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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 الوسائل التعليمية. ١

 :لتعلم لديها العديد من احلواسلوسائل اإلعالم 

واليت تعين وسيط أو " املتوسطة " كلمة تأيت من وسائل اإلعالم الالتينية و نشر صيغة اجلمع من 

. أو رسالة متهيدية من املرسل إىل املتلقي " وسيط وسائ "يف اللغة العربية، وسائل اإلعالم هو . مقدمة

 :فهم وسائل االعالم وفقا لعدة مصادر هي كما يلي 

وسائل اإلعالم عن حتديد أشكال و القنوات املستخدمة لتوزيع :  نقلت من االنرتنت AECTوفقا  .١

 ١.املعلومات/ الرسائل 
Technology Communications Educational for Association 

 ":تعلم وسائل اإلعالم باللغة العربية"يف كتابه بعنوان  ارشيد ابدولاليت ذكرها الوهاب  غيغىنوفقا .٢

 .وسائل اإلعالم أنواع خمتلفة من املكونات املوجودة يف البيئة اليت ميكن أن حتفز املتعلمني للتعلم

 ":تعلم وسائل اإلعالم باللغة العربية"يف كتابه بعنوان  ارشيد ابدولاليت ذكرها الوهاب  بريج وفقا  .٣

 ٢.وسائل اإلعالم هو كل األدوات املادية اليت ميكن أن يقدم رسالة و حتفيز املتعلمني على التعلم

                                                             
  http://www.definisi-pengertian.com/02 51 2/definisi-pengertian-media-pembelajaran-ahli.html  Tgl 5 

September  02 2, Pkl. 00.25 

0 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, ..........................Hal. 02 

http://www.definisi-pengertian.com/2015/10/definisi-pengertian-media-pembelajaran-ahli.html


11 
 

بعنوان يف كتابه   ارشيد ابدولاليت ذكرها الوهاب  (١٧٩١ )ئلى  و غريلكغريالخ واعل وفقا 

كما يعرف   .، على سبيل املثال، توفري فهم على نطاق واسع وضيق "تعلم وسائل اإلعالم باللغة العربية"

على نطاق واسع كوسيلة للتعلم هو أي شخص أو مواد أو األحداث اليت توفر فرص املتعلمني من 

لكن فقط األشياء، و  بدءا من هذا الفهم، وسائل اإلعالم ليس .اكتساب املعارف واملهارات واملواقف

املعلمني، والكتب املدرسية والبيئة املدرسية ميكن أن تكون وسائل  .تعلم ميكن أن يكون إنسان األحداث

املستخدمة ( غري إنساين)شخصية فكرة حمددة بدقة كما تعلم وسائل اإلعالم هي وسيلة غري  .اإلعالم

وهكذا فإن مفهوم وسائل اإلعالم من  .األهدافتعليم لتحقيق  و ني الذين يلعبون دورا يف التعلملمربل

املرجح أن حتمل شكل من أدوات الرسم والصور الرسومية، أو إلكرتونيا إىل التقاط، وإعادة بناء 

 .املعلومات البصرية أو اللفظية

ويف الوقت نفسه، ورابطة تكنولوجيا االتصاالت والتعليم يف أمريكا، على سبيل املثال، تقييد 

يف حني . املعلومات/ الم على مجيع أشكال والقنوات اليت تستخدم معلمة لتوزيع الرسائل وسائل اإلع

ينص على أن وسائل اإلعالم هي أنواع خمتلفة من املكونات املوجودة يف البيئة اليت ( ١٧٩١)داغين 

ته مجعية خيتلف إىل حد ما مع املدى من كل ذلك هو التعريف الذي قدم .ميكن أن حتفز املتعلمني للتعلم

ويقال أن وسائل اإلعالم هي وسائل االتصال،  .(National Education Asocciation/NEA)الرتبية الوطنية 
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وينبغي التالعب هبا وسائل اإلعالم، ميكن أن يرى، . سواء حرفيا والسمعية والبصرية وكذلك املعدات

 ٣.يسمع ويقرأ

وسائل اإلعالم املرئية وتشمل وسائل "هنج جديد . الرتبية اإلعالمية"يف كتابه بعنوان  يودىوفقا 

هذين النوعني من الرسائل الواردة يف وسائل اإلعالم املرئية، وهي الرسائل اللفظية : اإلعالم احلواس البصر

ورسالة شفهي . يف الكتابة( اللغة اللفظية)تتكون الرسائل اللفظية والبصرية من الكلمات  .وغري اللفظية

وهي البصرية بدال  موقف الرموز غري اللفظية. بصريةالرسالة اليت تصب يف رمزية شفهي والوبصرية هي 

  .اللغة البصرية هي مث برجميات الوسائط البصرية .من اللغة اللفظية، مث انه ميكن أن يسمى اللغة البصرية

علمني وعلي اجلمل، وسائل اإلعالم هو أداة تربط بني امل  اليغوىنووفقا ألمحد احلسيين 

وبالتايل فإنه ميكن   .واملتعلمني واليت هي يف استخدام لتوصيل األفكار واآلراء من املعلم إىل املتعلم

استنتاج أن وسائل اإلعالم التعلم هو كيف ميكن للرسالة أو املعلومات بفعالية وكفاءة وميكن تلقي 

 .واالحتفاظ هبا يف االعتبار من قبل املتعلمني

أن تصاغ أن التعلم ميكن أن تعزز عملية التعلم لدى الطالب، ويتوقع أن  وسائل اإلعالم ميكن

 .يزيد أقصى قدر من النتائج التعلم

                                                             
 
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, ............................................, Hal. 05-02 

 
 Yudhi Munadi, Media Pembelajaran; Sebuah Pendekatan Baru, (Jakarta : Gaung Persada Press,0222), Hal.  2- 2 
5 Ahmad husaini al-liqooni wa ali al-jamal, mu’jam al mustholahaat attarbawiyah al mu’arifah fil manaahiji wa 

turuku tadriis, al-qoohiroh: ‘aalamulkutub,1991,hlm. 101 
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وسائل اإلعالم هي أدوات باور بوينت، وتستخدم عادة لوصف شيء تتلخص وتعبئتها يف 

 حبيث ميكن للقارئ أن يفهم حججنا بسهولة أكرب من خالل التصور تتلخص يف باور .نقطة قوة

 ويتوقع قوة املواد اإلعالمية املقدمة نقطة تقبل مجيع املعلمني من قبل الطالب .بوينت

تعلم  .يف حني أن الدراسة هي التفاعل بني املعلمني واملتعلمني مع مصادر التعلم يف بيئة التعلم

ومزاجه، واملربني املساعدة املقدمة أن تكون عملية اكتساب املعرفة والتعلم، والتمكن من املهارات 

وبعبارة أخرى، والتعلم هو عملية ملساعدة الطالب . وكذلك تشكيل املواقف واملعتقدات على املتعلم

كطفل رضيع ليس بالضرورة مباشرة ميكن   .وكانت املفردات ال دعوة املقبلة نفسها .على تعلم جيدا

املفردات هي عنصر واحد  .التحدث والتعرف على اللغة، وتعلم لغات أجنبية والعملية يتطلب وقتا طويال

 .من اللغة اليت جيب أن يلم هبا تعلم لغة أجنبية لتكون قادرة على اكتساب املهارات اللغوية للتواصل مع

 :فوائد تعلم وسائل اإلعالم نفسها هي

 .يف عملية التعليم والتعلم ميكن أن يكون أكثر جاذبية للمتعلمني وذلك لتعزيز الدافعية للتعلم . أ

التعليمية تكون أكثر وضوحا، ذلك أن املتعلمني ميكن أن يفهم على حنو أفضل، ومتكني واملواد  . ب

 .املتعلمني من إتقان أغراض تعليمية أفضل

أساليب التعلم ختتلف، وليس لفظية فقط من خالل الكلمة املنطوقة املربني السرد، والتعلم ليست . ج

 .مملة واملربني ال ينفد من البخار
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التعلم ليس الكثري من أنشطة التعلم، ألن ال يسمعون سوى تفسري للدورة متهيدية، ولكن تتم أيضا  .د 

  .مراقبة وتنفيذ والتظاهر، وغريها: أنشطة أخرى مثل

 :فوائد المتوسطة التعلم للمعلمين هي

 .تقدمي اإلرشاد والتوجيه للوصول إىل الوجهة يف عملية التعليم والتعلم. أ

 .وترتيب تعليم جيدةشرح هيكل . ب

 .يوفر إطارا منهجيا للتعليم جيد. ج

 .من السهل السيطرة من الرتبويني يف املوضوع. د

 .مساعدة دقة والدقة يف إعداد املواد التعليمية. ه

 .توليد الثقة بالنفس من مربيا. و

 .حتسني نوعية التعليم. ز

 .توفري وزيادة تنوع التعلم. ح

 .األساسية والقضايا بطريقة منهجية، وذلك لتسهيل الوالدةتقدمي املعلومات . ط

 .تعليم املرح ودون ضغوط هتيئة الظروف واألوضاع التعلم و. ي

 :فوائد تعلم وسائل اإلعالم للطالب هي

 .زيادة الدافعية لدى املتعلمني. أ

                                                             
2 Nana Sudiana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran (Penggunaan dan Pembarutannya), (Bandung CV. Sinar Baru, 
 99 ), Hal 
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 .توفري وزيادة تنوع التعلم للطالب. ب

 .جتعل من السهل للمتعلمني للتعلم. ج

 .حتليل حتفيز املتعلمني على التفكري و. د

 .املتعلمني يف الظروف واألوضاع التعلم متعة ودون ضغوط. ه

 ٩.ميكن للمتعلمني فهم للموضوع عرض منهجي

 نوع من التعلم وسائل اإلعالم.١

الوسائل التعليمية، من حيث جوانب الشكل املادي، من خالل تقسيم أنواع وخصائص، على  . أ

 :النحو التايل

 وسائل اإلعالم اإللكرتونية. ١

، شاشات الكريستال VCD ،DVDالتلفزيون واألفالم واإلذاعة، والشرائح، فيديو، : على سبيل املثال

 السائل، وأجهزة الكمبيوتر، واإلنرتنت، اخل

 وسائل اإلعالم غري اإللكرتونية. ٢

 .الم، والدعائمالكتب، والنشرات، ومناذج واإلمالء، وخطوط وسائل اإلع: األمثلة على ذلك

 :دراسة احلواس عن طريق تقسيم إىل ثالثة، وهي . ب

 .(االستماع)وسائل اإلعالم السمعية .١

                                                             
2 Hujair AH Sanaky, Media Pembelajaran Interaktif-Intovatif, (KAUKABA DIPANTARA, 02  ), Hal 2 
 



11 
 

 .، مبا يف ذلك وسائل اإلعالم املقروءة(رؤية)وسائل اإلعالم املرئية .٢

 (.مساع ورؤية)وسائل اإلعالم السمعية والبصرية .٣

 :دراسة األدوات واملواد املستخدمة، وهي . ه

 .كوسيلة لعرض الرسالة( وير الثابت)أدوات األجهزة .١

.، والرسالة أو املعلومات(وير لينة)الربجميات . ٢
 
 

 تعريف وسائل اإلعالم باور بوينت. ٢

يتضح من أصل الكلمة نظرا لكلمة تأيت من وسائل اإلعالم الالتينية ونشر صيغة اجلمع من 

أو رسالة متهيدية " وسائ " العربية، وسائل اإلعالم هو يف اللغة  .واليت تعين وسيط أو مقدمة" املتوسطة"

.من املرسل إىل املتلقي
 
 

١١.التعليم الة يف عملية التعلم ووسائل اإلعالم كأداة أن يعمل على توصيل الرس
املربني يف  

يف استخدام وسائل اإلعالم ميكن أن تعزز نوعية  .عملية التعلم تسعى دائما لتحسني عملية التعلم

استخدام وسائل اإلعالم يف عملية التعليم والتعلم ميكن أن  .، اليت ميكن أن حتسن نوعية املتعلمنيالتعلم

استخدام وسائل اإلعالم ميكن . تثري الفضول واالهتمام، ورفع احلافز والتحفيز يف عملية التعليم والتعلم

 .املعلومات أن يساعد أيضا املتعلمني لزيادة الوعي وتيسري تفسري الدروس، كما تتكثف

                                                             
 

  11  صفحة  ,المرجع نفسه
9 Azhar Arsyad, Media Pengajaran, (Jakarta: Rajawali Press, 8002), Hal 1 
 2 Hajair AH Sanaky, Media Pembelajaran Interaktif-Inovatif, (KAUKABA DIPANTARA, 02  ), Hal   
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هذه التطبيقات نقطة القوة اليت تستخدم عادة . نقطة قوة التطبيق هو بالفعل مألوفة آلذاننا

كتب أن مايكروسوفت   www.wikipedia.comيف موقع  .لتقدمي منتج واملهام العرض حىت كوسيلة للتعلم

هو برنامج الكمبيوتر اليت  PowerPointأو  Microsoft Office PowerPointباور بوينت أو برنامج 

، باور بوينت هو  سوسياالناوفقا  .ويف حزمة التطبيقات املكتبية اخلاصة هبم Microsofوضعتها عرض 

 ١١.برنامج تطبيق العرض يف الكمبيوتر

يف  .نقطة القوة هي تطبيق واحد من مايكروسوفت اليت يقصد هبا عرض وسائل اإلعالم

اإلعالم يف هذا الوقت وضعت من قبل الشركات األخرى، ولكن األساس الكثري من عرض وسائل 

قد يعترب نقطة قوة واحدة  .خصوصا يف باور بوينت اندونيسيا ليكون خيار واحد هو أن ليس من اخلارج

قد يعترب نقطة قوة واحدة من التطبيقات اليت تعترب  .من التطبيقات اليت تعترب ودية للغاية ملستخدميها

القائمة على نظام التشغيل  PCتدير نقطة الطاقة على جهاز الكمبيوتر. تخدميهاودية للغاية ملس

Windows Microsoft  إضافة إىلApple Macintosh  نظام التشغيلApple Mac OS , على الرغم من

يستخدم هذا التطبيق على نطاق واسع جدا، وخاصة من . Xenixالبداية تطبيق يعمل على نظام التشغيل 

١٢.ورجال األعمال واملعلمني والطالب واملدربنيقبل مكاتب 
 microsoft من هذا الكتاب أن نستنتج أن 

office باور بوينت هو تطبيق الكمبيوتر اليت وضعتها microsoft  تستخدم يف العرض الفعال، مجيلة

 .حىت أن املستمع ميكن أن تركز على املتكلم .واملهنية
                                                             
   www.wikipedia.com, dikutip pada tanggal 9 September  02 2, pukul.  00.0  
 0 Sukardi, Dewa Ketut., Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Jakarta: Rineka 
Cipta 8000), Hal. 802 

http://www.wikipedia.com/
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 وجهة نظر السلطة األولية

 اوستني دانيس و  غاسكني بوب  هذا وقد وضعت ألول مرة Microsoft PowerPoint تطبيق

 ١٣.Power Pointبعد ذلك تغيري اسم إىل Forethought, Inc كمقدمة لشركة تدعى

 مزايا وعيوب وسائل اإلعالم باور بوينت في التعلم. ٣

 :مزايا وعيوب يف استخدام نقطة القوة هي

 :القوة على النحو التايلالزائدة نقطة استخدام . ١

 .أكثر حتفيز األطفال ملعرفة املزيد من املعلومات حول املواد التعليمية املقدمة. أ

 .معلومات الرسالة من السهل بصريا لفهم املتعلمني. ب

 .التعليم ال حتتاج إىل الكثري من شرح املواد التعليمية اليت يتم تقدميها. ج

 .استخدامها مرارا وتكرارا، واملالميكن نشر حسب احلاجة، وميكن . د

                                                             
   www.wikipedia.com Tgl 9 September 1011, Pkl. 11.11 

http://www.wikipedia.com/
https://kholilahlila96.files.wordpress.com/2015/04/hh.png
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، مما جيعل العملية (فالش/ قرص مرن /  CD. )وميكن ختزين البيانات يف شكل بصري أو املغناطيسي. ه

 .اليت جيب اختاذها يف كل مكان

عرض مثري لالهتمام ألن هناك لعبة األلوان واخلطوط والرسوم املتحركة، وإماالنص املتحرك والرسوم . و

 .أو الصوراملتحركة 

 :عدم وجود نقطة استخدام القوة على النحو التايل. ٢

 .تتطلب املزيد من املهارات لتكون قادرة على جعل نقطة قوة هذا صحيح ومثرية لالهتمام. أ

 .فإنه يأخذ الصرب وخطوة خطوة لتجميع وتقدمي وجهة السلطة لذلك يأخذ وقتا طويال. ب

االهتمام لنقطة القوة املتحركة من املواد حبيث ال تستخدم الرسوم حممي يدفع أحيانا مزيدا من . ج

  ١.املتحركة اليت ال داعي هلا

 .وهكذا وخلص الباحثون إىل أن مزايا يف استخدام نقطة قوة وسائل اإلعالم أكثر من أوجه القصور

 تعلم المفردات.ب

 تعريف التعلم. ١

تعلم واملربني  .واملتعلمني مع مصادر التعلم يف بيئة التعلمالتعلم هو عملية التفاعل بني املعلمني 

املساعدة املقدمة أن تكون عملية اكتساب املعرفة والتعلم، والتمكن من املهارات ومزاجه، وكذلك 

                                                             
   http://indri002  2.blogspot.co.id/02 01 0/media-pembelajaran-power-point.html, diakses pada tanggal  2 
September 02 2, Pkl. 00. 2 

http://indri220410.blogspot.co.id/2012/12/media-pembelajaran-power-point.html
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وبعبارة أخرى، والتعلم هو عملية ملساعدة الطالب على تعلم  .تشكيل املواقف واملعتقدات على املتعلمني

  ١.جيدا

م وسائل اإلعالم باللغة تعل"يف كتابه بعنوان  راشدال ىبدعاليت ذكرها الوهاب   ١٧٧اليس وفقا

تعلم لغة أجنبية هو عملية معقدة مع خمتلف الظواهر اليت معقدة لذلك ليس : يقول النحو التايل "العربية

 ١.من املستغرب أنه ميكن أن يكون هلا معان خمتلفة لكل شخص
االدراك حيوية التعلم هو مطالبة منهج  

سايلور  .تعليم وفقا للخطة اليت كانت يف الربنامج ن املعلمني يف خلق جو من التعلم وم

هو تنفيذ خطة املناهج الدراسية، عادة،  intructionوهكذا سبايك من "ويقول ان  (١٧٩١;٢٢٩)

 “".ئة تعليميةولكن ليس بالضرورة، تلك املتعلقة بالتدريس مبعىن طالب، التفاعل بني املعلم يف بي

Intruction is thus the implementation of curriculum plan, usually, but not necessarily, involving 

teaching in the  sense of student, teacher interaction in an educational setting”.  مربيا جيب ان

ليمية، واالنتخابات يف استخدام األساليب يف يتقن مبادئ التعلم، واختيار واستخدام الوسائل التع

 التعليم وأيضا حتديد والنهج استخدام أو رات، وتقييم نتائج عملية التعلم والتدريس والتعلم، واملها

 .التعليم االسرتاتيجيات يف عملية التعلم و

يقول تعريف آخر أن التعلم هو أحد املركبات اليت ميكن أن تؤثر على منو وتطوير إمكانات 

الطالب طريقة احلياة اليت توفرها اهلل، والطالب أنفسهم اختار الختاذ قرار، وتطوير أسلوب حياة وأرواح 

                                                             
 5 Krisna  .blog.uns.ac.id, diakses pada tanggal 5 Sep 02 2, Pkl. 0 . 2 
 2 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab,........................, Hal.  2 
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١٩.اليت مت دراستها واختيار
أن يتحقق أو ال التعليم هو أهم، وهو ما يعين  يف جممل عملية التعلم و 

 .يعتمد على الغرض التعليمي للتدريس الفعال وعملية التعلم

 تعلم فعال ومفيد . أ

التعليم له خصائص معقدة جدا ألهنا تنطوي على جوانب الرتبوية والنفسية  يف عملية التعلم و

 .عليميةيظهر اجلانب الرتبوي يف حقيقة أن عملية التعلم حتدث يف البيئة الت .وتعليمية يف وقت واحد

جوانب من علم النفس وتبني يف الواقع أن الطالب بصفة عامة لديهم مستويات خمتلفة من التنمية، مما 

باإلضافة إىل ذلك، يظهر اجلانب النفسي يف حقيقة أن عملية التعلم نفسها حتتوي  .يتطلب مواد خمتلفة

  جانيه. )علم املوقف، وهلم جراعلى االختالفات، مثل تعلم املهارات احلركية، ومفاهيم التعلم، والت

 ١٩.ويشري اجلانب التعليمي لرتتيب املتعلمني من قبل املعلمني (. ١٧٩،غاغىن

كمعلمني ينبغي أن يكون قادرا على بناء املتعلمني ليصبحوا متعلمني اإلنسان، فإنه حيتوي على 

وليس املقصود  .حىتنقصان أعمال تعليم وتثقيف وتدريب وإعطاء مثال، بناء منوذج، رمبا املشي أو 

، االسرتشاد وهكذا قبل التعليممتنوعة من هذا العمل فقط جلعل الطالب على علم يدرس، واملدربني، 

 ولكن كيف يصبح الطالب على بينة من أمهية التعلم، ميكن تعلم كيفية التعلم واألهم من .دواليك

                                                             
 2 Abdul Mjid, Perencanaan pembelajaran: mengembangkan Standar KompetensI Guru, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 0222), Hal.    
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هناك مخسة أركان متاحة املطلق للبشر  .رجلذلك، مع جمموعة متنوعة من احملفزات اليت أصبح املتعلمني 

 ١٧.تاو الفضول، والتفاؤل واالخالص والثبات واملراعي البصرية: املتعلمني وغريها يلي جزئيا

 المفردات العربية.ج

 تعريفها  . أ

ألن اللغة هي يف األساس عبارة عن جمموعة من . املفردات هي جوهر أو جزء أساسي من اللغة

٢١.املفردات
اللغة ينبغي لإلنسان أن يعرف على األقل على الكلمات الرقيقة وظيفة بشكل قبل تعلم  

، واملفردات "كيفية بسهولة نقاش العربية"يف كتابه بعنوان  Abdullah Charis ووفقا لعبد اهلل كاريس. عام

أو املفردات هو العدد الكلي للكلمات يف اللغة؛ أيضا لديه القدرة من الكلمات اليت هي معروفة 

٢١.املفردات هي املفردات. تستخدم شخص يف حتدثا وكتابةو 
٢٢.املفردات هي املفردات 

املفردات يف  

يف حني يعرف اللغة العربية والكلمات اليت يستخدمها العرب يف  ".mufrodat/ املفردات "العربية يسمى 

 .والعلوم، وتدويل لغةاللغة العربية هي أيضا لغة اإلسالم،  .التعبري عن النوايا، ومشاعرهم وأفكارهم

اندونيسيا أن يتم  ، ذكر قاموس اإلجنليزيةانيشهو  ريوايادىيف  ( ٢ :٢١١٩) فورواداوينتاوفقا 

اندونيسيا،  -يف قاموس اإلجنليزية". املفردات"يف اإلجنليزية يسمى . تعريف املفردات يف املفردات

 (.٢١١٩:٣١٩، انيشهو  ريوايادى)واملفردات تعين املفردات أو قائمة من الكلمات 
                                                             
 9 Danim Sudarwan ,Menjadi Komutas  Pembelajar  Kepemimpinan Trasformasional dalam Komunitas Organisasi 
Pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara.0225),  Hal. 2-2 
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 :فهم املفردات أوسع تعريف

 .كل الكلمات الواردة يف لغة واحدة. 

 .جمموعة املفردات املستخدمة من الناس. 

 .املفردات املستخدمة يف جمال العلوم. 

 (.لغوية)مجيع مرفيم عدن يف لغة واحدة . 

 .األجبدية مع الوصفقائمة يتم ترتيب بعض الكلمات من لغة يف تسلسل على أساس احلروف . 

من أعربوا عن آراء، وميكن أن نأخذ استنتاج مفاده أن اخلرباء يف املفردات فهم يعطي تقريبا 

 ٢٣.متساوية ومتكاملة، مما جيعلها مفيدة للمتعلمني الذين تعلم لغات

 تهاأهمي. ب

أجنبية كطفل رضيع ليس بالضرورة مباشرة ميكن التحدث والتعرف على اللغة، وتعلم لغات 

املفردات هي عنصر واحد من اللغة اليت جيب أن يلم هبا تعلم لغة أجنبية . والعملية يتطلب وقتا طويال

 .من أجل اكتساب املهارات اللغوية للتواصل مع

تعلم مفردات الكلمات  .لذلك، ال بد من معرفة املفردات أوال قبل تعلم لغة أجنبية

(mufrodat)  هي املطالب األساسية ملختلف املطالب يف تدريس اللغة الثانية وليس شرطا مطلقا، ليتم

                                                             
0  Riwayadi dan  Anisyah,  Kamus Inggris- Indonesia, (Surabaya: Sinar Terang, 0222) 
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كيف املتعلمني قادرين على فهم وتكون قادرة على استخدام  . السيطرة عليها من قبل املتعلم لغة أجنبية

  ٢.كلمة مناسبة للظروف

كلمة، وقراءة   م، للحصول على معىنلكالااالستماع، و  :وهي ،املفرداتمراحل تدريس 

  ٢.الكلمات، وكتابة الكلمات وجعل األحكام
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