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 ملخص
بادلدرسة الثانوية  (أ)ادلشكالت يف تعليم ادلفردات لطالب الصف الثامن  .2015.احلسنية، ليلة

البحث . 2015-2014فوجاع كرادنان دولوفو ماديون السنة الدراسية " مفتاح العلوم"اإلسالمية 
ادلشرف زلمد . كلية الرتبية قسم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو. العلمي

 .نصراهلل ادلاجستًن
 المشكالت في تعليم وتعّلم المفردات: الكلمة األساسية 

ادلفردات ىي اللفظة أو الكلمة اليت . التعليم ىو إلقاء العلوم من ادلدّرس إىل الطالب
أما ادلفردات ىي إحدى عناصر اللغة العربية فال ديكن . تتكون من حرفٌن فأكثر وتدل على معىن

تعليم ادلفردات ىي تعليم ادلعىن الكلمة الصعبة من تعليم اللغة العربية . الشحص أن يتكلم بدوهنا 
 . يف ادلدرسة، ليست من الدرس الذي قائمة بنفسها

بادلدرسة  (أ)أىداف ىذا البحث إلجابة عن مشكالت يف تعليم ادلفردات الصف الثامن 
. 2015-2014فوجاع كرادنان دولوفو ماديون السنة الدراسية " مفتاح العلوم"الثانوية اإلسالمية 

كيف ادلشكالت ادلدّرس يف تعليم ادلفردات وطريقة ( 1): وضعت الباحثة أسئلة البحث، كما يلي 
فوجاع كرادنان دولوفو " مفتاح العلوم" بادلدرسة الثانوية اإلسالمية (أ)حّلها لطالب الصف الثامن 

كيف ادلشكالت الطالب يف تعّلم ادلفردات  (2) ؟ 2015-2014ماديون السنة الدراسية 
فوجاع كرادنان " مفتاح العلوم" بادلدرسة الثانوية اإلسالمية (أ)وطريقة حّلها لطالب الصف الثامن 

   ؟ 2015-2014دولوفو ماديون السنة الدراسية 

استخدمت الباحثة أسلوب مجع البيانات بطريقة . ىذا البحث نوع من الدراسة النوعّية
 .الوثيقية وادلقابلة وادلالحظة

دّرس يف تعليم ادلفردات ىي عدم قدرة املمشكالت  (1):   ونتائج البحث من ىذا البحث 
الطالب على قراءة أحرف العربية، وضعفهم يف حفظ ادلفردات، وخوفهم ألن يسألوا إىل ادلدّرس، 

أوجبهم على سبليك كتاب , أّما طريقة حّلها فهي بتسجيع الطالب و إعطاء احلّماسة إليهم
مشكالت تعّلم ادلفردات  عند الطاّلب نقصان حفظ ( 2 ).ادلفردات، وبإستخدام الطريقة ادلباشرة

ادلفردات بسبب سؤء البيئة يف البيت او ادلدرسة، وىم مل يقدروا أن يقرأو خرف العربية ألهنم من 
وأّما الطريقة حّلها بإ ستعمال الكتاب ادلفردات، . خلفية دراستهم يف ادلدرسة اإلبتدائية العمومية

.  والسؤال إىل أصدقائهم و مدّرسهم
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الباب األول 
 المقدمة

 البحث خلفية .أ﴾ ﴿

 ويف القاموس ادلنجد  1 .التعليم ىو القاء العلوم من ادلدرس إىل الطالب
معنو  (تعليما– يعلم – علم  )لغة إسم مصدر من الفعل ادلاضي " التعليم" 

 2. تلقٌن الدرس والقاء ادلعرفة وتدريس الطالبات أنواع ادلعارف والعلوم الفنون
الّلغة ىي جزء من حياة الناس يف مجيع العامل الذين لديهم دورا ىاما  

وكذالك .  والّلغة ىي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أعراضهم3. يف احلياة العامة
أداة تبلغ وحيصل بقياسها ربليل دلا خبربه اإلنسان على خالف بٌن مجاعة 

 4. وأخرى

و عند أجيف ىرموان اللغة ىي واقع أن تنمو وتتطور وفقا لنمو 
واقع اللغة يف ىذه احليات إلضافة ادلزيد من القوة . مستخدمي اللغة البشرية

قوة الوجود البشري بإعتبار ثقفوا  . للوجود البشري بإعتبارىم ثقفوا لدينية
ويتجلى ذلك من قدرهتا على إنتاج أعمال كبًن , من بٌن أمور أخرى, لدينية

 .من العلم والتكنولوجيا والفنون اليت الديكن فصلها عن أدوار اللغة ادلستخدمة

                                                 

1
ف ت راجا كرافيندو : جاكرتا ), Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, ساردمان 

 47(, 2006, فرسادا

2
 .527-526(, 1986: دار ادلشرق : بًنوت )ادلنجد، يف اللغة واالعالم  

 Bahasa Arab, Sejarah Perkembangan, Keistimewaan Dan,(  ,يفريدال فطري نور سالم 3

Urgensi Mempelajarinya,  5(, 2010, الطبعة اجلامعة اإلسالمية احلكومية: فونوروغو. 

 .1(, 2010, اجلامعة اإلسالمية احلكومية: فونوروغو )  Linguistik Arab,, أغوس ترجيهيا 4
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وقد . والّلغة العربّية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم
وحفظها لنا القران الكرًن واألحاديث الشريف، , وصلت الينا من طريق النقل

 5. وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم
إّن الّلغة العربية وظيفة ومزية ولكن وظيفتها ومزيتها أوسعة من اللغات 

من وظيفتها ومزيتها ىي الّلغة اليت نزل هبا القران الكرًن وىي الّلغة . األخرى
ن الذي يستند منو كل مسلم أو آاليت حيتاج إليها كل مسلم ليقرأ ويفهم القر

 6.فإن العربية مرتبطة بركن أساسي من أركان اإلسالم, امر والنواىى واألحكام
. الّلغة العربية ىي إحدى ادلواد الدراسية اذلامة يف العامل الرتبوي يف إندونيسا

ادلؤسسات الرتبوية سواء أكانت حكومية أم أىلية تدرسان الّلغة العربية كما 
وخاصة يف ادلؤسسات الرتبوية اإلسالمية كانت الّلغة . تدرسون ادلواد األخرى

 7. العربية تدرس ضرورية جلميع الطالب
وتدريس الّلغة العربّية باخلصائص ادلتنّوعة والّتعليل ضلو اإلجتماعية دون 

. بل يوّجو العوائق وادلشكالت بأّن العربّية صعوبة يف تعّلمها كاملة, العربية
. مشكلة الّلغويّة ومشكلة وغًن الّلغويّة, ادلشكلة اليّت ذبد فيو تنقسم إىل قسمٌن

وتشتمل غًن الّلغة على . تشتمل الّلغة على األصوات وادلفردة والقواعد والكتابة
 مشكالت تدريس الّلغة ينقسم إىل قسمٌن الّلغويّة 8. فرق اإلجتماعية والثقافة

. تعّلم الّلعة صعبة إّما يف الّلغة اإلندونيسّية أو العربية أوغًنىم. وغًن الّلغويّة

                                                 
 .7, (2008. دار الفكر. بًنوت لبنان ),جامع الدروس العربية, مصطفى الغالبيىن 5

, ادلملكة العربية السعودية: الرياض ), أساليب تدريس اللغة العربية, زلمد على اخلويل 6
1402)20-19. 

 Pendekatan, Metode, Strategi, Materi Dan Media Pembelajaran Bahasa, عبد احلميد 7

Arab ,(2008,الطبعة اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج: ماالنج ,)158. 

, رماجى رشد كريا: باندونج), Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,  أجيف ىرماوان 8
2011 ,)100. 
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ادلشكالت . درجة الّصعوبة يف تدريس الّلغة سواء كانت بالّلغة األخرى
الّّت يوّجو الّطالب يف تدريس الّلغة األجنبية مطابقا بادلساومة وادلتفرّقة من 

يعرف بأّن األصوات وادلفردات والقواعد وادلعىن الّلغة . ناحية الّلغة األوىل والثّانية
فهذا يسّبب إىل مشكلة ضلو الّطالب يف . العربية متفرقة بالّلغة اإلندونيسى

. ادلرحلة اإلبتدائية
إن تعليم ادلفردات اليعين أن الطالب يف تعلمو اللغة الثانية قادرا على 

أو كونو قادرا على ربديد معناىا يف , ترمجتها إىل اللغة األم وإجياد مقابل ذلا
بل إن معيار الكفاءة يف تعّلم ادلفردات ىو , القواميس وادلعاجم العربية فحسب

أن يكون الطالب قادرا على استعمال الكلمة ادلناسبة يف ادلكان ادلناسب حّّت 
ويستطيع , يستطيع االتصال بالعربية وعدد األمناط والرتاكيب اليت يسيطر عليها

. استخدمها بكفاءة
ادلفردات ىي أحد العناصر اليت جيب . يف حالة كذا عن تعليم ادلفردات

احلزنة من . أن ديتلكها الطالب من اللغات األجنبية دبا فيها اللغة العربية
ادلفردات العربية اليت ديكن أن تدعم بشكل كاف لشخص يف التواصل والكتابة 

, ديكن القول بأن التحدث والكتابة من ادلهارة اللغة, وبالتايل. يف تلك اللغة
ويعترب عموما باإلضافة إىل ذلك . والبد معتمدة دبعرفة وضبط ادلفردات غنية

سواء يف عملية تعليم اللغة أو منو القدرة , من ادلفردات واحد لتكوين جزءا ىاما
تعلم الطالب كلمات جديدة كجزء من مادة . ادلرء يف اللغة اليت حصل عليو

وىناك كثًن من البالغٌن الذين يعتربون تكوين ادلفردات كأنشطة لالىتمام . معٌن
فلذالك حيتاج الطريقة واإلسرتاتيجيات اليت حيصل يف تعليم . والتعليمية
وباخلصوص للمعلم اللغة العربية يف مادة ادلفردات جيب عليو . ادلفردات
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بسبب عدم فهم ادلعلم عن اإلسرتاتيجيات . إلستعداد دلفردات ادلناسبة للطالب
 9.وىذه من اشبان تعليم ادلفردات فاشال, وطرق تعليمو

. ادلشكالت ادلوّجهة ضلو الّطالب يف تدريس الّلغة العربية منها ادلفردات
تغًن يف , حيدث ىذا ألن يف تعليم ادلفردات يشتمل مواضع معقدة اليت تتغًن

اإلشتقاق من الفعل وادلفرد وتثنية ومجع وتأنيث وتذكر ومعىن معجمى , نربة
 ومفردات من جزء مفهم جدا ألّن ادلفردات ىي من عناصر الّلغة 10.والوظيفية

ثروة . بادلفردات يستطع الّطالب أن يفهموا و يعرفوا كلمة العربّية. العربّية
ادلفردات واحد يعترب عموما أن يكون ثيل مثقفٌن أو مستوي من 

الشخص القدرة . استخدام ىذه ادلفردات يف اللغة ادلكتوبة وادلنطوقة.التعليم
. على فهم الكفاءة اللغوية األربعة يتعلق كبًنا على التمكن ادلفردات اليت شللوكة

مع ذالك أن يكون إتقان اللغة غًن كفاية فقط من خالل زبفيظ مفردات 
كذلك صلد أّن ىناك مفردات لغويّة تصعب كتابتها مثل الكلمات الّّت  .كثًنة

وكذلك صلد كلمات سهلة الكتابة مثل , ربوي مهزات يف وسطها أو يف هنايتها
. و اذلمزات وغًن ذلك (احلركات الّطول  )الكلمات اليّت ربلو من حروف ادلد 

 PPLK بناء على مالحظة اليت توجد الباحثة يف التدريس ادلهين الرتبوي 
الثاين أكثر من الطالب اليت مل يقدرون أن يفهم ادلفردات يف التعليم اللغة 

ويف ادلالحظة الباحثة، ىذا احلال ألن من متنوعة خلفية الرتبيةالطالب . العربية
قبل دخول يف ادلدرسة الثانوية وىذه احدى من مشكالت يف تعليم اللغة العربية 

 . فوجاع كرادنان دولوفو ماديون" مفتاح العلوم"يف ادلدرسة الثانوية 
فلذلك  ارادت الباحثة أن تبحث عن ىذه ادلسئلة ربت ادلوضوع 

بادلدرسة الثانوية  (أ)ادلشكالت يف تعليم ادلفردات لطالب الصف الثامن "
                                                 

9
الطبعة اجلامعة : ماالنج) ,  Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif ,شيف ادلصطفى  

 .59(, 2011, اإلسالمية احلكومية مالك
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 62,  نفس ادلراجع  
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فوجاع كرادنان دولوفو ماديون السنة الدراسية " مفتاح العلوم"اإلسالمية 
2014-2015 
 

  البحث تحديد .ب﴾ ﴿

فمشكالت البحث , بناء على ما ذكرتو الباحثة يف خلفيةالبحث
 (أ)ادلشكالت يف تعليم ادلفردات لطالب الصف الثامن : تتلخص فيما يأيت 

فوجاع كرادنان دولوفو ماديون السنة الدراسية "بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
2014-2015 .

ولكن يف ىذا ,  األشياء اليت تشارك يف تعليم اللغة العربية واسعة جدا
اليت ستبحث الباحثة يف . يعين تعليم ادلفردات. البحث للحد من احملققٌن

فوجاع كرادنان دولوفو ماديون "بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  (أ)الصف الثامن 
. 2015-2014السنة الدراسية 

 
 

 البحث أسئلة .ج﴾ ﴿
: أرادت الباحثة أن ربديد أسئلة البحث يف ثانية ىي 

كيف مشكالت ادلدرس يف تعليم ادلفردات وطريقة حّلها لطالب الصف  .1
فوجاع كرادنان دولوفو " مفتاح العلوم"بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  (أ)الثامن 

  ؟2015-2014ماديون السنة الدراسية 
كيف مشكالت الطالب يف تعّلم ادلفردات وطريقة حّلها لطالب الصف  .2

فوجاع كرادنان دولوفو " مفتاح العلوم"بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  (أ)الثامن 
 ؟ 2015-2014ماديون السنة الدراسية 
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أهداف البحث  .د﴾ ﴿
: من أىداف البحث اليت أرادت الباحثة للوصول إليها 

دلعرفة مشكالت ادلدرس يف تعليم ادلفردات وطريقة حّلها لطالب الصف  .1
فوجاع كرادنان دولوفو " مفتاح العلوم"بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  (أ)الثامن 

 2015-2014ماديون السنة الدراسية 
دلعرفة مشكالت الطالب يف تعّلم ادلفردات وطريقة حّلها لطالب الصف  .2

فوجاع كرادنان دولوفو " مفتاح العلوم"بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  (أ)الثامن 
 2015-2014ماديون السنة الدراسية 

 
 

  البحث فوائد .ه﴾ ﴿
:  تنقسم ىذه فوائد البحث إىل نوعٌن منها

 النظرية الفوائد .1

 عاما ادلعارف لرتقية زلاوالت ىف فكريا إسهاما البحث ىذا من يرجى
 .خاصو العربية اللغة تدريس يف ادلعارف لرتقيةو

 العملية الفوائد .2
للمدرسة   .أ 

هبذا البحث تصلح أن تستخدم للقوالب يف تثبيت احلكم وتنفيذ 
 .تدريس اللغة العربية جيدا

للمدرس  .ب 
كى يستطيع أن يضع ادلدرس برنامج تدريس اللغة العربية كامال حّت 

بادلدرسة الثانوية  (أ)الثامن بطاّلب يستطيع أن يرقى اللغة العربية 
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-2014فوجاع كرادنان دولوفو ماديون السنة الّدراسية "اإلسالمية 
2015 

للباحثة    .ج 
هبذا البحث ترجوا الباحثة احلصول على ادلعارف واخلربة اجلديدة فيما 

. يتعلق بتعليم ادلفردات
 

 منهج البحث .و﴾ ﴿
نوع البحث  . 1

واستخدمت الباحثة نوع البحث ذلذا البحث العلمي على سبيل البحث الكيفى  
( Penelitian Kualitatif) . والبحث الكيفي ىو البحث الذي يقصد بو ربليل

احلوادث الظاىرة، نشاط اجملتمع وادلوقوف والتصديق،ونفاد البصرة، وتفكًن 
أن  (Lexy Moeloeng )كما قال ليكسي ج ميلييوع . الشخصي أو اإلجتماعي

 11.البحث الكيفى ىو عملية البحث لتحصيل البيانات الوصفية بالبيانات
 
حضور الباحثة . ٢

لة البحث ووجب عليو كآكانت الباحثة مفتاحا يف البحث النوعي وىو 
أن يشرتك يف ادلراقبة ألن الباحثة ىي ادلخطط و ادلنفد يف مكان البحث جلمع 

. البيانات وربليلها وتفسًنىا وأخًنىا أصبح رائدا من نتائج البحث

 

 

موقع البحث . ٣

                                                 
11

 40(, 2005فبتا ردياجا روسدا كاريا، : باندوع) Metodologi Penelitian Kualitatifليكسي ج ميلييوع،  
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فوجاع " مفتاح العلوم"موضع ىذا البحث ىو ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
كرادنان دولوفو ماديون 

 
البيانات ومصادرها . ٤

 البيانات . أ
البيانات ىي ما ربصل عليو الباحثة من ادلعلومات يف صورة احلقائق أو 

 أما البيانات اليت تطلبها الباحثة ذلذا البحث ىي عن مشكالت يف 12.االرقام
مفتاح "بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  (أ)تعليم ادلفردات لطالب الصف الثامن 

. 2015 -2014فوجاع كرادنان دولوفو ماديون السنة الدراسية " العلوم
:  ويشتمل األمور اآلتية

مشكالت ادلدرس يف تعليم ادلفردات وطريقة حّلها لطالب الصف الثامن  (1
فوجاع كرادنان دولوفو " مفتاح العلوم"بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  (أ)

 2015-2014ماديون السنة الدراسية 
مشكالت الطالب يف تعّلم ادلفردات وطريقة حّلها لطالب الصف الثامن  (2

فوجاع كرادنان دولوفو " مفتاح العلوم"بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  (أ)
 2015-2014ماديون السنة الدراسية 

 
 البيانات مصادر . ب

. مصادر البيانات ىي ادلوضع الذي منو ربصل الباحثة على البيانات
: لتحصل الباحثة على البيانات يستعٌن دبا يأيت

. وادلوظّفون الطالب و األساتذ و ادلدرسة رئيس : البشرية (1

                                                 
 .28 ،(2003رينيكا جيفتا، : جاكارتا)Manajemen Penelitian ، سوىارسيمي أريكونتو12
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 .وغًنىا والصور والكتب الوثائق : البشرية غًن (2

 

أساليب جمع البيانات . ٥
 :و أساليب مجع البيانات يف ىذا البحث ىي

 (Metode Observasi) ادلالحظة طريقة. أ
 البحث موضوع على بادلالحظة البحث طريقة ىي ادلالحظة طريقة

( Jonathan Sarwono )ساروونو جوناتان عند و. 13مباشرة غًن او مباشرة
, السلوكيات, النظامية بشكل احلوادث  التسجيل يشتمل ادلالحظة انشطة

 14.  البحث لدعم عرضة خرآلا احوال و, النظارية موضوع
 مشرتكة غًن ادلالخظة ىي ادلالحظة نوعية من الباحثة إستخدمت وأّما

 انشطة يف يشارك مل الباحثة ولكن اجملال يف الباحثة يفعل ان ادلالحظة يعين
 15.اجملال

 
  (Metode Wawancara)   ادلقابلة طريقة. ب

 باسلوب البحث ذلدف البيانات إدراك العملية ىي ادلقابلة طريقة
. الركبيبية غًن وادلقابلة الرتكيبية ادلقابلة مها قسمٌن إىل ادلقابلة أّما  .16األسئلة

17 
                                                 

 .158، (2009رينيكا جيفتا، : جاكارتا) ,Metodologi Penelitian Pendidikan، س مارجونو13

14
كراىا : يوكياكرتا ),metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif ,  جوناتان ساروونو  

 .224(, 2006, علم

 .54(, 2009, ف ت بومي أكسارا: جاكرتا ) ,Metodologi Penelitian,خالد ناربوكو 15

 .165:  نفس ادلرجع16
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اليت  ادلقابلة الباحثة ىذه الطريقة ادلقابلة الرتكيبية ىي إستخدمت
ىذه الدراسة . الناس ادلقابلة حدد بنفسو مسائل و األسئلة اليت أن يقدم 

أجريت الباحثة مقابالت مع األساتيذ اللغة العربية والطالب يف الصف 
 دولوفو كرادنان فوجاع" العلوم مفتاح "اإلسالمية الثانوية بادلدرسة (أ)الثامن 
. ماديون
  

 (Metode Dokumentasi)  الوثقية طريقة. ج
 الوثيقة ىي طلب البيانات عن األشياء يف صورةالكتابات  طريقة      

 18والكتب واجملالت واجلرائد والوثائق واألشياء األخرى

استعملت الباحثة ىذه الطريقة لنيل البيانات عن حالة ادلدرسة الثانوية 
فوجاع كراجنان دولوفو ماديون " مفتاح العلوم"اإلسالمية 

" مفتاح العلوم"التاريخ وادلوضوع اجلغرايف من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  (1
. فوجاع كرادنان دولوفو ماديون

فوجاع كرادنان " مفتاح العلوم"تركيب منظمة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  (2
. دولوفو ماديون

" مفتاح العلوم"احوال الطالب واحملاضر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  (3
. فوجاع كرادنان دولوفو ماديون

" مفتاح العلوم"األداوت والوسائل ادلوجودة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  (4
. فوجاع كرادنان دولوفو ماديون

 
                                                                                                                                      

17
 .127(,2008,رنيكا جيفتا: جاكرتا ,)Memahami Penelitian Kuaitatif ,بوسري و سواندى  

 .Manajemen Penelitian ,206, سوىارمسي اريكونتو 18
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طريقة تحليل البيانات . ٦
يف ىذا البحث استخدمت الباحثة أسلوب ربليل البيانات ىي ربليل 

، ولتحليل (Huberman) و ىوبًنمان (Miles)وصفي كيفي على طراز ميلس 
: البيانات تستخدم الباحثة بثالث طرق وىي كما يلى

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 (Interactive Model)(طراز الفعال)العنصر يف ربليل البيانات 

 (Data reduction )زبفيض ا لبيانات .أ 
لئال خيتلط البيانات قسمت الباحثة بالضبط والدقة،كما ذكر 

يف السابق كلما طال الوقت الباحثة كلما كثًن البيانيت ادلختلطة 
ومن اجل ذالك تعقد سريعا ادلعلومات بطريقة زبفيض . وادلختلفة
والغرض من ربفيض البيانات ىي تلخيص وزبيًن البيانات . البيانات

 يف ىذا البحث ربصل الباحثة 19. ادلهّمة من حيث ادلوضوع و الشكل
 (Observation)، وادلالحظة (Interview)على البيانات من ادلقابلة 

 ادلعقدة يف التدريس واألعمال اليومية  من (Documentary)والوثيقة 

                                                 
،  (2010, ألفابيت: باندونج) R&D  Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif ، سوغيونو19

247. 

 مجع البيانات
 عرض البيانات

 زبفيض البيانات

 اإلستنتاج



 

 

 

13 

ادلدارس، مث زبفضها باختيار وربديد عن األحوال األصلية ادلتعلقة 
 .بعملية تدريس احملفوظات

 (Data Display) عرض البيانات .ب 
اّن . بعد هناية زبفيض البيانات فاخلطوة بعدىا عرض البيانات
عرض البيانات يف البحث النوع بطريقة الصورة والبيان ادلشملة و 

وعرض البيانات يف البحث النوع . اإلتصال بٌن األشياء وما اشبو ذالك
بعرض البيانات تسهل يف فهم ما وقع . تغلب على طريقة كتابة الوصفّية

 يف ىذا البحث عرضت 20.و تفظيم العمل مؤسسا على حصول الفهم
مشكالت يف تعليم ادلفردات لطالب الباحثة البيانات بنظام خاص عن 

فوجاع " مفتاح العلوم"بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  (أ)الصف الثامن 
 .2015 -2014كرادنان دولوفو ماديون السنة الّدراسية 

 اإلستنتاج  .ج 
اخلطوة بعد عرض البيانات ىي أخذ اإلستنباط وإلستدالب و 
واإلستنباط األول مل تبق يف احلكم اذا اتت األدلة اجلديدة و األرجح 

ولكن اذا كان اإلستنباط األول تنسب وتتفق با .يف مجع البيانات بعدىا
األدلة الراجحة و الصحيحة حينما رجعت الباحثة يف ميدان البحث 

فااإلستنباط األول مسي با اإلستنباط الراجحة , ومجع البيانات
اذا استنباط حبث نوعي فقد اجاب يف ربديدىا ومل تبق . الصحيحة

 يف ىذا البحث ديكن 21.وتتسع حينما ذىبت الباحثة يف ميدان البحث
مشكالت يف تعليم ادلفردات لطالب ادلدرسة الثانوية معرفة عن 

                                                 
20

  .252 نفس ادلرجع، 

21
 .253نفس ادلرجع،   
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السنة الّدراسة فوجاع كرادنان دولوفو ماديون " مفتاح العلوم""اإلسالمية 
2014-2015 

 

 
فحص صحة البيانات  . ٧

: استخدمت الباحثة طريقتٌن لفحص صحة البيانات كما يلى
تطويل اإلشرتاك . أ

ويشرتك وقتا طويال يف ميدان . تكون الباحثة وسيلة يف البحث النوعى
 22.وفائدة ىذا التطويل لرتقية نوعية صحة البيانات. البحث

مواظبة التأمل . ب
الغرض من مواظبة التأمل إجياد اخلصائص والعناصر ادلناسبة بادلسألة 

وبعبارة أخرى . ادلطلوبة مثّ تركز الباحث يف ىذه اخلصائص والعناصر بالتفصيل
 23.إذا كان تطويل اإلشرتاك يعطى الغرفة فمواظبة التأمل يعطي التعمق

ادلنهج التثلثي . ج
ادلنهج التثلثي ىو اسلوب فحص صحة البيانات الذي يستفيد  شيء 

واألكثر من . آخر من خارج البيانات ألغراض التحقق أو مقارنة للبيانات
يف ىذه الدراسة استخدام تقنية . استخدىا ىو فحص من مصادر أخرى

يعين دلقارنة وربقق من وراء درجة من الثقة بأن ادلعلومات . التثليث مع ادلصدر
ىذا ديكن . اليت مث احلصول عليها عرب الزمن وأدوات سلتلفة يف الطرق النوعية

مقارنة البيانات الحظ مع بيانات مع  (أ). أن يكون الباحث إصلازه مع الطريق
مقارنة  (ج). ادلقارنة بٌن ما يقولو الناس علنا ما قالو شخصيا (ب). مقابالت

                                                 
 (, 2009ردياجا روسداكريا،: باندونج( Metodologi Penelitian Kualitatifالكسي ملييوع، 22

327. 

  .330-329 .،نفس ادلرجع23
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بٌن الدولة وجهة نطر شخص ما مع رلموعة متنوعة من اآلراء ووجهات النظر 
مقارنة نتائج ادلقابالت  (د). واحلكومة, والناس, من التعليم الثانوي أو أعلى

 24.مع زلتويات وثيقة الصلة
 

 

خطوات البحث . ٨
البحث النوعى ال ديكن فصلو عن خطوات البحث وذلا خاصة أساسية 

فإّن خطوات البحث يف البحث النوعى . ىي أّن الباحث كوسيلة البحث
أما خطوات البحث تنقسم إىل . خيتلف خبطوات البحث غًن البحث النوعى

: ثالث خطوات 
خطوة زبطيط البحث   . أ

: ىذه اخلطوة يتم تنفيدىا بأمور أتية
كتابة خطة البحث  . 1
إختيار ميدان البحث . 2
إرادة اإلذن . 3
اشتكشاق أحوال ادليدان . 4
إختيار ادلخرب واإلنتفاع بو . 5
إعداد أدوات البحث . 6

:  ىذه اخلطوة يتم تنفيدىا بأمور أتية،خطوة تنفيد البحث.  ب
فهم ميدان البحث وإعداد النفس . 1
دخول ادليدان  . 2
اإلشرتاك يف مجع البيانات . 3

خطوة ربليل البحث . ج
                                                 

24
 . 330نفس ادلرجع،  
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وبعد أن ذبتمع البيانات مث تقوم الباحثة بتحليلها على الطريقة الوصفية 
. الكيفية

 

 البحث تقرير كتابة تنظيم .ز﴾ ﴿
قصد من زبطيط قائمة البحث اإلعطاء التصور ادلنظمة بأن تكون 

سهولة من معرفة نواة البحث العلمى وتنقسم الباحثة زبطيط قائمة البحث إىل 
:  ثالثة أجزاء وكل من جزء يتضمن من

   : قسم ىذه البحث ايل مخسة أبواب
تتضمن .ىو ادلقدمة فيها بيان عام عن صورة ىذا البحث العلميّ : الباب األول 

على خلفية البحث وربديد البحث وأسئلة البحث وأىداف 
البحث وفوائد البحث ومنهج البحث وتعريف ادلصطالحات 

  .وتنظيم البحث
تعريف التعليم , تعريف التعليم: االطار النظري، وحيتوي على: الباب الثاين 

. ادلفردات و تعريف ادلشكالت تعليم ادلفردات
فيو عرض البيانات العامة حيث ظهر البيانات عن  تاريخ تأسيس : الباب الثالث 

فوجاع كرادنان دولوفو " مفتاح العلوم"ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
وادلوقوع اجلغرايف وتركيب ادلنظمة ونظرة و بئثة وأىداف يف . ماديون

 عرض و ادلدرسة ادلدرسة و أحوال احملاضر وطالب ووسائل يف
 لطالب مشكالت تعليم ادلفردات على حيتوى اخلاصة بيانات
 فوجاع" العلوم مفتاح "اإلسالمية الثانوية بادلدرسة( أ)الثامن الصف

 ماديون دولوفو كرادنان
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لطالب الصف ربليل البيانات عن ادلشكالت تعليم ادلفردات  :الباب الرابع  
فوجاع " مفتاح العلوم"بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  (أ)الثامن 

 كرادنان دولوفو ماديون
 . االختتام الذي يشمل علي نتائج البحث واالقرتاحات:  الباب اخلامس

 
 
 
 

  



 

 

 

18 

الباب الثاني 
 اإلطار النظري

 

 تعريف التعليم .أ﴾ ﴿

دبعىن  (تعليما– يعلم – علم )" علم"التعليم لغة اسم مصدر من الفعل ادلاضي 
التلقٌن الدرس والقاء ادلعرفة وتدريس الطالب أنواع ادلعارف والعلوم " 

فالتعليم ىو القاء العلوم من ادلدرس . وأما اصطالحا وجد كثًن من االراء".والفنون
  25.إىل الطالب

أن التعليم ىو سعي لرتتيب البيئة يف اتصالو بطالب وادلادة حّت خيلق 
إتصال ادلعلومات إىل ذىن : خر أن التعليم ىو آ  و عند 26.عملية التعليم

 التعليم ىو عملية التفاعل مع ادلعلمٌن وادلتعلمٌن التعلم ادلوارد يف 27. الطالبات
التعليم ىو ادلساعدة ادلقدمة حيث أن ادلعلمٌن ديكن أن ربدث عملية . بيئة تعّلم

تشكيل ادلواقف وادلعتقدات , وإتقان ادلهارات والسلوك, اكتساب العلم وادلعرفة
أن التعليم عملية هتدف إىل مساعدة ادلتعلمٌن , وبعبارة األخرى. على الطالب

  28. على التعلم بشكل صحيح
                                                 

25
ف ت راجا كرافيندو : جاكرتا ), Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, ساردمان 

 47(, 2006, فرسادا

26
, سينار بارو اجلينسيندو: باندونج)  ,Guru dalam Proses Belajar Mengajar , زلمدعلي 

2003 ,)12 

27
سينار : باندونج),Cara Belajar Siswa Aktif dalam Proses Belajar Mengajar , نانا سوجانا 

 7(, 1993, بارو اجلينسيندو

28
بدون , أسواجا فريسسيندو: جوكجاكرتا ),Media Pembelajaran Bahasa Arab,  خلل اهلل 

 3, (السنة
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وكان اإلنسان يتعلم ويتدرّج يف , التعليم ىو اجلهد يف البحث عن العلم
وقد وىب اإلنسان بادلواىب الكلمة اليت ديكن هبا . التعلم للوصول إىل الكمال

إعداده للوصول إىل كمالو من وسيلة عملية وتعليم ىو اجلهد لعرض ونيل القيم 
وذلك يلزم للمدرس ان يقدر على ابراز القيم , اخلاصة يف نشاطة عملية والتعليم

  29.النابعة من الرمحة يف نفسو ويف تنفيذ نشاطة عملية ةالتعليم
التعليم ىو عامل من عوامل الرتبية وينحصر يف , ذكر يف كتاب تعليم وادلتعليم

. ايصال ادلعلومات إىل الذىن وصك حوافظ النشئ دبسائل الفنون والعلوم
فتعريف التعليم ىو عملية شاملة .  الكالم الخيلو عن التعليم عن تعريف التعليم

حّت حيدث التغيًن من ناحية عفل واجلسم , تقع على كل انسان يف حياتو
من التعاريف السابقة أن لكل انسان يقع يف نفسو التغيًن بعد التعليم . واألخالق

مها ديكن االستنباط أن تعليم اللغة . على شكل األخالق وادلعاريف والتذىيب
العربية ىو عملية التعليم يف ايصال ادلعلومات يف اللغة العربية على سبيل الوئ 

. وادلوجو
 

 مفهوم ماّدة المفردات وأهميتها .ب﴾ ﴿

 تعريف المفردات. 1

ادلفردات ىي اللفظة  أو الكلمة اليت تتكون من حرفٌن فأكثر وتدل على 
: وتنوعت ىذه ادلفردات من حيث . سواء اكانت فعال أو امسا أو أدة. معىن

. عدد حروفها و سهولة نطقها وصعوبتها وكتابتها مث التجريد واحملسوس
ألن ادلفردات ىي احدى . فاللغات كلها الديكن أن تستغين عن ادلفردات

. العناصر اللغوية الرئيسية فال ديكن الشحص أن يتكلم بدوهنا

                                                 
29

 .25-23(, 2002.كراسيندو: جاكرتا ),Strategi Belajar Mengajar,  كوال. و 
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ودييل بعض اللغويٌن إىل اعتبارىا العنصر . فادلفردات من أىم عناصر اللغة
ومراد ذالك إىل أن ادلفردات قد تكون العامل الرئيسي الذي . األىم يف اللغة

.  يؤدي إىل فهم معىن اجلملة يف موقف االتصال أو يف فهم النص القرائي
كانت ادلفردات حاجة رئيسية  للغة العربية   (Horn )وكذالك الذي عربه ىورن

فادلفردات .  ولسائر اللغات ادلوجودة يف العامل كيف ديكن ادلرء أن يتكلم بدوهنا
وادلفردات ذلا دور . عند ىورن ىي عدد من الكلمات اليت تشكل لغة واحدة

إن  ( Vallet ) فقد قال فليت. عظيم يف اكتساب ادلهارات اللغوية األربعة
القدرة الكتساب ادلهارات اللغوية األربعة تتعلق على مدى استيالء على 

. ادلفردات العديدة يؤذي إىل سهولة ادلرء يف تعليم اللغة وأداءىا
ولقد اتضح أيضا أن دارسي اللغة األجنبية يتعّلمون ادلفردات أّوال مث 

ويفرتض بعض ادلختصٌن . يتقنون بعد ذلك الرتاكيب اليت ربوي ىذه ادلفردات
أن يكون ىدف برامج تعليم اللغة األجنبية ىي السيطرة على النظام الصويت 

ولذالك جيب أن يفهم أن , والرتاكب األساسية مث الرتكيز تدرجييا على ادلفردات
ادلفردات التدرس وحدىا منفصلة أو أن يكون ىذف درس اللغة األجنبية 

األولوي ىو تعليم ادلفردات معزولة وإمنا تدرس ادلفردات من خالل السياق و 
. الرتاكيب اليت تعٌن على فهمها وربطها بباقي مكونات اجلملة

وقد اعترب عبد الرمحن وأخرون أن اذلدف من تعليم ادلفردات ليس اتقان 
أو معرفة طريقة , أو فهم معناىا مستقلة. الطالب نطق أصواهتا فحسب

و إمنا معيار الكفاءة , أو رلرد وصفها يف تركيب لغىي صحيح, اإلستقاق منها
يف تعليم ادلفردات ىو أن يكون الطالب قادرا على استدحدام الكلمة ادلناسب 

ومعناىا أن , فتعليم اللغة العربية البد من تعليم ادلفردات. يف السياق ادلناسب
فكيف ديكن ادلرء يرتك . ادلفردات ىي جزء رئيسي من أجزاء تعليم اللغة العربية

فعلى ىذا األساس ينبغي أن يكون على , تعليم ادلفردات و ىو يتعلم اللغة
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متعلمي اللغة الثانية استيالء ادلفردات أّوال قبل أن يتعلموا عناصر اللغة األجنبية 
ألن مهارة الكالم وادلهارة األخرى من مهارات اللغة سوف تتوقف , األخرى

.  بدون ادلفردات
 أما ما يتعلق بأمهية ادلفردات فقد خيتلف خرباء تعليم اللغات يف معىن 

ومع ذلك فإهنم يتفقون على أن تعلم ادلفردات . ويف أىداف تعّلمها, اللغة
 30.مطلب أساسي من مطلب تعلم اللغة األجنبية وشرط من شروط إجادهتا
 فمن ىنا ظهرت أمهية ادلفردات لسائر متعّلمي اللغة األجنبية فإهنم كانوا 

إن تعليم ادلفردات ال يعين أن "قال أزىر أرشد . ال ديكن االستغناء عنها
, الطالب يف تعلمو اللغة الثانية قادرا على ترمجتها إىل اللغة األم وإجياد مقابل ذلا

بل إن , أوكونو قادرا على ربديد معناىا يف القواميس وادلعاجم العربية فحسب
معيار الكفاءة يف تعليم ادلفردات ىو أن يكون الطالب قادرا على استعمال 

حّت يستطيع االتصال بالعربية و يف عدد , الكلمة ادلناسبة يف ادلكان ادلناسب
 31.ويستطيع استخدامها بكفاءة, األمناط والرتاكب اليت يسيطر عليها

ليست من جهة , وتعّد ادلفردات يف الواقع عنصرا ىاّما من عناصر اللغة
بل من جهة أهنا عنصر جوىري , أهنا مكّونة رئيسية من مكّونات اللغة فقط

وىناك شواىد وافرة تدل على ما يسبب . يف االتصال وربقيق الفهم واإلفهام
ضعف الطالب يف ىذا اجلانب من اثار سلبية على اإلتصال ونتيجة العجز عن 

فهم الطرف اآلخر أو الوصول إىل ادلفردات الالزمة للتعبًن عن األفكار 
وال تقتصر اثار الضعف يف احلصيلة ادلفرداتية على . أوادلعلومات وادلراد إيصاذلا

االتصاالت الشفهية بل تتعدى إىل القراءة حيث بعد ذلك من أكرب ادلعوقات 
.  يف ىذا اجلانب وادلسؤول األكرب عن عدم الفهم واإلفهام

                                                 
30

 93( ,1999: جاكرتا), مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنيب دلدرسي اللغة العربية, أزىر أرشد 

 95-94نفس ادلراجع،  31
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ينبغي على ادلدّرس أن يراعي كتب القراءة اليت ذبمع فيها ادلفردات 

وحبيث , وتكرر فيها بالطريقة اليت تكفل من أجلها عرض ادلفردات, اجلديدة
وىنا جيدر القول بأن . والقصص ادلعينة, تساعد على فهم اجلمل ادلركبة

الصفحة جيب أال تزيد الكلمات اجلديدة فيها عن الكلمتٌن أو ثالثة على 
 مرة بعد تقدديها ألول 15وأن تتكرر ىذه الكلمات دبا ال يقل عن , األكثر

وينبغي ىنا اإلدراك أن اإلكثار من الكلمات اجلديدة دبا يفوق طاقة . مرة
  .التلميذ بصرفة عن ادلعىن واإلىتمام بو

تعريف تعليم المفردات  . 2

تعليم ادلفردات ىي تعليم ادلعىن الكلمة الصعبة من تعليم اللغة العربية 
يف التعليم ادلفردات . يف ادلدرسة، ليست من الدرس الذي قائمة بنفسها

ينبغي تعليم ادلدرسٌن الطالب لذا اإلىتمام بالعناصر ادلكونة الكلمة يشتمل 
ألن الالحقة ىي كلمات اليت ذلا , واللواحق, اإلدراج, التقدًن: االحقات

إذا كان . معىن وتوجد يف كثًن من األحيان يف لغتنا يشتمل اللغة العربية
مثّ أنو سيكون من السهل أن , الطالب يفهم ادلعىن كل من ىذه الالحقات

 32. نفهم معىن العبارة أخرى

 الطريقة التعليم المفردات. 3

: يعىن , الطريقة التعليم ادلفردات أن يفعل بطريقٌن
التذريبات السياقية . أ

                                                 
32

باسان : جوكجاكرتا) Strategi Pembelajaran Bahasa Arab,  زلمد على اخلويل  
 79(, 2010,فوبليسينج
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يعىن ,  ديكن اإلستعار التذريبات السياقية بادلدّرس من خالل طريقتٌن
. طريقة سؤال وجواب و طريق احلوار

 طريقة سؤال وجواب (1
أو يفعل , ادلدّرس بادلدّرس, ىذاه الطريقة أن يفعل بٌن ادلدّرس بالطالب

قدم أمثلة من حقيقية تعليم ادلفردات , دلزيد حقيقية. الشحصّي أو ادلشرتك
. بالسياقية من طريقة سؤال وجواب

رئيس اجلمهورية , عاصمة, جبوار
: بادلادة سؤال 

. أين جيلس يوسف ؟ جيلس يوسف جبوار إلياس
ما عاصمة مصر ؟ عاصمتها القاىرة 

وما عاصمة إندونيسيا ؟ عاصمة جاكرتا 
من رئيس اجلمهورية إندونيسيا اليوم ؟ رئيس مجهورية إندونيسيا اليوم 

 SBY   سوسيلو بانبانج يودويونو ب
 

 طريقة احلوار (2
" رلاملة"تتصل : مثل , ىذه الطريقة حقيق بالتصور حول احلياة اليومية

: ىذه األمثلة ربقيقية التالية, دلزيد ظهور. تسلية الضيوف وغًن ذالك
 (... طرق التلميذ الباب  )

من بالباب ؟ : مدرس  
. أنا أمحد: تلميذ 
. أىال  و سهال: مدرس 
. أىالبك: تلميذ 
! اجلس يا أمحد : مدرس 
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 .شكرا يا أستاذ :تلميذ 

 

التذريبات غًن السياقية  . ب
 التذريبات غًن السياقية أن يفعل ادلدّرس لتوضخ معىن كلمة اليت صعبة 

: يعىن باستخدام الوسائل التالية , الشرخ من الطريقة السياقية
 .الطرز و منوذج, صورة مشسّية, الصورة .1
 يشتمل ادلعرض التسلسل, احلركة واإلشارة .2
 تصوير بطريقة مسرحّية .3
 :مثل , تعريف .4

عيد يف األول من شهر شّوال : عيد الفطر  
عاصمة العرق : بغداد   

 بئر يقع داخل ادلسجداحلرام: بئر زمزم   
 ادلتضادات وادلرتادفات .5

  واسع xتلميذ ضّيق = طالب 
 التسلسل  .6

 . شيخ– رجل – شاب – صيّب – طفل – رضيع : شيخ 
 اإلشتقاق .7

ُدْوٌر م َداٌر 
 مكان يلعب فيو الناس : ملعب 

 الرتمجة .8
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يعىن عند الطريقة السياقية و سابع , ويستخدام ىذا النظام كبديل اآلخر
 33. الطرائق غًن السياقية اليقدر توضيخ الكلمة أو اجلملة

أمهية مرتجم أن  (2000)والطريقة تعليم ادلفردات يظهر شهاب الدين 
ادلرتادفات وادلتضادات من ادلفردات الّت يشبو , يضبط ادلعىن كلمة

. باستخدامها

: ولذلك جيوز يعّلم ادلدّرس عن تعليم ادلفردات بالطريقة كما يلي 
يقارن بٌن رلوعة من الكلمات , يقارن بٌن رلموعة من الكلمات اليت يشبو. أ

مث يطالعة من جهات . ادلفردات ذبتمعها يف رتبة واحدة. اليت ذلا مرادف
ومن ذلك العمل . ادلرادف وادلضاد ادلعىن بٌن كلمتٌن اليت خالف عليو

. نستطيع أن نعرف ادلفهوم من كل كلمة
ويأخد . ىو يقارن تعليم ادلفردات من السياق ومن القاموس. بالسياق. ب

  اخلالصة أّن  التعليم ادلفردات اجلديدة من السياق ىو أحسن وأكثر فعالية
. من القاموس

 

أهداف تعليم المفردات . 4

: أىداف من تعليم ادلفردات اللغة العربية فيما يأيت 
سواء من خالل مواد القراءة أو فهم , إدخال ادلفردات اجلديدة للطالب .1

 ادلسموع
تدريب الطالب ليكونوا قادرين على نطق ادلفردات باجليدة الهنم  .2

 يستحمل إىل مهارات الكالم والقراءة أيضا
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(, 2014,الطبعة راجاويل: جاكرتا )Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif,  زواحلّنان  
109-111. 
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وعند  (تقف وحدىا)داليل أو معجمية , فهم ادلعىن ادلفردات .3
 استخدامها يف سياق مجلة معينة

الطالب ليكونوا قادرين على نقدر ادلفردات والتعبًن اللفظي أن  .4
  34.يتحدث والكتابة او اإلنشاء لسياقها اجليد

 
وقد اعترب عبد الرمحن وأخرون أن اذلدف من تعليم ادلفردات 

أو فهم معناىا مستقلة , ليس اتقان الطالب نطق أصواهتا فحسب
أورلّرد وصفها يف تركيب لغوي , أو معرفة طريقة اإلشتقاق منها, فقط

وأمّنا معيار الكفاءة يف تعليم ادلفردات ىو أن يكون الطالب , صحيح
خر ىو أن يكون الطالب قادرا آباإلضافة إىل شيئ , قادرا على ىذا كّلو

فتعليم اللغة العربية . على استخدام الكلمة ادلناسبة يف السياق ادلناسب
ومعنها أن ادلفردات ىي جزء رئيسي من , البد من تعليم ادلفردات

فكيف ديكن ادلرء يرتك تعليم ادلفردات . أجزاء من تعليم اللغة العربية
فعلى ىذا األساس ينبغي أن يكون على متعلمي , وىو يتعلم اللغة

الللغة الثانية استيالء ادلفردات اوال قبل أن يتعّلموا عناصر اللغة األجنبية 
ألن مهارة الكالم وادلهارات األخرى من ادلهارات اللغة سوف , األخرى

 35. تتوقف بدون ادلفردات

أنواع المفردات   . 5
: تنقسم ادلفردات إىل 

 :مفردات امسية وتشمل  .1
 (كتاب– زلمد – رجل )االسم العام والعلم وادلصدر . أ

                                                 
34

 .63, شيف ادلصطفى 

35
 32:زلمد منًن 
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 (أعلم– أحسن – مصرى – طويل  )الصفة . ب
 (اليت– ىذه – أنا )الضمًن . ج

 :مفردات فعلية تشمل  .2
طلع  : الفعل ادلاضى 
يكتب : الفعل ادلضارع 
 اكتب: الفعل األمر   

 :مفردات الظروف ويتنوع إىل  .3
اليوم , أمس: ظرف الزمان 
ربت , فوق: ظرف ادلكان 

حروف اإلستثناء , حروف العطف, الروابط مثل حروف اجلر. (أ) .4
 واإلستدراك

. التحويليات وتشمل أدوات النفى وأدوات إستفهام. (ب)
 :اخلوالف  .5

: ومسيت بذلك دلخالفتها خواص كل ماذكر وتنقسم إىل 
 أمساء األفعل (1
 أمساء األصوات (2
 (نعم وبئس)ادلدح والدم  (3
 . (ما أفعلو وأفعلبو)التعجب  (4
 

كل منها تنقسم وفقا , 4اعطى طعيمو تصنيفا من ادلفردات إىل 
: للواجبات وادلهام فيما يأيت 

توزيع ادلفردات يف سياق مهارة اللغة . أ
 من جهة احملدثة أو النص (ادلفردات الفهم)لفهم ادلفردات  (1
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ربتاج يف احملادثة إىل . (تكلم ادلفردات)ادلفردات للتكلم  (2
 سواء من زلادثة عادية اورمسية, استخدام ادلفردات ادلناسبة

تطلب الكتابة إختيار . (كتابة ادلفردات)ادلفردات للكتابة  (3
ادلفردات ادلناسبة واجليدة أيضا حّت اليكون سلطئا من قبل 

 القراء
 ادلفردات احملتملة (4

 
تنقسم ادلفردات دلعناىا . ب

ىذه ادلفردات ىي . (ادلفردات احملتوى)كلمات األساسية  (1
 .فعل, اسم: ادلثال . تشكل أساس الكتابة لتكون الزمانة

ىذه الكلمات اليت تربط . (الكلمات الدالة)كلمات الدالة  (2
وتوحد الكلمات واجلمل وذلك لتشكيل التعرض جيدة يف 

 .ادواة اإلستفهام, حرف اجلر: ادلثال . الكتابة
ىذه ادلفردات التستطيع . (كلمات الكتلة)كلمات اجملتمعة  (3

ولكن إضافة إىل كلمات أخرى لتشكيل , أن تقف وحده
اذا كان رغب مرتبطة , ادلثال رغب دبعىن احبّ . معىن رلتلف

اذا كان رغب مرتبطة عن صار رغب عن . يف صار رغب يف
 .دبعىن كره

توزيع ادلفردات خلصائص الكلمات . ج
ىي الكلمات اليت  (الكلمات اخلدمة)كلمات الوظيفة  (1

سواء يف ادليدان ادلعيشة , تستخدم للتدليل على ادلهمة
 العادية أو الرمسية والتشكلية
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ىذه . (الكلمات احملتوى اخلاصة)كلمات األساسية  (2
ادلفردات ىي مجيع الكلمات اليت ديكن نقلها إىل معىن زلدد 

وىو يسمى عبارة , ويستخدم يف سلتلف رلاالت ادلعينة
 .ادلرافق احمللية أو الكلمات

 
توزيع ادلفردات حبسب اإلستخدام . د

ىي ادلفردات ادلستخدمة , (الكلمات النشط)نشط ادلفردات  (1
والكتابة حّت مسع الكثًن , زلادثة, يف متنوعة اخلطابات

 .ويعرف من خالل القراءة
ىي خزانة الكلمات , (الكلمات السلبية)السليب ادلفردات  (2

ونعرف ىذه ادلفردات من . اليت تستخدم بعض الشحص
 36. ادلراجع يف كتابة البحث العلمى

 

خطوات تعليم المفردات . 6

تسمع الكلمة . أ
تعطى الفرصة إىل الطالب ليسمعون الكلمة . ىذه درجة األوىل

إذا قد توىّل طالب . من الكلمة واحدة أو من اجلملة, الّت ينطق مدرس
بعد إثناة أو ثالثة ادلرات تستطيع ان تسمع , من األصوات الكلمة

. الطالب بالصحيح
تنطق الكلمة .  ب

                                                 
36

 .43:شيف ادلصطفى 
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  درجة بعدىا ىي تعطى الفرصة إىل الطالب لتنطق الكلمة اليت 
تنطق كلمة اجلديدة تساعد الطالب لذكرىا يف وقت . تسمع قبلها

.  القدًن
ينال معىن الكلمة . ج

  إعطى معىن الكلمة إىل الطالب على ما ديكن دون يرتمجها 
ىناك تقنيات سلتلة اليت إستخدامها من . إال عدم طريقة األخرى, مباشرة

ىي عن طريق إعطاء , قبل ادلعلمٌن الستبعد الرتمجة يف شرح معىن الكلمة
واستخدام الصورة وغًنىا كما يف اخلطوات التالية , تعريف بسيط, السياق

 :
 السياق (1

ديكن أن تعطى السياق اىب لو اخ " اسم"لشرخ معىن الكلمة مثال 
.  فأمحد عمي, امسو أمحد

 
 تعريف (2

إعطاء تعريف لشرح ىذه معىن الكلمة أن تكون فعالة إذا كان 
إذا كان تعريف , ولكن. التعبًن ادلستخدمة أن يفهمها الطالب

مث , الكلمات والعبارات ادلستخدمة لتعريف أكثر تعقيدا للكلمة
. بل اكثر متخًنة, اللو والعليو

 ادلرتادفات (3
ديكن , إذا كانت الكلمة ذلا معىن مرادف الذي عرف الطالب

. إستخدامها لشرخ معىن للكلمة
 ضد (4
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, إذا كان سيشرخ ضد الكلمة اليت تعلم قبلها, كمثل مرادف
. وديكن إستخدامها لشرح معىن كلمة جديدة

 الصورة (5
باإلضافة إىل . الصورة ىي أداة تعليمية أن توضيح معىن الكلمة

: مثال . وديكن أن تشكل رسم التخطيطي, صورة من الكائنات
. حول وغًنىا, وراء, لشرح الكلمات امام

 سبثيل (6
, احلركة ادلتنوعة من القرتاح أو العمل لشرح معىن الكلمة واألفعال

مثال , بل كلمات اليت ربدث يف جارج الفصل. جلس: مثال 
. كنس:

 ترمجة (7
اليت صعبة لشرح معناىا , دلفردات ادلعينة مثل ادلفردات اجملردة

. تستطيع أن تستخدم طريقة الرتمجة, بتلك اخلطوات
 قرءة الكلمة. د

بعد الطالب االستماع أو يتحدث وفهم معىن الكلمات 
أعطى الطالب , بعد ذالك. يكتب ادلعلم على السبورة, اجلديدة

 37. الفرصة لقراءهتا بصوت مرتفع
 كتابة الكلمة. ه

إذا طلب الطالب أن يكتبوا الكلمات , ادلفردات تكون مفيدا
يكتب . اجلديدة حينما معىن الكلمات تزال يف أذىان الطالب

من حيث . الطالب يف كتاهبم الذي كتب ادلعلم على السبورة
ينبغي ان يتعود معلم لكتابة اسم , كتابة الكلمة على السبورة
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إن , وىذه الطريقة. وكل فعل ادلاضي مع ادلضارع, ادلفرد واجلمع
. كانت الدروس قد حٌن إلدخال اجلمع وادلتغًنة الفعل

جيعل الكلمة  . و
ادلراحل األخًنة من األنشطة التعليمية ادلفردات ىي إستخدام 

اعطى . كلمات جديدة يف اجلملة كامل شفويا أو مكتوب
ىذه التمرينات . ادلعلمٌن اجلملة مث يطلب الطالب ليجعل اجلملة

إدخال كل كلمات جديدة , فطبعا. دلساعدة الفهم معىن الكلمة
لذالك . ولكن يهتم الوقت أيضا, باإلجراءات أو اخلطوات مقدما

جيب أن خيتار الكلمة الصعوبة أو الكلمة اليت فهم ادلعنها عندما 
 38.يرتبط بالسياق

أساليب تعليم المفردات . 7

: ىناك عدة أساليب تعليم ادلفردات 
عندما ترد , إبراز القلم: مثل , ابراز ما تدل عليو الكلمة من أشياء .1

 "قلم"كلمة 
كأن يقوم ادلعلم بفتح الباب عندما ترد , (Dramatization)سبثيل ادلعىن  .2

 "فتح األستاذ الباب"مجلة 
كأن يلعب ادلعلم دور مريض حيس بأمل يف , (Role Playing)لعب الدور .3

 بطنو ويفحصو طبيب
يف مقابل " بارد"كأن يذكر كلمة , (Antonym)ذكر ادلتضادات  .4

 "ساخن"
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لتوضيح " سيف"كأن يذكر الكلمة , (Synonyms)ذكر ادلرتادفات  .5
 "صمصام"معىن 

وذلك بذكر الكلمات الّت تثًنىا يف , (Association)تداعى ادلعاىن  .6
يذكر ادلعلم الكلمات " عائلة"ويف ورود كلمة . الذىن الكلمة اجلديدة

 .اخل......أوالد, زوجة, زوج: االتية 
يذكر ادلعلم " مكاتب"مثل كلمة , ومشتقاهتا (Root)ذكر أصل الكلمة  .7

 "كتب"اصلها وىو 
 شرح معىن الكلمة العربية بشرح ادلقصود من الكلمة .8
كان يقرأ التلميذ النص قرأة صامتو عدة مرات حّت , تعدد القرأة .9

 .يستكشف معىن الكلمة اجلديدة يف النص
وديكن تكليف الطالب يف ادلستوبات , البحث يف القاموس .10

 .ادلتوسطة وادلتقدمة بالبحث يف القواميس العربية
خر أسلوب ديكن ان يلجأ إليو ادلعلم آوىذا , الرتمجة إىل لغة وسطة

لتوضيع معىن الكلمة بشرط أن يكرر التلميذ الكلمة األجنبية حّت 
 39.على ادلعلم األيتعجل يف ىذا األمر, رسخت يف ذىنو

أسس إختيار المفردات . 8

: ىناك رلموعة من األسس ديكن اجيازىا فيما يلي 
 (Frecuency)التواتر  .1

مادامت متفقة معها يف , تفضل الكلمة شائعة االستخدام على غًنىا
 ".الصمصام"لتوضيع معىن كلمة , كلمة السيف: مثل , ادلعىن
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 (Range)التوزع أوادلدى .2
تفضل الكلمة اليت تستخدم يف اكثر من بلد عريب على تلك اليت توجد 

معجم الرصيد اللغوى ", يف بلد واحد ومن ادلصادر اليت نقيد يف ىذا
 (.ISESCO)أعده ادلنظمة العربية والثقافة والعلوم " للطفل العريب

 (Availability)               ادلتاحة .3
واليت , تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد حيدىا حٌن يطلبها

 .تؤدى لو معىن زلدد
 ( Familiarity)األلفة .4

تفضل الكلمة ادلألوفة عند األفرد على الكلمة ادلهجورة نادرة 
 ".مشس وذكاء: مثال . االستعمال

 (Coverage)الشمول  .5
تفضل الكلمة اليت تغطى عدة رلاالت يف وقت واحد على تلك اليت 

" منزل"أفضل من كلمة " بيت"كلمة : الزبدم إال حباالت زلدودة مثل 
بيت , بيتنا: مثالو . تغطى عددا أكرب من اجملاالت" بيت"ألن كلمة 

 .وغًنىا, بيت القصيد, بيت العنكبوت (البوصلة)بيت األبرة , اهلل
 األمهية .6

تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند التلميذ على تلك الكلمة 
 .العامة اليت قد الحيتاجها او حيتاجها قليال

بدال " ىاتف"كلمة : مثال , العربية تفصل الكلمة العربية على غًنىا
ىل أو آلواحلاسوب ا" الراديو"بدال من " ادلذياع"وكلمة " التلفون"من 

, وإن مل توجد كلمة عربية" الكومبيوتر"احلاسوب أو الرتاب بدال من 
وإذا كانت الكلمة ألجنبية المقابل , مثل التلفاز على التلفزيون, فادلعربة

 .مثل فيديو, فإهنا تكتب باحلرف العريب, ذلا يف العربية
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وسائل تعليم المفردات . 9

هتتم باختيار ادلفردات للتعبًن عن معىن , يف ترسل الرسائل اللغة
كثًن من ادلفهوم ادلفردات ان ترسل من اللغة اليت مستخدمة . ادلطلوب

, يف تعليم ادلفردات ان يكون قادرا عن ادلعىن الكلمات. فيها بفهم جيد
كجزء . باإلضافة إىل قادرا على استخدامها يف السياق وادلكان الصحيح

. تنقسم ادلفردات إىل إتقان نشطة منتجة وتقبال السليب, من قادرة اللغة
ىناك اخلطوة اليت جيب ان هتتم يف عناصر ,  يف تعليم ادلفردات للطالب

قاال عبد اهلل وامساعيل صىّن ينبغي اّن تعليم , يف ىذه احلالة. تعليم النجاح
: ادلفردات باخلطوات التالية 

اذا كان ادلدرسٌن , مثال. تدريسها (ادلفردات  )بطريقة مباشرة يف الكائن  .1
تعليم ادلفردات ان تكون مراجعا يف بيئة الفصل فلذالك أشار ادلعلم كائن 

ولكن مشًنا مباشرة إىل , ادلعلمٌن ليس لديهم لرتمجة كلمتها" سبورة"
 .الكائنات اليت تشًنىا

ادلعلمٌن ترغب : مثال . (ادلفردات)بطريقة تقدًن تدريس الكائنات مصغرة  .2
 .وادلعلم ىو تقدًن منوذج مصغر من البيت, يف توفًن ادلفردات بيت اجلميلة

عندما يريد ادلعلم : مثال . عن طريقة تقدًن صورة من ادلفردات لتدريسو .3
 .مث ادلعلم أشار صورا للمفرداتو, لتعليم ادلفردات عن بقرة أوشاة

مث , (من الفعل)إلقاء ادلعلم ادلفردات : مثال . سبثيل الدور الذي تسليمها .4
يسًن ادلعلم يف , "ديشي"مثل ادلفردات , ادلعلم ان يعمل بال اللغة األم

 .وسط الصف
إذا كان ادلعلم يريد لتعليم . بطريقة إدخال ادلفردات اليت تدرس يف اجلملة .5

مث جيب تعبًنه يف اجلملة من الفصل مجيل ونظيف أو , "مجيل"ادلفردات 
 .الترتجم إىل اللغة األصلية, "أمحد تلميذ مجيل
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" فصل"إذا كان يعطي ادلعلم , مثال" الرتادف"بطريقة توفًن ما يعادل كلمة  .6
 ".صف"مث ادلعلم جيب أن تعطي 

و " كبًن"إذا كان ادلعلم يريد نطق ادلفردات , مثال " ادلضاد"بطريقة توفًن  .7
 ".كبًن"ادلعلم جيب أن تعطى 

مث " ادلسجد"يعطي ادلعلم : مثال . بطريقة  توفًن تعريفات للمفردات معينة .8
 40.من مكان للصالة واإلعتكاف"ادلعلم يكفي أن تعطي 

 

مشكالت تعليم المفردات .  (ج)
 مشكالت تعليم المفردات .أ

ولذالك يف تعليم اللغة , اللغة العربة يف اإلندونسي ىي من اللغة األجنبية
عن ادلخارج احلروف وادلفردات والرتكيب . العربية طبعا وجد من ادلشكالت

  41.والكتابة وغًنىا (علم النحو)
العامل اليت مستفادة للطالب ومعلم اللغة العربية يف إندونيسيا ىي 

ن كثًن من الكلمات العربية وادلصطلحات اليت تدخل يف آلحّّت ا. ادلفردات
أكثر من الكلمات , يف احلقيقة. مفردات اللغة اإلندونيسية أو ادلنطقة

فمن األسهل  (اللغة األم)العربية اليت أصبحت اخلزانة اإلندونيسية اللغة 
باإلضافة إىل ادلنافع او . والتحق يف ذكرى الشحص, لبناء ادلفردات اوالفهم

. نقال وانتصاص الكلمات من لغة األجنبية إىل ادلتعلم يسبب ضرار بكثًن
: ديكن أن نذكر بعض ما يلي

                                                 
40

 .Media Pengajaran Bahasa Arab   ,48-45,عبد الوىاب راشدي 

41
 62(, 2009, مهنيوري: باندوع) , Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,أمحد إزان 
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شلا , ان تكون زحوال ادلعىن اليت إدخاذلا يف ادلفردات اإلندونيسية .1
يف . من كلمة قصيدة" كصيدة"مثال , يعين تغيًن باللغة األصلية

" قفية"رلموعة من القصائد اليت ذلا وزن " كاصدة", اللغة العربية
 .تغيًن إىل األغناء أو العامية" كاصدة"يف اللغة اإلندونيسية 

من " بركة"مثال . تغًّن لفظو من صوت األصلي ولكن معنو ثابتا .2
 ".خرب"من كلمة " كرب"وكلمة " براكة"كلمة 

". كلمة"عربيتها " كلمة"لفظو ثابتا ولكن قد غًن معناىا مثال  .3
يف حٌن اللغة , "العدد"دبعىن " كلمة"باللغة اإلندونيسية يعرف 

  42".عبارة"العربية تعرف بأهنا 

: مشكالت تعليم ادلفردات عند أمحد فوأد أفاندي 
 تعليم ادلفردات التقف وحدىا .1

, انشاء, استماع, ادلفردات اليعلم بذاهتا ولكن تتعلق التدريس مطلعة
. وزلدثة

 ربديد ادلعىن .2
ىذه من ادلشكالت لطالب اللغة . كلمة واحدة عندىا كثًن من ادلعىن

أحسن من ادلدرس يعّلم الذي , دلبتدئ, يف ىذه الوصيلة. األجنبية
لطبقة . لكى ال يتكثرت اإلىتمام والذكر الطالب, مطابقا بالسياق فقط

شرح ادلعىن يستطيع بنموة لكى الطالب ذلا معرفة وسيعة عن , األعلى
 .ادلعىن الكلمة

 ادلفردات يف السياق .3
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كثًن من ادلرتادفات صعوبة  مل يفهم مطابقا بدون يعرف إستخدامها 
البد يعّلم ىذه ادلفردات بالسياق لكى يسهل الطالب يف . يف اجلملة

 .الفهم الكلمة الصعبة
 الرتمجة يف التعليم ادلفردات .4

يعّلم معىن الكلمة بالطريقة يرتمجة إىل اللغة األّم ىي من أسهل من 
نقصان بداىة : وىم , ولكن ذلا عدد من الضعف, الطرائق

(spontanitas )نقصان الطالب يف , الطالب حٌن إستخدامها يف العبارة
والمجيع من ادلرتادفات اللغة األجنبية عندىا مرادف مطابق باللغة , ذكرىا

إالّ , ولذالك طريقة الرتمجة ىي طريقة أخًنا يف تعليم ادلفردات. األمّ 
 .لكلمة اليت صعبة يبلغو بالتمثيل

 من طبقة الصعوبة .5
من حيث , ان مفردات اللغة العربية لطالب إندونيسيا إىل ثالثة قسما

: صعوبتها 
: مثل , ألن ىناك تشابو يف العبارة اإلندونيسية, عبارة سهولة (1

 .علماء, كتاب, رمحة, كرسي
, كانت العبارة غًن الصعب من عدم تشابو يف اللغة اإلندونيسية (2

 .ذىب, سوق, مدينة: مثال 
: مثال , وذلك بسبب شكلو والنطق بو, وكانت العبارة الصعبة (3

 , استبق
 43. تدىور, استوىل
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الدرجة الصعوبة . ب

يفهم , ولذالك. الكلمة أن ديلك الّدرجة الصعوبة سلتلفة, لطالب
ولكن , ادلدرس عوامل يأثر وجود تأثًن إىل الطالب أن الكلمة سهولة

: العوامل كما يلي. الكلمة أخرى صعوبة
 عدد مقطع ىجائيّ  .1

إذا كان ادلقطع ىجائي . مث تزيد الّدرجة الصعوبة, أطوال الكلمة
الصعوبة . سواء كانت الطريقة نطقها, فطبعا عدد حرفها أكثر, يزيد

أصعب من " مستشفى"الكلمة . (إمالء)ظهًنة يف النطق أو الكتابة 
أصعب من الكلمة " اضطرب"سواء كذالك كلمة ". مشفى"الكلمة 

 ".ضرب"
 الّدرجة ذبريد ادلعىن  .2

أحيانا أصعب من الكلمة يدل على , الكلمة يدل على معىن ذبريد
الكلمة . مدرس صعبة لتبٌّن وطالب صعبة ليفهم: معنها . معىن حقيق

" سعد"والكلمة , "سيارة"فطبعا أصعب لتبٌّن من الكلمة " سعادة"
 ".مشى"أصعب من الكلمة 

 الشبو حرف والنطق .3
وسواء . اسهل طبقة الكلمة, ارتفع الّدرجة شبو احلرف والنطق

إلّن يف الكلمة ". كتاب"أصعب من الكلمة " دبثوا" كلمة . بالعكس
. ويف الكامة الثاين كل حرف تنطق, األوىل يوجد ألف تكتب والتنطق

ألّن يف الكلمة األوىل , "الولد"أصعب من الكلمة " الرجل"ويف الكلمة 
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كأّن ما يف ل )ىا ويذخل إىل صوت ر -توجد ال تعريف اليت التنطق ل
 .ويف الكلمة الثاين كل حرف تقرأ أو تنطق كما تكتب, (

 (النطق)الطبيعة الصوت  .4
. الكلمات ديلك نطق إجنيب للطالب ألن اليعرفون يف اللغة األوىل

األصوات : األصوات الصعوبة واليعرفون للطالب غًن عربية كما يلي 
" س", "ط"سوي ب " ص"حّت , ظ, ض, ط, ص: مثل , ادلفّخمة

ىم يوجد ". ذ"سوي ب " ظ"و , "د"سوي ب " ت", "ض"سوي ب 
خ احيانا , ع, ح, الصعوبة على النطق الكلمات اليت وجد الصوت خ

الكلمات وجد , فطبعا. و ع سوي ب ء, غ سوي ب ه, سوي ب ح
من , الصعوبة من جهات. األصوات الصعوبة يشعر أصعب للطالب

, "خليل"إذا مدرس يقول الكلمة . و كتابة, النطق, الفهم جيدا, السماع
ىذه يدل أّن الطالب اليفهمون ". غليل"أكثر الطالب يسمعون الكلمة 

مناسبة دبا يسمعون " غليل"أو عًن تام مساع حّت الطالب سيكتبون 
 . وسواء كانت بينطقون

 البحوث الثابقة. (ب)
 :أخذت الباحثة عن البحوث السابقة

مشكالت : " ، ربت ادلوضوع2014كما كتبتها عزيز استقامة يف السنة 
بادلدرسة الثّانوية اإلسالمية  (أ)تدريس ادلفردات والقواعد لطالب الّصف الثّامن 

". 2014-2013كاليسات بنكال فونوروغو السنة الّدراسية" اإلصالح"
وأّما ادلسألة ىي . دبعىن ادلسألة" شكل"خلفية البحث يعين ادلشكلة من كلمة 

وادلشكلة ىي التماثل بٌن الظهور , العائقة أو ادلشكلة اليت ذبب على حّلها
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ادلشكالت ادلوجهة يف التدريس . واحملتاج احلسن لكى حيصل النتائج األقصى
دبعرفة ادلشكالت . اللغة من ناحّية اللغوية وغًن اللغوية كادلفردات والقواعد

التدريس يستطيع ادلدّرس أن حيّل مشكالتو ويرجي أن يكون سليما يف تدريسو 
 . يف ادلستقبلة

كيف مشكالت تدريس ادلفردات وطرق حّلها لطالب  (1:  أسئلة البحث 
كاليسات بنكال " اإلصالح"بادلدرسة الثّانوية اإلسالمية  (أ)الّصف الثّامن 

كيف مشكالت القواعد  (2 ؟ 2014-2013فونوروغو السنة الّدراسة
" اإلصالح"بادلدرسة الثّانوية اإلسالمية  (أ)وطرق حّلها لطالب الّصف الثّامن 

.   ؟2014-2013كاليسات بنكال فونوروغو السنة الّدراسة
استخدمت الباحثة أسلوب مجع . وىذا البحث نوع من الدراسة النوعّية

.  البيانات بطريقة الوثيقية وادلقابلة وادلالحظة
أماّ ادلشكالت يعىن نقصان الوسائل : ونتائج البحث من ىذا البحث

الّتعلمّية واختالف معيار الكفاءة ضلو الّطالب ورغب الّطالب عن الّدرس 
وضعيف يف حفظ ادلفردات وإحتكاك ادلعىن والّلفظ ثابت ولكن ادلعىن متغًّن 

واّما طرق حّل ادلشكالت بإعطاء التشجيع إىل . وعدم وجود البيئة ادلعضودة
. الطالب وإتباء أساليب التدريس ادلوجود وإقامة التقوًن

: ربت ادلوضوع , 2012 و كما كتبتها رويل ألفية الكوستيان يف السنة 
مشكالت اللغة العربية لطالب الصف الثامن بادلدرسة الثانوية اإلسالمية " 
-2011فوجاع كرادنان دولوفو ماديون العام الدراسي " مفتاح العلوم"

, خلفية البحث ىذا البحث يعين اللغة العربية ىي من اللغة األجنبية". 2012
الرتمجة من اللغة . ويف تعّلم اللغة العربية فطبعا الديكن ترك عن النشاط الرتمجة

. العربية أىل اللغة اإلندونيسية أو الرتمجة من اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربية
ال ديكن من ادلرتجم يرتجم النص , ويف النشاط الرتمجة ربتاج توىل عن ادلفردات
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نقصان , واحلقيقة يف ادليدان. (اللغة العربية)دون يتوىل كثًنا من اللغات األجنبية 
زلما ادلفردات كتب يف الكتاب أو ادلفردات , الطالب يف الضيط عن ادلفردات

ولذالك مشكلة أثّرت الطالب يف الرتمجة النص العريب . اليت أعطى ادلدرس
.  ونتيجة الرتمجة مل يطابق مع معىن الكلمة اليت ما يريد

ادلشكالت ادلوّجهة أّما خلفية البحث استخدمت الباحثة  ىذا البحث يعىن 
حيدث ىذا ألن يف تعليم . ضلو الّطالب يف تدريس الّلغة العربية منها ادلفردات

اإلشتقاق من الفعل , تغًن يف نربة, ادلفردات يشتمل مواضع معقدة اليت تتغًن
الشخص القدرة . وادلفرد وتثنية ومجع وتأنيث وتذكر ومعىن معجمى والوظيفية

. على فهم الكفاءة اللغوية األربعة يتعلق كبًنا على التمكن ادلفردات اليت شللوكة
 مع ذالك أن يكون إتقان اللغة غًن كفاية فقط من خالل زبفيظ مفردات كثًنة

, وعند غرض البيانات. ىذا البحث حبث ميدان يتصف علة البحث الكيفى
وعند . تأخد الباحثة الطريقة العلمّية كطريقة ادلقابلة وادلالحظة والوثائق ادلكتوبة

تأخد الباحثة أسلوب ربليل البيانات ىي ربليل الوصفي كيفي , ربليل البيانات
زبفيض : كما يلي, ( Miles dan Huberman)على طراز ميلس و ىيربمان 

وتسمى بطراز , البيانات و عرض البيانات واستنتاج البيانات
( Interactive Model)الفعال

ما مشكالت تعليم ادلفردات وطريقة حّلها لطاّلب  (1: أسئلة البحث 
فوجاع كرادنان دولوفو " مفتاح العلوم"الصف الثامن بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

ما مشكالت تعليم ادلفردات  (2؟ 2012-2011ماديون العام الدراسي 
" مفتاح العلوم"وطريقة حّلها لطالب الصف الثامن بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

ونتائج البحث من . ؟2012-2011كرادنان دولوفو ماديون العام الدراسي 
أّما ادلشكالت يف ربديد ادلعىن وادلفردات يف السياق والرتمجة يف : ىذه البحث 
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إالّ الطريقة حّل , اّما الطريقة حّلها فهي مناسبة بالنظرية. تعليم ادلفردات
 .ادلشكلة الثالثة

 واختالف ىذا البحث بالبحث العلمي السابق، األول يبحث عن طرق 
بادلدرسة  (أ)مشكالت تدريس ادلفردات والقواعد لطالب الّصف الثّامن 

كاليسات بنكال فونوروغو السنة الّدراسية " اإلصالح"الثّانوية اإلسالمية 
 والثاين يبحث عن طرق مشكالت تعليم ادلفردات و الرتمجة,2013-2014

فوجاع " مفتاح العلوم"لطالب الصف الثامن بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
و ىذا البحث .2012-2011كرادنان دولوفو ماديون العام الدراسي 

 تعليم ادلفردات وطرق حّلها و ادلدّرس يف  مشكالتالعلمي أحبث عن 
 . مشكالت الطالب يف تعّلم ادلفردات وطريقة حّلها

 
 


