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 :مقدمة-أ

تاب ولكل مدرسة له كفي التعليم، الدراسية عبارة عن مادة أساسية  ب  ت  عد الك  ت
ؤدي ن، وهذا ماقد ييفي تعليم اللغة العربية قد كتبها اإلندونيسب ت  وأكثر الك  . يتمسك به

تابة كالجمل، وخاصة في  وتراكيب  إلى األخطاء في كتابة بعد الكلمات العربية
 . ئةالبيئة اللغوية الخاطهو وسبب في هذا ، المحادثات العربية

الحاج الذي كتبه ب المحادثة ت  يعد من ك    Daily Conversation Book 1كتاب 
ي سنة ف دار السالم للطباعة والنشرطبع في  الذيو خيري حبيب الله داميري فاضل 

لغة . يتناول هذا الكتاب محادثًة بالندونيسيةإ في تستخدم في بعد المعاهد. و ٤١٠٢
. ية في المعهدعن الحياة اليومالكتاب مواضيع يشتمل نجلييية، واإلندونيسية. العربية، واإل

 .في تطوير اللغة في معهد غنتور ة  تخصصلجنة مورتب هذا الكتاب ب ت  وقد ك  

ا ، وقال ان هذالكتابرماسين قد ع لَّق  عن هذا مدرس  في احد المدارس في بنج
هد، ستخدم في الحياة اليومية في المعيحتوي على المفردات التي تو الكتاب جميل ، 

ي اء بعد المدرسين فمختلف جًدا عن آر ي في هذا الكتاب واما رأي  . ةوضوعات كثير مو 
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عد بأخطاء في استخدام  بعد هناكهذا الكتاب رائع ولكن ، بنسبة لي .ماسينبنجر 
 جمل. البعد أخطاء في سياغة ، وهناك أيًضا المفردات

 :والمحادثةتعريف المفردات -ب

 المفردات  معنى -

وتكتسب ، 1في اللغةجميع الكلمات الموجودة  ردة وهيجمع مف المفردات
ه ل مفردة للكن، اليومية التي يمرر بها اإلنساالتجارب  عن طريقلدى اإلنسان المفردات 

  ،ذو معنى واضح  ختار المفردات يان  على الكاتب او المتكلم  ، ولهذاكثيرة    معان  

 لىع تدل التي األلفاظ اختيار الخطيب أو الشاعر أو الكاتب على واجب فأول
 يختار ثم ، األلفاظ بمعاني تام علم على يكون   أن منه يتطلب وهذا ، يريده الذي المعنى

 أوضح لفاظاأل بعض يكون فقد ، وضبط دقة في يريده الذي والمعنى هو يتفق ما منها
 طلبيت وهذا ، بعض من أقوى وبعضها ، بعض من لالرتياح أبعث وبعضها ، بعض من
 لمختلفةا الكلمات بالمترادفات وت  ع ني - للموضوع أنسبها المترادفات من يختار أن

 غيرها نم بالموضوع اليق المترادفات من الكلمةً  تكون ما وكثيرا ، الواحد المعنى ذوات
 علماء عضب أن في السبب هو هذا ولعل.  غيرها تثيرها ال مشاعر النفس في وي ثير ،

 اللغة يف المترادفات من ي ظن ما كل إن وقالوا اللغة، في للترادفات وجود أنكروا اللغة
 ، للساموا ، والمهند ، كالسيف ، دقت وإن فروق بينها بل ، متساوية معانيها ليست
 2.وانطلق ، وذهب ، وم ضى

 المحادثة:  -

                                                             
 ٧٤٠١ص ،(٧٩٩١ ،pustaka Progresaif سورابايا،)اندونيسي-عربي قاموس المنور منور، ورصون احمد 1
المعاني ، محمد أحمد برافق، عبد المجيد الشافعي، السيد عبد اللطيف، محمد اإلبراشي،  محمد عطيةطفى، إبراهيم مص 2
  ٦-٥ص( ٧٤٧١ر الظاهرية، داالكويت، )
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 مهارة إنها. الناس من العديد بين التواصل هي، و  3هي المكالمةالمحادثة لغة 
 بعض في لللتواص المثالي النموذج هي المحادثات. األفراد لمعظم صعبة ليست اجتماعية
 ينمع موضوع حول المختلفة النظر وجهات ذوي للناس تسمح أنها حيث النواحي،

 .البعض بعضهم مع بالتعلم
أي القدرة على نقل معنى يحتمل في النفس إلى  ،بالبالغةترتبط المحادثة 

 4بالدرجة األولى. إلى آخر، وذلك يتم عن طريق الكالمخارجها، وتبليغه 
 

 أنواع المفردات:-ج
 تنقسم المفردات الى أربعة أقسام بحسب المهارات اللغوية وهي:-1

 ، وتنقسم الى نوعين:للفهم مفردات (أ
 لتعرفا الفرد يستطيع التي الكليات مجموع بذلك ويقصد األستماع: (1

 . المتحدثين أحد من يتلقاها عندما وفهمها عليها
 عليها عرفالت الفرد يستطيع التي الكليات مجموع بذلك ويقصد: قراءةال (2

 . مطبوعة صفحة على بها يتصل عندما وفهمها
 :نوعين إلى تنقسم أيضا وهذه للكالم مفردات (ب

 ياتهح في الفرد يستخدمها التي اتلمالك مجموع بها ويقصد:  عادية (1
 .  اليومية

 وال الفرد بها يحتفظ التي اتمالكل مجموع بها ويقصد  :موقفية (2
 .مناسبة له تكن عندما أو معين موقف في إال يستخدمها

 :نوعين إلى تنقسم أيضاً  وهذه للكتابة مفردات (ج
 قفموا في الفرد يستخدمها التي ماتالكل مجموع بها ويقصد عادية (1

 .يوميات كتابة ، مذكرات أخذ مثل الشخصي الكتابي التصالا
                                                             

 ٧٠٧ص ،(٧٩٩١ ،pustaka Progresaif سورابايا،)اندونيسي-عربي قاموس المنور منور، ورصون احمد 3
 ١( ص٧٩٩٦، GarfindoPT Rajaجاكرتا، )درس البالغة العربية المدخل في علم البالغة وعلم المعاني، ، احمد باحميد 4
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 واقفم في الفرد يستخدمها التي ماتالكل مجموع بها ويقصد موقفية (2
 كتابة أو استقالة أو للعمل طلب تقديم مثل الرسمي الكتابي االتصال

 . الخ. .  تقرير
 . نوعين إلى كذلك وتنقسم كامنة مفردات (د

 سياقال من تفسيرها يمكن التي الكلمات مجموع بها ويقصد: سياقية (1
 .  فيه وردت الذي

 إلى تناداً اس تفسيرها يمكن التي الكلمات مجموع بها ويقصد: تحليلية (2
 .نقص ما أو حروف من عليها زيد ما نرى كأن المصرفية خصائصها

 : إلى ثالثة أقسام وهي المعنى حسبوتنقسم  -2
 لبص تشكل التي األساسية المفردات مجموع بها ويقصد وى:المحت كلمات (أ

 . (  الخ. . .  واألفعال األسماء مثل الرسالة
 الجملو  المفردات تربط التي المفردات مجموع بها ويقصد: وظيفية كلمات (ب

 وأدوات والعطف الجر حروف مثل الرسالة إتمام على بها يستعان والتي
 . عام بشكل الربط وأدوات اإلستفهام

 وهي عيناً م معنى تنقل ال التي المفردات مجموع بها ويقصد: عنقودية كلماتج(
 إلى خاللها من تنقل مساعدة أخرى كلمات إلى تحتاج وإنما بذاتها مستقلة

 خاصاً  معنى المستقبل
  :التخصص نقسم إلى قسمين بحسبت -3

 فردال يستخدمها التي العامة الكلمات مجموع بها ويقصد: خادمة كلمات (أ
 . التخصصية غير الرسمية استخداماته أو العادية الحياة مواقف في

 اصةخ معاني تنقل التي الكلمات مجموع بها ويقصد: تخصصية كلمات  (ب
 يةالمحل بالكلمات أيضاً  وتسمى ، معين مجال في بكثرة تستخدم أو

 . اإلستخدام وكلمات
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  : اإلستخدام بحسب وتنقسم إلى قسمين-4
 نم الفرد يكثر التي المفردات مجموع بها ويقصد: نشيطة كلمات (أ

  كثرةب يقرؤها أو يسمعها حتى أو الكتابة في أو الكالم في استعمالها
 في هاب الفرد يحتفظ التي الكلمات مجموع بها ويقصد: خاملة كلمات (ب

 لفردا يفهم المفردات من النوع وهذا.  يستعملها لم وإن اللغوي رصيده
 إلى صلي أو المطبوعة الصفحة على له يظهر عندما وإستخداماته دالالته
 5.سمعه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                             
 ٦٧٦-٦٧٦)دمشق، جامعة أم القرى( صالمرجع في التعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها رشدي أحمد طعيمة، 5
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 أنواع المفردات

 بحسب اإلستخدام بحسب المهارات اللغوية بحسب التخصص بحسب المعنى

 مفردات للفهم

 مفردات للكالم

 مفردات للكتابة

 مفردات كامنة

 االستماع 
 القراءة 

 العادية 
 موقفية 

 العادية 
 موقفية 

 سياقية 
 تحليلية 

 كلمات محتوى 
 كلمات وظيفية 
 كلمات عنقودية 

 كلمات خادمة 
 كلمات تخصيصية 

 كلمات نشيطة 
 كلمات خاملة 

 : أنواع المفردات ٠الرسم البياني 
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 التحليل:-د
ية، الدراسيحدث أخطاء  كثيرة في كتابة المحادثات الموجودة في الكتب 

والسبب في ذلك عوامل كثيرة، أولها، قلة المعرفة بالمفردات الحديثة، كثير من 
المدرسين يستخدمون مفردات من الكتب القديمة  او الكتب التراث، وهذا ماقد أدى 
الى استخدام مفردات غير شائعة في زمان اآلن. وثانيها، البيئة اللغوية الخاطئة، بعض 

ا يستخدم المفردات في غير مكانه، مثل استخدام كلمة )مات( المعاهد في اندونيسي
في جملة ) الماء يموت( والمقصود من هذه الجملة هي أن الماء انتهى. وثالثها، قلة 
المدرسين المتخرجين من الشرق األوسط في المعاهد. الن المدرسين المتعلمون من 

 ها في كتابة المحادثة.الشرق األوسط يعلمون أي المفردات المناسبة في استخدام
مع كتب الدراسية األخرى  Daily Conversation Book 1اذا قارننا بين كتاب 

بالمفردات التي تستعمل كثيرًا يتميي   Daily Conversation Book إننا نجد بأن كتابف
 .الموضوعات عن الحياة اليومية الحكومية يتدحورواما الكتب ، في المعاهد

 
 الملخص: -ه

كننا ومن خاللها يم وسيلة لوصل المعلومات من شخص  الى آخرالمحادثة يعتبر 
ختار علينا ان ن، ولهاذا خاصة للكالموهناك مفردات ، ان نعبر عن مشاعرنا اتجاها غيرنا

 في التكلم. المفرادات المناسبة 
كتاب يحتوي على موضوعات يشتمل على   Daily Conversation Book 1كتاب 

ى النه يحتوي علليس سيء وليس جيد، وهذا الكتاب  ،اليومية في المعهدالحياة 
طاء في األخكثيرة، منها يمييه عن غيره، ومن ناحية أخرى هناك ايًضا عيوب  الممييات 

 اختيار المفردات والتراكيب النحوية وغيرها. 
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 المراجعالمصادر و قائمة 
 

 المصادر:
 سورابايا،)اندونيسي-عربي قاموس المنور .٠٩٩١. منور احمد، ونسور 

pustaka Progresaif) 
 

 المراجع:
   دار الظاهرية، ( :)الكويتالمعاني .٤١٠١.اآلخرونو إبراهيم ، مصطفى
درس البالغة العربية المدخل في علم البالغة وعلم  . ٠٩٩١. احمد، باحميد

 ( ٠٩٩١، PT RajaGarfindo)جاكرتا، المعاني 
دمشق، )التعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاالمرجع في . رشدي طعيمة، أحمد

 جامعة أم القرى( 
 


