
 

 

  الباب الثانى
 الهيكل النظري

  ولة التالميذ في ترقية حفظ المفردات العربيةمحا
 الدراسة السابقة  )أ 

وجدت ما يتعلق بهذا البحث من المباحث بعد أن قرأت الباحثة المباحث الماضية، ف
  :القدماء، كما يالى

مشكالت تحفيظ المفردات العربية و حلها للتالميذ الصف األول بمدرسة   .١
، )٣١٠٢٠١٨(، ألفته معاونة راكارتاالثانوية الدينية اإلسالمية الحكومية بسو 

التي تذكر في بحثها مشكالت التالميذ من داخلية ومن خارجية، وحلها من 
داخلية هو ممارسة اإلستماع و التكلم و الواعي أن المفردات مهمة وضرورية في 
المهارات و العناصر اللغوية، و حلها من خارجية هو المكان المستريح والسكين 

اإلجتهاد و يلزم على التالميذ أن يعرف العوامل تساعد على و المواظبة و 
 .الحفظ جيدا

الدرس اللغة العربية للصف األول  ةحفظ التالميذ المفردات العربية وعالقته بنتيج .٢
، ألفه عمر ستياوان سمارانج ٢بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

ية يتعلق بنتيجة ، الذي يشرح حفظ التالميذ المفردات العرب)٣١٠٢٢٢٥(
  .درس اللغة العربية

، ألفته المفردات اإلندونيسيا مأخوذة من العربية وتطبيقها في تعليم اللغة العربية .٣
، التي تشرح عن تحليل مفردات اإلندونيسية )٣١٠١٤٠٦(نور ليلة المفرحة 

المأخوذة من العربية في تعليم اللغة العربية من ناحية المعنى و من ناحية 
 .األصوات



 

 

االختالف بين هذا البحث بالبحث . و ظهر اختلف هذه البحث الدراسات السابقة
وأما االختالف بين . الذي ألفته معاونة السابق في بيئة لغويتهما و مشكالت موجودة

هذا البحث والبحث الثاني الذي ألفه عمر ستياوان السابقة والبحث الثالث الذي 
ني في مجال نوع البحث التي بني عليه اختيار ألفته نور ليلة المفرحة السابق، يع

، إما نوع البحث الثاني "بحث نوعي وصفي"إن نوع هذا البحث . طريقة البحث
، وأما نوع البحث الثالث الذي ألفته نور ليلة المفرحة السابق "بحث كمي"السابق 

  ".الدراسة الكتابية"
 

 العربية رداتمحاولة التالميذ في ترقية حفظ المف:  الهيكل النظري   )ب 
خلق اهللا اإلنسان فى أول حياته ال يعلم شيئا، و إنه يجهل ما فى هذا العالم مما 

كقول رسول اهللا صلى اهللا . سمع ومارأى، وال يقدر على إختيار أيّ دين، مند ولدته أمه
  :عليه وسلم

ما من : فإن أبا هريرة رضي اهللا عنه كان يحدث، قال النبي صلى اهللا عليه وسلم
 .٢٨ود إال يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانهمول

كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
وكذلك فى اكتساب اللغة، اليفهم صبي عما سمع، وال يستطيع أن يعبر عما . يمجسانه

لغة أمه ولغة قومه كى يعلم كل ما لم  ثم جاء العقل و أن يتعلم. يبكى فى نفسه إال بأن
إرادة معينة أو مقصود معين، ثم إذا  يعلم قبله وادراك بما يريد حتى يستطيع ان يعبر عن ِ

  .ينمو الصبي و يكون طفال، فيستطيع أن يعبر فكرة معينة وهكذا
اإلنسان بعض مجتمع أو قوم الذي يتألف منه جمهور، ويتكلم بعض المجتمع 

فمن ثم، ال ينفصل .  كانت أو اقتصادية أو تربية أو أمور أخرى  ببعض عن سياسة
هو إنتقال ] االتصال[و . االنسان فى حياته اليومية بعملية التى سميت باالتصال

معرفات أو معلومات معينة بين شخصين أو أكثر، باستعمال رموز صوتية و غير صوتية 

                                                
 ١٩٩٢لبنان،  –بیروت : دار الكتب العلمیة(صحیح  البخارى،  الجز  األول،  اإلمام  أبى  عبد  هللا  محمد  ابن  اسماعیل،    ٢٨

  .٤١٣. ، ص)م
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صال على تركيب الرموز أي استعمل نظاما مسموعا كان أو مكتوبا، يشتمل االت
)encoding ( و فكها)decoding(٢٩  .  

يفهم أن االتصال بين البشر يتكون من عدة عمليات منها ما هو ذهني و منها ما 
و . ٣٠هو عضلي، يبدأ االمر بمجموعة من االفكار التى يريد فرد أن ينقلها إلى غيره

ذى يستعمل اللغة لالتصال وينبغى للمتكلم ال. يعرف أن االتصال كيفية استعمال اللغة
  :أن يفهم ما تتعلق بشروط معينة، منها

 أن يفهم مفردات لغته جيدا، .١
 أن يستعمل المفردات فى تركيب معنوي فيكون جملة مفيدة، .٢
  .٣١أن يعبر عما فى نفسه بالجملة المفيدة السابقة لالتصال ببعضهم البعض .٣

  

ل فرع من الفروع كلٌّ من شيٍئ أو كلٌّ من مباحثٍ يشتمل على فروع، ولك
غيِّر فردٌ فرعا فتغيَّر كالٌّ من الشيئ أو تغير   ُ إرتباط خاص بالشيئ أو بالمباحث، إذا ي

ٍ أو مجموعة . كالٌّ من المباحث َ فهمٍ من دفاتر ألفاظ دُ فردا أحسن َف َ تـ ْ جملة مفيدة تُس
دٌة بأو بعضها بين حروفها، ألنَّ إرتباط ألفاظ فى الجملة المفيدة  حسن البعض مستَف

ْ غيَّر لفظها  فَ فرد لفظا أو حرفا فى تلك الجملة أي َذ ، فإذا حَ فهمٍ أو بفهمٍ صحيحٍ
وعرف فرد معنى الجملة بعد أن يعِرف شرحا أى ارتباط . أو بعض حرفها فتغيَّر معنها

إن مفردات لغةٍ بعض من و  .٣٢بين الجملة و الجمل فى نص أو قصة أو حكاية
ما "وإذا أرادت الباحثة أن تفهم . ة بعض من اللغة العربيةاللغة، و مفردات اللغة العربي

  ". ما هي اللغة العربية؟"، فينبغى لها أن يفهم "هي مفردات اللغة؟

                                                
29 Henry Guntur Tarigan,  Pengajaran Kompetensi Bahasa, (Bandung: Angkasa, 1990), p. 1. 

  .١٤. ، ص)١٩٨٩جامعةالمنصورة : مصر ( تعلیم العربیة لغیر الناطقین بھا، مناھجھ و أسالبھ،رشدي أحمد طعیمة،  ٣٠
31 Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), p. 23. 
32 S. Nasution, Asas-Asas Kurikulum, cet. Iv, (Jakarta: Bumiaksara, 2001), p 72. 



 

 

وقال البعض، اللغة هي نظام من الرموز الصوتية التى تدل على معانى و 
" : شمس يوسف"وقال  .٣٣تراكيب و قواعد، ويستعملها قوم لإلتصال بين أعضائها

غة هي قدرة الفرد على اإلتصال بين بعضهم و بعض، القدرة السابقة تشتمل على الل
بتركيب الرموز لتعبير معرفة جميع الطرائق لالتصال، يعنى ترجمة عن الفكر أو الشعر 

 وقال. ٣٤، أو إشارة، أو رقم، أو صورة، أو مظهر)كتابة(ما بلسان أو قلم إما، 
ل على عناصر معينة يعنى مفردات معنوية و شتمت يتالبعض اللغة هى تركيب نحوي ال

قواعد وغيرها من بعض عناصر خاصة لدى لغة، و اللغة هي نظام االتصال بين 
وان . ٣٥واللغة الحقيقية هى المعنى. أو أكثر) متكلم واحد ومستمع واحد(شخصين 

  .٣٦اللغة عدد تعويد يتطلب فردا من بيئة معينة أو بيئة شرطية
اللغة هي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم، : ي و قال مصطفى الغاليين

ن اللغة العربية إ .٣٧و اللغة العربية هي الكلمات التى يعبر بها العرب عن أغراضهم
من الدروس  اتكون اللغة العربية درس. لغة رسمية للعرب و لغة اجنبية لالندونيسي

بية درس من دروس ن الدرس اللغة العر يعرف أو . الوطن االلغوية االجنبية فى هذ
الذي يهدف لترقية القدرة على االتصال لسانا كان أو كتابة، ألجل فهم معلوماتٍ أو 

و ترقية . و المعرفة و الثقافةأفكٍر أو شعٍر و ألجل وصفها، بجانب ترقية العلم 
تنقسم . القدرة على االتصال تشتمل على ترقية المهارة االستقبالية و المهارة التعبيرية

ة االستقبالية إلى اثنين، يعنى المهارة االستماع و القراءة، و تنقسم المهارة المهار 
فسمي عملية التدريبات على . التعبيرية إلى اثنين، يعنى المهارة الكالم و الكتابة

  .االستماع و الكالم و القراءة و الكتابة بتدريبة المهارة اللغوية االربع

                                                
33 Jos Daniel Parera, Linguistic Edukasional, Metodologi Pembelajaran Bahasa, Analisis 

Kontrastif Antar Bahasa, Analisis Kesalahan Bahasa, (Jakarta: Erlangga, 1997), p. 69. 
34 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung; Remaja 

Rosdakarya, 2000),  p.11. 
٣٥ )Jos Daniel Parera (٢٦. ، صالسابق المرجع.  
٣٦ )Jos Daniel Parera (٥٣. ، صالسابق المرجع.  
  .٩. ، ص)م ٢٠٠٥/ ھـ ١٤٢٥المكتبة العصریة، : بیروت(، جامع الدروس العربیة، الجز األولمصطفى الغالیینى،  ٣٧



 

 

وصف االنسان اللغة، فيحتاج إلى شيئ  تكلم االنسان كل يوم باللغة، و إذا
و يعرف أن المفردات إحدى عوامل أو عناصر اللغة التي يلزم ]. المفردات[مهم هو 

لزم أن يقدروا  ُ أن يقدر عليها فردٌ لكى يفهم لغة قومه أو يستعملها، و كذلك ي
يذ أو التالم واان يعلم وامعلمون اللغة االجنبية على اإلتصال بتلك اللغة لكي يستطيع

لمعرفة كل شيئ، بدأ نبى . ٣٨الطالب عن كيفية استعمال اللغة المدروسة لالتصال
                               : كما قال اهللا تعلى. اهللا أدم عليه السالم بتعلم االسماء

                                                                                       
  .٣٩) ٣١: رة البق(

 

 تعريف المفردات للغة العربية .١
ٍ عند ذى " Gorys Keraf"قال  مفردات اللغة هى وسيلة لوصف فكٍر و إرادة

فهم . الفكر و اإلرادة، وهى وسيلة للتعبير عما فى نفسه إلى المستمع أو الغير
المفردات العربية الفصحاء تشتمل . ٤٠مفردات يسهل االنسان حينما وصف الفكر

القاموس هو مرجع الذي يتألف من . عد اللغة العربية صرفا كان أم نحواعلى قوا
مفردات لغةٍ أي مرجع الذي يشتمل على دفاتر األلفاظ المنظمة الموجودة فى 

  .٤١لغةٍ 
إلى  من حيث ترجمة] اللفظ[و ] الكلمة[و ] المفردة[ان الكلمة  ،يعرف

  :كما اآلتى, يث معانيهالغة هذا الوطن، يكاد سواء أى يشبه، ولكنها تختلف من ح
، هما التعبير عن الفكرة أو الشعور أو اإلرادة ]الكالم[و ] الكلمة[كلمة   )أ 

او ] الكلمة[و كلمة .  بنظام من األصوات و الرموز الداللة على معنى
هي في علم اللغات التقليدى صوت أو مجموعة ) word(] المفردة[

                                                
38 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), p. 
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٤٠ )Gerys Keraf (٢٢ -٢١. ، صالسابق المرجع.  
٤١ )Gerys Keraf (٤٤. ، صالسابق المرجع.  



 

 

عا أن اللغة هي وطب ٤٢.أصوات متصلة من خصائص الداللة على معنى
و فى تعليم اللغة، الكالم هو  أحد المهارة ). لفظ مركب مفيد(الكالم 

فتعليم الكالم هي تعليم المهارة اللغوية و . من مهارات اللغوية األربع
 .ليس تعليم العناصر

هو داللة المفردات مستقلة و مركبة في ) lexical( ]اللفظ[كلمة   )ب 
عض، من حيث عالقتها بالمجتمع وحدات وظيفة، وارتباطها بعضها بب

من المباحث فى بعض هو  اللفظفى علم  مباحث و ٤٣.الذي تعبر عنه
، فال يمكن أن يلقي المعلم )psikolinguistika( م اللغة النفسىو عل

 .الدرس علم اللغة النفسى إال فى الجامعة أو فى قسم اللغة و االدب
عادة مفردات اللغة يقصد بها  (vocabulary) ]مفردات اللغة[كلمة     )ج 

 ٤٤.التي يستعملها مؤلف معين او فئة معينة من المتخصصين
  

هي اللفظة أو الكلمة التي تتكون  المفرداتبالنسبة إلى التعريف السابق، أن 
  )vocabulary( المفردة: و قال منير البعلبكى . من حرفين فأكثر وتدلّ على معنى

و المفردات العربية هى . ة مامجموع المفردات التي يستخدمها شخص أو طبق
ربية و يستخدمها المعلم عتي توجد فى القوامس و المعاجم المجموعة المفردات ال
 .في تعليم  اللغة العربية

يةعليم .٢ العر  املفردات

إن المفردات العربية الفصحاء تشتمل على قواعد اللغة العربية صرفا كان أم 
فال شك، تعليم المفردات هو تعليم . لغةو إن المفردات عنصور من عناصر ال. نحوا

و لتفعيل تعليم . او سمى بـنظرية التفريع عناصراللغة أى تعليم اللغة بالنظرية الجزئية
  .اللغة العربية، قد يستخدم المعلم طريقة منظومية و وسائل تعليمية

وعملية التعليم تشتمل على جميع عواملها  التى تؤاثر نتائج التعلم لدى 
والعوامل التعليمية منظوم العداد البرامجيات التعليمية، وهى تتألف من  الطالب،

                                                
  ١٠٩.، ص)١٩٨٤,مكتبة اللبنان: بیروت(لحات العربیة في اللغة واالدب، معجم المصطكامل المھندس و مجدي وھبھ،  ٤٢
  ٣١٩.، صنفس المرجع فى ٤٣
  ٣٧٧.، ص نفس المرجع فى ٤٤



 

 

) األول(و لتعليم اللغة العربية نظامان .  ٤٥أحوال التعليم، و طريقته، ونتائج التعلم
  . بالنظام الجزئية أو نظام التفريع) الثانى(تعليم اللغة العربية بالنظام الوحدة، و 

تقول بتعلم اللغة العربية وحدة مرتبطة، فال تقسم نظرية الوحدة هى نظرية التى  -
فروعا متفرقة، يخصص لكل فروع منها كتاب خاص، بدرس فى حصة خاصة، 

أى تعليم اللغة العربية بالنظام الوحدة هو أن . ٤٦تتألف من جميع الفروع اللغوية
يلقى المعلم مادة التعليم اللغة العربية، يشتمل على تعويد المهارة االربع و 

. تعليم عناصر اللغة، يعنى في درس اللغة العربية وحدها، و في حصة واحدة
ويعرف فى تعليم اللغة العربية، قد قامت المدارس بهذا النظام بالنسبة إلى 

 . المنهج التعليم لهذا الوطن
نظرية التفريع هى النظرية التى تقول بتعليم اللغة العربية فروعا مستقلة، من قراءة  -

حفوظات وقواعد وأمالء و بالغة وغيرها من عناصر اللغة العربية،، و تعبير و م
فيكون لكل فرع منهجه الخاص، وكتبه المحددة و حصصه المقررة فى 

أى تعليم اللغة العربية بالنظام . ٤٧الجدول الدراسى، لكل فرع على حدة
الجزئية أو النظام التفريع، هو أن يعلم المعلم عناصر اللغة العربية واحدا 

يشتمل على تعليم المفردات، وتعليم النحو وتعليم الصرف وغيرها من -فواحدا
كما قال محمد مبارك، ليس علم النحو و علم . فروع اللغة أو عناصرها

  ٤٨.الصرف وعلم المفردات اللغوية إال جزئيات بالنسبة إلى علم اللغة
ام التفريع، فى تعليم اللغة العربية، قد قامت المعاهد بالنظرأت الباحثة، أن 

فتتألف الدرس اللغة العربية من فروعها، يعنى الدرس النحو و الصرف و الدرس 
الدروس السابقة، نّظم المعهد ييد ألت. االمالء و الدرس االنشاء و الدرس المفردات

  .نشطات اللغوية نحو تجريبة الخطابة و المحادثة وإلقاء المعلومة وغير منهاباأل
دات قائما بنفسه أى يرتبط بين تعليم عنصر اللغة ليس تعليم المفر  ،يعرف

فلذلك ينبغى لكل معلم أن . العربية و تعليم العناصر األخرى، ويكمل بعضها البعض
                                                

45 Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa 
Arab, Malang: UIN Malang Press, 2008, hlm.17 

  .٥٧. ، ص١٩٨٢دار المعارف، : ، القاھرةالتوجیھ فى تدریس اللغة العربیةان، محمود على السم ٤٦
  .٥٦. ،  صفى نفس المرجع ٤٧
  ١٩.، صالعربیة فقھ اللغة و خصائصمحمد مبارك،  ٤٨



 

 

الن اللغة مرتبطة من . يفهم ليس تعليم المفردات بدال من تعليم اللغة العربية نفسه
ر اللغة بين بعضها و والسياق اللغوي هو إرتباط عناص. فروعها أو تتألف من عناصرها

لمة التى تتألف منها الذى يشتمل على إرطبات بين الك) فى تلك اللغة(بعض 
  .٤٩  ك بين الجملة التى تتألف منها الجمل او الفكرةلالجملة، وكذ

إذا ينظرون الباحثين إلى التالميذ المختلفة فى معهد، منهم الذين يجهدون 
هم المعهد إلى تعويد استعمال اللغة فى تعلمهم و منهم الذين يتكسلون، و يوجه

االجنبية، فمنهم الذين ينجحون فى استعمال اللغة و منهم الذين ال ينجحون، جزاءا 
وبالنسبة إلى اختالف نتائج التالميذ السابقة، وفقت الباحثة برأي . بما كانو يكسبون

ميذ، ثالثة عناصر التى أثرت على عملية التعلم لدى التالالذى قد شرح  ،محبين
  :يعنى فيما تلى

 ، ةداخليالصر اعنال .١

حوال جسمية يعنى أهذه العناصر تتعلق باألحوال الداخلية لدى التالميذ، 
 .التالميذ و أحوال روحيتهم

 ،ةخارجيالصر اعنال .٢

هذه العناصر تتعلق باألحوال الموجودة خارج التالميذ، يحتوي على مدخل 
ة التعليم التي يستخدمها المعلم، التعليم و نمط التعليم لدى المعلم، و طريق
 .أحوال بيئة التعلم الموجودة حول التالميذ

 approach to( العناصر التي تتعلق بمدخل التعلم لدى التالميذ .٣

learning(. 

مدخل على لمدخل التعلم هو أنواع محاولة التالميذ فى التعلم، يشتمل ا
  . ٥٠ يذعلم وتخطيط التعلم لدى التالمنمط التعلم و طريق الت

العناصر الداخلية و العناصر التي تتعلق بمدخل التعلم لدى التالميذ يحتوي على 
فقبل أن تبحث الباحثة فى العناصر الداخلية و . جميع عمل التالميذ فى التعلم

                                                
٤٩ )Gerys Keraf (٣٣. ، صالسابق المرجع. 
٥٠ )Muhibbin Syah (١٣٢. ، صالسابق المرجع. 



 

 

العناصر التي تتعلق بمدخل التعلم لدى التالميذ، فتريد الباحثة أن تعبر عما يتعلق 
  . بالعناصر الخارجية

 تفعيلمت مدارس او المعاهد بتنظيم االجراءات التعليمية من أجل قد قا
محاولة المعلم فى إلقاء عملية التعليم و كذلك من أجل تأييد عملية تعلم التالميذ، و 

ويشتمل التنظيم الذي . إعطاء الحافز المؤثرة على مدخل تعلمهم مع نمط تعلمهم
ات التعليمية الدقية، و إعداد يهدف لفعالية نتائج تعلمهم على إعداد البرامجي

ليم عتصميم مواد التعليمية، وإثبات أهداف التعليم السليمة، و اختيار طريقة الت
   .المناسبة

قد تكون طريقة التعليم والتعلم الجديدة بدال من الطريقة القديمة، والطريقة 
التي تناسب صغار الطالب ال تناسب كبارهم، و الطريقة التى تستعمل فى فصل 

فمعالجة . يتواجد فيه عشرون طالبا ال تصلح لفصل يكون عدد طالبه خمسين طالب
. اللغة العربية تختلف من فرع إلى فرع، ومن درس إلى درس، ومن مرحلة إلى مرحلة

 . و المعلم النابه يختار الطريقة التى تناسب بطبيعة الموضوع الذى يقوم بتدريسه
تقوم عليها الطرائق المختلفة كى يتخذ منها ومن واجب المعلم أن يفهم األسس التى 

معايير وتساعده فى تقويم الطرائق المستخدمة لتحقيق األهداف، واختيار طريقته 
الخاصة بحيث تؤدى إلى الغاية المرخوة بأيسر جهد يبذله مع طالبه، ومن األسس 

  :السابق هو كما اآلتى
ف و الظرو  أن تكون موافقة لطبائع الطالب و مراحل النمو العقلى .١

 .تماعية و االقتصادية واالسرية التى يعيشها الطالبجاال
أن تراعى بعض القواعد العامة فيتخذ منها المعلم مرشدا وهاديا له فى معالجة  .٢

 :الدروس وتقريبها من عقول  مثل 
 التدرج من السهل إلى الصعب  
 التدرج من البسيط إلى المركب 
 التدرج من الواضح المحدد إلى المبهم 
 لتدرج من المحسوس إلى المعقولا  



 

 

أن تأخذ فى اإلعتبار الفروق الفردية بين طالب الفصل الواحد، فالطالب  .٣
يتفاوتون فى القدرات واألمزجة والشخصية واألخالق والذكاء والطبيعة 
والقدرة على عمل، وهم ال يختلفون من حيث الجنس فحسب، ألن عوامل 

فى وجود الجنس الواحد، ففى  اإلختالف أكثر من عوامل اإللتقاء، حتى
 .٥١الطالب الذكى القادر على فهم الحقائق و التقاط األفكار بسرعة

 

فمن ثم، أن يستخدم المعلم طريقة التعليم المناسبة لتحقيق األهداف التعليمية 
  .ولتفهيم الطالب أيَّ درس من الدروس فى أيِّ مادة من المواد الدراسية

علم فى تعليم و محاولة التالميذ فى التعلم من سيخرج ألتقاء بين محاولة الم
يبدأ االلتقاء السابق باالتحاد بين االهداف .  أي مشاكل الدراسية الموجودة أمامهم

التعليمية لدى المعلم و التالميذ أى أن يفهم المعلم عن اختالف بين شخصية 
ء كان التالميذ من حيث مراحل نمو عقلهم و ذكائهم و طبيعتهم و مزياتهم سوا

المعلم أن يفهم سهولة أو صعوبة المواد الدراسية ألجل اختيار االهداف التعليمية 
عليم المنطقية فأن يوافقوا التالميذ على تالمناسبة، و إذا قد أثبت المعلم أهداف ال

أهداف التى يثبتها المعلم، و يسير المعلم بطريقة التعليم المعينة تفهيما للتالميذ أيّ 
واد الدراسية فى أيّ درس من الدروس بأيسير جهد و معقولة وقت، و مادة  من الم

  .أما التالميذ يسيرون بنمط التعلم المعين، وهم يسيرون معا فى تحقيق األهداف
لتفعيل تعليم اللغة االجنبية يحتاج مدارس أو معاهد إلى بيئة لغوية مؤيدة، 

اج التالميذ إلى تعويد التعلم لتفعيل تعلم اللغة االجنبية يحت: وقالت ماري جونياتي 
أى (والكتساب القدرة على تكلم باللغة االجنبية . الثابت و تجديد المعلومات

  .، يلزم فرد أن يقدر على حفظ عدد من مفردات اللغة الكثيرة)استعمالها جيدا
أن كل تلميذ يحتاج إلى تعويد فى : هذه النظرية و طبعا، اتفقت الباحثة على 

وألن يستطيع . إما الكتساب مهارة معينة، أو الكتساب معلومات معينةالتعلم اللغة، 

                                                
  .٨.م،  ص ١٩٧٩مكتبة نھضة المصریة، : ، مصراللغة العربیة  طریقة تعلیممحمد عبد القادر أحمد،  ٥١



 

 

المعلم أو التالميذ أن يتكلموا باللغة المدروسة، ينبغى لهم أن يحفظ كل ما يحتاج 
، )المحفوظة(من مفردات اللغة أو ألفاظ اللغة المعينة، و المصطالحات أو العبارة 

 .٥٢وقواعد اللغة
و ألفت . معريفية أي مراحل النمو العقلنظام قد سارت عملية التعلم على 

العناصر العقلية من نظام الذاكرة التي تشتمل على النظام الحواسي و الذاكرة قصير 
يعرف، لقد أثر النظام على العملية الذهنية و العملية . المدى و الذاكرة طويل المدى

نصر داخلي لدى نظام الذاكرة عأن العضلية، فمن ثم، يدل التحليل المنطقي على 
ومات و المهارة لفى اكتساب المعاخفاقهم  أو همنجاح يحققتالميذ الذي 

  .٥٣المعينة
تشتمل عملية التعليم على جميع عواملها  التى تؤاثر " أمي محمودة"قالت 

، والعوامل التعليمية منظومية الستعداد التعليم، وهى تتألف التالميذنتائج التعلم لدى 
  .٥٤و طريقته، ونتائج التعلممن أحوال التعليم، 

السابقة التي تعبر عن تأثير العنصر " محبين"بجانب ما واضح من نظرية 
أكبر أن محاولة تعلم التالميذ مفتاح أساسي و عنصر مؤثر الخارجي، رأت الباحثة، 

الية محاولتهم حينما ففى تتأثيرا  عيل نتائج تعلم، فطبعا، تلك النتائج مضافة إلى فعّ
  .تعلم

 

علمما .٣ و عليم يةدة العر  املفردات

ليس بين المواد الدراسية أصعب من اللغة القومية : قال إبراهيم محمد عطا 
فى تحديد غايات تعليمها، ألن مدرس تلك المادة عليه أن يحقق أغراض عدة يشتد 

وفن وشعور وتعبير، و فيها تتجمع فاللغة مهارة . تداخل بعضها فى بعض وكلها حيوية
   .٥٥لتجارب البشرية للترقية عن أرواحنا وتثقيف عقولناخالصة ا

                                                
52 Mari Juniati, Psikologi Suatu Pengantar,( Jakarta: Erlangga, 1988, ed II, jilid. 1), p. 318 
53 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2003), P. 86 

٥٤ )Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi (١٧. ، صالسابق المرجع. 
  .٤١. م، ص١٩٩٦مكتبة النھضة المصریة، : ، القاھرةطریقة تدریس اللغة العربیة والتربیة الدینیةابراھیم محمد عطا،   ٥٥



 

 

كما   .مادة تعليم المفردات العربية جميع المفردات العربية الفصحةان 
استعمال لغات موجودة من بين اختالف السنة القوم الذين ينتشرون على االرض 

ع لالتصال بين بعضهم البعض، إن فى استعمال اللغة العربية يحتاج فرد إلى جمي
فلن يستطيع الفرد ان يتكلم باللغة العربية جيدا، إذا . اختالف أشكال مفردات اللغة

فردات الفعلية ميستعمل الفرد المفردات االسمية فقط للتكلم، أو يستعمل ال
فحسب، فإن التكلم باللغة العربية هو استعمال المفردات المتنوعة و المركبة، 

ها للتعبير عما فى نفسه، يعنى استعمال مفردات إسمية كانت او فعلية أوغير من
ملة مفيدة، واستعمال الجملة المفيدة المرتبطة جمفردات المركبة التي تتألف منها ال

التي تتألف منها فكر معين، ثم استعمال الفكر بأفكار أخرى حتى تكون موضوعا  
  . كامال

أو كالم أو جميع ألفاظ تشتمل على فمن ثم، مادة تعليم أو تعلم اللغة العربية 
قد شرحت المراجع التي يبحث فيها االلفاظ أو الكالم أو . مصطالحات متنوعة

  :المصطالحات من حيث أشكالها، كما اآلتى
مفردات االسم تحتوى على االسم العلم والمصدر والصفة والصفة     )أ 

  .واإلشارة والموصول
 .مفردات الفعل تحتوى على الفعل الماضى والمضارع واألمر    )ب 
 .دات الحرف تحتوى على حرف الجر و العطف واالستفهام وغيرهامفر     )ج 
 .مفردات الظرف مثل أمام، فوق، خلف، وغيرها    )د 

  

و قال البعض، المفردات المدروسة تشتمل على أقسامها، وهو اسم وفعل و 
  : ، كما شرح اآلتي)أو حروف(ظرف و أداة 

  :المفردات االسمية، منها  .١
، و المصدر نحو ]أحمد[سم العلم نحو ، و اال]رجل[االسم العام نحو   )أ 

 ].كتابة[
 ].جاهلة/ عالمة [و ] أحسن[و ] معروف[و ] طويلة/ طويل[الصفة، نحو   )ب 



 

 

و ] ذلك –هذه [، و اإلشارة نحو ]هي –أنتِ  –أنا [الضمير نحو   )ج 
 ]الذي[الموصول نحو 

، تشتمل على الفعل الماضي و الفعل المضارع و الفعل المفردات الفعلية .٢
 .االمر

 ]هنا –صباحا  –أمام [، نحو المفردات الظرفية .٣
، تشتمل على أدوات الجر و حروف العطف و حروف االستثناء االدوات .٤

 .٥٦ وأدوات النفى و أدوات االستفهام
يناسب الرأي إلى . رأت الباحثة أن يتعلق تعليم المفردات بمعرفة السياق اللغة

دات بدال من تعليم اللغة وحدها، ليس تعليم المفر : النظرية المهمة السابقة، يعنى 
والسياق اللغوي هو إرتباط . اللغة مرتبطة من فروعها أو تتألف من عناصرهاألن 

الذى يشتمل على إرطبات بين ) فى تلك اللغة(عناصر اللغة بين بعضها و بعض 
الكلمة التى تتألف منها الجملة، وكذبك بين الجملة التى تتألف منها الجمل او 

  .الفكرة
  

العريةح .٤ املفردات   فظ

عملية حفظ المفردات العربية هي نشاط تعلم عنصر من عناصر اللغة العربية 
) العناصر الشخصية الداخلية(التي يحتاج فيها التالميذ إلى فعالية العوامل النفسية 

لدى التالميذ فى اكتساب المعلومات الجديدة أو فى تزويد أنفسهم بشرط معين من 
يعرف أن العناصر الشخصية الداخلية تؤثر على . مهارة اللغويةشروط االكتساب ال

فعالية الكفاءة فى حفظ المفردات العربية مع فهمها، وتؤثر الكفاءة على تعويد 
إذا زودون التالميذ أنفسهم بكثرة من المفردات .  استعمال المهارات اللغوية االربع

 تاظ أو كالم أو نصوص تدريباالعربية، فقد أخذوا يضعون أساس ألنْ يعرفوا عن ألف

                                                
56 Moh Mansyur Kustiawan, Dalilul Katib Wal Mutarjim, (Jakarta : Moyo Segoro Agung, 

2002),  p. 135-136. 



 

 

على المهارة االستماع و الكالم و القراءة و الكتابة، حتى يعودون أنفسهم باللغة 
ثم  إذا قد عودوا أنفسهم فيرجاهم ماهرون فى استعمال اللغة العربية . العربية

  .لالتصال، لسانا كان أو مكتوبا

ى ذاكرة الموقتية أو ، يعن)من حيث زمان توفيرها(نقسم الذاكرة إلى اثنين ت
، و الذاكرة الدوامية أو الذاكرة طويل )short term memory(الذاكرة قصير المدى 

  .٥٧)long term memory( المدى
الذاكرة، فإذا قرأنا أو سمعنا  إن الذاكرة قصيرة المدى التركيز هو مفتاح هذه
؛ فإننا ا في ذاكرتنا، سنقوم بطبعه رقم هاتف أو كلمة مهمة وكانت تعني لنا شيئًا

   .تتعدى اللحظات ونستطيع تذكر الرقم أو الكلمة بعد مرور فترة زمنية ال
تعقيدًا من  و أما الذاكرة طويلة المدى تتم في هذه الذاكرة عمليات أكثر
المعلومات  غيرها، حيث يتم تسجيل المعلومات مع إعطاء وقت مناسب لتخزين هذه

من  درة على االحتفاظ بمقادير كبيرةوهى قا السترجاعها وقت الحاجة إليها،
صل إلى عدة سنوات، وتتميز هذه و قد فإذا  زمن طويل،توفيرها فى المعلومات و 

عرضة للتداخل مع المدخالت الجديدة  أقلفبأن المعلومات المخزونة فيها  الذاكرة
   .قصيرة المدى في الذاكرة

ظام الذاكرة، قال بعض العلماء فى علم النفس، ثالثة أشياء محتاجة فى ن
يعنى إعطاء إشارة معينة على كل معلومة جديدة أي تغيير المعلومات إلى رمز معين 

فك الرموز فى وقت آخر  ، و توفير الرموز، و)encoding( من الرموز العقلية
)decoding ( ٥٨يخراجها بعدأي.  

رِّك عبرت .ن فى التعلمين بسيطيالذاكرة والنسيان عنصر كان  حَ ُ  نظرية الم
إلى تقوية الذاكرة عند التالميذ  أسباب التي تؤديعن  )Stimulus-Respons( ردّ الو 

  :فيما يلي

                                                
٥٧ )Muhibbin Syah (٧٤. ، صالسابق المرجع. 

٥٨ )Mari Juniati (٣٢٠. ، صالسابق المرجع.  



 

 

ن المحرك أو المنشط جديدا و سهال في أدائه،  )أ  ْ   أن يكو
ن المحرك الجديد مستذكرا بسهل،  )ب  ْ  أن يكو
ن المحرك الم )ج  ْ  معجبا للتالميذ،فى أول مرة  وجودأن يكو
 ٥٩.المحرك يتعلق بحوائج الطالب اليومية  )د 

 

روحي الذاكرة لدى فرد هى نظام " Bruno" قالسواء كان بحقيقة االتصال، 
الذي يركزه الفرد فى عقله، وهو النظام الذي يحتوي على استعمال الذاكرة طويل 

فى ) Short  term memory( والذاكرة قصير المدى) Long term memory(المدى 
اإلشارات الرمزية من  تركيب و يعرف، تشتمل العملية الذهنية على .عملية ذهنية

 ، و توفير اإلشارات الرمزية فى العقل)encoding( معريفات و معلومات معينة
)saving symbol( واستذكار المعريفات و المعلومات على طريق فك االشارات ،

  . ٦٠)recall( الرمزية الموفرة
ن فى السابقة، فقد وفقت على رأيه، أ" Bruno"إذا رجعت الباحثة إلى رأي 

طويل المدى كان أو قصير (حفظ معلومات جديدة، قد استعمل الفرد الذاكرة 
التي مركزة في العقل على ثالثة لدى التالميذ نية ذهعملية الالتحتوي ، و )المدى

  :، هىأنشطات
الفهم الجيد الذي ، )encoding(إنشاء اإلشارات الرمزية عن معلومات   )أ 

 .وع بأسلوبهميجعل التالميذ قادرين على شرح الموض
 storage/ saving(أي وتوفير المعلومات ) retention(إحتفاظ   )ب 

information(. 
وفَّرة    )ج  ُ   .حينما يحتاجها الفرد) recall information(استذكار المعلومات الم

أن عملية التعلُّم األساسية تحتوي على ) Albert Bandura( قال ألبيرت باندوراو 
  : ، يعنىأو أربعة عوامل اتأربعة عملي
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 االهتمام بأيِّ معلومات     )أ 
 االحتفاظ أو توفير المعلومات     )ب 
فِظ   )ج   وصف المعلومات و التعبير أي االستذكار ما قد حُ
 .٦١الدوافع النفسية    )د 

  

ر، وإذا اليكفي ما يشترط على تقوية الذاكرة فى تعلم  إن النسيان عدو الذُّكْ
ها إزالة شرط من شروط التقوية إن أسباب النسيان متنوعة، من. فأصاب فرد النسيان

رة  ْ ب ِ تالل خ بة الماضي لدى الشخص أو اخْ ْ ري راب التجْ طِ ة فى التعّلم، و منها اضْ َ ر الذاكِ
ذهب اإلندونيسى إلى المصر ألجل طلب علم  على سبيل المثال. الشخص الماضية

م لقد تا. من علوم الدين بسبع سنوات حتى أن تكلم باللغة العربية فى مدار الساعة
فإذا رجع، كاد تعبيره أو تركيب كالمه سواء بتعبير العرو أو . تعلمه فرجع إلى البلد

 ٦٢.تركيب كالم العرب أي نسي لغة األم فيسببه أن تعلم لغة األم مرة أخرى
ّ فى ) أو يسمى بحفظ المفردات اللغة الثانية" (الحفظ"إن  مفتاح أسسي

الميذ أن يقدر على حفظ عن أوجب المدرسة على الت. ٦٣التعليم و تعلم اللغة
 البرامج التعليميةكلمة، كما هو مكتوب فى   ٧٥٠ - ٥٠٠المفردات العربية 

)syllabus( للدرس اللغة العربية الستعمالها فى عملية االتصال بلغة االغراض.  
ن كل تلميذ يحتاج إلى تعويد فى التعلم اللغة، إما الكتساب مهارة معينة، ا

وألن يستطيع المعلم أو التالميذ أن يتكلموا باللغة . ينةأو الكتساب معلومات مع
المدروسة، ينبغى لهم أن يحفظ كل ما يحتاج من مفردات اللغة أو ألفاظ اللغة 

حفظ مفردات . ٦٤، وقواعد اللغة)المحفوظة(المعينة، و المصطالحات أو العبارة 
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يقة على سبيل تغيير و طبق التالميذ الطر . اللغة هي إحدى طريقة تعلم اللغة االجنبية
  .٦٥عادتهم و مهارتهم وسلوكهم و ذكائهم واهتمامهم و وجدانهم

 

ية .٥ العر املفردات تحفيظ داف  أ

أن الناجحين في تعلم اللغة العربية هم الذين يقدرون على  ميذالتقد يرى ال
ون مفردات كثيرة ظقواعد النحوية و الصرفية ويستطيعون أن يقرءوا كتب التراثية، يحف

و هم لم يعرفوا أنهم يزودون أنفسهم بقدرة االستقبال فحسب، . ى إليها الترجمةوأت
فالقدرة الصحيحة فى . ناحية فقط ىحدإيعنى فى مهارة القراءة أى أنهم ماهرون فى 

قدرة االستقبال وقدرة التعبير، كالما كان أو استعمال اللغة العربية تحتوى على 
  .مكتوبا

ى المفردات فى تعلم اللغة العربية هى مطلب عل التالميذ ن قدرةويعرف أ
بالنسبة إلى و . شرط من شروط اجابتها هىو  ،أساسى من مطالب تعلم اللغة العربية

جنبية أهداف تعلم اللغة العربية كلغة األالمدخل االتصالى فى تعليم اللغة الثانية، 
إلى قدرة  التالميذوجه ف ،تصال بلغة العربيةندونيسيين، هى القدرة على اإللإل
لة أاألخرى هي التعليم اللغة العربية و أهداف . ستماع و الكالم و القراءة و الكتابةاإل

سليمة و أهداف لتعليم المفردات أغراض صحيحة وكذلك . فهم العلوم الدينية
  .التعليم اللغة العربية السابقة مناسبة بأهداف

يعني قدرة على  ،معنى كلمةهو تحديد الدرس األجنبي  تعلم ،قد يرى بعض
أن تعلم الكلمة العربية يعني قدرته  ترجمتها إلى لغة القومية، و قد يرى بعض آخر

ليست األغراض في تعلم فاعلموا،  ٦٦.المعاجم وأعلى تحديد معناها في القواميس 
و فهم معناها مستقلة، أو حفظها أنطق حروفها فحسب،  ميذالتن يتعلم الأالمفردات 
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فإن معيار الكفاءة في تعليم المفردات هو . لغوى صحيح فقطأو وصفها في تركيب 
  ٦٧.قادرا على هذا كله تالميذن يكون الأ

  : حددت األهداف على ثالثة حيثيات التى تتعلق بجوانب التالية 
و يتضمن االهداف التى تؤكد النتائج العقلية : الجانب المعرفى  .١

  .المتوقعة من التعليم
ويتضمن : جانب النفسـحركى الجانب المهاري أو يسمى بال .٢

 .األهداف التى تؤكد المهارات الحركية العملية
 .٦٨يتضمن األهداف التى تؤكد االحساس: الجانب الوجدانى  .٣

  

هداف األن أوقد كتب فى المنهج التعليمى للمدرسة العالية اإلسالمية بإندونيسيا، 
تحتوى على ما وهى رة، في أنحاء كثيالتالميذ  ترقيةلتعليم اللغة العربية هى  ةعامال

  :تلى
 .ستماع و الكالم و القراءة و الكتابةالقدرة على اإل .١
القدرة على التكلم الفعال إللقاء المعلومات، وتعبير النفس عن الفكر أو  .٢

 . تصال الفعالى بالمجتمعالشعر، و اإل
 .القدرة على ترجمة النصوص السهلة البسيطة .٣
من نصوص بسيطة إللقاء المعلومات  بتكارية عن نصّ القدرة على الكتابة اإل .٤

 .و التعبيرات المتنوعة
 .القدرة على المناقشة العلمية .٥
القدرة على استعمال المفردات العربية الفصحى التى تشتمل قواعد اللغة  .٦

مفردات تتعلق بمواد  ٢٠٠٠-١٥٠٠العربية صرفا كان أم نحوا، حولى 
 .الدينية و عملية اليومية

 .٦٩ غة العربية تتألف منها جميع القدرة السابقةالقدرة على استعمال الل .٧
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أن المفردات هى مطلب  ةلخص الباحثتالسابقة،  النظرياتوكما هو واضح من 
جنبية، و هى شرط أساسى من شروط إجابتها، أساسى من مطالب تعليم اللغة األ

 مفردات كثيرة يقدر علىو طبعا، من . منها معرفة معنى الكلمات المدروسة المرادة
، فله القدرة على )من حيث حفظها وفهمها واستعمالها لتركيب الجملة المفيدة(

 استمال اللغة العربيةأن يعرفوا معنى  بالتالميذفلذلك جدير . األجنبية اللغة استعمال
  . المفرداتحفظ على طريق 

سنوات،  ٦عن نتيجة دراسته اللغوية، إن في  ١٩٢٦) smith( يعبر سميث
و تلك . كلمات من اللغة األم  ٢٥٦٠عرفة المفردات حولى يقدر الطفل على م

بالنسبة إلى ذلك نعرف أن القدرة على عدد . المفردات مستعملة لإلتصال بحوله
ن الشخص أن   ٢٦٠٠- ٢٠٠٠من المفردات اللغة األجنبية حولي  كلمات، مّك

سنوات  ٤وبعد يذكر سميث، إن في . يتصل باللغة األجنبية أو اللغة الثانية في حوله
  . ٧٠كلمات  ١٥٠٠يقدر الطفل على معرفة المفردات حولى 

لى االمفردات حو  الطالببالنسبة إلى ذلك، يهدف تعليم المفردا بتزويد 
كلمة للمستوى   ١٥٠٠-١٠٠٠كلمة للمستوى االبتدائى، و   ١٠٠٠- ٧٥٠

  .٧١  للمستوى المتقدم ٢٠٠- ١٥٠٠المتوسط، و 
  

  يةمحاولة التالميذ فى حفظ المفردات العرب .٦

التى تتعلق بمحاولته فى عملية أربعة عناصر الداخلية لدى التلميذ الموجودة 
  :يعنى تعلمالحفظ و ال

التى تشتمل على النظام العضلي والنظام  ةأو الجسمي ةصر البدنياالعن    )أ 
 .و النظام الحركي) نظام السمع و البصر وغيرها(الحواسي 

فى شخص، منه نظام الذاكرة ، وهو مركار كل نظام الذي يوجد العقلنظام     )ب 
 . و نظام الوصف وغيرها
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 ةأو السيكولوجي يةالسلكالعناصر أو  ةصر الروحياالعن    )ج 
 .٧٢  القلب أو الفؤاد    )د 

، وتحتوي عملية ة تعلم اللغة االجنبيةحفظ مفردات اللغة هي إحدى طريقإن 
 .٧٣همتغيير عادتهم و مهارتهم وسلوكهم و ذكائهم واهتمامهم و وجدانالحفظ على 

روحي الذي يركزه الفرد فى عقله، وهو النظام الذي الذاكرة لدى فرد هى نظام و 
 .فى عملية ذهنية يحتوي على استعمال الذاكرة طويل المدى والذاكرة قصير المدى

اإلشارات الرمزية من معريفات و  تركيبو يعرف، تشتمل العملية الذهنية على 
 saving( شارات الرمزية فى العقل، و توفير اإل)encoding( معلومات معينة

symbol( واستذكار المعريفات و المعلومات على طريق فك االشارات الرمزية ،
 .٧٤)recall( الموفرة

يقومون التالميذ بعملية حفظ المفردات على االستقامة و االستمرار، 
يحفظون مواد المفردات قليال فقليال، و تسير عملية حفظ المفردات سيرة جميلة 

و المراد باالستمرار يعنى إذا يريدون التالميذ أن يحفظ مفردات . ي مهال فمهالأ
ال يستمرون التالميذ . جديدة، فيستذكرون المفردات التى قد حفظواها فى الماضى

فإذا ينسون المواد الماضية، . إلى المواد اآلتية إال بعد أن يحفظوا المواد الماضية
 ايكررو أن . يحفظوا، ثم يستمرون بعد ان حفظوافيستذكرون مرة بعد مرات حتى أن 

يستسمعون و التالميذ بأنْ يقرءوا أو يلفظوا المفردات مرة بعد مرات لحفظها، 
هِ للمراجعة واحدا فواحدا و للتصحيح أخطاء التالميذ، نطق  ِ َ حجرت التالميذ رئيس

فوائد . دةتحديد معاني المفردات أو استعمالها لتأليف الجملة المفيحروفهم كان أو 
عملية االستسماع للتالميذ هي التعويد على عملية حفظ المفردات، التزويد 

ودور اإلختبار هو المنبه أو الباعث أو المثير . ، و تصحيح النطقبالمفردات الجديدة
)stimulant ( نظام الذاكرة قصير المدى لدى التالميذللتالميذ كي حرك به. 
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العربية داخل الفصل كثيرة، كما  أنماط المحاوالت في حفظ المفردات
 : عبر عنها محمود يونس يعنى فيما تلي

 .أن يقرأ التلميذ المفردات مرة بعد مرات فى وقت واحد حتى حفظها       -أ 
أن يكرر التلميذ المفردات القديمة أي المفردات التى حفظها التلميذ فى   - ب 

الجديدة مرة بعد  الماضى حتى قد ذكر، ثم أن يستمر التلميذ بقراءة المفردات
 .مرات حتى حفظها

صدقائه أو الغير حينما يحفظ المفردات أ ضأن يستسمع التلميذ بع      -ج 
 .الجديدة

أن يستخدم التلميذ . أن يحفظ التلميذ المفردات الجديدة بوسيلة سبورة      -د 
عنده بعض أصدقائه الذي أذكى منه، أخذ االصدقاء أن يكتب المفردات 

و أن يقرأ التلميذ المفردات مرة بعد مرات، ثم أن يمسح  الجديدة على السبورة،
  .٧٥االصدقاء المفردات المكتوبة قليال فقليال حتى حفظها

ْ اكتساب المعلومات أو  نا التالميذ مسئولون عن أنفسهم فى التعلم أي
لغة ] التالميذ[كلمة . العلوم وكذلك فى تزويد المهارات، وغيرها من عملية التعلم

واصطالحا هى من ] طالب[و ] متعلم[، معناها سواء بكلمة ]تلميذ[هي جمع من 
َذ لفالن أى من استعلم علما أو أمرا َ ْلم طلب العلم أو التعلم هو شيئ الذى يرجى . تَـ

  .٧٦فيها تغيير مهارات الفرد وخلقه الثابت بالتجارب و التدريبات
إلى رأي بجانب المسؤوليات المعلم و التالميذ عن أنفسهم، رجعت الباحثة 

  :تياآلفيما 
سارت تطبيق تعليم اللغة األجنبية على أساس مناسبة بأهداف المدخل   . أ

االتصالي فى تعليم اللغة، يعنى عن كيفية تعليم القراءة، وتعليم اإلنشاء 
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أي تعليم الكتابة، و تعليم االستماع، و تعليم الكالم، و تعليم المفردات 
 .٧٧مع القواعد 

، فأنه يتكلم أيضا عن أربعة عوامل، "تعلم اللغة"تكلم االنسان عن إذا    . ب
يعني تعليم اللغة، والمعلم، وطريقة تعليم و تعلم اللغة، و مواد تعليم 

التي تساعد به التالميذ فى " محاولة تطبيقية"فإن العوامل السابقة . اللغة
  .٧٨التعلم و تؤيدهم و تساعدهم فيه

لغوية بنظام الفروع او بنظرية اإلجراءات ال: قال بعض العلماء فى علم اللغة
التفريع يعني برامجيات لغوية التي تشتمل على ما يتعلق بتدريب على كفاءة اللغة 

  .٧٩التحريرية و كفاءة اللغة الشفوية من جميع التدريبات استعمال اللغة االجنبية
قد يسأل بعض المهتمون بالتعليم اللغة االجنبية عن سؤال واحد، يعني 

النظرية التفريعية او قد يسمي الطريقة التفريعية فى تعليم وتعلم اللغة  لماذا فعالية"
فال شك، وضع سبب أكبر . ٨٠أكبر من فعالية النظرية الوحدة  أو  الطريقة االلتقائية

الفعالية لنظرية التفريع على أكبر محاولة المعلم والتالميذ فى تطبيق النظرية من أجل 
من ناحية . بية أي من أجل اكتساب الكفاءة اللغويةتحقيق اهداف تعليم اللغة االجن

واحدة، أنْ يطالعوا التالميذ عما يعبر المعلم عن معلومة معينة من المعلومات 
و من ناحية أخرى، بكل جهد واصطبار، أن يختار  .  الجديدة بشدة المحاولة

  .٨١المعلم أحسن نمط بسيط من أنماط المعلومات كي يسهل التالميذ فى فهمها
بالنسبة إلى خبرة المدارس التي قامت بالبرامج التربوية اللغوية، وهي مدارس 

فيعرف بأن االجراءات اآلتية داللة أسسية . التي قد نجحت فى تطبيق تلك البرامج
  :مستفدة، منها 
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أن تبدأ المدرسة بأصغر اإلجراءة إلى أكبر اإلجراءات أي من إجراءة بسيطة  .١
اءة مهال فمهال و قليال فقليال، و يزيد دائما إلى إجراءة مركب، بسر اإلجر 

 .فى مرحلة إلى مرحلة تالية أي من االدنى إلى األعلى
أن تغتنم المدرسة االجراءات على طريق االستقامة و االصطبار، يسير مهال  .٢

 .فمهال مع اغتنام استمرار االجراءات باإلضافة إلى نمو لكل مرحلة
ُش .٣ ك فى لجنة المحرك الستمرار اإلجراءات أن تأتي المدرسة بالمنبه الذي ي َ تر

اللغوية، أو من الممكن، ان تستغل المدرسة بعض تالميذ فى المرحلة العليى 
 . و أن تجعلهم أعضاء اللجنة ليساعدون المنبه فى حركية االجراءات اللغوية

 نهج الدراسي على عملية المشاهدة عن حركيةمأن تتعاون اللجنة بذي العلم عن تنظيم ال
االجراءات اللغوية أي تنفيذ االجراءات، وأن تحدد المشكالت التعليمية الموجودة و تأتي 

 .٨٢بحلها، من أجل تصحيح االجراءات 
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