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  الباب اأول

 مقدمة

 البحث خلفية .أ 

قادرة على  الطفل سوف تكون  اإتصاات، معتجماللغة هي أداة أساسية لل

 امكن لأطفال استخدام اللغة تعبي و  1تطوير امهارات ااجتماعية والتواصل مع اآخرين.

 باللغة التواصل ويكونآطفال.  به تفّكرعن أفكار حيث مكن لْخرين التقاط ما ي

اء  جّيدا ٓطفالابن  ّّ ام ىاحد هيأن اللغة على ب ا طفل. و الجاح لرات ش  أن يعتررّّ

 هو داّل على ذكائهم. آطفال كثي الكام 

واللغة هي وسيلة اإتصال آساسية بن آفراد واجتمع، وان بعض أخطاء 

 استعمال اللغة. وهي  اإتصال اإنساي  العاقات اإجتماعية هي نتيجة أخطاء 

شئة اإجتماعية. مو العقلي والتوافق اإنفعا والت  2كذلك وسيلة من وسائل ال

تظم  الرمزيةو  ةاللفظي علىمل اللغات توتش ، ومكن دراستها على أساس م

ال  آطفال سوف تكونو تعلم . فرصة الو  ضوجحسب ال قادرة على تطوير قدراته  
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طق السليم والكتابة ، والقراءة ال تدعم  مهارات القراءة والكتابة على مستوى ا ال

 أعلى .

 قدرة كأساس اللغة ٓن جدا مهمة امبكرة الطفولة مرحلة  اللغة كان تطور

تاج .مهارات اخرى على قادرة كي تكون الطفل  لتطوير أفكار تطبيق إ امرّب  و

فيز ، الصحيحة اللغة استخدام على أمثلة دموتق ، اللغوية امهارات  اللغة تطوير و

 وحل التفكي على التدريب إ حاجة  آطفال يزال وا.  نشاطا بالتواصل لأطفال

اصة لغته خال من امشاكل قيقية وتكون آنشطة . ا  متطّورة امعّززة بااتصاات ا

 .اللغوية مهارات آطفال

 يركز الذي التعليم توفي أّكال أحد هو امبكرة الطفولة مرحلة  اللغة تعليم

مو حو آساس حجر وضع على سدي التطور و ال  و وااجتماعية  والفكر ، ا

ال مهّم  تعليم اللغة  وكانت كفاءة .او التواصل واللغة العاطفية امفردات هي 

اس عن تعبي اللغة  بية، ٓن دوها ا يقدر ال بية.آج تاج 3آج  ا اللغوية امهارات و

  امفردات ٓها مهارات اساسية لأطفال. تعليم

ّيد التعلم و التدريس عملية  و أوليائهم بن آطفال و التفاعل هو وجود ا

 متحمسن التعلم ح يكون آطفال روح استحضار امعلم على ب م. امعلمن
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اسبة. تدريس التدريس طرق توفي خال من بالتعلم بية اللغة ام يتفّرق  ا جزء هو آج

اصر اللغة ال يتعلم ها آطفال  تعليم من  كان أو ّفويا امفردات ٓها هي احدى ع

د مفردات كثية. اس جّيدا اذا كان ع اء على ذلك، يتكّلم ال  ريريا. ب

 أو آثر أو التأثي حو على معى ها كلمة وهي الفعال من مشتّقة الفعالية

جاح تعريفها اّي مدى مستوى ومكن. العاقبة  عمل أو وسيلة من قيقه مكن الذي ال

 عملية  جدا مشثرة التدريس طريقة فعالية وكانت 4.قيقها امراد لأهداف وفقا معن

 هي فالفعالية هذا وعلى. الطاب لفهم التدريس طريقة مكن التأثي ومدى ، التعلم

 متازا يكون قدأ  وقت و كيفى و وصف)  آهداف مدى اى ا يظهر الذى القدر

ة امل اذا ّعى  .الدراسة  مهمّ  مقياس هي ،وهذ عالية فعاليتها فتكون امواصلة نا

ستتتدية اإستتتتجابة طتتتاب  امتقدمتتتة اللغتتتة تعلتتتم طريقتتتة هتتتي الكاملتتتة ا ستتتيق ا  ت

(Speech ركتتة وأ شتتاط ختتال متتن اللغتتة تعلتتيم تتاول و ،أ Action)  ا ركتتي ) البتتدي ال ا

فستتي ستتدية اإستتتجابة طريقتتة 5أ.ال  آوامتتر باستتتخدام اللغتتة تعلتتم طريقتتة هتتي الكاملتتة ا
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 آوامتتتر متتتن للقصتتتد فهمهتتتم إظهتتتار للطتتتاب مكتتتن حيتتتث بتتته القيتتتام تتتب التتت اللفظيتتتة

   6.اللفظية

ادا  أن مكتتتن التتت اللغتتتة تعلتتتم طريقتتتة ااستتتتاذ إتتتتاج  ، امتتتذكور البيتتتان إ واستتتت

شتتتاط وفتتترح لتتتتعلم امبكتتترة الطفولتتتة امرحلتتتة الطتتتاب  يفِعتتتل  التعامتتتل و ، اللغتتتة العربيتتتة ب

هم وكتتذلك امدرستتن و الطتتاب بتتن امباّتتر  كثتتي وكتتان. مستتتقل بشتتكل تعلتتم متتن مكيتت

هتتا طريقتتة الدراستتيةامتتواد  تعلتتيم عمليتتة  تطبيقهتتا مكتتن التت الطتترق متتن  اإستتتجابة ، م

سدية  الكاملة.  ا

"  امبكرة الطفولة امرحلة و باي اجنح" اهجرة دار"  امبكرة الطفولة امرحلة

 ّهارات هتمّ  ِكاما مدرسة لأطفال ال الوسطى جاوي باي كاجار" العلوم بستان

ري فيها عملية تعليم اللغة العربية  سدية اإستجابة وتطبيقها بطريقةالتاميذ و  ا

اك يتحمسون  عملية التعليم هذ الطريقة ٓها طريقة ذات  .الكاملة والتاميذ ه

از التعليم مليكهم  تارون ٓن بعض ّروط ا دهم، واما اساتيذ فهم  جذابة وفراحة ع

 الشهادة من امدير.

اء   باموضوع فعالية امظاهر هذا عن البحث ٓداء الباحث فيجذب ذلك، على ب

سدية اإستجابة طريقة  امرحلة  متعّددة دراسة)  امفردات كفاءة الكاملة لرقية ا
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" العلوم بستان"  امبكرة الطفولة امرحلة و باي اجنح" اهجرة دار"  كرةبام الطفولة

 .أالوسطى جاوي باي كاجار

 المصطلحات .توضيح ب

اب طإ عن إجت وضوع عن الفْهم  ا
َ
بغى العلمي البحث هذا  ام  في

ا  :يلى ما توضيح ه

 التوضيح النظرى . ۱

سدية اإستجابة طريقةأ(   آوامر باستخدام اللغة تعلم طريقة هي الكاملة ا

 من للقصد فهمهم إظهار للطاب مكن حيث به القيام ب ال اللفظية

  7اللفظية. آوامر

  8اللغة. تشكل ال الكلمات من موعة هي بأ امفردات

 9.اللغة أو لفّن العلم تفهيم و جأ الكفاءة هي  مهارة
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 واحدة كانت سواء ، العربية امفردات إتقان هي مهارةالعربية دأ كفاءة امفردات 

ملة جعل على وقادرة ، العربية امفردات حفظ يتم  التمييز على قادر و ا

 10.امفردات نواعا بن

 اابتدائي التعليم قبل التعليم مستوى هو امبكرة الطفولة مرحلة  التعليمهأ 

مية جهود هو الذي  سن ح الوادة من لأطفال تستهدف ال الت

وافز توفي خال من تتم وال ، السادسة  مو  للمساعدة التعليمية ا

صول أجل من عقليا و جسديا آطفال وتطور   للدخول استعداد على ا

 11وعاميا. ، الرمي وغي رميا اجري الذي ، امرحلة اعاها

 التوضيح التطبيقي .۲ 

 اإستجابة طريقة فعاليةكان امراد باالتوضيح التطبيقي من اموضوع 

سدية  ةالطفول امرحلة  متعّددة دراسة)  امفردات كفاءة لرقية الكاملة ا

 كاجار" العلوم بستان"  امبكرة الطفولة امرحلة و باي اجنح" اهجرة دار"  كرةبام

 تعليم اللغة العربية هو قيام الباحث بتوصيف تأدية  أالوسطى جاوي باي

"  امبكرة الطفولة امرحلة و باي اجنح" اهجرة دار"  امبكرة الطفولة امرحلة
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 اإستجابة طريقة . وكذالك فعاليةالوسطى جاوي باي كاجار" العلوم بستان

سدية امفردات على تشجيع الطاب  ذالك  كفاءة لرقية الكاملة ا

 التدريس.

 ج. مسائل البحث

 فعاليةنظرا ا تلك خلفية البحث سيستعرض الباحث مسائل البحث 

سدية اإستجابة طريقة  امرحلة  متعّددة دراسة)  امفردات كفاءة لرقية الكاملة ا

 بستان"  الباكرة الطفولية امرحلة و باي اجنح" اهجرة دار"  الباكرة الطفولية

 أالوسطى جاوي باي كاجار" العلوم

سدية اإستجابة طريقة استخدام أ كيف    امفردات كفاءة لرقية الكاملة ا

"  امبكرة الطفولة امرحلة و باي اجنح" اهجرة دار"  امبكرة الطفولة امرحلة

 ؟الوسطى  جاوي باي كاجار" العلوم بستان

سدية اإستجابة طريقةاستخدام ب والعيوب امزايا هي ماأ   كفاءة لرقية الكاملة ا

 الطفولة امرحلة و باي اجنح" اهجرة دار"  امبكرة الطفولة امرحلة  امفردات

 ؟الوسطى  جاوي باي كاجار" العلوم بستان"  امبكرة
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اواها امشكات هي ماأ  سدية اإستجابة طريقة باستخدام و  لرقية الكاملة ا

 امرحلة و باي اجنح" اهجرة دار"  امبكرة الطفولة امرحلة  امفردات كفاءة

 ؟الوسطى  جاوي باي كاجار" العلوم بستان"  امبكرة الطفولة

 اهداف البحث. د

سدية اإستجابة طريقة استخدامأ معرفة    امفردات كفاءة لرقية الكاملة ا

"  امبكرة الطفولة امرحلة و باي اجنح" اهجرة دار"  امبكرة الطفولة امرحلة

 .الوسطى جاوي باي كاجار" العلوم بستان

سدية اإستجابة طريقة استخدامب والعيوب امزايا معرفةأ معرفة   لرقية الكاملة ا

 امرحلة و باي اجنح" اهجرة دار"  امبكرة الطفولة امرحلة  امفردات كفاءة

 .الوسطى جاوي باي كاجار" العلوم بستان"  امبكرة الطفولة

اواها امشكات معرفةأ  سدية اإستجابة طريقة باستخدام و  لرقية الكاملة ا

 امرحلة و باي اجنح" اهجرة دار"  امبكرة الطفولة امرحلة  امفردات كفاءة

 .الوسطى جاوي باي كاجار" العلوم بستان"  امبكرة الطفولة
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  البحث فوائد. ه

ظرية الفوائد( ۱  ال

مية خزانة  فكريا سهما البحث هذا نتائج تكون أن الباحث يرجو لت

ظريات باستخدام العربية اللغة مهارات يتعّلق فيما وخاصةالعلوم  ,   ها ال ال

ظريات و الظاهرات تتطور و. العربية اللغة بتعليم عاقة ديدة ال  العربية للغة ا

 . عامة الدراسية و خاصة

 التطبيقية الفوائدأ ۲

 للباحث  .أأ 

رات ح يتمكن  ترجى أن تشدي إ زيادة العلوم وامعارف و ا

 للباحث أن يكون مدرسا كفيئا ماهرا فيما بعد.

 للمدرسة  .أب 

 التعليم.ترجى أن تصي مرجعا  اختيار مدخل 

 للمدرسن و امدرسات .أج 
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 ترجى أن تصي إحدى مصادر و أماط الوسائل التعليمية امستخدمة. 

 للطلبة .أد 

 الدراسية عملية يتبعوا م فصلهم قى امستعملة االوسيلة يعرفوا ان ترجى

 .مهارهم و كفائتهم  فأنشات ذالك وبعد. جيدا

 . ترتيب البحثو

بغي للباحث تقدم ترتيب البحث.هذا البحث،  عن و لسهولة الفهم  ي

قسم هذا البحث إ ثاثة أقسام وهي القسم آول و القسم الرئيسي و القسم  ي

هائي.  ال

توي آمور الرمية حول صفحة الغاف  القسم آول من هذا البحث 

آمامي و صفحة اموضوع و صفحة اموافقة و صفحة التصديق و الشعار و 

داول و الرسم البياي و دفر املحقات و ااهداء و كلمة ا لتقدم و فهرس و دفر ا

 املخص.

توي على خلفية البحث، و مسائل البحث، و  الباب آول: مقدمة، و 

 أهداف البحث، و فوائد البحث و توضيح امصطلحات و ترتيب البحث.
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توي على البحث عن:  ظريات, و هي   أ مفهوم طريقة۱الباب الثاي: ال

سدية اإستجابة أ مفهوم كفاءة ۳امبكرة.  الطفولة أ مفهوم امرحلة۲الكاملة.  ا

سدية اإستجابة طريقة أ معرفة اهدف فعالية٤امفردات   كفاءة لرقية الكاملة ا

  امفردات.

هج البحث حيث يشتمل  تصميم البحث, و مدخل  الباب الثالث: م

و مصادر البحث, و طريقة مع البحث, و مكان البحث, و حضور الباحث, 

قائق قائق, و تفتيش صحة ا ليل ا قائق, و طريقة    ا

ل البحث, و  الباب الرابع: تقدم نتائج البحث و تشتمل حة عن أحوال 

قائق احصولة من البحث.  تقدم ا

ليل البحث امس :   الباب ا

توي و ااقراحات. الباب  السادس: خامة، و 

 


