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  الباب الثانى

  تعليم المفرداتفى  مفهوم طريقة التدريب

  

 مفهوم طريقة التدريبالفصل األّول: 

 تعريف طريقة التدريب أ.

ركى الذى تلعب املمارسة فيه احلإىل امليدان النفس  الثانية تمى تعليم اللغةني

أن ن مالتالميذ  متكنيوالتدريبات اللغوية تستهدف  ،الدور األكرب ىف تنمية مهارته

غة اإلجنليزية ىف اللّ  drillموها ىف الفصل. وكلمة غوية  الىت يتعلّ يسيطر األمناط اللّ 

و حيفر. إذن فالتدريب هو وسيلة حلفر أمن معاتيها يثقب  نّ إتوحي ذا املعىن، إذ 

   1ها.ـمه بشأ نمها الفرد وتثبيتها عنده وتدعيم ما تعلّ ىت يتعلّ املهارة الّ 

ما "التدريب والتكرار" تشاان أيضا، وأّ  لحوقد يكون استخدام مصط

يس ـا التكرار هو خطوة لتقيهما خمتلفان ىف املراد واملقصود. أمّ بان ىف املعىن ولكنّ يقرّ 

 أن يقصد بها التدريب فهو م. وأمّ ة من املعلّ التالميذ ىف فهم املواد الدراسيّ  قدر مدّ 

  يكون التالميذ معرفة وقدرة معينة كامال.

  طريقة التدريب هلا تعاريف كما تلى: ا و أمّ 

 ّعلى التدريبات  املعّلمذ ا التقنية أو طريقة التعليم الىت ينفّ قالت روستية أ

 سيفورأي تايار يوسف و  2عندهم قدرة رافعة على املواد التدريسية. حىتّ التالميذ 

باحثة من ص الوختلّ   3ا الطريقة الىت هلا مقصود لنيل قدرة على الدرس.نوار بأّ األ

م املادة بتدريب قدرة التالميذ لكى ا الطريقة الىت تقدّ تني بأّ ر هذين التعريفني املذكو 

ق هذه الطريقة ىف اللغة العربية بتزويد التالميذ باملواد مث يأمرهم وتطبّ  وها كامال.يتولّ 

  كاملة.  واقدر ي حتت إرشاده حىتّ  وهام ليعملاملعلّ 

                                                 
  195 ) ص.1989( مصر: إيسيسكو، تعليم العربية لغير الناطقين بهارشدي أمحد طعيمة،  1 

 2 Roustiyah. N.K Setrategi Belajar Mengajar,(Jakarta: Rineka Cipta, 2008) Cet. 7 hlm. 
125 

3 Tayar Yusuf dan Saiful Anwar, Op.cit. Hlm. 128 
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 أغراض طريقة التدريبب. 

  راض طريقة التدريب ىف تعليم املفردات، فهي كما تلى:أّما أغ

  لنيل قدرة احلركة كحفظ املفردات و الكتابة وعمل احلركة ىف الرياضة. .1

ف مثل ضرب اإلعداد ىف مثلها والنقص واإلمجال أو لتعريف قدرة املثقّ اللتنمية  .2

 الشكل والصورة ىف علم احلسب أو غريها.

  4األخر وبني عالمة احلرف والصوت.لنيل القدرة ىف موصل بني احلال و  .3

تستنتج الباحثة من املراجعة السابقة أن أغراض طريقة التدريب هي لتدريب قدرة 

 احلركة املثقفة لتقوية رابطة املصنع.

  
  ريقة التدريبطج. خطوات 

  اخلطوات ىف تنفيذ طريقة التدريب، وهي كما تلى:إىل م حيتاج املعلّ 

جيعله ملال حىت الحيتاج إىل وقت  ه الطريقة لئالّ ذستخدم يأن للمعّلم ينبغى  .1

  مع مسرور التالميذ. طويل

 رغبة التالميذ. على ي  ترقّ حّىت  ادجيّ  هذه الطريقة مأن ينظّ للمعّلم ينبغى  .2

عن املادة لتجّنب التالميذ من  ةاألساسي علوماتامل ىعطينبغى للمعّلم أن ي .3

    5الشك.

عمل العىن يراسة واألعمال املباشرة ىف الدّ قة هذه الطريستخدم ينبغى للمعّلم أن ي .4

 عملوه مباشرةهم يستطيعون أن يّ التفكري العميق ولكنّ  بدون الذى يعمله التالميذ

 ب وغري ذلك.امثل احلفظ واحلس

 .مفهومو تار التدريب الذى له معىن واسع ينبغى للمعّلم أن خي .5

                                                 
4 Basyirudin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, ( Jakarta: Ciputat Pers, 

2002)hlm 36 
5 Zakiyah Darajat, Metodik Khusus pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara.tt) 

hlm 304 
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املواد ىف وقت على الميذ ىف اإلجابة لكى يقدر الت السرعة والسداداملعّلم ل يفضّ  .6

 أم ال تقال بسرعة اإلجابةإجابة التالميذ هل  م أن يهتمّ لمعلّ ل معني وينبغى

 6.وصحت أم ال

ال، وبذلك حينما أوّ  عدّ تم حينما يعطى التدريب أن يسلمعلّ لفينبغى 

، يستطيع أن ينظر تنمية قدرة التالميذ بسرعة مثل م على نتائج التدريبيقدر املعلّ 

  .وصحيحه همكري كلّ قدرة تف

  

  مبادئ طريقة التدريبد. 

  لى:تكما   يمبادئ وه م أن يهتمّ لمعلّ لالتدريب فينبغى  يستخدمقبل أن 

  . مكتفيا الوقت املستخدم ىف طريقة التدريب كان .1

 .تهموتنمي التالميذ التدريب املستخدم  مناسب بقدرة .2

 .لتعليم جبدّ ى محاستهم ىف ارقّ تالتدريب حىت كان التالميذ رغبة ىف هذا  .3

 .وخاصة ىف علوم الدين م إىل الصرب حيتاج املعلّ  .4

  .تستخدم هذه الطريقة لألعمال هلا صفة مباشرة .5

 ىف التدريب معىن ىف األعمال الواسعة وهي: .6

  قبل التنفيذ، وجب على التالميذ أن يعرفوا معىن من ذلك التدريب.  ) أ

 وأن يعرفو أنه سينفعهم ىف املستقبل   ) ب

 لتكميل التعليم   جتا حمه وأن يعرفوا أنّ   ج)

 :يةصفة الشخصالىف يفضل نتيجة هذا التدريب   .7

   ةبتدئيرحلة االاملال ترجو النتيجة الشاملة من   ) أ

 . ىف تكرار التدريب م أن خيتار الصعوبات الظاهرةينبغى للمعلّ   ) ب

 تقوية االستجابة واصالحة اخلطاء ج) 

                                                 
6 Roestiyah, OpCit. Hlm 128 
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  قية قدرة التالميذ.  الذى ميكن لرت  اهتنمية معنو نوع التدريب،  إختارد) 

كالمها   ته وصحيحهم ّمث يتحدسرعمن ناحية من هذا التدريب  أن يهتّم املعّلم .8

 .واحد ىف إجابتهماحتادا 

 .هذا التدريب بوقت قصري استمرارااملعّلم يستخدم  .9

 7 .يستخدم هذا التدريب مراغب ومفرّح .10

 اختالف قدرة التالميذ حينما تنفيذ التدريب أن يهتمّ  .11

 ل التدريب وهيئته على رغبة التالميذ أو ينفذه ىف وقت فرح. جيّر حا .12

دا م أن ينفذ طريقة التدريب جيّ باعتماد على املبادئ املذكورة فيستطيع املعلّ 

  إىل النجاحة.  لتالميذا حىت حيمل

  

  طريقة التدريب  نقصانو  هـ. مزايا

  لى: تكما   فهيقة التدريب يمن مزايا طر ا أمّ و 

ة التدريب تساعد التالميذ لنيل قدرة ىف قطري ن أنّ قال بشر الدين عثما .1

 ه.امو ما قد تعلّ فيأعماهلم 

قدرة عندهم  مهم أنّ النفس ىف التالميذ الناجحون ىف تعلّ  تاثق وجود -

  ة الىت تنفع ىف مستقبلتهم. خاصّ 

مهم وبني التالميذ ق بني التالميذ اتهدين ىف تعلّ تساعد للمعلم لتفرّ  -

   8مهم.م حينما  يعلّ املعلّ  وا علىمل يهتمّ  ينالذ

 األنوار,  سيفقال تيار يوسف و   .2

  يستطيع التالميذ أن ينالوا املعلومات و القدرة احملتاجة.  -

  اوماهرون فيه او ليعملوهينال التالميذ املعلومات واستعدّ  -

 متمّسكا بالنظام. ونم استمرارا ويعّودد التالميذ التعلّ أن يعوّ  -
                                                 

7 Winarno Surakhmad, Pengantar Interaksi Mengajar Belajar (Bandung: Tarsito, 
1994) Cet. 5hlm. 109 

8 Basyirudin Usman, OpCit, hlm. 37  
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ىف قيام د التالميذ لرتقية الرغبة يعوّ يقة ذه الطر  ،وىف دراسة دينية -

     9.األعمال الرابطة باهللا

  وأّما من نقصان طريقة التدريب فهي كما تلى: 

  متنع هذه الطريقة اهلواية والتمهيدية من التالميذ. .1

 جتعل هذه الطريقة التعويد اجلمد للتالميذ. .2

       10.اليستطيع التالميذ أن يقدر املفردات إال ىف احلفظ والنطق .3

  

   أنواع التدريبات. و

  ريبات فمن املمكن تقسيمها إىل نوعني ومها: دا من حيث أنواع التأمّ 

 مطية التدريبات النّ  .1

ى هذه التدريبة ىف بعض كتب تعليم اللغة الثانية " املمارسة يسمّ 

عبارة عن جمموعة من التمرينات الىت تثبت على شكل واحد  النمطية" وهي

تثبيت  إىل هذه التدريبات تستجابة هلا وهدفدة ىف االويتطلب طريقة واح

  وتشيع ىف جمال النحو وتعليم الرتاكيب. تالميذمها الاألمناط الىت تعلّ 

     

  التدريبات االتصالية .2

وهي الىت تدور ىف موقف اتصاىل عن طريق احلوار مع األخرين وال تتبع 

      شكال واحدا كما التنبئ باستجابة واحدة من الطالب.  

طريقة السمعية  نيب جموعة يعىن نتقائيةالنوعان مها من الطريقة اال اهذ

"التدريب  خرى يسمىة األيقهما ظهرت طر يـنع بفهية وطريقبة االتصالية ومجشال

  هذه األنواع الثالثة. مىويس 11"املعنوى

                                                 
9 Tayar Yusuf, OpCit. hlm. 66 
10 Ahmad Muradi, Pelaksanaan Metode drill . hlm. 4 
11 Ahmad Fuad Efendy, Op.Cit. hlm. 86 
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صالية. ويقصد تا تتدريبات معنوية وتدريبادريب امليكانيكية و ت

مساعدة  دف اىل ىتالتدريبات ال كية ذلك النوع مننيت امليكابايـبالتدر 

 .اام تراكيب اتمفرد مأ انت صوتكاأ واءس غوية،املهارات اللّ  تقانى إالدرسني عل

هي بالتدريبات املعنوية  واملراد ة.يّ غو غة اللاللّ  يملتع من وىلاملراحل األ ىف ةخاصّ 

من  ريثمة كربط الكز ىل تقدمي املساعدة الالّ إمن التدريبات الذى يهدف  نوع

القواعد وتشبيهها ىف  وأالكتابة  وأصوات قة بتعليم األاجلزئيات والتفاصيل املتعلّ 

 ها،يات االتصالية،كمايسمساملمار ذاكرة الطالب، أما التدريبات االتصالية أو 

غات اللّ  متعّلموع يتوقّ  ذإ ل اللغة للتعبري الشفوى والكتاىب.استعما ىعل زفرتكّ 

والثقا   تجانب فهم احلضاراىل إاملهنية و ية ام العمليىف ح عماهلااألجنبية است

  12.لغا ان األهم الىت يدرسو  ات ف

  

  تعليم المفردات  صل الثانى:الف

  المفردات وأهميتها تعريف أ. 

ا اللفظ أو الكلمة الىت تتكون من حرفني  املرادمفردة و  مجع مناملفردات 

  فأكثر وتدّل على معىن.

املفردات هي إحدي عناصر اللغة الىت وجب على  د كثريون أنّ كما يعتق

تصال ىف اال قدرةعندهم  حىتّ يقدروها  أناللغات األجنبية  متعّلموالتالميذ أو  

  بتلك اللغة. 

  واملفردات هي كما قالت اندانج رومانيعسيه هي كما تلى : 

  مجع الكلمات الىت كانت ىف اللغة  -

 و الكاتب م أكثري الكلمات عند املتكلّ  -

 الكلمات يستخدم ىف جمال العلم  -

                                                 
  239، ص. المرجع السابقرشدي أمحد طعيمة،  12
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  13ترتيب الكلمات ىف املعجم البسيطة واملنظمة. -

مفردات  وقيل ىف كتاب معجم املصطلحات العربية ىف اللغة واألدب أنّ 

ا مفردات اللغة وأمّ  14فيئة معينة من املتخصصني. ف معني أولّ اللغة الىت يستعملها مؤ 

وتشتمل على قواعد اللغة العربية صرفا  ىالفصح ةيالعربية هي مفردات اللغة العرب

  .15وحنوا

املفردات مجع الكلمات املوجودة ىف  ص الباحثة أنّ رة السابقة ختلّ كومن الف

ا م أومجيع الناس للتكلم أو احملادثة مع الغري أو ليعربوا عمّ غة الىت يستخدمها املتكلّ اللّ 

  ىف أفكارهم وهي أهّم عناصر الرتكيب اللغوي.

لدفع  ا ىت يقصدالّ  بتدائية هي عملية تعليميةىف اال م املفرداتتعلي

بشكل بسيط،  تعليم املفرداتالتالميذ لتنمية مهارة اللغة العربية وإعطاء السهل ىف 

  حفظ املفردات.تعليم املناسبة للمبتدئني هي  تعليم املفرداتومن 

ن اللغات مو ومعرفة املفردات وحفظها للتالميذ أو الطالب الذين يتعلّ 

قدرة  مون اللغة العربية، ألنّ يتعلّ  ذينالميذ الا والسيما على التّ جدّ  األجنبية أمر مهمّ 

ث تحدّ الف على املفردات وحينما يعرف التالميذ أو الطالب كيفية غة العربية يتوقّ اللّ 

 ّوكذلك حيتاج إىل املفردات الكثرية م حيتاجون إىل املفرداتأو التكلم مع األخر، فإ 

ىف تدريس القراءة والكتابة وىف االستماع واحلوار أو احملادثة واملواد األخرى  ملفرداتا

  ق باللغة العربية.الىت تتعلّ 
 
 
  

                                                 
13 Endang Rumaningsih, Bahasa Indonesia (semarang: cv triadan jaya, 2006) Cet. 3 

hlm. 4 

) 1983(بريوت: مكتبة لبنان معجم المصطلحات العربية فى اللغة واألدب جمدى وهبه وكامل املهندس.  14 

  377ص. 

( بريوت: دار املكتبة العلمية، المعجم المفصل فى علوم اللغة،ى واألستلذ راجي أألمسر ، حممد التوجن 15 

   407) ص. 1993
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  المفردات أقسامب. 

  ىل ثالثة أقسام وهي كما تلي :إو الكلمة يف اللغة العربية أقسم املفردات نت

 ،. مثل : مساءبزمان معني نو الصفة غري مقرت أاإلسم : ما دل على الذات  )1

 .مشس ،رضأ

و حاال او استقباال. أعلى معىن مقرتن  بزمان معني ماضيا كان  الفعل : ما دلّ  )2

 .افتح –يقراء  –مثل : ذهب 

  نقسم الفعل اىل ثالثة أقسام : يو 

على معىن يف نفسه مقرتن بالزمان املاضي مثل :  فعل املاضي : ما دلّ   . أ

  .جاء

ه مقرتن بزمان حيتمل احلال نفس معىن يف فعل املضارع : ما دلّ   . ب

 .يرجع –ستقبال. مثل : يذهب واال

على طلب وقوع الفعل من الفاعل املخاطب بغري  ج. فعل األمر : ما دلّ 

 16.إقرأ –الم األمر مثل : إفتح 

 -يف  –سم والفعل. مثل : اىل معىن اذا تركب مع غريه من اال حرف : ما دلّ  )3

  17من .

 
  أساس اختيار المفرداتج. 

  لي :تكما   يوه اختيار املفرداتىف سس ا األوأمّ 

ما دامت  ،تفّضل الكلمة شائعة االستخدام على غريها (Frequency)التواتر  . أ

متفقة معها يف املعىن. وتستشار فيها قوائم املفردات اليت أجرت حصر الكلمات 

  املستعملة وبّينت معدل تكرار كل منها. 

                                                 
  33) ص. 2007( بريوت لبنان: دار الفكر،  ،جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييىن،  16

  3( مصر: األزهري. د.س. )ص.  أوضح المناهجأغوس صاحب اخلريين،  17
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تستخدم يف اكثر من بلد عريب على  تفضو كلمة اليت (Range)و املدى أالتوزع   . ب

 تلك اليت توجد بلد واحد.

اليت تكون يف متناول املفرد جيدها حني  الكلمةتفضل  (Availability)  ج. املتاحية 

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

  يستخدموا يف جماالت معينة.

فضل الكلمة اليت تكون مألوفة عند األفراد على الكلمة (Familiarity)  د. األلفة 

املهجورة نادرة االستخدام. مثل كلمة "مشى" تفضل بال شّك على كلمة "ذكاء" 

  وإن كان متفقني يف املعىن. 

تفضل الكلمة اليت تعطي عدة جماالت يف وقت واحد على  (Coverage)هـ. الشمول 

. مثل كلمة "بيت" أفضل من كلمة "منزل" تلك اليت الختدم إّال جماالت ممدودة

  ألن بيت أعام يف استخدمها من املنزل.

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

 العامة اليت قد ال حيتاجها أو حيتاجها قليال. 

ن التليفون ز. العروبة . تفضل الكلمة العربية على غريها مثل كلمة "اهلاتف" بدال م

  18او "املذياع" بدال من الراديو.

  

  له والعمر المناسبة الطرق للحفظ .د

وهذه  حفظ املفردات، مين خيتار  الطرق يف تعلأم اللغة علّ ملينبغي      

ية حفظ املفردات وتسهيل التالميذ فيه وهي كما قم يف تر املعلّ  أن تساعد الطرق متكن

  تلي : 

  عتباره ووحد تكراراايئ بطريق امل ويقصد ا حفظ ش  -1

 هاىل جزء بعد فهم معنإعتباره جزء اطريقة اجلزئية : حفظ شيئ ب  -2

                                                 
   195 ) ص.1989( مصر:إيسيسكو، تعليم العربية لغير الناطقين بها، رشدي أمحد طعيمة 18
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ن وجدت املفردة إب املادة بعضهم مث كلها  و طريقة امل واحلزئية : يدرّ   -3

 م.رها املعلّ الصعوبة يكرّ 

و املفردات املكتوبة يف السبورة بعض اىل بعض بعد حفظ أاملادة  حطريقة مس -4

 19.التالميذ

  وزاد علماء النفس بعض الطرق اليت جّر ا وهي :

ويقصد ا أن يكّرر املتعلم القطعة من     (massed learning)  طريقة التجمع -

  املفردات مرات متوالية يف جلة واحدة حىت حيفظها. 

ويقصد ا أن توزع مرّات احلفظ على  (Distributed Learning)طريقة التوزيع  -

  20الينشغل فيه املتعلم حبفظ القطعة. جلسات بينهما زمن

ن عمر أمر مناسبة يف حفظ الشيئ ولكن ال ينكر عالويف احلقيقة ليس     

لسن فعليه قوي يف حفظ شيئ من أعنده حديث و ر يف حفظه. خص يؤثّ شال

  الشيوخ. 

قوى أو الصبوة حفظه أدور الطفل  نّ أوقد ذكر إمام البخاري يف حتقيقه     

  .لشيئطول يف ذكر اأسرع و أو 

حىت  ةاملشكالت يف احليا أومور الصعوبة األف بالطفل اليكلّ  سنّ  نّ أ    

ىل إسنة  6والعمر املناسبة حلفظ شيئ تقريبا من عمر  ،سرع يف نيل ما يرادأعنده 

 فها إالّ فال يكلّ  ةذا ينظر من ناحية بسيكولوجي كل األطفال خمتلفإسنة. ولكن  21

  وسعها. 

املناسبة  فسنّ  ،ةاء احلياحنأاليت ظهرت من كل  ومن ناحية البيئة ومغرية    

سنة تقريبا  11ينما يدخل عمرها من حللتالميذ إلبداء احلفظ باجلهد وترتيب هي 

                                                 
19 Hidayat, dkk. Materi Pokok Bahasa arab I (Jakarta: Depag, 2006) hlm.182 

(مصر: دار  فى طرق  التدريس  اللغة العربية أصولها النفسية وطرق تدريسهاعبد اللمجيد ،  عزيزعبد ال 20

   346املعارف، د. س.) ص. 
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ن لكل التالميذ أعلم يو  21بتدائية.دسة االساال وأبني التالميذ يف قسم اخلامسة 

  يف :  خمتلف

ن حيفظوا أفال ينتظر و آخرون ببطء أ) القدرة على احلفظ فبعضهم حيفظ بسرعة 1

  دمجيعا يف وقت واح

و أليها إلقطعة بدرحة من امليل اميذ يستجب تالالفكل  ،ستجابه للمحفوظ) اال2

  عن درحة زميله.  عنها ختتلف

احلفظ بالطريقة الكلية والباقون  ى التالميذ ىفسهل علوت ،) طرق احلفظ عندهم3

   تناسب. يتحلفظ بالطريقة الميذ اتالال بالطريقة اجلزئية ولذلك يسهل على كلّ 

  و بطئه.أر بدوره يف سرعة احلفظ لفهم, وهذا يؤثّ أر يف ) نسبة الذكاء اليت توثّ 4

  ي مقدار ما يستطيع حفظه يف املرة الواحدة أ ،) مدى احلفظ5

  هتمام بالدرس.) درجة اإلنتباه واال6

  

  تعليم المفردات ىاألساليب فهـ.

ن يستخدمها لرتقية أم مكن املعلّ فتدات األساليب يف تعليم املفر  أّماو     

  هي : فقدرة تعليم املفردات كما يذكر فؤاد افندى 

  استماع الكلمة .1

ىف هذه املرحلة األوىل إعطاء الفرصة على التال ميذ الستماع         

  الكلمات أو املفردات من املعلم الذي يقرأها تكرارا.    

 ظ الكلمةتلفّ  .2

الستماع املفردات، إعطاء الفرصة لتلّفظ بعد إعطاء الفرصة للتالميذ 

  الكلمة الىت قد مسعوها

  

                                                 
21 Ahsin W., Bimbingan praktis menghafal Al qur’an, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994) 

hlm. 57 
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 .إعطاء املعىن 3

هذه املرحلة األخرة هي إعطاء املعىن للكلمة أو املفردات ويقصد ا 

  لتسهيل التالميذ ىف تعلم اللغة العربية وخاصة ىف تعليم املفردات.

  ومنها :  ،عطاء املعىنإم يف لّ ب ملساعدة املعيسالاأليضا أوجد تو  

د كلمة و كتابا عندما تردّ أعرض قلما تشياء كأن أتدل عليه الكلمة من  براز ماإ .1

  قلم او كتاب.

 مجلة (فتح النافذة)  متثيل املعىن كأن يقوم املعلم بفتح الباب عندما تردّ  .2

كان هلم سابق   ن) إساخن( ىف مقابل )باردذكر املتضدات كأن يذكر هلم كلمة ( .3

 ا.عهد   

لتوضيح معىن كلمة  )السيف( رتادفات كأن يذكر هلم كلمة ذكر امل .4

   22كلمة سيف.ـن هلم سا بق عهد باان ك (صمصام)

                                                 
22 Fuad Efendy, Op.Cit. hlm. 99 


