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حماولة مدّرس اللغة العربية يف تعليم اللغة الستيعاب . 8102 أليفيا وولن سارِي

 اجملتهدين نور اإلسالمية املتوسطة ابملدرسة" أ"  عالساب الصف طالب املفردات
كلّّية الرتبية قسم اللغة العربّية . 8102 -8102 الدراسية السنة جوفونورو  مالراك

يفريدل فطر نور السالم و. املشرف إلسالمية احلكومية فونوروجىف اجلامعة ا
 املاجستري. 

 تاملفردات، إستيعاب املفرداالكلمات األساسية: تعليم 
 يف تعليم اللغة الطالب مشكالتاألهداف من هذا البحث هي ملعرفة 

مدّرس اللغة العربية حلل املشكالت ىف  حماولةلوصف ، الستيعاب املفردات العربية
العربية عوامل اليت تؤثر ىف تعليم اللغة و ملعرفة  ،تعليم اللغة الستيعاب املفردات

مبدرسة املتوسطة اإلسالمية طالب الصف السابع "أ" لالستيعاب املفردات 
 .8102 -8102 نوراجملتهدين مالرك فونوروجو ىف السنة الدراسية

عند  تأخذت الباحثة حتديد البحث مع الرتكيز على البحث يف مشكال
مدّرس اللغة العربية يف  حماولةالستيعاب املفردات مع العربية الطالب ىف تعليم اللغة 

، و عوامل  الىت لطالب املفردات لعربية الستيعاباللغة ا تعليم املشكالت ىفحتليل 
. أما األسئلة الىت تبحث ىف البحث العلمي تؤثر ىف تعليم اللغة الستيعاب املفردات

العربية الستيعاب املفردات شكالت الطالب يف تعليم اللغة .ما م(0ما يلى: )
مالراك  لطالب الصف السابع "أ" ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية نور اجملتهدين

اللغة العربية   مدّرس حماولةما(. 9. )؟8102 -8102فونوروجو السنة الدراسية 
لطالب الصف السابع "أ" العربية الستيعاب املفردات  حلل املشكالت ىف تعليم اللغة
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 -8102 الدراسيةمبدرسة املتوسطة اإلسالمية نوراجملتهدين مالرك فونوروجو السنة 
طالب لالستيعاب املفردات العربية ليت تؤثر ىف تعليم اللغة ماعوامل ا(. 3)؟ 8102

السنة  ة نوراجملتهدين مالرك فونوروجوالصف السابع "أ" مبدرسة املتوسطة اإلسالمي
 ؟8102 -8102الدراسية 

إلجابة البحث إستخدمت الباحثة نوع البحث على طراز مليس و 
 مشكالتا يتعلق حول مم البحث بحث عن البياانت يف ميدانوهو ت هوابرمان.

مدّرس اللغة  حماولةالستيعاب املفردات. ووصف  العربية يف تعليم اللغة الطالب
عوامل اليت العربية الستيعاب املفردات، مع  العربية حلل املشكالت ىف تعليم اللغة 

واملدخل الذي تستخدمة الباحثة هو  .تؤثر ىف تعليم اللغة الستيعاب املفردات
هو إجراء البحوث اليت تنتج البياانت الوصفية. و صفته هو املدخل الكيفي و 

البحث الوصفي وهو ان تصور الباحثة املوضوع ابلبياانت املوجودة عند التحليل 
 والباحثة جتمع البياانت بثالثة طرق منها املالحظة واملقابلة والواثئق.

امل تتكون من العو مشكالت الطالب: (أن 0ونتائج البحث تدل على )
الداخلية والعوامل اخلارجية. العوامل الداخلية منها ظهور اإلفرتاضات سلبية حنو تعلم 
اللغة العربية، عدم ثقة الطالب ىف تعلم اللغة الربية، و الكسل لتكرار الدرس ىف 

اللغة العربية. أما العوامل اخلارجية من بينها:  ماملنزل، و اخنفاض الدوافع ىف تعل
ل بدون الشكل، صعوبة فهم معىن املفردات، صعوبة حفظ صعوبة قراءة اجلم

اللغة العربية حلل املشكالت ىف تعليم   حماولة مدّرس(.8) املفردات وسهولة نسياهنا.
اللغة العربية الستيعاب املفردات لطالب الصف السابع "أ" مبدرسة املتوسطة 
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هي:  8102 -8102 اإلسالمية نوراجملتهدين مالرك فونوروجو السنة الدراسية
 تطبيق طريقة املباشرة، برتمجة املفردات اجلديدة، و ابستخدام وسائل اإلعالم. 

عوامل اليت تؤثر ىف تعليم اللغة الستيعاب املفردات طالب الصف السابع "أ"  (.2)
 -8102 الدراسيةمبدرسة املتوسطة اإلسالمية نوراجملتهدين مالرك فونوروجو السنة 

ن بني أمور أخرى: عوامل الطالب، مبا يف ذلك  إخنفاض الدوافع الطالب م 8102
عوامل املرافق املدرسة هي: عدم معمل اللغة و ;  عوامل املعلم، ;يف تعلم اللغة العربية

العوامل البيئية: عدم  بيئة اللغوية. ;عدم كتب اللغة العربية لدعم التعليم اللغة العربية
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 الباب األول
 املقدمة

 خلفية البحث ﴾ أ﴿

اللغة هي أداة اتصال، وهي أداة للتعبري عن عبارة 
ىف نفس األفراد لآلخرين. صرّح مصطفى الغالييين  عما

أبن "اللغة هي نطق يستخدمه اجلميع للتعبري عن نيتهم 
 1أو إرادهتم."

إّن اللغة وظيفة كربى ىف حياة الفرد، فهي الىت 
ها املرء للتعبري عما جييش ىف نفسه من إحساسات ميتخذ

و أفكار، وهي وصيلة إلتصال املرء بغريه، و هبذا 
إليه من مآرب وما يريده من اإلتصال حيقق ما يصوب 

حاجات. و اللغة دور هام ىف حياة اجملتمع فهي أداة 
التفاهم بني األفراد و اجلماعات، و هي سالح الفرد ىف 
مواجهة كثري من املواقف الىت تتطلب الكالم أو اإلستماع 
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، أو القراءة، و هذه الفنون األربعة أدوات هامة أو الكتابة
من مجيع نواحيها، وال شك أن  ىف إمتام عملية التفاهم

 2هذه الوظيفة من أهم الوظائف اإلجتماعية للغة.
تعلم اللغات األجنبية مبا فيها اللغة العربية أصعب 

ة إىل من تعلم اللغة الرئيسية )اللغة األم(. ألنه ابإلضاف
، يتطلب تعلم بنية ا ما تستخدماملفردات اليت اندر  

وقت ا خاص ا ليس قصري ا وال ميكن  حيتاج الكلمات واجلمل
اختصاره. يتمثل الشاغل الرئيسي يف تعلم اللغة العربية  

للغة العربية اكلغة أجنبية يف كيفية استخدام املتعلمني 
  3بشكل تعاقيب يف املصطلحات الشفوية والكتابية. 

العربية، اللغة اصة خبم اللغات األجنبية، و يتعل
 يقّدملم اآلخر. ألن التعليم ابللغة العربية يعخيتلف عن التّ 
و الكالم، االستماع،  ةار غوية، وهي مهلّ العدة مهارات 

                                                           

)دمشق: املطبعة العلمية،  طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركااىب،  2         
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هو  التعليممهم يف  واحد منهاوالكتابة.  ، والقراءة
بتعليم عن ما يُعرف  تعليم اللغةاملفردات. ال ميكن فصل 

أحد العناصر  هو املفرداتم يتعلأبّن ال ، حيثداتفر امل
امللحة يف تعلم اللغة نفسها. على الرغم من وجود العديد 

ا يتعلق مبعىن اللغة والغرض من االختالفات يف الرأي فيم
ما زالوا يتفقون على أن الغرض من  لكن،  هاتدريسمن 

مهارات دورا هاما يف دعم جناح  يلعباملفردات  تعليم ال
 4اللغوية.

فور نه ال يتعّلم على اللتعّلم اللغة العربية، فإ 
، ولكن من الضروري حاج ابلضرورة بنية اجلملة وفهمها

م اللغة إىل دراسة املفردات العربية لتسهيل الطالب يف تعلّ 
 اجملتهدين نور اإلسالمية املتوسطة ملدرسةا العربية. يف

ات م اللغة العربية من مهار ، يتضمن تعلّ  وفونوروج كامالر 
تمل على اإلستماع، و الكالم،  قراءة اللغة العربية اليت تش

بني كل هذه من النصوص )القراءة(، و تعليم الكتابة. 
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نسى أيضا أن يتم تدريس بعض املهارات اللغوية ال ت
 لتسهيل فهم التعلم. املفردات

لكل لغة مفردات هلا أدوار ووظائف واستخدامات 
، خمتلفة ، وهلا أتثري كبري خاصة يف تعّلم اللغات األجنبية

املفردات للطالب يدرس و يوّسع ضمنا يف اللغة العربية. 
 م اللغة الثانية ، وهي اللغةتعلّ قد ياالندونيسيني ، يعين 

األجنبية بعد اللغة األم. لذا ، فإن توسيع املفردات هو 
 اللغة الثانية. للّتسّلط علىإحدى الطرق 

ميتلكها  املفردات هي أحد عناصر اللغة اليت جيب أن
ا يف ذلك اللغة العربية. ميكن ، مباللغات األجنبية متعلمو

ل والكتابة أن تدعم الشخص يف التواصاللغة  فرداتم
، ميكن القول إن القدرة على بتلك اللغة. وابلتايل

التحدث والكتابة ، أي الكفاءة اللغوية ، ال ميكن فصلها 
كثري الغنية و  املفردات ابملعرفة عضودوجيب أن تكون م

 5لفعلية.وا اإلنتاج
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يتفق خرباء التعلم على أن التعليم املفردات مهم 
ة م اللغيساسي يف تعلو شرط األللغاية وهو املطالبة 

األجنبية. يُطلب من الطالب الذين يتعلمون أي لغة 
، ألنه بدون معرفة  أثناء دراستهمفردات اللغة عارفون ابمل

أن يتوىّل ون مفرداهتم سيجدون صعوبة  وال يستطيع
 6.املنويّ املهارات اللغوية 

إما  أهم جزء  منشخص ىف الإن إضافة املفردات 
 الكفاءةاللغوية لتطوير  الفكرةم اللغة أو إلضافة يتعل ىف
م اللغة، يغوية حول اللغة اليت مت إتقاهنا. من حيث تعلالل

 يستوىل على، سيسهل على الطالب العربية لغة صاوابخل
م اللغة يبينما يضيفون فكرة أن تعل ،اللغويةأربعة مهارات 

ديدة يحيث يسهل اجلفردات امللن يتم فصله عن توفري 
املفردات  عددفهم الدروس العربية. ألن لعلى الطالب 
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الشخص فكرة عن املعرفة اليت لديه. كلما زاد عدد  لدى
 7املفردات اليت يعرفها كلما زادت املعرفة.

ناحية من سوى األشياء املذكورة أعاله، فإن أهم ال
املستخدمة  ةقيوالطر  أسلوب املدّرسنواحى التعليم هو 

م. ابإلضافة إىل ذلك ، جيب يعللتسهيل حتقيق أهداف التّ 
 التعلم يحيث تتنوع على املعلمني دائم ا حتسني االبتكار يف

للغة ىف ام لزايدة حب الطالب يم والتعلأنشطة التعل
و  بعبعلعربية ا اللغة العربية. ألن كل هذا الوقت ، تعترب

 ال يزال صعبا. تعليمها
كما يف ملدرسة الثانوية نور اجملتهدين مالرك 
فونوروكو ، تدريس اللغة العربية من مستوى املبتدئني ، 

خمتلفة عن بعضهم البعض. لدي الطالب خلفيات ألن 
 و القراءة كتابةطالب مل يعرف الوابلتحديد ، هناك 

 احلكومّية دارس االبتدائيةألهنم أيتون من امل بتااتالعربية 
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ال يزالون ، لذلك املساءيف TPQ  ىف أنشطة وال يشاركون
 العربية.  يشعرون ابلصعوابت ىف الكتابة

،  "أ"ة مع طالب الصف السابع بناء على املقابل
ال تزال اللغة العربية واحدة من الدروس اليت تعترب 

يف صعوبته. هذا ألهنم يتحّصل على دروس اللغة العربية 
 على اإلستيعاب. هذا ما يسبب بوقت حمدودةاملدرسة 

صعوبة ال. ابإلضافة إىل ذلك، جيدون نخفضملفردات ما
 8يف حفظ املفردات العربية. 

اء عطإبمن قبل  مسيطرة عليه املدّرسلكن، فقد 
ديدة للطالب حول مادة املوضوع العربية اليت اجلفردات امل

مع عدة طرق لتسهيل الطالب  فصليتم تدريسها يف ال
م اللغة العربية ، ألن املفردات هي عنصر أساسي تعلّ اليف 

                                                           

  8 ،املقابلة مع الطالب ىف مدرسة املتوسطة نور اجملتهدين مالراك فونوروغو 8       
 8102 يناير
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تعلمي اللغة العربية جيب أن يتقن من قبل طالب م
 9املبتدئني. 

استنادا  إىل خلفية املشكلة املوضحة أعاله ، كان 
تعليم دّرس اللغة العربية يف حماولة ممهتما  بدراسة  ةالباحث

 "أ" السابع صفال يف املفردات الستيعاب اللغة العربية
 مالراك ناجملتهدي نور اإلسالمية توسطةامل ابملدرسة
 8102 -8102 الدراسية السنة وفونوروج

 حتديد البحث ﴾ب﴿
العمل  ليسّهل اخللفية أعاله ،  فكاك استنادا  على

مع الرتكيز على  حتديد البحث الباحثة ت، أخذالبحث
عاب يتعليم اللغة الست الطالب ىف عندالبحث يف مشكلة 

 على حتليلاللغة العربية يف  مدّرس حماولةمع  املفردات
ىف تعليم اللغة  تؤثر، و عوامل  الىت املفرداتم يمشكلة تعل

ابملدرسة  "أ"السابع  الصف لطالب الستيعاب املفردات
                                                           

سة املتوسطة نور اجملتهدين مالراك املقابلة مع مدّرس اللغة العربية مبدر       
 8102 نوفمرب 82فونوروغو، 
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ىف و اإلسالمية نور اجملتهدين مالراك فونوروج املتوسطة
 8102 -8102 السنة الدراسية

 البحث أسئلة ﴾ج﴿
عاب يالست العربية تعليم اللغة يف لطالبا شكالتما م .0

 املتوسطةابملدرسة  "أ"السابع  لصفا طالبلردات املف
السنة  ومية نور اجملتهدين مالراك فونوروجاإلسال

 ؟8102 -8102الدراسية 
حلل املشكالت ىف تعليم  اللغة العربية مدّرس حماولة ما .8

 "أ"السابع  الصف لطالبعاب املفردات ياللغة الست
ك مالر نوراجملتهدين  اإلسالمية املتوسطةمبدرسة 

  ؟8102 -8102 و السنة الدراسيةفونوروج
عاب يالستالعربية ىف تعليم اللغة  اليت تؤثرماعوامل  .2

 مبدرسة املتوسطة "أ"السابع  الصف طالبلاملفردات 
السنة ىف و مالرك فونوروجنوراجملتهدين  اإلسالمية
 ؟8102 -8102 الدراسية
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 أهداف البحث ﴾د﴿
العربية م اللغة تعلي يف الطالب شكالتم ملعرفة .0

 "أ"السابع  لصفا لطالب الستعاب املفردات
مية نور اجملتهدين مالراك اإلسال ابملدرسة املتوسطة

 8102 -8102السنة الدراسية  وفونوروج
حلل املشكالت ىف  اللغة العربية مدّرس حماولة لوصف .8

 الصف طالبلعاب املفردات يالستالعربية تعليم اللغة 
نوراجملتهدين  اإلسالمية املتوسطة مبدرسة "أ"السابع 

 8102 -8102 و السنة الدراسيةمالرك فونوروج

الستيعاب  العربية ىف تعليم اللغة اليت تؤثرعوامل ملعرفة  .2
 مبدرسة املتوسطة "أ"السابع  الصف طالبلاملفردات 
السنة ىف و مالرك فونوروجنوراجملتهدين  اإلسالمية
 8102 -8102 الدراسية

 لبحثا فوائد﴾ه﴿
، من املتوقع أن يكون مادة للتقييم يف من هذا البحث .0

ىف املدرسة  املفردات ، وخاصة تعليمم اللغة العربيةيتعلال
 .اجملتهدين مالراك فونوروكو نور املتوسطة
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العرب لتحسني  سمن أجل أن تكون مدخال  ملدرّ  .8
 خباصة ىف التعليم املفردات االبتكار يف تعليم اللغة العربية 

 ترقية التعليم املفرداتيف  درسنيللمنظريا كي تصبح  .2
 م اللغة العربيةيللطالب من أجل حتسني اإلجناز يف تعل .4
يف  عند الباحث لزايدة الفكرة مع تطوير املعرفة خاصة .5

 اللغة العربية جمال الرتبية
 .كمادة مقارنة ومرجعية ملزيد من البحث .1

 البحث تنظيم كتابة تقرير ﴾ط﴿
 تكتب الباحثة هذا البحث ىف ستة أبواب: 

نقط فكرية الىت : هذا الباب يرتكب من  ولألا الباب
 تشمل على اخللفية

 و أسئلةث، لبحاحتديد و البحث، 
فوائد و أهداف البحث، و  ث،لبحا

 .و كتابة تقرير البحث البحث،
 : اإلطار النظرى و البحوث السابقة الثاين الباب
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رية العامة عن هذا الباب يرتكب من النظ
اللغة  درسم مو فهمم ، يم التعلو فهم

 املفردات. تعليم العربية ، ومعرفة
 منهج البحث:   الثالث الباب
هو املنهج و أنواع البحوث، حضور  

الباحثة، مكان البحث، مصادر 
البياانت، أسلوب مجع البياانت، 
أسلوب حتليل البياانت، مراجعة صحة 

 .البحث خطواتالبياانت، 
العامة و وصف البينات  البينات وصف:  الرابع بالبا

 اخلاصة
حماولة مدرس اللغة الباب اخلامس: حتليل البياانت عن 
الستيعاب  العربية العربية ىف تعليم اللغة

 السابع الصف يف لطالب املفردات فهم
 نور اإلسالمية املتوسطة ابملدرسة" أ"
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 السنة فونوروجو مالراك اجملتهدين
 8102 -8102 الدراسية

 : اإلختتام السادس لبابا
نتائج البحث اإلختتام هو 

.واالقرتاحات
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 الباب الثاىن
 و اإلطار النظريّ  البحوث السابقة

 البحوث السابقة .0
ىف هذا البحث ترجع الباحثةإىل أعمال البحوث السابقة 

 :و هي ،املتعلقة هبذ البحث
ىف تعليم  scrambleور ستياوان، تطبيق طريقة أفيت ن .أ

اللغة العربية ىف مادة املفردات ىف مدرسة الدينية سامباس 
فورابلنغا بكلية علم الرتبية و أتهيل للمعلمني جبامعة 

 .8101احلكومية فورواكريتو اإلسالمية 
تعلم اللغة العربية خلفية هذا البحث مأخوذة من 

عوبة تعلمها وختوف ا. هذه أن معظم الطالب يعتربون  بص
مشكلة كبرية جيب حلها من قبل املدرسني، واملشكلة 
هي كيفية حتسني جودة اللغة العربية اليت ال يزال يعتربها 
بعض الطالب لغة صعبة، لذا فإن دور املعلمني ضروري 
للغاية. لتحسني جودة اللغة العربية يف إندونيسيا، يتم 

التعليمية من سن  التدريس يف العديد من املؤسسات
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مبكرة، وهي بداية من املدرسة االبتدائية ، واليت سيتم 
 استخدامها الحق ا كأساس ملستوى آخر.

إلتقان وفهم الدروس العربية، من الضروري جدا 
أن يكون هناك املزيد من املفردات يف اللغة العربية ، ألنه 
بدون إتقان املفورات جيدا ، فإنه سيؤثر على جناح 

يف فهم الدرس، خاصة يف حتقيق أربعة مهارات ، الطفل 
 القراءة والكتابة. و الكالموهياالستماع و 

على  scrambleطريقة من املتوقع أن يكون تطبيق 
تعلم اللغة العربية حال  لتحفيز تعلم الطالب يحيث تكون 
عملية التعلم أكثر متعة وجيعل الطالب يدركون أن تعلم 

إلضافة إىل ذلك ، ميكن أيض ا اللغة العربية أمر سهل. اب
حتسني حتصيل الطالب ، وخاصة املواد العربية. هذه 

ألهنا  مبدرسة اإلبتدائية 5الطريقة مناسبة للطالب يف فئة 
 .تؤكد على التعاون وال تتوتر حىت حتقق التعلم املمتع

يف عملية هذا التعليم ينتج نتائجا مقنعا، ألن 
لطالب من خالل استيعاب الطالب خمتلف يحيث ميكن 

تعلم هذه اجملموعة مساعدة بعضهم البعض والتعاون. لذا 
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يستخدم    سامباس ىف املدرسة الدينيةفإن املعلم العريب 
كيف ( 0و أسئلة هذ البحث يعىن: . scrambleطريقة 

 خطة التعليم اليت قام هبا املعلم يف استخدام طريقة

scramble فردات مبدرسة يف تعليم اللغة العربية على مادة امل
كيف اخلطوات   (8 اإلبتدائية  إستقامة سامباس فورابلنغا؟

املتبعة يف تطبيق طريقة يف تعليم اللغة العربية على مادة 
  (2؟ املفردات مبدرسة اإلبتدائية إستقامة سامباس فورابلنغا

 كيف مت تنفيذ التقييم من قبل املعلم يف تطبيق طريقة طريقة

scramble ة العربية على مادة املفردات مبدرسة يف تعليم اللغ
 اإلبتدائية  إستقامة سامباس فورابلنغا؟

مدخل هذا البحث هو البحث امليداين ابستخدام 
، حيث تتم عملية تعلم اللغة العربية من خالل  الكيفي
. اخلطوات يف املفرداتعلى مادة  scramble طريقةتطبيق 

موعات م هي الطالب مقسمة إىل عدة جميتنفيذ التعل
أشخاص ، مث يتم إعطاء  1 إىل 5وتتكون كل جمموعة من 

الطالب مهمة املناقشة ، بعد االنتهاء من مناقشة كل 
جمموعة يعرض نتائج املناقشة. يف حني مت يف التقييم الذي 
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أجري يف جمموعات وأفراد ، مت أخذ قيم اجملموعة من نتائج 
يف نشاط  املناقشة ومت أخذ القيم الفردية من خالل النظر

  الطالب يف اجملموعة.
مع البحوث الىت أجراها الباحثة  البحثاملساوة هذا 

هي من حيث املوضوع  الىت جيب دراستها و هي تعليم 
مع البحوث الىت  البحثاملفردات. و أما الفرق بني هذا 

أجراها الباحثة هي من حتديد البحث. و حتديد ىف البحث 
غة العربية على مادة املفردات املذكورة أعاله يعين تعليم الل

و أما حتديد البحث الىت أجراها الباحثة . scrambleبطرقة 
 هي ىف املشاكل التعليم املفردات.

 مع طريقة السوروجان املفرداتم يتعلأمربواتى فطرايسه،  .ب
Sorogan نور الدينية  ةرسابملد ات اإلعدادلبعلى الطا

البحث.  .8100 -8101الدراسيالعام األمة للبنات 
قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و أتهيل املعلمني 
جامعة سوانن كاليجوغو اإلسالمية احلكومية يغياكرات 

8100. 
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 م اللغة العربيةيتعلخلفية هذا البحث مأخوذة من 
 املفردات مبدرسة دينية نور األمة الذي شرح تعليم 

( ، Sorogan) للبنات مع استخدام األسلوب سوروغان
 املفردات وهو حيث يواجه الطالب املعلم إليداع حتفيظ 

، ميكن استبدال األغاين اليت يتم تسليمها  نظم طريق عن
أبنفسهم وفقا لذوقهم. لذلك ، قبل إيداع التحفيظ 

معا. ذلك ابإلضافة إىل احتواء عناصر  املفردات وضعوا 
ذلك أن التعليم أيضا مع حمتوى الرتفيه يف ذلك. و هع 

الغرض من استخدام هذه التقنية هو أن يشعر الطالب 
ابمللل يف تعلم اللغة العربية ، وابلتايل ميكن للطالب تعلم 
اللغة العربية جبو خمتلف. املدارس الدينية نور األمة هي 

سنوات  2مؤسسة بنديشية ذات مستوى تعليمي مدة 
ين، يتألف من مستوى اإلعداد، مرحلة األول ، مرحلة الثا

مرحلة الثالث. يف عملية التعلم يف املدرسة ال يتم فصل  و
األمة عن تعلم اللغة العربية. ألن الدليل املستخدم يف 
عملية التعليم والتعلم يستخدم الكتب العربية ومعظم 
الكتب الصلعاء كمبادئ توجيهية للمدرسني والطالب ، 
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لذلك ، يحيث تسري عملية التعلم بشكل جيد ، يتم عقد 
الذي حيتاج إىل تطبيقه يف الفصل املبتدئ  املفرداتتعلم 

 أو فصل إعداد. كرأس مال للشروع يف املرحلة املقبل. 
كيف تتم عملية تعليم و أسئلة هذ البحث يعىن:  

املفردات  ابستخدام طريقة السوروغان يف الصف  
ما هي  (8 اإلعداد مدرسة الدينية نور األمة للبنات ؟

طريقة السوروغان اليت نفذت يف مزااي ونقصان من 
الصف  اإلعداد مدرسة الدينية نور األمة للبنات ؟. و 
أما األهداف من هذ البحث إىل وصف مزااي ونقصان 

يف الصف  اإلعداد  الىت مستعمل  Soroganطريقة 
مدرسة الدينية نور األمة للبنات لتعلم املفردات. هذا 

أن  البحثالبحث هو البحث الكيفّي. وأظهرت نتائج 
كوسيلة تعليمية للمفردات   ( Sorogan) نغاطريقة سورو 

 زيدةيف اإلعداد مدرسة الدينية نور األمة للبنات كان هلا م
كان فردي يف طبيعته يحيث    ( Sorogan) نغاألن سورو 

و ميكن للمعلم مباشرة التحقق من حتفيظ كل طالب. 
 و أن الطالب الذين قاموا يحفظ املفرداته أما نقصان
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يشعرون ابحلرية مع عبء حفظهم ، لذا فهم يلعبون 
مبفردهم ويتداخلون مع تركيز الطالب الذين ال يزالون 

 يودعون حتفيظهم.
مع البحوث الىت أجراها الباحثة  البحثاملساوة هذا 

هي من حيث املوضوع  الىت جيب دراستها و هي تعليم 
 مع البحوث الىت البحثاملفردات. و أما الفرق بني هذا 

أجراها الباحثة هي من حتديد البحث. و حتديد ىف 
البحث املذكورة أعاله يعين تعليم املفردات بطريقة 

و أما حتديد البحث الىت أجراها . (Sorogan) نغاسورو 
 الباحثة هي ىف املشاكل التعليم املفردات.

املفردات يف عملية تعلم  إستيعابمشكلة سوسيند ايىن،  .ج
. البحث. ملخترب املدرسة العالية متبيلاللغة العربية يف ا

قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و أتهيل املعلمني 
جامعة سوانن كاليجوغو اإلسالمية احلكومية يغياكرات. 

8108. 

إن مدرسة العالية اإلسالمية خلفية هذا البحث هي 
متبيل هي مدرسة ىف ظل وزير الشؤون الدينّية، وتعلم 
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غريبا . ومع ذلك ، ال تزال هنا بعض  ليساللغة العربية 
سواء من الطالب أو  ،املشاكل ىف تعلم اللغة العربية

الطالب مثل أن الطالب  املعلمني. املشاكل يواجهها
غري متجانسة العربية، والطالب  لديهم مهارات اللغة

اخللفيات التعليمية ختتلف عن  يقولون أن هذا يرجع إىل
درسة املتوسطة احلكومية و البعض، بعضهم من م بعضها

سوى ذلك هناك   .منهم من مدرسة املتوسطة اإلسالمية
 أيضا  بعض الطالب الذين ال يزالون غري قادرين على
 النطق مبخارج احلروف اهلجائية العربية من خالل

ألهنم يف  االستماع ملفردات معينة وكتابتها يف مفكرة،
تابة هنا هي أن لل ال يتحدثون العربية. املادةاملتوسط 

لديهم صعوبة يف التمييز بني رسائل الرماد السامسية، 
لذلك  .حىت عندما تبدأ الكتابةغري مقروء هم اليكتبوهنا

جيب أن يكون هناك حل، سواء من املعلمني أو  ،
لذلك كي هذه ،  الطالب يف التعامل هذه املشاكل

املشاكل ميكن تقليل إتقان املفردات يف اللغة العربية 
و أسئلة  يث اللغة العربية تكون خميفة عند املتعلمني.ح
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ما هي املشاكل اليت يواجهها  (0 هذا البحث يعىن:
عند تعلم اللغة العربية يف  الطالب يف إتقان املفردات

( ما هي 8خمترب لغة مدرسة العالية اإلسالمية متبيل؟ 
مشكلة  اجلهود اليت يبذهلا املعلم والطالب يف حنليل على

لغة ال معملاللغة العربية يف  املفردات عند تعلم إتقان
فا لغرد من هذا  متبيل؟ احلكومية درسة العالية اإلسالميةمب

البحث و هو ملعرفة عملية التوكيل املفردات لتعليم اللغة 
 متبيلالعربية ىف املخترب مدرسة العالية اإلسالمية احلكومية 

ية واحللول اليت تواجهها يف تعلم اللغة العربواملشاكل 
 لتحليل على هذه املشاكل. 

نتائج هذاالبحث هو البحث الكيفّي، و أما
يف عملية  هذاالبحث إىل أن انتشار معرفة توكيل املفردات

تعليم اللغة العربية يف معمل اللغة مدرسة العالية 
يتضمن أن الطالب ما زالوا  اإلسالمية احلكومية متبيل

ية ، سواء  يف ترمجة العرب جيدون صعوبة يف فهم النصوص
وكتابة اجلمل  املفردات العربية، قراءة النصوص العربية،

ولذلك ، فإن احملاولة املبذول للتحليل على هذه  العربية.
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جبد  املشكلة هو أن الطالب جيب أن يدرسوا اللغة العربية
وأن حيفظوا املفردات الذي مت تعلمه كل يوم. وقد 

العربية ، وكانت  اشتكى بعض الطالب يف دروس اللغة
الشكوى تتعلق ابالختالفات يف خلفية تعليم الطالب 
والكتابة العربية اليت كانت ال تزال غري مألوفة لدى 

ألن لذلك مل يفهم الطالب دروس اللغة العربية  الطالب،
 .اندرا  عندهمالتعلم اللغة العربية 
مع البحوث الىت أجراها الباحثة  البحثاملساوة هذا 

ث املوضوع  الىت جيب دراستها و هي تعليم هي من حي
مع البحوث الىت  البحثاملفردات. و أما الفرق بني هذا 

أجراها الباحثة هي من حتديد البحث. و حتديد ىف 
  البحث املذكورة أعاله يعين  املشاكل ىف  اتقان املفردات

عند تعليم اللغة العربية  مع حماولة املدرس ىف حتليل تلك 
 درسة العالية اإلسالميةمبلغة ال معمل املشاكل ىف 

و أما حتديد البحث الىت أجراها الباحثة . متبيل احلكومية
هي ىف املشاكل التعليم املفردات و حماولة مدرس اللغة 

 العربية ىف التحليل املشاكل التعليم املفردات.



24 

 
 

 اإلطار النظريّ  .8
 ليمعتعريف الت .أ

عن موضوع،  التعلم هو أن حتّصل أو تكتسب معرفة
أو مهارة، عن طريق الدراسة، أو اخلربة، أو التعليم. أما 
التعريف املتخصص فينص على أن التعلم تغري مستمر 

 سبباىف امنيل السلوكي، و هو نتيجة ملمارسة معزوة.
أما لتعليم فقد ورد عنه ىف املهاجم أنه: مساعدة 
شحص ما على أن يتعلم يف يؤدى شيئاما أو تقدمي 

ات أو التوجيه ىف دراسة شيئ ما أو التزويد ابملعرفة التعليم
 أو الدفع إىل الفهم و املعرفة.

إذا حللنا مكوانت تعريف التعلم فإننا نستطيع أن 
 نستخلص جمالت البحث على الوجه التايل:

 التعلم هو اكتساب أو احلصول على الشيء .0
 التعلم هو االحتفاظ مبعلومات أو مبهارة ما .8
تفاظ يتضمن أنظمة االختزان، و الذاكرة، و و االح .2

 التنظيم املعريف.
 التعلم مستمر تسببا لكنه معرض للنسيان .4
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يتضمن التعلم شيئا ما من املمارسة، و قد تكون  .5
 ممارسة معززة

 التعلم تغيري ىف السلوك .1
أما التعليم فال ميكن تعريفه منعزال عن التعلم، ذلك أن 

تعليم التتحقق إال بوضوح نظرايت املتطلبات العملية لل
التعلم و على ذلك يعرف التعليم أبنه تيسري التعلم و 

 1توجيهه و متكني املتعلم منه و هتيئة األجزاء له.
للتفاعل الفعال الفردي مع البيئة  التعليم هو نشاط

، التعلم تغريات يف السلوك. يف نفس الوقت ث حتدثيحي
 2مما أدى إىل عملية التعلم يف الطالب. هو توفري الشروط

، وجيعل الكائنات احلية يلة، وسالتعلم هو عملية 
لة للحصول على الذكاء و حماو تتعلم. يف حني أن التعلم ه
 ، أو الردود اليت تسببها التجربة.أو املعرفة، أو تغيري السلوك

                                                           

-85 ،()دار النهضة العربية أسس تعلم اللغة و تعليمهادوجالس براون، 1        
81 

، fntmn rnmSnIm  SShon)جاكرات:  تعلم االبتكاررضوان عبد هللا ساين ،  2       
8101)، 41 
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يف حني أن التعلم هو عملية تتضمن فهم املعلم لتدريس 
  3املعرفة للطالب لتعلم املعرفة.

التعليم هو حماولة إلدارة البيئة عن قصد حىت يصوغ 
شخص ما بشكل إجيايب يف ظروف معينة ... يف القانون 

من  81 املادة من 0 الفقرة بشأن 8112 عام من 8 رقم
النظام التعليمي الوطين ، التعلم هو عملية التفاعل بني 

 4علمني وموارد التعلم يف بيئة التعلم.الطالب وامل
يشمل التعلم على مستوى املنظمات الصغرية التعلم 
يف ميادين دراسية معينة يف التعليم والسنة والفصل 
الدراسي. عندما تعلم من حيث أسلوب النظم، فإن 

 لعملية تنطوي على العناصر التالية:ا
سيارا متابعة صراحة من خالل أنشطة وجهات،  (0

عادة يف شكل من أشكال Intructional أتثريالتعلم 

                                                           
)مالع:   Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabفتح الرمحن،  3

Madani Kelompok Intrans Publishing، 8105)، 82  

)يوجياكارات: ترياس ،  Belajar dan Pembelajaran إنداه كومصية ،4       
8108 ، )4 
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املعرفة واملهارات أو املواقف اليت يتم وضعها وضوحا 
 يف األهداف التعليمية

هو العنصر الرئيسي لدور كموضوع موضوع التعلم،  (8
 شياءابإلضافة إىل األ

العنصر الرئيسي يف عملية التعلم ألن  ،املوضوع (2
 املوضوع سيعطي لون وشكل أنشطة التعلمالتعلم

هو منط عام إلنشاء عمليات التعلم  اسرتاتيجيات،  (4
 اليت يعتقد أهنا فعالة يف حتقيق أهداف التعلمالتعلم

هي أداة أو مركبة يستخدمها املعلمون يف وسائط،  (5
 املساعدة يف توصيل رسائل التعلم عملية التعلم ل

يف نظام التعلم هي مرافق التعلم، وموارد ، الداعمة
، وما شابه علم، واملواد التعليمية، وأدوات التالتعلم

ذلك من وظائف لتسهيل وتيسري حدوث التعلم 
 5عملية التعلم.

                                                           

،  ai   hnmIm fonnm)ابندونج:  Strategi Belajar Mengajarمهداين ،5       
8100 )، 42 



28 

 
 

علم الفعال عن دور املعلم الفعال، ال ميكن فصل الت  
، وموارد التعلم / وظروف التعلم الفعالة، ومشاركة الطالب

بيئة التعلم اليت تدعمها. جيب أن تتضمن حالة التعلم 
الفعال ثالثة عوامل مهمة ، وهي: دافع التعلم )ملاذا حتتاج 

م تعلمه( ، ومدى إىل التعلم( ، وأهداف التعلم )ما يت
 مالءمة التعلم )كيفية التعلم(.

ابإلضافة إىل ذلك ، فإن فعالية التعلم ال ميكن فصلها 
عن أنشطة اجلودة يف التخطيط والتنفيذ والتقييم اليت يقوم 
هبا املعلم. لذلك ، ال ميكن فصل التعلم الفعال عن دور 

  6املعلم وجو التعلم الداعم.
 مدرس اللغة العربية  من  مو فهم .ب

املعلم هو العنصر البشري ىف جمال التعليم الذى 
. يشغل ىف املناصب و يلعب دورا هام ىف جمال التعليم

هناك آراء عن تعريف املدرس منها: قال خري رشدى أبن 
نصر مهم جدا ىف النظام التعليمي ألنه املدرس هو ع

                                                           

 fntmn)جاكرات:  Inovasi Pembelajaran،   رضوان عبد هللا ساين6      

rnmSnIm  SShon، 8101)، 42 
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سوف جيلب الطالب إىل الغرض املقصود مع املكوانت 
 7األخر املناسبة و هي أكثر أمهية مكمال.

عند سيف البحرى نق من انان ام متبون قال أن 
خص له املخول و املسؤول ىف تعليم املعلم هو الش

الطالب أما بشكل فردي أو الكالسيكي و سواء ىف 
املدرسة أو خارج املدرسة. املدرس ىف رأي العام هو الذى 
ينفذ التعليم يف أماكن معينة و ليس ىف مأسسات التعليم 
الرمسي فقد و لكن أيضا ىف املسجد، ىف املنزل، و 

 8غريها.
ألنه يقوم  مدرس اللغة العربية مدرس من نوع ممتاز

أبجل مهمة و أخطر رسالة، أما املهمة الىت يقوم هبا فهي 
تعليم اللغة القومية الىت ترتكز عليها أسس وجودان القومي 

رسالة ألنه من خالل تعليمه لغة و الروحي، و هو ذو 

                                                           

(، 8114)يوكياكرات: فوستاكا فالجار، Pendidikan Profesi خريا رشادي،7         
018. 

 Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatifرة، شيف البحر مجا8        

 .20 ،(8101 )جاكرات: رينيكى جفتا،
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األمة و لغة القرآن حيقق توجيها ساميا يرمى إىل إعداد 
جيل معتز بلغتته، و معتز مبقدساته، و معتز مبا تقدمه 
هذه اللغة من حضارة و تراث شده إىل جذوره القومية 

 شّدا.
فمدرس اللغة القومية ليس مدرسا فقط و إمنا هو 

علم حروفا و إمنا يعلم مدرس و منشئ جيل، فهو ال ي
تراث أمة. إنه يثفق اللسان من جهة، و لكنه من جهة 
اثنية ميد الفكر ابألجماد اليت ضمها هذا الرتاث الكبري من 

 شعر و نثر، و خطبة، و مقالة، و قصة، و رواية.
مدرس اللغة العربية إذن ليست مهمته مقتصرة على 

غين نفوس التعليم مبعناه الضيق و إمنا ينبغى له أن ي
طالبه ابألجماد العربية، كما ينبغى له أن يطور حسهم 
اليديعي ليجعل منهم أدابء و قصاصني، و شعراء  و 

 9مؤلفني.

                                                           

)دمشق: املطبعة العلمية،  طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركااىب، 9       
0221)، 41-41 
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أم معلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مركز العلمية 
وية و كل شيئ ىف العملية الرتبوية مرتبط ابلعلم، و الرتب

عليه يتوقف حتقيق كل شيئ ذى قيمة ىف اجملال الرتبوي، 
لذا فيجب أ ن يكون ذا خرباة و دراية مبا يعلم و بكيفية 
التعليم، صبورا دؤواب، حمبا لعلمه، متجاواب على طالبه و 

 10وزمائه.
خالل تعريفها ، تعين كلمة "املعلم" كمعلمة مهنية ، 
وتتمثل املهمة الرئيسية يف تعليم وتوجيه وتوجيه وتدريب 
وتدريب وتقييم الطالب على مسار التعليم الرمسي. 

مة الرئيسية فعالة إذا كان املعلم لديه درجة ستكون امله
معينة من االحرتاف واليت تنعكس يف الكفاءة واملهارات 
واملهارات أو املهارات اليت تليب معايري اجلودة أو املعايري 

 األخالقية.
هناك العديد من الصفات اليت جيب امتالكها من 

 قبل املدرس اللغة العربية مبا يف ذلك:
                                                           

بية لغري الناطقني هبامضاايت متجارب تعليم اللغة العر حممد ممدوح بدار، 10       
 42 ،(0228 )تونس: املنظمة العربية للرتبية و الثقافية و العلوم،
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حيب الصفائح اليت يقوم  درس أنجيب على امل .0
بتدريسه للطالب ، ألنه إذا كان املعلم ال حيب 
املوضوع ، فإنه ال يستطيع أن جيعل طالبه حيبون 

 اللغة العربية
مواد إتقان، هذه السمة جيب أن ميتلكها معلم اللغة  .8

العربية ، ألنه إذا مل يكن لدى املعلم هذه الطبيعة ، 
وضوع ابخلطوات فلن يتمكن من تعليم امل

 الصحيحة.
جيب أن يكون املعلمون العرب قادرين على  .2

التحدث ابللغة العربية بطالقة وأن يتصرفوا بشكل 
هو  بطالقةجيد ، ألن التحدث ابللغة العربية 

الوسيلة الرئيسية لتعليم اللغة العربية. ابإلضافة إىل 
ذلك ، جيب على املعلم أيض ا أن حيفز الطالب على 

اللغة العربية حىت يتمكنوا من إتقان املهارات تعلم 
 اللغوية واالستمتاع بتعلم اللغة العربية.

جيب على املدرس اللغة العربية إتقان ثقافة ومصادر  .4
 تعلم اللغة العربية.
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، يعلم اللغة ليس فقط يف الفصول املعلم هو معلم .5
الدراسية بوقت حمدد سلفا ، ولكن جيب على املعلم 

جيه الطالب عن طريق إظهار موارد تعلم أيضا تو 
 اللغة.

ال جيب على معلمي اللغة العربية أن يدرسوا فقط ،  .1
بل جيب أن يكون لديهم أعمال أدبية بشكل عام ، 

 ويرغبون يف متابعة كتب التدريس.
سوى ذلك، إذا كان على املدرس بشكل عام أن 
يتصف بصفات معينة ليؤدى مهمتة التعليمية و 

ة، فمدرس اللغة و األدب، إىل جانب تلك الرتبوي
الصفات. جيب أن يتصف بصفات أخرى تفرضه 
عليه طبيعة املادة الىت يقوم بتدريسها، و عليه فوق 

 ذلك أن يعّد إعدادا خاصا هلذه املهنة الشريفة.
، ملدرس اللغة العربية أن الصفة األوىل 

يكون حمبا ملادته معتزا هبا. فاملدرس الذى ال يشعر 
حلب للمادة الىت يدرسها ال يستطيع أن ينقل هذا اب

، هي التمكن من الصفة الثانيةاحلب إىل تالميذه. 
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املادة. و هذه الصفة ضرورية و الزمة لكل مدرس  
كما ذكران إال أن مدرس العربية ال يستطيع حتقيق 
مهمته و ال السري بدرسه خطوة واحدة إذا مل يكن 

رس أن يتفجر العلم متمكنا من مادته. جيب على املد
من شدقيه و تتدفق املعرفة من عينيه، فا لتمكن من 
املادة أمر ضروري حلفظ مركز املدرس من جهة و 
قدرته على التعليم من جهة اثنية، و التمكن من 
املاجة يبعث ىف نفس املدرس نشاطا و إقباال على 
عمله، و يؤثر ذلك ىف تالميذه، و تنعكس شخصيته 

 مندفعني حنو العمل جمدين نشيطني. عليهم، و جيعلهم
اللغة العربية هي حسن  ملدرسالصفة الثالثة، 

النطق و جوة االداء. فا لنطق اجليد و الفصيح هو 
الوسيلة األوىل لتعليم العربية، فعلى مدرس أن يلتزم 
الفصحى ىف مجيع أقواله، و أن يشيع جوا عربيا 
فصيحا ىف دروسه حىت يكتسب التالميذ املهارة 
اللغوية و يشعروا جبمال هذه اللغة و حالوة جرسها و 
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اللغة العربية سعة  ملدرسالصفة الرابعة، إيقاعها. 
 ثقافته و غىن مصادره. 

اللغة العربية هي أنه  ملدرسالصفة اخلامسة، 
مرشد و موجه، فتعليم اللغة ال يتم فقط ىف الساعات 
 املخصصة هلذه املادة ىف قاعات الدرس، فعلى املدرس

أن يكون مرشدا و موجها لتالميذه لديهم على 
الصفة املصادر و يوجه إنتاجهم األدىب و اللغوي. 

اللغة العربية جيب أن ال  مدرسهي أن السادسة، 
يكون مدرسا عاداي مقتصرا على التدريس العملي 
اليومي فقط، بل جيب أن يكون ذا نتاج أديب عام،  

 11كما جيب أن يشارك ىف التأليف املدرسي.
كبري جد ا على عقل إن شخصية املعلم هلا أتثري  

، ألن الطالب يف ذلك الوقت كانوا وطبيعة الطالب
صغريين وكانوا يتأثرون ابملعلم من حيث سلوكهم 

 وكلماهتم ومظهرهم وما إىل ذلك.

                                                           

 51-41 ،نفس املرجع11        
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لذلك ، أمهية دور املعلمني يف عملية تعلم اللغة  
تكون منوذج ا للطالب. وألن رأس العربية ، ألهنا س

احلربة لنجاح تعلم اللغة العربية يف الفصل الدراسي هو 
ا ، فيمكن  املعلم ، إذا كان املعلم يلعب دور ا جيد 
التأكد من أن تعلم اللغة العربية ، خاصة تعليم 
املفردات سيكون قادر ا على حتقيق نتائج جيدة ، 

 12ابلطبع ، ال يرتك جوانب أخرى للتعلم.
 مفهوم مادة املفردات .ج

 تعريف املفردات .0
هي تعليم املعىن الكلمة الصعبة من  تعليم املفردات

تعليم اللغة العربية ىف املدرسة، ليست من اللدرس الذى 
  قائمة بنفسها.

                                                           

 Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab  ، 22-48فتح الرمحن، 12        



37 

 
 

اللغة اليت املفردات هي واحدة من أهم عناصر 
جيب على املرء أن يتعلمها يف تعلم اللغات األجنبية واب 

 13خلاصة اللغة العربية.
املفردات هي اللفظة أو الكلمة الىت تتكون من 

على معىن سواء أكانت فعال أو حرفني فأكثر و تدل 
إمسا أو أدة. و تنوعت هذه املفردات من حيث عدد 
حروفها و سهولة نطقها و سعوبتها و كتابتها مث 
التجريد و احملسوس. فا للغة كلها ال ميكن أن تستغين 
عن املفردات . ألن املفردات هي احدى العناصر 

 ا.اللغوية الرئيسية فال ميكن الشحص أن يتكلم بدوهن
فاملفردات من أهم عناصر اللغة و مييل بعد 
اللغويني إىل إعتبارها العنصر األهم ىف اللغة. و 
مرادذلك إىل أن املفردات قد تكون العامل الرئيسي 
الذى يؤدى إىل فهم معىن اجلملة ىف موقف اإلتصال أو 
ىف فهم النص القارئ. و كذالك الذى عربه هورن 

                                                           

 Bahasa Arab (Teori dan  PembelajaranMetodologi، و مىن13      

Aplikasi)( ،:يوغياكراتPenerbit Press، 8100)، 45 
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(Hornكانت املفردات هي حاج ) ة رئيسية اللغة العربية
و لسائر اللغات املوجودة ىف العامل كيف ميكن املرء أن 
يتكلم بدوهنا.فاملفردات عند هرون هي عدد من 
الكلمات الىت تشكل لغة واحدة. و املفردات هلا دور 
عظيم ىف إكتساب املهارات اللغوية األربعة. فد قال 

غوية ( إن القدرة الكتساب املهارات الValletفليت )
األربعة تتعلق على مدى إستيالء املرءعلى املفردات. و 
رغم ذلك تعليم اللغة العربية غري مساو بتعليم املفردات. 
و بعبارة أخرى أن استحاقاملهارات اللغوية األربعة ال 
أتتى مبجرد حفظ عدد من املفردات فحسب. و لكن 
اإلستيالء على املفردات العديدة يؤدى إىل سهولة املرء 

 ىف تعل اللغة و أداءها.
ولقد اتضح أيضا أن دراسي اللغة األجنبية 
يتعلمون املفردات أّوال مث يتقنون بعد ذل الرتاكيب الىت 
حتوى هذه املفردات. و يفرتض بعض املختصني ان 

تعليم اللغة األجنبية هي السيطرة  يكون هدف برامج
على النظام الصويت و الرتاكيب األساسية مث الرتكيز 
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درجييا على املفردات، و لذلك جيب أن يفهم أن ت
املفردات ال تدرس وحدها منفصلة ألو أن يكون هدف 
درس اللغة األجنبية األويل هو تعليم املفردات معزولة 
وإمنا تدرس املفردات من خالل السياق و الرتاكيب 

 الىت تعني على فهمها و ربطها بباقي مكوانت اجلملة.
و أخرون أن اهلدف من  و قد إعترب عبد الرمحن

تعليم املفردات ليس إتقان الطالب نطق أصواهتا 
فحسب، أو فهم معناها مستقلة، أو معرفة طريقة 
اإلشتقاق منها، أو جمرد وصفها ىف الرتكيب لغوي 
صحيح، و إمنا معيار الكفاءة ىف تعليم املفردات هو أن 
يكون الطالب قادرا على هذا كله، ابإلضافة إىل شيئ 

هو أن يكون قادرا على استخدام الكلمة املناسبة أخر 
ىف السياق املناسب. فتعليم اللغة العربية ال بد من تعليم 
املفردات، ومعناها أن املفردات هي جزء رئيسي من 
أجزاء تعليم اللغة العربية. فكيف ميكن املرء يرتكتعليم 
املفردات و هو يتعلم اللغة، فعلى هذا األساس ينبغى 

على متعلمي اللغة الثانية استيالء املفردات أن يكون 
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أّوال قبل أن يتعلموا عناصر اللغة األجنبية األخرى، ألن 
مهارة الكالم و املهارات األخرى من مهارات اللغة 

 14سوف تتوقف بدون املفردات. 
املفردات يف اللغة اإلجنليزية هي جمموعة من 
الكلمات أو كنوز الكلمات اليت يعرفها شخص ما هو 
جزء من أمة معينة. عموما تعترب ثروة من مفردات 

مستوى التعليم. الشخص مبثابة توضيح للذكاء أو 
املفردات هي واحدة من العناصر الثالثة للغة اليت تعترب 

، وتستخدم هذه املفردات يف إلتقاهنا مهمة للغاية
، وهي واحدة من األدوات ة واملكتوبةاللغات الشفهي

اليت متكن من تطوير قدرة املرء على التحدث ابللغة 
 15العربية.

                                                           

حتضري الكتاب املدرسي للمستوى اإلبتدائي ىف و حممد خملص،  حممد منري14        
اجلامعة اإلسالمية احلكومية  فونوروجو: انشر)، لنظرية و التطبيق(العرية )تعليم اللغة ا

 28-21 ،( 8108 فنوروجو،

،  Strategi Pembelajaean Bahasa Arab Inovatifسيف املصطفى، 15       
52 
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د علي الذي اقتبسه سيفل يف  تبعا إىل اخلويل وحممو 

، فإن املفردات هي جمموعة من الكلمات احملددة كتابه

اليت ستشكل اللغة. الكلمة هي أصغر جزء من اللغة 

املستقلة. مييز هذا الفهم بني الكلمات واملورفيمس. هي 

ية ال ميكن تقسيمها إىل أجزاء ذات أصغر وحدة لغو 

معىن أصغر واليت تكون معانيها مستقرة نسبي ا. مث 

على سبيل املثال كلمة  ، aenesoaoh تتكون الكلمة من

واحد.  aenesoao ( يف اللغة العربية تتكون منمعلم)

 ،aenesoaoh ( لديها اثنني مناملعلميف حني أن كلمة)

. معلمو  ال
16

 

                                                           

 11 ،نفس املراجع 16  
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ل املعىن كما أهنا ىف أن املفردات هي أدوات مح
سائل للتفكيىر، فبلمفردات يستطيع و  ذات الوقت

املتكلم أن يفكر مث يرتجم فكره إىل كلمات حتمل 
مايريد. و عادة ما تكتسب املفردات ىف اللغة األجنبية 
من خالل مهارات اإلستقبال و هي اإلستماع، و 

 17الم و الكتابة .القراءة، مث أتتى مهارة الك
، من العديد الشرح عن املفردات، ميكن أن لذا

نستنتج أن املفردات هي عبارة عن جمموعة من املفردات 
لشفهي واملكتوب الذي املستخدمة من قبل الشخص ا

حيتوي ابلفعل على الوصف والرتمجة دون أن يتم 
 18جتميعها بعبارة أخرى وترتيبها بطريقة أجبادية. 

 
 

                                                           

حقوق ) تليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممود كامل الناقى، 17        
 010 ،(0225 ،الطبع و إعادته حمفوظة جلامعة أم القرى

 PT Rajaجاكرات: ) Teknik Pembelajaran Bahasa Interaktif، زهلنان18

Grafindo Persada، 8104)، 012 
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 تعريف تعليم املفردات .9
 رة الطالب على ترمجةإن التعلم ليس جمرد إىل القد

معىن الكلمات العربية إىل لغتهم، أو تفسريها طبق ا 
، أو أن يكون هلم معاين أخرى. لكن قيل أن للقاموس

الطالب قادرين على إتقان املفردات كان الطالب 
فضال عن القدرة  قادرين على ترمجة أشكال املفردات

على استخدامها يف االتصال احلقيقي. لذا من الناحية 
العملية، بعد أن يفهم الباقون املفردات ، يتم تعليمهم 

 استخدامها يف شكل الكالم وكتابة . 
، جيب افة إىل ذلك ، يف تعليم املفرداتابإلض

يتفق  .على املدرس إعداد املفردات الصحيحة للطالب
خرباء التعلم على أن تعلم املفردات أمر مهم ومتطلب 

نبية. يطلب من أساسي ومتطلب يف تعلم اللغات األج
الطالب الذين يتعلمون أي لغة معرفة املفردات اليت يتم 
دراستها ، دون معرفة املفردات ، سيكون من الصعب 
على الطالب أن يكونوا قادرين على إتقان املهارات 
اللغوية املعنية. يقال أنه قادر على إتقان املفردات إذا  
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 كان الباقي إىل جانب القدرة على ترمجة مفردات
املفردات قادر ا أيض ا على استخدامها يف عدد اجلمل 
بشكل صحيح. وهذا يعين ، ليس فقط حفظ املفردات 

 دون معرفة كيفية استخدامها يف االتصال احلقيقي.

ىف تعليم املفردات ينبغي على املدرس للطالب لذا 
اإلهتمام اب العناصر املكونة الكلمة يشتمل االحقات: 

لواحق، ألن الالحقة هي كلمات التقدمي، اإلدراج، ال
الىت هلا معىن و توجد ىف كثري من األحيان ىف لغتنا 
يشتمل اللغة العربية. إذ كان الطالب يفهم املعىن كل 
من هذه اللحقات، مث أنه سيكون من السهل أن نفهم 

 19معن العبارة األخرى.
 
 

                                                           

كجاكرات: و ج) Strategi Pembelajaran Bahasa Arab حممد على اخلويل،19        
 12 ،(8101 فوبليسينج،ابسان 
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 أسس إختيار املفردات .3
أسس إختيار املفردات، ىف تدريس املفردات و 
إستعاهبا هناك إحتاج إىل كيفية اليت كفاءة، ألن 
املفردات هنك كثرية، فال يستطيع الطالب إلستعاب  
كّلها. لذلك جيب على املعلم التمسك ابملبادئ يف 

ات اليت سيتم تدريسها للمتعلمني األجانب اختيار املفرد
 )خبالف املتحدثني ابلعربية( على النحو التايل:

يعين أن خيتار املفردات ( frequency) تواترال .أ
 الذي غالبا ما يستخدم.

الختيار املفردات الذي  (range) توزعال .ب
يستخدم على نطاق واسع يف البلدان العربية، 

على نطاق واسع  واليت ليست فقط تستخدم
 يف بعض البلدان العربية.

يعين اختيار كلمات  (availibility) املطاوعة .ج
معينة وذات مغزى ، وهي املفردات املستخدمة 

 يف بعض اجملاالت.
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يعين اختيار الكلمات اليت  (familiarity) لفةاأل .د
هي مألوفة ومعروفة وكذلك كلمة اإلجازة اليت 

  خدام.اندرا ما يسمع هلا است

يعين اختيار الكلمات  ، (coverage) شمولال .ه
اليت ميكن استخدامها يف جماالت خمتلفة ال 

 تقتصر على حقول معينة.
مبعىن الكلمات ، اختيار (Significant) مهيةاأل .و

 اليت غالبا  ما حيتاجها الطالب.
عروبة، مبعىن اختيار الكلمات العربية اليت  .ز

ية على الرغم من أهنا قابلة ختتار الكلمات العرب
 20للمقارنة يف اللغات األخرى.

 ينبغى عند إختيار املفردات مراعاة ما يلى:
اإلقتصاد ىف عدد املفردات الىت تقدم ىف  .0

الكتب الثالثة يحيث ترتاوح ىف كتاب الصف 
-21 بني و كلمة، 851-811 بنياألول 

                                                           

 ffnnmnodn  oaroamMmnmt  msmhm  nmr itetmnn ،11-12سيف املصطفى،  20 
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 و الثاىن، الصف كتاب ىف كلمة 411
 كتاب الصف الثالث.  ىف 511-111

التدرج ىف عدد املفردات اجلديدة ىف الدرس.  .8
يحيث يرتاوح  عددها ىف الدروس األوىل من  

كلمات حىت   01-1كتاب الصف األول بني 
تصل إىل عشرين كلمةديدة تقريبا ىف كتاب 

 الصف الثالث.
تكرار املفردات تكرارا كافيا ىف مواضع و صور  .2

 خمتلفة و أنيكون تكرارها مظطردا حىت يثبت.
توظيف املفرات اجلديدة ىف التدريبات ىف مجل  .4

و مواقف خمتلفة مع عدم إغفال التدريب على 
املفردات الىت وردت ىف دروس سابقة، حىت ال 
ينساهى الطفل، أو تضعف قدرته على 

 ل جيد.إستخدامها بشك
اإلنتفاع ابلكمات السابقة ىف املوضوعات و  .5

الرتاكيب اجلديدة، حىت ال جتتحع على الطفل 



48 

 
 

صعوبتان: جدة املوصوع و الرتكيب و جدة 
 21الكلمات.

 ع املفرداتأنوا  .4
قد صنف عبد احلميد عبد هللا و انصر عبد هللا، و 
 قسما املفردات إىل أنواع و أقسام كثرية، و هي ما يلى:

 املفردات الوظيفة مثل: .0
أمساء اإلستفهام: ما، من، أين، مىت، كم،  .أ

 أي، و غريها
أمساء اإلشارة: هذا، هذه، ذلك، تلك، و  .ب

 غريها
 لى، من، إىل، و غريهاحروف اجلر: ىف، ع .ج

 املفردات املعجمية األسسية مثل: .8
أمساء الدول و املدن: مصر، السودان، القاهرة،  .أ

 و غريها

                                                           

، مناهج تدريس اللغة العربية اب لتعليم األساسيرشدى أمحد طعيمة، 21        
 491، (4221القاهرة: دار الفكرى العرىب، )



49 

 
 

اإلجتهات: مشال،جنوب، شرق، غرب، و  .ب
 غريها

فصول السنة: الربيع، الصيف، اخلريف،  .ج
 الشتاء، و غريها

التضاريس الطبيعية: احمليط، البحر، النهر،  .د
 بل، و غريهااجل

 مفردات الطقس: حار، ابرد، معتدل، و غريها .ه
 الصفات: كبري، صغري، بعيد، قريب، و غريها .و
 األلوان: أبيض، أسود، أمحر، و غريها .ز

ومن انحية أخرى فإن املفردات تنقسم إىل أقسام 
 اتلية:

 مفردات امسية و تشتمل: .0
مد، اإلسم العام و العلم و املصدر )رجل، حم .أ

 كتابة(
 أعلم( -أحسن  –الصفة )طويل  .ب
 الضمري )أان، هذا، الىت( .ج
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مفردات فعلية و تشتمل على الفعل املاضى  .8
)طلع( و الفعل املضارع )يكتب( و فعل األمر 

 )اكتب(.
مفردات الظروف و يتنوع إىل: ظرف الزمان  .2

 -ظرف املكان )فوق  اليوم( و -)أمس
 حتت(.

 اخلوالف: .4
يت بذلك ملخالفتها خواص كل ما ذكرو ومس

 تنقسم إىل:
 أمساء األفعال .أ

 أمساء األصوات .ب
 املدح و الذم )نعم و بئس( .ج
 التعجب)ما أفعله و أفعل به( .د

من انحية املفردات اجلديدة املستخدمة ىف 
صورة القراءة القصرية قبل أن تستخدم جمردة، 
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ما كان  هذا ليكون الطالب متأملني و متدبرين
 22بعده من املفردات اجلديدة و اجملردة.

 طريقة تدريس املفردات .5
يف تدريس املفردات، حتتاج إىل إيالء االهتمام على 

 النحو التايل:
 ملفردات التعليمية ال تقف مبفردهاا .أ

ال يتم تدريس املفردات كمادة قائمة بذاهتا 
 شاءواإلن إلستماع،وا املطالعة،بل تتعلق بتدريس ا

 واحملادثة
 حتديد املعىن  .ب

يف تدريس املفردات حتتاج إىل أن يتم تقييد 
املعىن ألن كلمة ميكن أن حتتوي على بعض 

جيب على املعلم  املعىن. يف عالقته للمبتدئني،
فقط تعليم املعىن املناسب للسياق وحده، من 

 أجل عدم تقسيم اهتمام وذاكرة الطالب.
                                                           

حتضري الكتاب املدرسي للمستوى اإلبتدائي ىف و حممد خملص،  حممد منري22        
 21-25 ،لنظرية و التطبيق(اتعليم اللغة العرية )
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 املفردات السياقية .ج
ال ميكن فهم العديد من املفردات على وجه 
التحديد دون معرفة االستخدام يف اجلمل. 
لذلك، فإن التعلم اجليد هو تعليم املفردات وفقا 

 بني فهم الطالب. للسياق حىت ال ختلط
 الرتمجة يف تدريس املفردات .د

تعليم معىن الكلمة برتمجتها إىل اللغة األم هو 
أسهل طريقة، لكنها حتتوي على العديد من 
نقاط الضعف، من بني أمور أخرى، ميكن أن 
تقلل من عفوية الطالب عند استخدامها يف 
عبارات، ضعيفة يف الذاكرة الطالب، وليس كل 

يف اللغات األجنبية توجد يف اللغة املفردات 
املناسبة للغة األم. ولذلك يوصى ابلرتمجة كمالذ 

 أخري، ابستثناء العبارة الصعبة اليت تظهر.
 صعوبةاملستوى ال .ه

ابلنسبة للطالب اإلندونيسيني، ميكن متييز 
املفردات العربية إىل ثالثة، وهي كلمات سهلة، 
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ندونيسية. ألن هناك أوجه تشابه يف اللغة اإل
الكلمات اليت ليست صعبة، على الرغم من عدم 

اندونيسيا؛ احلمض اللغة يف  وجود ما يعادل
النووي للكلمات الصعبة، سواء بسبب شكله 

 23ونطقه. 
و تعلم الطالب أ و يتم عرض املراحل واملفردات

اخلربة يف معرفة واحلصول على معاين املفردات على 
 النحو التايل:

 االستماع إىل الكلمة .أ
املرحلة األوىل هي إعطاء الطالب الفرصة 
لالستماع إىل الكلمات اليت يتحدث هبا 
املعلم، سواء وحده أو يف اجلمل. إذا كان 
عنصر الصوت من كلمة قد مت إتقاهنا من قبل 

لب، مث يف اثنني أو ثالثة التكرار، وكان الطا
 الطالب قادرا على االستماع بشكل صحيح

                                                           

مالنج: )Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأمحد فؤد أيفيندي، 23        
  22-21 ،(8114 مشكات،
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 قل الكلمة .ب
اخلطوة التالية هي إعطاء الطالب الفرصة 
لنطق الكلمة اليت مسعها. قول كلمة جديدة 
يساعد الطالب على تذكر له أو هلا يف وقت 

 طويل
 احلصول على معىن الكلمة .ج

ملتوقع أن يعطي يف هذه املرحلة من ا
املعلمون معىن للطالب عن طريق جتنب 
الرتمجة ما مل يكن هناك طريقة أخرى.  ويعرب 
عن هذا االقرتاح، ألنه إذا كان املعلم يستخدم 
دائما اللغة األم، فلن يكون هناك اتصال 
مباشر ابللغة اليت تدرس، يف حني أن املعىن 
سوف ينسى بسرعة من قبل الطالب. هناك 

تلفة من التكنولوجيا اليت ميكن أنواع خم
استخدامها لتجنب الرتمجة مباشرة مبا يف 

 ذلك:
 إعطاء معىن السياق (0
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 . تعريف إعطاء( 8

 مرادفات توفري( 2

 املعانة إعطاء( 4

 من قطعة أو األصلي حتمل( 5

 الصور توفري( 1

 مظاهرة( 1

، ملفردات حمددة جمردة ويصعب الرتمجة( 2
 شرح معناها.

 الكلمة قراءة .د
بعد أن يسمع الطالب وينطقون ويفهمون 
معىن الكلمات اجلديدة، معلم القائمة؛ املبينة 
على اللوحة. بعد ذلك أعطيت الطالب 

 الفرصة لقراءته بصوت عال.
 كلمةالكتابة  .ه

من املفيد أن تكون قادرا على تعلم 
املفردات عندما يطلب من الطالب كتابة  
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تزال  كلمات جديدة عندما تكون ال
 جديدة يف ذاكرة الطالب.

 إصدار اجلمل .و
املرحلة األخرية من نشاط تدريس 
املفردات هو استخدام الكلمات اجلديدة يف 

 اجلمل الكمال 
 تدريس املفرداتاخلطوات ىف  .6

أ. هذا هو كخطوات تدريس املفردات على النحو 
التايل: أوال ، املعلم يتحدث الكلمة مرتني أو ثالث 

تمع إليها الطالب؛ أوال ، املعلم يتكلم مرات ويس
الكلمة مرتني أو ثالث مرات، ويسمع الطالب 

 إليها؛ أوال ، 
ب. اثنيا، املعلم يكتب الكلمة على السبورة مع 

 ؛ الكامل الشكل
ج. يشرح املعلمون الثالثة معىن الكلمة بطريقة تناسب 

 الكلمة على أفضل حنو؛
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يف مجلة واحدة أو  إىل أربعة, يستخدم املعلم الكلمة.د
 أكثر من الكمال يحيث يعود الطالب لفهم معناها

خامسا ، ينتحل الطالب شخصية واحدة من هذه ه. 
 اجلمل معا ؛ 

سادسا ، يقوم املعلمون بتوجيه كيفية كتابة الكلمة و. 
 إىل الطالب؛

سابعا ، يكتب املعلم معىن الكلمات واجلمل اليت ح. 
 ىن على اللوحة؛ ميكن أن تساعد على وضوح املع

. إىل مثانية, الطالب كتابة املفردات اجلديدة اليت مت  ط
 كتابتها على منت الطائرة; 

اتسعا ، يكتب الطالب الكلمة، أي معىن ي.  
 الكلمة، يف كتبهم.

أعاله ميكن أن تكون  تلك اخلطوة التسعة
 األمور التالية: 

أ. ميكن للطالب االستماع إىل مثال النطق املعلم 
 انتحال هو وتكراره قبل
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ب. الطالب تكرار نطق الكلمات بعد فهم 
 املعىن،

ج. هذه التدابري شاملة حيث ينطق املعلم كلمة، 
، يكتبها يف الكتابة، ويضعها يف تكرارها

مجلة مثالية، ويكتب معناها. وابملثل، 
يستمع الطالب إىل نطق الكلمة، وقراءهتا 

 وتكرارها
ة يف سياقها الطالب الذين يكررون الكلمد. 

 24)اجلملة املثالية( 
ابإلضافة إىل اخلطوات اليت ميكن اتباعها يف 

 تدريس املفردات
أ. من خالل اإلشارة مباشرة إىل كائن املفردات 

 اليت يتم تدريسها

                                                           

 ، يوكياكرات:)  Strategi Pembelajaran Bahasa Arab  ،حممد علي اخلوىل24        

BaSan Publishing 8101)21-21 
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من خالل تقدمي منمنمات للمفردات اليت ب. 
 مت تدريسها

من خالل إعطاء صورة من املفردات اليت ج. 
 تريد أن تدرس

 مع املفردات اليت يتعني تسليمها د.
إدخال املفردات اليت جيب تدريسها يف . ه

 اجلملة
 من خالل إعطاء كلمة املباراة و. 
 من خالل إعطاء املعارضني كلمة ز.

 تقدمي تعاريف للمفرداتمن خالل ح. 
إذا كانت اخلطوات املذكورة أعاله ال تزال غري 
مفهومة من قبل الطالب، أو هناك املفردات اليت ال 
ميكن التعبري عنها مع اخلطوات الثماين، مث تفسري 

 25املفردات يف اللغة األم كخطوة أخرية.

                                                           
 مالنج:) Media Pembelajaran Bahasa Arab عبد الوهاب رشدى،25

UIN Malang Press، 8112)،  54-55 
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 مشكالت التعليم و التعلم اللغة العربية .د
 تعريف املشكالت .0

ىف عملية التعليم ال ميكن ال يستمر دائما وفقا للخطة 
املوضوعة. مبعىن أن هناك  فرقا بني ما مت التختيط له أو 
املتوقعةللواقع. هذا ما يسمى إشكالية. املشكالت هي 

ني املتوقع و الواقع أنه من املتوقع أن حل أوقد الفجوة ب
تكون هناك حاجة أو بعبارة أخرى للحد من 

 26الفجوة.
يواجه تعليم العربية ألغراض خاصة مبشكلة  

االزدواجية اللغوية. و هذا يتطلب التفريق بني تعليم 
ا داخل البالد العربية و علينا أن العربية لغري الناطقني هب

ندرك أن الطالب يشعىر ابلبون الشائع بني ما يدرسه 
داخل حجرات الدراسة و بني ما يفاجأ به حارج 
قاعات الدرس، حيث تقف العاميات سدا منيعا أمام 

                                                           

 15 ص0222شكر بسيطة،  سورااباي: اإلخالص، 26        
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تعلم اللغة العربية الفصيحة، األمر الذى قد يسبب 
 اإلحباط و اليأس لبعض الدراسني.

 حتديد املستوى التعليمي املطلوب. علينا  .أ
 عدم اإلهتمام ابحتياجات املتعلمني .ب
عدمالتوفيق ىف تعليم العربية من خالل الثقافة  .ج

 27العربية اإلسالمية.
 مشكالت تعليم اللغة لغري الناطقني هبا:

أن العربية ختتلف عن اللغات األخرى ىف ألصوات و  .أ
طرق نطقها و خمارجها و الوحدات الصوتية و 
اراتطها ابملعىن، و أقسام الكلم، و طرق الصياغة 
العربية و طرق تركيب اجلملة و السياق الذى يفرضه 

و الثروة اللغوية، و اإلستعمال على حساب األصل 
املعىن املقابل الكلمات، يحيث ال يتوافر االلتقاء التام 

 بينهما ىف املعىن.

                                                           

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني على أمحد مدكور و إميان أمحد هريدى، 27        
 081-002 ،(8111 العريب، الفكر)القاهرة: دار هبا
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أن اجلمل و األساليب و العبارات احململة مبعان  .ب
بعيدة، و الىت تضرب جبذورها ىف صميم الثقافة 

 العربية و اإلسالمية.
أن املفردات األساسية الىت تتصل يحاجات الدراسني  .ج

من غري العرب، و الىت متكنها من اإلتصال اليومي 
تيدو غري كافية، و التغطى  -ىف األقطار العربية

املواقف الىت ميكن أن ميروا هبا، رغم استعالل قوائم 
املفردات الشائعة، و لعل السبب ىف ذلك اختالف 

 امليول و الرغبات لدى مستخدمى هذه القوائم.
للغة العربية لغري وقد حدد اجلهىن مشكالت تعليم ا

 الناطقني هبا، و وسائل عالقتها يف:
اإلستماع: صعوبة فهم كلمات  مشكالت .أ

 املتحدث ابللهجة العامية
صعوبة التحدث نطق حرف  النطق: مشكالت .ب

 الظاء و حرف الضاد
الكالم: صعوبة التحدث بدون تردد أو  مشكالت .ج

 تلعثم
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الكلمات من صعوبة فهم معىن  القراءة: مشكالت .د
 سياق اجلهة.

 صعوبة مراعاة قواعد اإلمالء الكتابة: مشكالت .ه
 28قواعد العربية: صعوبة أعراب اجلمل مشكالت .و
 مشكالت التعليم املفردات .9

طالب و املعلم اللغة العربية ىف العامل الذى يفيد لل
إندونيسيا هي املفردات. حىت اآلن كثري من الكلمات 
العربية و املصطلحات الىت تدخل ىف مفردات اللغة 
اإلندونيسية للغة )اللغة األم( فمن األسهل لبناء 
املفردات و الفهم، و التحقق ىف ذكر الشحص. 

ات من ابإلضافة إىل املنافع او نقال و انتصاص الكلم
لغة األجنبية إىل املتعلم يسبب ضراربكثريز ميكن أن 

 نذكر بعض ما يلي:
ان تكون زحول املعىن الىت إدخاهلا ىف املفردات  .أ

اإلندونيسية، مما يعىن تغيري ابللغة األصلية، 
                                                           

)مركز الكتاب املرجع ىف تدريس اللغة العريةأ.د. إبراهيم حممد عطا، 28        
 221-221 ،(8111 للنشر،
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مثال "كصيدة" من كلمة "قصيدة". ىف اللغة 
العربية"كصيدة"  جمموعة من القصائد الىت هلا 

كاصدة "  ة" ىف اللغة اإلندونسية "وزن "قافي
 تغيري إىل األغنية

تغيري اللفظ من الصوت األصلي و لكن معنه  .ب
اثبت. مثال "برْكة"من كلمة "بركة" و كلمة 

 "كرب" من كلمة "خرب"
لفظه اثبت و لكن قد غري معنها مثال  .ج

"كلمة". ابللغة  اإلندونسية يعرف 
غة العربية "كلمة"يحعىن "العدد".  ىف حني الل

 29تعرف أبهنا "عبارة".
 عند أمحد فوأد أفاندي: مشكالت التعليم املفردات

 املفردات ال تقف مبفردهاتعليم  .أ

                                                           

)ابندوع:  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab  أمحد إزان،29        
 18 ،(8112 مهنيوري،
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ال يتم تدريس املفردات كمادة قائمة بذاهتا بل 
 شاءواإلن إلستماع،وا ملطالعة،اتتعلق بتدريس ا

 واحملادثة
 حتديد املعىن  .ب

يف تدريس املفردات حتتاج إىل أن يتم تقييد 
املعىن ألن كلمة ميكن أن حتتوي على بعض املعىن. 
يف عالقته للمبتدئني، جيب على املعلم فقط تعليم 
املعىن املناسب للسياق وحده، من أجل عدم تقسيم 

 اهتمام وذاكرة الطالب.
 ىف السياقي املفردات .ج

ال ميكن فهم العديد من املفردات على وجه 
التحديد دون معرفة االستخدام يف اجلمل. لذلك، 
فإن التعلم اجليد هو تعليم املفردات وفقا للسياق 

 حىت ال ختلط بني فهم الطالب.
 الرتمجة يف تدريس املفردات .د

و تعليم معىن الكلمة برتمجتها إىل اللغة األم ه
أسهل طريقة، لكنها حتتوي على العديد من نقاط 
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الضعف، من بني أمور أخرى، ميكن أن تقلل من 
عفوية الطالب عند استخدامها يف عبارات، ضعيفة 
يف الذاكرة الطالب، وليس كل املفردات يف اللغات 
األجنبية توجد يف اللغة املناسبة للغة األم. ولذلك 

ناء العبارة الصعبة يوصى ابلرتمجة كمالذ أخري، ابستث
 اليت تظهر.

 صعوبةستوى الم .ه
ابلنسبة للطالب اإلندونيسيني، ميكن متييز 
املفردات العربية إىل ثالثة، وهي كلمات سهلة، ألن 
هناك أوجه تشابه يف اللغة اإلندونيسية. الكلمات 
اليت ليست صعبة، على الرغم من عدم وجود ما 

لنووي للكلمات اندونيسيا؛ احلمض االلغة يف  يعادل
إن مفردات  الصعبة، سواء بسبب شكله ونطقه.

اللغة العربية للطالب اإلنونسيني من حيث صعوبتها 
 تنقسم إىل ثالثة أقسام:
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عبارة سهلة، الن هناك تشابه ىف اللغة  (0
اإلندونيسية، مثل: كرسي، رمحة، كتاب، 

 علماء
كانت العبارة غري صعبةمن عدم التشابه ىف  (8

 ندونيسية، مثل: مدينة، سوق اللغة اإل
كانت العبارة  صعبة، و ذلك بسبب شكلها  (2

 و النطق هبا، مثال: استبق، اسوىل. 
 ىف تعليم اللغة الستيعب املفردات عوامل اليت تؤثر .ه

 طالبل
 هناك أشياء تؤثر عليهم: 

 عوامل الطالب .0
 أ( عادات التعلم لطالب

ة التلقائية بشكل عام الشعور ابلعادة هو االستجاب
للبشر لنفس التحفيز. يعيش الناس على أساس 
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االستجابة هي دائما  منط احلياة الذي مت من قبل.
  30.نفس وكرر يف كل مرة حيصل على حافز مماثل

من أجل حتقيق أهداف التعلم هناك عادات  
لم اليت جيب أن يكون الطالب على حد سواء التع

 يف املنزل فيما يلى:
 دراسة املواد اليت سيتم تدريسها (0

 ،واحدة من العادات اليت ميكن أن تدعم 

الطالب لنجاح التعلم هو من خالل دراسة 
املواد قبل أن تدرس يف الفصل. يف هذه احلالة 
ميكن للطالب قراءة وفهم وحفظ املفردات 

دريسها. من خالل دراسة املواد اليت اليت مت ت
سيتم تدريسها أوال، سوف يكون الطالب 

                                                           

 ،(  visimedia، 8101 جاكرات:)Jam Pintar Hipnosis 4سيف األانم،   30 
81-82  
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قادرين على الرد على املادة اليت سيقدمها 
 31املعلم. 

 تكرار الدروس يف املنزل (8
يف املنزل هو نشاط مهم جيب  تكرار الدرس

القيام به، يحيث ال يتم ختزين الذاكرة لفرتة 
طويلة يحيث يسبب عدم الرغبة. لتحقيق 
النجاح يف التعلم ليس فقط االعتماد على 
التوقيعات ومتارين الفصول الدراسية فقط، فإن 
الدماغ سوف حتتفظ الذاكرة بشكل جيد إذا  

كرر من كان الطالب تغذية جبد مع تكرار مت
 32أي متارين واملواد املقدمة. 

 اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربيةب( 
االهتمام ابلتعلم هو ميل القلب الكبري 
للمتعلم حنو عملية التعلم اليت يقوم هبا معلم رجل 

                                                           

 PT. Alex جاكرات:) Kiat Mengatasi Kesulitan Belajar هندرا سوراي،31      

Media Komputindo، 8112)، 041 

 CV Aneka: سولو) Cara Belajar Mandiri dan Sukses ، أبو أمحدى32        

Cipta، 8112 )، 82 
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مكن من حتقيق اإلجناز يف املواد اليت واحد حىت يت
 يدرسها املعلم. . 

أما ابلنسبة لتعلم اللغة العربية، فعندما يكون 
الطالب يتعلمون اللغة العربية العالية، فإنه 
سيجعل من األسهل تعلم اللغة العربية ولغرض 
تعلم اللغة العربية. يف التعلم إذا مل يكن لدى 

جربوا، ستكون املتعلمني مصلحة يف التعلم وأ
 هناك مشكلة يف التعلم.

 التعلم  ج( دوافع
الدافع هو تشجيع يف املشاركني لتحقيق شيء. 
وسيؤدي اخنفاض الدافع التعليمي إىل حدوث 
مشاكل يف التعلم ألن املتعلمني ليسوا حث ا على 

  33حتقيق أو احلصول على شيء يف التعلم.
 
 

                                                           

 Belajar dan Pembelajaran (Uwais Inspirasiستياوان، أندى 33        

Indonesia)، 054- 055 
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 عوامل املعلم .9
شخصية املعلم هلا أتثري هائل على العقول 
واملتعلمني الذاتيني، ألن الطالب كانوا ال يزالون صغارا 
وأهنا سوف تتأثر املعلم من حيث سلوكه، كلماته، 

علم يف عملية ظهوره، وهلم جرا. لذلك، أمهية دور امل
 تعلم اللغة العربية، ألنه سيكون مثاال للمتعلمني.

وألن رأس احلربة يف جناح تعلم اللغة العربية يف  
الفصول الدراسية هو معلم، إذا كان املعلم يلعب دوره 
بشكل جيد، فإنه ميكن التأكد من أن تعلم اللغة العربية 
 وخاصة مربودات التعلم سوف تكون قادرة على حتقيق

نتائج جيدة، وبطبيعة احلال مع وال يرتك السجل 
 34.جوانب أخرى من التعلم

وفقا ملهيبني شاه، املعلمني كمعلمني أو معلمني 
ألعمال التعليمية، وهذا هي العوامل احملددة لنجاح كل ا

هو سبب كل نقاش حول تغيري املناهج الدراسية، وعقد 
                                                           

 مالنج:) Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab فتح الرمحن،34        

Madani Kelompok Intrans Publishing ،8105)، 22-48 
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أدوات التعلم حىت معايري املوارد البشرية اليت تنتجها 
األعمال التعليمية دائما بداية املعلم. ويهدف ذلك إىل 

  35عرض أمهية وضع املعلم يف التعليم.
املعلم هو عنصر حاسم جدا يف تنفيذ اسرتاتيجية 
التعلم. دون املعلم ولو اسرتاتيجية جيدة ومثايل ال ميكن 

   36تطبيقها.
 املدرسة عوامل وسائل  .3

وهذا املرفق هو وضع عقد عمدا لدعم حتقيق 
أهداف األنشطة اليت مت حتديدها. وابلوسائل الكافية، 
سيتم تنفيذ الغرض من التعليم على حنو جيد. من 
حيث شكل بنيسا يعين: بناء معدات التعلم، 

  37ومعدات املختربات، واملكتبات وغريها.
                                                           

 ،Remaja Rosdakarya :ابندوع) Psikologi Pendidikan مهبني شاح،35        

8111)، 884 

 Menuju Guru dan Siswa فجن أمك، أأين نور عني، أغيس سغياريت،36       

Cerdas (:يوكياكرات Leutika Nouvalitera، 8101)، 210 

 ،Pustaka Setia جاكرات:) Strategi Belajar Mengajar ى،أب أمحد37        

8101)، 884 
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 عوامل البيئية .4
البيئة املدرسية كوسيلة يف زراعة وتطوير قدرة 
الطالب على حتقيق أقصى قدر من نتائج التعلم. ومن 
املؤكد أن احلاجة إىل املتعلمني هي حالة مرحية 

ميكن أن  ومواتية. وتشمل العوامل من البيئة اليت
تسبب صعوابت يف التعلم: عالقة املعلمني واملتعلمني 
الذين يعانون من الفقر، واملواد والعرض، ووسائل عدم  

  كفاية وغري داعمة، والوقت، وحال البيئة.

 مدرس اللغة العربية عن حماولة  تعريف .و
"احملاولة" لغة السعي و اإلختيار لنيل املقصود أو حلل 

هي جهد، احليلة، أو املساعي لتحقيق حماولة املشكلة. 
 38نية، وحل املشاكل، وإجياد خمرج.

قال ملياس إن املعلم هم الذى جيعل الطالب و البيئة  
 أحسن من قبل. لذلك جيب للمعلمني معايري اجلودة

                                                           

 جاكرات: ( Kamus Besar Bahasa Indonesia قسم التعليمي و الثقفي،38       

Balai Pustaka، 0222(، 225 
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الشخصية الىت تسمل مسؤوليتهم ىف رعاية الطلبة و 
 39البيئة.

قال طيفورى أن املعلم هم  الشخص الذى له العلوم 
الكثرية، و يستطيع أن ميارس الطالب بتلك العلوم و جيعل 

لكل معلم هلا أتثري على  40يء.الطالب أفضل كل ش
الطالب. وجود التأثري ما حيدث عن طريق التعليم و 
تدريس بقصد و هناك حيدث أيضا عن غري قصد مل 
يعرتف املعلم. من خالل املوقف و األسلوب و مظاهر 

صية املعلم سوف يتأثر أكثر من الذكاء و خمتلفة و شح
املعرفة.

                                                           

 PT Remaja :بندونع ( fesionalroMenjadi Guru P مولياسا،39        

Rosdakarya ،8111(،21  

، Resail Media Group :مسارانج ( Menjadi Guru Inisiator، طيفورى40      

8002 ( ،1  
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 الباب الثالث
 منهج البحث ﴾و﴿

 نوع البحث .0
 إستخدمت الباحثة ىف يحثها ابلبحث الكيفيّ 

(Qualitativ Research).  والبينات هي وصف املوضوع
 كيفييهدف البحث ال .1(Data Descriptive)  البحث

. يف إىل فهم الظواهر االجتماعية من منظور املشاركني
أو  امليداينحني أن هذا النوع من األيحاث هو البحث 

البحث الذي يتم احلصول على بياانته من خالل إجراء 
 .مسح يف جمال الدراسة أو مكاهنا

 

 حضور الباحثة .9
البحث الكيفّي هو يحث تفسريي حيث يشارك 

2الباحثة يف جتارب مستمرة ومستمرة مع املشاركني.
 

                                                           

 ،(8100 ،)جغياكرات: الرز ماداي Metode Penelitian Bahasa حممد،1        
24-25 

 ,Research Design PendekatanMetode Kualitatif، جرسولجوهن 2          

Kuantitatif, dan Campuran (جغجاكرات :  hnmIm  oamMmn ,8101 ,)850 
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حيث وظيفة    human isntrument الباحث كا يعمل
الباحث يف وضع تركيز البحث ، واختيار املخربين  
كمصادر للبياانت ، ومجع البياانت ، وتقييم جودة 
البياانت ، وحتليل البياانت ، وتفسري البياانت ، 

 3واستنتاج ما هو موجود يف هذا اجملال.
 

 البحث كانم .3
سطة اإلسالمية نور ستقع هذا البحث ىف املدرسة املتو 

 و اجملتهدين مالراك فونوروج
 مصادر البينات .4

ويراد مبصادر البياانت ىف هذا البحث هو املصدر 
. قال لوفال و لوفال  4الذى يؤخذ منه الباايانت

(Lofland dan Lofland ) ىف الكتاب ليكسى ج

                                                           

  Metodologi Penelitian Kualitatif  ألىب أنغتو و جوهن ستياوان،3       
 11 ،(ai eoMmI، 8102)سوكا مبى: 

Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek رمسى أريكونتا، سوه4        

 018 ،(8104 ،جاكرات: رينكا جيفتا( 



77 

 
 

(، مصادر البينات ىف Lexi. . Moloengمولييونك )
البحث الكيفّي ومها الكلمة و األفعال، و اآلخر إالّ 

 5وثيقة.زايدة ال
 أما مصادر البياانت ىف هذا البحث فهي كما يلى:

 مصادر البينات البشرية .أ
 مدّرس اللغة العربية (0
 "أ"الطالب الصف السابع  (8

 مصادر البينات غري البشرية .ب
 حتليل صل هذه البياانت من حماولة املدرس ىفحت

املفردات، و الستيعاب  اللغة التعليم كلةعلى مشا 
الواثئق، و السجالت، و الكتب الذى هلا اّتصال 

 ابلبحث.
 أسالب مجع البينات .5

لنيل يحث الكامل املطابق و الصحيح تستخدم 
 الباحثة أبنواع و هي:
                                                           

)بندوغ: انشر Metode Penelitian Kualitatifليكسى ج مولييونك، 5        
 051 ،(8112 ،رمياجا روسدكراي
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 (Observation Methodاملالحظة ) طريقة .أ
طريقة املالحظة هي عملية طبيعية ملراقبة 
األشخاص واحلادثة طول الزمان، مث بناء على هذه 
املالحظة، ستقوم الباحثة إبجراء التقوييم. يف هذه 

كة.  مشار املالحظة غري  الدراسة استخدمت الباحثة
مشاركة مل تشارك ىف هذه طريقة املالحظة غري 

طة اليومية و مراقب مستقل الباحثة مع األنش
 6فقط.

مث تنفيذ هذا النشاط للحصول على بياانت 
حول العقبات وما هي املشاكل اليت يواجهها 

، وخاصة يف تعليم  الطالب عند تعلم اللغة العربية
على  حتليلاملفردات ، وكيف حماولة املدّرس يف 

 هذه املشاكل.
 
 

                                                           

 ,Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatifسوغيياان، 6       

dan R&D  814-812 ،(8108 ألفابيتا،)بندوغ: انشر 
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 (Interview Methodطريقة املقابلة ) .ب
ابلباحثة و هي  تستخدماوطريقة أخرى الىت 

طريقة املقابلة. هي أنشطة وجه ا لوجه يقوم هبا 
القائمة و الرّاوية  للحصول على البياانت. املقابلة 

ة جلمع البياانت مع السؤال واجلواب مع هي طريق
طرفني ، وتقوم على أساس منهجي على أهداف 

 7البحث.
واملقابلة الىت ستقوم ابلباحثة هي مقابلة غري 
منظمة. حيث يكون الباحثة حرا يف طلب أي 

دود البياانت اليت يريد شيء ال خيرج من ح
أي أن الباحثة ال تستعمل نص  8احلصول عليها.

مرتب للمقابلة واليت مت ترتيبها بشكل منتظم وكامل 
 جلمع البياانت. 

                                                           

 ،tdn  SShon : جغتاكرات) ،jonedo Rohomnes سوترسنا هادى،7       
8111 ,)881 

 nehod n  otoannnmt  otdoImnmt  nmInoI , سوهارمسى أرىكونتا8       
 028, 8 طبع( Im anenmRnto ,8118: جاكرات)
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البحث، أجرى الباحثة ملعرفة املزيد عن هذا 
مقابلة مع مدّرس اللغة العربية و الطالب الصف 
السابع "أ" اب ملدرسة املتوسطة اإلسالمية نور 

 اجملتهدين مالراك فونوروجو.
  (Documentary Methodالوثيقيىة ) طريقة .ج

الواثئق هي طريقة إلجياد البياانت حول 
مسألة أو متغري يف شكل مالحظات، نصوص،  

جمالت، جدول أعمال، إخل. التوثيق هو كتب، 
سجل احلادثة املاضية. من املمكن أن تكون يف 
شكل الكتابة أو الصور أو األعمال من شخص 

 9ما.
الباحثة هذه الطريقة إلكمال  تستخدما    

 مت احلصول عليها من املالحظة البياانت اليت
واملقابالت. وقد تستخدم واثئق املكتوبة ىف هذ 
البحث ملعرفة البينات عن أسلوب املدرس عند 

                                                           

 ,Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatifسوغيياان، 9      

dan R&D ،822 
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تعليم اللغة العربية و خباصة تعليم املفردات، ونتائج 
 التعليم اللغة العربية. 

واثئق املكتوبة ىف هذ  تستخدماسوى ذلك 
ع اجلغرايف، تركيب املوقالبحث ملعرفة البينات عن 

 .تنظيمي، وسائل العامة للمدرسة، و غريها

 حتليل البياانت أسلوب .6
الباحثة ىف هذ البحث أسلوب  تستخدما    

حتليل البياانت و هي حتليل الكيفّي على فكرة مليس 
(Miles( و هوبريمان )Huberman النشاط ىف حتليل .)

 10البياانت منها:
 

                                                           

 Rajawali Pers :، )جاكراتMetodologi Penelitian Kualitatif، أمزير  10        

، 8101)، 04 
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 و البيان من الرسم املذكور كما يلي:

 (Data Reductionختفيض البينات ) .أ

تلخيص، و اختيار  يعىن  ختفيض البينات
األشياء الرئيسي مع الرتكيز على األشياء املهم، و 
البحث عن املوضع. و ختفيض البينات يتوّج 

باحثة إلجراء املزيد من الصورة وضوحا، و تسهيل ال
 مجع البياانت.

 عرض البياانت البياانت  مجع
 

تاستنتاج البياان اانتالبي ختفيض   

 : النشاط ىف حتليل البياانت0.0الرسم البياين
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ختفيض البينات هو عملية التفكري احلساسة 
الىت تتطلب الذكاء و اتساع وعمق البصرية العالية. 

ميكن لباحثة جديدة، ىف أداء ختفيض البينات 
مناقشتها مع األصدقاء أو غريهم ممن يعتربون 
خرباء. من تلك املناقشة فإن العلماء على تطوير 

 رية.البص
ىف هذا البحث حتصل الباحثة على البياانت 

(، و املالحظة Interview Methodمن املقابلة )
(Observation Method و الوثيقة ،)
(Documentary Method املعتقدة ىف التعليم و )

األعمال اليومية من التعليم اللغة ىف الفصل و 
أعمال من املدرس مث ختفيضها ابختيار و حتديد 

وال األصلية املتعلقة بعملية تعليم عن األح
 املفردات.
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 Data Display)      عرض البياانت ) .ب
بعد هناية ختفيض البينات فاخلطوة بعد ذلك 
عرض البياانت. من خالل عرض البياانت ، 
سوف يسهل األمرىف فهم ما حيدث ، وختطيط 

  11العمل اإلضايف بناء على ما مت فهمه.
ىف البحث الكيفي و عرض البياانت ميكن 

البيانية، و  أن يتم ىف شكل وصفا موجزا، و الرسوم
الفئات، و سري ما شابه ذلك.  نالقات بيىالع

بعرض البياانت تسهل ىف فهم ما وقع و تنظيم 
العمل مؤسسا على ما حصل من الفهم. ىف هذه 

( Huberman( و هوبريمان )Milesاحلالة مليس )
البياانت ىف البحث  عرضعلنة غالبا ما تستخدم لامل

 الكيفي هو النص السردي.
 

                                                           

 021 ،املرجع نفس 11       
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  (Conclusion Data)   اإلستنتاج   .ج
 ىف املعلومات حتليل طريقة ىف الثالثة اخلطوة

و هوبريمان هي أخذ  مليس عند الكيفي البحث
اإلستنباط و اإلستدالل. و االستنباط األوىل مل تبق 

ألدلة اجلديدة و األرجح ىف ىف احلكم إذا أتت ا
مجع البياانت بعدها. و لكن إذا كان اإلستنباط 
األوىل تتفق ابألدلة الراجحة الصحيحة حينما 
رجعت الباحثة ىف ميدان البحث و مجع البياانت، 
فاإلستنباط األوىل مّسي ابإلستنباط الراجحة 

ىف هذا البحث ميكن معرفة عن  12الصحيحة.
حماولة مدرس اللغة العربية ىف تعليم اللغة الستيعاب 
املفردات لطالب الصف السابع "أ" مبدرسة 
املتوسطة اإلسالمية نور اجملتهدين مالراك فونوروجو 

 .8102-8102السنة الدراسية 
 

                                                           
etode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Mسوغيونو 12

 
dan R&D ،222-245 



86 

 
 

 صحة البياانت مراجعة .7
صالحية  جيب أن يكون لكل التحقيق يحث

، ألن صالحية عالية هي وصف الصحة عالية
، ومجيع أنواع ، والبيانتفسري، والستنتاجوالصدق، واإل

، جيب أن حتتوي الدراسة على قيمة التقارير. لذلك
ميكن االعتماد عليها وجيب أن يكون الباحث قادرا  

ثه وإقناع اجلمهور أبن نتائج يحثها على حساب يح
 13ميكن تربيرها.

الباحثة عدد ا  تستخدميف هذ البحث العلمي ا
لى مستوى من صحة البياانت، من الطرق للحصول ع

ختبار مصداقّية البياانت اليت مت إجراؤها من  و هي اب
متديد املالحظة، وزايدة الثبات يف البحث ، والنقاش 

 14والتثليث.مع الزمالء ، وحتليل احلالة السلبية، 

                                                           

 Tembang أسلوب التوجه اجلمايل يف فن nnndmt pmemen itd td جوليا، 13      
 ،i i f aodmtd  nohh: سومداع)  جوى الغربية anmtM nmt السنداين يف

8102)، 58-52 

 Metodologi PenelitiaKualitatif، 025، سوغيونو14      
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 خطوات البحث .8
خصائصها أساسية هي أن خطوات البحث هلا 

الباحثة كأدات البحث، فلذلك أن خطوات البحث 
ىف البحث الكيفي ختتلف خبطوات البحث ىف غريه. 

 أما خطوات البحث ىف البحث الكيفي هي:
 (Pre Research Stepخطوات ختطيط البحث ) .أ

 هذه اخلطوة تنفذ أبمور آتية:
 كتابة ختطيط البحث (0
 إختيار ميدان البحث (8
 إدارة اإلذن (2
 إستكشاف أحوال امليدان (4
 إختيار املخرب و اإلنتفاع به (5
 إعداد أدوات البحث (1

خطوات تنفيذ البحث. هذه اخلطوة تنفذ أبمور    .ب
 آتية:
 فهم ميدان البحث و إعداد النفس (0
 اخلوض إىل امليدان (8
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 اإلشرتاك ىف مجع البينات (2
 خطوات كتابة بينات البحث  .ج
خطوة حتليل البحث .د
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 الباب الرابع
 عرض البياانت

اللغة العربية ىف تعليم اللغة مدّرس حماولة عن  عرض البياانت
" ابملدرسة أ" السابعلطالب الصف الستيعاب املفردات 

و السنة مالراك فونوروج" نور اجملتهديناإلسالمية " املتوسطة
 9102-9108 الدراسية

 عرض البياانت العامة .أ
املوقع اجلغرايف املدرسة املتوسطة اإلسالمية نور  .0

 اجملتهدين
 اجملتهدين  نورمدرسة املتوسطة اإلسالمية  يقع 
قرية  ألف 20 منرة سونتاريشارع يحالوان يف العنوان 

. اليت وقفت ابلقرب من مالراك منطقة مالراك فونوروجو
من سوق جونونج ساري يف منطقة جممع متجر الشمال 

 مالراك 
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اتريخ أتسيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية نور  .9
 اجملتهدين

هي تتضمن منهجا   اجملتهدين نور مؤسسة تعليمية
ارة الرتبية اإلسالمية، دراسيا  مع منهج دراسي وضعته وز 

ونروجو اليت أصبحت اآلن إحدى خاصة يف ف
ساري  جونونجلواقعة يف ا اخلاصة  املؤسسات التعليمية

 0 يف ابلفعلمالراك، مقاطعة بونوروغو، اليت بدأت 
 املساء، يف املدرسة عقدت مرة ألول. 0214 أغسطس

رية بدر يف حظ يف يقيم 80.11 إىل 02.11 من
كمسجد يسمى البدرو،  ونتور، مت تعينيوسط قرية ج

واليت حىت اآلن املكان ما زال اثبتا  وابلنيابة عن الوقف 
سه. وقبل ذلك، كانت هذه املؤسسة التعليمية تقتصر نف

 .على دراسة املواد الدينية، وخاصة الدين اإلسالمي
يف البداية، كعب املدرسة لديها جمموعة ضئيلة 

 :جدا من الطالب، من بني أمور أخرى
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 :املربني .أ
 ووجونر السيد سيومون جونتور مالراك ف (0
 يووانغياب يةالسيد ابيهاكي من جاوة شرق (8
 والسيد هانيك جونتور مالراك فونروج (2
 والسيد حمسن جونتور مالراك فونروج (4
 والسيد سواتجي جونتور مالراك فونروج (5
 وجونتور مالراك فونروج فحروالدينالسيد موه  (1
  الطالب .ب

 هم تفاصيل مع طالبا   81 الطالببلغ عدد 
 2 وبنات طالبا   02 يالحقون الذين الطالب

 .بطال
يف وقت وجود املعلمني والطالب الذين هم 
على حد سواء صادقة وحرة، مت االتفاق مع اسم 
"مامول أولوم". هذا النوع من التدريس يستغرق سنة 
واحدة فقط. من تنظيم التعليم املسائي إىل فرتة ما 
بعد الظهر ألسباب عديدة تسمح بتغيري تنفيذ 

زمان واملكان التعليم. ونظرا   لتحوالت قليلة يف ال
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للمنظمة، فإن اسم املؤسسة غري امسها إىل اسم " 
 TMI علمني اإلسالمي " الذي اختصار ك ة املتربي

 TMI ، حىتتربية األطفالوالذي يقع يف املدرسة 
فقط تنظيم مسار أنشطة التعلم. وهكذا بدأت 
تشعر مبستقبل مشرق إىل حد ما. وعلى الرغم من 

ات أخرى. على ما أن التعليم ال يزال يف مؤسس
فة وعلى ما يبدو متي فقط دام يبدو أراد إهلة خمتل

. 0212-0211 ةأّن يكون يف السن الثنان سنني
وهكذا، فإن التاريخ الذي كان رائدا من قبل بعض 

يف ذلك  ، مبامبعهد جونتور العصرىخرجيي بوندو 
ونتور معلم التعليم الداخل هو: السيد سومون ج

قرية. ونظرا  إىل أن على السيد الديين اإلسالمي يف ال
سوميون واجب ابتدائي يف املدرسة االبتدائية، عنّي 

 .السيد حمسن مديرا  يساعده أنصاره
ونصف سنة أعلنت هذا مدرسة   اثننيبعد حوايل 

 :كان ذّوبت ل عّدة أسباب
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ربية  من بني أصدقاء املعلمني املدارس (0
 الكثري من االنشغال األطفال

ن املربني الذين يتابعون من العديد م (8
دراستهم يف اخلارج ويف البلد على حد 

 .سواء
بعد هذه الفرتة من الزمن، بعض 

ونتور، شخصيات القدمية ال تزال يف قرية جال
ابإلضافة إىل بعض الناس، يف حماولة إلحياء 

تقف املدرسة  ،0210 أغسطس 0 ويفاملدرسة. 
مة فقط على الرغم من حقيقة أن إحياء املدرسة القائ

مع وجه جديد. واملدرسة ذات الوجه اجلديد ميكن 
 أن تستمر خلمس سنوات وقد أدرج تنفيذ التعليم يف

ومن. مث بناء الصباح الذي يقع يف جملس السيد صيم
على نصيحة من املعلمني القرتاح وجود املعلمني 
املساعدين اليت هي يف حكومة املدرسة، مث ميكن 

 .قبل احلكومة منح االقرتاح واالقرتاح من
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تغري اسم املدرسة إىل  0214بعد عام 
سنوات اليت ال تزال  ست تعليم املعلم الديين تطوير 

. ومع ذلك، صائمونيف جملس النواب من السيد 
ومع تغيري اسم املدرسة، بعد ذلك بوقت قصري، 

وجودها جبوار  عانت املدرسة فرتة من القلق. بسبب 
 ونتور.كوخ ج

درسة حول واجهها املمع الصعوابت اليت ت
ونتور، مث هناك بعض الناس مكان التعليم يف قرية ج

عرض سيحاول أرض الوقف، والد قرية سوابري 
مالراك. وبعد فرتة من اإلصرار على وجوب حترك 
املدرسة الباكستانية، مل يُعلن عن املدرسة اليت توجد 

 أغسطس 04 يفن إال صائمو يف بيت السيد 
، أن نصائمو ت السيد هي مدرسة يف بيو  ،0215

ساري مالراك، على وجه التحديد، تنتقل إىل جونوجن
يف منزل السيد سوابري مع وضع الصعود املؤقت إىل 
الطائرة موافقة رئيس قرية مالراك، السيد توككيمني 
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ومدير إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية السيد 
 موكسني يف ذلك الوقت.

لسيد بعد مدرسة عمرها عام يف بيت ا
سوابري، مدرس التعليم اإلسالمي يف املدرسة 
االبتدائية يف قرية مالراك، مث املعلمني واجملتمعات 
احمللية الذين وافقوا على وجود املدرسة اجلديدة، 
حاولوا القيام واقرتب مع اجملتمع احمللي والقرية من 
أجل احلفاظ على وجود املدرسة اليت كان من املتوقع 

غونونغساري مالراك، مع النهج وجودها يف قرية 
الذي قام به السيد عبد الكهار وبعض قادة اجملتمع 

 احمللي، مث كان منح أرض الوقف .
مع إعطاء الوقف، بدأت املدرسة اليت 
سقطت لتطوير جناحيه، ألن وجوده كان موضع 
ترحيب أبذرع مفتوحة، وال حىت عدد قليل من الناس 

تلكات من أجل على استعداد للتربع العقول واملم
التنمية املدرسة يف كل مبىن، ابلتأكيد اجملتمع يتوافد 

لبناء مدرسة جديدة، من بينها الناس  املاعدةإىل 
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اخدمة الذين ال يستطيعون التربع بطاقتهم ألن 
، مث ال ترتدد يف مساعدة أولئك الذين الرمسية

والبعض اآلخر مفيد يف شكل طعام ومشروابت، 
ن ذلك بداعي الصدقة يف وأكثر من ذلك. يفعلو 

 . هلل تعاىلاملستقبل وإخالص 
سنوات  1منذ نقل تعليم املعلمني الدينية 

مالراك، وقد أولت  جونونج ساري من التنمية إىل
احلكومة دائما اهتماما لوجود هذه املؤسسة، من بني 
أمور أخرى مع تطوير املعلمني للمشاركة يف دراسة 

هارات وغريها. بقرار من املعلمني امليدانيني، تطوير امل
ثالثة وزراء، هم وزير الداخلية، ووزير الشؤون 
الدينية، فيما يتعلق بتبسيط املدرسة املهنية مبا يف 
ذلك: مدرسة تعليم املعلمني، ومعلمي التعليم الذين 
يستطيعون الوقوف على أنه ال يوجد سوى واحد 

ت سنوا 1تعليم املعلم الدينية يف كل منطقة، وابلتايل 
جيب دمج املشروع يف املدرسة التساانوية والعليا، 
وحتت رائسة رئيس واحد ألنه ال يزال يشري إىل 
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سنوات. بينما رئيس مدرسته، وهي:  1التعليم ملدة 
مدرسة املتوسطة . مع ختم صائمونالسيد 
 1و.اجملتهدين" مالراك فونروج. "نور اإلسالمية

نور  املتوسطة اإلسالميةىف املدرسة الوسائل املوجودة  .3
 اجملتهدين مالراك فونوروجو

إن أنشطة التعليم والتعلم هي العملية األساسية 
للتعليم. جيب أن يكون املعلمون والطالب يف أنشطة 
التعلم. ومع ذلك، دون أن تكون جمهزة ابملرافق واهلياكل 
األساسية الكافية ابلتأكيد أنشطة التعليم التعليمي لن 
تعمل بشكل صحيح وفقا للغرض الذي مت التخطيط 
له. ولذلك، فإن توافر املرافق واهلياكل األساسية الكافية 

 سيكون داعما   جدا  لتحقيق أهداف التعلم.
 يتم سرد املرافق والبىن التحتية اململوكة على النحو التايل:

 
 

                                                           

 امللحقة يف هذا البحث. D/2-2/8102/0أنظر إىل نسخة الواثئق برمز: 1 
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 البياانت احلكومية واهلياكل األساسيةمرافق 

 النمرة الغرفة اجلملة احلال

 0   املدرسة رئيس غرفة 0 جيد

 8   موظفني خدمة غرفة 0 جيد

 2   معلم غرفة 0 جيد

 4  تعليمية غرف 1 جيد

 5   مكتبات 0 جيد

 1  ومرحاض محامات 4 جيدة

 1 املساعي الصحة املدرسة 0 جيدة

 2 الفن غرفة 0 جيدة

 2 الطالب منظمة غرفة 0 جيدة

 01  الكمبيوتر خمتربات 0 جيد
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 08 املخصف 0 جيد

 
 عرض البياانت اخلاصة .ب

 ىف التعليم اللغة الت الطالبمشكعرض البياانت عن  .0
السابع "أ"  الصف لطالبالستيعاب املفردات  العربية 

ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية "نور اجملتهدين" مالراك 
 9102-9108 الدراسيةالسنة و روجفونو 

املفردات هي واحدة من العناصر اهلامة 
واألساسية اليت جيب أن يتقنها املتعلمون اللغة، وخاصة 
اللغات األجنبية، واحدة منها هي العربية. إن إتقان 
الشخص للغة ما لن يكون منفصال  عن إتقانه 
  للمفردات، خاصة ابلنسبة ملتعلمي اللغة العربية كلما

كان يتقن مفردات اللغة كلما كان من األسهل إتقان 
اللغة العربية. وابإلضافة إىل ذلك، فإن تبخر املفردات 
جيعل من السهل على الطالب التحدث والكتابة ابللغة 
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العربية. ولذلك، ال ميكن فصل أربع مهارات لغوية عن 
 إتقان مفرودات. 

ومع ذلك، يف تعلم اللغة العربية وخاصة يف 
اليت  عليم املفودات ال يزال يواجه بعض املشكالتالت

اليت  كلةتواجه الطالب. يف هذه الدراسة، ملعرفة املش
 ةفردات أجريت الباحثامل إستعابيواجهها الطالب يف 

س مقابالت مع العديد من الطالب مبا يف ذلك: أردي
ايو جوكو بوستيو، حممد أميليا، ريسفاين أوليا، راه

 رانسيكا وردان، مع الوصف التايل:ف حسان، إيغااإلمدومو 
س أميليا، اللغة العربية هي واحدة من يوفقا   ألرد

الدروس اليت حتبها، وقد تعلمت ذلك منذ أن كانت 
سالمية. ولكن املشكلة اليت اإل بتدائيةاإلجتلس يف مدرسة 

واجهها يف تعلم اللغة العربية هي أنه عندما مل يكن بعد 
يف املوضوع الذي يتم تدريسه. معىن املفردات الواردة 

الطريقة  .غري املألوفة اليت مل يسمعها أبدا   للفظبسبب ا
اليت كان حيل هبا املشكلة هي فتح جدول املفردات يف 

ولكن عندما مل جتد معىن املفردات كان  الكتاب املدرسي،
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ا، وإذا مل يكن يعرف ذلك، سأل إىل املعلم هسأل صديقت
ني أن املعلمني جييبون أحياان حول معىن املفردات. يف ح

على األسئلة بذكر مرادفاهتم، فإهنا تظهر أحياان تعبري 
 2املعلم وحركته.

وفقا   لريسفاين أوليا سافيرتي، اللغة العربية هي درس 
من املفردات. صعب إىل حد ما، ألنه جيب حفظ الكثري 

وابإلضافة إىل ذلك، فإن الوقت املناسب للتدريس القصري 
وأنشطة التعلم جيعل إتقان املفردات أكثر صعوبة، ألنه عندما 
يتعلق األمر بفهم وحفظ املفردات تنتهي ساعة الدرس لذلك من 
الصعب حفظ املفردات بشكل جيد. لذلك أصبحت القيود 

 3ردات.الزمنية أيضا سبب عدم إتقان املف
 لصعوبةووفقا  إليغا فرانسيكا وارداان، فإنه ال يزال يشعر اب

يف تعلم اللغة العربية مبا يف ذلك درس املفردات يف تعلم تعليم 

                                                           

امللحقة يف هذا   W/ 5-2019 /3 /01أنظر إىل  نسخة املقابلة برمز: 2  
 البحث

امللحقة يف هذا  W/ 5-2019 /3  /18 أنظر إىل  نسخة املقابلة برمز: 3  
 البحث
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اللغة العربية. على الرغم من أن خلفيته مستمدة من املدرسة 
، فإن حقيقة أن اللغة العربية ال تزال صعبة اإلسالميةبتدائية اال

جدا ابلنسبة له. ويرجع ذلك إىل العديد من املفردات اليت تسبب 
صعوبة يف احلفظ. وابإلضافة إىل ذلك، فإنه من السهل أيضا أن 

 4ننسى ألنه اندرا ما يكرر احلفظ يف املنزل.
وقال راهايو جوكو بوسبيتو إن اللغة العربية هي 
واحدة من الدروس الصعبة إىل حد ما. وعلى الرغم من 
أنه درس اللغة العربية يف املدرسة االبتدائية اإلسالمية ، 
إال أنه ال يزال يشعر بصعوابت يف تعلم اللغة العربية 

اجهها وخاصة يف تعلم املفرودات. من بني املشاكل اليت و 
هو صعوبة قراءة املفردات، ألنه اندرا ما يكرر حفظ 
املنزل. وابإلضافة إىل ذلك، فإن املشاكل اليت تواجهها 

ها بدال من ذلك هي الكثري من املفردات اليت ميكن تعلم
 5جعل نسيان سريع.

                                                           

  /8/2W03-5/2019:أنظر إىل  نسخة املقابلة برمز 4 

  W/04/28-5/2019أنظر إىل  نسخة املقابلة برمز: 5 
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إحسان، وعالوة على ذلك، وفقا حملمد مدومول 
تعترب اللغة العربية واحدة من الدروس الصعبة. كيف ال، 
لقراءة اللغة العربية وحدها ال تزال تشعر الصعوابت، 

فإنه من الصعب  شكلانهيك عن قراءة اجلملة دون 
جدا ابلنسبة له. وذلك ألن خلفية التعليم أتيت من 
املدرسة االبتدائية حيث ال يوجد درس ابللغة العربية فيه. 

ىت تعلم اللغة العربية ال يزال يشعر الثقيلة، من انحية ح
أخرى املفردات هو الشيء األساسي الذي جيب أن يتقن 
دراسة اللغة األجنبية، مث تعلم املفردات ال يزال من 
الصعب جدا. وعالوة على ذلك، فإنه ال ميكن أن يتعلم 
اللغة العربية كدرس اللغة العربية يف املدرسة اإلسالمية 

بتدائية، لذلك سعى إىل تعلم أكثر نشاطا من أجل اال
متابعة فصله. ابإلضافة إىل أنه مل يتعلم أبدا   شعر 
ابالرتباك بسبب عدد املفردات املوجودة يف املوضوع يف 
الكتاب، وأنه ال يزال جيد صعوبة يف فهم املعىن. عندما 
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تعرف املعىن فإنه من الصعب حفظ عند حفظه فإنه من 
  6نسى.السهل أن ن

أن  إىل نتائج املالحظة، وجد الباحثةواستنادا  
الطالب كانوا يضعون أيديهم ورؤوسهم ابستمرار على 

قاعد ، ولكن بعض الطالب مل يولوا اهتماما  لتفسري امل
طة التعلم. عندما املعلم وشعروا أبهنم مرحون يف أنش

تعطى أسئلة حول موضوع أو حول املفردات، فقط عدد 
قليل من الطالب فهم وتريد اإلجابة، ويشعر معظم 

  7ابخلجل للرد والصمت فقط.
بناء على املالحظات يف عملية تعلم املعلم تبدأ 

لقول حتيات، مث قراءة قائمة حضور الطالب، الدرس اب
قبل دخول موضوع الطالب سئل عن املواد اليت مت 
تدريسها. يذكر الطالب عن املواد املاضية من خالل ذكر 
املفردات، أو حفظ املفردات. بعد ذلك يبدأ املعلم 

                                                           

امللحقة يف هذا  W /5-2/8102/ 4برمز:  أنظر إىل  نسخة املقابلة برمز 6 
 البحث

 امللحقة يف هذا البحث. O /12-3/9042/ 0أنظر إىل نسخة املالحظة برمز: 7 
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مبوضوع تعليمي جديد من خالل شرح املفردات اجلديدة 
ب صعوبة يف فهم املفردات واملوضوع، وعندما جيد الطال

أو مبعىن أن يطلب من الطالب رؤية كتاب أو سؤال 
يف اإلجابة على السؤال املعلم يستخدم كل شيء  8املعلم.

كوسيلة تعلم املفردات.  وتشمل املشاكل فصل  حول ال
 ها الطالب ما يلي:اليت كثريا ما يواجه

 دون شكلصعوبة فهم كلمات  .أ
 صعوبة فهم معىن املفردات  .ب
 صعوبة يف احلفظ والنسيان بسرعة  .ج
 فكرة أن اللغة العربية درس صعب .د
 كسول واندرا ما تكرار احلفظ يف املنزل.   .ه
عدم وجود احلب والدافع، وهنا بعض املشاكل اليت  .و

 يواجهها الطالب.
 

                                                           

 امللحقة يف هذا البحث. O /12-3/8102/ 2 أنظر إىل نسخة املالحظة برمز:8 
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اللغة العربية حلل املشكالت ىف تعليم   مدّرس حماولة .9
لطالب الصف العربية الستيعاب املفردات  اللغة

السابع "أ" مبدرسة املتوسطة اإلسالمية نوراجملتهدين 
 9102 -9108 الدراسيةمالرك فونوروجو السنة 

يف تعلم اللغة العربية، ال يتعلق األمر فقط 
األهم من ذلك هو  بتدريس أربع مهارات لغوية. ولكن

تدريس املفردات خاصة للمتعلمني املبتدئني يف اللغة 
العربية. ألن املفردات هي مفتاح جناحها يف تعلم اللغة 

 العربية.
لدى معلمي اللغة العربية يف املدرسة جمموعة 

غة العربية. خاصة متنوعة من االسرتاتيجيات لتدريس الل
للطالب إتقان  تعلم اللغة يحيث ميكن يف معاجلة مشكلة

وفهم املفردات جيدا من أجل فهم موضوع جيد 
االطالع. يف اللغة العربية تعلم املفردات خاصة هي 
الدعائم الالزمة جدا تستخدم لتسهيل الطالب على تعلم 
ومعرفة معىن املفردات، وتستخدم الدعائم إلعطاء الشبكة 

 حول املفردات يف موضوع تدرس.
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هي من خالل بعض األساليب املستخدمة  
األسلوب املباشر، حيث أشار املعلم إىل األشياء أو 
إحضار الكائن األصلي، طريقة الرتمجة حيث يطلب من 
الطالب ترمجة اجلملة اليت مت تدريسها املفردات، أو 
ابستخدام وسائل اإلعالم صورة، تعبري املعلم وحركته، 
إخل. وابإلضافة إىل ذلك، بعض املعلمني 'جهود جلعل 

األسهل للطالب إلتقان املفردات وتشمل: املعلم من 
يكتب واحدا تلو اآلخر على السبورة، مث املعلم يتحدث 
بصوت عال مرتني أو ثالث مرات ويقلد من قبل 
الطالب. مث يسأل املعلم الطالب إذا كان الطالب 
يعرفون ابلفعل معىن املفردات، إذا كان الطالب يقولون 

بعض وسائل اإلعالم مثل ال، مث املعلم سوف تستخدم 
 9بطاقات إلعطاء الطالب فهم معىن املفردات.

يف بعض األحيان يعطي املعلمون أوجه تشابه أو  
 معارضني للكلمة لتسهيل معرفة املعىن.

                                                           

 امللحقة يف هذا البحث. O /12-3/8102/ 0أنظر إىل نسخة املالحظة برمز: 9 
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عبري وابإلضافة إىل ذلك، استخدم املعلم أيضا الت   
واحلركة من جسده إلظهار مفردات املوضوع الذي جيري تدريسه. 
إذا كان الطالب ال يعرفون ما يعنيه أن يطلب من الطالب أن 
ننظر يف جدول املفردات يف الكتاب. إذا كان الطالب ال يعرفون 
حىت اآلن ما يعنيه لكتابة املعىن مباشرة على منت الطائرة، مث 

ا دائما مفردات ال يعرفها يف دفرت اطلب من الطالب أن يكتبو 
 املالحظات ليتذكروا بسهولة.

كما يطلب املعلم من الطالب تعلم النص الذي 
قيل للمفردات وما يعنيه. التحضري لألمام إىل األمام 
يرتجم النص. يف هناية اجتماع املعلم طلب الطالب حلفظ 
املفردات اليت تدرس. وابإلضافة إىل ذلك، كل قبل بدء 

لم املعلم يطلب من الطالب حلفظ املفردات اليت كان التع
قد علمها يف األسبوع السابق. ودائما  ما يرتدي املعلم 
أشياء حول الفصول الدراسية ويثين على الطالب الذين 

 جييبون على األسئلة بشكل صحيح. 
يف حني أن معاملة األطفال القادمني من  

لطالب الذين املدرسة االبتدائية ال ختتلف كثريا عن ا
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تعلموا اللغة العربية، فقد كتبوا الرسم البياين أوال مث نسخوا 
إىل اللغة العربية لتسهيل تعلم اللغة العربية وفهم و حفظ 

 املفردات. 
ابإلضافة إىل األساليب املستخدمة، املعلمون أيضا ال يستسلمون 
لتحفيز الطالب حول أمهية تعلم املفردات العربية، ألن هذه 

ردات ستساعدهم على تعلم اللغة العربية التايل وما إىل املف
  10ذلك.

، حول دراسة ن املالحظة اليت قام هبا الباحثةم
اللغة العربية خاصة املفردات. يقوم املعلمون بتدريس 

ة، مثل الطرق املفردات العربية ابستخدام طرق خمتلف
املباشرة، وأساليب املنشاوي، وأساليب األسئلة واألجوبة. 
وهلذا األسلوب الذي ميكن أن يساعد الطالب على 
تسهيل فهمها، حفظ املفردات يحيث تضيف إىل 

 الطالب إتقان املفردات. 
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عوامل اليت تؤثر ىف تعليم اللغة الستيعاب املفردات  .3
ملتوسطة اإلسالمية طالب الصف السابع "أ" مبدرسة ا

 الدراسية السنةنوراجملتهدين مالرك فونوروجو ىف 
9108- 9102 

يف كل عملية تنفيذ، مبا يف ذلك اللغة العربية ال 
يفصل عن خمتلف العقبات اليت تعرتض التنفيذ. كما هو 
معروف أن القيود اليت حتدث تتأثر بعوامل معينة ليست 

فردات اليت متت استثناء من حيث إتقان الطالب إىل امل
 دراستها.

ابإلضافة إىل معرفة املشاكل يف تعلم اللغة العربية 
من حيث املفردات، من املهم للباحثني أن يفهموا العوامل 
الدافعة واملثبطة املوجودة يف التعلم ومعرفة ما جهود املعلم 
للتغلب عليه مشاكل يف تعلم اللغة لتتناسب مع إتقان 

مبدرسة املتوسطة اإلسالمية بعة املفردات من الدرجة السا
 نوراجملتهدين مالرك فونوروجو. 



111 

 
 

استنادا  إىل ما مت عرضه قبل وجود عدة عوامل 
تؤثر على نطق اللغة العربية من الدرجة السابعة ألف م. 

 نور جماهدي خلق، من بني العوامل التالية:
 العوامل الطالبية .أ

ب هذا العامل الطالب هو عامل موجود يف الطال
مبا يف ذلك اهتماماهتم، والدافع، والوعي يف تعلم اللغة 

الطالب  الباحثةالعربية. وفقا للمالحظات، اليت أجراها 
الذين لديهم اهتمام منخفض والدافع لدروس اللغة العربية 
وخاصة املفردات متيل إىل أن تكون أقل حرصا على تعلم 

ين وضعوا اللغة العربية، والباحثني العثور على الطالب الذ
ابستمرار كان هناك أيضا  طالب مكتفيون ذاتيا  كانوا  
كسولني جدا  ومعجبني عندما تعلموا تعليم اللغة العربية. 
يف حني أن املعلمني حياولون شرح املفردات يحيث يفهم 
الطالب وميكن إتقان املفردات بشكل جيد. هذا االفتقار 

خلفيتهم من إىل االهتمام بتعلم اللغة ميكن أن يرجع إىل 
املدرسة االبتدائية العامة وفكرة أن تعلم اللغة العربية ال 
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يزال صعبا جدا، لكنهم ليسوا على دراية اتمة كيف أمهية 
 11تعلم اللغة العربية خاصة للمسلمني.

ية هي واحدة وكشفت أردي أميليا أن اللغة العرب
من الدروس اليت كانت حتبها، ولكن املشكلة اليت 
واجهتها يف تعلم اللغة العربية هي عندما ال تعرف معىن 
املفردات يف املوضوع الذي يتم تدريسه. بسبب 

 12.الالفادات غري املألوفة اليت مل يسمعبها أبدا  
لريسفاين أوليا سافيرتي، اللغة العربية هي درس  

صعب إىل حد ما، ألنه جيب حفظ الكثري من املفردات. 
وابإلضافة إىل ذلك، فإن الوقت املناسب لنشاط التعليم 

 13والتعلم القصري جيعل إتقان املفردات أكثر صعوبة.
ووفقا  إليغا فرانسيكا وارداان، فإنه ال يزال يشعر 
بصعوابت يف تعلم اللغة العربية مبا يف ذلك درس املفردات 
يف تعلم تعليم اللغة العربية. ويرجع ذلك إىل العديد من 
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املفردات اليت تسبب صعوبة يف احلفظ. وابإلضافة إىل 
درا ما يكرر ذلك، فإنه من السهل أيضا أن ننسى ألنه ان

 14.احلفظ يف املنزل
وقال راهايو جوكو بوسبيتو إن اللغة العربية هي 
واحدة من الدروس الصعبة إىل حد ما. وعلى الرغم من 
أنه درس اللغة العربية يف املدرسة اإلسالمية االبتدائية، إال 

يزال يشعر بصعوابت يف تعلم اللغة العربية وخاصة  أنه ال
يف تعلم املفرودات. من بني املشاكل اليت واجهها هو 
صعوبة قراءة املفردات، ألنه اندرا ما يكرر حفظ املنزل. 
وابإلضافة إىل ذلك، فإن املشاكل اليت تواجهها هي 
الكثري من املفردات اليت ميكن تعلمها بدال من ذلك 

  15يع.جعل نسيان سر 
وعالوة على ذلك، وفقا حملمد مدومول إحسان، 
تعترب اللغة العربية واحدة من الدروس الصعبة. وذلك ألن 
خلفية التعليم أتيت من املدرسة االبتدائية حيث ال يوجد 
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ة العربية ال يزال درس ابللغة العربية فيه. حىت تعلم اللغ
يشعر الثقيلة، من انحية أخرى املفردات هو الشيء 
األساسي الذي جيب أن يتقن اللغات األجنبية. كما أنه 

  16.من الصعب جدا ابلنسبة له
 ةحث، جيد الباالباحثةمن نتائج املالحظة اليت أجراها  

الصف السابع املتعلقة بدراسة اللغة العربية يف  كالتبعض املشا 
حيث ما زالت اللغة  "أ" مبدرسة املتوسطة اإلسالمية نوراجملتهدين.

العربية تعترب درسا  صعبا  عند مقارنتها ابلدروس األخرى. كما أن 
اهتمام الطالب بتعلم اللغة العربية غري موجود، حيث ال يوىل 

إال لعدد قليل من الطالب عند تدريسهم ابللغة اهتمام أكرب 
العربية وخاصة املفردات. ابإلضافة إىل افتقاره إىل الثقة جيعلهم 
يشعرون ابحلرج والرتدد يف اإلجابة يف وقت السؤال واإلجابة مع 

 املعلم. لذلك هم مييلون إىل اخلوض يف اخلوف من اخلطأ.
 عوامل املعلمني  .ب
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معلمني مسؤولية التخطيط للتعلم. كما يتحمل املعلمون ك
استخدام جمموعة متنوعة من األساليب ووسائل اإلعالم املتنوعة 
لتتناسب مع أهداف التعلم لتسهيل فهم الطالب وإتقان التعلم 

 الذي يقدمه املعلمون وفقا ألهداف التعلم املخططة.
املفردات للطالب، جيب على املعلمني  ستيعابلتسهيل إ
يب ووسائل اإلعالم املصممة خصيصا  لتسهيل استخدام األسال

فهم الطالب للمواد املتعلقة ابملفردات اليت يتم تدريسها. وذلك 
ألن املفردات هي واحدة من أهم األشياء األساسية واألكثر أمهية 
أن يدينها الطالب على مهاراته اللغوية األخرى. ألن إتقان 

ن أربع مهارات املفردات، سيكون من األسهل على الطالب إتقا
 لغوية.

واألساليب اليت يستخدمها املدرسون غالبا  هي 
طرق الرتمجة، وأساليب احلفظ، وغالبا  ما تستخدم 
أساليب مباشرة يف أنشطة تعلم اللغة العربية، وخاصة 
تعلم املفردات. واستنادا  إىل نتائج املقابلة اليت أجراها 

"أ" ابع ابحثون مع معلمي اللغة العربية يف الصف الس
 .:مبدرسة املتوسطة اإلسالمية نوراجملتهدين
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"الطريقة اليت استخدمتها يف عملية تعلم تعليم 
اللغة العربية هي استخدام أساليب الرتمجة والقراءة 
واألساليب املباشرة. إلتقان املفردات لطاليب حيفظون 
املفردات، ويكتبون مفردات غري معروفة يف دفاتر 

النص، أو يسألون أحد األصدقاء  املالحظات، ويرتمجون
إن مل يعرفوا بعد معىن املفردات. إذا كنت ال أعرف 

 مفردايت ألسألين مباشرة 
، يُعرف أن املعلم يستخدم املقابلةومن خالل 

األسلوب املباشر والقراءة والرتمجة واحلفظ لتعليم املفردات 
العربية. من البياانت املذكورة أعاله ميكن فهم التعرض أن 
االبتكار يف التعلم ال غىن عنه، يحيث ال يشعر الطفل 
املشبعة يف أنشطة التعلم، وخاصة اللغة العربية هي 

ال تزال تعترب صعبة.  مدرسة الرتبية األطفالالدروس 
ولذلك، من املتوقع أن يكون املعلمون أكثر مصداقية يف 
إعداد خطة التعلم. بيد أنه جيب أن يظل أيضا متكيفا 

والظروف. وأيضا جيب أن تبقى متكيفة مع  مع احلالة
 املواضيع اليت جيري تدريسها.
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 الوسائل املدرسةعوامل  .ج
ابإلضافة إىل عوامل الطالب واملدرسني، تلعب 
املرافق أيضا دورا هاما يف عملية التعلم. أدوات التعلم هي 
عامل داعم مهم جدا. بناء على املقابلة اليت أجرهتا 

 ملواد العربية يف الصف السابع تقول:الدراسة مع مدرس ا
املرافق يف أنشطة التعلم ابللغة العربية يف الصف السابع  

ال تزال  مبدرسة املتوسطة اإلسالمية نوراجملتهدين مالرك فونوروجو
الدراسي هج املن، ألن منهج زستوى الوحدة التعليميةتستخدم 

 ستخدامال مهيلية من أكثر أان. "حتقيقها ميكن ال8102  السنة
ابستخدام أساليب احملاضرات،  8111 السنة الدراسي املنهج

ألنه إىل جانب سهولة هذا أجد أنه من األكثر فعالية لتسهيل 
الطالب يف فهم اللغة العربية، وخاصة أسهل للطالب إلتقان 

 17املفردات."
، مل تكن البىن الباحثةدا  إىل نتائج أيحاث استنا

مدرسة املتوسطة اإلسالمية نوراجملتهدين مالرك التحتية يف 

                                                           

 امللحقة يف هذا البحث W /5-2/8102/ 05 أنظر إىل نسخة املقابلة برمز:17 



118 

 
 

كافية مبا يكفي ملشاهدة من عدم وجود   فونوروجو
خمتربات اللغة، والكتاب الذي يدعم تعلم اللغة العربية ال 

تسهيل ليزال غري موجود، واألدوات كوسيلة تستخدم 
 ردات العربية للطالب.عملية حفظ املف

 العوامل البيئية  .د
العوامل البيئية اليت تؤثر على إتقان املفردات 
العربية يف الطالب هنا هي بيئة أقل دعما لتعلم اللغة 
العربية وخاصة تعلم املفردات. وهذا وفقا للباحثني 

 مقابلة مع املعلم الذي قال:
رك املتوسطة اإلسالمية نوراجملتهدين مال"املدرسة 
م اللغة العربية يف أنشطة اليوم، بيستخدالطالب 

وطالبه احلقيقيون يتعلمون اللغة العربية فقط بضع 
ساعات يف األسبوع. هذا هو األكثر متيزا من خالل 

 املعهدوغري  ملعهدمفردات الطالب يف  إستيعاب
حيث جيد الطالب يف هذه املدرسة صعوبة يف 

مثل  اليوميةيف  املفردات، ألنه ال يستخدم ستيعابإ
. وابإلضافة إىل ذلك، اندرا ما يكرر املعهديف 
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الطالب احلفظ يف املنزل يحيث يكون سريعا لنسيان 
 املفردات اليت مت تدريسها. " 

وابإلضافة إىل ذلك، فإن البيان املذكور أعاله  
مدعوم ابملالحظة اليت مفادها أن النظر إىل البيئة مثل 

ثبتة على احلائط لتسهيل يف الصف ال توجد مفردات م
تذكر املفردات، يحيث ال تزال البيئة تفتقر إىل 
املساعدة يف إتقان املفردات طالب اللغة العربية.
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 الباب اخلامس
اللغة العربية ىف تعليم اللغة مدّرس حتليل البياانت عن حماولة 

" أ" السابعالصف لطالب العربية الستيعاب املفردات 
و مالراك فونوروج" نور اجملتهديناإلسالمية " املتوسطةابملدرسة 

 9102-9108 الدراسية السنة
 

مشكالت الطالب ىف تعليم اللغة حتليل البياانت عن  ﴾أ﴿
" ابملدرسة أ" الستيعاب املفردات لطالب الصف السابع

مالراك فونوروجو " نور اجملتهديناإلسالمية " املتوسطة
 9102-9108 الدراسية نةالس

املفردات هي واحدة من عناصر اللغة اليت جيب 
اللغة األجنبية مبا يف ذلك اللغة  املتعلمنيأن تنتمي 

اللغة العربية املناسبة استيعاب املفردات العربية. ميكن 
أن تدعم الشخص يف التواصل والكتابة بتلك  من

ليت اللغة. وهكذا، ميكن القول أن التحدث والكتابة ا
هي الكفاءة اللغوية ال ميكن أن يكون ال، جيب أن 

 .الفعليهتكون مدعومة غنية، منتجة، واملعرفة املفردات 
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تعلم اللغة لن يكون قادرا على اهلروب مع ما 
يسمى تعلم املفردات، حيث تعلم املفردات هي واحدة 
من العناصر اليت هي عاجلة يف تعلم اللغة نفسها. 

إىل األساليب واالسرتاتيجيات ولذلك حيتاج املعلم 
الصحيحة لتعلم املفردات العربية حىت ميكن حتقيق 
احتياجات التعلم. عدم فهم اسرتاتيجيات املعلم وطرق 
تدريس املفردات لطالهبا، فإن عملية تعلم املفردات 

ولذلك، يلعب   1ستكون أقل فشال  إىل أقصى حد.
املعلمون دورا  هاما  يف أنشطة تعلم اللغة العربية وتعلم 
املفردات. يف تدريس املفردات هناك أشياء حتتاج إىل 

 :النظر، مبا يف ذلك
 املفردات التعليمية ال تقف مبفردها .أ

هتا بل ال يتم تدريس املفردات كمادة قائمة بذا
تتعلق بتدريس املتنة واألحسما واإلنسية 

 واملهادساتة
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 حتديد املعىن .ب
يف تدريس املفردات حتتاج إىل أن يتم حتديد املعىن 
ألن كلمة ميكن أن حتتوي على بعض املعىن. يف 
عالقته للمبتدئني، جيب على املعلم فقط تعليم 
املعىن املناسب للسياق وحده، من أجل عدم 

 ام وذاكرة الطالب.تقسيم اهتم
 املفردات السياقية .ج

ال ميكن فهم العديد من املفردات على وجه 
التحديد دون معرفة االستخدام يف اجلمل. 

لذلك، فإن التعلم اجليد هو تعليم املفردات وفقا 
 للسياق حىت ال ختلط بني فهم الطالب.

 الرتمجة يف تدريس املفردات .د
ىل اللغة األم هو تعليم معىن الكلمة برتمجتها إ

أسهل طريقة، لكنها حتتوي على العديد من نقاط 
الضعف، من بني أمور أخرى، ميكن أن تقلل من 

عفوية الطالب عند استخدامها يف عبارات، 
ضعيفة يف الذاكرة الطالب، وليس كل املفردات 
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يف اللغات األجنبية توجد يف اللغة املناسبة للغة 
الذ أخري، األم. ولذلك يوصى ابلرتمجة كم

 ابستثناء العبارة الصعبة اليت تظهر.
 لصعوبةستوى ام .ه

ابلنسبة للطالب اإلندونيسيني، ميكن متييز 
املفردات العربية إىل ثالثة، وهي كلمات سهلة، 
ألن هناك أوجه تشابه يف اللغة اإلندونيسية. 
الكلمات اليت ليست صعبة، على الرغم من عدم 

ونيسيا؛ احلمض اند اللغة يف وجود ما يعادل
النووي للكلمات الصعبة، سواء بسبب شكله 

 2ونطقه. 
يف عملية التعلم من غري املرجح أن تكون منفصلة عن 
مشكلة. وابملثل، يف عملية تعلم املفردات يف الصف 

للطالب  واملقابالة املالحظاةاستنادا إىل  ،السابع "أ"

                                                           

)مالنج:   Metodologi Pengajaran Bahasa Arab أمحد فؤد أيفيندي،2       
 22-21 ،(8115 مشكات،
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اليت يواجهها الطالب مبا  كالتهناك العديد من املش
 يف ذلك:  

اليت واجهتها  ةس أميليا، فإن املشاكليووفقا  ألرد
يف تعلم اللغة العربية هي عندما مل تتمكن بعد من 
الشعور مبعناها اللغوي الوارد يف املوضوع الذي يتم 

مل يسمعها  الذى املألوفغري  فظاللتدريسه. بسبب 
 3.أبدا  

اللغة العربية هي درس صعب، ألنه جيب حفظ 
الكثري من املفردات. وابإلضافة إىل ذلك، فإن الوقت 
املناسب لألنشطة التعليمية والتعليمية القصرية جيعل 

ن املفردات أكثر صعوبة. هذا ما عربت عنه إتقا
    4ريسفاين أوليا سافيرتي.

                                                           

 هذا يف امللحقة W /5-2/8102 /0: أنظر إىل نسخة املقابلة برمز3       
 البحث

امللحقة يف هذا  W /5-2/8102/ 8: برمز املقابلة نسخة إىل أنظر4       
  البحث
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قال إيغا فرانسيكا وردانة إن اللغة العربية هي 
درس صعب ابلنسبة له، ويرجع ذلك إىل املفردات 

حفظه. وابإلضافة الكثرية يحيث تتسبب يف صعوبة 
إىل ذلك، فإنه من السهل أيضا أن ننسى ألنه اندرا ما 

  5يكرر احلفظ يف املنزل.
شرح راهايو جوكو بوسبيتو املشاكل اليت تواجهها 

ة مفردات إتقان اللغة العربية مثل صعوبة دروس اللغ
العربية، والصعوابت يف حفظ املفردات، وكسول 
لتكرار حفظ املفردات يف املنزل، واملفردات تعلمت 

  6الكثري وجيعل من السهل حىت أن ننسى.
وعالوة على ذلك، وفقا حملمد مدومل إحسان، 

هي درس يعتقد أنه صعب، ألن دايبيلوم اللغة العربية 
يتعلم اللغة العربية يف املدرسة االبتدائية يحيث يشعر 

                                                           

 هذا يف امللحقة W /5-2/8102/ 4أنظر إىل نسخة املقابلة برمز:          
  البحث

امللحقة يف هذا  W /5-2/8102/ 3: برمز املقابلة نسخة إىل أنظر6        
 البحث
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ابخللط مع عدد املفردات املوجودة يف املوضوع يف 
الكتاب وما زال يعاين من مشاكل يف فهم معناها. 
عندما تعرف املعىن فإنه من الصعب حفظ عند حفظه 

 7فإنه من السهل أن ننسى ذلك.
من بعض من التعرض للبياانت أعاله، 
واملشكالت اليت يواجهها الطالب يف إتقان املفردات 

والعوامل اخلارجية. العوامل  العوامل الدخلليةتتكون من 
الداخلية أتيت من الطالب، وظهور افرتاضات سلبية 

دات، مما جيعلهم يعتقدون أن اللغة حول تعلم املفر 
عدم الثقة يف تعلم اللغة ، العربية هي درس صعب

، و إحنفاض تكرار الدروس يف املنزللكسول ،  العربية
العوامل  و أما. الدولفع الطالب لتعلم اللغة العربية

. من بينها: خارج الطالباخلارجية اليت أتيت من 
م معىن ، صعوبة فهشكلصعوبة قراءة اجلمل بدون 

 بة حفظ املفردات وسهولة نسياهنا.املفردات، صعو 

                                                           

 مللحقة يف هذا البحثا W /5-2/8102/ 4 :إىل نسخة املقابلة برمز أنظر7 
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اللغة العربية حلل   مدّرس حماولةعن حتليل البياانت  ﴾ب﴿
الستيعاب املفردات  العربية املشكالت ىف تعليم اللغة

طالب الصف السابع "أ" مبدرسة املتوسطة اإلسالمية ل
 الدراسية السنة فونوروجو مالرك نوراجملتهدين
9108- 9102 

وابإلضافة إىل دور املعلمني، فإنه يلعب دورا  يف 
حتفيز الطالب على أن يكونوا أكثر نشاطا  يف التعلم. يف 
عملية تعلم املعلمني التدريس هو الشخص الرئيسي الذي 
حيدد جناح التعلم. وكشخص يعترب مهما  جدا ، فإن ذلك 

تعلم يعطي ابلطبع أتثريا  هائال  على جناح أهداف ال
 نفسها، وخاصة يف تعلم اللغة العربية.

واحد منهم حيل مشكلة تعلم اللغة يحيث ميكن 
للطالب إتقان وفهم املفردات جيدا من أجل فهم 
موضوع جيدا. مبا يف ذلك املفردات اليت تشتد احلاجة 
إليها جلعل من األسهل لفهم الطالب، وتعلم ومعرفة 

ي جيب أن معىن املفردات، هو الشيء األساسي الذ
 يكون املبتدئني.  
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م املفردات يتعلال كلةعلى مش حتليلاملعلم يف  حماولةمن بني 
يحيث ميكن للطالب إتقان املفردات، من بني أمور أخرى: 

باشرة، حيث أشار املعلم األشياء املطريقة يستخدم املدرس 
أو جلب األشياء األصلية،أو ابستخدام وسائل اإلعالم 

حركة املعلم لتسهيل فهم الطالب املصورة والتعبري و 
حيث يطلب  ، وبرتمجة املفرداتللمفردات اليت يتم تدريسها

 .من الطالب ترمجة اجلمل اليت يتم تدريس مفرداهتا ابلفعل
وابإلضافة إىل ذلك، بعض املعلمني 'جهود جلعل 
من األسهل للطالب إلتقان املفردات وتشمل: املعلم 

ورة، مث املعلم يتحدث اآلخر على السب إىليكتب واحدا 
بصوت عال مرتني أو ثالث مرات ويقلد من قبل 
الطالب. مث يسأل املعلم الطالب إذا كان الطالب 
يعرفون ابلفعل معىن املفردات، إذا كان الطالب يقولون 
ال، مث املعلم سوف تستخدم بعض وسائل اإلعالم مثل 
بطاقات إلعطاء الطالب فهم معىن املفردات. يف بعض 

يان يعطي املعلمون أوجه تشابه أو معارضني للكلمة األح
 لتسهيل معرفة املعىن. 
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هذا هو كخطوات تدريس املفردات على النحو 
التايل: أوال، املعلم يتحدث الكلمة مرتني أو ثالث مرات 
والطالب االستماع إليها؛ اثنيا، املعلم يكتب الكلمة 

لثالثة على السبورة مع هاروكات كاملة؛ مجيع املعلمني ا
شرح معىن الكلمة بطريقة تناسب أفضل كلمة الكلمة; 
رابعا ، يستخدم املعلم الكلمة يف مجلة واحدة أو أكثر من 
اجلمل املثالية يحيث يعود الطالب إىل فهم معناها؛ 
خامسا ، ينتحل الطالب شخصية واحدة من هذه اجلمل 
معا ؛ سادسا ، يوجه املعلم كيفية كتابة الكلمة للطالب؛ 

ابعا ، يكتب املعلم معىن الكلمات واجلمل اليت ميكن أن س
تساعد على وضوح املعىن على اللوحة؛ مثانية, كتب 
الطالب مفردات جديدة مكتوبة على منت الطائرة; 
 اتسعا ، يكتب الطالب الكلمة، مبعىن الكلمة، يف كتبهم. 

يف تدريس اللغة العربية املعلمني ابستخدام عدة مراحل 
 تشمل:
 ملعلم يقرأ النص العريب بصوت عالا .0
 مث يطلب املعلم من الطالب، كرر بصوت عال .8



130 

 
 

مث املعلم يطلب من الطالب فهم النص الذي  .2
 قرأته

بعد ذلك املعلم يطلب من الطالب للبحث عن  .4
 املفردات اليت مل يتم فهمها

بعد ذلك املعلم يطلب من الطالب للبحث عن  .5
دول املفردات يف املفردات غري معروف يف ج

، املعلم املعىناملوضوع، عندما مل جيد الطالب 
، مث يعطي معىن السبورةيكتب املفردات على 

ابستخدام املعادلة أو الكلمة املعاكسة لل الكلمة 
، إذا كان الطالب ال يزال غري قادر على فهم 

املعلم مث يرتجم مباشرة ومكتوبة على الكتابة ، مث 
ب كتابة كلمة غري معروفة املعلم يطلب من الطال

 يف دفرت املالحظات
هذا األخري هو املعلم يطلب من الطالب قراءة  .1

 وترمجة النص.
يف حني أن األساليب املستخدمة غالبا يف تعلم 
املفردات يف هذه الفئة هي طرق مباشرة، وأساليب 
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السؤال واإلجابة، وأساليب الرتمجة، والقراءة. أما ابلنسبة 
ستخدمة يف تعلم املفردات هي الصور، للدعائم امل

 .وبطاقات، والقواميس، وكل شيء يف الفصول الدراسية
ابإلضافة إىل ذلك، فإن تكنولوجيا التدريس اليت 
يستخدمها املعلمون يف تدريس املفردات وفقا  ألمحد فؤاد 

 أفندي يف كتابه "منهجية تدريس اللغة العربية":
 االستماع إىل كلمة .0
 لمةقل الك  .8
 احلصول على معىن كلمة .2
 قراءة الكلمة   .4
 كلمةالكتابة    .5
 جعل اجلمل  .1

من املعلومات املذكورة أعاله، ميكن استنتاج أن 
املعلم قد بذل جهودا خمتلفة لتسهيل تعلم الطالب ابللغة 
العربية، وخاصة لتسهيل فهم وإتقان املفردات، مبا يف 

 فة لتعلم املفردات.ذلك استخدام تقنيات وأساليب خمتل
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عوامل اليت تؤثر ىف تعليم اللغة عن حتليل البياانت  ﴾ج﴿
طالب الصف السابع "أ" لالستيعاب املفردات العربية 

مبدرسة املتوسطة اإلسالمية نوراجملتهدين مالرك 
 9102 -9108 الدراسية السنةفونوروجو ىف 

 
وبنفس الطريقة اليت تكون فيها أي خطة قام هبا 

ن واألساليب املستخدمة يف التعلم لن تكون املعلمو 
اليت ميكن أن تؤثر على أهداف  املشكالتمستقلة عن 

املتوسطة اإلسالمية التعلم. وابملثل، يف املدرسة 
ال يفصل بني عدة عوامل تؤثر على إتقان  نوراجملتهدين

املفردات العربية من طالب الصف السابع، من بني أمور 
 أخرى:
 عوامل الطالب .0

هذا العامل الطالب هو عامل يف الطالب. 
يف هذه املدرسة، وخاصة الصف السابع ألف ال 
يزال الكثري من املشاكل اليت أتيت من الطالب 
أنفسهم، مبا يف ذلك الدافع واالهتمام يف تعلم اللغة 
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العربية املنخفضة. وبعبارة أخرى، إذا كان دافع 
ية العالية واهتمام الطالب الذين يتعلمون اللغة العرب

سيجعلمن بسهولة تعلم اللغة العربية وفهمها، خاصة 
املفردات. وعلى األقل يريدون تكرار الدرس وحفظ 
املفردات يف املنزل واستكمال املهمة املعطاة يحيث 

 تكون سهلة التذكر وليس بسهولة نسيان.  
 عوامل املعلم .8

كما يتحمل املعلمون كمعلمني مسؤولية 
استخدام جمموعة متنوعة من التخطيط للتعلم. 

األساليب ووسائل اإلعالم املتنوعة لتالئم أهداف 
التعلم لتسهيل فهم الطالب وإتقان املواد التعليمية 
 اليت يقدمها املعلمون وفقا  ألهداف التعلم املخططة.

ابلنسبة للمعلم، يشري الكفاءة املهنية إىل القدرة على 
نطاق الكفاءة إتقان مواد التعلم بشكل عام وعميق. 

املهنية للمعلم هو تنفيذ مؤسسة تعليمية جيدة. من 
خالل القدرة املهنية، واملعلمني منوذج قادرة على 
جتميع املواد التعليمية، واختيار أساليب التعلم 
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املناسبة والسيطرة على جو الفصول الدراسية مرحية 
 وممتعة.

املعلم كمريب هو شخص لديه نظرة واسعة 
جمال خربته، ولكن استنادا إىل نتائج وذات صلة يف 

املقابلة مع املعلم املسؤول عن تدريس اللغة العربية 
وجدت أن يكون من خريج تعليمي اللغة العربية، 
على الرغم من أن املعلم لديه خلفية تعليمية يف بيئة 

(. ومع ذلك، فإن اللغة العربية املعهدانطقة ابلعربية )
ة واخلربات اليت تتكيف مع ظروف وظروف املؤسس

 مت الشعور هبا.
أمهية دور املعلمني يف عملية تعلم اللغة العربية، 

للمتعلمني. وألن رأس جناح تعلم  ألهنا ستكون مثاال
اللغة العربية يف الفصول الدراسية هو املعلم، إذا كان 
املعلم يلعب دوره بشكل جيد، عندها ميكن التأكد 

علم مفرودات من أن تعلم اللغة العربية وخاصة ت
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سوف يكون قادرا  على حتقيق نتائج جيدة، ابلطبع 
 8مع وال يرتك السجل جوانب أخرى من التعلم. 

يشري املعلمون بشكل أساسي إىل التعليم 
كما ذكر بودي سيديوان، إىل اختصاصيني املهين،  

يف التعليم ومهمتهم األساسية يف التعليم والتوجيه 
إن االحرتاف الذي يتم يف التعلم  9مي.والتقو والتوجيه 

هو أحد العوامل احملددة لنجاح التعليم هو بسبب 
 املعلم يف التعليم.أمهية عمل 

 املدرسةعوامل املرافق   .2
كما أن املرافق والبنية التحتية أصبحت أحد 

العربية  العوامل اهلامة اليت تدعم حتقيق تعلم اللغة 
وخاصة املفردات. مع املرافق والبنية التحتية اليت الدعم 
سوف تصبح ابلتأكيد جذب اخلاصة للطالب أن 

                                                           

 Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،فتح الرمحن8       

 22-48 (  Kelompok Madani Intrans  Publishing8105:مالنج)

 0 ،(Sindur Press ، 8112: مسارانج) Guruku Sahabatkuبود ستيوان، 9 
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عم جناح التعليم للمؤسسة. تكون أكثر محاسا للتعلم، ود
ومع ذلك، يف هذه املدرسة، وسيلة متاحة ملساعدة 
الطالب 'إتقان املفردات هو أقل ثبت من قبل املخترب 
واالفتقار إىل كتب الدعم من مهارات اللغة العربية. 
ولكن املعلمني دائما االبتكار ابستخدام العديد من 
األساليب ووسائل اإلعالم مصممة خصيصا 

ياجات الطالب لتسهيل الطالب يف فهم وإتقان الحت
 املفردات.

 العوامل البيئية .4
 ستيعابكما ميكن أن تؤثر البيئة اللغوية على إ

اللغة العربية. وجود بيئة اللغة سيجعل الطالب اعتادوا 
 على استخدام الرتميز تعلموه يف احملادثة اليومية.

يحيث  ومع ذلك، يف هذه املدرسة ال توجد بيئة اللغة
الطالب 'تطوير إتقان املفردات ال يزال يفتقر، ألن 
املفردات اليت مت تدريسها ال تستخدم ملنعهم من إتقان 
املفردات. وابلتايل، فإن العوامل البيئية هي أيضا حامسة 
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لدعم قدرة الطالب يف اللغة العربية، وخاصة يف إتقان 
املفردات.
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لباب السادسا  
 اإلختتام

 اخلالصة ﴾أ﴿
وفقا بنتيجة البحث، إستخلصت الباحثة عن وفقا 

حماولة مدّرس اللغة بنتيجة البحث، استخلص الباحثة عن 
الستيعاب املفردات لطالب العربية تعليم اللغة العربية ىف 

الصف السابع "أ" ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية "نور 
-8102 الدراسيةو يف السنة اجملتهدين" مالراك فونوروج

 يلى: فيما8102
الستيعاب املفردات  العبية تعليم اللغةىف  تاملشكال .0

لطالب الصف السابع "أ" ابملدرسة املتوسطة 
اإلسالمية "نور اجملتهدين" مالراك فونوروجو يف السنة 

لعوامل تتكون من ا: هي8102 -8102 الدراسية
 والعوامل اخلارجية. الداخلية

فرتاضات سلبية اإلظهور  منها وامل الداخليةالع  -
حنو تعلم اللغة العربية، عدم الثقة الطالب ىف تعلم 
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اللغة الربية، و الكسل لتكرار الدرس ىف املنزل، و 
 . اخنفاض الدوافع ىف تعل اللغة العربية

أما العوامل اخلارجية من بينها: صعوبة قراءة اجلمل  -
فردات، صعوبة بدون الشكل، صعوبة فهم معىن امل

 حفظ املفردات وسهولة نسياهنا. 
اللغة العربية حلل املشكالت ىف تعليم   مدّرسحماولة  .8

لطالب الصف العربية الستيعاب املفردات  اللغة
السابع "أ" مبدرسة املتوسطة اإلسالمية نوراجملتهدين 

 8102 -8102 الدراسيةمالرك فونوروجو السنة 
برتمجة املفردات اجلديدة، و  هي: تطبيق طريقة املباشرة،
 ابستخدام وسائل اإلعالم. 

عوامل اليت تؤثر ىف تعليم اللغة الستيعاب  .2
املفردات طالب الصف السابع "أ" مبدرسة املتوسطة 
اإلسالمية نوراجملتهدين مالرك فونوروجو ىف السنة 

من بني أمور أخرى: عوامل  8102 -8102 سيةالدرا
فاض الدوافع الطالب يف تعلم الطالب، مبا يف ذلك  إخن
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عوامل املرافق املدرسة هي: ;  عوامل املعلم، ;اللغة العربية
عدم معمل اللغة و عدم كتب اللغة العربية لدعم التعليم 

 العوامل البيئية: عدم  بيئة اللغوية. ;اللغة العربية

 اإلقرتاحات ﴾ب﴿
 للمدرسة

ينبغى أن تعطي إهتماما كبريا يف تطوير الطريقة 
نور اإلسالمية "املتوسطة ابملدرسة لتعليمية لطالب ا

 . ومالراك فونوروج" اجملتهدين
  للمدرس .0

اللغة العربية أن يستطيع لتحفيز  ملدرس ينبغى
الطالب يف تعليم اللغة العربية و خباصة املفردات و 

     يرشدهم ابلصرب و اإلهتمام.
 للطالب .8

 ابملدرسةالصف السابع "أ"  لطالب نبغىي
 ومالراك فونوروج" نور اجملتهديناإلسالمية " ااملتوسطة
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 و املفردات حفظ ىف هي و العربية اللغة تعلم ينشطوا أن
 .البيت يف يكرر أن
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 قائمة املراجع
 

 املراجع العربية .أ
)دمشق: املطبعة  طرق تدريس اللغة العربية .الركااىب،جودت
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 مركز)العرية اللغة تدريس ىف املرجع عطا، حممد إبراهيم. د.أ
 (8111 للنشر، الكتاب
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 (0225 القرى،
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. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabالرمحن، فتح. 
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. جاكرات: Teknik Pembelajaran Bahasa Interaktifزهلنان. 

PT Raja Grafindo Persada ،8104 
 Metode Penelitian Pendidikanسوغيونو. 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D  بندوغ: انشر
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