمةحزمية الباحثة :  5
:  املوضوع البحث

ة يف الصور  داـ كسيلةاستخ
لدل طالب فردات تعليم ادل

 اإلسالميةادلدرسة اإلبتدائية 
احلكومية سليماانف أكداف 
أكك بليتار للعاـ الدراسي 

 .ـ 2213/2214

منهج البحث 
 الكيفي

األكىل تعليم :  نتائج البحث
ت يف تلك ادلدرسة ىي ادلفردا

ة ك الصور  جترم ابستخداـ كسيلة
يناؿ الطالب عشر مفردات كل 
اسبوع تقريبا. الثانية أف 

 داـ كسيلةاستخادلشكالت يف 
منها  فرداتة يف تعليم ادلالصور 

ادلشكلة يف حفظ ادلفردات, 
ضعف ادلواد البشرية سوا  ما 
يتعلق ابدلدرس أك التالميذ ك 

مية نقصاف الوسائل التعلي
 كالتسهيالت.

ىناؾ فرؽ بُت ىذا البحث العلمى الذم كتبتو الباحثة كالباحثوف العلمية 

إىل أتثَت طريقة السمعية الشفهية يف إتقاف  مزدلفةالسابقة, يف البحث الذم كتبتو 

تطبيق طريقة السمعية الشفهية يف  إيفا ايو ارفينااللغة العربية. كالبحث الذم كتبتو 

إىل تطبيق األانشيد لًتقية   ايرما فاطمةالـ. كالبحث الذم كتبتو تعليم مهارة الك
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تنفيذ عملية ابستخداـ كسائل  إيتا ردان وايتكفا ة ادلفردات. كالبحث الذم كتبتو 

الصور الستيعاب ادلفردات ك عملية ابستخداـ كسائل الصور ك إجيابيات كسلبيات 

اىل استخداـ كسيلة  النعمة حزميةيف استخداـ كسائل الصور. كالبحث الذم كتبتو 

الصورة يف تعليم ادلفردات كاحملاكالت يف حل ادلشكالت يف استخداـ كسيلة الصورة 

يف تعليم ادلفردات. ك يف ىذا البحث تريد الباحثة أف تكشف عملية ابستخداـ 

 طريقة السمعية الشفهية الستيعاب مفردات اللغة العربية.

 


