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 الباب الثاني
طار النظرياال  

 الّدراسة السابقة .أ
كلية الًتبية كالتعليم اجلامعة اإلسالمية   خٌرجُت َبتالبحوث من قبل ذكف اذلشاـ من ادل -ُ

 على طريقة  القاعدة العربية َب األغنيةادلوضوع " ١ُُِعاـ  سناف كايل جاغا يبحث َب
كوسيلة حلفظ قواعد اللغة   ألغنيةعلى طريقة ازلور البحث ىو  ١"اإلسالمية آللقمانٌية عهدادل

اإلسالمية  عهدادل على طريقة القاعدة العربية َب و اليت األغنيةنتائج حبث َب حُت أف العربية١
ىذه الطريقة اليت  توظهر فعاليتآللقمانٌية يوجياكرتا تنص على أف تعلم قواعد اللغة العربية 

سبكنوا من حفظ قواعد اللغة العربية من خالؿ األغاٍل جيدا، كالطالب قادركف على فهم ما 
النص العريب١  َبف على تطبيق النظرية اليت ًب احلصوؿ عليها ك جيدا، كالطالب قادر  حفظوا

من البحوث  كتركز الدراسة على حفظ قواعد اللغة العربية باستخداـ األغنية١ شنكن االستنتاج
 1.اليت أجراىا ذكف اذلشاـ أف األغنية ىي إحدل الطرؽ لتسهيل قواعد احلفظ اللغة العربية

اجلامعة بكلية الًتبية كالتعليم   خٌرجُت َبتالبحوث من قبل رزقي أيو فضيلة من ادل -ِ
 ادلوضوع "دكر األغنية َب ١ َُِِعاـ  اإلسالمية سناف كايل جاغا الذم أجرل حبثا َب

ادلدرسة اإلسالمية  الرابع َب فصلال َب اع استيعاب الطالب على ادلفردات العربيةارتف
ادلفردات   استيعاب الطالب على"١ زلور حبثو ىو دكر األغنية َبِسلسابيال كالسيماف 

أف األغنية كاسًتاتيجية، كوسيلة لألغنية، أغنية كحافز،  حبثوحُت أف نتائج  العربية١ َب
على  ستيعابربسُت اال َب نتيجة أف األغنية ذلا دكر١ ك لتقوية احلفظ كحفظ األغنية دبثابة

زيادة على إتقاف ادلفردات١ كبالتايل فإنو  ادلفردات، ألنو كاف برنارلا ناجحا َب حفظ اليةفعٌ 
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الفصل الرابع  ربسُت إتقاف ادلفردات اللغة العربية َب شنكن استنتاج أف دكر األغنية َب
 2فعالة كفقا لألىداؼ ادلرجوة١ رتا َباوجياكي ِكالسيماف  سلسابيال 

، على الرغم من أف البحث قدـ ادلساكاة حوؿ كاتبةمن قبل ال لأجر  ذمال لبحثكا
استخداـ األغنية كلكن كاضعي الدراسة ركزت على استخداـ طريقة أغنية ادلفردات العربية 

 ١ادلفردات العربيةمذاكرة  ربسُت تعلم اللغة العربية، كخاصة َب ادلستخدمة َب

 وصف النظريال .ب
 تعريف فعالية تعليم اللغة العربّية- ١

، قاؿ ىدبة:   الفعاؿ، بالفتح: الكـر

 ًإذىا القـو ىىشُّو الفىعىاؿى تػىقىنػَّعىا #ضىريكب بًلىٍحيػىٍيًو عىلىى عىٍظًم زىٍكرًًه 

األعرايٌب: قاؿ الليث: كالفعاؿ اسم الفعل احلسن من اجلود كالكـر كحنوه، ابن 
كالفعاؿ فعل الواحد خاصة َب اخلَت كالشر١ يقاؿ: فالف كرَل الفعاؿ كفالف لئيم الفعاؿ، كقاؿ 
ادلربد: الفعاؿ يكوف َب ادلدح كالندـ، قاؿ: كىو سللص لفاعل كاحد، فإذا كاف من فاعلُت 

 3فهو ًفعاؿ
 فة لكلمةفعالية ىي اسم مستمد من تأثَت أساسي ذلا معٌت كتأثَت، كالتأثَت ىو ص

 )5االنطباع، ك العاقبةتأثَت، ك ( ، أم تأثَت4أف يكوف ذلا معٌت الفعاؿ "فعالة"
 :الوقت نفسو، فإف فعالية لديها شعور "الفعالية"١ فعالية ىي كَب 
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 انطباع(/شيء ال تنسى)تأثَت " "ال -1

 (ترباؽاؿ" )"فعٌ  -ِ

 العمل( )جهد ك "النجاح" -3

 )مةينظتال نفاذ" )حوايل القوانُت ك"ال -4

 :بعض تعريف أك فهم "الفعالية" كفقا للخرباء، ىي

(١ كيعرؼ كمقياس للنجاح فعالية ادلنظمة بوصفها قدرة ادلنظمة ِٗٗ:ُْٖٗج) ىود -ُ
على ربقيق احتياجاتو كىذا يعٍت أف ادلنظمة قادرة على ذبميع كتنظيم ادلوارد لتحقيق 

 األىداؼ١

فعالية ىي مقياس اليت تنص مدل ًب الوصوؿ إىل اذلدؼ )الكمية  ١(ُٖٔٗىدايت ) -ِ
 .كالنوعية كالوقت(١ حيث حققت نسبة أكرب من اذلدؼ، كفعالية أعلى منو

 6مشركع مشًتؾ ( فعالية ىي ربقيق األىداؼ ادلتفق عليها َبََِِجيبسوف ) -ّ
كقوع النتيجة ادلرجوة أك احلالة اليت تعرب عن  كبالتايل فإنو شنكن استنتاج أف فعالية ىي

الفعل  يتم تعريف كلمة الفعالة كما كقوع النتيجة ادلرجوة أك نتيجة َبادلقصودة١  نتيجةال
، ألنو من حيث األىداؼ كالنتائج ادلرجوة أك قاربو احد كل عمل فٌعاؿو ففيو معٌت فعالةالذم 

 ).نوعية ككمية(  نتيجة لإلجراءات اليت كصلت حىت إىل احلد األقصى
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 طريقة تعليم اللغة العربية -٢

 تعريف الطريقة فى تعليم اللغات العربية -أ
سنتلف تعريف طريقة التدريس باختالؼ ادلداخل كالرؤل الًتبوية، فمنهم من حددىا 

فأصحاب ١ كحصرىا َب إطار الدراسة ك ادلوضوع، منهم من نظر إليها بصورة أمشل ك أعم
يتبعها ادلدرس لتفهيم التالميذ أم درس من الدركس، َب  النوع األكؿ يرل أهنا الوسيلة اليت

أم مادة من ادلواد أك ىي اخلطة اليت يضعها ادلدرس لنفسو قبل أف يدخل فصل الدراسة، 
كاألخر زنصرىا على األساليب اليت  كيعمل على تنفيذىا َب ذلك الفصل بعد أف يدخل

ىذه األدناط من تعريف الطريقة  ١يتبعها ادلدرس َب توصيل ادلعلومات إىل أذىاف الطالب
حصرت كظيفة ادلدرس َب إلقاء ادلعلومات داخل الفصل دكف األنشطة كاجملاالت األخرل، 

 ١كهبذا جعلت الطالب متلقيا فقط
كأصحاب النوع الثاٌل يعتربىا شاملة للوسائل التعليمية اليت هبا تنفذ أىداؼ التعليم 

رة شاملة الختالؼ مجيع جوانب تعامل ادلدرس حيث نظركا إىل طريقة التدريس نظ١ كغايتو
كىذا ما نادت بو الًتبية احلديثة اليت ١ مع التلميذ كاحملتول لتحقيق النمو الشامل للتالميذ

ترل أف مهمة ادلدرس تقـو على التوجيو، كالتعريف باإلختيارات ادلمكنة كالبدائل الصحيحة 
 7 ١دلواجهة ادلوقف ادلشكل

العربية ىي اخلطة الشاملة اليت يستعُت هبا ادلدرس لتحقيق كطريقة تدريس اللغة 
كتتضمن الطريقة ما يتبعو ادلدرس من أساليب، كإجراءات، ١ األىداؼ ادلطلوبة من تعلم اللغة

كىناؾ كثَت من الطرائق اليت تعلم هبا اللغة ١ كما يستخدمو من مادة تعليمية ك كسائل معينة
يس من بُت تلك الطرائق طريقة مثلى تالئم كل الطالب األجنبية كمنها اللغة العربية، كل

                                                           
موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية١ ١ مالنق: مطبعة جامعة مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية بالكفاء ,أكريل حبر الدين7 

 ُّّ-ُِِص١ .َُُِ
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إذ لكل طريقة من طرائق تعليم اللغات األجنبية مزايا ١ كالبيئات كاألىداؼ كالظركؼ
كعلى ادلدرس أف يقـو بدراسة تلك الطرائق كالتمعن فيها كاختيار ما يناسب ادلوقف ١ كمآخذ

 ١التعليمي الذم رند نفسو فيو

 ريسأنواع طرائق التد -ب

فقد يرل بعض الًتبويُت تصنيفها على ١ ىناؾ عدة طرائق لتصنيف طرائق التدريس
 :أسس اىتمامها بنشاط التلميذ كما يلي

 مثل طريقة حل ادلشكالت:  طرائق تركز كليا على نشاط التلميذ( أ

 مثل طريقة ادلناقشة أك احلوار:  طرائق ال تركز على نشاط التلميذ( ب

 :التدريس كفقا لنوع التعلم كعدد التالميذ كما يلي كيرل بعض تصنيف طرائق

 ١مثل طرؽ كحل ادلشكالت كادلناقشة أك احلوار:  طرائق التدريس اجلماعي( أ

 ١ مثل التعليم باحلاسوب اآليل:  طرائق التدريس الفردم( ب

كما أنو شنكن تصنيف طرائق التدريس كفقا لنمط االحتكاؾ بُت ادلدرس كالطالب 
 : إىل ما يلي

يرل فيها ادلدرس طالبو كيتعامل معهم كجها لوجو، :  طرائق تدريس مباشرة (أ
 ١كذلك مثل اإللقاء كادلناقشة كالدركس العملية
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ال يرل فيها ادلدرس طالبو، حيث يتم التدريس :  طرائق تدريس غَت مباشرة( ب
ن طرائق برامج مثال عن طريق الدائرة التليفزيونية ادلعلقة أك ادلفتوحة، كما َب التعليم ع

 ١ التلفزيوف ادلعتادة أك أشرطة الفيديو

طرائق التدريس العامة، كسوؼ يتم إلقاء بعض الضوء على ثالث طرائق عامة ( ج
أكثر شيوعا َب تدريس اجملاالت أك التخصصات ادلختلفة، كىي طرائق احملاضرة أك اإللقاء، 

 علميكطريقة ادلناقشة أك احلوار، كطريقة العرض أك البياف ال

طرائق التدريس اخلاصة، كسوؼ يتم إلقاء بعض الضوء عن بعض طرائق أكثر ( د
شيوعا َب تعليم اللغة العربية، كىي طريقة القوائد كالًتمجة، كالطريقة الطبيعية، كالطريقة 
ادلباشرة، كالطريقة القراءة، كالطريقة السمعية الشفهية، كالطريقة التواصلية االتصالية، كالطريقة 

 8.تقائيةاالن

 طرق تعليم اللغة العربيةمن  األغنية – ٣

األغنية َب القاموس العاـ للغة اإلندكنسية الذم أعده مركز اللغة َب كزارة التعليم 
 إحدل تعترب فادلوسيقي ١9لديها معٌت كاسعة الذم اإليقاع َب احملادثة كاألغنية كالقراءة

 داللة إىل باإلضافة ألواهنا، ك ادلعاٍل ظالؿ عن للتعتبَت اللغة سبلكها اليت ادلرىفة الوسائل
 إىل نظرنا إذا قياسها شنكن اللغة ُب ادلوسيقية اإلمكانيات ىذه ك .اللغوية الًتاكيب ك األلفاظ
 من رلموعة منها صوت لكل األصوات، من رلموعة من تتكوف فاللغة١ للغة الصوٌب الًتكيب

 علو كالدرجة ، (loudness) احلدة:  أساسية مصطلحات أربعة ُب حصرىا شنكن الصفات
 أك(tlmber)  ادلزاج ،(duration) الصوت نطق يستغرقو الذم الزمٌت ادلدل ك ،(Pitch) النغمة
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 دبوسيقي يسمى أف شنكن ما تكوف اليت ىي للغة الصوتية الصفات ىذه١  (quality)الكيفية
 10.الكالـ

 كيفية ك تارسنية حقبة لكل سلتصرا توصيفا ادلصغرة الصورة تقدـ مثال ادلوسيقي، ُب
 ُب حقا ال بشرحو التعليمية العلمية تتوسع ما ىو ك١ األخرل ادلوسيقية باحلقب ارتباطها

األغنية ىي جزء من ألعاب  ١11حقبة كل عن التفاصيل من ادلزيد تقدَل طريق عن ادلقرر
يشعركف ١ 12رًل األغنية، خصة على اإليقاع مسركر ىو األنشطة ادلسركرة جدات١ األكالد

األغنية  13 األكالد بادلسركر ُب عملية التعلم حىت زنتاجوف الوسائل التعليمة منهم باألغنية١
 .١اإلنسجاـ من ارتفاع الصوت كاخنفاضها ةمن لغة حلن صوت، ىي شكل ةىي شكل

١ اللغة العادية تبٍت الطفل الصعوبة لفهم ادلعٌت١ الطفل يستعيب ادلفردات بلغة اللحن
اللحن يبٍت الطفل َب البيئة ادلسركرة، كاحلزينة، كاذلمة كىلم جرا من دكف فهم كلكن لغة 

َب حُت الطفل ربت مخس سنوات، يسمع كيضحك األب ك األـ يغٍت األغنية  ١ادلعٌت
فصار قبل اف يعرؼ لغة ١ عند ما ذالك يستغرؽ َب النـو بعد أف غنت أمو األغنية١ بالسركر

 لحن١الكلمة، فاألكؿ قد عرؼ لغة ال
ٍب ١ سركر ااٌل إذا النغم صعبااألغنية بادل وفمن ادلراىق، ىم زنبوف األغنية، فهم يغني

شعره، كتعلم اف ربدث الكلمة  ظيطلبوف اآلباء أك غَتىم ألف يعلمهم تلك األغاٍل مع حف
كلها جزء من دنيا األكالد َب كقت الصغَت١ ككذالك َب ١ َب شعره، كيعرض متباىيا باألغنية

الناس زنب الصوت اجلميل، كالناس سيحبوف حلن الصوت اليت ربمل االنسجاـ  فطرتو،

                                                           
10

 ١َُ ص١ُٖٗٔ١ السالـ دار:القاىرة١ أبوللو شعراء عند الشعر موسيقي١ البحركام سيد   
11

 ١ُٖ ص١ ١َُِِ العبيكاف مكتبة: الرياض١ التعليمية الوسائل تصميم١ زلمد رلاب اإلماـ 

 
12
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Pustaka Syahida. 2008.  .H. 35 
13

  Agoes Soejanto. Psikologi Perkembangan. Jakarta : PT Rineka Cipta. 2005. H. 15 
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ٍب شكل االنسجاـ ١  اجلميل، حىت يسمعها مرتاح من تسمعها مهُت، حىت ال مرتاح لتسمع
  .14ككذالك ىم يعرفوف األغنية ١اجلميل تسمع، كتقليد كانتشارا

 ىي : االندكنيسية العريب إىلمن النظارية من األغنية اليت سبكن أف تقرض األغنية 
 الدعوة كايل سوغو -أ 

ىم يتبعوف احلالة، ك ذبميلوف العادة ك  ١عربة فوؽ العادة ىي سونغو كايل الدعوة
ك باألسلوب ذلك، ىم يستعملوف  يهتموف الطبيعية األخرل بالصرب، ك الصمود ك التنبيو١

الواجبات الدينية حبصوؿ جيدا١ك األسباب حصوذلم ُب عملية الدينية ىي أخالؽ الكرشنة، ك 
دنا ( اإلسالـ ىم يدخلوف)ال يعٌذىم من العادة  كالطبيعية جيدة، كطلق اللساف، ك الصرب،  

 ١كترعرع

 منسوخةكن سب ال ك ألجياؿب اليت كانت ليداالعادات كالتق سونغو أف فهم كايلي
ك األسلوب  انتشار اإلسالـ رباليت زب كتب التاريخ كرؽ منأ احلوار١ب تناقض أك ،باجملادلة

 األنشطةُب  كمن بُت الطرؽ١ ذلك غَتك  ماليو، ادلنطقة، ةندكنيسياإلُب  الداعي السابقة
 اجلميلة  األشكاؿ الفنيةب وف السكافستخدمي مى الدعوة

 بعض الكلمات تغيَت ك اإلسالـ يملتعال عناصرالداعي ب، يدخلوف الفن ُب شكل
 اإلرثك كالرقص الغناء، ال يزاؿ اآلف حىت١ بسهولة يةالدين يةيملتعباليتم ك كلمات( ) كاجلمل

فهم  الصرب، مع عايل١ال التصوؼ ك اإلخالصب يعاالديستعملوف  ألف، ي السابقةعاالد
 ؤفكمل ىم يغيَتكف، باخلطوة١ الركيداب وفالذم يتبع، توت كرم ىنداياٌل زنتاجوف بطريقة

سبحانو  اهلل إىل النهج كالتوجيو العقيدة اليت ربتوم على لةمجلا ك العباراتب سكافال الغناء
 15اإلسالمية١الًتبية األخالقية كتعاىل ك 
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 الفلكورم -ب 

١ مشافهة األجياؿ تنافلتو ك زلدد مبدع لو يعرؼ مل الذم١ الفلكورم األدب إف 
 قد١ أنواعها ك مضموهنا حبسب ىي ك لألطفاؿ تقدـ اليت األديبة األشكاؿ من أخر شكل

 أذف تتلقها ك أطفاذلا األـ هبا هتدىد اليت األغاٍل فبعض١ متعددة عمرية فئات تناسب
 رمزيا ذبسيدا تعد اليت اخلرافية القصص ك١ الفلكور من ىي معناىا يدرؾ أف قبل الرضيع

 ك١ الفلكورم األدب أشكاؿ من أخر شكل ىي أخر إىل رلتمع من ادلتوارثة الثقافية للقيم
 من ربملو دبا ك حولنا من للعامل تفسَتات من تقدمو دبا األدب ىذا إىل األساطَت تنتمي
 دبا األدب ىذا إىل األسطورية األبطاؿ قصص كتنضم١ معرفية ك كجودية ك عقدية أسئلة

 السَت رلتمعاتنا َب يشابو ما ىو ك األبطاؿ، ىؤالء إليها ينتمي اليت اجملتمعات قيم من ذبسده
 ١16الشعبية

 لتعليم األطفاؿ غنيةمعٌت ك كظيفة األ -أ

يل األطفاؿ من شأنو أف يغٍت مع كل ما قدمو من السلوؾ، فإف السؤاؿ ادلطركح شن  
ما ىو بالضبط كظيفة كمعٌت األغاٍل بالنسبة ذلم؟ ىا ىو معٌت ك كظيفة األنشطة الغناء 

 :لألطفاؿ
 أ( التعليم العاطفي
 ىتب( التعليم احلركي
 ج(  تنمية اخلياؿ

 اإلعتماد على النفسد( 
 ق( تطوير ادلهارات اللغوية

 ك( تطوير القوة الفكرية
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 ز( تطوير الثركة الركحية
 17.القيم األخالقيةب( تطوير التعليم ح

 :تعليم اللغة العربية، من بُت أمور أخرل الغرض من استخداـ األغنية َب

 باللغة العربية ذلجةك  على األصوات، كاإليقاء، ل ك اإلحساستشجيع الطف أ(
 اللغة العربية ب( القطار نطق العبارة بسيطة َب

  األغنيةج( تدريب على استخداـ ادلفردات العربية اليت ىي َب
 .د( تطوير ألعاب مع األصوات

 ةق( تطوير ألعاب مع مظاىرة األغني
 السؤاؿ أك األمركلمة ك  التعريف باألحرؼك( 

 :غنية لغرضاألانب ذلك، شنكن أف تستخدـ أيضا جب
 غنيةاألوصل بُت األنشطة كاألشياء من خالؿ الشعر أك الأ( 

 صوات العربيةاألب اعيب( است
 اإليقاءبساس احلج( تطوير 

 18د( حفظ ادلفردات
 : لألكالد ادلوسيقي الذكاء

 ادلتعلمُت مناقشة ك التعليمية، لألغاٍل استخداـ (2

 .ادلوسيقية خلفية مع  التدريس  (1

 .اإليقاع ك ادلوسيقي خالؿ من األفكار ذبسيد (3
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 االنفعاالت عن تعرب موسيقية احلاف ذبميع (4

 19.األفكار إلظهار األلواف استخداـ ك اخلياؿ توجيو (5

 غنية لألطفاؿاألتعليم  -ب

على تعليم أغنية لألطفاؿ بشكل جيد، ٍب رنب  اكوف قادر ينبغي على ادلدرس أف ي
 :على ادلدرس إعداد كإيالء اإلىتماـ لثالثة أشياء

 أ( اإلستعداد ادلادم
 عاطفي ب( استعداد

 20احلالة ادلناسبة ج(

 : منهم األغنية، بالطريقة ادلفردات عن ادلثاؿ بالتايل، ك

 اليد من ادلفردات معرفة -8

 اَْلَيد  
افً  يلٍ  ييٍسرىل ك شنيٌٍتى :  يىدى  

أىصىاًبعى  مخىٍسي  يىدو  كيل   ُبٍ    

ـي،:  ًىيى  ا ، اىٍلويٍسطىى، السَّباىبىةي، اىاًلبٍػهى 21اىخٍلًٍنصىاري  اىٍلًبٍنصىاري  

 
 ادلفردات:

ـي  : Tangan/ 2 Tangan يىدىافً /  يىده  ا  : Jempol   اىاًلبٍػهى
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 : Telunjuk  السَّباىبىةي    : Kanan  شنيٌٍتى  

 : Jari Tengah   اىٍلويٍسطىى   : Kiri  ييٍسرىل 

 : Jari Manis  اىٍلًبٍنصىاري   : Jari 5   أىصىاًبعى  مخىٍسي 

 :kelingking اىخٍلًٍنصىاري     

 احليوانات عن ادلفردات معرفة -2

يْ َقة   اْلَحيَ َوانَات    َحد 

 احلىيىوافٍ  تيشىاًىدي  ًإٍخوىافٍ  حىيَّ  حىيَّ 

يػىوىافٍ  احلٍىًديٍػقىةٍ  ُبٍ   xِ فػىٍرحىافٍ  قػىٍلبػينىا صىارى  حى

 ديب   كى  ًفٍيله  كى  أىسىدٍ  كىافى  ىينىاؾى 

 زىرىافىةٍ  كىرٍكىدَّفٍ  غىزىؿٍ  كىافى  ىينىاؾى 

 ًحصىافٍ  كى  أىٍرنىبٍ  كى   سيلىٍحفىاةه  ىينىاؾى 

 22مجىىلٍ  كى  سبٍسىاحٍ  كى  ديلىف ٍُتى  ىينىاؾى 

   ادلفردات :

 jerapah :   زىرىافىةه     ayo:     حىيَّ 

ًديٍػقىةي    kura-kura :  سيلىٍحفىاةه   kebun binatang : احلٍىيػىوىانىاتً  حى

يػىوىافه    kelinci  :   أىٍرنىبه    hewan:     حى

  kuda:   ًحصىافه     riang :   فػىٍرحىافه  

  lumba-lumba :   ديلىف ٍُتى     singa :    أىسىده  

 buaya : سبٍسىاحه      gajah :     ًفٍيله  

  rusa :   غىزىؿه     beruang :    ديب   
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 unta :   مجىىله    badak :   كىرٍكىدَّفه 

 

 اٍلمىسىاء ُبٍ  لًلصًَّب   األيـ   تػىٍرنًٍيمىةي  ادلفردات عن معرفة -0

  تَ ْرن ْيَمة   األ م   ل لصَّب ي   ف يْ  اْلَمَساء
ا اٍلًفرىاشى  ًإفَّ  ـي  ًفٍيوً    النَّاًعمى  دىاًئمنا تػىنىا

ًبٍيبٍ  يىا ًلىٍ   اىًمنىا ًلىٍ  اىًمنىا ًلىٍ    سىاًلمىا حى

 التػَّعىبي  كى  اٍلعىنىاءي  مىٍعوي     اٍحتىجىبٍ  كى  النػَّهىاري  رىاحى 

 اىًمنىا ًلىٍ  اىًمنىا ًلىٍ    اقػٍتػىرىبٍ  ًبأٍلىٍمنً  اللٍَّيلي  كى 

 الصَّمىدٍ  مىٍوالىنىا ًحٍفظً  ُبٍ    اٍلغىرىدٍ  عىصىاًفيػٍري  بىاتىتٍ 

 اىًمنىا ًِحىاهي  ُبٍ  ًلىٍ   أىحىدٍ  عىنٍ  يػىٍغفيلي  لىٍيسى  مىنٍ 

 كىدىرٍ  أىكٍ  ضىٍيمو  كيل   ًمنٍ   السَّحىرٍ  حىىتَّ  اىًمننا ًلىٍ 

 23اىًمنىا ًِحىاهي  ُبٍ  ًلىٍ   اٍلبىشىرٍ  بىارًل ًِحىى ُبٍ  ًلىٍ 
 

١ لغة اللحن أك النغم ىي كاللغة األكىل اليت ربمل الدكر َب انطباع الشخصية األفراد
 ١24ادلدرس الستخدامها لطالب َب تعليم اللغة العربيةينبغي 

 تعليم اللغة العربية ىف تعريف المفردات -٤ 

، الثانية بالنسبة لألطفاؿ معٌت اللغة َب األجنبيةتعليم اللغات َب رباء اخلقد سنتلف 
أىداؼ تعليميها١ كمع ذلك فإهنم يتفقوف على أف تعلم ادلفردات مطلب أساسي من  كَب

قد يرل البعض أف يعلم ادلدرس معٌت كلمة . كشرط من شركط إجابتهااللغات مطالب تعلم 
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كالبعض األخر قد يظن أف ١ عربية يعٍت قدرتو على ترمجتها إىل لغتو القومية  كإرناد مقابل ذلا
ككال الرأيُت غَت ١ ية يعٍت قدرتو على ربديد معناىا َب ادلعاجم العربيةتعلم الكلمة العرب

 25صحيح١
ليست القضية َب تعليم ادلفردات أف يتعلم الطالب نطق حركفها فحسب، أك فهم 
معاىا مستقلة فقط، أك معرفة طريقة االشتقاؽ منها، أك رلرد كصفها َب تركيب لغوم 

فردات ىو أف يكوف الطالب قادرا على ىذا كلو إف معيار الكفاءة َب تعليم ادل١ صحيح
باإلضافة إىل شيء اخر ال يقاؿ عن ىذا كلو أذنية، أال كىو قدرتو على أف يستخدـ الكلمة 

ماذا رندم لو حفظ الطالب عددا من الكلمات اليت ال يعرؼ  ١ ادلناسبة َب ادلكاف ادلناسب
 كيف يستخدمها؟

ية كلغة ثانية َب ضوء عدد الكلمات اليت إف زلاكلة تقوَل برنامج َب تعليم العرب
إف ١ حفظها الطالب يعترب عمال غَت علمي بل كمضيعا للوقت كاجلهد، ك الطائل ربتو

ادلعيار احلقيقي لتقوَل ىذا الربنامج شنكن َب عدد ادلواقف اليت يستطيع الطالب اإلتصاؿ منها 
 26.يع استخدامها بكفاءةبالعربية، كعدد األدناط كالًتاكيب اليت يسيطر عليها كيستط

 ادلفردات أنواع١  ُ 

 :  أنواع كاجبات ككظائفها، كىو على النحو التايلإىل  رشدم أِحد الطاعمة ادلفردات يقسم

 لكفاءة اللغويةا لتوزيع ادلفردات سياق ) ُ

 ))القراءة من الناسسواء كاف اللغة الشفهية )االستماع( الشيء  أ( ادلفردات لفهم

احملادثات ربتاج إىل استخداـ ادلفردات ادلناسبة، سواء  للتكٌلم١ َبب( ادلفردات 
 (١ةيزلادثات غَت رمسية )عادية( كغَت الرمسية )موقف
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ادلناسبة حىت ال  ج( ادلفردات للكتابة١ تطلب الكتابة إىل اختيار ادلفردات اجليدة ك
ل كتابة يساء تفسَتىا من قبل القارئ١ كىذا يشمل على الكتابة غَت الرمسية مث

، مثل كتابة الكتب كاجملالت ةاليومية، كجدكؿ األعماؿ اليومية كغَتىا، ككذلك الرمسي
 .كالصحف كغَت ذلك

١ إف ادلفردات من ىذا النوع تتكوف من ادلفردات السياقية اليت تملةد( ادلفردات احمل
 شنكن تفسَتىا كفقا لسياؽ البحث، كادلفردات التحليلية كىي ادلفردات اليت شنكن

ربليلها على أساس خصائص ربويل الكلمات كبالتايل شنكن أف تضٌيق كتوٌسع 
 .معناىا

 توزيع ادلفردات كفقا دلعانيها ) ِ

أ( الكلمات األساسٌية١ ادلفردات ىي األساسية اليت تشكل كتابة لتكوف صاحلة، 
 .كعلى سبيل ادلثاؿ االسم، الفعل، كغَت ذلك

يت تربط كتوحد ادلفردات كاجلملة حىت ١ ىذه الكلمات الوظيفةب( الكلمات ال
الكتابة١ كعلى سبيل ادلثاؿ حرؼ اجلر، أدكات االستفهاـ،  تشكل التعرض اجليد َب

 .كغَت ذلك

، اقف كحدىتكن أف سب ج( الكلمات اجملتمعة١ ىذه ادلفردات ىي ادلفردات اليت ال
اؿ، كلمة كلكن رنمع دائما مع كلمات أخرل لتشكيل معاف سلتلفة١ كعلى سبيل ادلث

الوقت  كَب " فمعناه "احلٌب"١"رغب َب "رغب" عندما يتم اجلمع مع حرؼ َب
 ."أف يتحوؿ إىل معٌت "الكراىة "عن" أم "رغب عن"عن نفسو، عندما تليها حرؼ 

 توزيع ادلفردات كفق اخلصائص الكلمات ) ّ
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 .ذلاأك رلموعة كاسعة من رلا ءكىي الكلمة اليت تشَت إىل شي ١أ( الكلمات العامة

ب( الكلمات اخلاصة١ كىذه ادلفردات ىي مجع الكلمات اليت شنكن نقلها إىل معٌت 
 .زلدد

 توزيع ادلفردات كفق استخدامها ) ْ

 ، كىي ادلفردات اليت يتم استخدامها على نطاؽ كاسع عموما َبشهورةأ( ادلفردات ادل
رلموعة متنوعة من اخلطابات كزلادثة  كالكتابة أك مسعت كادلعركؼ من خالؿ 

 ١القراءات ادلختلفة

واحد فقط ال، كىي ادلفردات اليت تكوف مفردات للشخص صوصيةب( ادلفردات اخل
كىو نادر على استخدامها١ ىذه ادلفردات تعرؼ من خالؿ الكتاب ادلطبوع الذم 

 ١كراؽ أك حبث علميكتابة أ  تكوف ادلراجع عادة َب

 صيغة ادلفردات العربٌية .ِ

 ( ادلفردات اليت سبكن تغيَتىاُ) اللغة العربٌية تنقسم إىل قسمُت: صيغة ادلفردات َب
ادلعٌت كلو كاف   )مشتق( يعٍت الكلمة اليت تأخذ من الكلمة األخرل كىناؾ العالقة بينهما َب

رسم، كتب، حكم  لفظ من مشتقةىي لفظو متغٌَت ادلثاؿ كلمة "مرسم، مكتوب، كحاكم" ك 
ادلفردات بدكف تغيَت)جامد( يعٍت ادلفردات اليت من البداية أف تكوف ذلا  (١ِ )كما اشبو ذلك

صيغة كليس مأخوذة من كلمة أخرل، على سبيل ادلثاؿ كلمة جاموس، شجر، مشس كما 
بل غٌَت أيضا أشبو ذلك١ الكلمات اليت متغٌَتات صيغتها )مشتق( مل تتغَت صيغتها فحسب، 

مفتوح، الكلمة األكىل معناىا أك الفاتح كأٌما  معناىا كفهمها، على سبيل ادلثاؿ، كلمة فاتح ك
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الكلمة الثانية تعٍت مفتوحة أك اليت تقهر١ الطريقة لتشكيل الكلمتُت )إسم الفاعل كإسم 
  .مفعوؿ –من فعل ثالثي اجملٌرد على كزف فاعل  افصنفلتُت تادلفعوؿ( ال

)ثالثي مزيد( فصيغة اسم الفاعل  اليت تأٌب من فعل أكثر من ثالثة أحرؼ الكلمة
احلرؼ قبل األخر السم الفاعل كحركة  َب) ً (   كاسم ادلفعوؿ قد فٌرؽ بينهما حبركة الكسرة

سم ادلفعوؿ، مثل كلمة "مطالب" فػ "ميطىاًلب" السم الفاعل ك"ميطىالىب" ( إل) ى  الفتحة
أك الطريقة تشكيلها من خالؿ فعل ادلضارع بتغيَت احلرؼ األٌكؿ السم ادلفعوؿ١ األسلوب 

نص على شكل األٌكؿ أك  )حرؼ ادلضارعة( حبرؼ ادليم )ـ(١ لتعيُت القراءة الصحيحة َب
 : الثٌاٍل، سياؽ اجلملة اليت تصبح موازنة فيها،  على سبيل ادلثاؿ

 ( حنن مطالىبوف أف ندرس جبد أ

 األسػتاذ جبد( حنن مطالًبوف أف يدرسنا  ب

اجلملة األكىل  من سياؽ ىاتُت اجلملتُت شنكن التحديد أف الكلمة اليت ربتها خط َب
ىي اسم ادلفعوؿ دبعٌت ادلطلوبة، لذلك ينبغي أف تقرأ ميطىالىبه ألف معناىا يطلب علينا أف 

اجلملة الثانية ىي اسم الفاعل دبعٌت  نتعٌلم بكٌل جهد١ أما الكلمة اليت ربتها خط َب
 .طالب، فيقرأ ميطىاًلبه ألف معناىا إننا نطالب على كٌل ادلدرسُت أف يدٌرسونا بشكل جيدي

 دراسة ادلفردات .ّ

قاؿ أِحد جناف أسف الٌدين، إف تعليم ادلفردات ىو عملية إيصاؿ ادلواد التعليمية 
تعلم اللغة العربٌية١  تعليم اللغة العربية الذم  كىي الكلمة أك رلموعة ادلفردات كعنصر َب

  .مؤسسة التعليم رنب أف تتبعها تدريس أدناط اجلملة ادلناسبة عقد َب



24 
 

تعليم ادلفردات ىناؾ العديد من األشياء اليت رنب  فندم َبأد ارأم أِحد فؤ  َب 
 : مراعاهتا، كىي كما يلي

تدرس ادلفردات كموضوع مستقل كلكن أ( تعليم ادلفردات ال تقف كحدىا١ ال ينبغي أف  
 .يرتبط مع تعليم ادلطالعة كاإلستماع كاإلنشاء كاحملادثة

تعليم ادلفردات ينبغي أف تقتصر كفقا دبعٌت سياؽ اجلملة، ألف الكلمة  ادلعٌت١ َب ديدب( رب 
الواحدة ذلا عدة معاف١ بالنسبة للمبتدئ، رنب أف يدرس ادلعٌت كفقا للسياؽ من أجل عدـ 

ادلتوٌسط، فيتطٌور تفسَت ادلعٌت خبزينة العلـو  ليق االىتماـ كتذكر ادلتعٌلمُت١ كأما للمستو تفر 
 .27كطريقة التفكَت الواسعة عن معٌت الكلمة ادلقصودة

يعلم ادلدرس  ينبغي يتربديد القدر ادلناسب من ادلفردات ال القدرة: يتفاكت اخلرباء َبج( 
/ َََُبرنامج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل١ فيعضهم يقًتح من َبلطالبو 

كلمة للمستول ادلتوسط١ كمن   ََُٓ/َََُكلمة للمستول اإلبتدئي١ كمن   َٕٓ
أف ىذا البعض متأثرا بالرأم القائل بأف تعليم  اللمستول ادلتقدـ١ كيبدك  َََِ/ََُٓ

بتدائية كاؼ ألف يكوف لديهم قاموسا ُب ادلرحلة اإل كلمة َب  ََِٓ/َََِاألطفاؿ من 
دبتطلبات احلياة١ على شريطة أف يتعلموا مهارتُت أساسيتُت : أكذلما تركيب الكلمات، 

 28كثانيهما كيفية استخداـ القاموس١
اللغة  ١ال شنكن أف يفهم الطالب بعض ادلفردات َب الكلمة سياؽ ادلفردات َب كوف(د

أف يدرس  على الطالباجلملة١ رنب  َبيفية استخدامها األجنبية )العربٌية( دكف معرفة ك
 .همجب فهمزنالسياؽ حىت ال  ادلفردات مثل ىذا َب
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تدريس ادلفردات١ تعليم ادلفردات بطريق ترمجة الكلمات إىل لغة األـ ىو  ( الًتمجة َبق 
على بعض العيوب١ ىذه العيوب قد تقلل سرعة ادلتعٌلمُت عند  لأسهل الطريقة، كلكنو زنتو 

، الطالب تلك األشياء اليت يفهمها بالًتمجة أمامهمالعبارة عندما كاجو مع  استخدامها َب
ادلعتدلة ترمجة الصحيحة تذكر ادلتعٌلمُت، كليس كل ادلفردات من لغة أجنبية ذلا  كضعف َب

أك  ةتعليم ادلفردات، كتستخدـ للكلمات ذبريدي َب بلغة األـ١ كلذلك، الًتمجة ىي كسيلة
 .الكلمات الصعبة دلعرفة معناىا

كما يلي، سبكن تعليم اللغة العربية كاللغة األجنبية إف كاف الطالب ١ الئحة ادلفردات( ك 
 29زنفظوف ادلفردات العربية١ فتعلمهم شنكن بطريقة الًتمجة باللغة اليت تستخدامها الطالب

 ات َب تدريس ادلفردات١ اإلسًتاجيْ

الغرض من تعلم ادلفردات ىنا تعلم ادلفردات اليت هتداؼ من الطالب على استيعاب 
ادلفردات كالقدرة على الًتمجة كالتحدث هبا حىت يصبح الطالب قادرين على استخدامها  
١ كتابة ك شفويا١ َب تعلم ادلفردات، ادلدرس رنب من اعداد ادلفردات ادلناسبة للمتعلمُت

 30 كلذالك، رنب للمعلمُت اسًتاجيات َب تعليم لطالبو كمعايَت كاضحة١

 أساس اختيار ادلفردات. ۵

اللغة كم كبَت تعطيك نفسها، كعليك أف زبتار كتنتقي منها١ فما أساس أختيار 
برنامج لتعليم العربية للنطقُت بلغات أخرل؟ ىناؾ رلموعة من األسس نذكر  ادلفردات َب

 انتشارا:فيما يلي أكثرىا١ 
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 التواتر : تفضل الكلمة شائعة االستخداـ على غَتىا، مادمت متفقة معها َب -ُ
بينت معدؿ  ادلعٌت١ كتستشار فيها قوئم ادلفردات اليت أجرت حصرا للكلمات ادلستعملة ك

 .تكرار كل منها
أكثر من بلد عريب على تلك  التوزع أك ادلدل : تفضل الكلمة اليت تستخدـ َب -ِ

 لكبلد كاحد١ لذا بلد كاحد١ قد تكوف الكلمة ذا التكرار ادلرتفع ينحصر َب َبجد اليت تو 
يفضل أف زبتار الكلمة اليت تلتقي معظم البالد العربية على استخدامها١ كمن ادلصادر اليت 

ىذا، )معجم الرصيد اللغوم للطفل العريب( ١ كالذم أعدتو ادلنظمة العربية للًتبية  تفيذ َب
إعداده١ كيضم الكلمات  علـو بتونس١ كالذم كاف للكاتب شرؼ االشًتاؾ َبكالثقافة كال

سلتلف الدكؿ العربية موزعة حسب شيوعها أك  اليت كردت على السنة األطفاؿ العرب َب
 تواترىا كحسب توزعها أك مدىا١

متناكؿ الفرد رندىا حُت يطلبها١ كاليت  ادلتاحية : تفضل الكلمة اليت تكوف َب -ّ
رلاالت  معٌت زلددا١ كيقاس ىذا بسؤاؿ الناس عن الكلمات اليت يستخدموهنا َبتؤدم لو 

 .معينة
األلفة : تفضل الكلمة اليت تكوف مألوفة عند األفراد على الكلمة ادلهجورة نادرة  -ْ

 .ادلعٌت متفقُت َب االستخداـ١ فكلمة )مشس( تفضل بال شك على كلمة )ذكاء( كإف كانا
كقت كاحد على تلك اليت  الكلمة اليت تغطي عدة رلاالت َبالشموؿ : تفضل  -ٓ

رأينا من كلمة )منزؿ( ١ كإف كانت  ال زبدـ إال رلاالت زلدكدة١ فكلمة )بيت( أفضل َب
ادلستويات ادلبتدئة خاصة١ إف كلمة  بينهما فركؽ دقيقة١ إال إهنا فركؽ ال هتم الدارس َب

ىذه االستخدامات : بيتنا، بيت اهلل ،  َب)بيت( تغطي عددا أكرب من اجملاالت١ كلننظر 
 ببيت القصيد١ ك بيت اإلبرة )البوصلة(، بيت العنكبوت،

األذنية : تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند الدارس على تلك الكلمة  -ٔ
 العامة اليت قد ال زنتاجها أك زنتاجها قليال١
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ادلنطق يفضل تعليم الدارس  العركبة : تفضل الكلمة العربية على غَتىا١ كهبذا  -ٕ
كلمة )اذلاتف( بدال من التليفوف١ ك)ادلذياع( بدال من الراديو١ كاحلاسب األيل أك احلاسوب 
أك الرتاب بدال من الكومبيوتر١ فإذا مل توجد كلمة عربية تفضل الكلمة ادلعربة١ مثل : التلفاز 

ة، على أف تكتب يالعرب ذلا َب على التليفزيوف، كأخَتا تأٌب الكلمة األجنبية اليت ال مقابل
 31بالطبع باحلركؼ العريب مثل )فيديو(

 االختبار المفردات فى تعليم اللغة العربية -۵

لقياس قدرة اجملموعة من ١ ادلفردات، كتعدد معناىا ىي ثركة الكلمات َب لغة ما
يستخداـ اإلختبار ١ ادلفردات َب أعلى استيعاب ادلفردات للطالب، فيستخدـ اإلختبار

لقياس القدرة الفهم ادلعٌت الكلمات، كجبانب ذلك يستخداـ أيضا لفهم النص َب اللغة 
 32.العربية

ىنا ىو األسلوب الذم شنكن استخدامو من قبل ادلدرسُت لشرح معٌت ادلفردات، 
١ كشنكن أيضا أف تستخداـ لقياس قدرة الطالب َب التمكن من معاٍل ادلفردات العربية

 :للمفردات اليت كثَتا، بينها الختبار أساسا

ادلثاؿ حينما يدؿ ادلدرس على ادلرسم مع ذكر كلمة ١ داٌؿ على ادلقصود كما داٌؿ األصليٌ  -أ
 "مرسم"

كما يتظاىر ادلدرس َب كلمة ١ التظاىر، داٌؿ ادلدرس ادلعٌت ادلفردات اليت تعلم بادلتظاىر -ب
 "أكل"

 فادلرادؼ "جلس" ادلرادؼ، أعطى ادلدرس ادلرادؼ ادلثاؿ قعد -ج
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 ادلثاؿ "قصَت" فالضد "طويل"١ الضد، أعطى ادلدرس الضد ادلفردات -د
رابطة ادلعٌت، أعطى ادلدرس رابطة ادلعٌت باألذكر الكلمات طالب، مدرس ك غَت ذلك  -ق

 33حىت يفكر الطالب اف سيتوجو إىل معٌت الواحد ىو عن ادلدرسة
 .ذكر كلمة كفقا للصورة ادلعرضة  -ك
 إكماؿ عبارة أك مجلة باستخداـ اللفظ  يريد شرحو كفقا للسياؽ -ز
 ذكر تعريف الكلمة -ح
 ادالؿ نوع االشتقاؽ -ط
 ايضاح العلقة بُت ادلفردات ك ادلعٌت ادلقصودة -م
 التفسَت اللفظ -ؾ
 الًتمجة -ؿ
 تقدَل شكل الكلمات من شكل عشوائية -ـ
 ١34استخداـ الكلمات ُب تكميل اجلملة -ف
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