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 الباب الثاين

 البحث النظرايت

 مفهوم الوسائل .أ

 تعريف الوسائل .1

املراد بوسائل العربية اليت جائت مبعىن وسيطة أو موصولة املعلومات من 

1مرسلها إىل املرسل إليه. وكانت كلمة "وسائل" أتيت من "املتوس" الالتينية اليت يعين   

حرفيا: الوسطى و الوسيطة أو املوصلة. ولكن اخلاص، يتمتعريف فهم الوسائل يف 

عملية التعليم مبعىن وسيلة من وسائل اللرسم. التصوير الفوتوغرايف، أو اإللكرتونية ال 

2كون املعلومات بصرية أو لفظية.لتقاط املعلومات وعالجها و إعادة أتليفها إما ت  

 . أنواع الوسائل2

كانت عملية التعليم اليت تستخدم الوسيلة التعليمية إللقاء املعلوملت من 

التعلم جتري بسرعة فائقه وسهولة أكثر للفهم عنها. هناك أنواع الوسائل مثل 

الوسائل املرئية يف شكل الوسائل الصورية. ولكن قبل أن نناثش أي نوع من الوسائل 

                                                           
1 Imam Ma’ruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need’s Press, 

2018), hal. 123 
2 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2017), hal. 223 
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الكاتبة قليال عن خمتلف أنواع الوسائل التعليمية وكيفية تطبيقها، وهنا سوف تذكر 

 التعليمية.

وعلى الوجه العام ميكن تصنيف الوسائل التعليمية لتعليم اللغة إىل ثالثة أنواع، 

 وهي:

 األدوات/أ. أجهزة الوسائل

 تنقسم الوسائل التعليمية من نوع األجهزة أو األدوات إىل فئتني :

)راديو و جمالت أشرطة، األقراص،  . األجهزة التقنية اليت تشمل: جهاز السمع1

واملختربات البسيطة(، وجاهز للعرض )مثل أداة إلظهار الصور ووسلئل 

اإليضاح، البريوجيكتور لعرض شفافة(، وجهاز السمع )التلفزيون و الفيديو، 

 وشاشات الكريستال السائل(.

 . اجلهزة اإللكرتونية مثل أجهزة الكمبوتر2

 ب. املواد التعليمية

 الوسلئل التعليمية من نوع املواد التعليمية إىل ثالثة فئات وهي: تنقسم
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شفاعة، ط، والرائ. وسائل املواد التعليمية املطبةعة )الكتب، الصور، واخل1

 والبطاقات و الرموز(.

ك وما  يتحر التتحرك )الفيلم الذي  املسموعة ال -. وسائل املواد املرئية2

 شابه ذلك(.

 األقراص(.و يديو ئط الفاملسموعة املتحركة )األفالم والشرا –. املواد املرئية 3

 .ج. أنشطة لدعم التعليم )األنشطة التعليمية(

 (Scrabble Arabic) مفهوم لعب تركيب الكالم  .ب

 تركيب الكالملعب مفهوم  أ(

يت ميكن استخدامها نوع واحد من األلعاب احلديثة ال هي لعب تركيب الكالم

هناك   لعب تركيب الكالم .funworderأو  spearsgame، وتسمى عادة يف تعلم اللغة

3، من حيث ملء الصناديق أبحرف لتكوين كلمة.أيًضا اتصال بصليب مسطح لعب  

4تركيب الكالم هي لعب تركيب الكلمات من عدة أحروف عشوائية.  

                                                           
3 Jurnal Murti Sarining Laras, Pengaruh Media Scrabble Word Bergambar 
4 Ardi Darnawan dan Nancy Mansyur, The ‘Gaul’ English Book, (Jakarta: PT Lintas 

Kata, 2014, hal. 31 
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تقوم اللوحات واأللعاب برتتيب الكلمات اليت يلعبها هي  لعب تركيب الكالم

أشخاص جيمعون النقاط بناًء على قيم الكلمات املكونة من قطع من  4شخصان أو 

قال سفرنو هذا لعب تسمى اب  صًفا. 15عموًدا و  15احلروف يف لوحة مكونة من 

"Spear Games" أو "Funwonder  ،" كيفية ملء احلروف يف مربعات )لوحات

 مفردات الطفل واكتشاف  اخلربشة( لتشكيل كلمة. هتدف هذه اللعبة إىل إضافة إىل

كلمات جديدة من املفردات. ميكنك القيام هبذه اللعبة مع األطفال يف املنزل أثناء 

5.االسرتخاء يف املنزل  

ليت ات اأيًضا بصليب مسطح من حيث حمتوايت الكلمتركيب الكالم  لعب

يب عب تركل .حتكم هذه اللعبة جيب أن تكون كلمات هلا معىن أو كلمات قياسية

وسيلة امه كهو منوذج لعبة ميكن استخدلعب تركيب الكالم  هو منوذج.كالم ال

تشاهبة صائص مخا هل، فإن أنواع مناذج الوسائط عليمية. استنادا إىل تصنيف بريغزت

 مع أشياء حقيقية.

( هي أي مسابقة بني الالعبني الذين لعبيوضح أن األلعاب )سرديرمان 

يتفاعلون مع بعضهم البعض من خالل اتباع قواعد معينة لتحقيق أهداف معينة 

                                                           
5 Cristina SP, Mengajar Membaca Itu Mudah, (Yogyakarta: CV Alaf Media, 2019), 
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األلعاب اليت حتتوي على  مناذجيلة لعب تركيب الكالم ، تتضمن وسلذلك. أيًضا

6.، وهي الالعبني وبيئات التفاعل والقواعد وأهداف حمددةمكوانت  

 اتريخ لعب تركيب الكالم .ب

بسم  1938لعب تركيب الكالم اوال يصنع يف السنة وكان أول منشئ 

"Criss-Cross Words" من مهاندس معمار يدعى Alfred Monsher Butts.  هذا

، ولكنها جمهزة بلوحة اليت مت إنشاؤها ألول مرة Lexikoالعب هو حتسني من العب 

ال تزال اللعبة تستخدم لعبة تستخدم  مثل الكلمات املتقاطعة. لعبلعبة وكيفية 

تستند إىل حساب توزيع الرتددات لألحرف  يصنع ، واليتLexiko    ً      حروف ا مثل 

 The New Yorkمقال و جريدة، مبا يف ف األحرف اإلجنليزيةاملستخدمة يف خمتل

Times .Alfred Butts بري ولكن مل يصنع بنفسي هذاه العب و يبع يف شركة العب ك

 يتبيع.

 ,Newtownيسكن من  James Brunot، حمام 1948يف السنة 

Connecticut اشرتى حقوق إنتاج لعبةCriss-Crosswords  مع وعد مبنحButts 

تركيب اسم اللعبة إىل  Brunot، غريت وم من كل وحدة مباعة. كمالك جديدرس

                                                           
6 Sardirmaan, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada,2018), hal. 75 
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بعات يغري فقط مر  Brunotوهي كلمة إجنليزية تعين "تكافح الكدح".  الكالم

وتبسيط قواعد اللعبة. مت بيع لعبة اخلربشة. أحد  ،"املكافأة" على لوحة اللعبة

بنجاح إىل لعبة  لعب تركيب الكالمالذي قام بتجميع  Macy'sاملشرتين هو متجر 

 يريد املستهلكون شراؤها.

و  Selchowيبع لعب تركيب املالم إىل  Brunot، 1953يف السنة و 

Righter  الطاقة اإلنتاجية مل تعد قادرة على تلبية الطلب. مثل ابركر براذرزالن 

(Parker Brothers) وميلتون براديل (Milton Bradley) ،Selchow  وRighter  هي

يشرتي لعب اب اليت رفضت ذات مرة واحدة من أكرب الشركات املصنعة لأللع

بدأ تسويقه بواسطة يب الكالم تركيب الكالم. يف بريتانيارااي و أوسرتليا، لعب ترك

J. W. Spear & Sons  أصبحت شركة 1955يناير  19يف .J. W. Spear & Sons 

Mattel.7من شركة اتبعة لشركة  اللعبة  Righterو  Selchow، ابع 1986يف عام  

Hasbro.8الذي ابعها مرة أخرى إىل  Colecoإىل   

 لعب تركيب الكالم خطوات .ج

 واملواد اليت جيب أن تعدها:تتضمن خطوات اللعبة 

                                                           
7 Fatsis, Stefan. Word Freak: Heartbreak, Triumph, Genius, and Obsession in the World of 

Competitive Scrabble Players. ISBN 0-14-200226-7 
8 Joe., Edley, (2018). Everything Scrabble (edisi ke-Updated and rev). New York: Pocket 

Books. ISBN 0671042181. OCLC 47746412. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Word_Freak_(book)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Istimewa:Sumber_buku/0142002267
https://www.worldcat.org/oclc/47746412
https://id.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://id.wikipedia.org/wiki/Istimewa:Sumber_buku/0671042181
https://id.wikipedia.org/wiki/OCLC
https://www.worldcat.org/oclc/47746412
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يق صناد ها يفتقوم إبعداد ورقة )ميكن أن تكون بيضاء أو كرتون ملون( وجعل  .أ

 صًفا. 15عموًدا و  15تتكون من 

حتياجات ميكن إعداد هذه الرسالة وفًقا لال (a-z) حتضري حرف قطع   .ب

، تطلب ملثاليل اإجراؤها وتكييفها وفًقا للموضوع، على سب والكلمات اليت سيتم

م أو األخت و األب أمن الطفل العثور على اسم أحد أفراد العائلة وكتابته )مثل األ

، لألطفال لفعلابروفة حليواانت. مع( أو أمساء او غري ذلكاجلدة أو األخ أو اجلد أو 

 (.و غري ذلك، ، البقرة، القط، السحلية)على سبيل املثال: الدجاج

 لموضوعًقا ل، ادع طفلك إىل اللعب وفبعد أن تكون مجيع املكوانت جاهزة  .ج

 الذي حددته مسبًقا.

ند هتم عمساعدو راقب الوقت الذي يبدأ فيه األطفال يف ترتيب اخلطاب برسالة   .د

 مواجهة الصعوابت.

مات غري يب كلك ترت، ميكنك إخبار الطفل إذا كان ال يزال هنابعد انتهاء اللعبة  .ه

 صحيح.

9لنتيجة.دائما مكافأة األطفال مهما كانت ا  .و  

 إضافة معدات للعب اخلربشة على النحو التايل:( Soeparno)سوفرنو 

                                                           
9 Ibid, Mengajar Membaca Itu..., 
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 من الورق املقوى متقلب أبلوان خمتلفة. حتدد هذه األلوان حجم القيمة. سبورة( 1

 ، كل حرف له قيمة معينة.اخلشب أو البالستيك مكتوبة أبحرفقطع من ( 2

تكون منتصبة مكان لتجميع القطع اخلشبية ذات احلروف حبيث ميكن أن ( 3

 حبيث ال ميكن لالعبني اآلخرين رؤية احلروف.

 ريقة تنفيذ هذه اللعبة هي كما يلي:ط

 الالعبني أربعة أشخاص.. عّدد 1

 . يعرف كل العب أنه جيب عليه إتقان قواعد اللعبة.2

 . يتناوب الالعبون يف ملء الصناديق املقدمة.3

ملسطح. إذا كان على صليب ب ا. كيفية ملء الصناديق هو تقريبا نفس الصلي4

الرسائل، مث يف اخلربشة، لن نضطر إىل كتابتها مرة ، يتعني علينا كتابة مسطح

 ، ولكن فقط من خالل وضع قطع من األلواح أو البالستيك.أخرى

، وليست ملؤها عبارة عن كلمات يف القاموس. جيب أن تكون الكلمات اليت مت 5

 مساء ذاتية.عالمات تعجب وليست اختصارات وليست أ
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. يُطلب من الطالب الذي يصادف تغيبه عن اللعب أن يشاهد اللعبة ابإلضافة إىل 6

 تسجيل الدرجات وجيب أن يكون مستعًدا دائًما بقاموس.

، فسيحصل على ترتيب احلروف يف كلمات بشكل صحيح. إذا متكن الالعب من 7

 ، ويستند حساب القيمة إىل:عدد من القيم

 املرفقة أو الطول القصري للكلمات مرتبة.أ. عدد احلروف 

 ب. قيمة كل حرف:

 :وقيمها ب تركيب الكالماحلروف يف لع

 2.1صورة 
Y=4 S=2 M=3 G=1 A=1 

Z=10 T=1 N=1 H=4 B=3 

 U=1 O=1 I=1 C=3 

 V=4 P=3 J=1 D=2 

 W=4 Q=10 K=5 E=1 

 X=9 R=4 L=1 F=1 

 ج. موقع احلروف يف بداية الصندوق.

، يتم تغرميه عدًدا من القيم اليت كان جيب أن يكسبها. ارتكب الالعب خطأً إذا . 8

حدث اخلطأ ألن الكلمات اليت مت ترتيبها مل تكن يف القاموس أو الكلمات اليت 

يف البنية هبا أخطاء إمالئية أو البنية املورفولوجية غري الصحيحة. أخطاء 
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 ينبغي أن حتتاج إىل ، إىل كلمات الاألخالقية، مثل إضافة العب للواحق

 استخدام امللصقات.

تنتهي اللعبة بعد تثبيت مجيع احلروف أو بعد أن يتعذر على الالعب مجع أكرب . 9

1.عدد من النقاط 0  

 د. فوائد لعب تلركيب الكالم

 نبية.تدريب املشاركني على إثراء املفردات بلغاهتم ولغاهتم األج. 1

1.حتسني املوارد املتاحةتدريب املشاركني يف اللعبة على . 2 1  

1هذه اللعبة سوف تثري أيضا الذكاء اللغوي.. 3 2  

 تعليم املهارات االجتماعية اليت هي مفيدة جدا.. 4

 ألوىل.عبة اا الليتعلم األطفال إدراك دورهم ويعرفوا أهنم ال ميكن أن يكونو . 5

ملكانية عند ميكن لألطفال تعلم مفاهيم األرقام واأللوان وحىت حتسني قدراهتم ا. 6

1.حساب أو مقارنة األرقام على لوحة اللعبة 3  

                                                           
1 0 Ibid..., hal. 77 
1 1 Pepen Supendi & Nurhidayat, Fun Game: 59 Permainan Menyenangkan di Indoor dan 

Outdoor, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2017), hal. 124 
1 2 Ibid, hal. 34 
1 3 Silvia Rimm, Mendidikdan Menerapkan Disiplin pada Anak Prasekolah: Pola Asuh 

Anak Masa Kini, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 15 
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، فإن فوائد Heinich dan Molend (2002:30)وفًقا هلينيش ومولندا   

 ، على النحو التايل:ئط اخلربشة تُرى من جوانب خمتلفةالوسا

 ، القدرة على معرفة وتذكر(Kognitif) أ. املعريف

 القدمنياألطراف مثل اليدين و ، القدرة على تنسيق (Motorik)ب. احملرك 

 ، والقدرة على التفكري بدقة وبشكل منتظم(Logika) ج. املنطق

وإقامة  ، والقدرة على الشعور(Emosional/social) د. العاطفي / االجتماعي

 العالقات الشخصية

، القدرة على إنتاج األفكار وفًقا (Kreatif/imajinatif)ه. اإلبداع / اخليال 

1للسياق. 4  

 تركيب الكالم مزااي لعبد. 

 أ. األلعاب هي شيء ممتع للقيام به وشيء ممتع.

 املشاركة النشطة من الطالب للتعلم. عبب. تتيح ال

 ج. ميكن لالعبني تقدمي مالحظات فورية.
                                                           

1 4 Heinich, Molendra & Rusel, Instructional Media and New Tecnologies Of Instrumen, 

(Englewood Cliffs: Printice-Hall, 2015), hal. 30 
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 جملتمع.ة يف اقيقيحبتطبيق املفاهيم أو األدوار يف مواقف وأدوار  عبد. تسمح ال

 مرنة.لعب ه. 

1.بسهولة واستنساخها لعبو. ميكن إنشاء ا 5  

 ه. عيوب لعب تركيب الكالم

 أ. حدود الكلمات املقدمة.

 ب. يف صنع هذه الوسائط ليست سهلة.

 .ج. ويتطلب الكثري من املواد لذلك يتطلب تكاليف ابهظة الثمن

 د. ليس كل الطالب يتقنون طريقة لعب هذه اللعبة.

 ه. بعض الطالب نشطني وبعضهم أقل نشاطًا.

 املفرداتمفهوم  .ج

 تعريف املفردات أ(

أو املفردات من احدى العناصر اليت ال بّد من استيعاهبا للحصول على كانت 

1املهارة اللغوية، فيكون تعلمها لنيل الثورة اللغوية مهما جّدا. 6 ( Hornعند هرون ) 

                                                           
1 5Sardirmaan, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2018), hal. 81 
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املفردات هي مجع من الكلمات لشكل اللغة. املفردات هي أمر مهم لرتقية أربع 

( أن قدرة الطالب لفهم أربع مهارات اللغة Valletاللغة، كما قال فليت )مهارات 

 توفق على كفائة املفردات الذي متلك هبم.

تقصد  فردة ومدها و املفردات لغة حتتوي على معان كثرية منها: املفردات واح

نت فعال واء كا سهبا: اللفظ أو كلمات الىت تتكون من حرفني فأكثر وتدل على معىن

ة شخشي ي معوف هاملفردات هي جمموعة من الكلمات أو مجلة اليت مسا ام اداة.ام ا

 أو أخرى اليت هي جزء من لغة معينة.

املفردات املوجدة اليت حتدد كل جمموعة من الكلمات اليت يفهمها الناس، ومن 

1املرجع أن يتم استخدامها لبناء مجل جديدة. يغري التعريف األعلى. 7 الكلمات هي  

1من األحروف اجملموعة بني الفصلني حيث هلا معىن واحد.جمموعة  8 املفردات ميكن  

ان تقال اهنا جزء اللغة املتضمن على املعلومات املتعلقة مبعىن الكلمات واستعماهلا يف 

1اللغة. 9  

                                                                                                                                                               
1 6 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT REMAJA 

Rosda Karya, 2017), Hal. 130 
1 7 Saiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN MALIKI 

Press, 2017), Hal. 61  
1 8 Ibid., Hal. 162  
1 9 Harimurti Kridalaksana, Kamus Lingistic, (Jakarta: Gramedia, 2015), Hal. 224  
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الإلندونيسية الذي ألفه جون.  –املفردات كما ذكرت يف القاموس اإلجنلزية 

2لمة.ايقولس و حسن شاذىل هي قائمة الك 0  vocabularyو يف اللغة اإلجنلزية مسيت   

2و املفردات يف اصطالح القاموس العام اللغة اإلندونيسية هي شقائمة الكلمة. 1   

ثانية يف املرتبة ال (، مثبدون التكرارمفردات ) 12.302.912اللغة العربية لديك 

لديك  فرنسية. مث اللغة ال600.000لديك املفردات حول اإلجنليزية هي اللغة 

ا حوهل فرداتمفردات. و يف رتيب الرابع هي اللغة الروسية لديك امل 150.000

130.000. 

 أنواع املفردات ب(

تتضمن  لعربيةادات قال انصر عبد هللا الغال و عبد احلميد عبد هللا أن املفر 

 أنواع )أقسام( و هي:

، اب(تك-حممد-اإلسم العام والعلم و املصدر )رجل( مفردات امسية و تشمل: 1

 اليت(.-ذهه-علم(، الضمري )أانأ-حسنأ-الصفة )طويل

الفعل  تب( و)يك ( مفردات فعلية وتشمل: الفعل املاضى )طلع( و الفعل املضارع2

 األمر )أكتب(.

                                                           
2 0 John M. Echols dan Hasan Shadiliy, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 

2014), Hal. 631 
2 1 Henri Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 2016), Hal. 24 
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ق، ن )فو ملكاا( مفردات الظروف ويتنوع إىل: ظرف الزمان )أمس، اليوم( ظرف 3

 حتت(.

روف ر، و حروف العطف، وح( األدوات وتشتمل: الروابط مثل حرف اجل4

 اإلستثناء و اإلستدراك.

2( األدوات النفي و أدوات اإلستفهام.5 2  

 تعليم املفردات .د

 تعليم املفرداتمفهوم أ( 

إن التعليم عامل من عوامل الرتبية وينحصر إيصال املعلومات إىل ذهن وصك 

املتعلم و حوافظ النشاء مبسائل الفنون و العلوم. و عوامله ثالث: هي املعّلم و 

املعلومات. واملعلم هو الواسط بني العاملني اآلخرين وهو الذي خيتار من املعلومات 

املقدار الالزم للمتعلم، فعمله يتضمن دراسة املتعلم والعلم التام ابملعلومات الدراسية 

وخباصة ما يلقي منها على املتعلم حىت يسهل عليه إيصاهلا، له مرتبة ترتيبا منطقيا و 

2ا بعضها ببعض.مرتبط 3  

                                                           
2  07دروس اللغة العربية. يوكياكرات: إداي فرس. صز  ة إبندونسيا،احتاد مدرسى اللغة العربي 2
2  3طلبة كلية املعلمني اإلسالمية كونري، الرتبية و التعليم اجلزء االول، )فونوروكو: دار السالم، بندون السنة(، ص.  3



34 
 

( أن يف تعليم املفردات أمور حتتاج 1979قدم جيلجى مورجيا وراسينويغ )

إىل األهتمام، أوال، تعيني فوائد املفردات للمتعلمني يف أداء االتصال يعين أن املفردات 

ميكن استخدامها يف االتصال الفعالية )االستخدام( و املفتحة )الفهم(. االتصال 

م و الكتابة حتتاج إىل االستيعاب على املفردات املكتسبة متفتحة. الفعالية يف الكال

الستيعاب على املفردات واالتصال املفتحة من االستماع و القراءة ال خيلو من ا

 املكتسبة.

اثنيا، تعيني مدة استخدام املفردات للمتعملمني، يعين املفردات املستخدمة 

القادم( وموفقة )مثل استخدامها للنص الألمور الدائمة )استخدامها من الوقت 

 املعني( وهلذا العاملني السابق ذكرمها أتثري كبري يف تعليم املفردات.

ودور التالميذ يف تعليم املفردات ذو أمهية كبري. لتنمية املفردات لدى التالميذ 

 عليهم أن يقوموا ابألنشطة اليت تدفع إىل متيتها، و أما املعلم فيها كمسهل هلم.

 ن علي يف حبثه يفضل اسس تعليم املفردات لغري انطقني هبا كما يلي:حس

 ( تعليم املفردات ابلقرينة1

يف تعليم املفردات على املعلم أن يضع املفردات يف مجلة كاملة. ألن املتعلم ال 

 ينفهم معىن الكلمة احلقيقي إال إذا وضعها يف اجلملة املفيدة.
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 اليت ميثر استعماهلا ( تعليم املفردات بتقدمي الكلمات2

  م إلكرتوىناالعال ائلتعليم املفردات يتقدمي الكلمات اليت يكثر استعماهلا يف وس

ميذ ل التالد حو كانت أم غريها، يف كتب اللغة العربية للمبتدئني أم كل وج

 سيسهل املعلم يف عملية التعليم.

 ( تعليم املفردات بطريقة الداللة3

2يبحث يف املعىن.علم الداللة هو العلم الذى  4 علم الداللة أو املعىن يبحث يف  

الرمز الدال على املعىن، عالقة املعىن ابالخر و أثره يف الفرد و اجملتمع. فلذلك، 

2ومباحثة. –يشتمل على معىن الكلمة  –علم الداللة  5 ينبغي أن يعلمه املعلم  

 إىل التالميذة.

ن دون أ ملةفهم اجلأكد علماء اللغة أن التالميذ سوف ال يقدرون على 

أكرب سط االالق يفهموا العالمات املناسب و العناصر اللغوية، مهما حيفظون

 من القاموس.

 أهداف تعليم املفردات ب(

 أهداف تعليم املفردات اللغة العربية هي:

                                                           
 10م(، ص. 1982أمحد خمتار عمر، علم الداللة، )كوين: مكتبة دار العروبة للنشر و التوزيع،  24

2 5 Henri Guntur Tarigan, Menilis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 2016), Hal. 160 
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 وع.ملسمافهم  ، من خالل مواد القراءة وإدخال مفردات جديدة للطالب. 1

ح كل صحيقادرين على نطق املفردات بشتدريب الطالب على أن يكونوا . 2

اءة والقر  حدثوصحيح ألن النطق اجليد والقيم يؤداين إىل القدرة على الت

 .جيًدا وصحيًحا أيًضا

 ( وعندذاهتا، سواء كانت داللة أو معجمية )قائمة بفهم معىن املفردات. 3

 .استخدامها يف سياق مجل معينة )معىن ضمين وحنوي(

دث/الكالم( املفردات يف التعبري اللفظي )التح القدرة على تقدير وظيفة. 4

2.اإلنشاء( وفًقا للسياق الصحيحوالكتابة ) 6  

 طريقة تعليم املفردات (ج

التقليد  قةطرية و اشر املب طريقةاألساليب اليت ميكن استخدامها يف التعلم  طريقة

 ترمجة Translation طريقةالقراءة و  وطرق ،Aural-Oral Approach طريقةواحلفظ و 

لك التعلم ة وكذعائيالدعائية للبطاقة الد سيلةالقواعد وطرق التعلم ابستخدام الو 

 ي:ه خطوات تسليم املفردات ابستخدام األغاين العربية أو الغناء.

 باشرةا( الطريقة امل
                                                           

2 6 A. Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Malang: Misykat, 2015), hlm. 

96. 
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، عندما يكون هناك العربية مباشرة كمقدمةاللغة املدرس يستخدم املفردات  هي

الوسائل  درس، أيخذ املدرسيف حمادثة املم أحد املفردات طالب ال يفه

 .التعليمية كإيضاح

 الطريقة الطبيعية (2

أشياء من  درسطالبه إىل أحد األماكن اليت يقدم فيها امل درسحيث أيخذ امل

 حوله ابستخدام اللغة العربية.

 دثةا( الطريقة احمل3

عاداهتم اليومية ابستخدام اللغة العربية. عندما  حدثةطالهبم مب درسخيرب امل

 .املدرس يساعدهامث  ،يكون هناك صعوبة يف تقدمي املفردات

 ة( الطريقة القراء4

طالبه بقراءة النص ويطلب طالهبم املفردات  درسيف هذه احلالة، خيرب امل

 الصعبة.

 ( الطريقة السمعية5
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هم و صديقهم أي يقرأه معلممن طالبه االستماع إىل النص الذ درسيطلب امل

 عندما جيد الطالب مفردات يصعب على الطالب طرحها.

 ( طريقة الكتبة 6

الطالب أن يقوموا برتتيب الكلمات عند الطالب. العثور على  درسخيرب امل

2املفردات اليت يصعب على الطالب طرحها. 7  

                                                           
2 7 A. Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2015), hal. 

96 


