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 الباب الثاني

 النظريات

و مدرس  سرتاتيجية يف تدريس املفرداتيف هذا الباب حول إ الباحث بحثي

 مهارة القراءة. ويأيت هنا البيان عن كلها كما يلي: تدريس املفردات وو 

 إستراتيجية .أ 

 تعريف إستراتيجية .1

 حماولة من جانب باعتبارها اسرتاتيجية تفسري ميكن، بشكل عام

 املعجم املعظم يف .للوصول إىل اهلدف منظمة أي شخص أو

 ن ش لتحقيق األنشطة من متأنية هي خطة اسرتاتيجية، اإلندونيسي

 لديها، واسرتاتيجية كتاب آخر يف 1.املطلوب خاصة أو ميكن أن تكون

 ان   2.هداف حمددةأ من أجل حتقيق للعمل القوس خمطط فكرة عن

 سرتاتاجوسا اام  و  .سرتاتاجوسا وناىني لمةك نم سرتاتيجيةا صطلحةم

 ملسؤليةا له ذىال ندرالج وه هذاو  .لوطانيةا جلنودا وا جندرال ىنعمب

 ) رىلش مزر  .لفالحا لىع يحصلل جلنودا هليوج   اتيجيةاسرت  تحطيطل

                                                           
1
 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal. 18 

2
 Syaiful Bahri dan Aswaja Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2010), hal. 5 
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Sherly ) لىتا لفعلياتا لتقريراتا هناا اسرتاتيجية التعريف نع فصيالت 

  (J. Salusu ) الوسوس.ج واما. اضاألغر  نيلل توجةحم مجيعهاو  دفهت

 لىع ليحصل والثروات ملهاراتا ستحدمهاال نالفك سرتاتيجيةا ان امزر 

 حلاجا نشورم قالو . ملرحبةا احوالو  لبيئةا عم لفعايلا لتعلقا وسيلةب ميهار 

 3 .املرام االهداف نيلل نشطةال طواتخ عىنمب سرتاتيجيةا ن  ا

 قواعد أو ،هنج، كرتتيب اسرتاتيجية ميكن تعريف، وبالتايل

 4.األمثلختفيف والوقت و  الطاقة اهلدف عن طريق استخدام قلتحقي

 العامة للمدرسني أمناط مثل اسرتاتيجية وميكن تعريف، التعلم تواصل مع

األهداف  لتحقيقالتعلم أنشطة التعليم و  يف جتسيدالطالب األنشطة و 

 5.احملددة

يري جوين كما نقله محداين أن اإلسرتاتيجية هي اجلراءات 

املستخمة إلتاحة الظروف الصاحلة للطالب قصدا إىل حصول أعراض 

التعليم. وإذا النظر إىل اتصاهلا بعملية التعليم، فهي تعد كيفية خمتارة 

يصال املعلومات يف بيئة التعليم املعينة حيث حتتوي على الصفة إل

                                                           
3
 Anisatul Mufarikah, Strategi Belajar Mengajar,(Yogyakarta: Teras, 2009) hal. 36  

4
 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, . . . , hal. 19 

5
 Syaiful Bahri dan Aswaja Zain, Strategi Belajar Mengajar, . . . , hal. 5 
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 6واحملتوى وترتب النشاطات اليت تتيح خربات التعلم إىل الطالب.

 يف بيئة املوضوع لتقدمي الطريقة املفضلة هوالتعلم  التدريس اسرتاتيجية

اليت ميكن  األنشطةتسلسل طبيعة ونطاق و  واليت تشمل معينة، تعليمية

 ال تقتصر والتعلم اسرتاتيجيات التدريس .للطالب جتربة تعليمية أن توفر

 أو املواد التعليمية أيضا بل يشمل من األنشطة، إجراءات فقط على

 7.حزم

 وأ والتقنيات أساليب التدريس من االسرتاتيجية وتتكون

اسرتاتيجيات  .األهداف الطالب على حتقيق اإلجراءات اليت تكفل

 أو طريقة، وبعبارة أخرى .التدريستقنيات أساليب و  أوسع من التدريس

 االسرتاتيجية .اسرتاتيجيات التدريس هو جزء من التدريس أسلوب

 التعليمية السرتاتيجيةا انتك ذالكل .لطريقةا لىع طبيقت لتعلميةا

 ىف تستخدمس طبيقت ىف لىتا التسهيالتو  اخلطواتو  النظامو  ,خمطط

 لىع ضمنت هيف لطريقةا طبيقت سرتاتيجيةا وألن ،والتعلم التعليم مليةع

 .لتعليما مليةع ىف ملستعملةا شكاهلاا نواعا ىف والتسهيلة الوسيلةو  لتعليما

                                                           
6
 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, . . . , hal. 19 

7
 Ibid, . . . , hal. 19 
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 ,الستاذا لىع ق تعلت لتعليم طريقةو  التسجيلو  لتنظيما نا

 حوالا فريقت أثرهات عهامج نهأل ,لفصل نظيمت ىف تاذاالس فاءةكو  مهارةو 

 يه هذهو  .يدةج لعلما ريقةط ذهه ان تقال عستطيت ال لذالكو  .املوقعو 

 اختالفو  ملادةا ختالفا .التعلمية املوق حوالا كل ىف الجيدا لطريقةا

 يلزم 8.ا لطريقة تطبيق اختالف ىلا تاجحت الساتذا اختالفو  لتالميذا

 وكتابيةا سانيةل يه م  األ التصاليةا ملهارةا طويرت لعربيةا للغةا عليمت لىع

 لعلوما تطويرو  س  احلو  الخبارا تعبريو  فهمل التكارية وا ستعابيةا هي م  ألا

 لتعليما كل   هدافا يه الربعةا ملهارةا ىف وكفائة .العاميةو  لدينيةا

 سرتاتيجيةا ىلا تاجحن هلدفا تلك على لنيلو  .لعربيةا للغةا لككذاو 

 .حيحةص

 استراتيجية تدريس المفردات .2

يف تدريس املفردات ينبغي املعلم توضيح املعين الكلمة اجلديدة مث 

 لطالب. هناك عدة أساليب نذكرها بالرتتيب الذي نقرتح ورودها فيه:

ء )مناذج(، كأن نعرض قلما إبراز ما تدل عليه الكلمات من اشيا .أ 

 او كتابا عندما ترد كلمة قلم او كتاب.

                                                           
8
 Abdul hamid, Pembelajaran Bahasa Arab.... hal. 4 
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( كأن يقوم املعلم يفتاح الباب Dramatizationمتثيل املعىن ) .ب 

 عندما ترد مجلة "فتح الباب".

( كأن يلعب املعلم دور مريض حيس Role Playingلعب الدور ) .ج 

 ويفصحه طبيب. بأمل يف بطنه

يذكر هلم كلمات "بارد" يف مقابل "ساحن"  ذكر املتضادات كأن .د 

 إن كان هلم سابق عهدهبا.

ذكر املرتادفات كأن يذكر هلم كلمة "السيف" لتوضيح معىن   .ه 

 كلمة "صمصم" إن كان هلم سابق عهد بكلمة سيف.

تداعي املعاين، وذلك بذكر الكلمات اليت تثريها يف الذهن  .و 

كلمات لمة "عائلة" الالكلمة اجلديدة، كأن يذكر عكد ورود ك

 اآلتية: زوج وزوجة وأسرة أو ولد.....اخل

ذكر أصل الكلمة ومشتقتها، وهذا أيضا من أساليب توضيح  .ز 

املعىن فعند ورود كلمة "مكاتبة" مثال يستطيع املعلم بيان أصلها 

 )كتاب(.

وما يشتق من هذ األصل من كلمات ذات صلة بالكلمة  .ح 

 تاب،......اخلاجلديدة )كاتب، مكتوب، ك
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 شرح املعىن الكلمة العربية وذلك بشرح املقصود من الكلمة. .ط 

تعدد القراءة، يف حالة ورود كلمة جديدة يف نص يقراءوه  .ي 

التالميذ ميكن تكليفهم بقراءة النص قراءة صامتة عداة مرات 

 حىت يستكشف أحدهم معناها.

ملستويات البحث يف القاموس، ميكن تكليف التالميذ يف ا .ك 

املتوسطة واملتقدة بالبحث يف القواميس العربية لتوضيح معىن 

 الكلمة اجلديدة.

الرتمجة أىل لغة وسيطة، وهذا آخر أسلوب ميكن أن يلجا إليه  .ل 

املعلم لتوضيح املعىن الكلمة وعلى املعلم أال يتعجل يف هذا 

 9األمر.

  مدرس .ب 

 تعريف المدرس .1

يف املعجم املعظم اإلندونيسي، مدرس هو معلم العلوم، وبينما يف اللغة 

، وتدريب ، وتوجيه،والتدريس ،تعليماإلندونيسي مدرس هو مهنة اليت حترتف ال

                                                           
9
  195(، ص. 1989، )مصر: جامعة املنصورة، اتعليم العربية لغري الناطقني هبرشدي امحد طعيمة،   
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 إلعطاء من املسؤول لبالغنيا هو مرب أو درسم 10وتثم ن، وتقومي الطالب.

تصل إىل مرحلة النضج، لالروحي البدين و  تقدم للطالب يف توجيه أو مساعدة

،  األرض ، واخلليفة يفاهلل من خملوق باعتباره يام مبهامهالقوقادرة على 

 11.وحدها ميكن أن تقف واألفراد الذين اجتماعية كمخلوقات

 يسهل هو الشخص الذي بعبارات بسيطةرأت حسن اخلامتة، مدرس 

باعتباره  املعلم إىل اجملتمع ينظر بينما .للطالب مصادر التعلم نقل املعرفة من

مجيع  ويرى .املساجد وغريها من األماكناملدارس و  يف التعليم القيام الشخص

البشرية من خالل  تنمية املوارد يف جدا دورا هاما املعلم عندما يعقد األطراف

قادرة على أن  غري هو الشخص الذيورأى وجيايا كوسوما، مدرس  12.التعليم

 اليت ال مثل منبع املعرفة .مثاال حيتذى بهنقدم دائما و  منوذجا حيتذى به تكون

 وختفيف تدفق الليمفاوية .أكثر وضوحا املياه على حنو متزايد أخذت .تنفد

 13.يشرب ملن العطش

                                                           
10

 Nini Subini, Awas Jangan Jadi Guru Karbitan: Kesalahan-kesalahan Guru Dalam 

Pendidikan dan Pembelajaran, (Jogjakarta: Javalitera, 2012), hal. 9 
11

 Abdul Aziz, Orientasi Sistim Pendidikan Agama Di Sekolah, (Yogyakarta: Teras, 

2010), hal. 18 
12

 Jamal Ma’mur Asmani, Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovati, (Jogjakarta: 

DIVA Press, 2013), hal. 20 
13

 Ibid,  . . . , hal. 21 
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 وقادر على ذكي هو املعلم الذي هو اجليد ورأى ديدي ملياسا، املدرس

، مثاليةشخصية و  قدوةالك جعل الطالب، وقادرة على الطالب تشكيل شخصية

، ولكن أيضا رفة النظريةاملع ليس فقط أنقل ملعرفة أن خادما قادرة على أن تكون

 شخصية ملهمة حنتمدرس هو  14.طالب صعوبات التعلم مساعدة قادرة على

ام هلمصدرا لإل قادرة على أن تكون هو إذا كان املعلم .يف املستقبل تالميذه يف

اإلمام  أن جناح كما. ملثله يف السعي الطالب قوةسيكون من للطالب و  وحتفيز

 حممد قصة ذلك هو .مالك إمام اخلاصة دور املعلمني فصلها عن أبدا الشافعي

خليل  الشيخ وخاصة دور املعلمني ميكن فصله عن ال الذياألشعري  هاشم

 15.مادورا، البنجاالن

ال  .كمدرس مهارات متخصصة مهنة تتطلب أو هو موقف مدرس

 للقيام بأنشطة اخلربة الذين ليس لديهم الناس العمل من قبل هذا ميكن أن يتم

ال ميكن أن  يف جمال معني كيف يتكلم الناس الذين يعرفون .كمدرس أو العمل

 ال سي ما، االحتياجات اخلاصة مطلوب املعلم أن يكون .درساملك تسمى

جيب  .الرتبية والتعليم كل شيء عن تتقن جيب أن احملرتفني الذين سدر املك

                                                           
14

Jamal Ma’mur Asmani, Sudahkah Anda Menjadi Guru Berkarisma, (Yogyakarta: DIVA 

Press, 2015). Hal. 20 
15

 Ibid, . . . , hal. 17 
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أن  قبل التعليم أو التدريب فرتة معينة من املهارات من خالل هذه تطوير

يف  من التعليم، بدءا التعليم يف املعلمنيو ملربني اإمجااًل، مدرس هو  16حيرتف.

 يف  .أو الثانوي املتوسطو  ،(SD) والتعليم األساسي (،PAUDمرحلة الطفولة )

 املعلمون وجيب أن يكون، دور وواجبات أداء لتكون قادرة على، هذه احلالة

 يف مع غريه من البشر بني املعلمني متيز الشروط اليت .املطلوبة رمسي على مؤهل

 17.عام

 وظائف المدرس .2

خارج و  مع املكتب وكالمها مرتبط، املهام العديد من لديه درسامل

، املهام املدرس من أنواع، وهناك ثالثة جممعة عندما .تفان يف شكل املكتب،

 18.جماالت اجملتمعاملهام يف والعمل اإلنساين و  اجملاالت املهنية يف واجب وهي

 كمهنة املدرس مهمةأ(. 

 (. مرب1

 كانت مع الطالب أن عالقته إذا كان يعتقد خمطئ هو املدرس

 أقل أخرى ليست هناك حاالت يف حني أن، املواد الدراسيةتقدمي حمدودة ل

                                                           
16

 Moch. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2011), hal. 5 
17

 Nini Subini, Awas Jangan Jadi Guru Karbitan, . . . , hal. 9 
18

 Moch. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, . . . , hal. 6 
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 الذي يعطي هو املدرس .للطالب املشورة والتوجيه توفر ، واليتأمهية من ذلك

 19للطالب. املشورة والتوجيه

كمربية، وهو مدرس لديه مهمة تشكيل الطابع اإلجيايب للطالب، 

يستسلم، لدينا التزام جيد، ورعاية اآلخرين.  مثل نبيلة، متفائل، مثالية، مل

وتتطلب هذه املهمة أن يكون املعلمون على أمثلة جيدة وذلك لغرس القيم 

اإلجيابية يف نفوس الطالب وفقا لقواعد الدين والثقافة. باإلضافة إىل كونه  

كمثال على ذلك، ينبغي أن يكون املعلم قادرا على أن يكون مصدر إهلام 

انتقلت روحه إىل الدراسة اجلادة من أجل تغيري مصري وحتقيق  للطالب اليت

 20.أهداف كبرية مع التفاؤل

 (. معلم2

 يف جيري فعال مدرسالوضع االجتماعي لل يعين ملعلمكا املدرس

 أن املعلم يف الغرفة .الفصول الدراسية خارج ال .املعلمالفصول الدراسية و 

 اليت عقدت باملواضيعاملتعلقة األشياء، و  حولتعاليم املشورة و  يقدم

 21للطالب.

                                                           
19

 Fu’ad bin Abdul Aziz, Begini Seharusnya Menjadi Guru, (Jakarta: Darul Haq, 2014), 

hal. 58 
20

 Jamal Ma’mur Asmani, Sudahkah Anda Menjadi Guru Berkarisma, . . . , hal. 21-22 
21

 Momon Sudarma, Profesi Guru Dipuji Dikritisi dan Dicaci, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2013), hal. 10 
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الذي   مدرس العلوم علىعلى السيطرة  املدرس كما هو مطلوب

 يتعلم املدرسجيب أن الكفاءة املهنية، و  لتحقيق .بطريقة مهنية كان يدرس

 أعمال ونشرالبحث، والكتابة و  واملناقشة القراءة تقليد .العلوم تدرس وتطوير

 رائد يف علوم إحياء، وأصبح عفا عليها الزمن ذلك جيب أن تفعل املدرس

 22.تكنولوجياو 

 (. زعيم3

قادرة على  تكون، فإنه جيب أن ولذلك .الصف أيضا رائدة املدرس

جيب أن  كمدرس .جودة التعلم حنو حتقيق الطبقةيوجه والتحكم و  السيطرة

 23.الوعرة الطرقاستخدام  الو ، ودميقراطي مفتوح القادة يكون

  املعطي مرافق(. 4

تقدمي  قادرا على املعلم وينبغي أن يكون، مرافق املعطي بصفته

وهذا  .الطالب من أنشطة التعلم سهولة متكن من إجياد التسهيالت اليت

 الطالب على لتسهيل املدرس هم 24.للطالب بيئة التعلم املرح سيجعل من

ليست  من الطالب املواهب العثور على .تتطور بسرعة مواهبهم اكتشاف

عمليات تقييم و ، مستمرة، وممارسة أقصى جهد تتطلب، بسيطة مسألة
                                                           

22
 Jamal Ma’mur Asmani, Sudahkah Anda Menjadi Guru Berkarisma, . . . , hal. 21 

23
 Jamal Ma’mur Asmani, Tips Menjadi Guru Inspiratif, . . . , hal. 40 

24
 Nini Subini, Awas Jangan Jadi Guru Karbitan, . . . , hal. 22 
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عملية  إتقان نشطة حتتاج إىل أن تكون، املدرس ال كمسهل 25.منتظمة

 .التعلم يف اإلبداعيكون للطالب ل هتيئة الظروف، فقط، ولكن يدعم التعلم

 إبداع من ذلك حتول دوره اخلاص مع عملية التعلم إلتقان ال حيتاج املعلم

 لتحقيق أنفسهم لتطوير الفرص للطالب توفر س أنعلى املدر جيب  .الطالب

 26.أهداف التعلم

 (. حافز5

، دائما من الطالب التعلم روح استحضار جيب على املدرس

 قادرين على أن يكون املدرس جيب .املثل العليا وبناء، الثقة بالنفسوحتسني 

جيب أن  حافز املدرس كما .واحلياة األسرية ربيبا اخللفية ولكن ضعف دفن

وأوجه  نقاط الضعف رؤية من ما أعلى مستوى حتقيق الطالب تشجع

جيب  .أفكاره لنحت الطالب ميكن أن يلهم جناح قصة 27.القائمة القصور

 حبيث، لطالهبم الناس ناجحة حياة قصة إعطاء جيدة يف يكون املعلمون أن

 28.اليأساهنار و  ترتفع من

                                                           
25

 Jamal Ma’mur Asmani, Tips Menjadi Guru Inspiratif, . . . , hal. 41 
26

 Muhammad Saroni, Manajemen Sekolah;Kiat Menjadi Pendidik yang Kompeten, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2006), hal. 74 
27

 Jamal Ma’mur Asmani, Sudahkah Anda Menjadi Guru Berkarisma, . . . , hal. 23 
28

 Jamal Ma’mur Asmani, Tips Menjadi Guru Inspiratif, . . . , hal. 46 
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تعلم  وراء األشياء حتليلرسني توفري احلافز، ميكن للمدحماولة ل يف

 عندما ميكن أن تكون فعالة الدافع .املدرسة يف األداء وتراجع كسول الطالب

، ودور عملية التعلم يف .حتياجات الطالبإيالء االعتبار الواجب ال مع تنفذ

 29واملدرس ماهر. مهم جدا كحافز املدرس

 (. مدير6

 واملؤسسات التعليمية اللوائح احلكومية يتبع أن جيب على املدرس 

، وملء S-1 التعليم احلد األدىن من إكمال وقال انه جيب .التدريس حيث

إجراء تقييم و ، مبوجب أمر إداري .التعليمإنشاء جهاز و ، واحلضور، اجملالت

يريد أن  شخص أن يكون املدرس ك، ينبغيولذل .من السهل القيام به يكون

وفقا مهنيا و  بشكل صحيح القيام بعملها حىت تتمكن من اإلدارة عن يتعلم

 30.املعمول هبا (UU) للقوانني

 مو  (. مق7

 وجود فائضكون هناك جيب أن يالتعلم، و  نوعية مهما كانت جيدة

تقومي  على أمهية وجود هو املكان هذا .وحتسينها معاجلتها اليت حتتاج إىل

 من الطرق، استخدام جمموعة متنوعة ميكن للمدرس هذا التقييم يفاملدرس 
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 Nini Subini, Awas Jangan Jadi Guru Karbitan, . . . , hal. 21 
30
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 أو مزايا وعيوب، يدرس، يتم تطبيقها التعلم اخلاصة هبم عملية للتفكري يف

 كما 31.اآلخرين املدرسنياملدارس و  مديري مثل الرأي اآلخر عن طريق طرح

 التقييم ينبغي أن أجرى .وصادقة جيدة أن تكون املدرس، يطلب من مقومي

طفل، ولكن اخلارجية لل العوامل الوحيدة ال .خارجيو  اجلوهرية اجلوانب تلمس

 32.الطفل من داخل  تأيتاليت أيضا من العوامل

تطور  تقييم مثل .بنشاط كل شيء تقييم أيضا درسينبغي على امل

، التدريس وأساليب تدريسها املواد اليت جيري التمكن من، وخاصة يف العلم

 لرؤية التقدم مهم جدا تقييمهذا ال .وغريها، يف عملية التعلم كل طفلوتطوير  

 احلل أن يتمجيب و ، ال يزال ميثل مشكلة الذي، وضعف الذي مت إحرازه

حبيث  موضوعيا هذا التقييم جيب إجراء .حتسنينقاط الضعف و  للقضاء على

 33.نتائج أن متثل ميكن

 اجملال اإلنساين يف املدرس مهمة(. ب

 الثاين كآباء نفسه جعل قادرا على املعلم جيب أن يكون يف املدرسة

 أصبحالتعاطف الذي االهتمام و  جذب أن يكون قادرا على جيب .للطالب

 يف للطالب الدافع إعطاء أي درس وينبغي أن يكون .طالبوجهة مفضلة لل
                                                           

31
 Jamal Ma’mur Asmani, Tips Menjadi Guru Inspiratif, . . . , hal. 54 

32
 Nini Subini, Awas Jangan Jadi Guru Karbitan, . . . , hal. 23 

33
 Jamal Ma’mur Asmani, Sudahkah Anda Menjadi Guru Berkarisma, . . . , hal. 23 



28 
 

 أن تزرع ال ميكن هو أنه الفشل األول مث يروق كان املدرس ال إذا .التعلم

 34.لطالبه تدريسه بذور

 جماالت اجملتمع يف املدرس ج(. مهمة

ومن  بسبب يف البيئة، أكثر بروزا يف مكان املعلمني يضع جمتمع

 أن املعلمني وهذا يعين .املعلم املعرفة يكتسب أن الناس ميكن أن املتوقع

 على ويستند اإلنسان احرتاما كامال اندونيسيا إنشاء حنو تثقيف األمة ملزمون

 35.البانشاسيال

 المفردات .ج 

 المفردات تدريس .1

 الىت الكلمة أو اللفظة : هبا ويقصد مفردة، من مجع املفردات

 أم امسا أم فعال أكانت سواء معىن، على تدل و فأكثر حرفني من تتكون

 ليقد ر الطالب يفهمها أن بد ال اللغة عناصر إحدى املفردات .حرف

 حفظ البطريق اللغة مهارة ولتمليك .اللغة بتلك اإلتصالية مهارة

 معىن وهي قسمني اىل متنقس املفردات ومعىن 36. فحس املفردات

 يتكون .املعجم ىف املوجود املعىن هو األصلى معىن .واإلضاىف األصلي
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35

 Ibid 
36

Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005) 
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 تولد الىت املرأة معناها "األم" الكلمة املثال. واجملازي احلقيقى معىن من

 معىن .جمازي معىن فهو الكتاب ام مبعىن األم والكلمة )حقيقي( الناس

 مستخدم خربة بسب اخلاص املعىن عليه حتمل الزيادة معن هو جمازى

 37  .اللغة

 املعجمية مفردات من فتتكون الوظيفة من بالنظر املفردات اما

 :املثال .القاموس ىف املعىن متلك الىت املفردات او ال،  .الوظيفية ومفردات

 حرف :املثال .الوظيفة تشمل الىت الكلمة والثاىن .ساعة قلم، بيت،

 38.والضمائر ول،املوص جر،

 يف معناها حتديد على قدرته يعين العربية الكلمة تعلم أن

 القضية ليست .صحيح غري الرأيني كال و .العربية املعاجم و القواميس

 معناها فهم أو ، فحس حروفها نطق الطال يتعلم أن املفردات تعليم يف

 تركي يف وصفها جمرد أو ها،من االشتقاق طريقة معرفة أو فقط، مستقلة

 الطال يكون أن هو املفردات تعليم يف الكفاءة معبار أن .صحيح لغوي

 امهية،أال كله هذا عن يقل ال اخر شيئ إىل باإلضافة هذاكله على قادرا

 حماولة إن . املناس املكان املناسبةيف الكلمة يستخدم أن على قدرته وهو
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  97. ص املرجع، نفس  
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 اليت الكلمات عدد ضوء يف ثانية غةكل العربية تعليم يف برناميج تقومي

 اجلهد، و للوقت مضيعا و بل علمي غىي عمال يعترب الطالب حفظها

 عدد يف ميكن الربنامج هذا لتقومي احلقيقي املعيار أن .حتته والطائل

 األمناطو عدد و بالعربية، منها االتصال الطال يستطيع اليت املواقف

 39.بكفاءة ستخدامهاا يستطيع و عليها يسيطر اليت الرتاكي

 أهداف تدريس المفردات .2

 أما أهداف املفردات العامة يف تدريس اللغة العربية هي:

 يعرف املفردات إىل التالميذ بوسيلة املقروء أو فهم املسموع. .أ 

يتلفظوا املفردات باجليد والصحيح ألهنا تصل يدرب التالميذ ل .ب 

 املهارة الكالم والقراءة.

قها اما الكلمة احلقيقة أو ع لتطبيليفهم معىن املفردات، واستطا  .ج 

 جمازية.

استطاع عرب الفكر باملفردات يف الكالم أو يف الكتابة يناسب  .د 

 40بالقرينة الصحيحة.
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املفردات وسيلة فعالة لفهم اللغة العربية، لذا ينبغي أن يتعلمها 

 41الطلبة ألهنا حتقق مهارات لغوية تربوية، منها:

 مترن الطلبة على التعبري وتبعث فيه الرغبة يف القراءة واالطالع. .أ 

حتبب إليه اجلامعة واملدرس فمن خالل املفردات تتوثق الصلة بني  .ب 

الطلبة واملدرس وتبىن العالقة بينهما على احلب والرغبة واالحرتام 

 يف تعليم اللغة العربية.

لبة باملعلومات واحلقائق وتوسيع دائرة ثقافتهم وغرس تزويد الط .ج 

 القيم واملبادئ الرتبوية السليمة فيهم.

 تنمية الثروة اللفظية واللغوية. .د 

تنمية الفكر االبداعي اخلالق لدى الطلبة، من ميل واستعداد  .ه 

لالبداع الفين واالبتكار وصياغة األفكار والقيم العظيمة يف 

 أساليب فكرية.

بناء شخصية تتمتع بالقدرة على التخيل واستقراء النتائج اليت  .و 

 ميكن أن ترتتب على اختاذ قرار معني.
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   162(، ص. 1983الفالح،  )الكويت: مكتبة تدريس فنون اللغة العربية، أمحد مدكور،  
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تربية احلاسة اجلمالية والذوقية لدى الطلبة مما جيعلهم قادرين على  .ز 

 االستماع والكالم بشىت مظاهر اجلمال يف الكون والطبيعة.

نه وتعوده حسن الفهم تثري يف نفس الطلبة احلفظ وتريب وجدا .ح 

 42.وحسن االستماع

 المفردات اختيار ساأس .3

إن األساس اختيار املفردات يف برنامج لتعليم العربية لغري الناطقني 

 هبا فيما يلي:

 متفقة مادامت غريها، على االستخدام شائعة الكلمة تفضل :التواتر .أ 

 حصرا أجرت اليت املفردات قوائم فيها تستشار و .ملعىنا يف معها

  .منها كل تكرار معدل بينت و املستعملة للكللمات

 بلد من أكثر يف االستخدم اليت الكلمة تفضل : املدى أو التوزع .ب 

 ذاتكرار الكلمة تكون قد واحد، بلد يف توجد اليت تلك على عريب

 بلد يف ينحصر املرتفع التكرار هذا ولكن مرتفع، شيوع أو عال

 العربية البالد معظم تلتقي اليت الكلمة ختتار أن يفضل لذا .واحد

 الرصيد معجم(هذا، يف تفيد اليت املصادر ومن .علىاستخدامها
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 الثقافة و للرتبية العربية املنظمة أعدته والذي. )العريب للطفل اللغوي

  .إعداده يف االشرتاك شرف للكات كان الذي و .بتونس العلوم و

 خمتلف يف العرب األطفال ألسنة على وردت اليت الكلمات يضم و

 أو توزعها حس و تواترها أو شيوعها حس موز عة العربية الدول

  .مداها

 حني جيدها الفرد متناول يف تكون اليت الكلمة تفضل :املناحية .ج 

 عن الناس بسؤال هذا ويقاس .حمددا معىن له تؤدي واليت . يطلبها

  .معينة جماالت يف يستخدموهنا اليت لماتالك

 الكلمة على األفراد عند مألوفة تكون اليت الكلمة تفضل:  األلفة .د 

 على بالشك تفضل)مشس(فكلمة.االستخدام نادرة املهجورة

  .املعىن يف متفقني كان وإن)ذكاء(كلمة

 وقت يف جماالت عدة تعطى تكون اليت الكلمة تفضل:  الشمول .ه 

 أفضل)بيت(فكلمة .جماالمتحدودة إال ختدم ال اليت تلك ىعل واحد

 أهنا إال .دقيقة فروق بينها كانت إن و. )منزل( كلمة رأينامن يف

 )  بيت( كلمة إن.خاصة املبتدئة املستويات يف الدارس الهتم فروق

 بيتنا، :االستخدامات هذه يف ولننظر .اجملاالت أكربمن عددا تغطى
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 ..القصيد، بيت العنكبوت، بيت ،)البوصلة( اإلبرة بيت اهلل، بيت

  .اخل

 على الدارس عند معينة حاجة تشيع اليت الكلمة تفضل : األمهية .و 

  .قليال حيتاجها أو حيتاجها ال قد اليت العامة كلمة تلك

 تعليم يفض ل املنطق وهبذا .غريها على العربية الكلمة تفضل : العروبة .ز 

 من بدال )املذياع(و .التلفون من بدال )اهلاتف( كلمة الدارس

 .الكومبيوتر من بدال الرتاب أو احلاسوب أو االيل احلاس و .الراديو

 على التلفاز : مثل املعربة الكلمة تفضل عربية كلمة توجد مل فإذا

 العربية، يف هلا مقابل ال اليت األجنبية الكلمة تأيت وأخريا التليفزيون،

 43.)فيديو(مثل عريبال باحلرف بالطبع تكت أن على

 مواد تدريس المفردات .4

 احملادثة .أ 

الكالم عملية تتم بني متحدث ومستمع او اكثر، 

متحدث هو مرسل للفكرة، ومستمع وهو مستقبل للفكرة. وكل 

لية االتصال، ودور املتحدث يتلحص يف منهما له دوره يف عم
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 توضيح افكاره عن طريق نظم الكلمات بعضها مع بعض يف

وحدات حتمل فكرة، واستخدام التوضيحات اليت تساعده على 

توضيح كالمه من تعبريات الوجه، وإشارة اليد، وغريها، بينما 

يقوم املستمع باإلصغاء، واإلنصات حلديث املتكلم، وفك 

معانيه، واإلستفسار عن املعىن الغامض يف  رموزه، وإدرك

 44.احلديث

واحملادثة مصدر حادث وتعين أن يشرتك شخصان او 

ألوان  اكثر يف الكالم عن شيء معني. وتعد احملادثة من أهم

النشط الصغار والكبار، وتعد اخلطوة األوىل يف معرفة اللغة 

فإذا أضفنا إىل ما تقتضيه احلياة احلديثة من اهتمام  العربية.

باحملادثة وجدنا أن احملادثة ينبغي أن حتظي مبكانة كبرية يف 

لديه قدرة على جماملة  املدرسة فالبد أن يتعلم الطالب أن تكون

ادثة، وأن يكون قادرا على تغيري جمرى احلديث، غريه يف اثناء احمل
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(، ص. 1992رياض: املسلم للنشر والتوزيع، ) املهارات اللغوية وماهيتها وطرائق تدريسها،امحد فؤاد حممود عليان،   
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ومعرفة األماكن واألوقات اليت ال ينبغي الكالم فيها، والبد أن 

 45يكون قادرا على تقدمي الناس بعضهم لبعض.

 املناقشة .ب 

ناقش، ويقصد هبا احلديث املشرتك الذي وهي مصدر 

يكون فيه مؤيد ومعارض، وسائل وجميب. وأساس املناقشة هي 

وفيها املناقشات اليت جتري  46أهنا نشاط إلثارة التفكري الناقد.

عند اخلالف يف مسألة ما، أو عند وضع خطة للقيام بعمل، أو 

مي عمل ما، كل هذه اجملاالت للمناقشة. وينبغي أن عند تقد

نلتفت اآلن للقدرات واملهارات وامليول اليت جييب أن نستهدفها 

 يف تعليمنا.

 حكاية القصص .ج 

النص هي حكاية نثرية تستمد أحداثها من اخليال او 

الواقع او منهما معا، وتبىن على قواعد معينة، وحكاية القصص 

امة، فالنص خري معني للتدريب علي مهارة من ألوان الكالم اهل
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القراءة، فحب الناس للقصص جيعلها عامال من عوامل ترقية 

 القراءة.

وحنن نعرف أن الطالب لديهم قصص وخريات ممتعة 

يشتاقون للتحدث عنها. فأول خطوة يف تعليم القصص هي أن 

خيتار الطالب قصصهم بدال من أن يفرضها عليهم املعلم. وهذه 

ص ميكن أن تكون مباسرة من خرية الطالب او غري مباشرة القص

 .اكتسبها من القراءة او االستماع

 تقويم تدريس المفردات .5

هو وسيلة ملعرفة النتائج التعليمية. رأت سوهرسيمي أريكونتا أنه 

وسيلة أو الطريقة املرتبة جلمع البيانات عن أحوال شحص نظرا اىل نتائج 

ا أن تقومي هو وسيلة لنيل النتائج من وظائف تعلمه. ورأى نور كنجان

 47الطالب حىت يعرف املعلم عن قدرة الطالب بنتيجة ثابتة.

، وأما اختبار املفردات عند حممد علي اخلويل يكون بعدة طرق

 :منها
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 Iskandar Wasid dan Dadang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa,(Bandung: 

Rosdakarya, 2008), hal. 108.  
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يطلب من الطالب أن يتحدث عن موضوع مالوف  .أ 

 لديه ويقيم على اساس الطالقة والصحة.

توجه اىل الطالب أسئلة كتابية أو شفهية تطلب إجابات  .ب 

 شفهية قصرية.

من املمكن أن تكون األسئلة مسجلة على شريط ويرتك  .ج 

بني كل سؤال وآخر وقت كاف لإلجابة. وتضمن هذه 

تساوي مجيع الطالب يف عامل الوقت وطريقة  الطريقة

 اإلستماع اىل السؤال.

اىل الطالب صورة يطلب منه أن يعلق عليها  تقدمي .د 

 شفهيا يف وقت حمدد.

يشرتك طالبان او اكثر يف حماورة شفهية حول موضوع  .ه 

 48معني او يف حمادثة حرة.

 مفرداتوسائل تدريس ال .6

وتنقسم انواع وسائل تعليم اللغة العربية اىل قسمني مها وسائل 

تعليم التحدث باللغة العربية ومهارات اللغة العربية وسائل تعليم التحدث 
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باللغة العربية. يتكون من املفردات وقواعد اللغة، وأما وسائل التعليم 

واما  لقراءة.املهارات اللغوية تتكون من اإلستماع والكالم والكتابة وا

 49وسائل التعليم يستخدام يف تعليم املفردات كما يلي:

 مصغرة األصلي .أ 

مصغرة هو شكل بسيط من الكائنات الفعلية، مثل 

غرة الفواكه، وغريها. من مصغرة السيارات، مصغرة الشقة، مص

خالل تقدمي هذه املصغرة واملعلمني يقول بسهولة، الفتا، وشرح  

 كل واحدة من املفردات لتدريسه.

 الصورة .ب 

ان الصورة من بناء األصلي الذي حيصل من الكامريا، 

ميكن استخدام لوسائل التعليم اللغة العربية، فضال عن الصور 

لصورة يف شكل بطاقة )بطاقة هبا املعلم، وعادة ا اليت قام

سم، وستكون  20 ×سم  16املفردات( حجم املستخدام هو 

اكثر إثارة لالهتمام يف حال عدم إعطاء البطاقة امللونة ميكن 

وفيما يتعلق حبجم املعلم التكيف مع احتياجات الطبقة اهم عند 
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 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (UIN Malang Press: 
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املعلم هو تصميم بطاقة جيب أن نتذكر مبدأ التوازن واالنسجام 

 .والوئام

 مهارة القراءة . د

 القراءة مهارة مفهوم . أ

 لناسا ضارةح ان . لكتابيةا لعاملا مل ن التفص لعصريةا لزمانا ذهه نا

 وتواصلها لبشرا قافةث جل ست الكتب بوسيلةو  .لكتابةا ضارةح املع اىلتشبه 

 الطالبو  .عليمهت رشاقةل لكتبا ىلا تجحي لناسا عضب من .آلتيةا حليلا ىلا

 لكتبا ىلا تجونحي جلامعيةا الطالبو   .لتعليمةا رشاقةلكى  لكتبا ىلا تجونحي

 غبةر  ان .واملادةا لدراسيةا لكتبل لكتبا ىلا حيتجاالستاذ  ان  . راستهمد متامإل

 العلمو  .لعلما فتاحم لقراءةا نال  .البالددم  تقب ة خلطيا ملقارنةا اهل لقراءةا ىف

 قدما يه لقراءةا ناو  .لقراءةا بوسيلةا فيه بعثت نا لزمي لكتبا ىف ملخفوضةا

 ساسيال لدراسيةا ادتهم يُدخلاملدرسة  كلو  .لرمسيةا ملدرسةا ىف لدراسيةا ملادةا

   50.ملدرسةا ىف علمت كلهاتكون   نا ازالم الواقعو  .احلسابةو  الكابةو  لقراءةا عىني

ان هذه  .االحرافو  الصواةا نيب طبقي يه لقراءةن ااب عتربي العام واالراء

 ال. و لقراءةل الساسا كانيكم يه لكن. و الوضوحو  غختصاري ظهرت التعريف
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 هذه نا ميكنو  .فاحلر و  لصوتا نيب تطبقل هدافا ودةجم يسل فيهاان  ننظر

 تعلمواي نا بعدو  .لقرآنا راءةق تعلموني لذىا لطلبا حتليلىف  ناسبت لتعريفا

 لكنو  ،لعزيزا لقرآنا يف لعربيةا للغةا ىف اتكتبم نطقونوهم  ،لطويلةا لعهدا ىف

 لىع ضمنت هارةم نا  51.لقرآنا ىف آليةا تشكلالىت  لكلماتا صدق يفهم ال

الصوت والثاين يدرق املعىن من  رمز لةا لكتابةا غيريت وال: اعىن، يلتعريفا يتانجن

 ىف قعت لقراءةا يةخن وبالرغممجيع األحوال اليت ترمز بالرمز الكتابة والصوتية 

 لوحدةا ملادةا ن. المهمةليس  لواحدةا لناحيةا عىنمب يسل هنا، الثانيةا حيةلناا

 52.للغةا عليمت لفىحصوهلا  ريدةم هدافا هنماا كذالكو  .لثانيةا ملهارةا اسست

 ما ونفظ لصدورا ىف ام نطقب كتبت امم توياتحم هميفو  نظري هي والقراءة

عملية  نم لقراءةا يسل ل. بلعمليةا لكت ىف ملهمةا ورةد اذ حلاسةا ان 53.تكتب

   54.لعقليةا مليةع هنا ا حسبف لدراسةا ادواتو  لبصريةا احلاسة

 ىف لفظو  نطقب كتبت ام فهمو  تعريفل هارةم يه لقراءةا هارةم نا

 لنصا ويلةب الكاتبو  لقاءا نيب التصالا مليةع لقراءةا نا ،حقيقة الفؤاد.
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. الكتابة ةاللغو  لثانيةا للغةا نيب لعاطفيا لتعلقا وجودم فيها، فمباشرة بةاملكتو 

 الخبارا لىع صلحي لقارءل املستعملةو  ملعمولةا العمليةالقراءة  نا ارجانت رىا

 ملهارةا نم لقراءةا ان  55.)لكتابةا للغةا(الكلماتبوسيلة  لكاتبا لقيهات لىتا

 الكالمو  ملسموعا فهمفهي  الخرىا ملهارةا ما. اللغةا عليمت ىف لالزمةا لرئيسيةا

 اهدافو  للمبتدئيالقراءة  عليمت ساليبا ىلا لفصلا ذاه ىف سنعرض. و الكتابةو 

  56.الفةع اتذ خرىا موضعاتو  ماهتهاو  امناطهاو  لقراءةا

 يةلقوما بيتالربطةت قد. و لقراءةل رائىج عريفات لىع لوقوفا ىلا ذاه يقودن

 يستل لقراءةا ن: القراءةا عمليةل لتاىلا ملفهوما NSSE امريكا  ىف لرتبيةا لدرسة

ذهين  مليةع ساساا اهنا. يفةض درسيةم داةا نستل هناا ماك سيطةب الىيهمهارة 

 قليةع ملياتع اتذ مناطأ نم تكوني ركبم تنظيمك ىنمت نا وينبغي. أمليةت

، احلكمو  التقوميو  لتفكريا مناطا لك لىع توىحي نأ ينبغىنشاط  هنا. الياع

 57.املشكالت، وحل لتحليلو 

 أهداف مهارة القراءة . ب

 عدة خرىا لغاتب لنطقنيل لعربيةا عليمت رامجب لقراءةا عليمت يستهدف
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  :مههاا نم أهداف

 )واحلسب والكتابة القراءة وهي (  R’S 3الثالث  املهارات اوىل هي القراءة أن .1

  .تعلمها ىف الفرد حق على االنساىن اجملتميع جيمع الىت

 ىف تحققت ال عارتش لداتىا التعليم، و حلياةا دىم والتعليم املستمرة، الرتبية ن ا .2

وتوع  ميةك لىع عتمدت نشطةا هنا. القراءةا لىع ادرق انك ذاا الا النسانا حياة

  .قرؤهي ما

 فيه مهارى عمل تصور يصعب متعلم جمتمع املعاصر االنساىن اجملتمع ان .3

القراءة،  تستلزم الىت لنشاطا أوجه من بكثري حماط االنسان اليتطلب القراءة، ان

 .وظيفته ويؤدى اجملتمع مع ينكيف حىن ما يريد ما حيقق حىت

لدراس األجنيب من خالل أن القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة. إن ما جينيه ا .4

 قراءة املواد العربية أعظم مما جينيه من خالل أي مهارة أخرى.

الدراس عندما يرتك البلد العريب الذي يتعلم  إن القراءة هي املهارة اليت تبقى مع .5

فيه اللغة. كما أهنا املهارة اليت يستطيع من خالهلا أن يتعرف على أمناط الثقافة 

 العربية ومالحمها.

بالقراءة يستطيع الدراس أن حيقق أغراضه العملية من تعليم العربية. قد تكون  .6

 عليمية أو غريها.أغراضا ثقافية، أو اقتصادية، أو سياسية، أو ت
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وقضاء وقت الفراغ  والقراءة مهارة يستطيع الدراس هبا حتقيق قدر من اإلستماع .7

 مبا هو أجدى.

وأخريا، فإن القراءة هي املهارة اليت ينميها الطالب وحده بعد ان يرتك املعهد،  .8

 58ليس مثة أدعى للتقدم يف القراءة مثل القراءة.
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