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 الثانيباب ال

 النظريات

  الكاملة الجسدية اإستجابةطريقة  مفهوم أ.

 الكاملة الجسدية اإستجابة طريقة.تعريف 1

سدية اإستجابة طريقة  اأوامر باستخدام اللغة تعلم طريقة هي الكاملة ا

 اأوامر من للقصد فهمهم إظهار للطاب مكن يث به القيام ب الي اللفظية

سدية اإستجابة طريقة. إن 12.اللفظية حقيقة التطوير وتوسيعها من  هي الكاملة ا

موعة  من اأوامر  شاط . وهي طريقة الي تب على  نظرية التعليم على اساس ال

دت هذ الطريقة ا نظرية التعلم للمدخلي الطبيعي الذي اعطى  ي. است ر شاط ا وال

اح احية العملية وال برا بال  13ية اموقيفية.اهتماما 

ان فس علرم أسرتا  وهرو ونشررها الطريقرة هرذ عرّر  من اّول آشر جيمس و   الر

ر تقريبررا  .1970 عررام  اليفورنيررا وايررة  خوسرريه سرران وايررة جامعررة مررن ومررذ  لرر

رار الكارر مرن ا ر ا   آشر أقد بدالقرن  را  والتجرارب علرى هرذ الطريقرة ر أن ه اأ

ب هرذ يرر  يسرعى آشرربعد أن و .  الطريقةإجرا  البحو  وتطوير هذ  يسعون  الذين
                                                           

12
Ghazali, Abdus Syukur. Pembelajaran Keterampilan Berbahasa dengan Pendekatan 

Komunikatif-Interaktif. (Bandung: Refika Aditama. 2010) hal : 96 
13

 Jack, Richard and Theodore.. Approach and Methods in Language Teaching. (Cambridge: 

Cambridge University Press. 1986) Hal:87 
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رررالطريقرررة  دراسرررة و إجرررررا  ال   غبرررراارررر مررررن اللغررروي  ر فكرررران ابيرررة ر اإتررررا   الد و

رررب علررى  .الطريقررة هررذالتجررارب باسررتخدام  مررا  وقررد ظهرررت فعاليتهررا شرري ا فشرري ا حي

اإةليايرة والعربيرة واأمانيررة والفرنسرة وغرهرا. وا رربح  اأن  عرد  مرن اللغرات  العرراج 

بيرة الري تقرعل علرى اسرتخدام  احدى طرق تدريس اللغة امعروفة  برام  تعليم الغة اأج

  14هذ الطريقة.

دا قدو بيرررررةأااللغرررررة  تعلررررريم ا ترررررهعو  فى( Asher) شرا ست  ا يقةلطررررررا بهذ ج

مرروا نرر اقو فسا علم فى للغررويا ل ر  بإستيعاا نررونقاو قررانون اأ ررر رلرر  روقرروان  الررذا

ر  فى يبقى لررتعّلما ررر أ أن لرري تررررى ا  ئمبرراوا القرروان   من اهغيرو  إ ا طويلة  مّد الرررذا

ظابا تبطار  ي  لعصي ا مل ر فسا  علما من غيرو ماحظتره ا ضرافةباإ رللمتعلم ا  لر

 تستجاباا تتطلررررررب لررررررىا مرواأا من نيتكو لأطفاا ا الكررررررام اموجرررررره  معظم أن من

مرو باستيعاا راتمها وأن. للفظيةا تاستجاباا مرحلة قبل جسدية  ذه خرال من ت

 15.لطفالأ حبوبةا تاستجاباا

سررديةإستجابة ايقة لطرررأساسي ب اأسلواي همر واأاما وا  ر يصدر ملةلكرراا ا

هم ب الطررررا ليسررررتجيبأمر ا  ضرررر يو لفعررررلوااستجابة. ا ررررلعمليا بفعل ما ُيطلب م

                                                           
14

 James, W. Asher. Fear and Foreign Languages (Pyschology today, August 1981) hal:54 
اطق  بلغات اخرى طرا ق تدريسعبد العايا بن ابراهيم العصيلي ر   15 : اإسامية ) رياضر جامعة اإمام بن سعو  اللغة العربية لل

 133( ص: 2002
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ى   علرررررى امعلرررررم. فيجب يونيرررررةاعلى  فرررررا ر  او شر بضرال اقترامذ مشررررريا و أمر. امع

ا مرواأا ختياروا الدرس طيط  16خال الدرس. مسرعةا على فا ا لضمان سبةام

فيذ  معلررررررم ابررررردأ  ّل ترررررردو بها.  م توجرررررره الطلبررررررة للقيررررررامر لتوضرررررري  امعررررررمر واأابت

الطالررررررب يشعر أن  مهررررررمامن  انررررررهشر ايعتقد ومر. والررررررأفهمهم ى على مد هررررررمستجاباا

جررالبا  معلررم ا تغرررشر ا خرررال اقتراحسب و.مرواأا  القررافى  لسرررعةم ايجب عد لررذا. ل

يررردمر وااا ترتيرررب جرررالبا الطرررابابط رمن  للتأ بعد  لتاليرررةامر واأا تقررردم امعلرررم لرررذا. ل

يدا  التام.ستيعابهم امن  لتأ

سدية إستجابةا طريقة تضم عد ا من اأفكرار  اطارهرا العقران مرن  ملةالكا ا

اررا  ر أشرر أنره يبردو ان اأطفرال يسرتمعون  د الطفل. و  تساب اللغة ع أمها مبا ئ ا

تسرراب لغررتهم اأمر وأن اسررتماعهم هررذا يصررب  اسررتجابات  قبررل ان يتكلمرروا  مرحلررة ا

ظرر  ة او ال ر اولة الو ول ا الشي  اواإمسار به او ا مرا عضوية )  (ر  او غرر  لر

ري مرن وظرا    ر شاط ا ارا بدور امخ اأمن  التعلم ويرى أن ال  اأمرن امرخانه اهتم 

اررر اعطررا  اإ ررار   ّلمررا  ّا  أشررر انرره  ررة اللغررة  امررخ اأيسررر. و بغرري ان يسرربق معا وانرره ي

ي. ر شاط ا ر ر وهذا بواسطة اأوامر وال   17فقوي  الذا

                                                           

 ( ص. 1995 رسعوض: جامعة امل يار )راللغةيس رتدفي  ئ مباليب وسااالسعيدر عا شة موسى ن/سن فيرمارا  16
هضة العربية) اسس تعلم اللغات وتعليمها ر  الراجحي عبد ترمة نو ا وجاس بر   17  197( ص: 1994:بروتر  ار ال
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رررررررا  ويشرررررررر  طريقررررررررة علرررررررى الصررررررر   ابرررررررر القيرررررررام م الررررررري والتجررررررررارب اأ

سرررررررررردية إستجابةا   بررررررررررر  تطررررررررررورات ون علررررررررررى سرررررررررربتكي امتعلمرررررررررر  أن إملة الكررررررررررا ا

 الكررررام فهررررم وshort term retention) ) القصررررر امرررردى علررررىافظررررة اح  إحصررررا يا

ديررررررررد ررررررررري  .ا ررررررررا David))  يفيررررررررد.  . أو  اللغررررررررة ترررررررردريس  تطبيقهررررررررا إمكانيررررررررة ا

 خررررررال مررررررن ااسررررررتحوا  عمليررررررة أن وجرررررردت ررررررذل و ر ميشرررررريغان جامعررررررة  العربيررررررة

رررررراي نقررررررل وأظهررررررر الفهررررررم اسررررررتيعاب هررررررذا تررررررا   اإ  ماررررررل أخرررررررى مهررررررارات  الررررررتعلم ل

           18.والكتابة والقرا   التحد 

 وخصائصها لكاملةالجسدية ا إستجابةا يقةطر هدافا .2

 الكفاية تدريسي ه لكاملةا لجسديةا إستجابةا يقةطرل العامةا  هدأإن ا

لكن  رغاية اسيلة وفهو ب إستيعااما . أ امستوى امبتدئ لتعلم اللغة الشفهية

ها ي هذ  اللغةر مقر  بهدوأساسية. ا لكامرات امها تدريسو ه يقةلطرا اهد  ال

ري  لكاملةا لجسديةاإستجابة افي طريقة  يق طل توا لين على  رسين قا ار ا 

 لجسديةاإستجابة افي طريقة  يوجدا. وللغة اهد   لي أا امتحد  مذ م مفهوو

اجاتعلى  تعتمدا  دهأاذ ن هأ نظرا تفصيل لأهدا  التدريسية لكاملةا  ا

ة أن يجب  هافإ هذ الطريقة اموضوعةا  دهأا ان يًا ر ألكن. و للدارس  امعي
                                                           

18
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, ( Yogyakarta, Pustaka Belajar: 2010) 

hal:60 
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ية على  تدريباتام ستخداعن طريق  للتحقيققابلة  هدافاأ تكون   يغةفي ل فعاأمب

 19أمر.ا

ما يلي: لكاملةا لجسديةا إستجابةا طريقةان   ها ا صا صر وهي 

يكتسب به  الذيب باأسلو اللغة الاانيةيتعلم ان يمكن  البالغن بأ  إعتقاا .أ(

 م. أا لغته الطفل

 . للبالغ  تعليم اللغةفى  اللفظية لأوامر لجسديةات إستجابااعلى   إعتماا .ب(

ةبا لفهمابط ن ربأ  إعتقاا .ج(  . القرا  و  الكاممن  ا را بلغوأ لتعلمافى ع سرأ ر

 على بإستيعارات ابحيث تسبق مهار ب  امهارات اللغوية لتاما لفصلا . (

 ا  . لقر اعلى فهم ع مسمو افهم م ُيقّدر وأن نتاجإرات امها

يد  .ه(  للغةى أن امن يرأي بر خذاا تعلم اللغةفى ب إستيعاا ميةأعلى  التأ

بغى  (Spoken Language متحد ة)ا ديث) تسبقأن ي  Speaking لغة ا

Language) 

وانب الشفهيةفى  الكفاية اللغويةمن  ليةعا  رجة ابالتعلم  الو ول .و(  . ا

                                                           

 :ر ص(1990: ضيارر عاج الكتبر ) ار تعليم اللغات ق في اطرو هبامذر  وأخرون  ي إماعيلترمة  رتشار ّ جار  19
174 
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من فهم   ةبخار و اخرىر  امن مها ر التدريب أ نتقالئ ابمبدن إيماا .ّ(

 . ا الكام مسموعا

  20.الصيغةو  لشكلاعلى  تقدمهو  معبا هتمامإا .ل(

ما يلي ياالمااواما   :فهي 

ريهم لد ليسممن  امبتد   تدريسفي  لطريقةاذ همن    استفاا .أ( عن  خلفية تذ

 خارج اللغة العرية متعلمي تعتقد ليا لقصر ورات الدافي  ذلر و هد ا للغةا

ها. امو  ط

اتبطه بار خالفهما حقيقا من  معابفهم  هتماماا .ب(  .سميةا ر

ّاعد على تسايقة لطرا نشطةأ معظم ج(.  جاحا تكسربر و لطااعن   جلا لةإ

بيةأا للغةا  . متعلم ا لدى لدوافذا تقوىر و ج

ق  طويل ويهم ليس لدممن خا ةاض أغر للغةا متعلمي  مفيد لطريقةاذ ه . (

 ل. أعماا جالور بلوماسيين لدواالسيال ر  لدراسة اللغة

                                                           

20
 135ص:... طرا ق تدريس اللغة العربيةعبد العايا بن ابراهيم العصيلي ر   
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حو  اعدلقاأو ايصعب بها فهم  ليت اااابعض ج عا .ه( احيث يلجأ ريةل

اب الطاا لبعض مرواأا معلم ا ا دارا  جسمية ةبحر لهن بهين فيستجيبول

ى  توض  مطل تشرأو  الكلمةمع يا ال   21 .بطريقة غير مباشر ر

ما يلي بلعيواواما   :فهي 

ها ر حلامر ا ميذ تصل يقة الطراذ ه .أ( ر  ةمبتداحلة مرابعد  متعلمافايستفيد م

ي ر تكملهاأو يس رلتدا ق امن طرى خر أبطريقة ن تقع أن ابد و  هاأمما بع

 . متعلما لدىية للغوا لكفايةا تبا اهحدو

علمًا ر سةحسوت الكلماابعض    وجر ا مفاهيما لتعليم لطريقةاذ ه تصل ا .ب(

 و  . محد للغةاسة في حسوت الكلمان ابأ

حويةت اعاموضوامن ار ل  يقة شرلطراذ   هضو في  يصعب .ج( ؛ فيةلصرا ل

  شياص أو أشخاايث عن دايصعب  مار  ماضيا لفعليا تعليمحيث يصعب 

ى ت امو وو  ر ضمال ستعماا تتطلب غيبة ر وحضوومذ و مختلفة من ما

 .ل غير و

وعةلطراذ هق  في امو امعظم  . ( ها ر وريقة مص في  متعلمابما ايستفيد م

 . اتصالية اخرىق  امو

                                                           

 142نفس امراجذر ص:   21
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مر واأاعلى  تعتمد هاأ متعلم راية بين  لفر وق الفر اعي اتر ا يقةالطرذ ه .ه(

ميذ إ موجهةا  تتطلبر و يةالبداية في  فرر  بصوأم عية مار  بصوا  سو ا

هم   مر. واأا هذ لسريعةت اإستجاباام

ان مذ فقد غالبا يقّدمهو معلماما يعد  لذير الشفهيا انبيقة بالطرم اهتماا .و(

ه ا يم طابه تقوبل يصعب عليه ر شاقة معلمايجعل مهمة رر مقر ا لكتابوا م

 عد.القو وابة لكتاا   والقر ا ا ةر و للغةامن  ار  جوانبفي

 وانواعها داتلمفرا مفهوم.ب

ة الي تب اللغة. لمات معي موعة من   للغةا  اتمفر إن 22امفر ات هي 

ة لغة أي  فهاوحر  عد حيث من: فماا.  ار اعنوأ حيث من خمتلفة و متباي

ا سحسوا و لتجريدا حيث من ذل. تابتها و نطقها سهولة و  رفه

. فةومعرا  مسا اسوا ىباحد ررتد و سوسة  شياا على لتد تلما

ار ما واس اتدرر مفر ات ه  و, ريةا مال اجر   امفر ات وتسمى با

 23.أمانةا و, قةالصدا

                                                           

22
ر    89( ص:1989)رياضر  ار العلوم: اساليب تدريس اللغة العربيةمد على ا و

23
: ن جوأتولون  كومية اأسامية امعةن  :جاجوأتولون  ر)  اتمفرامية تعليم أيس رتدارر سكانداياىن ر محد نوأ 

 53ص:(٢٠١٣
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اسبة امرا مهما للتعبر عن امع امطلوب   ان اختيار امفر ات ام و

ايصال امعلومات. والفهم الصحي  للمعلومات الي م القا ها من خال اللغة 

سبة 24الفهم الصحي  عن امفر ات امستخدمة فيها.يتوق  على  اما بال

ب على مهار  اللغة امامهار  للكلمات او امفر ات فهو مهار  واحد  الي 

فيذها.  25ويصب  تعلم اللغة شي  مهم لت

ا ر الي ابد استيعابا للحصول على مهارات  امفر ات هي احدى الع

. للغةبا يشكل الذي مذ الكلمات يه اتامفر  ان(Horn) رن وه اللغوية. يرى

 لي فا لقا ما. يةاللغو راتمها بذأر بستيعاا في عظيم  ور للمفر ات

(Vallet) ّامفر ات بكفا   تتعلق اللغوية راتمها بذأر لفهم القدر  أن 

 26.للشخص

 أساسيةا الكلمات أن تظهرأ رمريكاأ في" رنوه" بها مقا سة را فيو

يا  رموأ عن بيالكتا تعبرهم في الكبار سطةابو امستخدمة   هاعد اليوميةر ا

 امستخدمة الكلمات من 25% تكون فقد لمات 10 أن لدرجة جدار قليل

 60% حوا تكون فقط لمة 100 وأن الكتابةر قليل شخص سطةابو

                                                           

24 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab(Malang: UIN Maliki Press) hal:54 
25

 Ahmad Fuad Effendi dan M. Fahruddin Djalal, Pendekatan Metode dan Teknik Pengajaran 

Bahasa Arab( Malang, IKIP Malang1982) hal:100 
26

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

hal:61 



21 

 

 

 اه منو 27تابته. في متوسط شخص سطةابو امستخدمة الكلمات لمن

. جموعةبا م لإتصال وترمتها تكوين الكلمة في تستخدم امفر ات أن نعر 

ان ا تصالإا ا ا باهة  ور على لّ فيد الصحيحة امفر ات على  ب  طبقةو ال

 . العبية للشخص

تيجة من التعريفات السابقة ان امفر ات هي   كلماتال من موعةوال

ور  سو  تستخدم   موعة الكلمات امذ شّكلة اللغة الي يعرفها الشخص و
ُ
ام

مل او التوا ل مذ اجتمذ. يب ا  تر

ها على قسم يوافق للواجبات  ل م قسم امفر ات على اربعة ر وت

 28والوظا   وهي:

ّيغ امفر ات  سياق اتقان اللغة  ( أ  تو

طوقة وام امفر ات .1 ل من اللغة ام  كتوبةلفهم 

  الكامر إما الكام الرمي او االرمي امفر ات .2

  الكتابةر إما لكتابة التألي  او الدراسة العلمية امفر ات .3

اقشة امفر اتاحتملة وهي  امفر ات .4  امفَسر  امواِفقة لسياق ام

اها  ( ب ّيذ امفر ات وفقا مع  تو

                                                           

ورر  27 ون اللغة العربيةعلي امحد مذ  203( ص: 1991) قاهر ر  ار الفكر العري:  تدريس ف
اطق  بلغات اخرىرشدي امحد طعيمةر  28  93:(ص1986القرى:) جامعة ام  امرجذ  تعليم اللغة العربية لل
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عل الكلمات الر يسيةر هذ امفر ات هي امفر ات  .1 اأساسية الي 

ا مال اأما  واأفعال وغر  ل  الكتابة  ا

عل  .2 الكلمات الوظيفية وهي الي تربط امفر ات وتتحدها حى 

ر وا وات اإستفهام وغر  يد   الكتابةر مال حرو  ا العبار  ا

  ل

بة وهي الي امكن ان تق  وحدها ولكن موحد مذ  .3 الكلمات امر

ل امعان امختلفةر مال رغب  مع احب ورغب لمات لتشكي

ر  عن مع 

ّيذج(    صا ص الكلمات وفقا امفر ات تو

 الكلماتالواجبية وهي الي تستخدم لإشار  على  الكلمات .1

يا  الرمية او االرمية الواجبية اات ا  إما  

موعة الكلمات الي مكن نقلها  الر يسية الكلمات .2 احد   وهي 

اات مراجعة خا ة د  ويستخدم  خمتل    ا مع 

ّيذ امفر ات على استخدامها   ( تو

اات إما 1 وعة ا ابية وهي الي تستخدم على مت . امفر ات اإ

ار  اإستماع او يعَلم من القرا    باحا  ة او الكتابة او 
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ا ر  الشخص مفر ات تكون الي وهي السلبية امفر ات. 2  ال

 عل الي امطبوعة الكتب  موجو   امفر ات استخدامهارهذ

 العلمية والدراسة البحث تابة  مرجعا

ار أن ةد ذل  الي الكلمات مال تابتها تصعب لغوية مفر ات ه

 الكتابة سهلة لمات ةد ذل و.  هايتها  أو سطها و  ماات وي

ات) امدّ  حرو  من لو الي الكلمات مال ر  .غر ل و اهماات و( الطوال ا

ار تتضمن لمات وي العربية اللغة أن ةد  ل انب و . مع من أ

ن) لمي فماا ,  بالعيون يرا  قد فماا. ار  معان ها لمة ل( العيون-ا

اس اخبار تبعوني الذين اأفرا  على تدل قد و البصر حاسة  ما غالبا هم و. ال

اسوسية  يعرفون ية العربية اللغة أن إ باإضافة. با  فماا فيها بامعا فات غ

يوان هو و واحد شئ على تدل( …اخ -الليث -أسد) الكلمات  امفعس ا

 و مشهور  و امع واضحة امفر ات هذ بعض لكن, الغابات  يعيش الذي

 29.واض   غر بعضها

ا  ار أن اتض ,  ل على ب  لكن. العربية امفر ات من ار  أنواع ه

ا الباحث فتحاول, أوض  البحث هذا ليكون  الذي الكتاب خطو  اتباع على ه

                                                           

ميد عبد اه,  29 اطق  بالعربية نا ر عبد اه الغا و عبد ا  78 ص: ( ار ااعتصام), أسس اعدا  الكتب التدريسية لغر ال



24 

 

 

ميد عبد و الغال اه عبد نا ر تبه  العربية امفر ات أن يب  حيث اه عبد ا

 :هي و( أقسام) أنواع تتضمن

 : تشمل و امية مفر ات.  أ

 (تابة – مد – رجل) امصدر و العلم و العام ااسم (1

كر  اي العام اإسم ( أ) كر  و. ال به  شا ذ إسم ل ال  به تص ا ج

كر  أن يع. أخر  ون واحد  و مع  غر لفر  اموضوع اإسم هي ال

 30.الرجل أفرا   عام فإنه غام و رجل

س على أم( مد, ّيد) شخص علم ان سوا  العلم اسم)ب(   ج

 31(.اسد)

   الاا امصدر يقذ و الواقذر أم الفعل مع على  ل ما امصدر و (ج)

 .موتا موت مات, مضربا و ضربا يضرب ضرب:و 32.الفعل تصري 

 (اعلم – احسن – مصري – طويل) الصفة (2

 مع ” على  الة لمة بعد يتبذ أن مكن ما هي الصفة

 العربية اللغة  الصفة أن, اإندونيسية اللغة  يقذ ما و 33.”امبالغة

                                                           

: الفال, شرل اأجروميةمد ارشد بو ري,  30  34(, 1407, )قديري: امعهد ااسام السا

31
 نفس امراجذ 

32
Abdul Manaf Hamid, Pengantar Ilmu Sharaf Istilahi-Lughawi, (Nganjuk: Fathul Mubtadiin, 

1995) hal: 18 
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 فتكون( ال فيه) معرفة ااسم ان إ ا.  بر بي : مال ااسم بعد تقذ

  34.الكبر البي : مال أيضا معرفة الصفة

 (الي – هذ – أنا) الضمر (3

صبة تبديل على تدل لمة ل هو و  بكلمة الكام  شخص م

ة أخرى ّمة معي  .معاقة يشعي هو. أمس السوق إ اأب  هب :مال. ا

 أو ان  للمخاطب أو أنا للمتكلم وضذ ما امضمر إن قيل و

 فيوضذ, للفعل مباشرا مفعوا يصر الضمر ان إ ا و .هو للغا ب

م, جدها و, وجدر, وجدن, وجد:مال. بالفعل متصا الضمر , وجد

 .وجدهنّ , وجدهم

 :يلي ما وهي( امفر ات) الكلمة أنواع عن امايد البيان يلي و

 (اأما ) امية مفر ات.  أ

ما  من تتكون لمة هو هو ااسم  الكلمة أنواع و 35.امه أو ا

 :   ا ة العربية اللغة  اامية

                                                                                                                                                               
33

 Abdul Chaer, Tata Bahasa…, 103 
34

 Jochanan Kapliwatzky, Pelajaran Bahasa Arab Untuk Orang Non-Arab Bahasa dan Tata 

Bahasa Arab, ( Bandung: STAIN Datokarama Palu: 1971) hal:58 
35

 Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998),166 
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د. 1  ان إ ا)  ٌ (  ضمت  أخر فيكون( امبتدأ و الفاعل) إليه للمس

كر  اسم من ٌّ  ّارن:  ل ماال ال ة أخر يكون و. خّبا  متحر

:  ل ماال. امعرفة اسم من ان إ ا) ُ_ (  مضمومة أو بالضمة

     .ُّ  ا باّ  ّارن

 إ ا) ٍ_(  بكسرت  أخرها يكون و( املكية على للدالة) اإضافة. 2

ٍّ  بي  :ماال نكر ً  ااسم ان )ِ_(  بكسر  آخرها يكون و. خبّا

ِّ  بي  :ماال. معرفة ااسم ان إ ا    ا با

. نكر  ان إ ا)ً_(  فتحت  ااسم آخر يكون أن مكن و, للمفعول. 3

 36.معرفة ان إ ا)َ_(  فتحة آخر يكون و

ار لكن ّونا آخرها يكن ج لمة أيضا ه ,  سانُ  و, أمحدُ  :وُ . م

 37.مدارسُ  و, أسدُ  و

 (الفعل لمات) فعلية مفر ات. ب

 لمة هو الفعل و. فعل أو عمل حصول على يدل ما هي اأفعال

ة الاا ة  نفسها  مع على  ل  ّم  .أمر و مضارع و ماضواقعن  با

                                                           
36

 Jochanan Kapliwatzky, Pelajaran Bahasa Arab untuk Orang Non-Arab (Bahasa dan Tata 

Bahasa Arab), (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen 

Agama RI, 1986) 61-62 
37

 Ibid., 109-110 
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: مال أ لية أحر   ا ة على توى العربية اللغة  الفعل ان و

ل  امعلوم بصيغة مكتوبا الفعل ان القاموس  و. رسم رتب  رأ

ل“ فعل فيكون(. أساسي) أ لي فعل من أنه يعت  و. للغا ب  و أ

 على يدل ما اماضي الفعل. امستقبل و اماضي:  يغتان للفعل ”تب

 ّمن  عمل على يدل ما امستقبل الفعل و. اماضي الامن  عمل

 .أشرب:  امستقبل و رشرب: اماضي مال. مستقبل و حاضر

 الظرو  مفر ات. ج

د  تقدير على ل انتصب مكان أو وق  اسم هو الظر   و.العرب ع

 :ظرفان العربية اللغة 

صوب الامان اسم هو الامان ظر  (1)  الليلة و اليوم و,  بتقدير ام

 .ُبكر ً  و

صوب امكان اسم هو امكان ظر  (2) ,  أمام و,  بتقدير ام

 .فوق و, وخل 

 اأ وات.  

 :على  ا ة اقسام وي و الروابط (1)
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رّ  أحر )أ(   و, ا , با , ربّ , , على, عن, إ,  من: مال ا

 .التا  و البا  و الواو: مال القسم حرو 

 .حى, اما, أو, م, فا , واو: مال العط  أحر  )ب(

ا  أحر  )ج( , خا, وسوا , سوى, سوى, غر, إاّ : مال ااستا

 .وحاشا, عدا

في أ وات تشمل و التحويليات( 2)  .ااستفهام ا وات و ال

 ا وال . ه

ر ما ل خواص مخالفتها بذل مي  و قسم و    أما  :إ ت

 و أفعله ما) التعجبو ( وب س,  نعم) الذم و امدلو اأ وات  أما و  اأفعال

 .(به أفعل

بية اللغة تدريس ميدان  أن رغم   اللغة علما  ب  اختافات اأح

 من اساسية مطالب من امفر ات تعلم أن اتفقوا أهم إا اللغة حقيقة أمر

 يعدّ  امفر ات استخدام ان بل(. الاانية اللغة) اهد  اللغة تدريس عملية

 .الاانية اللغة تدريس أنشطة  مهما شرطا

 بيةلعرا للغةا يسرتد في داتلمفرا تعليم. ج
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يل القدر  اإتصالية ستيعابهاا لطابا على يجب الذي  جا  يه امفر ات  ل

بيةتعليم  فى ي.  اتمفر ا بتعّلم وىاتسا للغةا تعليم إن .اللغة اأج  ايكفي يع

  يعر امتعلم ج اما: "سافير لقا. للغويةا مهاراتا بستيعاا فى  اتمفر ا بتحفيظ

ان  38."فحسب معجمبا للغةا لمة  تعليم امفر ات هو عملية القا  اموا  الدراسية 

صور   راسة اللغة  ع  العربية.او مفر ات 

ارو  ا ه  39:امفر ات تعليم في امةه  رع

فسه مايقوامفر ات  تعليم (1 فسه ميقو لذيا سا ر امفر ات  ايعّلميع  ب . ب

هو   .واحا  ة عإستماوا مطالعة واإنشا ا بتعليم يتعلق لك

د  موافقة مفهوم الكلمات فقط. 2 بغي عليها ان  ديد امع اع ان امع ي  )

بغىو. للغةا متعلم على بة عو مختلفة فهيا معانا ها  حدوا لمة ماوا  على ي

اا معا لتعليم  أستاا  اهتمام الطاب تتغر لن  لو . للمبتد   لسياقبا سبم

رهمو   . ا

. ملةا فى لهستعمااعن  لعلما ونبد امفر ات ايفهم السياق اع  امفر ات (3

  حر مال. بلطاا فهم ّمرتدا  بهد ملكاا قسيا فى امفر ات اذه يعّلمو

ر  .الشروع لفعاوا ا

                                                           
38

 Ahmad Fuad effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,(Misykat, Malang: 2005),hal.120 
39

 Ibid hal 97 
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 .امفر ات  تعليم ( العمة4

قصان  رالعيوب لكن هاو  لطرقا سهلا وه مّ أا بلغةامفر ات  تعليم ماوا

دما للطاب العفوية رهم ضعي و  التعبر فى ستعملا ع  بعض جو وو   ا

 تعليمخر   أا الطريقة يه العمة رلذلو . مأا لغةب ويمسا امفر ات

 .امفر ات

  داتلمفرا تعليم اهداف. 1

 فحسب فهاوحر نطق لطالبا يتعلم انامفر ات  تعليم في لقضيةا ليس 

ا فهمأو ها قإشتقاا طريقة معرفة او فقط مستقلة اهمع  في  فهاو   مجر او م

يب  لطالبا نيكو أن وهامفر ات  تعليم في   لكفاا رمعيا إن.  حي  يلغو  تر

 هوو  اأ رميةأ له اذه عن يقل ا ا شئ اخر ضافةباإ له اذه على  راقا

اسبةا لكلمةا ميستخد ان على تهر قد اا مكانا في م  حفظ لو يجد  اما. سبم

 40.يستخدمها ي   ايعر ليا تلكلماا من  اعد لطالبا

قسم ما اأهدا  العامة وا ا ة. و  رقسمين على  اتلمفرا تعليم اهدا  وت

ما يلي العامة اأهدا واما   :فهي 

 ان يعر  الطاب امفر ات بوسيلة امقرو  او فهم امسموع. (1
                                                           

اهجه واساليبهرشدي امحد طعيمةر  40 اطق  با م ظمة اإسامية للعبية والعلوم  تعليم اللغة العربية لغر ال شورات ام )رباطر م
 194( ص: 1989الاقافة: 
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جيدا و حيحا أها تصل ا مهار  الكام  امفر اتان يدرب الطاب ليلتفظ  (2

 والقرا  .

ان  او  (3 ّية.ليفهم مع امفر ات ويستطيذ تطبيقها  الكلمة حقيقة   ا

ة  (4 اسب بالقري استطاعة ع  الفكر بامفر ات  الكام او  الكتابة ي

 الصحيحة 

فظوا عد ا من الكلمات ولكن امرا   (5 ا يرا  تعليم امفر ات للطاب على ان 

ان  او  مل شفهية  هو ان يقدروا على فهم معانيها واستخدامها  ا

 41ريرية.

 :يلي ما فهي ةا ا  اأهدا  واما

 :  للمبتد   (1

ى فهم فى لطابا ر قدأ(   . لبسيطةا مفر اتا مع

ى فهم فى الطاب ر قد ب(  . ملةا قسيا مفر اتا مع

 . ديد ا امفر ات ظي تو على الطاب تعري  ج(

 :  سطينللمتو (2

 . الكام العالية فى  اتتطبيق امفر  على الطاب ر قدأ( 

                                                           
41

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran…hal:63 
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يبوا لكلمةا ينتكوو  قإشتقاا عداقو عن الطاب ر قد ب(  . لعا

ا  تعليم اللغة العربية  فى تعليم امفر ات ا اهد ان بقلساا لبيانا على  ب

 لعربية.ا عداقو مهتماا ونبد رقةلطابا  العربية اللغة لطابا يتكلم ان وه

 داتلمفرا رختياا سسا. 2

ب اسبة لطابه ر وهذا  بغي للمعلم ان يعد امفر ات ام على امعلم ان  ي

ر أسسا من مجموعة راهيتمس امبا ئ وامعاير الواضحة .  يلي فيما نذ

ارها انتشارا  :ا

 م  اما راهغير على اماستخدا شا عةلكلمة ا تفضل frekuensi) ) التواتر (1

 احصر الي اجرت  اتمفر ا  ماقو فيها رتستشاو. معا في معها متفقة

ل المعد بي و مستعملةا تللكلما ها تكرار   . م

ار في تستخدم الي الكلمة تفضل range) ( مدىا أو لتوّعا (2  عربي بلد من ا

 عشيوأو لعا ارتكر   ا لكلمةا تكون قد. حدوا بلد فيتوجد  تل الي على

حصر ولكن هذا التكرار امرتفذ رتفذمر  تار أن ُيفّضل لذا. حدوا بلد في ي

 ليا لكلماتا يضمو. مهااستخدا على البا  العربية معظم تلتقي الكلمة الي

ةأ على ور ت  حسب ِّعةّمو الدول العربية مختل  في بلعر ا لطفاا لس

ّعها  حسبو تواترها أو عهاشيو  . مداها أوتو
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ا في الي تكون الكلمة تفضل  ((availibity حيةمتاا (3  حين اهيجد الفر  ولمت

ى والي تؤ ي له. يطلبها اس  البسؤ اذه يقاسو .  امحد مع  لكلماتا عنال

ة تمجاا فيها يستخدمو الي  . معي

د لوفةمأ تكون الي الكلمة تفضل (familiarity) لفةأا (4  لكلمةا على ا أفرا ع

ا " لمة على باش تفضل" شمس" فكلمة. اماستخدا  نا ر  مهجور ا   "

 . معا في متفقين انا وإن

 حدوا ق و في تمجاا  عد تغطي ليا الكلمة تفضل (coverage) لشمول ا (5

ارأ في فضلأ" بي " فكلمة. و  محد تمجاا اإ دما ليا تل على  من ي

ا"لمة هما ان  وإن". لم  في لدارسا هتم ا وقفر هاأ اإ قيقة  وقفر بي

 ما اجاات من ا   اعد تغطي" بي " لمة إن. خا ة مبتد ةا مستوياتا

ا:  تماااستخدا ذه في كبوت وغر ا بي  ر  إبرا بي  رها بي  ربيت لع

  ل

ة الي تشيذ حاجة الكلمة تفضل (signifance) ميةهأا (6 د معي  على لدارسا ع

 . قلياجها يحتا أو جهاايحتا قد تل الكلمة العامة الي

طقا ابهذو. اهغير على بيةالعر الكلمة تفضل (Arabism) بةوالعر  (7 تعليم  يفّضل م

 اسبوا لرا يوا من بدا" مذياعا"و لتليفونا من بدا" اهات " لمة الدارس
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لمة  افإ. ترمبيولكوا من بدا لرتابا أو بسواا أو آلا  عربية ج توجد 

بيةأالكلمةا وتكون رلتليفايونا على التلفاّ مال الكلمة امعربة تفضل  ليا ج

 ". فيديو" مال لعريا ر با طبعا تكتب أن على رلعربيةا في ها امقابل

 داتلمفرا تعليم ساليب. ا3

 .اللغة الوسيطة في اطإفرا (1

 ل في انو . ديدا لدروسا في لعربيةا لكلماتا معان ليشر معلما ان

ا ليشر جديد  عربية لمة يعطي  مر  للغةا هيو  رسيطةلوا للغةبا اهمع

 العربية ةالكلم   واير أن لطابا من يطلبم . الةا هذ في يةةلياإا

او  .اتمر  عد معاية ةلياإا اهمع

 امع والسياق (2

ى ليشر أنمعلم ا ارا   طريقة مفاستخد(. سا ل) يه لمة جديد  مع

  ب أ معا أن ضفتروا. سا ل  ماا: لفقا. قسيا أو ملة في وضذ الكلمة

د أن وارا . ملةفي الكلمة وضذ بعد ضحا لدى الطابوا  رضهافترا من يتأ

ى عن لفسأ فاجاب ان   ل امع لطابا من حدأ  يعر فلم(. سا ل)مع

 امع  ملة اما  سا ل من سال يسيل.

 لكلمةا قا مة (3
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ديد   خذأ ثم. قا مة شكل على لسبور ا على تب امعلم ميذ امفر ات ا

 .خرىأا بعد  حدوا لكلمةا ذه يعلم

 قيقةا أمالةا (4

ّرق تابا معلما مسأ  دفهه ناو  رحضرا تاب  اذه: لقاو لياعا فعهور للونا أ

ى توضي  هو  ر(حضرأ) لمة مع ّرق لونه تابا اجل  ل من مستخدا لك  .أ

لمات متوالية5  ) 

ةا لفصو  سماا يه لمات جديد  مجموعة طابه يعلم أن معلما أرا  . لس

 .لربيذا,  ري ا رالشتا  رلصي ا: العتيب اأي في ضعهافو

 ( اإ غا  والتكرار6

طق ر يدجد لمات ّرسيد معلما ان  من بلطاا فيعيد  لواحدا لكلمةا ي

  ون  غا باإ تعليماته ر دوأ يبعد من واتعيداو ا غو ا: هم لفقا  بعد

 . واعيدوا من بعدي ا غو فأ م نطق   إعاا

 .ملا في لكلماتا ( 7

 بعد  حدوا ر لسبو ا على تبها ان بعد  يددا كلماتال نمعا امعلم لشر

. نفسهمأ الطاب يستخدمها جو  مل في الكلمات ذه يستعمل ج. خرىأا

 .نيهامعا لبشر امعلم تفىا  بل
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ملة8  ( التعليم با

 م نطقها ميعا م قا مة شكل على ر لسبو ا على لمات سبذ امعلم تب

ها ا مستخدا م ميعا نيهامعا لشر  . مفيد ملة في م

لمات نسبية9  ) 

ان  الكلمتان لمات اخرى ضمن لمت  رسيد امعلمان   و( اذه)  و

 يضاأ تستعمل( ل ) وأن   محدمسافة  تستعمل( اذه) أنيب  و (.  ل)

 ريعتذ م رلولدا اذه: ليقو ناو (. اذه) مسافة منا     محد مسافة

 . ل الولد: ليقوو نفسه يصح و

عالة( 10  لمات م

 روايكر أن لطابا من يطلب انو   يدجد لمات يعلّم ان امعلم

ان التكرار. يا فر م تكرار ميعا اراتكر  لكلمةا عا هيو  للكلمة و   ون اي رلةم

 .ملة من تكون جا ا أن

  قيقة ر شاإ (11

. سيرأ اذه: لقاو رسهرأ ا رفأشا(. رأس) لمة طابه يعّلم أن امعلم ارا 

دماو ( رأس)  فهم بعضهم أن تب  رللمع امقصو  فهمهم من ديتأ أن أرا  ع

 (.أسلر ا  غطا) اهاأ على بعضهمو( شعر) هاأ على
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 ( حسن اختيار اماال12

 في مهايستخد نأ  شا م(   عبة) يه  جديد لمة ليشر ان امعلم أرا 

 من طلب م. لغة  عبة اللغة العربة:  يه الي تو ل اليها ملةا ن فكا. ملة

 .يا فر اار تكر  ملةا ريكر أنطالب  الص   ل

مل (13  تكوين ا

 في يستخدمها أن لطابا من طلب  ديد ا كلمةمعلم الا مقّد أن بعد

  . ملة

 معجما امستخدا (14

 معجما امستخدا على طابه ّربيد أن را فأ رنشيطا طموحا معلما ان

 أن ميدأر. "لألفبا  العربية معرفتهم معهم جذافر همحيا في  مر ولأ

لمة  إ وانظر وا اولو ا  حر على معجما افتحوا. معجما من( ولد) تستخرجوا 

اية ابحاووا. الواو  بحر أتبد ليا لكلماتا   لمة ولد دوا حتى قة  و بع

 ( نطق الكلمة15

د الكلمات نمعا امعلم لشر  ظا فهاو نلبيا مل في ستخدمهاوا  يدا

طقها أن بلطاا من يطلب و لسياقيةروا يةللغوا  .يًا فر أو عياما ي

 ( تعليم الكلمة اوا16
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 من انتهو ا أن بعدو. متة ا ا  قر لدرسا ؤوايقر أن الطاب منامعلم  طلب

د الكلمات هم مقّد  ل  . يدا

 ( امع قبل التدريب17

ل  طلب م  ديدا لكلمةا نطق امعلم م شرل يًا فر هار يكر أن طالبمن 

اها.  مع

 لكلمةا شكل (18

ديد  اتالكلم امعلم تب  من طلب ثم شرحهاو ر لسبو ا على ا

سخو أن بلطاا  .شكل  ون ان  الكلمة ولكن ترهمفا  في اهي

 استيراتجية تعليم المفردات .4

ان اا يةو قسم على مستوياهار وهي   امفر ات تعليم امستخدمة  سترا ت

 ما يلي:

ية (1   مستوى امبتد  ر وهي: امفر ات تعليم استرا

ا  ر استعمال  ( أ ا بالغ يستطيذ ان يضيذ ملل  امفر ات تعليم  الغ

 الطاب وان يعطي الفرل هم

ما يعّلم    ( ب ل ما يلام للغرض ماا يشر امعّلم القلم حي باأشيا ر 

 لمة القلم
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ديد  بالتكراريطلب  ( ج  امعلم الطاب ان يقراؤا امفر ات ا

 يسمذ الطاب ا امفر ات وهم يبتغون ويكتبوها (  

ية  (2  امتوسط ر وهي: مستوى  امفر ات تعليم استرا

د يعّلم  أ( يستخدم امعلم باظهر البدن مال يكتب امعلم الكتاب ع

تب الكتاب  الكلمات 

ر   حديااب( يكتب امفر ات الي  

امريض يشعر امصدوع  ج( اللعبة الدور  مال ان مّس امعّلم الرأس 

ر امرا   واأضدا    ( يذ

ره(   امصدر وامشتق يذ

ية( 3  امتقدم ر وهي: مستوى  امفر ات تعليم استرا

 أ( شرل معان الكلمات بفهم مقصو ها

 ب( البحث عن مع الكلمة  القاموس

 امفر ات ان تكون  يغة  حيحةج( تسابق 

ملة   ( وضذ الكلمات  ا

يد  للطاب  ه( اختيار ماال امفر ات ا

ملة الصحيحة من بعض امفر ات اموّفر   و( تألي  ا
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 ل( تقدم الشكل  الكلمة

 ط( ترمة امفر ات ا لغة اأم 

 42المفردات تدريس في المعلم . دور5

 (امبتدئ امستوى) امفر ات تدريس  امعلم  ور. أ

 التعر  واجبه فمن,  اأول امستوى  بالتدريس يقوم امدرس ان ا ا( 1

ا  و,  للغة اأساسية امفر ات على  امفر ات هذ من اختيار  ل ا 

ي الطالب  ور يتعايش ان امعلم فعلى,  اما ية  مفر ات يتعلم الذي اأج

اسبة الكلمات ما نفسه ويسأل,  مع  موق  تتعلق  والي للطالب ام

 اموق  هذا  فا د   ات تكون

ديد  امفر ات يعرض أن امدرس على (2 ة طريق عن ا ر  أو الصور  أو ا

الة هذ و,  الرسم خال من أو السبور   أو مفر   الكلمة يقدم ا ا

 ا أ وات موعة أو  وت سوى ليس  امعاولة الكلمة أن معاولة

الة تل  فعليه,  ها مع  قصر  ملة  امفر   يضذ أن ا

صر يضفي أن امدرس على( 3 وار ع واب السؤال طريق عن و ل ا  وا

 مفيد  ملة  امفر ات توظي  على الطلبة وتعويد
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لي سكر:  اطق  بغرها عمان  تدريس امفر ات اللغوية للطلبة اأجانب شا ي  امملكة اأر نية  –معلم اللغة العربية لل

 www.alfusha.net/t7752.htmlاهامية
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طق أن امدرس على( 4  السمذ حاسي ب  ربط فيه وهذا يكتب ما ي

تساب على يساعد ما والبصر  الطالب  هن  وتابيتها امفر   ا

 (:امتوسط امستوى) امفر ات تدريس  امعلم  ور. ب

تابته ما نص بقرا   امدرس يقوم (1  الطاب يقوم  ل وبعد السبور  على و

هم ويطلب الدرس بقرا   طق أن امعلم م  سليم نطق امفر ات بعض ي

اقشات رى وبعدها  اموضوع حول م

 امفر ات حول مل بتكوين الطاب من موعة امدرس يكل  (2

 امكتسبة

ات الطلبة اعطا ( 3  مل تكوين) ماال امفر ات بعض مراجعة ليلية مري

مال أو ملة ا  (بامفر ات ا

مية  بر جا  امرحلة هذ  ااما  يعد( 4  تقوم فهي,  امفر ات ت

 أن ااما   ويشعط امعطا  للكلمات واستيعابم الطاب فهم على

حو على يكون  : التا ال

ديد  امفر ات على امدرس يقتصر أن(  أ  ا

 وبسيطة قصر  مل تكون أن( ب

 لأما  جيدا نفسه أعد قد الطالب يكون أن( ج
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 :يلي ما ما اإ عليها يكون الي الطريقة أما

 :اأو الطريقة

ص امدرس يقرأ ص ملي م,  وواض  مرتفذ بصوت ال  ويعيد ال

 ا اأول امستوى  الطاب أن وما,  اأوراق مذ أن قبل قرا ته

 أن امدرس على فان,  بأنفسهم بالتصحي  القيام على قا رين يكونون

 تابة الطاب أحد من يطلب وبعدها بتصحيحها ويقوم اأوراق يأخذ

ص ما,  السبور  على ال قله اأخرون يقوم بي   ل بعد,  راساهم  ب

 . وجدت ان أخطا هم وتصحي  اأوراق عليهم يوّع

 :الاانية الطرقة

  تتلخص وهي,  عظيمة نتا   قيق ا تؤ ي الطريقة هذ

ص  ياغة اعا   ا يؤ ي مرين عمل ,  باعدا  امدرس قام الذي ال

 امدرس فيبدأ,  امكتسبة امفر ات مراجعة للطالب يسم  التمرين وهذا

واب السؤال لعبة طريق وعن ما موضوع حول الطلبة مذ حوار  وا

هاية  يتمكن  مليه م,  ملة ملة الطلبة من اأفكار يستخرج أن ال

ص عليهم  اما ال

 



43 

 

 

 (: امتقدم امستوى) امفر ات تدريس  امعلم  ور. ج

دما (1 تسب قد يكون العليا الدرجة هذ ا الطالب يصل ع  موعة أ

 للمدرس فيمكن ما موضوع عن التحد  على تساعد الي امفر ات من

مل تكوين يفية الطالب يعلم أن  وا التحليل طريق عن والكلمات ا

ا الشكل تعليم على  ل يقتصر  ا اأشار  ب بل للمفر ات ا

 امفر   تل مع

تاب مع  نص بقرا   امدرس يقوم أن (2  امعلم ويطلب,  مغلق الطالب و

ص  ياغة يعيد أن الطالب من  بطريقته ال

 من و ل الكلمات اشتقاق قواعد على الطالب بتعليم امعلم يقوم( 3

 . الطلبة على اأمالة عرض خال

ي للطالب بد ا امرحلة هذ و  الفوارق على يتعر  أن اأج

ديث ولغة الكتابة لغة ب  ذير الدارجة واللغة ا  ميلون الذين الطلبة و

 الي امفر ات هذ استعمال خطور  ا الدارجة الكلمات استعمال ا

 سو  أو رجة مواق  ا يعرضهم قد ما الدقيقة معانيها يعرفون ا

 . للفهم
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ها سياقات عد  خال من امفر ات تدريس يتم حيث  لغوية م

ملة خال من تدرس امفر   أو الكلمة فإن وعليه ر لغوية وغر  والي ا

 إ يعو  وهذا مل عد  من مكون أمل سياق خال من تدرس بدورها

 عن معال امفر ات تدريس ويؤ ي ر ما نوع من لغوي غر موق 

 ر اأم اللغة مفر ات مذ الاانية اللغة مفر ات مقابلة تشجيذ إ السياق

قيقة  يؤ ي وهذا حصر ر سي ة وية مل انتاج إ ا  عملية وت

 خال من الطلبة مذ يتعامل أن ب امعلم أن فكر   امفر ات ابتكار

 امتعلمة امفر ات وضذ خال من يأي و ل اللغوي اإستعمال ظاهر 

 أن ايكفي فماا تعلمه امرا  امع توضي  أجل من مفبد  مل 

 .د  سياق  نافذ  لمة وضذ ب بل(  نافذ ) الكلمة ندرس

بغي  م ر(  واهد  اأم)  بلغت  امعان نقل عملية تكون أن وي

  يصب  حيث امتقدم امستوى وبداية امتوسط امستوى آخر 

 امعان نقل عملية وتكون ر بيسر البسيطة السياقات معظم فهم اإمكان

 لكل وظيفية رؤية على الطاب تساعد الطريقة هذ أن اهد  بلغة

وعة سياقاها  وترتيبها لمة  ب  روابط إقامة على وتساعد,  امت

 نقل ويؤ ي,  فيها تستعمل الى اللغوي وغر اللغوي سياقها و الكلمة
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 تل  الي اجاات ا  للطاب ويوض  بر  فعالية إ بلغت  امع

ل غرها عن لمة ل فيها  اللغة  يقابلها ما أقرب عن ملة قالب و

تسب فكلما ر اأم  مل يولد أن استطاع جديد  مفر ات الطالب ا

اسبها الذي اموق   عماهاتاس يفية على وتعر   .ي

 . كفاءة المفردات6

ية امفر اتر اللغة مهمة جدا  امفر ات فا    الشخص ملكها الي الغ

 43.اللغة  الشخص مهارات ايا  يتعلق ب

موعت :   فا  أن   قسم إ   ة.يتجامو  يةتقبلام امفر ات فا  امفر ات ت

د  من قبل اآلخرينر تقبا تفسر  يتقبا ه امفر ات فا  . أ فهم عملية ما 

 على أها إتقان السلي.

عملية إيصال اأفكارر واأفكارر وامشاعر من خال  ياإنتاجية ه فا  .ب

مو ج اللغوي.  ال

بر جدار أن مر  عقل واحد ا  يا  اليومية وها  ور  امفر ات  أنشطة ا

ش  باستخدام  مكن إا أن يكون مفهوما بوضول من قبل اآلخرين إ ا 
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امفر ات. وعاو  على  ل إن قدر  لغة واحد  هي انعكاس لقدرته على تو ي  

ة. لمة معي  44وشرل مع 

 هاواستخدامالكلمات  فهم على التعر  على القدر  هي امفر ات فا  

 يكتسب لمة تعر . والكتابة والقرا   والتحد  ااستماع مذ  حي ر بشكل

تا   القرا   أو ااستماع من جديد  لمات ر على وعاو . ال  فهم فإن  ل

 وفهم ومعانيها الكلمات وفهم جديد ر مفر ات تكتسب الكلمات طبيعة

 وعلى هذا 45.الكلمات هذ سبق  الي وامفاهيم الكلمات ب  امتبا لة العاقات

 الكلمات عد اع  شي  استخدام على القدر  أو فهم ما امفر ات حدو  يفرض

 .لغة من  رو   الوار  

ص  على القدر . الكلمات استخدام على القدر  هي امفر ات أن على ت

  تتجسد استخدام على القدر  أن ح   وااستماعر القرا    تتحقق فهم

ا  .والتحد  الكتابة أنشطة ر آرا  على ب تاج مكن فإنه أعا  هو امفر ات أن است

 أو شفويا إما ملكهار الي الكلمات استخدام على القدر  التحديد وجه على

 .تابيا
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 المفردات دور. 7

يا   هاما  ورا يلعب امفر ات   ااتصاات أنشطة  وخا ة اليوميةر ا

 الطاب فهم تسهيل افية امفر ات سو . امدرسة  التعلم عملية و اجتمذ

ر على وعاو . امعلم قبل من مع  للموضوع ص  ل  هي امفر ات أن على ت

ة تكون أن ب الي الر يسية اأ ا   أن اللغة تعلم سو  شخص قبل من ملو

مل لتكوين امستخدمة امفر ات  إما وامشاعرر اأفكار مضمون عن وللتعبر ا

 46.تابيا أو شفويا

ما يلى: امفر ات  ورواّما   فهي 

ميةر نوعيةأ(  ذل و  شخصية أفضل من مؤشر إا هو ما امفر ات عمق و

موهم  .العقلي ل

  لكل اأساسي التعليم من اهد  هو واحد مفهوم تطور هو امفر ات تطويرب( 

 .الكلية أو امدرسة

 هي الي امفر ات موعة وضذ هو امبدأ حيث من التعليم مستويات ميذ ج(

  ويتأ ر امفاهيم تطوير أيضا

مية  ( س السن سب امفر ات ت  .ااجتماعي والوضذ الفطريةر والقدرات وا
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غرافية العوامل ه( مية على تؤ ر ا  .امفر ات ت

 لقيا   معروفة ان  الي الكلمات من لانتقال فعالة وسيلة ان الدراسة وقال  و(

 .اجهول من لمات

ا  على البيان ها غ ا امفر ات أن تب  أعا ب  الي اأنشطة  ماما ع

طوي   احلي واجتمذ امدرسة أنشطة  التعلم  ل  ما اللغوية امهارات على ت

 .الباغ

 المفردات اختبار. 8

 ااختبار هذا ويتم. اللغوية الكفا   اختبار من جا  هو امفر ات اختبار

صول أو تقييم إجرا   سو  والي الطاب قبل من تتحقق حول معلومات على ا

ظيم جوانب خمتل  حول معلومات على أيضا مباشر غر بشكل تقدم  تدريس ت

 47.اللغة تعلم نتا  

صر هو امفر ات من ااتصاات أنشطة ان  على  ل وفقا  مع. جدا هام ع

 من بر بشكل يتحد  اللغة استخدام أشكال من شكا بو فه ا طاب

ر. الكش   امستخدمة امفر ات  السيطر  على القدر  الطفل يفتقر إ ا وبالتا

 .اللغة فهم   عوبة دون سو  الطفل فإن امفر اتر على
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 على القدر  أن ح  تقبا  امفر ات من التمكن فهم على القدر  إن

دما وضوحا تقبا إتقان. اإنتاجية لفع  امفر ات استخدام  قا را الطفل يكون ع

تجة إتقان أن ح   وااستماعر القرا   أنشطة أ ا  على ظر م  أنشطة  ي

ر لفهم فقط يكفي ا امفر ات من والتمكن اأطفالر  .والكتابة التحد    ل

 .ااتصاات أنشطة  امفر ات استخدام على القدر  تشمل أن ب أيضا ولكن

فيذ يتم تجة تقبا طبيعة سوا  الطابر قدر  لقياس امفر ات اختبار ت . وم

 تكون أن ب اإنتاجية والقدر  القدر  ب  تقبا امفر ات اختبار  وهكذار

  48.بعضب بعضها مذ متداخلة

ار  ظر إ تاج الي اأشيا  من نوعان وه  اختيار( أ: )وهي فيهار ال

 وااختبارر اانتخابات أشكال تع( ب) و ااختبارر ستكون الي امفر ات

وانب بعض للمستويات وفقا ااختبار بإعدا  يتعلق فيما وخا ة  .امعرفية ا

 يطلق امعرفية امستويات إ تشر الدراسة هذ  ةقيالعم امفر ات اختبارات

ي  عليه  ) امعرفة مستوى وهي مستوياتر ستة من امستوى هذا يتكون. بلوم تص

ر    التقييم ومستوى  التحليل ومستوى  التطبيق ومستوى  الفهم ومستوى  (الذا

  .اإبداع ومستوى
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ص  امفر ات من لالتمكن امعر مستوى اختبار أجل من أنه على ت

ا . التحليل مستوى امستخدمة  هذ  امفر ات اختبارات اآلرا  هذ على وب

ر  مستوى وهي مستوياتر أربعة تستخدم الدراسة   الفهم ومستوى ( امعرفة ) الذا

 أعلى امفر ات اختبار استخدام يتم ا التحليل. ومستوى  التطبيق ومستوى

 يطالبون امعرفية القدر  مستوى مذ اختبار الدراسة هذ   امعرفية امستويات

 إ وباإضافة. التفكر عملية تقييم على قا ر  تكون نفسه الوق  و أعمقر

ر ار هو من امفر ات اختبار مستوى فإن  ل دما ما مة أ  اختبار تستخدم ع

مو ج  .مقال من ال

 

 د. تعريف المرحلة الطفولة المبكرة

 اابتدا ي التعليم قبل التعليم مستوى هو امبكر  الطفولة مرحلة  التعليم

مية جهو  هو الذي  ر السا سة سن حى الوا   من لأطفال تستهد  الي الت

وافا توفر خال من تتم والي  جسديا اأطفال وتطور مو  للمساعد  التعليمية ا

صول أجل من عقليا و  اجري الذي ر  امرحلة اعاها للدخول استعدا  على ا

 49وعاميا. ر الرمي وغر رميا
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ا على  ظيم التعليم الذي ير التعليم  مرحلة الطفولة امبكر  هو أحد أشكال ت

 ) ي الدقيق و اإما ر سيق ا مو و التطور البدن ) الت و ال وضذ حجر اأساس 

ا  الروحي ( وااجتماعية و  ا  العاطفي والذ ر والفكر ) الفكر واإبداع و الذ

يات  ية ( اللغة والتوا ل ر وفقا للمراحل العاطفية ) امواق  و السلو ذل الدي و

موية الي من خاها    رحلة الطفولة امبكر  .امالتفر  والت

قسم ام موعات اللعب  امبكر  الطفولة رحلةوت  play)ا روضة اأطفال و

group)  .ا الرعاية لأطفال ان  ومرا هي وحد  العبية لأطفال  اأطفال روضة و

قسم ا  امبكر  على سبيل العبية الرمية للطفل من اربعة س  ا ستة س  الي ت

موعة )ب(   مسة من وهيموعة )أ( وهي من اربعة س  ا مسة س  وا 

 .س  ستة ا س 

موعات اللعب فهي   العبية لسبي على امبكر  لأطفال العبية وحد واّما 

اه   اه مذ  العبيةالارمية الى مارس م ت  ا اربعة  لأطفالالارو   م من س

 50س .
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اواّما   العبية سبيل على امبكر  لأطفال العبية وحد  فهي لأطفال الرعاية مرا

اه  مارس الى الارمية اه  مذ العبية م ضانة والارو   م من الوا    لأطفالا

ان   احى ستتة س . و هي وسيلة العبية وتأسيس  رو   لأطفال الرعاية مرا

مبا لة اأسر  لوق  مع  ما  ام والدا ا مل الوق   تربية اوا    أطفالا

51لإشتغال بوظيفته أو بسبب أخر.
 

 . البحوث السابقةه

اول  عن هذا اموضوع  إن البحو  الى ت

سم إجابة طريقة تطبيق تبه امام اسراري   اموضوع الذي البحث(. ۱  ا

 امدرسة من السا س الفصل  للتاميذ العربية امفر ات تعليم  اجموعية

ا ً  بواجار" اهداية"  اإسامية اإبتدا ية  البحثر نتيجة على ماان . ب

ت  أن يستطيذ سم إجابة طريقة تطبيق بأنّ  يست  امفر ات تعليم  اجموعية ا

 بواجار" اهداية" اإسامية اإبتدا ية امدرسة من السا س الفصل  العربية

اسبا جيداً  نفذ قد ماان   .الدراسية ا طة  توجد الي التعليمية با طوات م

ان  الدور   ارتفع  م  ر اأو امرحلة  للطاب قيمة متوسط و
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صول أجل من.  ر ا الاانية  للدور  القيمة احتساب متوسط على ا

  ر هو العمل من الاانية

ان الذي البحث(. ۲  استخدام طريقة اموضوع   تبه امحد شقي  ح

سدية اإستجابة مية مهار  التعبر التحريري ) راسة اجرإية   ا الكاملة لت

تا   امدرسة الساس الاانوية  وةدورو تامان  سيدوارجا(. ويصل الباحث ا ال

سدية اإستجابة ان طريقة مية الكاملة ا  امدرسة  التحريري التعبر مهار  لت

سيدوارجا  الص  اأول. وما يدل عليه هو  تامان  وةدورو الاانوية الساس

ل  ور. ارتفذ متوسط نتيجة اإختبار من  صيلهم الدراسي   ترقية 

  ر الدور اأولر وا  راختبار القبلي ا    ر

  الدور الاان.

 طريقةتعليم مهار  اإستماع ب اموضوع  ضيا  الدين  تبه الذي البحث ( 

سدية اإستجابة ريي  امدرسة امتوسطة  اإسامية نور  الكاملة ا ث   (

تا   ا الباحث ويصلاهدى ماان  جاوي الشرقية(.  ان التاميذ   ال

اإختبار القبلي واإختبار البعدي قد ميا اأ وات العربية بفرق جلي. 

د تعليم اإستماع  سدية اإستجابة بطريقةوتتا جهم ا  ع ر الكاملة ا
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سدية اإستجابة طريقةاعتما ا على ان معدل نتا جهم قبل استخدام   ا

د  نتا جهم معدلو  ر الكاملة سدية اإستجابة طريقة استخدامع  ا

و رجة تا  حساب  نتا   التمييا اأ وات العربية  ر الكاملة

وامستوى التصديقي  را  من  رجة تا  جدول على مستوى  ر

.% 

هو  لعقية مهار   اموضوع  مد جعفر  ا ق  تبه الذي البحث(  ا

سدية اإستجابةالكام بطريقة  للما   اللغة العربية  الفصل الرابذ  الكاملة ا

 خال من امشكلة هذ ل الدراسة هذ وهد سلطان اجون  ماران . 

سدية اإستجابة طريقة باستخدام لالفص اإجرا ي البحث   الكاملة ا

فيذ وو   ر اجون  سلطان الرابذ الص   طريقة مذ العربية اللغة تعلم ت

سدية اإستجابة تا  . واما الكاملة ا  اأو لمرحلةل هايةال اختبار  ال

ان  ر جدا جيد وأقل  ر هو العربية  اللغة امتوسط التعلم فقيمة  و

 .امعاير ل مذ أو ر هو القيمة متوسط قيق الاانية امرحلة

جروم  هتتب الذي البحث(   طريقة استخدام اموضوع  ويوي  ستيياني

سدية اإستجابة فا   امفر ات  الكاملة ا للمدرسة  الرابذ الفصل لعقية 
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 ونتيجة. /اابتدا ية ماغون ساري ماران   العام الدراسي 

 ماغون اابتدا ية للمدرسة الرابذ العري الص  اللغوية امفر ات ّيا   لذل

سدية اإستجابة استخدام مذ الدراسي العام سيماران  اإسام ساري  ا

 .تاي لاختبار٪ رو الشفوي لاختبار٪ ر يساوي الكاملة

 دور ال  ّيا   إ اجتماع  القبلي ااختبار من الايا   هذ احتساب ويتم

 نتا   و.تاي اختبار و الشفوي لاختبار٪ ر إ تصلااو 

 الطاب  رجة  امرتفعة والفا د  ستجابةا ها ااأيض تشر البيانات التحليل

 الدراسي العام  ماران  ساري ماغون اابتدا ية للمدرسة الرابذ الفصل 

/. 

. شخصه و البحث مكان  واأي السابق البحث ب  الفرق ان

 اج ح" اهجر   ار"  امبكر  الطفولة امرحلة هيف اأتى البحث شخصواما 

. الوسطى جاوي باي اجار" العلوم بستان"  امبكر  الطفولة امرحلة و باي

ور  اأي البحث  البحث موقذواما   هذا  صخمصّ  و. فهي  امدرسة امذ

سدية اإستجابة طريقةفعالية  البحث  بالتدريس تتعّلق الي الكاملة ا

 . امفر ات



56 

 

 

 


