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 الباب الثانى
 دراسة النظرية

 
 المحفوظات: الفصل األول

 تعريف المحفوظات .أ 

القطع األدبية ادلوجزة، اليت يدرسها التالميذ، كيكلفوف  ىي احملفوظات  
حفظها أك حفظ أجزاء منها بعد الدراسة كالفهم، كتكوف إما شعرا أك نثرا، كىي مادة 

 ُٓ.يما ُب الصفوؼ العليا كادلرحلة ادلتوسطةكال س الدراسة األدبية ُب ادلرحلة االبتدائية

احملفوظات ُب اللغة اإلندكنسية ىي الكلمة اللؤلؤة. عند بعض الناس،    
احملفوظات ىي اجلملة اجلميلة الىت تستطيع اف تنهض احلث ُب انفس اإلنساف. 
كاألخر قاؿ احملفوظات ىي اجلملة اجلميلة الىت ٖتمل ادلعٌت لتصنع اإلنساف يفتح 

 ُٔكره كقلبو لبلوغ مستول احلسنة كاحلكمة احلياة العلِت. الف

 اهداف تدريس المحفوظات .ب 

 :الغرض من دراستها  
 .تزكيد التالميذ بثركة لغوية كفكرية ، تساعدىم على إجادة التعبَت .ُ

 .تدريبهم على فهم األساليب األدبية .ِ

 .تعمل على تربية شخصياهتم ٔتا تشيعو ُب نفوسهم من معاف سامية .ّ

                                                 
ُٓ

  http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=752807, diakses tanggal 15-05-2014 
ُٔ

   https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090722063524AAYRsOF, diakses tanggal : 

15 – 05 – 2014. 

 



ٖ 

 

  .تدريب على حسن األداء ، كجودة اإللقاء ك٘تثل ادلعٌت فيها .ْ

ترىب ك٘تٌت ُب نفوسهم ملكة الذكؽ األديب ، بتمرسهم بالصور األدبية ، كالتعبَتات  .ٓ
  .الرائعة اليت يبدعها األدباء

 .توسع ُب نفوسهم اخلياؿ ٔتا يكسبوهنا من صور خيالة .ٔ

القهم ، كهتذب سلوكهم دلا ُب تنَت كجداهتم ، كتوقظ عواطفهم النبيلة ، كتقـو أخ .ٕ
 ُٕ.ىذه القطع األدبية من معاف سامية كمقاصد شريفة ، كما ٖتويو من مثل عليا

 اهداف تعليم المحفوظات في تعليم اللغة .ج 

 لزيادة ادلفردات العربية. .ُ
 ُب التعليم. تالميذحىت يتحمس ال تالميذلنهض احلث ُب نفوس  ال .ِ
كالعربية، كمثل ُب اللغة العربية ذلا ٚتلة  ليفٌرؽ الًتكيب اللغة بُت اإلندكنيسية .ّ

 االمسية كٚتلة الفعلية.

"، السًَّبٍيلي  كىضىحى  العىٍزـي  صىدىؽى  ًإذىاليعرؼ استعماؿ الكلمة ُب اجلملة العربية، كمثل " .ْ
" ك كلمة "كضح" معناىا ىي benarُب ىذ اجلملة، كلمة "صدؽ" معناىا ىي "

“jelas”اللغة اإلندكنسية معناه   ، لكن عندما ييًتًجم اجلملة ُبJika ada kemauan 

pasti ada jalan”." 

 المحفوظات خطوات تدريس .د 

 يسَت ادلعلم اك ادلدرس ُب درس احملفوظات على كفق اخلطوات االتية :   

                                                 
ُٕ

 ادلراجع السابق،  
 http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=752807, diakses tanggal 15-05-2014 



ٗ 

 

التمهيد: كيكوف باثارة نشاط التالميذ كاذىاهنم اىل موضوع القطعة، عن طريق  .ُ
مهيد ذكر مناسبة القطعة، كتصوير جوىا، احلديث كاالسئلة، كيدخل ُب مرحلة الت

 كالتعريف ادلوجز بصاحبها.
عرض القطعة: كيكوف ذلك باساليب عديدة منها ،توزيع اكراؽ على التالميذ،  .ِ

طبعت فيها القطعة، اك ارشادىم اىل موضعها ُب الكتاب ادلقرر،اك بعرضها 
ل مكتوبة على سبورة اضافية، ٓتط كاضح كٚتيل،كاالسلوب االخَت افض

 االساليب.

طعة  اليت ىي موضوع الدرس قراءة قال درسيقرا ادل قراءة ادلعاـ االمنذجية:  .ّ
 امنوذجية، يراعي فيها حسن االداء، كتصوير ادلعٌت.

من قراءتو االمنوذجية، يطلب من بعض  درسقراءات التالميذ:  بعد اف ينتهي ادل .ْ
لميذ جزء منها، كُب قراءة القطعة، على اف يقرا كل ت-اجليدين منهم -التالميذ

بتصحيح االخطاء اليت يقع فيها التالميذ تصحيحا  درسىذه ادلرحلة يعٌت ادل
مباشرا كسريعا، حىت ال يثبت اخلطا ُب اذىاهنم ، كينبغي اف تتكرر قراءة التالميذ، 

اىل اف حيسنو القراءة، كتنمحي االخطاء اليت تشوه االداء، كميكن ُب الصفوؼ  
 ’كوف ىذه القراءة ٚتاعية، زيادة على فراءاهتم الفرديةالقليلة العدد اف ت

 درسشرح القطعة: كىذه ادلرحلة من ادلراحل ادلهمة ُب الدرس كميكن اف يتبع ادل  .ٓ
 اخلطوات االتية:

على التالميذ رلموعة من االسئلة تتناكؿ االفكار العامة  درسيلقي ادل (أ 
د ىذه القراءات الواضحة ُب القطعة الختبار مدل ما فهمو التالميذ بع

ادلتتالية كلتكوين صورة تقريبية عن ىذه القطعة ُب اذىاهنم  كلتشويقهم 
 دلعرفة ادلزيد،



َُ 

 

القطعة اىل كحدات معنوية ككل كحدة من ىذه  درسيقسم ادل (ب 
الوحدات تتكوف من بيت اك بيتُت اك رلموعة ابيات تعرض فكرة 

 جزئية زلدكدة.
حدة ادلطلوب شرحها، كىذه يطلب ادلعاـ من احد التالميذ قراءة الو  (ج 

القراءة اشبو بتحديد اجلزء ادلطلوب عالجو كبعث انتباه التالميذ اليو، 
 كحصر اذىاهنم فيو.

يشرح ادلعاـ ادلفردات اللغوية اليت ُب ىذه الوحدة بالطريقة نفسها اليت  (د 
 يشرح هبا ادلفردات ُب مادة القراءة كيدكف معانيها على السبورة.

جزئية عن ىذه الوحدة اىل تالميذه ْتيث يتكوف اسئلة  درسيوجو ادل (ق 
 ادلعٌت العاـ للوحدة من خالؿ اجابات التالميذ،

صياغة ادلعٌت العاـ للوحدة: يصوغ ادلعاـ ادلعٌت العاـ للوحدة الذب  (ك 
 استنتجو من خالؿ اجابات التالميذ عن اسئلتو ُب اخلطوة السابقة.

 االنتقاؿ اىل كحدة اخرل لشرحها . (ز 

ة اىل عناصرىا االساسية كافكارىا الرئيسة ، كيكوف ذلك بتحديد ٖتليل القطع .ٔ
االجزاء اليت تتكوف منها القطعة، كاذا كصل التالميذ اىل كضع عناكين جزئية 

 لعناصر القطعة كاف ذلك خَتا.
التالميذ باداء قراءات  درسقراءات اخرل للقطعة: ُب ىذه ادلرحلة يكلف ادل .ٕ

قاء كتبدك ٛتاستهم كتزيد قدرهتم على ٘تثيل ادلعٌت متعددة حىت جييد التالميذ االل
 من خالؿ االداء كاحلركات.

مناقشة عامة ُب معٌت الفطعة : يناقش ادلعاـ تالميذه ُب معٌت القطعة بشكل عاـ  .ٖ
 كال يتقيد ىنا ُب ترتيب معاين كحدات الفطعة بل جيعلها مناقشة حرة .



ُُ 

 

لفطعة اك جزء منها كحسب من التالميذ حفظ ا درسٖتفيظ القطعة : يطلب ادل .ٗ
الصفوؼ كادلراحل الدراسية ، كالتحفيظ ىو اخلطوة النهاثية كاذلدؼ االساس 

ُٖمن الدرس. درسالذم يسعى لتحقيقو ادل
 

 المثال المحفوظات .ه 

 : المثال المحفوظات(1.2اللوحة )

 نمرة المحفوظات المراد في اللغة اإلندونسية

Jika ada kemauan pasti ada 

jalan. 

 

  .ُ السًَّبٍيلي  كىضىحى  العىٍزـي  صىدىؽى  ذىاإً 

Barang siapa yang 

bersungguh – sungguh, maka 

ia akan mendapatkannya. 

 

  .ِ مىٍن جىدَّ كىجىدى 

Sebaik-baik manusia itu, 

adalah yang lebih baik budi 

pekertinya dan yang lebih 

bermanfaat bagi manusia 

lainnya. 

 

يػٍري النَّ  نػيهيٍم خيليقان خى اًس أىٍحسى
 كىأىنٍػفىعيهيٍم لًلنَّاسً 

ّ.  

Membaca tanpa memahami 

seperti makan tanpa 

mengunyah. 

 

القراءة بال تأمل كاألكل بغَت 
 ىضم

ْ.  

Ilmu adalah buruan dan 

tulisan adalah pengikatnya, 

ikatlah buruanmu dengan tali 

yang kuat.  

ه، قيد العلم صيد كالكتابة قيد
 باحلباؿ الواثقةصيودؾ 

ٓ.  

Belajarlah bahasa Arab dan 

ajarkanlah kepada manusia. 
  .ٔ تعلموا العربية كعلموىا الناس

                                                 
ُٖ

  
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/ad_downloads/5_31212_872.doc, diakses tanggal : 30 – 06 

– 2014. 



ُِ 

 

Tergelincirnya kaki itu lebih 

selamat daripada 

tergelincirnya lidah.  

عىثٍػرىةي القىدىـً أىٍسلىمي ًمٍن عىثٍػرىًة 
 اللِّسىافً 

ٕ.  

Perkataan itu dapat 

menembus apa yang tidak 

bisa ditembus oleh jarum. 

  .ٖ الى تػىنػٍفيذيهي اإًلبىر الكىالىـي يػىنػٍفيذي مىا

Janganlah engkau bersikap 

lemah, sehingga kamu akan 

diperas, dan janganlah kamu 

bersikap keras, sehingga 

kamu akan dipatahkan. 

 

رى كىالى يىاًبسنا الى تىكيٍن رىٍطبان فػىتػيٍعصى 
  فػىتيكىسَّرى 

 

ٗ.  

Pencegahan lebih baik 

daripada pengobatan. 

 

جً  يػٍره ًمنى اٍلًعالى   .َُ الوًقىايىةي خى

Lebih baiknya perkara adalah 

tengah – tengahnya. 

 

يػٍري األيميٍوًر أىٍكسىطيهىا   .ُُ خى

Siapa yang menanam, dia 

yang menuai. 
  .ُِ حيىٍصيدٍ  يػىٍزرىعٍ  مىنٍ 

Tidak kenikmatan kecuali 

setelah kepayahan. 
  .ُّ التػَّعىبً  بػىٍعدى  ًإالَّ  كىمىااللَّذَّةي 

Tidak akan kembali hari-hari 

yang telah berlalu. 
  .ُْ مىضىتٍ  الَّيتً  األىياَّـي  تػىٍرًجعى  لىنٍ 

Bersungguh-sungguhlah, 

jangan bermalas - malasan 

dan jangan pula lengah, 

karena penyesalan itu bagi 

orang yang bermalas-

malasan. 

 تىكينٍ  كىالى  تىٍكسىلٍ  كىالى  ًاٍجهىدٍ 
امىةي  غىاًفالن   ًلمىنٍ  العيٍقبى  فػىنىدى

 يػىتىكاىسىلي 

ُٓ.  

Kecintaan/ketulusan teman 

itu, akan tampak pada waktu 

kesempitan. 

 كىٍقتى  تىٍظهىري  الصًَّدٍيقً  مىوىدَّةي 
 الضٍِّيقً 

ُٔ.  

Sebaik-baik teman itu ialah 

yang menunjukkan kamu 

kepada kebaikan. 

يػٍري   يىديلُّكى  مىنٍ  األىٍصحىابً  خى
 اخلىٍَتً  عىلىى 

ُٕ.  

Barang siapa sedikit 

benarnya/kejujurannya, 

sedikit pulalah temannya. 

  .ُٖ صىًديٍػقيوي  قىلَّ  ًصٍدقيوي  قىلَّ  مىنٍ 



ُّ 

 

Barang siapa banyak 

perbuatan baiknya, banyak 

pulalah temannya. 

ثػيرى  مىنٍ  ثػيرى  ًإٍحسىانيوي  كى   .ُٗ ًإٍخوىانيوي  كى

Di dalam kehati-hatian ada 

keselamatan, dan di dalam 

ketergesa-gesaan ada 

penyesalan. 

مىةي  التأينٌ  ُب  العجلة كىُب  السَّالى
امىةي   النَّدى

َِ.  

Belajar diwaktu kecil bagai 

melukis diatas batu. 
التعليم ُب الصغر كالرسم على 

 احلجر

ُِ.  

Barang siapa menguasai 

bahasa suatu kaum, maka ia 

akan selamat dari tipu daya 

mereka. 

 من سىًلمى  قـو لغة عرؼ من
 مكرمهم

ِِ.  

Berlemah lembut kepada 

orang yang lemah itu 

termasuk perangai orang 

yang mulia. 

 خيلقً  ًمنٍ  بًالضًَّعٍيفً  قي الرِّفٍ 
 الشَّرًٍيفً 

ِّ.  

Lihatlah apa dikatakan dan 

jangan melihat siapa yang 

mengatakan. 

  .ِْ قىاؿى  مىنٍ  تػىٍنظيرٍ  كىالى  ًقٍيلى  مىا ايٍنظيرٍ 

Kesabaran itu menolong 

semua pekerjaan. 
  .ِٓ عىمىلو  كيلِّ  عىلىى  ييًعٍُتي  الصَّبػٍري 

Permulaan marah itu adalah 

kegilaan dan akhirnya adalah 

penyesalan. 

ـه  كىآًخريهي  جينػيٍوفه  الغىضىبً  أىكَّؿي    .ِٔ نىدى

Berpikirlah dahulu sebelum 

berkemauan (merencanakan). 
ٍر قػىٍبلى أىٍف تػىٍعًزـى    .ِٕ فىكِّ

Perbaikilah dirimu sendiri, 

niscaya orang-orang lain 

akan baik padamu. 
نػىٍفسىكى يىٍصليٍح لىكى  أىٍصًلحٍ 
 النَّاسي 

ِٖ.  

Bencana ilmu itu adalah lupa.  آفىةي الًعٍلًم النٍِّسياىفي ِٗ.  

Barang siapa yang tahu 

jauhnya sebuah perjalanan, 

hendaklah dia bersiap-siap 

  .َّ من عرؼ بعد السفر استعدٌ 

Ilmu tanpa amal seperti 

pohon tanpa buah.  
كالشجر بال العلم بال عمل  

 ٙتار 

ُّ.  



ُْ 

 

Kamu mengharapkan 

kesuksesan tetapi kamu tidak 

menempuh jalannya, maka 

ketahuilah sesungguhnya 

perahu itu tidak berlayar di 

daratan. 

ترجو النجاة كمل تسلك 
مسالكها فاعلم فإف السفينة ال 

 ٕترل على اليبس

ِّ.  

 

 المفردات: الفصل الثاني

 تتعريف المفردا .أ 

 ،معٌت األصل ىو يوجد معٌت ُب القاموس :معٌت ادلفردات تنقسم إىل قسمُت  
   ُٗ.كمعٌت اإلظاؼ ىو زيادة ادلعٌت زلتول على أثر اخلاص

صطالح القاموس العاـ للغة األندكنيسية ىي قائمة اادلفردات ُب   
 ة. ُب اللغ ىي رلموع الكلمات(vocabulary) اإلصللزية ُب ادلفردات ك   َِ.الكلمات

معجم لوصلماف لطرؽ تدريس اللغة كعلم اللغة أهنا أصغر كحدة من الوحدات ُب ك 
 ُِالكتابة. اللغوية اليت ميكن أف ٖتدث من تلقاء نفسها ُب الكالـ أك

للغة كالكلمة جزء أصغر من اللغة كصفاهتا اادلفردات ٚتع من الكلمة لشكل   
اللغوية اليت تًتتب أفقيا كفق نظاـ  أهنا الوحدة أك الوحدات زلمد اخلويلعند ك  ِِ.احلرة

                                                 
ُٗ

 ًتجم مني  

Ahmad Fuad  Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Malang: Miskat, 2009). Hal 120. 
َِ

 ًتجم من ي  
Purwadaminta, Kamus Besar bahasa Indonesia.(Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 572 

ُِ
 .ٔ(، ص. َُُِ،)مصر: كلية الًتبية جامعة بنها، تعليم ادلفردات اللغوية لغَت الناطقُت بالعربيةىر شعباف عبد البارم، ما  

ِِ
 .ُٔ(. ص ُٓٗٗ)إسكًترية: دار ادلعرفة اجلامعية،  الكلمة كراية لغوية معجمية.خليل حلمى.   



ُٓ 

 

أهنا أصغر كحدة ذات معٌت للكالـ  قاؿ أكدلاف . كاماضلوم خاص لتكوين ٚتلة
 ِّ.كاللغة

إف ادلفردات عنصور من عناصر اللغة اذلامة ْتيث يتضمن عليها ادلعاىن    
لو مهاراتو ُب  ُب اللغة من ادلتكلم نفسو أك من الكاتب، كالشخض تزداد استخداـك 

لغة الشخص متوقف على ادلفردات اليت الاللغة إذا ازدادت مفرداتو. ألف كفاءة مهارة 
ِْ. استوعب معانيها اللفطية

 

 اهداف تعليم المفردات .ب 

 : الغرض العاـ من تعليم ادلفردات اللغة العربية ىو كما يلي  

ككذلك ، كإما من خالؿ قراءة النص تالميذمعرفة ادلفردات اجلديدة على التلميذ أك ال (ُ
 فهم ادلسموع

لتكوف قادرة على نطق ادلفردات بنطق صحيح، ألف  تالميذتدريب التلميذ أك ال (ِ
 النطق الصحيح ىو جيعل كيفهم إىل كفاءة الكالـ كالقراءة ْتسن كصحيح أيضا

ها ُب سياؽ ٚتلة استخدامفهم معٌت ادلفردات، إما الدالالت أك ادلعجمية، أك عند  (ّ
 معينة.

كضع مفردات بالتعبَت الشفهي )الكالـ( كالكتابة )اإلنشائي( كفقا قادرة على تقدير ك  (ْ
ِٓ.لسياقها الصحيح

 

                                                 
ِّ

  . ٔص.  ،للغوية لغَت الناطقُت بالعربيةتعليم ادلفردات ا، ماىر شعباف عبد البارم ادلراجع السابق،  
ِْ

   Hendri Guntur Tarigan, Pengajaran Kosakata. ( Bandung: Agkasa, 1993). Hal. 2. 
ِٓ

 ًتجم من ي  

Mustofa Syaiful, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. (Malang: UIN-Maliki Press, 2011). 

Hal.63. 



ُٔ 

 

 تعليم المفردات قبلاالمور الهامة  .ج 

 كما كىي ،كقبل تعليم ادلفردات ينبغي للمدرس اف يهتم ٔتا يتعلق بتعليمها  
 :يلى

 ،ادلطالعو) تعليم ادلفردات ليس قائما بنفسو كلكن يرتبط بتعليم عناصر اللغة األخرل .ُ
 (.كاحملادثة ،اإلنشاء ،اإلستماع

معناىا مناسبة  ك ينبغي للمدرس اف حيدد ،قد تكوف ادلفردة ذلا معٌت اكثر من كاحدة .ِ
 .بالسياؽ

ادلدرس  اذف يشرح ،قد تكوف ادلفردة معرفة ُب ادلعٌت كلكن ليست مناسبة بالسياؽ .ّ
 .ادلعٌت مناسب بالسياؽ الف ادلفردة ذلا معنتُت حقيقى كإضاَب

 .تعليم ادلفردات بطريقة الًتٚتة .ْ
 ،ثالثة مراحل ادلفردات العربية ذلا ،من ناحية سهلة نطق ادلفردة كصعبتو لإلندكنيسُت .ٓ

 : كىي
مثل: ، ادلفردات السهولة ُب النطق لوجود ادلساكة ُب ادلفردات اإلندكنيسية (أ 

 . رٛتة ،كرسي  ،كتاب  ،علماء

 ادلساكة ُب ادلفردات ادلفردات ليست صعوبة ُب النطق لكن ال توجد (ب 
 . ذىب ،سوؽ ،مثل: مدينة،اإلندكنيسية,

ِٔ.تدىور، استوىل نمثل: استبق ،ادلفردات الصعوبة ُب اشتقاقها كنطقها (ج 
 

 

 
 

                                                 
ِٔ

 ادلراجع السابق  
Ahmad Fuad  Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Hal.98. 



ُٕ 

 

 ِٕأنواع المفردات .د 

 قسم الطعيمة تقسيم ادلفردات اىل اربعة اقساـ، منها:

 :تقسيمها حسب المهارات اللغوية، و هي (أ 

 أكاف ُب اإلستماع اك القرأة.،  Understanding Vocabularyمفردات للفهم  .ُ

 أكاف عادية اك رمسية.، Speaking Vocabularyمفردات للكالـ  .ِ

 أكاف عادية اك رمسية.، Writing Vocabularyمفردات للكتابة  .ّ

 ٖتليليةاك (Context)  سياقيةأكاف ، Potential Vocabularyمفردات  كامنة  .ْ

(Analysis)  . 

 :يتقسيمها حسب المعنى، وه (ب 

، كيقصد هبا رلموع ادلفردات األساسية  Content Vocabularyكلمات احملتول .ُ
 الىت تشكل صلب الرسالة مثل األمساء كاألفعاؿ. 

، كيقصد هبا رلموع ادلفردات الىت تربط  Function Wordsكظيفية كلمات .ِ
ادلفردات كاجلمل الىت يستعاف هبا على إ٘تاـ الرسالة مثل حركؼ اجلر كالعطف 

 ت اإلستفهاـ كأدكات الربط بشكل عاـ.كأدكا
، كيقصد هبا رلموع ادلفردات الىت ال تنقل  Cluster Wordsكلمات ك عنتودية .ّ

معٌت معينا كىى مستقلة بذاهتا كإمنا ٖتتاج إىل كلمات أخرل مساعدة تنقل 

                                                 
ِٕ

, القسم الثاين )جامعة أـ القرل معهد اللغة العربية كحدة ادلرجع ُب تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلرشدم أٛتد طعيمة,   
 .ُِٖ-ُِٔالبحوث كادلناىج سلسلة دراسات ُب تعليم العربية(، ص. 



ُٖ 

 

من خالذلا إىل ادلستقبل معٌت خاصا مثل )رغب( فهذه الكلمة تكوف ٔتعٌت 
 ُب كتكوف ٔتعٌت انصرؼ ُب قولنا: رغب عن.أحب ُب قولنا: رغب 

 :تقسيمها حسب التخصص، وتنقسم أيضا إلى نوعين (ج 

، كيقصد هبا رلموع الكلمات العامة الىت  Service Wordsكلمات خادمة .ُ
اتو الرمسية غَت استخداميستخدمها الفرد ُب مواقف احلياة العادية أك 

 التخصصية.
كيقصد هبا رلموع الكلمات ،  Special Content Wordsكلمات ٗتصصية .ِ

الىت تنقل معاىن خاصة أك تستخدـ بكثرة ُب رلاؿ معُت. كتسمى أيضا 
 . Utility Wordsيةستخدامكالكلمات اال  Local Wordsبالكلمات احمللية

 :، وهي نوعانستخدامتقسيمها حسب اال (د 

، ك يقصد هبا رلموع ادلفردات الىت يكثر الفرد  Active Wordsكلمات نشيطة .ُ
 استعماذلا ُب الكالـ أك الكتابة أك حىت يسمعها أك يقرؤىا بكثرة.من 

، كيقصد هبا رلموع الكلمات الىت حيتفظ  Passive Wordsكلمات خاملة .ِ
الفرد هبا ُب رصيدة اللغول كإف مل يستعملها. كىذا النوع من ادلفردات اليت 

وعة أك اتو عندما يظهر لو على الصفحة ادلطباستخداميفهم الفرد دالالتو ك 
 يصل إىل مسعو.

 المفردات معانى .ه 

من إدراؾ ادلعٌت( التتأتى  الداللة ) كمعرفة :ياقوت سليماف أٛتد الدكتور قاؿ  
من إدراؾ  ادلعاىن ادلعجمية للكلمات فحسب، بل أف ىناؾ جوانب أخرل البد

 يلي: فيما اجلوانب ىذه الدقة كصلعل كجو على الداللة ٖتدد حىت ككصعها ُب احلسباف



ُٗ 

 

كىو عنصور غَت لغوم لو دخل كبَت ُب ، (Context of situation) ياؽ احلاؿس (أ 
ادلتكلم كشخصية ادلخاطب كما بينهما من  ٖتديد ادلعٌت، كذالك كشخصية

 بو. صلة ذات بالكالـ من ظركؼ عالقات كما حييط
 دراسة الًتكيب الصرُب للكلمة كبياف ادلعٌت الذم تؤديو صيغتها )غفر للتعدية، (ب 

 .للطلب(، كما علمنااستغفر 
 فيو. ْتثا كما النحوية كالوظائف النحوم جانب مراعاة (ج 
 دراسة العبارات االصطالحية، مثل بيت األبيض كالكتاب االبيض كالكتاب (د 

 .األسود )مصطلحُت سياسيُت( كسنتكلم عنها ُب موضعها
 مالحظة اجلانب الصوتى الذم قد يؤثر على ادلعٌت، مثل كضع شيئ مكاف اخر (ق 

 ( كمثل التنغيم كالنربIntonation an Stressا مثل نغمة السؤاؿ كالدعاء. )كغَتمه
 معٌت، منها: ُٕكعلى سبيل ادلثاؿ كلمة "ضرب" اليت ذلا معاف التقل عن 

 meniup terompet=  ضرب ُب البوؽ : نفخ ُب .ُ

 mendirikan kemah=  ضرب اخليمة : نصبها .ِ

 berpaling=  ضرب عنو صحفا : أعرض عنو .ّ

 mencari nafkah=  األرض : ذىب كأبعد أك خرج ُب طلب الرزؽ ضرب ُب .ْ

 membuat perumpamaanلو =  كمثل كبينو قالو ك كصفو : مثال لو ضرب .ٓ
 melarangnya mendengarيسمع =  أف منعو : أذنو على ضرب .ٔ
 mencetakكطبعها =  سبكها : الدرىم )النقود( ضرب .ٕ
mewajibkan membayar upeti/pajakكفرضها =  أكجبها : اجلزية ضرب .ٖ

ِٖ 

                                                 
ِٖ

 ,Moh. Mansyur, Kustiawan, Panduan Terjemah, (Jakarta: PT Moyo Segoro Agung             ن:يًتجم م 

2002), hlm 136-138. 



َِ 

 

 ِٗأساس إختيار المفردات .و 

فما أساس اختيار  اللغة كم كبَت تعطيك نفسها، كعليك أف ٗتتار منها كتنتقي.
ادلفردات ُب برنامج لتعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل؟ ىناؾ رلموعة من األساس 

 :نذكر فيما يلي أكثرىا انتشارا

شائعة الستخداـ على غَتىا، مادامت متفقة تفضيل الكلمة   Frequencyالتواتر :  .ُ
معها ُب ادلعٌت. كتستشار فيها قوائم ادلفردات اليت أجرت حصرا للكلمات ادلستعملة 

 كبينت معدؿ تكرار كل منها.
تفضل الكلمة اليت تستخدـ ُب أكثر من بلد عريب على  Rangeالتوزع أك ادلدل :  .ِ

ذا تكرار عاؿ أك شيوع مرتفع، تلك اليت توجد ُب بلد كاحد. قد تكوف الكلمة 
لذا يفضِّل أف ٗتتار الكلمة اليت  كلكن ىذا التكرار ادلرتفيع ينحصر ُب بلد كاحد.

ها. كمن ادلصادر اليت تفيد ُب ىذا، "معجم استخدامتلتقي معظم البالد العربية على 
كالعلـو الرصيد اللغوم للطفل العريب". كالذم أعدتو ادلنظمة العربية للًتبية كالثقافة 

بتونس. كالذم كاف للكاتب شرؼ االشًتاؾ ُب إعداده. كيضم الكلمات اليت كردت 
على ألسنة األطفاؿ العرب ُب سلتلف الدكؿ العربية موٌزعة حسب شيوعها أك تواترىا 

 كحسب توزعها أك مداىا.
تفضل الكلمة اليت تكوف ُب متناكؿ الفرد جيدىا حُت  : Availability ادلتاحية .ّ

كاليت تؤدم لو معٌت زلددا. كيقاس ىذا بسؤاؿ الناس عن الكلمات اليت  يطلبها.
 يستخدموهنا ُب رلاالت معينة.

                                                 
ِٗ

 .ُٔٗ -ُٓٗص.  ( ُٖٗٗ، ) مصر: جامعة ادلنصورية، ىا مناىجو كاساليبوتعليم اللغة العربية للناطقُت   رشدم أٛتد طعيمة  



ُِ 

 

تفضل الكلمة اليت تكوف مألوفة عند األفراد على الكلمة : Familiarity األلفة .ْ
. فكلمة "مشس" تفضل بال شك على كلمة "ذيكاء" كإف  ستخداـادلهجورة نادرة اال

 .كانا متفقُت ُب ادلعٌت
تفضل الكلمة اليت تغطي عدة رلاالت ُب كقت كاحد على  : Coverage الشموؿ .ٓ

تلك اليت ال ٗتدـ إال رلاالت زلدكدة. فكلمة "بيت" أفضل ُب رأينا من كلمة 
ؽ ال هتم الدارس ُب ادلستويات "منزؿ" . كإف كانت بينهما فركؽ دقيقة. إال أهنا فرك 

ادلبتدئة خاصة. إف كلمة "بيت" تغطي عددا أكرب من اجملاالت. كلننظر ُب ىذه 
ات : بيتنا، بيت اهلل، بيت اإلبرة )البوصلة(، بيت العنكبوت، بيت ستخداماال

 .كغَتىاالقصيد، 
ى تلك : تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدارس عل Significance األمهية .ٔ

 الكلمة العامة اليت قد ال حيتاجها أك حيتاجها قليال.
كهبذا ادلنطق يفضِّل تعليم  ،: تفضل الكلمة العربية على غَتىاArabisme  العركبة .ٕ

الدارس كلمة "اذلاتف" بدال من التليفوف. ك "ادلذياع" بدال من الراديو. كاحلاسب 
فإذا مل توجد كلمة عربية تفضِّل اآليل أك احلاسوب أك الرتاب بدال من الكومبيوتر. 

الكلمة ادلعربة مثل: التلفاز على التليفيزيوف، كأخَتا تأٌب الكلمة األجنبية اليت ال 
 مقابل ذلا ُب العربية، على أف تكتب بالطبع باحلرؼ العريب مثل "فيديو"

 توجيهات عامة في تدريس المفردات .ز 

ُب براميج  سهم ُب تدريس ادلفرداتفيما يلي رلموعة من التوجيهات العامة اليت قد ت 
 تعليم العربية للناطقُت باللغة االخرل.

 عدد ادلفردات اليت تعلمها (أ 



ِِ 

 

ُب برامج اللغة  تكوف األراء ادلختلفة عن عدد ادلفردات اليت تعلمها ادلدرس إىل التالميذ 
دلرحلة  َََُإىل  َٕٓا، منها: رأم األكؿ أف عددىا بُت هبالعربية لغَت الناطقُت 

دلرحلة العايل. كرأم  إىل ََُٓدلرحلة ادلتقدمة ك  ََُٓإىل  َََُاالبتدائية ك 
يتعلموف تركيب  هنمأ دلرحلة االبتدائية بشرط ََِٓإىل  َََِاالخر أف عددىا 

مهارتُت أساسيُت: أكالمها  يتعلموا القاموس. بشرط أف استخداـالكلمات كالنشاطوف 
 َّالقاموس. اـاستخدتركيب الكلمات، كثانيهما كيفية 

 قوائم ادلفردات  (ب 

قائمة تضم  تالميذيتصور البعض أنو ميكن تعلم العربية كلغة ثانية ببساطة لو حفظ ال 
م األكىل أك هتللغا ، عالية التكرار، مًتٚتةستخداـرلموعة من ادلفردات العربية شائعة اال

نهائي من تعلم ال اذلدؼ . كذلؤالء البعض شيئ من ادلنطق. إذهناإىل لغة كسيطة يعرفو 
اليت يستطيع استعماذلا كقتما  كالًتاكيب ذا حصيلة من ادلفردات تلميذاللغة أف يكوف ال

 :. كتكمن ىذه اخلطورة فيما يليخطورتو يريد االتصاؿ باللغة. إال أف ذلذا التصور
 ينطلق ىذا التصور من نظرة خاطئة للغة كعناصرىا. إف اللغة أكثر من رلرد .ُ

  أصوات كمفردات كتراكيب ٍب سياؽ ثقاُب. هتات. إرلموعة من ادلفردا

بلغات  قد يؤدم مثل ىذا التصور إىل تعسف بعض مناىج تعليم العربية للناطقُت .ِ
 لو.  فائدة باحلاجة إليها كليست ذا تلميذأخرل ُب اختيار ادلفردات الحيس ال

جمية مع من شأف ىذا التصور أف حييل العملية التعليمية إىل عملية قاموسية أك .ّ
 . ْتتة، كىذا ضد االٕتاه احلديث ُب تعليم اللغات

                                                 
َّ

 يًتجم من:  
Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2008), hal 70. 



ِّ 

 

ليست  يغفل ىذا التصور أيضا أىم أساليب توصيل ادلعٌت عند االتصاؿ الشفهي. .ْ
ادلتحدث  القضية قاصرة على ضم رلموعة من ادلفردات بعضها إىل بعض، إف

حدكد األلفاظ.  يستخدـ غالبا عند احلديث رلموعة من األساليب اليت تتعدل
كالتنغيم. ككل ىذه  ثل حركات الوجو كاإلشارة باليد فضال من اإليقاع كالنربم

عملية حية كليست  األساليب يثرل ادلفردات عند استعماذلا كجيعل االتصاؿ
رلموعة من ادلفردات  معجمية ميتة. من ىنا النستطيع أف نكتفي بتحفيط

  صاؿ بعد ذالك.االت م على استعماذلا ُب مواقفهتعلى اقًتاض قدر  تالميذلل

الواردة  يستطيع أف يتعلم الكلمات تلميذأثبتت ْتوث علم النفس الًتبوم أف ال .ٓ
شرط للحفظ  ردة من سياقها. إف ادلعٌتجملُب ٚتل ذات معٌت، كليست الكلمات ا

اؿ عن جملُب ىذا ا اجليد. كلقد عجز كثَت من ادلفحوصُت عند إجراء ٕتارب نفسية
 . رابط بينهاحفظ كلمات مستقلة أك حركؼ ال

حيفظ الكلمات العربية إذا كانت مًتٚتة للغة سوؼ  تلميذٍب إف الزعم بأف ال .ٔ
مقابال لكل كلمة عربية  درسفليس من الالـز أف جيد ادل الدارسُت زعم خاطئ.
تؤدم كلمة عربية كاحدة معٌت ٚتلةكاملة بلغة الدارس.  ُب لغة الدارسُت. فقد

 . حوؿ ادلصطلحات كادلفاىيمخاصة إذا كاف حديثا  كالعكس صحيح

 لعل من أسباب صعوبة الًتٚتة احلرفية للكلمات العربية أف الكلمة الواحدة قد .ٕ
 يتعدد معناىا بتعدد السياؽ الذم ترد فيو بل قد يكوف ذلا معٌت سلالف ٘تاما

ُّ.دلعنها كىي مستقلة
 

 
 

                                                 
ُّ

 .ُٖٗ – ُٕٗ، صتعليم اللغة العربية للناطقُت ىا مناىجو كاساليبو ادلراجع السابق، رشدم أٛتد طعيمة   



ِْ 

 

 أساليب توضيح المعنى .ح 

 كىا فيو:ىناؾ عدة أساليب نذكرىا بًتتيب الذم نقًتح كرد 

 مادإبراز ما تدؿ عليو الكلمة من أشياء )النماذج(، كأف نعرض قلما أك كتابا عن .ُ
  ترد كلمة قلم أك كتاب.

"فتح  بفتح الباب عندما ترد ٚتلة درسكأف يقـو ادل Dramatization٘تثيل ادلعٌت  .ِ
  الباب".

 دكر مريض حيس بأمل ُب بطنو درسكأف يلعب ادل Role Playing لعب الدكر .ّ
  .فحصو طبيبكي

إف   كأف يذكر ذلم كلمة "باردة" ُب مقابل "ساخن" Antonyms ذكر ادلتضادات .ْ
  .اهبكاف اىم سابق عهد 

كلمة  كأف يذكر ذلم كلمة " السيف" لتوضيح معٌت Synonyms ذكر ادلًتادفات .ٓ
  ."صمصاـ" إف كاف ذلم سابق عهد بكلمة سيف

الكلمات  اليت تثَتىا ُب ذىنكذالك بذكر الكلمات  Association تداعي ادلعاين .ٔ
كزكجة  اجلديدة. كأف يذكر عند كركد كلمة "عائلة" الكلمات االتية : زكج

  كغَتىا. كأسرة كأكالد

فعند  ا. كىذا أيضا من أساليب توضيح ادلعٌتهتكمشتقا root ذكر االصل الكلمة .ٕ
من  بياف أصلها "كتب". كما يشتق درسكركد كلمة "مكاتبة" مثال يستطيع ادل

" ككتاب كاتب كمكتوب"ذا األصل من كلمات ذات صلة بالكلمة اجلديدة ى
يعترب ىذا األساكب أكثر فاعلية ُب اللغات اليت تعتمد على اإللصاؽ كغَتىا. 

تشيع فيها ظاىرة إحلاؽ زكائد على الكلمات تغَت من معنها، مثل  أم
  .اإلصلليزية



ِٓ 

 

  .كلمةشرح معٌت الكلمة العربية كذالك بشرح ادلقصود من ال .ٖ

 ميكن تالميذتعدد القراءة، ُب حالة كردكد كلمة جديدة ُب نص يقرؤه ال .ٗ
. ناىاعم تكليفهم بقراءة النص قراءة صامتة عدة مرات حىت يستكشف أحدىم

 مع تلميذإتاىا إجيابيا ضلو تعدد مرات القراءة. فال تالميذكبذالك يكتسف ال
  .تعدد مرات القراءة يفهم أكثر

كادلتقدمة  ُب ادلستويات ادلتوسطة تالميذ، ميكن تكليف الالبحث ُب القاموس .َُ
  .بالبحث ُب القواميس العربية لتوضيح معٌت الكلمة اجلديدة

كىذا اخر أسلوب ميكن أف  .Intermediate Language الًتٚتة إىل لغة كسيطة .ُُ
ىذا  أال يتعجل ُب درسلتوضيح معٌت الكلمة كعلى ادل درسيلجأ إليو ادل

ِّ.األمر
 

 دريس المفرداتطرق ت .ط 

أٌما طرؽ تدريس ادلفردات كخطوات تدريسها الىت يستطيع أف يستخدمها   
 فيما يلى:  درسادل

فرصة ليستمع  تالميذإستماع الكلمة : ىذا ىو اخلطوة األكىل. يعطي ادلدرس ال .ُ
يقدر  تالميذالكلمة الىت لفظها, إما بالكلمة اجملردة أك إما َب اجلملة. إذا كاف ال

الذل صوهتا ادلدرس من ىذه الكلمة, فللمرة الثانية كالثالثة  على الصوت
 فيقدركا على استماعها صحيحا.

 الكلمة لتصويت فرصة تالميذال ادلدرس يعطي ىى التالية الكلمة : كاخلطوة لفظ .ِ

 كقت َب تذكرىا على تالميذال تساعد اجلديدة مسعوىا. كتصويت الكلمة الىت

 طويل.
                                                 

ِّ
 .ُٗٗ – ُٖٗ، صلعربية للناطقُت ىا مناىجو كاساليبوتعليم اللغة ا ادلراجع السابق، رشدم أٛتد طعيمة   



ِٔ 

 

الًتٚتة,  استخداـمع عدـ  تالميذطي معٌت الكلمة للاعطاء ادلعٌت الكلمة : يع .ّ
إال إذا اضطرت عليو. كضح ىذا االقًتاح ألنو إذا استخدـ ادلدرس اللغة االـ 

فليس ىناؾ االتصاؿ ادلباشر باللغة ادلتعملة، كاضيف اىل ذلك, ينسى  تالميذلل
 معٌت الكلمة سريعا. تالميذال

ٍب فهم معٌت الكلمة اجلديدة, فيكتب  قراءة الكلمة :  كبعد أف استماع كتلفيظ .ْ
 فرصة ليقرئها ّتهر. تالميذادلدرس تلك الكلمة َب السبورة, ك يعطى ال

الكلمة اجلديدة ككانت تلك الكلمة مازالت  تالميذكتابة الكلمة : إذا كتب ال .ٓ
َب كتاهبم  تالميذقائمة َب ذىنهم, فتساعد على استيعاب الدفردات. ككتب ال

  رس َب السبورة.مثل ما كتبو ادلد

تضاء الكلمة َب اجلملة ادلفيدة : اخلطوة األخَتة من انشطة تعليم ادلفردات ىى  .ٔ
الكلمة اجلديدة َب اجلملة الكاملة أـ ادلفيدة, شفويا أك ٖتريريا. يعطي  استخداـ

الكلمة مثلها. تساعد ىذه الطريقة على  تالميذادلدرس مثاؿ الكلمة ٍب يصنع ال
ّّ الكلمة.معٌت تالميذمعرفة ال

 

 وسائل تعليم المفردات .ي 

الوسائل ىى كل ما يستخدـ ادلدرس َب تفهيم التالميذ ك إكساهبم ادلهارات   
 ّْأك كل مايساعد الدارس على إدراؾ كاكتساب مواد دراسية. 

من الوسائل ادلعينة َب التدريس عموما ك  درسمن الضركرم أف يستفيد ادل  
َب مرحلة ادلتوسطة  تالميذس السيكولوجية، التدريس اللغة خصوصا. ك من جهة األس

                                                 
ّّ

 ادلراجع السابق 
Ahmad Fuad  Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab.  Hal, 99 – 101. 

ّْ
 .ْ(، ص. ُٓٗٗ.)ماالنج: ادلعهد العاىل لفن التدريس ك علـو الًتبية، الوسائل ادلعينات َب تعليم العربيةأسرارل.   



ِٕ 

 

أحب األمور اجلديدة ك متحدل. ك الوسائل ادلعينات َب تدريس ادلفردات اللغة العربية 
 ذلذه ادلرحلة منها:

 سلترب اللغة .ُ

 األفالـ السينمائية .ِ

 ادلذياع .ّ

 الصور .ْ

 البطاقات .ٓ

 فرداتمبار الختإ .ك 

 تكوف كقد ادلختلفة دلستوياتوا تلميذال قدرة قياس إىل ادلفردات إختبار يهدؼ  
 ككتابية شفهية تكوف أف البد احلالة ىذه ُب كاإلجابة. كتابية أك شفهية ىنا األسئلة

 كجيعل اجلملة كتركيب الفهم ك نطق على القدرة قياس ىو االختبار اذلدؼ ألف
 ّٓمن ادلمكن اختبار ادلفردات بعدة طرؽ منها:. اجلملة

 ار إحدل الكلمات األربع لتناسب الفراغ ُب اجلملة. ، يعٌت باختباالختبار من متعدد .ُ

 ترادؼ الكلمة َب ادلعٌت.، يعٌت باعطاء كلمة دلًتادفاتا .ِ
 .بعبارة أخرلكلمة   شرحٌت يع ،الشرح .ّ
 تضاد الكلمة ُب ادلعٌت. أخرل كلمة  اءعطيعٌت با ،األضداد .ْ
ادلصدرم  اسم الفاعل أك اسم ادلفعوؿ أك صفة ادلشبهة أك ، يعٌت باشتقاؽاالشتقاؽ .ٓ

 .ةأك اسم ادلكاف أك اسم الزماف أك اسم االلة أك صيغة ادلبالغة من الكلم
ذلا َب ادلعٌت َب القائمة نظَتة من القائمة الثانية تقارب  ، يعٌت باختبار كلمةالتزاكج .ٔ

 األكىل.
                                                 

ّٓ
 َُٔ-ُٗٓ(، صز ُٖٔٗ. )الرياض: ادللكة العربية السعودية، أساليب تدريس اللغة العربيةي اخلويل، زلمد عل  



ِٖ 

 

 الفراغ َب اجلملة بالكلمة ادلناسبة. ، يعٌت ٔتلءملء الفراغ .ٕ
الفراغ َب اجلملة بكلمة مناسبة مذكور  يعٌت ميلء ،معاىن الكلمات َب ادلعاف الفارغ

 ه.أكؿ حرؼ أك آخر 

 ّٔوكالمه تالميذال لنطق تقويم وصف

 تقويم وصف: (1.1اللوحة )

 النطق: اوال

 النتيجة المعيار الرقم

 ٓ خفيفية أجنبية لكنة كجود مع ٘تاما مفهـو .ُ

 ْ خفيفية أجنبية لكنة كجود مع بعيد حد إىل مفهـو .ِ

ّ. 
 سوء إىل تقود كقد بإمعاف االنصات تستدعى النطق أخطاء بعض
 أحيانا ادلتحدث يعنيو ما فهم

ّ 

 ِ النطق أخطاء لكثرة فهمو يصعب .ْ

 ُ   النطق أخطاء لكثرة يعنيو ما فهم ميكن ال .ٓ

 

 

                                                 
ّٔ

 يًتجم من:    

M.Ainin, Dkk. Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, ( Malang: Misykat.2006) hal. 172 



ِٗ 

 

 الجملة التركيب: الثاني

 النتيجة المعيار الرقم

 ٓ إمسية أكٚتلة ةفعلي ٚتلة, صحيحة ٚتلة تالميذال ركب أف .ُ

 ْ اجلملة تركيب ُب قليال اخلطاء كاف كلكن, ٚتلة تالميذال ركب أف .ِ

 تركيب ُب متوسط اخلطاء كاف كلكن, ٚتلة تالميذال ركب أف  .ّ
 اجلملة

ّ 

 ِ اجلملة أكثر اخلطاء كاف كلكن, ٚتلة تالميذال ركب أف .ْ

 ُ اجلملة تركيب ُب القدرة عدـ .ٓ

 

 الكلمة أو لمعنىا مفهوم: الثالث

 النتيجة المعيار الرقم

 ٓ مرتبة الكلمة كتفهم تصنيف .ُ

 ْ .ك٘تكن أف تصنف كتفهم الكلمة من ٚتلة كاحدة فقط .ِ

 ّ ادلعٍت مفهـو مازؿ كلكن مرتبة نقص الكلمة تصنيف .ّ

 ِ معنو يفهم أف يستطيع ال مرتبةكلكن نقص الكلمة تصنيف .ْ

 ُ معنو يفهم أف يستطيع ال .ٓ



َّ 

 

 الجملة و المفردات كتابة:الرابع

 النتيجة المعيار الرقم

 احلرؼ ناحية من صحيحة كاجلملة ادلفردات تالميذال كتب أف .ُ
 كاحلركة

ٓ 

 ُب قليال اخلطاء كاف كلكن كاجلملة ادلفردات تالميذال كتب أف .ِ
 كاحلركة احلرؼ

ْ 

 متوسط اخلطاء كاف كلكن كاجلملة ادلفردات تالميذال كتب أف .ّ
 كاحلركة احلرؼ ُب

ّ 

 ِ  أكثر اخلطاء كاف كلكن كاجلملة ادلفردات تالميذال كتب أف .ْ

 ُ صحيحة كاجلملة ادلفردات كتابة ُب القدرة عدـ .ٓ

 

 :يلي كما ادلستخدـ الرمز

  S  = Q : P x 100%:الرموز من احملصولة الدرجات

 S =الدرجة 

 Q =احملصولة الدرجات رلموعة 

P =األكثرية الدرجات رلموعة 

 



ُّ 

 

 لترقية إتقان المفردات المحفوظات استخدامكيفية : الفصل الثالث

 المرحلة األولى: 
ُب اللقاء األكؿ، اعطى ادلدرس التالميذ قائمة احملفوظات باجلمل ادلناسب بالعدد  .ُ

 . ُ.ِكما ُب اللوحة   التالميذ
 كل التالميذ يناؿ احملفوظات ادلناسب برقم كشف حضورىم. .ِ
 يبحث التالميذ ادلفردات الىت كانت ُب احملفوظات.ٍب  .ّ
 ٍب من تلك ادلفردات يبحثو التالميذ مرادفها كضدىا. .ْ

 اجلملة من ادلفردات الىت ُب احملفوظات نشاءطلب ادلدرس التالميذ إل .ٓ
 احملفوظات كنتائج مفرداهتم اماـ الفصل. ُب اللقاء القادـ، جيب للتالميذ اف يقرأك .ٔ
جيب للتالميذ حفظ احملفوظات لصاحبو الذم ُب جانبو األمين  كُب اللقاء التايل، .ٕ

 كىكذا.
 

 المرحلة الثانية:
 :اخلطوة األكىل

 استعدل ادلدرس بطاقة احملفوظات. .ُ
اك كلمة اليت ٖتتها خط ليبحث مرادفها  ملةكاغَت  زلفوظات  على ل بطاقة ٖتتومك .ِ

 اك ضدىا )رؤيا اىل األمر ُب البطاقة(.
 .يأخذ بطاقة عشوائيا ٍب اإلجابة عليو التلميذ كاحدا فواحد .ّ
اذا كانت احملفوظات ليس ملكها كما ُب ادلرحلة التعليم األكىل، جيب على مالك  .ْ

 احملفوظات اف يعُت اجلواب ىل ىو صحيح اك خطاء. 
 اء فلو عقوبة.خط توال ميكن اإلجابة أك إجاب احملفوظات إذا كاف مالك .ٓ



ِّ 

 

 قوبة.إذا كانا رليب كمالك خاطيئُت فلهما ع .ٔ
 لكن إذا كانا رليب كمالك صحيحُت، فليس ذلما عقوبة. .ٕ

 :ىلثانىاخلطوة ا
 استعدل ادلدرس قطعة احملفوظات. .ُ
 كل احملفوظات يقطع اىل اثنُت اجزاء. .ِ
 كقبل التعليم، طلب ادلدرس التالميذ ليحملو احللوين ُب تعليم اللغة العربية. .ّ
 يذين.تلمتتكوف من ، كل اجملموعة رلموعاتيقسم التالميذ  .ْ
 احملفوظات. قطعة كاحدأخذت كل رلموعة  .ٓ
 زكاج احملفوظات ٍب يصلقها على السبورة. موعة تبحث عناجملكل  .ٔ
 مالك احملفوظات سأعطي احللول اىل تلك اجملموعة إذاكانت اجابتو صحيح. .ٕ
 كمالك احملفوظات سيأخذ احللول من تلك اجملموعة إذاكانت اجابتو خطيئة. .ٖ
 خطيئاف، فيعطى احللول اىل من الذل يستطيع اف جييب. كلكن اذاكانا من احدمها  .ٗ

 

بمدرسة  للتالميذ"المحفوظات" لترقية إتقان المفردات  استخدامفعالية : الفصل الرابع
 سعادة نظام اإلسالم الثانوية االهلية فجاالنجان كيدول ماران فرابالنجا

طلبات الضركرية، كأيضا فعالية يعٍت زلاكلة لتحقيق األىداؼ اليت ًب كضعها كفقا للمت 
البيانات، كالوسائل، كالوقت أك العمل من خالؿ أنشطة  استخداـ٘تشيا مع اخلطة، سواء ُب 

زلددة على حد سواء ادلادية كغَت ادلادية للحصوؿ على أقصى قدر من النتائج من الناحيتُت 
 .الكمية ك نوعي

الشيء الذم لو تأثَت أك  ي( تعريف فعالية ىKBBIاإلندكنيسية ) القاموس كفقا لكبَت 
عواقب كفعالة كنتائج ٖتقيق كصلاح األعماؿ التجارية أك العمل، ُب ىذه احلالة يتم ٖتقيق 



ّّ 

 

فعالية ميكن أف ينظر إليو من عدـ كجود أىداؼ تعليمية زلددة اليت ًب تنفيذىا. أسلوب 
 التعلم ىو فعالية إذا أعلنت أىداؼ تعليمية زلددة أكثر إصلازه.

  : الفعالية ُب ىذه الدراسة تشَت إىلمعايَتاما 
٘ على األقل من ٕٓميكن القوؿ التعلم لإلتقاف، كالتعلم ليكوف كامال اذا اكتسبت  .ُ

 .ُب ٖتسُت سلرجات التعلم َٔقيمة =  تالميذال
إذا أظهرت النتائج  تلميذكيقاؿ إف منوذج التعلم لتحسُت نتائج التعلم بشكل فعاؿ ال .ِ

ال يوجد فرؽ كبَت بُت الفهم األكيل مع فهم بعد التعلم  تلميذاإلحصائية لتعلم ال
 (.)اكتساب كبَتة

منوذج التعلم الفعاؿ ىو ما اذا كاف ميكن زيادة االىتماـ كالدافع بعد التعلم حيث  .ّ
أكثر ٛتاسا للدراسة أصعب كاحلصوؿ على نتائج تعليمية أفضل.  تالميذيصبح ال

 ّٕ.ُب شلتعة تالميذككذلك يتعلم ال

 للتالميذلًتقية إتقاف ادلفردات  فوظات""احمل استخداـفعالية ىذ البحث ىي اما ُب  
فيأتى بياهنا سعادة نظاـ اإلسالـ الثانوية االىلية فجاالصلاف كيدكؿ ماراف فرابالنجا، ٔتدرسة 

 .َب الباب الرابع

                                                 
ّٕ

 :http://ahmadmuhli.wordpress.com/2011/08/02/efektivitas-pembelajaran/, diakses tanggal يًتجم من:  

06 – 07 -2014. 


