
 الثاني الباب

 الفروض وصياغة األفكار، وتنظيم النظرية، التدريسة

 النظرية التدريسة. 1

 والتدريسات. الفروض وصياغة األفكار وتنظيم النظرية التدريسة الباب هذا يف الباحثة تقدم
 الوسيلة وتعريف  التعليمية الوسائل وتعريف املفردات تعريف هي البحث، مبوضوع تتعلق اليت النظرية

.   السرّيّة البطاقة و الصندوق التعليمية

 المفردات تعريفا- 

إن املفرداة او الكلمة يف اللغة العربية يرتكب من إسم، فعل و حرف. 

" يف اللغة االجنليزية, vocabularyاّن املفردات مجع من "املفردة" و تسّمى "

لغة االندونسية هي جمموعة من لمعنها يف املعجم العام او " يف اللغة االندونسية. kosakata"و

0Fالكلمات.

Î   

قال عبد احلميد عبد اهللا الغايل أن املفردات هو اللفظة او الكلمة اليت تتكون من حرفني 

1Fفأكثر و تدل على معىن سواء كانت فعال او امسا او أدة

Ï و أما يف معجم علم اللغة التطبيقي فان .

مفردات او كلمات مجع من مفردة او كلمة, و هي الوحداث اليت ترتكب أفقيا وفق نظم حنوي 

2Fلتكوين اجلملة

Ð  .

                                                           
˺  Wjs Poerwadinata, Kamus Umum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hal 524 

Ï  78 ص), م 1991 االعتصام دار: القاهرة (,العربية با الناطقني لغري التعليمية الكتب اعداد أساس, الغايل اهللا عبد احلميد عبد 
Ð 30 ص) م1990, لبنان مكتبة : بريوت (,التطبيقي اللغة علم معجم ,اخلويلي علي حممد 



و رأى حممود كامل ان املفزدات هي ادوات محل املعىن كما ا�ا يف ذات الوقت وسائل 

3Fالتفكري. فا باملفردات يستطيع املتكلم ان يفكر مث يرتجم فكرة اىل كلمات حتمل ما يريد

Ñ .

و املفردات ايضا هي جمموعة الكلمات اليت يعرفها االنسان او الفرد اآلخر, و هي من اللغات 

املعينة. مفردات الفرد حمدودة مبجموع مجيع الكلمات اليت يفهمها ذالك الفرد او مجيع الكليمات اليت 

4Fميكن ان يستعملها الفرد لرتتيب اجلمل اجلديدة

Ò .

توجه متام حسني ان املفردات هي مجيع الكلمات و العبارات اليت يستخدمها الناس الدات 

االتصال بعضهم بعض و عددها يزيد حسب منو مستوى احلضارة و الثقافة االنسانية, و هذه 

5Fالكلمات هي لفظ يدل على معىن مفر اما امسا و اما فعال و اما حرفا

Ó .

و ابراهيم حممد عطاء ينظر عن املفردات هي جمموع الكلمات يف احدى اللغات, باعتبار 

قيماتا املعنوية, و تتميز العربية بغناها اهلائل يف املفردات, و خلصة االمساء اليت تتعلق با النسان, و 

6Fعواطفه, و سلوكه, و خمتلف أعضاء جسمه

Ô .

و معىن الكلمات مرادف املفردات لدى متام حسني هي صيغة ذات وظيفة لغوية معنية يف 

تركيب اجلملة تقوم بدور وحدة من وحدة املعجم و تصلح ألن تفرد او حتذف او ختشى او بغري 

موضعها او استبدال غريها يف السياق و ترجع يف مادتا غالبا اىل أصول ةالةة و قد تلحق با 

7Fزوائد

Õ .

                                                           
Ñ 100 ص) م1978, العربية ادول جامعة: مكان دون,(العرب لغري العربية اللغة تعليم أساسيات, الناقة كامل حممود 
Ò  منhttp://id Wikipedia. Org ,20 2012 ابريل 
Ó 122 ص)م1979, الثقافة دار: القاهرة (,التطبيقي اللغة يف البحث مناهج, حسني متام 
Ô 700 ص), م2001, املصرية النهضة مكتبة: القاهرة (,العربية اللغة تدريس دليل, عطاء حممد ابراهيم 
Õ 700 ص, املرجع نفس 
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ان املفردات هي مجع من املفردة. و  الباحثة ختتصرمن التعريفات السابقة لدى عدد اللغويني 

املفردة املكونة االخرية من اجلملة اليت ترتكب افقيا ووفق نظم حنوي لتكوين اجلملة ووحدة صرفية 

صيغة ذات وظيفة لغوية معينة يف الرتكيب اجلملة تقوم بدور واحدة من واحدة املعجم اذا كان توجد 

املفردات غري مناسب و يصلح املفردات او تفرد او حتذف او ختشى او بغري موعضها او استبدال 

غريها يف السياق و ترجع يف ماداتا غالبا اىل أصول ةالةة. و قد تلحق با زوائد االنسان و 

 يستخدمها الناس الداة االتصال بعضهم بعض و يزيد عددها حسب منو مستوى احلضارة و الثقافة.

 

 المفردات انواعب- 

 : يلى ما اعتبار با انواع عدة من املفردات تتكون

 وظيفتها باعتبار  .1

 معىن هلا اليت املفردات فهي املعجمية املفردات : مها قسمني اىل االعتبار بذا املفردات تنقسم

 .بالده عن ارحتل معناها" هاجر "و, العائلة منزل معناها و" بيت "مثل, معجميا

 و العطف و اجلر كحرف الرتكيب يف الكلمات ربط وظيفة تؤدي ما هي الوظيفية املفردات أما

 .تقريرية كانت ان بعد املنفية اجلملة جتعل بأن التحويل وظيفة تؤدي او, االستدراك

8Fالظروف و املوصول و االشارة أمساء و الضمائر النوع هذا اىل" fries "فاريز يضيف و

Ö ,مثل 

". الطالب جاء ما "النفي أداة اعطاء بعد معناها حتويل" طالب جاء "اجلملة

 املعىن تعدد باعتبار  .2

                                                           
Ö العلوم معهد االسالمية سعود بن حممد االمام جامعة : رياض (,با الناطقني لغري العربية اللغة تعليم يف املوجه, حسن جاح حممد 

 35 ص), 1988, باندونسيا العربية و االسالمية



 يف وجده الذي فهو  ”denotative“ األصلي املعىن : مها املفردات معىن من نوعان هناك

 اخذنا فاذا. 9FÎÍ األصلي معناه غري يف الذي املعىن فهو ”connotative“ االضايف املعىن .املعجم

 أم "حنو جمازي و أصلي معنا هلا و". الوالدة "هو احلقيقي األصلي معناها ان وجدنا مثاال" أم "كلمة

 ".مها غري و, الكتب أمهات", القرى

 االختيار باعتبار  .3

 غري و مفيدة مفردات اىل التعبري و القراءة كتب يف تضمينها تؤدى اليت املفردات تقسيم ميكن

10Fمفيدة

ÎÎ .و املدارس يف الشائعة املفردات هذه خالل من التدريس يتم ان املؤلفني و املعلمني بعض يرى و 

 لدراس اليومية احلياتية املواقف عن تعرب املفردات هذه كانت لو مقبول أمر هذا و. التمعات او العائالت

 . با التقيد عدم األفضال فما يكن مل اذا أما. األجنبية اللغة

 احلياتية املواقف عن تعرب اليت الشائعة املوضوعات اىل االختيار يف عنها بدال اجلهود يف نتصر بل

 اهلدف ان" wilkins "ويلكنس يقول و. فائدتا و املفردات أمهية حتديد يف احملك فهي, اليومية

 من جيعل ذالك ألن الشائعة املواقف عن التعبري يف معاجلة يكون ان جيئ املفردات اختيار من األساسي

11Fمفيدة و فعالية التعليم عملية

ÎÏ. 

 التدريج أساس عتبار با  .4

 اليت فهي السهلة املفردات فأما : صعبة مفردات و سهلة مفردات اىل املفردات تقسيم ميكن و

. األصلية التدريس لغة يف جديدة ليست اليت اجلديدة األصوات خلوها يف الكلمة النظام سهولة تتمثل

 عند نطقا أسهل" كتب "كلمة مثل. اجلديدة أصوات با أخرى كلمة من أسهل الكلمة هذه فمثل

 سهولة و. االندونيسية اللغة يف توجد ال) ق, ي, ض (الصوت ألن" ضّيق "كلمة من االندونسيني

                                                           
ÎÍ  46 ص ,املرجع نفس 
ÎÎ   47ص ,املرجع نفس 
ÎÏ  48ص , املرجع نفس 



  املفرداتقبل تقدم ان جيب. و التدريس عند مألوفة الكلمة هذه كانت اذا هذا يتمثل) الداللة (املعىن

.  الصعبة

 امكانية عدم من او مألوفة غري اصوات على احتوائها أو الكلمة طول فمن الصعبة املفردات أما و

 تكون مثال" كتب "كلمة و. التدريس حميط عن بعدها اىل بالنسبة او املعنوية التعليمية بالوسائل شرحها

"  كرسي"و" دفرت"و" قلم "كلمة و. شرحها سهولة و قصرها حيث من" استكتب "كلمة من أسهل

 األوىل الكلمات لكون وذالك" تذكرة"و" سفر "كلمة من االبتدائية املرحلة يف التالميذ حميط اىل أقرب

 من أسهل" نام"و" جلس "كلمة و. ختيال يتخيلها فهي الثانية الكلمة أما و. ميسها و يراها ان مبكن

 ختلف و. املشكلة با األصوات من صوتا تضمنها لعدم هذه و. االندونيسية اىل بالنسبة" رقد"و" قعد"

 .االندونيسية اللغة يف يوجد ال" ق "صوت فيها فان" رقد"و" فقد"

 أساس عتبار با و, االختيار باعتبار و, املعىن تعدد باعتبار و, وظيفتها باعتبار تقسيم يصدر و
. الوظيفية املفردات و املعجمية املفردات مها قسمني اىل املفردات تنقسم وظيفتها وباعتبار.  التدريج
 االضايف املعىن و  ”denotative“ األصلي املعىن على املعىن تعدد باعتبار املفردات تنقسم

“connotative” .غري املفردات و املفيدة املفردات على االختيار باعتبار املفردات تنقسم و 
 سهولتها, الصعوبة املفردات و السهولة املفردات على التدريج أساس عتبار با املفردات تنقسم و. مفيدة

 غري أصوات على احتوائها او, تركيبها طول او, نظامها او, معناها فهم او, نطقها يف ميكن صعوبتها و
. التدريس حميط عن بعدها اىل بالنسبة او املعنوية التعليمية بالوسائل شرحها امكانية عدم او, مألوفة

 
 

 المفردات تعليمج- 

 املكان يف املناسبة  الكلمة يستخدم أن على قادرا الطالب يكون أن هو املفردات إن
 لتعليم احملوالت إحدى يعىن احلقيقة يف املفردات فتعليم العربية، اللغة من جزء املفردات إن12FÎÐ.املناسب

                                                           
 194.ص.السابق املرجع ، طعيمة أمحد رشيد. 18



 املستقل معناها فهم أو وحسب، حروفها نطق الطالب يعلم املعلم أن ذلك فمعىن ، الكالم خاصة اللغة
 . صحيحة لغة تركيب يف وصفها جمرد أو منها، االستقاق طريقة معرفة أو فقط،

 اليت الكلمات عدد ضوء يف ةانية كالغة العربية تعليم يف برنامج تقومي حماولة إن طعيمة أمحد رشيد قال 
 لتقومي احلقيقي املعيار إن. حتته طائل واجلهد،وال للوقت ومضيعا علمي غري عمال يعترب الطالب  حفظها

 والرتاكيب األمناط ،وعدد بالعربية منها االتصال الطالب يستطيع اليت املواقف عدد يف ميكن الربنامج هذا
 13FÎÑ.بكفاءة استخدامها ويستطيع عليها تسري اليت

 املفردات تعليم تعريف .1

 يف التعليمية املواد إيصال عملية هو املفردات وتعليم ، Asifuddin Djanan أمحد قال
 اليت العربية اللغة تعليم ولذلك، العربية. اللغة تعليم يف كعنصر الكلمات مفردات أو كلمات شكل

 .الصلة ذات اجلملة أمناط بعض با مصحوبة تكون أن إىل حتتاج ؤسسة امليف عقدت

 :يلي كما مراعاتا، جيب اليت األشياء من العديد هناك املفردات تعليم يف

 وحدها تقف ال املفردات تعليم .أ

 ، املطالعةالتعليم مع بقوة يرتبط ولكن بذاتا قائمة كمادة تدرس أن للمفردات ينبغي اذن 
 احملادةة.و ، با اإلستماعمستعد

 عىن امل إقتصار .ب

 هلا واحدة كلمة يعطى أن ميكن اجلملة، سياق يف معىن مفردات يقتصر أن ينبغي التعليم يف
 االهتمام تفريق عدم أجل من للسياق وفقا معىن تدرس أن ينبغي للمبتدئني، بالنسبة .عدة معان

                                                           
 املكان نفس.19

 



 مع وضعها رؤيا حيملون تفسريات التحيز يعين وهذا املتقدم، إىل معتدلة .املتعلمني واالحتفاظ
 .السؤال يف كلمة معىن يف للتفكري أوسع أفق و

 سياقها يف املفردات .ت

 .مجلة يف استخدامها كيفية معرفة دون فهمها ميكن عريب أجنبية لغة يف املفردات بعض ميكن ال
 .الطالب فهم حتجب ال حىت سياق يف املفردات هذه مثل تدرس أن جيب

 التدريس يف املفردات ترمجة .ث

 على حيتوي ولكنه مباشرة، األكثر هي األم اللغة إىل الكلمات ترمجة طريق عن املفردات تعلم
 عند تعبريات يف استخدامها عند العفوية يقلل قد الطالب الضعف نقاط وتشمل .العيوب بعض

 كل وليس الطالب، من الذاكرة يف السلطة وضعف الكلمات، أو كائن الكائنات مع التعامل
 املفردات لرتمجة كوسيلة املستحسن فمن ولذلك، .األم اللغة يف املناسبة ونظريه األجنبية املفردات
 ملعرفة عرضها يصعب اليت الكلمات أو جمردة لكلمات وتستخدم التعلم، يف سالح أحدث

 .املعىن

 الصعوبة مستوى .ج

 يف هو املوضوع هلذا العربية واملفردات الصعوبة، مستوى حيث من كان إذا تقسيم وميكن
 يف الكلمات يف تشابه أوجه هناك ألن سهلة، عبارة :أخرى أمور بني من ةالث، إىل إندونيسيا

 على صعبة ليست هي اليت والكلمات .علماء كتاب، كرسي، رمحة، :مثل اإلندونيسية، اللغة
 صعبة، كلمات .ذهب سوق، مدينة، :مثل اإلندونيسية، اللغة يف تشابه وجود عدم من الرغم
 استوىل تدهور، انزلق، :املثال سبيل على والنطق، شكله بسبب وذلك

 
 املفردات تعليم أمهية .2



 من هدفا املفردات ةروة تنمية ترب. تعليمها اهداف هيف و الثانية اللغات تعليم خرباء خيتلف قد
 مث يفكر أن املتكلم يستطيع الىت التفكري كوسائل املفردات تلك أجنبية، لغة لتعليم خطة أي أهداف
 .مايريد حتميل كلمات إىل فكرة يرتجم

 املفردات تعليم خطوات .3

 التالية الطريقة وتكون.طرق عدة اتباع املمكن لطالب،فمن جديدة كلمات تعليم أردنا إذا 
 .الكلمات لتعليم

 ةالةا أو مرتني يكررها مث إليه الطالب ويسمعها الكلمة املعلم ينطق )1(

 .كامال شكال السبورة على الكلمة املعلم يكتب )2(

 . ناسبةامل بالطريقة الكلمة معىن املعلم يعرض   )3(

 .حنويا الكلمة وظيفة لتتضح أكثر أو واحدة مجلة يف الكلمات املعلم يستخدم) 4(

 .فرديا مث مجيعا تكررا الكلمة على احملتوية اجلملة هذه إحدى الطالب يكرر) 5(

 إمالئية صعوبات على تنطوى كانت إذا الكلمة كتابة طريقة إىل طالبه نظر املعلم يلفت) 6(

 .الكلمة استخدام تبني مجلة يكتب الكلمة،كما معىن اللوح على املعلم يكتب) 7(

 .أمامهم اللوح على املكتوبة اجلديدة املفردات قائمة الطالب يقرأ) 8(

 .دفاترهم يفوجيعلون اجلملة املفيدة  ومعانيها الكلمات الطالب يكتب) 9(

 املفردات تعليم يف األساليب و الطرائق .4

 من متنوعة جمموعة ويستخدم للطالب املوضوع تقدمي يف التقنيات أساس هو التعليم أسلوب
 األساسية أساليب يتطلب هذا العربية تعليم املفردات يف وخاصة وباملثل، .الحتياجات وفقا خمتلفة أنواع
يف التعليمية  املؤسسات قبل من متناول يف ليست اليت األدوات أي إىل احلاجة دون تنفيذها ميكن اليت



 ناجحة أساليب تكون أن اإلعالم وسائل  من كافية وسيلة هناك كان إذا ولكن .العربية اللغة تعليم
 .الورقة هذه يف ستعرض اليت التعليم وتقنيات للغاية ومفيدة مجيلة

 القرابة مثل حيث بسهولة، تتغري ال اليت األساسية املفردات مع جيدة لبداية املفردات تعلم يف
 استخدام وميكن .التعلم سهلة الرئيسية األخرى املفردات وبعض واألفعال والضمائر اجلسم، أجزاء وأمساء

 القراءة وأساليب �ج الفم أورال وأساليب طرق وحفظ وحماكاة املباشرة، الطريقة مثل التعليم يف األسلوب
 والدعائم بطاقة صورة اإلعالم وسائل استخدام طريق عن التعليم وطريقة الرتمجة، النحوي واألسلوب

 املثال سبيل على خمتلفة، تقنيات مع اللغة لعبة للقيام تقنيات . العربية أغنية غناء على التعليم وكذلك
 .ذلك من وأكثر القواميس واستخدام احلروف، لرتتيب االهتمام وإيالء املقارنة، خالل من

 
 املفردات تعليم مرحلة .5

 التايل : النحو على ، املفردات تدريس خطوات عن أفندي أمحد  كما قال فؤاد

 الكلمات إىل االستماع .أ

 أو املعلم  من املنطوقة الكلمة إىل لالستماع الفرصة الطالب إعطاء هو األوىل املرحلة هي هذه
 عناصر يتقن مت قد كان إذا .اجلملة يف أو وحده يقف سواء األخرى، اإلعالم وسائلمن 

 صحيح. بشكل االستماع على قادرا يكون القادم والطالب الطالب، قبل من للكلمة الصوت

 الكلمة قول  .ب

 جديدة كلمة .يسمع مل اليت الكلمة لينطق الفرصة الطالب يعطي املعلم املرحلة، هذه يف
 .أطول فرتة يف الكلمة تذكر على الطالب تساعد سوف

 الكلمة معىن على احلصول .ج



 يتم عندما ألنه للكلمة، معىن الطالب إعطاء يف الرتمجة املعلمني جتنب وينبغي املرحلة، هذه يف
 ما سرعان سوف حني يف دراسة، حاليا جترى إنه بلغة مباشر اتصال هناك يكون فلن ذلك
 استخدامها ميكن اليت التقنيات من العديد هناك .الطالب قبل من نسيانه ميكن كلمة معىن
 السياق، توفري هو وهذا كلمة، من معىن على احلصول يف الرتمجة لتجنب املعلمني قبل من

 احلقيقية العناصر وتبني ، واملتضادات املرادفات، واملرادفات الصور واستخدام بسيط، تعريف
 من كلمة حقا هو كان إذا مشاركة كبديل والرتمجة اجلسم حركة واملظاهرات املزيفة، أو

 .للطالب فهم الصعب

 القراءة .د

 جديدة، املفردات الكلمات معىن وفهم كلمة، انطق السمع، مرحلة اجتياز بعد املعلم كتب 
 .عال بصوت الكلمة لقراءة للطالب الفرصة أعطيت مث السبورة على

 الكلمات كتابة .ه

 املستفادة جديدة كلمات لكتابة سئل عندما كبري حد إىل ساعد املفردات الطالب سيتم 
 .الطالب أذهان يف حية تزال ال الكلمة خلصائص نظرا وقراءة فهم، :قال مسعت،

 الكلمة جعل .و

 ما على اجلملة يف جديدة كلمة هي املفردات باستخدام التعلم أنشطة من األخرية املرحلة
 متنوعة أمثلة مجل إعطاء يف خالقة تكون أن املعلمني على جيب .وخطيا شفويا سواء يرام،

 واإلنتاجية الكلمات تستخدم أن اجلمل يف تتكون أن جيب .تقليد الطالب من ويطلب
 .بأنفسهم ما واستخدام فهم للطالب ميكن حبيث الفعلية

 اللغات ملدرسي كمرجع ملعب على مفردات تعلم من تدابري أو إجراءات استخدام وميكن
 اإلجراءات إىل جديدة كلمات كل ليس عرض ضرورة من الرغم على العربية، اللغة وخاصة األجنبية



 من لذلك، .االعتبار يف تؤخذ أن الصدد هذا يف عامل الوقت ختصيص أيضا وينبغي .واخلطوات
 وكلها فقط معىن جيدا فهمها يتم اليت الكلمات أو صعبة تعترب اليت الكلمات بعض اختيار الضروري

 اخلطاب لسياق وفقا وتكييفها متصال كان كلما
 املفردات يف الكفاءة  اإلكتساب ومفهوم .6

معىن اإلكتساب هو عملية وكيفية و سيطرة وقدرة استعمال املعارف والذكاء. كلمة "إكتساب" 

14Fأيضا مبعىن قدرة الشخص يف فعل شيء.

ÎÒ  

اإلكتساب هو قدرة شخص اليت ميكن حتقيقها بنظرية أو تطبيق. يقال ان الشخص يسيطر 

شيء إذا كان هو يفهم  املواد واملفاهيم ويطبقها يف احلالة واملفاهيم اجلديدة. واعتماد على البيانات 

السابقة عرفنا أن إكتساب الطالب باللعة مفيدة على كفايته يف حفظ املفردات. إن حيفظ الطالب كثريا 

 من املفردات ويطبقها كل وقت فسينححون يف الكالم.

كلمة اإلكتساب هي كلمة تدل على قدرة و سيطرة و مهارة و حرفة. و اإلكتساب مبعىن 

الكفاءة اليت ميلكها التالميذكاملهارة. وهكذا الكلمة اإلكتسابية العامة هي فهم أو قدرة ال ستعمل معرفة 

و مهارة. فاإلكتسابية تدل على معىن األنشطة و السيطرة على شيء، قال رتن نيعسيح إن إكتساب  

15Fاملادة هو احلالة اليت ميكن للناس أن حيققوا ألهداف ملرجوة.

ÎÓ 

إن جمال  سرتنه حرجونوإن إكتساب اللغة اجليدة تأةري الطالب يف استعماله باللغة كما قدمها 

حفظ املفردات أهم جماالت اليت تدافع كثريا يف جناح الطالب حني يتحدث ألن غياب املفردات حني 
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16Fيتحدث الميكن الطالب أن يتكلم جيدا أو يتحدث بالطالقة.

ÎÔ واعتمادا على البيانات السابقة 

 فتمكن الباحثة تلخيصه أن مهارة الطالب باللغة مقيدة على كفايته.

فككتساب اللغة األجنبية هو احلالة اليت تدل على أن اللغة األجنبية ميكن إكتسابا. يف إمنا هذا 

البحث فكرة إكتسابية، وهو يرتكزيف إكتسابم باملفردات. املفردات هي عنصر من عناصر اللغة الذي ال 

بد أن ميتلكها الناس يف األنشطة اللغوية. فهذه األنشطة هي عالمة مهمة للناس األخالقية و األدبية يف 

بيئة اجلتماعية و الثقافية .حتتاج أنشطة اللغاوية إىل الطريقة و الطويلة من شكاهلا البسيط او السهل إىل 

 أن يكون صعبا، و تبدأ من مرحلة الطفولة اىل مرحلة الشيخوخة.

و اإلنسان الذي يتمكن يف امتالك املفردات الكثرية ال بد من أن يكون لديه طاقة لغوية جيدة. 

17Fو يؤكد غريس كرف أن اإلنسان الذي ميتلك املفردات الوفرية يستطيع أنيتعاشر فيما بني الناس.

ÎÕ فلهذا 

أن املفردات أساس يف األنشطة اللغوية لسانا كان أو كتابه. لذا، أن املفردات تلعب دوار مهما لالتصال 

 بني الناس.

 القوة أو الطاقة هي  القدرة. باإلرادة تركه أو الشيء فعل أو الشيء فعل من التمكن هي الكفاءة 
 من رصيده وأن ينتج، ما أضعافا يفهم اللغة يفهم اللغة متعلم أن أي االنتاج، من أيسر أو. الشيء على

18F.االنتاج كلمات  من رصيده أضعاف يعادل الفهم كلمات

ÎÖ 

 للنتيجة العمل يف طبيعتهم على يدل أن الطالب يستطيع با اليت احلالة هي املفردات يف الكفاءة 
  وامهارة املعرفة استعمال على الفهم  أو التسل هي الكفاءة  معىن وعموما 19FÏÍ.املعينة األغراض من

. املفردات على الال هذا ويف وغريها
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 يدل أن الشخص يستطسع با اليت احلالة هي املفردات يف الكفاءة السابق القول على إعتماد
. شيء يف والرتتيب والدقة التدريب الفكر عملية خالل من العمل يف طبيعته

 تعليم يف كربى أمهية هلا واملفردات. القواعد بعدها وجاءت املفردات، هي األوىل اللغة عناصر إن
 على تتوفق اللغوية املهارة نوعية أن إذ . اللغة جوهر املفردات. با والتحدث وفهمهما  األجنبية اللغة
 .      اللغوية مبهارته ارتقت املفردات كثرت كلما.املرء ليمتلكها املفردات وكيفية كمية

 التعليمية الوسيلة تعريفد- 
 

 هي لغة الوسيلة. التعليم و الوسيلة : فيهما كلمتني من تتكون التعليمية الوسائل الكلمة ان
 ما يوضح و التالميذ أذهان اىل املدرس فيها يقرب با يقصد و 20FÏÎ.وسيلة – يوسل – وسل من املصدر

 الوسيلة هي مسلم صربي امساعيل قال كما اصطالحا الوسيلة أما و 21FÏÏ.أفكار و معلومات من فيها
 يعّلم – عّلم من املصدر هي لغة التعليم كلمة و 22FÏÐ.الطالب اذهان اىل املدرس من الرسالة حيمل الذي

 يف السمان على حممد قال كما اصطالحا التعليم و. املتعلم اىل املعلومات نقل با يقصد و. تعليما– 
 .الطالب أذهان اىل املعرفة و العلم املعلم ايصال هو العربية اللغة تدريس يف التوحيد كتابه

 املعلومات و املعرفة انتقال على تساعد ما كل التعليمية الوسائل أن) 1998 (احليلة قالت و
 اىل املدرب او املعلم من التدريب و التعليم و الرتبية جمال يف آخر اىل شخص من املختلفة واملهارات
  23FÏÑ.املهارة اكتساب على القدرة من لرتفع املتدرب او الطالب

 ضرورية تعليمية مادة تقدمي يف يسهم و يقدم ما كل هي التعليمية الوسيلة ان قنديل كما قال 
 بقية مع متفاعل أساسي كجزء تستخدم و, التعليمية األهداف حتددها و تصفها كما التعليم لعملية
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 لتحقيق التدريس اجراءات ايطاري يف يوظف ما كل فهي اخرى بلغة أو. التدريس منظومة اجراءات
 24FÏÒ.التعليمية األهداف
 أكثر درسه ألجل تدريسه يف املعلم به يستعني ما كل هي التعليمية الوسائل ان مرسي رأى و 

 يف مباشرة و هادفه و حية خربة الطالب هؤالء با مير اليت الرتبية اخلربة جلعل و, لطالبه تشويقا و اشارة
 العادية اخلرائط و السبورة بينها من الوسائل تلك من طويلة قائمة هذا حتت يندرج و, الوقت نفس

 عينات و, اجلسمة املناظر و, املبسطة النماذج و, االرضية الكرات و الصماء و البارزة و بأنواعها
 و, اللوحات و, خارجه او الفصل يف سواء, املدرسية التمثيليات و, بأنواعها الرحالت و, األشياء
, التسجيالت و, التعليمية االذاعات و, التليفيزيونية و السينيمائية املتحركة الصور و, املعارض و, الصور

 أعمدة كانت سواء البيانية الرسم و, الهرية الشرائح و, الثابتة األفالم و, الشفافة الصور او, الشرائح و
 25FÏÓ.غريها أو دوائر أو

 التعليم تكنولوجيا منظومة من فرعية منظومة هي التعليمية الوسائل ان يقول سامل حممد أمحد 
 املواقف يف كليهما او املتعلم او املعلم يستخدمها اليت التعليمية األجهزة و األدوات و املواد تتضمن
  26FÏÔ.التعلم او التعليم عملية لتسهيل منظومية بطريقة التعليمية

 يكون ان دون التعليم عملية تساعد و حتدم اليت الوسائل هي التعليمية الوسائل ان رضوان قال و
 شاشة و الكتابة دفرت و السبورة و املقعد و الطاولة و املدرسة كمبين مباشرة حقيقي تعليمي دور با

 27FÏÕ.غريها و الطباعة ألة و العرض
 بأ�ا التعليمية الوسائل يعرف االول التعريف. بتعرفني التعليمية الوسائل عن ماهر عّرف و
 الثاين التعريف أما و, التدريسة حجرة داخل املعلم يستخدمها اليت التعليمية املواد و األدوات و األجهزة
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 خارجها و و التدريسة حجرة داخل غريها و مواد و أدوات و أجهزة من املعلم يستخدمه ما كل أ�ا
 28FÏÖ.اجلهد و الوقت يف االقتصاد مع وضوح و يسر و بسهولة املتعلم اىل حمددة تعليمية خربات لنقل

 تقنيات يف أساسي جزء و التعليمية العملية يف مهم عنصر ا�ا التعليمية الوسائل الشرهان رأى و
 و, الردة الرموز و املعاين من لتوضيح املعلم يستخدمها, املواد و األجهزة من جمموعة تتضمن, التعليم
 حتقيق و, التعلم و التعليم عملية حتسني أجل من احلواس باستخدام التطبيقية و العلمية النظريات تأكيد

 29FÐÍ.املمكنة بااحلدود اخلاصة و العامة األهداف
 يف املدرس يستعملها آلة و أداة هي التعليم الوسيلة ان الباحثة ختتصر سابقةال التعريفات من و

, الطالب أذهان يف مناسبة بطرق التدريسة مواد عن املعلومات و املعرفة و العلم اليصال التعليمية عملية
. سهولة و بسرعة التدريسة مواد يعني و

 و, يستخدمها الذي املعلم : هي أساسية حماور بثالةة ةيقا و ارتباطا التعليمية الوسائل ترتبط و
 تسهم و, فعاليته من الطالب يزيد و يثري الذي التعليمي املوقيف و, منها الفائدة فيه يأخذ الذي املتعلم

 بل, فحسب اضاحية او معينة ليست اجليدة التعليمية الوسيلة فان. أهدافها حتقيق التعليميةيف الوسائل
 .التعليم عملية عناصر من اساسي عنصر و, التعليمي للنشاط هام جمال و, التعليمي املنهج من جزء هي

 
 ه- تقسيم الوسائل التعليمية

ان الوسائل التعليمية اليت تستخدم يف العملية التعليمية متنوعة. ينبغ للمعلم يف استخدامها ان 

يناسب بأهداف التعليم, كي تكون هذه الوسيلة فعاال للمعلم و املتعلم. و تقسيم الوسيلة التعليمية 

 على اساسني, فهما: 

 . التقسيم على أساس احلواس۱
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تعد احلواس أهم الوسائل اليت تعرفنا على العامل احمليط بنا وبواسطته نكتسب املعارف و املهارات 

املختلفة, و تصنف الوسائل التعليمية على أساس احلواس اليت ختاطبنا و نستخدمها يف جمال التعليم و 

 هي :

 الوسيلة السمعية .أ

و هي الوسائل اليت من خالهلا ميكن عرض املثريات السمعية على املتعلمني حيث 

تعتمد على حاسة السمع يف عملية التعليم و التعلم و اكتساب اخلربات كعنصر أساسي, و 

 من هذه الوسائل التسجيالت الصوتية فهي االذاعة و اهلاتف و غري ذالك.

 ب .  الوسيلة البصرية

و هي الوسائل اليت تعرض املثريات البصرية حيث يعتمد الفرد على حاسة البصر يف 

عملية التعليم و التعلم و ذالك الكتساب اخلربات الالزمة و اليت منها الرسوم و البطاقة و 

 الصور بأنواعها و الشرائح الشفافة و األشكال املتنوعة و النماذج و العينات و غري ذالك.

 ج . الوسيلة السمعية البصرية

و هي الوسائل اليت تعتمد على حاسيت السمع و البصر حيث تشرتك تلك احلواس 

يف تعليم املعارف و اكتساب اخلربات يف عملية التعليم و التعلم و اليت منها : التلفاز, و 

الصور املتحركة اليت تظهر يف السينيما اليت تعرض على شاشة العرض, و كذالك الصور و 

 CD, DVD,األفالم املتحركة املصاحبة با الصوت اليت تعرض احلاسب اآلىل من خالل 

 وغريها.

 . التقسيم على أساس طريق العرض٢

 أ . مواد تعرض ضوئيا بطريقة مباشرة



و هي األجهزة اليت يصدر منها الضوء و تعرض املواد بطريقة مباشرة على شاشة 

العرض دون ان يتم تغيري مسار األشعة الصادرة من املصادر الضوئى و اليت منها جهاز 

 و (video proyektor) ملم, و جهاز األفالم الفيديو 8 ملم و 17األفالم املتحركة 

  و غري ذالك. (Slide proyektor)  جهاز الشرائح الشفا 

 ب . مواد تعرض ضوئيا بطريقة غري مباشرة

و هي األجهزة اليت يصدر منها الضوء و تعرض املواد بطريقة يتغري فيها مسار أشعة 

 الضوء اي ان مصدر الضوء ليس مباشرا و امنا يتغري مسار ان طريق املرأة او العدسات.

 ج . مواد تعرض بطريقة مباشرة أو ال تعرض ضوئيا

و هي املواد اليت تعرض األشياء بصورة مباشرة اي ال حتتاج لعرضها اىل أجهزة او 

مصدر ضوء يتخللها و امنا ترى مباشرة و اليت منها الرسوم و الصور و اللوحات و اخلرائط و 

30Fاجلسمات و النموذاج و العينات و األلعاب التعليمية و غريه.

ÐÎ 

 التعليمية الوسيلة هميةو- أ

 على الطالب حفز يف و, عامة بصفة التعليم عملية تطوير يف امهية هلا التعليمية الوسيلة نإ 
 اىل حتتاج العملية هذه و. التدريسية املواد با املتصلة املهارات و اخلربات اكتساب و الدروس االتباع
 .التعليم عملية يف التعليم وسيلة استخدام يف املعلم من اجلهد و الكفاية

 إن : القائل املبدأ من انطالقا التعليمية العملية جناح يف كبرية أمهية هلا التعليمية الوسيلة ان 
 لألفكر فهمه من أكثر احملسوسات يفهم أن يستطيع الطالب إن الرد،أي إىل احملسوس من يبدأ التعليم
 تدريس، يف التعليمية الوسائل  إدخل إىل والتعليم الرتبية رجال دعا املنطلق هذا ومن الردة، والرموز
 31FÐÏ.التعليمية العملية يف عنه االستغناء ميكن ال وأساسا مهمة ركيزة وجعلها

                                                           
ÐÎ ,28 ص.  املرجع السابق,مجال بن عبد العزيز الشرهان 
38،صتدريس طرق املرشد الشرهان، العزيز عبد بن مجال. 28  



 فالوسائل.التعليم و التعليم واملزايالعمليات والفوائد األدوار من العديدة التعلمية الوسائل تقدم 
 الفردية الفروق مشكلة املتعلمني،عالج أعداد زيادة مشكلة على التغلب: يف الطالب تساعد التعلمية

 التعلم إىل الطالب دافعية والوجدائية،زيادة واملهارية املعرفية املختلفة جبوانبه التعليم الطالب،حقيق بني
 للطالب، الغوية الثروة الذاتى،زيادة اخلاطئة،التعلم ولسلوكيات الفاهيم بعض واالنتباه،تعديل واملشاركة

 أعضاء مشكالت بعض على السليم،التغلب العلمي التفكري أساليب على التدريب التعلم، تأةري بقاء
  32FÐÐ.املعلم وجهد وقت التدريس،توفري هيئة

 املادة وعناصر عام بوجه الرتبوي املنهج عناصر كافة تطوير يف كبرية أمهية هلا التعليمية الوسيلة و 
 تعد ومل املادة هذه يتلقون الذين للطالب وتقبال ، وكفاية فاعلية أكثر وجعلها خاص بوجه التدريسية

 املشاركة حب اةارة على املعلم تساعد التعليمية الوسائل.عنها االستغناء ميكن إضافية الوسائل هذه
 .املتنوعة التعليمية باألنشطة املشاركة خالل من الطالب لدى واحلماسة

 التعليمية الوسيلة مبادئز- 

  سوجانانانا .التعلم يف اإلعالم وسائل املبادئ حول خمتلفة أفكار لديهم ليس اخلرباء بعض
 مثل : التعليمية الوسائل اختيار معايري أن إىل يشري ، أمحد رفاعيو

 األهداف من جمموعة أساس على اختيارهم اإلعالم ووسائل التعليم بدف اإلعالم وسائل دقة .أ
 .التعليمية

 واملبادئ واحلقائق املفاهيم هي اليت التعليمية املواد التعليمية؛ املواد دعم الوسائط حمتوى .ب
 .فهمها يسهل اإلعالم وسائل أن معقول تتطلب العامة واملساعدة

 اإلعالم وسائل على احلصول السهل من .ج
 إذا يهم لن آخر شيء أي اإلعالم وسائل متطورة اإلعالم؛ وسائل استخدام املهرة املعلمني .د
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 .الستخدامه املهرة ليس املعلم كان
 الستخدام الوقت من متسع هناك .ه
33Fالطالب املادة يف الوارد معىن يفهم حبيث التفكري، يف الطالب ملستوى وفقا .و

ÐÑ 

 التعليمية الوسيلة استخدام مبادئح- 

 .األنشطة والتعلم التعليم نوعية تعزيز أو حتسني إىل الرامية اجلهود يف استخدام الوسيلة التعليمية
 تشمل : استخدامها مبادئ أن إىل اإلشارة ينبغي ولذلك،

أ. جيب استخدام وسيلة للتعليم أن ينظر إليه باعتباره جزءا ال يتجزأ من نظام التعليم وليس جمرد أداة 
ختدم كعامل مساعد تستخدم عند الضرورة وتستخدم فقط عند احلاجة. 

ب. وينبغي النظر إىل وسيلة للتعليم والتعلم واستخدام املوارد يف حماولة حلل املشاكل اليت واجهتها يف 
عملية التعليم والتعلم. 

ج. ويتعني على املعلمني إتقان حقا يتم استخدام تقنيات وسيلة للتعليم. 
د. ويتعني على املعلمني مراعاة املفاضلة استخدام وسيلة للتعلم. 

ه. وينبغي تنظيم استخدام الوسائل التعليمية ومنهجية، وليس أي استخدام. 
و. لو كان املوضوع يتطلب املزيد من أنواع وسائل اإلعالم، مث ميكن للمعلم االستفادة من الوسائط 

 املتعددة املرحبة وتسهيل عملية التعلم، وميكن أيضا حتفيز تعلم الطالب.
 

أما بالنسبة لبعض املتطلبات العامة اليت جيب أن تتحقق يف استخدام الوسائل التعليمية يف 
التدريس والتعلم هي: 

أ. جيب أن الوسائل التعليمية املستخدمة مطابقة أهداف التعلم اليت مت وضعها. 
ب. تعلم وسائل اإلعالم هي وسائل اإلعالم اليت ميكن أن ينظر إليها أو يسمع. 

                                                           
˼˽  PRINSIP – PRINSIP MEDIA PEMBELAJARAN,   (http://cahtp09.blogspot.com/2010/11 /prinsip-media-
pembelajaran.html ), diakses : 7 April 2012 jam 22.49 wib. 
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ج. ويستخدم لغة التدريس للرد على تعلم الطالب. 
د. جيب أن متتثل أيضا وسائل اإلعالم التدريس مع ظروف الطالب الفردية. 

 ه. وسائل االعالم التدريس املتوسطة يف عملية التعلم لدى الطالب.
 

 :التالية النقاط يف النظر التعليمية الوسائل استخدام وينبغي

 .مضمون للرسالة منوذج تقدمي أو املدرسني إلظهار جاهدين نسعى أن جيب .أ

 .الكائن موقع إىل دعي مث الصف، إىل إحضارها ميكن ال الكائن غرار على تكون ألن إذا .ب

 .ونسخة منوذج جرب املوقع، إىل الكائنات هذه جلبت يسمح ال الطبقة كانت إذا .ج

 من الصور أو الرسم حماولة يف متوفرة، غري أيضا هي الطبيعية باألحجام مناذج أو النماذج عندما .د

 .املادية الدرس يتعلق فيما الكائنات

 اخلاصة االعالم وسائل جلعل حماولة يف املعلمني مث متوفرة، غري أيضا هي الصورة أو الصورة كانت إذا .ه

 .اليت الفائدة اخلاصة الطالب بسيطة بك

 الكائن لتوضيح السبورة باستخدام وذلك املعلم، بسيطة با تدل أن اإلعالم لوسائل ميكن ال عندما .و

34Fخطوط. رسم مع بسيطة رسالة خالل من أو

ÐÒ 

 

 التعليمية الوسيلة اختيار معاييرط- 
 

 : وهي التعليمية الوسيلة اختيار يف معايري عدة هناك
. لتحقيقها املواد األهداف مع) التعليمية واألجهزة املواد (التعليمية الوسائل تتوافق أن. 1
. املنهج مع التعليمية الوسائل استخدام يتكامل أن.  2

                                                           
˼˾  PRINSIP PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN, ( http://id.shvoong.com/social-
sciences/education/2183926 -prinsip-penggunaan-media-pembelajaran/ ), diakses : 9 April 2012 jam 23.35 wib. 
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. العقلية ومستوياتم الطالب أعمار مع التعليمية الوسائل تتناسب أن . 3
. وحديثا علميا صحيحا احملتوى يكون أن . 4
. تسلسللوا والوضوح والباسطة العرض حسن احملتوى يف يتوافر أن . 5
. التكاليف وقليلة االستخدام سهلة التعليمية الوسائل تكون أن  .6
. والطالب املعلم وقت التعليمية الوسائل توفر أن . 7
. التدريسية حجزة التعليمية الوسائل حجم يناسب أن . 8
 التكامل واملالحظة، والتحليل املختلفة بأنواعه التفكري املتعلمني لدى التعليم تنمى أن . 9
 35FÐÓ.والتفاعل
 

 التعليمية الوسيلة فوائدي- 

 الىت باملوضوعات اهتمامه استشارة طريق عن اإلسطالع حب املتعلم يف تتمين أ�ا )1
. يتعلمها

 أتقن إذا خصوصا جذابة بطبيعتها التعليمية الوسائل ألن املتعلم وترغب تشوق أ�ا  )2
. جودتا وارتفعت تصميمها

 إلدراك للطالب الوسيلة تيئها الىت اخلربات بتنوع وذلك العلمية احلقائق توضح أ�ا  )3
. وسليم صحيح بشكل العلمية احلقائق

. والبصر السمع حاسيت إستخدام عند خصوصا وإدركها املعلومات  تذكر عل تساعد )4

. الدرس مادة لفهم واملنقشة املشاركة حب املتعلم  يف متىن )5

 .التدريسيةوفهمها املادة شرح يف واجلهد الوقت توفر )6

. وطرائقها التعلبم أساليب تنويع خالل من الطالب بني الفردية الفروق تراعي )7
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  لدى املعلومات تطوير على وتساعد التعليمية املادة لتعلم واالهتمام الرغبة تنمي )8
 .الطالب

 تنطيم على وتساعد وتنظيمها الطالب أو املعلم يكو�ا الىت األفكار ترتيب إىل تؤدي  )9
  .العلمية املادة

 .اجلديدة املعارف واستنباط التأمل روح املتعلم يف تنمي )10

 وتكوين السليم السلوك واكتساب اخلطئ السلوك تغيري على الوسيلة تساعد   )11
 .الصحيحة االجتاهات

 املواقف أحد يواجه عندما خوفه أو خجله على وتقضي بنفسه املتعلم ةقة من تزيد )12
 .فيها التعليمية األنشطة بعض ممارسة خالل من وذلك التعليمية

 أكثر فتجعلهم الطالب خربة زيادة على وتساعد املباشرة باخلربة التعليمية املهارات تنمي )13
 . بنفسهم العلمية التجربة إجراء خالل من إقباالعليه و للتعلم استعدادا

 اخلمس احلوس معظم الطالب استخدام خالل من وتسهلها والتعلم التعليم عملية تيسر )14
 .وتداعها الدرسية املادة فهم عملية ترسيخ إىل يؤدي مما

 36FÐÔ.وطرائقها التعليم أساليب تنويع خالل من الطالب بني الفردية الفروق تراعي )15

 

 

 

 السّريّة البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلة تعريفك- 
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 قبل من املستخدمة األدوات من متكاملة جمموعة هو أن اإلعالم وسائل وذكرت دانيم عن
 والتحفيز النشاط تعزز أن ميكن اليت اإلعالم وسائل من واحدة .الطالب مع التواصل على أو املعلمني
  يعين الوسيلة التعليمية الصندوق والبطاقة السرية. الطالب

 مع جنب إىل جنبا اإلعالم وسائل من واحد نوع  هووالوسيلة التعليمية الصندوق والبطاقة السرية
 استخدام يتم وبالتايل، .ونشطة سلبية عادة الطالب سواء الطالب، مجيع يشمل تنفيذه .اللغة لعبة

 واللعبة اإلعالم وسائل من جمموعة وفقا قال القادير .املتجانسة غري الفصول أحد يف اللعبة هذه أفضل
 .التعليم عملية يف بنشاط االخنراط على كبري بشكل الطالب وجذب حتفيز على قادرة هي

 سم، 30x  20 X 15 مربع قياس باعتبارها تنفيذها اكتمال إعداد بهذه الوسيلة كيفية التعليم
 .سم 12,5 و 7,5 حجم من رسالة بطاقة من ورقة 30 على وحيتوي سم،14 و 8 املغلف حجم 

 للمغلفات حاوية مبثابة يعترب الذي السرّيّة البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلة بسيط إجراء وميكن
 ذلك يف تدريسها جيري اليت املواد على حتتوي اليت الورقة هي رسالة بطاقة .الرسالة بطاقة على حتتوي
 الطالب، إىل نقلها ينبغي اليت املوضوع على حيتوي الذي املغلف بطاقة يف رسالة تضمني يتم .الوقت

 عقوبة. أو مكافأة والصورة، فهم واألسئلة، والتعليمات أوامر شكل يف شكلت

 السّريّة البطاقة و الصندوق الوسيلة باستخدام التعليم خطواتل- 

 على القواعد بعض لديها السرّيّة البطاقة و الصندوق التعليمية وسيلة الاستخدام بالتعليم

 : التايل النحو

). جعل الموعة 1

). اختيار رئيس الموعة 2

).أخذ البطاقة السرية 3

). إجابة السؤال يف البطاقة 4



 ). التقدير علي املكافأة أو العقوبة 5
 

 التقليدية بالوسيلة التعليم خطواتم- 

 : هي واجباته أهم ومن ومتنوعة، كثرية املعّلم مهام

 طالبه أفكار على احلكم صحة من يتمكن حىت والعلوم؛ املعارف ببعض يلم ان )1
. التعبري دروس يف يقدمو�ا اليت ومعلوماتم

 األفكار تكون وأن عاملهم، عن بعيدة جيعلو�ا أمور يف الكتابة الطالب يكلف ال )2
 إىل يؤدي الواضح الفكر ألن الغامضة؛ واضحة عليهم واضحة عليهم املطروحة

. الواضح التعبري
 اجلمل لبناء الفرصة ويتيح اجلملة، يف ووظائفها األلفاظ دالالت املعّلم يشرح )3

. دالالتا يف الواضحة
 

 األفكار تنظيم- 2

 أو هدف لتحقيق املعّلم يستخدمها اليت التعليمية الوسائل من جمموعة هي التعليمية الوسيلة
 يستطيع لكي املتنوعة التعليمية بوسائط املختلفة الوسائل املعّلم يستخدام .حمددة تعليمية أهداف جمموعة

.   الفصل يف التدريسية فعالية ولتنمية التعلم يف الطالب رغبة يزيد أن

، كانت كثرية الوسائل التعليمية اليت يستخدم املعّلم يف املدارس أو الزمن بتقّدم سريا
هي و املؤسسات، وفيها إحدى الوسيلة تسمى باالوسيلة التعليمية الصندوق و البطاقة السرية،

الوسيلة التعليمية اليت تساعد الطالب يف اكتساب املفردات اللغة العربية.  

إكتساب املفردات هو قدرة شخص اليت ميكن حتقيقها بنظرية أو تطبيق. يقال ان الشخص 
يسيطر شيء إذا كان هو يفهم  املواد واملفاهيم ويطبقها يف احلالة واملفاهيم اجلديدة. واعتماد على 



البيانات السابقة عرفنا أن إكتساب الطالب باللعة مفيدة على كفايته يف حفظ املفردات. إن حيفظ 
 الطالب كثريا من املفردات ويطبقها كل وقت فسينححون يف الكالم.

 فرداتم اكتساب قيرتت السرية البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلة ان املذكور، البيان على بناء
 .العربية اللغة املادة يف الطالب

 وضالفر صياغة- 3
 

الكتساب مفردات   الّسرّية البطاقة و الصندوق التعليمية الوسيلة استخدام يف اجيايب أةر يوجد

 .األفكار تنظيم و النظرية ملطالعة اللغة العربية وفقا
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