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 الباب الثاين النظريات وتشتمل على: 

 البحث عن المفردات  . أ

 المفردات.مفهوم عن ۱

ذلا دورىا اذلام يف أية لغة ما. وأمهية استيعاب ادلفردات دات ادلفر 

( كفاءة فهم معاىن ۷)  (، يعٌت:۷۷۱۱ديكن األطالع شلا قالو فالريى )

( ادلفردات من العناصر ادلهمة يف ۲اللغةتتوقف على استيعاب ادلفردات. )

  1يها.( كفاءة الكتابة يف اللغة األجنبية تدفعها ادلفردات ف۳مهارة اللغة. )

ادلفردات كما ذكرت يف القاموس اإلصلليزية الإلندونسية اللذي ألفة جون   

   2م. ايقولس و حسن شاذىل ىي قائمة الكلمة. 

ادلفردات ىي اصغر وحدة ىو الذى يسحد قوة اللغة. كل لغة ذلا 

مفردات غنية والىت بالطبع ليست ىي نفسها. اللغة العربية عند خرباء 

 3البحوث لغة غنية ادلفردات، خاصة ادلفاىيم ادلتعلقة ثقافتهم واحلياة اليومية.
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ادلفردات ىو رلموعة من الكلمات او الكلمات الىت ىي معرفة الكنوز من 

قبصل شخص او كيا اخر الذى ىو جزء من امة معنية. ادلفردات ادلوجودة 

يفهمها الناس، و من ادلراجع ان الىت تعرف رلموعة من كل الكلمات اليت 

يتم استخدامها لبناء محل جديدة. ادلفردات ىي عبارة عن رلموعة من 

  4الكلمة الىت يشكل لغة.

ل ادلهم ليعترب وصل تويّة اىل اللغة، اختيار ادلفردات ادلناسب ىو حا

  5ادلعٌت ادلنشودة. فهم ادلناسب اىل اإلستعمال ادلفردات. 

 أما أىدف العامة يف تعليم ادلفردات اللغة العربية ىى: 

 دلقروء او فهم ادلسموع.يعرف ادلفردات اىل الطالب بوسيلة ا . أ

يدرب الطالب  ليتلفظ ادلفردات بااجليد والصحيح ألهنا تصل اىل  . ب

 مهارة الكالم والقراءة. 

 .ليفهم معٌت ادلفردات، واستطاع لتطبيقها اما الكلمة احلقيقة او رلازية  .ج

د. استطاع عرب الفكر باادلفردات يف الكالم او يف الكتابة يناسب بالقرينة 

 حيحة.الص
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ه. اليراد تدريس ادلفردات أن طالب جيبون عليهم ان حيفظوا عددا من 

الكلمات، ولكن ادلراد منو ان طالب يقدرزون على فهم معانيها 

واستخدمها يف اجلمل يف ناحية من نواحي اإلتصال شفهية كانت ام 

 6حتريرة.

 أساس اإلختيار المفردات.  ۲

ينبغى للمعلم يف تعليم ادلفردات ان يعد ادلفردة ادلناسبة لطالب.  

لذا، جيب على ادلعلم ان يتمسك مبادئ ومايري واضحة. وامنا ادلبادئ يف 

 7إختيار الىت يدرسها النتعلم األجنبية.

واما األساس اإلختيار ادلفردات يف برنامج لتعليم العربية لغري الناطقني 

 هبا فيما يلي: 

تفضل الكلمة شائعة اإلستخدام على غريىا، (: frequencyالتواثر ) (1

 مادامت متفقة معها ىف ادلعٌت.
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(: تفضل الكلمة الىت تستخدم ىف كثر من rangeو ادلدى )( التوزع أ۲

 بلد عرىب على تلك الىت توجد ىف بلد واحد.

(: تفضل الكلمة الىت تكونفى متناول الفرد Availability( ادلتاحية )۳

 جيدىا حني يطلبها. والىت تؤدى لو معٌت زلددا.

د األفراد تفضل الكلمة الىت تكون مألوفة عن(: Familiarity( األلفة )۴

على الكلمة اجملهورة نادرة االستخدام. مثل تفضل ان تستخدم 

 الكلمة "الشمش" من الكلمة "ذكاء" وان كان متفقني ىف ادلعٌت.

(: تفضل الكلمة الىت تعطى عدة رلالة ىف وقت Coverge( الشمول )۵

واحد على تلك الىت ال ختد اال رلاالت سلدودة. فكلمة "بيت" 

 8كلمة "مًتل" وان كانت بينهما فروق دقيقة.  افضل ىف رأينا من

(: تفضل الكلمة الىت تشيع حاجة معينة عند Significanceاألمهية )( 6

 الكلمة العامة الىت قد ال يتجها او يتجها قليال. الدرس على تلك

( العروبة: تفضل الكلمة العربية على غريىا وهبدا ادلنطق يفضل تعليم ۱

  9الدراس مثل كلمة واذلاتف بدال من التليفون.
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 اختبارات المفردات . ۳

 من ادلمكن اختبارات ادلفردات بعدة طرق منها: 

االختيار من متعدد. اخًت واحدة من الكلمات لتناسب الفرغ ىف   (1

اجلملة االتية. مثل ذلك: أكل الولد.....)الشرب، الطعار، 

 الكتاب، ادلاء(. 

 ف الكلمة االتية ىف ادلعٌت. ادلًتادفات. أعط كلمة أخرى تراد  (2

 الشرح. اسرح معٌت كل كلمة شلا يلى.  (3

 األضداد. أعط كلمة تضاد الكلمة االتية ىف ادلعٌت.  (4

اإلشتقاق. اشتق اسم الفاعل أو اسم ادلفعول أو الصفة ادلشبهة أو   (5

ادلصدر أو اسم ادلكان أو اسم الزمان أو اسم االلة أو صيغة ادلبالغة 

 ة االتية.من الكلم

التزاج. اخًت من القائمة الثانية كلمة تقارب نظرية ذلا ىف ادلعٌت ىف   (6

 القائمة األوىل.

 ملء الفراغ ىف اجلملة االتية باالكلمة ادلناسبة.  (7
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مل الفراغ ىف ادلعان. امالء الفرغ ىف اجلملة االتية بكلمة مناسبة   (۹

 10مذكرو اول حروف منها او اخر حرف منها.

 تعريف طريقة المباشرةب.

 تاريح ظهور طريقة المباشرة  .۱

ظهرت ىذه الطريقة كردة فعل لطريقة النحو والًتمجة الىت كانت 

. ولقد تعامل اللغات كمالو كانت كائنات ميتة، ختلو دتاما من احلياة

تنادى جيعل تعليم اللغات  ۷۵۵۱ظهرت دعوات كثرية منذ سنة 

األجنبية حية مشوقة فعالة. وطالبت ىذه الدعوات بصتغيريات جذرية 

يف طرق تعليم اللغات األجنابية. وادلصطلح الذي انتشر بصورة اسرع 

وقد كان بعض علماء الًتبية يف قرن 11فقد كان اسم الطريقة ادلباشرة.

السابع عشر ادلالدى قد نبصهوا اىل عيوب الطريقة القددية وحاولوا 

تطبيق طريقة ادلباشرة، اال ان افكارىم كانت سابقة ألوهنا، فلم حتظ 

وان بتأييد الكاف حىت ظهر يف فرنسا يف قرن ادلاضي العامل اللغوي غو 

"Gouin ودتكن من تطبيق طريقة ادلباشرة يف فرنسا، بعد ان دتكن من "
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اقناع الفرنسيني بصان ىذه الطريقة ىي الطريقة السليمة لتعليم اللغات 

 األجنبية ألهنا الطريقة الطبيعة الىت يتعلم هبا الطفال لغتهم األم. 

وكما اسلفنا، وكما ىو واضح من التسمية، تعتمد ىذه الطريقة 

لى التعليم اللغة اجلديدة مباشرة ودون وساطة لغة اخرى، فادلدرس اذا ع

اراد ان يدرس ادلفردات مثل: كرسي و باب و نافدة، ما عليو اال ان 

يعنّي ىذا ألشياء يف الفصل واما الطالب معلنا اّن ىذا كرسّي، وىذا 

باب و ىذه النافدة. واذا اراد ان يعلم بصعض االفعال احلركة مثل: 

واكل وكتب، فما عليو اال ان يقّلد الفعل ويقول: انا اسري، انا  سار

اكل، انا اكتب. او يطلب من بعدىم تنفيدىم تنفيذ بعض االوامر 

 : الىت تناصل مبثل ىذه االفعل مع اإلعالن عما يفعلون

 : إفتح الباب ادلدّرس

 : انا افتح الباب  الطالب

 : اغلق النافدة ادلدّرس

 النافدة : انا اغلق الطالب



اما بالسصبة لألشياء و ادلفاىيم الىت ال يوجد ذلا مثيل يف الفصل فقط 

 استعان ادلدرسون يف شرحها بالصور والرسم والعيانت و النماذج. 

وبذالك حتاول الطريقة تعليم مغاىيم اللغة اجلديدة يف ادلوقف 

ىء مادية حبيث بتم الربط ادلباشر بني الرمز اللغوي و بني داللتو بالش

نفسو او بالصورة او احلركة دون االستعانة بصلغة الطالب او لغة اخرى 

 12يعرفها.

 مفهوم الطريقة المباشرة . ۲

ادلباشرة ان تعلم اللغة االجنبية كتعّلم اللغة االم  يعترب الطريقة

يعٌت استنفاد ىذه اللغة مباشرة ومكنثفة يف االتصال. عند ادلتعلمني 

ان ىذه الطريقة يتعلم هبا اللغة االجنبية بصطريقة االستماع و 

الكالم، فلذا يلزم عليهم شلارسة التفكري باللغة االجنبية. وليحصل  

م واللغة الثانية حىت عناصر القواعيد يف ىذه كلها بعدم اللغة اال

 الطريقة ناقص االنتباه. 
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هتدف الطريقة ادلباشرة ليكون متعلمني قدرة االتصال باللغة 

 االجنبية الىت قد تعّلمها.

وليحصل اليها كان ادلتعلمني يتقدم هبا التدريبات ادلستمرّة. 

يلة قدم ىذه التدريبات مباشرة بني الكلمات و معناىا بوس

االستعرض واحلركة والتعبري و غري ذلك. بصعدم اسفاد اللغة االم او 

اللغة الثانية او ترمجتها، يعترب الطالب قدرة الفهم الكلمات 

  13ادلتقدمة.

ل ساللة من والطريقة ادلباشرة تبدأ بتعليم ادلفردات اوال من خال

اجلمل تدور حول انشطة احلياة اليومية مثل االستيقاط، وتناول 

 الطعام، والذىب اىل السوق و زيارة الطبيب. 

معٌت ىذا ان طريقة ادلباشرة تؤكد عدم استخدام اللغة االم يف 

حجرة الدراسة، وتقوم على اساس من ان الفرد يستطيع ان يتعلم لغة 

تعلم بصها الطفل لغتو االم، وىذه اجنبية بنقص الطريقة الىت ي

الطريقة تعتمد على التمثيل الصامت والًتديد واالسئلة واإلجابات 
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ادلبادلة كوسيلة لفهم اللغة وتقليدىا مع التنمية الثروة اللغوية من 

خالل الكلمات و جلمل والًتاكيب ادلتصلة با األشياء، وادلوقف الىت 

اقف العامة يف احلياة يعيشها الطالب وتنلق من ذلك اىل ادلو 

 14وحاجات الطالب لتعمل معها.

  اخلصائص عن الطريقة ادلباشرة ىي: 

احملدثة، مث احلديث ىو ناحية الذي ينبغي أن تعطى اللغة ىي   (1

أالفضلّية. إذا كان ىناك مادة يف شكل مواد مقروءاة، فادلقرواءة 

 و كان أول من قدم شفويا. 

 منذ مبّكر الطالب عادة من التفكري يف اللغة األجنبية.  (2

 اللغة األم والًتمجة إىل لغتني غري اإلستعمال.  (3

 من قواعد اللغة ناقص االىتمام   (4

ىناك رابطة مباشرة بني الكلمة أو اجلملة بقصد ادلعٌت من   (5

خالل النمذجة أو مظاىرة واحلركة، وتعبريات الوجو، و فوق 

 ذلك الطبيعة احلقيقية.
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لتعزيز الطالب يف إستيعاب تعلم اللغة األجنبية والعلمني توفري   (6

 ادلمارسة ادلتكررة بأمثلة وحفظ.

ألساس من ىذه الطريقة ىي مني قدرة الطالب للتفكري اذلدف ا  (7

 باللغة العربية ليست اللغة األم للطالب.

يف بداية التعليم، تكييف الطالب لالستماع إىل اجلمل دتاما   (۹

 ولديها ادلعٌت واضع أن الطالب قادر وسهلة الفهم.

استحدام ادلعلمني مزيدا من الوقت لألسئلة و األجوبة مع   (۱

 ب.الطال

معظم الوقت تستخدم لتدريب اللغة، مثل االمالء، اعاد   (1۱

 15القصص أو تأليف احلرة.

 اخلطوات يف طريقة ادلباشرة ىي:

ادلعلمني تبدأ تقدم ادلواد شفويا، قاذلا الكلمة بيشري شىء أو  (1

تقليد الوجو. الطالب الصورة الشىء، شلا يدل على احلركة أو 

 يقلد عدة مرات حىت صحيح لفظو وفهم معنو.
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بصعد ماّدة قدرة اىل الطالب، مث يطلب من الطالب فتح   (2

 الكتب النص. 

 اإلجابة على األسئلة شفهيا أودتارين يف الكتاب، وكتابة.   (3

 16يعطى النحوي يف مستوى معني باحلث.   (4

 انواع طريقة المباشرة  .1

تنقسم طريقة ادلباشرة اىل ثالثة اقسام، وسنعرض بإجياز ذلذه 

 ورهنا الطريقة ادلباشرة كما يلى:الطرق و كيف استفادة منها وط

 الطريقة السيكولوجية . أ

ن تستند عملية تعليمها تسمى الطريقة السيكولوجية ال

وىي طريقة تقوم على  17على مراقبصة تطوير العلقية والتفكريية.

تعليم ادلفردات اوال من خالل بناء سلسلة من اجلملة تدور حول 

انشطة احلياة اليومية وادلوقوف العملية منها مثل االستيقاظفى 

تناول الطعام والذىب اىل السوق وزيارة الطبيب، وىذه الصباد و 

الطريقة دتيل اىل حتويل ادلوقف التعليمي اىل موقف دتثلى، اىل 
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جانب استخدام االشياء والصورة وغريىا شلا ىو موجود حتت 

نظر ادلتعلمني، كما اهنا تعطى فرصة كبرية إلمكانية تعلم قدر  

سابيا، كما اهنا كبري وعملى من ادلفردات فة وقت قصري ن

تساعد على صلاح استيعاب الدراس للغة وحفظها، النو تعلمها 

  18من خالل موقف عملو.

 اخصائص ادلتعلقة يف ىذه الطريقة ىي: 

استخدام الكائن، ورسم البيان، والصورة واخلريطة جلعل  (1

 الرسم العقل و تعليق شلا يقال. 

ادلفردات رلموعة بألقوال القصرية الىت تتلق بادلسئلة ادلتحدة   (2

رلموعة ىف باب واحد واألبواب ىف الدرس. و الدروس 

 رلموعة يف سلسلة واحدة.

يف البداية كانت الدرس يقدم باللسان مث يقدم بعض من   (3

 بعض بإرشاد ادلادة والكاتب. 

 استخدام اللغة الطالب إن كان ديكن.  (4

 تقدًن درس اإلنشاء بصعد الدروس أوال.  (5
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 الطريقة الصوتية   . ب

ية لطريقة ادلباشرة. فالتأكيدات وىي تعترب ادلرحلة الصوت

اجلديدة لطريقة ادلباشرة على اللغة األصلية كوسيلة لتعليم يف 

حجرة الدرسة كانت تعٌت أن النطق الصحيح لو إعتبار مهم. و 

منذ أن تطورت دراسة الصوتيات خالل  النصف الثاىن من 

القرن العشرين أصبح الدرسون قادرين على استخدام نتائج ىذه 

ة فيما يتصل مبيكانكية اخرج األصوات وفيما يتصل الدرس

 بالتطوير اجلديد يف النظام الصويت للحروف األجبدية. 

فالطريقة الصوتية دتاما كالطريقة السيكولوجية تركز على 

ادلمارسة الشقهية االو، اال اهنا تستخدم طريقة عملية منطقية  

يقة كمدخل للمشكلة فهي تبداء بدراسة اجلهاز الصوتى وطر 

اخراج األصوات، قبل بدء دراسة اللغة يتعلم التالميذ الطريقة 

السليمة لتشكيل و اخراج كل األصوات، كما يتعلمون ايضا 

قراءة و كتبابة اصوات احلروف األجبدية. ويف ىذه الطريقة  

كانت تستخدم اللغة الدراجة يف الشرح ولكن بشرط ان تبقى 

ائدة يف حجرة الدراسة، كما  اللغة اجلديدة ادلتعلمة ىي اللغة الس



كانت ىذه الطريقةتستخدم الشكل الشفوى وتؤخر عملية 

 الشكل الكتايب للغة حىت يألف التالميذ رموز االأصوت.

ولقد جائت الطريقة ادلباشرة فاستفادت من الطريقة 

الصوتية حيث يبداء تعليم اللغة ىف الطريقة ادلباشرة بفًتة 

ا النظام الصوتى اجلديد وكانت افتتاحية يدرس التالميذ خالذل

ىذه الفًتة تستغرق عدة شهور خيرج منها الطالب وقد استوعبوا 

تقريبا التنغيم الصوتى حبيث يصبحون قادرين على تنمية النطق 

الصحيح دون التأثري مبا بني اللغتني اي العربية والوطنية من 

  19تشابو يف ضبصط اذلجاء.

 ج. الطريقة الطبيعية 

ىذه الطريقة ىي استمرار الطريقة الصوتية. مسي الطبيعية 

ألن تعليم اللغة األجنبية ساوى كلغة االم. تعليم اللغة األم عادة 

غلى السلوك أو العادات اليومية اىل حتدث بشكل طبيعي. 

الطبيعية أحيانا تسمى الطريقة العادة. يف تعليم فلذلك الطريقة 

اللغة األم، بداية الطفل على استيعاب اللغة بااالستماع وتقليد 
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اللغة الىت االستخدام اىل شخص بالغ، مث يقول تكرار. يف 

 شلارستو ىناك احوال الىت مري بالطريقة أخرى، من بينها: 

 اللغة األمأساس النظرية على عادات األطفال يف دراسة  (1

اخلطوة األوىل من التعليم ىو الصوت )بدون الكتاب(   (2

استمرار عرف الكلمة و اجلملة باالشفويا جهز اىل عرف 

 األشياء و الصور.

كلمة و اصطلح جديد تدريس من خالل الكلمات الىت     (3

 20كانت معروفة سابق.

 قواعد استخدام لتصحيح األخطاء.  (4

 المزايا والعيوب في الطريقة المباشرة  .2

 أما ادلزايا الطريقة ادلباشرة فهي: 

تشتجيع الطالب القدرة على ذكر الكلمات واجلمل يف اللغة  . أ

األجنبية الىت علمها ادلعلم، ال سيما إذا علمها ادلعلم باستعمال 

 اع الوسائل التعلمية ادلشوقة عندىم. وسائل اإليضاح وانو 
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يبدأ ادلعام التعليم باالكلمات واجلمل البسيطة الىت يتمكن ان   . ب

 يبفهمها الطالب ويعرفها من اللغة اليومية.

ج. استعمال ىذه الطريقة كثرية وسائل اإليضاح فيشعر الطالب 

 بالسرور والتشوق حىت يصري الدرس غري شاق وصعب لديهم.

لطالب اخلربة ادلباشرة والعملية لو يفهموا اول وحلة عن اجلمل د. نال ا

 21الىت ينطقو هنا فهما تاما.

 وأماالعيوب يف الطريقة ادلباشرة ىي: 

  ديكن تطبيقها يف فرقة صغرية . أ

 صعب اعّد نّشط الىت جيد واّتصف بااحلقيقي يف الفصل  . ب

 ج. يف حاجة إىل معلم فصيحة وبطالقة 

 22د. ضعيفة الطالب يف مهارت القراءة.
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