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 امللخص

يف معهد أوىل " صباح اللغة" شاطنتعليم املفردات يف . ٢٠٢٠. يوسي أوكتافيا، إيرما

 احلكومية فونوروكو العام الدراسي األبصار �جلامعة اإلسالمية

كلّية الرتبية قسم اللغة العربّية يف اجلامعة .البحث العلمي. ٢٠١٩/٢٠٢٠

  .اإلسالمية احلكومية فونوروكو

  

   صباح اللغة شاطن ،تعليم املفردات :الكلمات األساسية 

مهارة اللغة العربية األساسية واحدة من الكفاءات املهمة اليت جيب أن 

 معهد. إسالميةكمؤسسة تعليمية احلكومية فونوروكو   ميتلكها طالب اجلامعة اإلسالمية

 رعاية حتت املؤسسات من أويل األبصار �جلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو واحدة

هو أحد الربامج  اللغة نشاط صباح. اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو مؤسسة

 م املفردات والذي يشارك فيه بعض طالب اجلامعة اإلسالميةياملدرسية على شكل تعل

يهدف هذا النشاط إىل تزويد الطالب . احلكومية فونوروكو من املستوى األول والثاين

  .مبهارات اللغة العربية األساسية

املفردات يف نشاط صباح  ملعرفة عملية تعيلم) ١( :اهلدف من هذا البحث هو

 احلكومية فونوروكو العام الدراسي يف معهد أوىل األبصار �جلامعة اإلسالميةاللغة 

معهد  يفاملفردات يف نشاط صباح اللغة  ملعرفة مشكالت تعليم) ٢. (٢٠١٩/٢٠٢٠

 ٢٠٢٠ /٢٠١٩ احلكومية فونوروكو العام الدراسي أوىل األبصار �جلامعة اإلسالمية

  .وحلها

 و املنهج) Penelitian Kualitatif(هذا البحث العلمى على سبيل البحث النوعى 

البيا�ت �خذ الباحثة الطريقة املقابلة و املالحظة و  يف مجيع .حالة دراسة هو املستخدم

 البيا�ت حتليل مناذج هذا البحث يف البيا�ت حتليل تقنيات استخدمتو  .الوثيقية
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املثل حتفيض البيا�ت و عرض البيا�ت  .)Miles & Huberman( وهوبرمان ملايلز النوعية

  .و اإلستنتاج

يف معهد تعليم املفردات يف نشاط صباح اللغة  )١(: فهو نتائج البحث أما و

 ٢٠١٩/٢٠٢٠ احلكومية فونوروكو العام الدراسي أوىل األبصار �جلامعة اإلسالمية

 يف تعليم املفردات يف نشاط صباح اللغة املعلمون .أ هويتكون من ستة عناصر التعليم و 

و  احلكومية فونوروكو ميةمعهد أوىل األبصار �جلامعة اإلسال املشرفون واملشرفات يف هم

 ١احلكومية فونوروكو من املستوى  اجلامعة اإلسالمية هم طالب يف هذا التعليمطالب ال

أهداف تعليم املفردات يف هذا النشاط هو تقدمي اللغة . ب من األقسام املختلفة ٢و 

 القواعد وأمثلة العربية الكتابة مواد التعليم هي قواعد .ج. العربية للطالب مواد التعليم

يف هذا النشاط  تعليم املفرداتاستخدم املعلمون يف  .د. املتعلقة والتمارين واملفردات

 وتكرار القراءات وتقليد واالستماع استخدام الوسائل التعليميةاألغاين و : الطرق اآلتية

 القاموس وترتيب يف املعىن عن املفردات والبحث وختمينات وكتابتها وتقدمي القراءات

 يف هذا النشاط هي سبورة دوات التعليمأ. ه. املعىن وإجياد احلركات وإعطاء فاحلرو 

صباح  لنشاط التقييمات إجراء يتم .و. احمليطة واألشياء وكتاب مدرسي وعالمات صغرية

التقييمات أسبوعية عند كل  إجراء االمتحان و يتم مع دراسي فصل كل �اية يف اللغة

. أ: يف نشاط صباح اللغة هي املفردات تعليم يف حتدث اليت املشكالت) ب( .معلم

 بعض استخدام. ج. الوقت عدم انضباط بعض املعلمني يف �ديب. ب. ضيق الوقت

 ليس لدي الطالب كتاب مدرسي. د. جاذبية أقل أساليب املعلمني
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  الباب األول

  املقدمة

  

  خلفية البحث ﴾أ  ﴿

 احلياة يف مهم دور اهل اليت العاملي ا�تمع حياة من مهم جزء هي اللغة  

 كتاب يف جين بن عثمان الفتح أبو يقول املصطلحات، يف ١.االجتماعية

 هي اللغة إن يوهشت تري أجوس نقله الذي" العربية اللغو�ت يف مقدمة"

٢.هدفها عن للتعبري دولة كل تتحدثها اليت األصوات
 أن هذا من يفهم أن ميكن 

 ةيالوظيف عنصروال الطبيعي العنصر هي رئيسية عناصر ثالثة من تتكون اللغة

 جمتمع كل قبل من املستخدم صرلعناو  األفكار نقل عن التعبري يف االجتماعية

 بني بشعبية حتظى ميزات على اللغة حتتوي أخرى �حية و يف .للغة كمالك

  ٣.تهمحاج عن للتعبري الدول و البشر

 تطوير يف كبري دور إسبانيا فلها بعد دولية لغة العربية اللغة أصبحت

 واألمم العرب بني الفعال التواصل إىل هذا يشري. احلديثة والتكنولوجيا العلوم

 سهل العربية اللغة تعليم �ن هذا يعين ال ، ذلك ومع. العامل هذا يف املوجودة

 يتعلمون العرب إن يُقال. لغتهم تعليم األجانب مثل أنفسهم العرب للطالب

 .و غريمها �لنسبة إىل لغتهم  والفرنسية اإلجنليزية مثل بسهولة أجنبية لغات أحيا�ً 

                                                                 
١
 Bahasa Arab (Sejarah, Perkembangan, Keistimewaan, Dan  ال فطري نورسالم،ديوفري  

Urgensi Mempelajarinya) ،)٥، )٢٠١١، فريساجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو : فونوروكو.  

٢
اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو : فونوروكو ،Pengantar Linguistik Arab، أكوس تري جاهيو  

   .١، )٢٠١١، فريس

٣
  .٢ ،)٢٠١٤،راجاوايل قريس: جاكار�(، Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif، زهلانن  
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 يتقنه أن وجيب.  معىن لكل منها اليت منها كثرة املفردات. خمتلفة ألسباب هذا

  ٤.اللغة متعلمي

 وهي العربية اللغة هي واسع نطاق على دراستها تتم اليت اللغات بني من

 يرعى. لوحي مقدمة لتكون اللغات ماليني بني من هللا اختارها اليت الوحيدة اللغة

 يف لغات جيدوها مامل فيها وهم وجدوا اللغة �ذه الناس قلوب يف هللا احلب

٥.أخرى
 تعمل أ�ا هو العامل يف أخرى لغات بني من العربية للغة اخلاص املوقع 

 كتاب يف جاء السبب هلذا. األخرى والكتب واحلديث القرآن لغة بوصفها

عن ابن عباس  املناوي رواه املسلم تكوين يف الصغري اجلامع سياره القدر فياض

  ٦قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 يف للغاية مهًما دورًا العربية �للغة املعرفة فيه تلعب الذي املكان هو هذا

 والطالب األشخاص عقول إىل نقلها يتم حىت الدينية التعليم من املزيد فهم

 يف السابق األدب كلية عميد كشف. األمهية �لغ أمرًا ينتقدون الذين العاديني

 الدينية الكليات أن ،Ujung Pandangاجلامعة اإلسالمية احلكومية عالء الدين 

 يتقنون الذين األشخاص تعليم جًدا السهل من. عقالنية غري �لعربية �تم ال اليت

 السلسة للمهمة العربية اللغة فائدة إن .الدينية املعرفة فروع مجيع يف العربية اللغة

 يف استخدامها إىل �إلضافة للغاية واضحة وتعليمه الدين تدريس يف املتمثلة

                                                                 
٤
  .١٠٩- ١٠٨، نفس املرجع  

٥
 Bahasa Arab (Sejarah, Perkembangan, Keistimewaan, Dan  ال فطري نورسالم،ديوفري 

Urgensi )Mempelajarinya ،٥٠.  
٦
، فوستاكا فالجار: يوكيا كر�(، Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya، أرشاد أزهار  

٧، )٢٠٠٣.  
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 العربية اللغة يضع هذا ٧.الواسع �ملعىن الدويل والتواصل العلم وتعميق تطوير

  ٨.واألدب والثقافة واحلضارة والفكر العلوم لعامل كمفتاح

 من أنه العربية اللغة يتقن الذي الشخص سيجد ، أخرى �حية من

 أعضاء إىل ماسة حاجة يف واجلامعات املدارس ألن وظيفة على احلصول السهل

 يف ويستثمر شركة يفتح كان إذا وكذلك العربية �للغة مؤهلني تدريس هيئة

 سهولة على احلصول املثال فسوف سبيل على البرتول جمال يف األوسط الشرق

  ٩.الطرفني بني السلس التعاون وتسهيل العرب مع التفاعل يف

 أجنبية لغة اكتساب ألن التعليم إىل حاجة هناك العربية اللغة إلتقان

 يف) العربية( لغوية مهارات أربع هناك ١٠.التعليم طريق عن يكون اللغة ملتعلم

 االستماع مهارات إتقا�ا وهي الطالب على العربية جيب اللغة تعليم تطوير

 املهارات إىل �إلضافة. الكتابة ومهارات القراءة ومهارات الكالم ومهارات

 من إتقا�ا عن أمهية تقل ال لغوية عناصر أيًضا هناك أعاله املذكورة األربع اللغوية

. النحوية) ٣املفردات ) ٢ صوتًيا) ١: ذلك يف مبا) العربية( اللغة متعلم كل قبل

 على قادرًا يكون أن يريد متعلم لكل أساسي شرط هي للغة الثالثة العناصر هذه

 القدرة وتطوير تطبيق على قادراً  يكون أن وهو العربية، اللغة تعليم هدف حتقيق

١١.وسلبية نشط بشكل اللغة استخدام على
 تعادل الشخص لدى اللغة إجادة 

 العربية �للغة التواصل كان كلما ، املفردات إتقان زاد كلما. للمفردات إتقانه

                                                                 
٧
 .١٠-٩، نفس املرجع  

٨
 Bahasa Arab (Sejarah, Perkembangan, Keistimewaan, Dan  ال فطري نورسالم،ديوفري  

Urgensi )Mempelajarinya ،٥٠. 
٩
 .٨٠، نفس املرجع  

١٠
  .١٥٦، Pengantar Linguistik Arab، أكوس تري جاهيو  

١١
 Penguasaan Mufrādat Dan Qawā’id Sebagai Upaya Meningkatkan، األحيار خري  

Keterampilan Menulis Bahasa Arab.  Al Mahāra: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab ،ديسمرب ٤، ٢ ،

٢٥٩، ٢٠١٨ .   
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 سيجعل حداثة األكثر املفردات إتقان فإن ، ذلك من العكس وعلى. أسهل

١٢.العربية �للغة التواصل يف �لنقص يشعرون الطالب
 خزانة �ن افرتاض هناك 

 اللغة إتقان يف كبري بشكل العربية اللغة متعلمي ستساعد الكافية املفردات

 �ساليب املفردات تعليم يتم أن جيب السبب هلذا. األربع اللغوية الكفاءة خاصة

 إضافة خالل من العربية اللغة تعليم تسهيل يف املساعدة أجل من جيدة وتقنيات

 تعليم أساس إن جملته يف سليمان الدين جالل حممود قال ١٣.للمفردات خزائنهم

  ١٤.واألصوات الرموز معرفة هو املفردات

 من أويل األبصار �جلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو واحدة معهد

طال�ا و . اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو مؤسسة رعاية حتت املؤسسات

 املعروف أو فونوروكووطالبات اجلامعة اإلسالمية احلكومية  طالب هم طالبا�ا

�جلامعة اإلسالمية احلكومية  األبصار أول معهد إنشاء مت. mahasantri �سم

 قراءة على القدرة تطوير يف الطالب تدريب لتحسني ووسيلة كمنتدى فونوروكو

 مت اليت العربية اللغة تطوير أنشطة تشمل. واإلسالمية العربية واملواد الكرمي القرآن

 نشاط �جلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو األبصار أول معهد يف تنفيذها

 املقدمة املفردات تعليم على يؤكد لغوي نشاط هي صباح اللغة ."صباح اللغة"

   .اليومية احلياة يف غالًبا يستخدمو�ا اليت للطالب

 هي واحد من األنشطة اإللزامية اليت جيب أن يتبعها الطالب صباح اللغة

لدعم املهارات اللغوية ، حبيث ال يتمكن الطالب فقط من إتقان جماالت العلوم 
                                                                 

١٢
 Peningkatan Penguasaan Mufradat Melalui Pengajian Kitab Pada Mahasiswa، خمرت إهلام  

Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar .Al-Maraji’ : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab، أكتوبر، ٢، ٢ 

٢٣، ٢٠١٨.  

١٣
 Penerapan Metode Bernyanyi Dalam Pembelajaran Mufradat .Jurnal، قمرالدين أمحد  

Tawadhu، ٢٧٤، ٢٠١٧ أكتوبر، ٢، ١.  

١٤
، ٢،٢، Journal of Research in Educational Sciences. (IJRES)، سليمان حممود جلل الدين  

   .٩٠، ٢٠١٩ مارس
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وفًقا لتخصصا�م ، ولكن ميكنهم أيًضا إتقان جمموعة متنوعة من اللغات وخاصة 

هذا النشاط يساعد الطالب على معرفة استخدام اللغة العربية يف . اللغة العربية

 أن الطالب ذكرت إحدى بييت نور يفةخف مع مقابلة على بناءً  .احلياة اليومية

هي تكتسب خربة قيمة ومعرفة جديدة عندما تسكن يف هذا املعهد و منهم لقد 

. من نشاط صباح اللغة اليت يتم تنفيذها يف الصباح بعد صالة الصبح  حصلت

  ١٥.هذا النشاط ساعدها يف فهم مفهوم اللغة العربية

رئيسة املعهد أن الطالب يشعرون �لسعادة �ذا النشاط ،  تكما قال

مثل  أل�ا وسيلة لز�دة آفاقهم وحتديث عقوهلم �ساليب التعليم املختلفة كل يوم

و أحيا� متشي الطالب حول   .�للغة العربية و ألعاب التخمني  العريب الغناء

  ١٦.املعهد و هم جيدون املفردات اجلديدة و حيفظو�ا

املفردات يف نشاط صباح اللغة يف العام الدراسي املاضي مل  تعليم

ستخدم الكتب املدرسية و لكن يستخدم مصدر التعليم منهج الدراسة الذي ي

 كتاب إىل تنفيذه النشاط يف هذا يشريولكن اآلن  . قّرره قسم  تعليمية املعهد

 استخدام أصبح. سوبريينيبو  ألباء احلسىنألفه نصر هللا و  "اليومية املفردات"

 من والتعليم التعليم عملية تتكون الواقع يف ألنه للغاية مهًما التعليم يف الكتب

  ١٧.املدرسية والكتب والطالب املعلمني

                                                                 
١٥

يف  احلكومية فونوروكو أوىل األبصار �جلامعة اإلسالمية، طالبة املعهد بييت نور نتائج املقابلة مع خفيفة  

  ٢٠٢٠يناير  ١٠
١٦

يف  احلكومية فونوروكو أوىل األبصار �جلامعة اإلسالميةألف نور أولياء، رئيسة املعهد نتائج املقابلة مع   

  ٢٠٢٠يناير  ١٠

١٧
 Dirâsah Tahlîliyyah Taqwîmiyyah ‘An Al-Mufradât، فريهارتيين، و نور حسنةيوغيا  ،بوسكا وحيدي 

Fî Kitâb Manân Al-Azîz .Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban،٢، ٥ ،

   .٣٥٩، ٢٠١٨ديسمرب 
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م املفردات يتعل يف والبحث مبناقشة الباحثة �تم اخللفية هذه إىل استناًدا

احلكومية  يف معهد أوىل األبصار �جلامعة اإلسالمية" صباح اللغة"يف نشاط 

 فونوروكو

  

  البحثحتديد  ﴾ب﴿

يف  املفردات ميتعل عملية" على الباحثة ركزت السابقة اخللفية إىل استناًدا  

احلكومية فونوروكو  يف معهد أوىل األبصار �جلامعة اإلسالميةنشاط صباح اللغة 

  ."٢٠١٩/٢٠٢٠ العام الدراسي

  

  سئلة البحثأ ﴾ج﴿

يف معهد أوىل األبصار �جلامعة كيف تعليم املفردات يف نشاط صباح اللغة  .١

 ؟٢٠١٩/٢٠٢٠ احلكومية فونوروكو العام الدراسي اإلسالمية

معهد أوىل األبصار  يفيف نشاط صباح اللغة  املفردات ميتعل مشكالت ما .٢

 ٢٠٢٠ /٢٠١٩ العام الدراسي احلكومية فونوروكو �جلامعة اإلسالمية

 وحلها؟

 

  البحث أهداف ﴾د  ﴿

يف معهد أوىل األبصار املفردات يف نشاط صباح اللغة  لميتععملية ملعرفة  .١

 .٢٠١٩/٢٠٢٠ احلكومية فونوروكو العام الدراسي �جلامعة اإلسالمية

معهد أوىل  يفيف نشاط صباح اللغة  املفردات ميتعل ملعرفة مشكالت .٢

 /٢٠١٩ العام الدراسي احلكومية فونوروكو األبصار �جلامعة اإلسالمية

 .وحلها ٢٠٢٠

 



٧ 

 

 
 

  فوائد البحث ﴾ه  ﴿

 ةالفوائد النظري .١

 ومعرفة �قبة نظرة يضيف أن ميكن علمًيا حبثًا البحث هذا يصبح أن  )أ 

 .العربية اللغة ميتعل يف خاصة

 خاصة ، العربية اللغة ميتعل ملشاكل حلول توفري يف مفيدة تكون أن  )ب 

 .املفردات ميبتعل يتعلق فيما

 العمليةالفوائد  .٢

 للباحث  )أ 

 .املفردات ميتعل يف والتفكري املعرفة إثراء

 للمؤسسات  )ب 

 اللغة ميتعل حتسني يف اتوضيحو  للفكر مادة البحث هذا يكون أن

  .املفردات ميتعل تطوير يف خاصة العربية

  

  كتابة تقرير البحث  تنظيم ﴾و  ﴿

  :كتابة هذا البحث ورتّبه على ما يلي  الباحثة تنظم  

حتديد  خلفية البحث،هذا الباب حيتوى على . املقّدمة:   الباب األّول

 و البحث، فوائد البحث، أهدافأسئلة البحث،  ،البحث

  .تنظيم كتاب تقرير البحث

  دراسة النظريةو  مراجعة املكتبة على بابحيتوي هذا ال:   الباب الثاين

�ج البحث و  :و هو البحث منهج على هذا الباب حيتوي:   الباب الثالث

، مصادر البيا�ت حضور الباحثة، مكان البحث،نوعه، 

صاحة ، فحتليل البيا�ت ريقة، طبيا�تأساليب مجع ال

  .خطوات البحث والبيا�ت، 



٨ 

 

 
 

اليت ترتكب  نوعىلبحث اليتكون من عرض البيا�ت العامة :   الباب الرّابع

 �جلامعة اإلسالمية" أوىل األبصار "من حال العام ملعهد 

تطبيق و عرض البيا�ت اخلاصة حيتوي على احلكومية فونوروكو 

يف نشاط  شكالت، امليف نشاط صباح اللغة  تعليم املفردات

احلكومية  معهد أوىل األبصار �جلامعة اإلسالمية يفصباح اللغة 

  و حلها ٢٠٢٠ /٢٠١٩ فونوروكو العام الدراسي

يف نشاط صباح  املفرداتتطبيق تعليم حتليل البيا�ت عن :   الباب اخلامس

معهد أوىل األبصار  يفيف نشاط صباح اللغة  شكالت، املاللغة 

 /٢٠١٩ احلكومية فونوروكو العام الدراسي �جلامعة اإلسالمية

  و حلها ٢٠٢٠

 البحث و اإلقرتاحات فيه اخلالصة من هذا, اإلختتام:   السادس

.لإلصالح بعده



 

    ٩ 

 

  الباب الثاين 

و البحوث السابقة اإلطار النظرى  

 

البحوث السابقة ﴾أ  ﴿  

  :يلي كما هي البحث �ذا الصلة ذات البحوث السابقة بعض

 Mada Ayu Sinung)كوسومانينجروم  سينونج أيو مادا رسالةأوًال، 

Kusumaningrum) العربية اللغة مفردات لتحسني املبذولة اجلهود" وضوعمب 

 يف املدرسة االبتدائية يف سبيل املتقني جنارينجان اخلامس الصف لطالب

١٨.جناوي كيدوجناالر
 اللغة مفردات تعليم إن) ١ :هو الرسالة هذه يف االستنتاج 

 يف املدرسة االبتدائية يف سبيل املتقني جنارينجان اخلامس الصف يف العربية

 األساليب استخدام خالل من جذاب بشكل تعبئتها يتمجناوي  كيدوجناالر

 بطاقة ومطابقة ،(role playing) األدوار لعب ذلك يف مبا املختلفة واالسرتاتيجيات

 تبذهلا اليت اجلهود) ٢ .التعليم أثناء الغناء ولعب ،(index card match) قائمة

املدرسة االبتدائية يف سبيل يف  املفردات العربية إتقان حتسني يف واملعلمني املدرسة

 الكتا�ت تعليق: هي املدرسة تبذهلا اليت اجلهود. للغاية متنوعة أيضا هي املتقني

 حفظ: مثل املعلمون به قام الذي أما التعود. والفصول اجلدران على العربية

 صباح كل القصرية الرسائل وقراءة ، األسبوعية املفردات وحفظ �لغناء املفردات

  الدرس بدء قبل

 وهو البحث هذا مع تشابه أوجه كوسومانينجروم سينونج أيو مادا لرسالة

 يركز فيما االختالف وقع. املفردات تعليم هو الرسالة تلك من أن كائن البحث

                                                                 
١٨

 Upaya Peningkatan Kosakata Bahasa Arab Bagi Siswa، كوسومانينجروم سينونج أيو مادا  

Kelas V MI Fie Sabilil Muttaqien Ngarengan Kedunggalar Ngawi, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 
Ponorogo, 2018)  
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هذا  يف الباحثة تركز بينما املفردات لتطوير املبذولة اجلهود على الرسالة البحث

  .يف نشاط صباح اللغة املفردات تعليم عملية تطبيق على البحث

 يف احلفظ طريقة مع املفردات تعليم" مبوضوع نور حليمة سيت �نياً، رسالة

 �نتول كرابيياك Q ا�مع املنور مبعهد العالية املهنية مسكن املدرسة

١٩.يوجياكار�
مسكن  يف الطالب لدى املفردات تعليم الرسالة هذه تناقش 

 �ستخدام يوجياكار� �نتول كرابيياك Q ا�مع املنور مبعهد العالية املهنية املدرسة

 تلك من البحث،  أن كائن البحث هذا مع هذه الرسالة تشابه .احلفظ طريقة

هذا  تناقش بينما. احلفظ طريقة هو الرسالة حمور لكن. املفردات تعليم هو الرسالة

األبصار معهد أوىل  يف نشاط صباح اللغلة يف املفردات تعليم تطبيق البحث

   احلكومية فونوروكو �جلامعة اإلسالمية

 مادة اللغة يف املفردات تعليم "  (Muliatul Muna) املىن مولية �لثًا، رسالة

 برياجاجي فجراجي منطقة ١ العلماء �ضة املعارف املدرسة االبتدائية يف العربية

 هذه يف االستنتاج ٢٠ ٢٠١٤/٢٠١٥ �نيوماس عام الدراسي منطقة سيلوجنوك

 العلماء �ضة املعارف املدرسة االبتدائية يف املفردات تعليم يعد) ١: هو الرسالة

 وجود من الرغم على جيًدا C و B و A الرابع الصف يف خاصة فجراجي ١

 العوامل من العديد هناك ولكن ، املواد توصيل يف معلم كل بني اختالف

 وكتب والتقنيات واالسرتاتيجيات األساليب استخدام ذلك يف مبا الداعمة

 على مساعدة قادرين يكونوا حىت اجليدة الوسائط واستخدام التعليم مصادر

 موقف هو األخر الداعم العامل) ٢ .تسليمه مت الذي املوضوع فهم الطالب يف

 أوجه هناك تزال ال ولكن .الدروس قبول يف واملتحمسني املستجيبني الطالب

                                                                 

 
١٩

 Pembelajaran Mufrodat Dengan Metode Menghafal diAsrama SMK  ،نور حليمة سيت  

Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Bantul Yogyakarta, (Skripsi, UIN Sunan 
Kalijaga, Yogyakarta, 2013)  

٢٠
 Pembelajaran Mufradat Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Di Mi Ma’arif، املىن مولية  

NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumastahun Pelajaran 2014/2015, (Skripsi, 
STAIN Purwokerto, Purwokerto, 2015)  
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 الطالب بعض وهناك ، املفردات حفظ عند بسرعة الطالب نسيان مثل قصور

 فعال دور وجود وعدم العربية �للغة والكتابة القراءة إتقان إىل يفتقرون الذين

 هو العقبات هذه على للتغلب احلل إن) ٣. املنزل يف الطالب إشراف يف لآل�ء

. واملنزل املدرسة يف العربية املفردات وحفظ والكتابة للقراءة املستمر التعليم حتسني

 وطرح والكتابة للقراءة صباح كل تدريبات املعلم يستخدم ، ذلك إىل �إلضافة

  .العربية �للغة األسئلة

 يف نوعي حبث هدف وهو البحث هذا مع تشابه أوجه املىن مولية لرسالة

 بينما االبتدائي التعليم إىل املفردات لكن رسالة مولية املىن �دف تعليم تطبيق

 اجلامعي وهو طالب معهد أويل األبصار املستوى إىل البحث هذا يهدف

  .احلكومية فونوروكو �جلامعة اإلسالمية

  

   اإلطار النظرى ﴾ب﴿

 التعليم و عناصره .١

 تعريف التعليم  .أ 

 هو ميالتعل" أن على ميارسو قدمه الذي ميالتعل تعريف ينص

 مت اليت األهداف مع ، متعمد بشكل تنفيذه يتم تعليمي جهد

  .تنفيذها يف التحكم ويتم ، العملية تنفيذ قبل حتديدها

  :يلي كما هي ميالتعل خصائص

 ومدروس واع جهد )١

 يتعلمون الطالب التعليم جيعل أن جيب )٢

 العملية تنفيذ قبل األهداف حتديد جيب )٣
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 وعملية ووقته حمتو�ته خالل من التنفيذ يف التحكم يتم )٤

 ٢١ونتائجه

 ميالتعل عناصر  .ب 

 أال ، هدف له نشاط ميالتعل ألن ، كنظام ميالتعل أن القول ميكن

 على حتتوي والتعلم التعليم أنشطة �لطبع ، كنظام. الطالب تعلم وهو

 اليت األنشطة من سلسلة عن عبارة التعليم عملية. على عناصرها

 جيب حيث البعض، بعضها مع تتفاعل متنوعة عناصر على تتضمن

 لتحقيق األنشطة عملية يف العناصر هذه من االستفادة املعلم على

و  فاينيف  و عند مودجيونو و دمييايت  .ختطيطها املزمع األهداف

  ٢٢:، هناك سّتة عناصر، و هيداسوفاع

 املعلم واملتعلم )١

 يتعلق فيما ٢٠٠٣ عام من ٢٠ ري رقم. القانون يف

 املادة من ١ الفقرة ، ٤ الفصل ينص ، الوطين التعليم بنظام

 بتخطيط املكلفني املهنيني من هم املعلمني أن على ، ٢٩

 التوجيه وإجراء ، التعليم خمرجات ولديهم ، التعليم عملية وتنفيذ

 للمعلمني وخاصة ، ا�تمع وخدمة البحوث وإجراء والتدريب

 .العايل التعليم مؤسسات يف

 مجهورية لقانون العامة لألحكام وفًقا الطالب تعريف

 الوطين التعليم بنظام يتعلق فيما ٢٠٠٣ لعام ٢٠ رقم إندونيسيا

                                                                 
غالية إندونيسية، : بوغور (، Teori Belajar dan Pembelajaranإيفيلني سارجار و حارتيين �را،   ٢١

١٣-١٢، )٢٠١٠  
 Belajar dan Pembelajaran ،Fitrah : Jurnal Kajianداسوفاع، و فاين  يف مودجيونو و دمييايت ٢٢

Ilmu-ilmu Keislaman ،٣٥٠-٣٤٠، ٢٠١٧، ديسمرب ٢، ٣. 
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 عملية خالل من إمكا�ته تطوير حياول ا�تمع يف عضو هو

  .التعليم من معينة وأنواع ومستو�ت مستو�ت يف املتوفرة التعليم

 على تؤثر أن ميكن اليت العوامل فإن ، املعلم غرار على

 ذوو طالب هناك. املختلفة الطالب خلفيات هي التعليم عملية

 �لتأكيد يتطلب الفرق. ومنخفضة ومتوسطة عالية قدرات

 من الفصل يف ومظهرهم الطالب موقف يعد. خمتلفة معاملة

 دور فإن ، لذلك. التعليم عملية على تؤثر اليت األخرى اجلوانب

 ، التعليم عملية يف املعلم على كبري بشكل يؤثر الطالب

 .�لعكس والعكس

 أهداف التعليم )٢

 مع. ميالتعل عملية يف جدا مهم عامل هي ميالتعل أهداف

 يتعني اليت التوجيهية املبادئو  اإلرشادات لديه املعلم ، األهداف

 ميالتعل أهداف كانت إذا. التعليمية األنشطة يف حتقيقها

 أكثر التعليم وأنشطة اخلطوات فستكون ، و�بتة واضحة

 .توجيًها

 مواد التعليم )٣

 عملية يف تسليمها سيتم اليت املادة هي التعليمية املواد

 ىأر . للطالب التعليم مصدر يه املادة. التعليمو  التعليم

Suharsimi Arikunto أنشطة يف أساسي عنصر هي ادةامل أن 

 قبل من إلتقا�ا السعي يتم التعليمية املواد ألن ، التعليمو  التعليم

 وفًقا وعمقها التعليمية املواد نطاق يف النظر جيب. الطالب

 يصبح حىت التعليم مواد ترتيب مراعاة جيب. الكفاءة ملستوى

 .موجهاً  التعليم
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 طريقة التعليم )٤

 اليت الطريقة أ�ا على التعليم طريقة تعريف يتم

 ميالتعل أهداف لتحقيق وأداة وظائفه أداء يف املعلم يستخدمها

 ميكن. التعليمو  التعليم أنشطة الطريقة يف هذه إىل املعلم حيتاج .

. حتقيقها املراد لألهداف وفًقا الطريقة استخدام خيتلف أن

 كما هي ميالتعل طرق استخدام على تؤثر أن ميكن اليت العوامل

  :يلي

 . والوظائف األهداف من خمتلفة أنواع )١(

 . العمرية املستو�ت خمتلف من طالب )٢(

 . الظروف من خمتلفة أنواع )٣(

 . والعدد اجلودة ذات املنشآت )٤(

 .املختلفة  املهنية وقدراته املعلم شخصيات )٥(

 أدوات التعليم )٥

 تسهيل على تساعد اليت اإلعالم وسائل هي التعليم أدوات

 أهداف حتقيق يف وفعالية كفاءة أكثر ليكون التعليم تنفيذ

 األشخاص الوسائط أو التعليم أدوات تكون أن ميكن. التعليم

 استخدامه للمدرس ميكن ما وكل واألشياء احلية والكائنات

 التعليمية املواد لتقدمي كوسيط

 التقييم )٦

 خيدم ال. ميالتعل نظام يف األخري العنصر هو التقييم

 أيًضا خيدم ولكنه ، التعليم يف الطالب جناح رؤية فقط التقييم

 عملية يف به قاموا الذي األداء حول املعلمني كمالحظات

 أوجه تعرف أن ميكن ميالتعل يف اتالتقييم خالل من. ميالتعل
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 قدرة مدىو  التعليم يف املختلفة املكو�ت استخدام يف القصور

 يف تقييم هناك يكن مل إذا. املقدمة املواد فهم على الطالب

 األمور وأولياء والطالب املعلم يعرف فلن ، التعليم عملية

  .التعليم من عليها احلصول مت اليت النتائج واملؤسسات

 املفردات .٢

 تعريف املفردات  .أ 

 يستخدمها اليت املفردات من جمموعة عن عبارة املفردات

 أن دون لرتمجتها ووصف فهم لديها �لفعل وكتابًيا لفظًيا ما شخص

٢٣.األجبدية شكل على وترتيبها أخرى بكلمات تقرتن
 هي املفردات 

 مبا األجنبية اللغة متعلمو ميتلكها أن جيب اليت اللغوية العناصر أحد

 تدعم أن الكافية العربية ملفرداتجمموعة ا ميكن. العربية اللغة ذلك يف

نستنتج  أن ميكن و�لتايل. اللغة بتلك والكتابة التواصل يف الشخص

 املعرفة تدعمها أن جيب اللغة من مهارة مها التان والكتابة أن الكالم

  ٢٤.الفعلية اإلنتاجية كافيةال املفردات وإتقان

 أنواع املفردات  .ب 

  تنقسم املفردات إيل

 :إمسية، و تشملمفردات  )١

 )كتاب-دمحم-رجل(االسم العام و العامل و املصدر   )أ 

 )أعلم-أحسن-مصرى-طويل(الصفة   )ب 

 )اليت-هذه- أ�(الضمري   )ج 

 
                                                                 

٢٣
  .١٠٩، Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif، زهلانن  

٢٤
اإلسالمية احلكومية  اجلامعة :ماالنج(، Strategi Pembelajaran Bahasa Arab ،املسطفى سيف 

  .٥٩، )٢٠١١ ،فريس ماالنج



١٦ 

 

 
 

 :مفردات فعلية و تشمل )٢

و الفعل األمر ) يكتب(و الفعل املضارع ) كتب(الفعل املاض 

 )أكتب(

 :مفردات الظروف )٣

 )حتتفوق، (و ظرف املكان ) أمس، اليوم(ظرف الزمان 

 :األدوات، و تشمل )٤

حروف اجلر وحروف العطف و : الروابط، املثال  )أ 

 .حروف اإلستثناء، و اإلستدراك

 .التحويالت و تشمل أدوات النفي و أدوات إستفهام  )ب 

 اخلوالف )٥

  :و مسيت بذالك ملخالفتها خواض كل ما ذكر و تنقسم إىل

 أمساء األفعال  )أ 

 أمساء األصوات  )ب 

 املدح و الذم  )ج 

 ٢٥)أفعل به ما أفعله و(التعجب   )د 

 مؤشر تعليم املفردات  .ج 

 �مكان كان إذا املفردات إتقان على قادرون الطالب إن يقال

 يف استخدامها على قادرون أ�م كما ، املفردات مناذج ترمجة الطالب

 معرفة دون املفردات حفظ فقط يعين ال هذا. صحيح بشكل اجلمل

 بعد العملية املمارسة يف لذلك. حقيقية ظروف يف استخدامها كيفية

                                                                 
٢٥

، اسس اعداد الكتب العليمية لغري الناطقني لعربية القاهرة�صر عبد هللا الغايل و عبد احلميد عبد هللا،   

  ٧٩، )١٩٩١: دار اإلحصام(



١٧ 

 

 
 

 يف سواء استخدامها كيفيةب تعليمهم يتم للمفردات الطالب فهم

 ٢٦.كتابة أو كالم شكل

 أهداف تعليم املفردات  .د 

  :يلي ما املفردات العربية اللغة ميلتعل الرئيسية األهداف بني من

 والفهم القراءة مواد خالل من ، للطالب جديدة مفردات تقدمي )١

 .املسموع

 املفردات نطق على قادرين يكونوا أن على الطالب تدريب )٢

 جيدة مهارات إىل يؤدي الصحيح النطق ألن صحيح بشكل

 .والقراءة الكالم يف

  (leksikal) معجميا أو(denotatif)  تعريفيا املفردات معىن فهم )٣

  (konotatif) ضمنًيا( معينة مجل سياق يف استخدامها وعند

 .)(gramatikal)وحنو�ً 

) حتد�ً ( الشفهي التعبري يف املفردات وتضمني على القدرة )٤

 ٢٧.الصحيح للسياق وفًقا) �ليًفا( كتابًياو 

 املفردات اختيار مبادئ  .ه 

 .واملتكررة العالية الكلمات استخدام اختيار تردد وهو الرتدد، )١

 واسع نطاق على تستخدم اليت الكلمات أولوية وهو النطاق، )٢

 حيث معينة بلدان يف أو العربية وغري العربية البلدان من كل يف

 .متكرر بشكل الكلمات تستخدم

                                                                 
٢٦

 اجلامعة :ماالنج(، Pembelajaran Bahasa Arab .، أوريل �رالدين، و بسري مسطفى، احلميد عبد 

  .٦١، )٢٠٠٨،فريس ماالنجاإلسالمية احلكومية 

٢٧
 اجلامعة :ماالنج(، Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam، احلميد عبد  

  .٣٣، )٢٠١٠،فريس ماالنجاإلسالمية احلكومية 



١٨ 

 

 
 

 يسهل اليت الكلمات أو للمفردات األولوية إعطاء هوو  ،التوافر )٣

 .اخلطاب أو وسائل اإلعالم خمتلف يف واستخدامها تعلمها

 متاًما واملألوفة املألوفة للكلمات األولوية إعطاء أي ،األلفة )٤

 من استخداًما أكثر ٌمشْسٌ  كلمة استخدام مثل ، لسماعها

 .املعىن نفس هلما كليهما أن من الرغم على ُضَحى كلمة

 حبيث ، معاين عدة تضمني على الكلمة قدرة وهي التغطية، )٥

 نطاقا أوسع بيت كلمة املثال سبيل على. النطاق واسعة تصبح

 .منزل كلمة من

 هامة معانٍ  هلا اليت للكلمات األولوية إعطاء أي األمهية، )٦

 بشكل استخدامها أو إمهاهلا يتم اليت الشائعة الكلمات لتجنب

 .أقل

 كلمات من العربية للكلمات األولوية إعطاء أي العروبة، )٧

 املثال سبيل على. أخرى لغات من تعريبها يتم اليت االستيعاب

 على األسبقية له يكون أن جيب اهلاتفو  املذ�عو  التلفاز

 ٢٨.التليفونو  الراديوو  التلفزيون كلمة اختيار

 املفردات تعليم تقنيات  .و 

  :التايل النحو على املفردات تعليم ومراحل تقنيات وصف ميكن

 استماع الكلمة )١

 إىل لالستماع الفرصة الطالب إعطاء يتم املرحلة هذه يف

 مت إذا. ةمجل ويفأ معجمية كانت املعلم هالفظ اليت الكلمات

 يف مث فمن ، الطالب قبل من للكلمة الصوت عنصر إتقان

                                                                 
٢٨

  ٥٩ ،Strategi Pembelajaran Bahasa Arab  ،املسطفى سيف  



١٩ 

 

 
 

 االستماع على قادرين الطالب يكون ، ثالثة أو تكرارين

 .صحيح بشكل

 نطق الكلمة )٢

 الكلمات ليقولوا الفرصة الطالب إعطاء يتم ، املرحلة هذه يف

 على الطالب يساعد جديدة كلمة قول إن. مسعوها اليت

  .أطول لفرتة تذكرها

 احلصول على معىن الكلمة )٣

 عن للطالب الكلمات معىن املعلم يعطي ، املرحلة هذه يف

 طريقة هناك يكن مل ما اإلمكان قدر الرتمجة جتنب طريق

 يستخدم املعلم كان إذا ألنه االقرتاح هذا تقدمي مت. أخرى

 اليت �للغة مباشر اتصال هناك يكون فلن لطالبا أم لغة دائًما

 هناك. الطالب قبل من قريًبا نسيا�ا سيتم بينما دراستها يتم

 لتجنب استخدامها للمعلم ميكن اليت التقنيات من العديد

 توفري طريق عن ذلك يف مبا الكلمة معىن شرح يف الرتمجة

 من وغريها الصور واستخدام البسيطة والتعاريف السياق

  .التالية املراحل يف وصفها سيتم كما التقنيات

 الكلمات معىن يفسر الذي السياق  )أ 

 ميكن املثال سبيل على "َعمٌّ " كلمة معىن لشرح

 .عّمي فأمحد. أمحد إمسه أخ يبأل سياق إعطاء

 التعريف  )ب 

 هذه معىن لشرح تعريف إعطاء يكون أن ميكن

 التعريف يف املستخدم التعبري كان إذا فعاًال  الكلمة

 لشرح املثال سبيل على. الطالب لدى مفهوًما أو معروفًا



٢٠ 

 

 
 

 -  األم أخ اخلال: التعريف إىل �لنظر اخلال كلمة معىن

 الكلمات كانت إذا العكس على. األم أخت اخلالة

 من معروفة غري التعريف يف املستخدمة والعبارات

 .مربًكا ذلك فسيكون ، معناها شرح املطلوب الكلمات

 املرادفات  )ج 

 يعرفه مرادف هلا املوضحة الكلمة كانت إذا

 على. الكلمة معىن لشرح هذا استخدام فيمكن الطالب

 إعطاء ميكن "سهى" الكلمات معىن لشرح املثال سبيل

 قبل من معروف أنه يزعم الذي "نسي" وهو همرادف

 الكلمات املعلم يعرف �لطبع. شعبية أكثر ألنه الطالب

 .السابقة الدروس يف الطالب هاتعليم اليت

 املتضادات  )د 

كما هو احلال يف املرادفات إذا كانت متضادات 

 الكلمة اليت يراد شرح معناها قد تعليمها الطالب فيمكن

 .استخدامها لشرح معىن الكلمة اجلديدة

 الصور  )ه 

 توضح أن ميكن اليت التعليمية الوسائل هي الصور

 الكائنات البيانية الرسوم الصور إىل �إلضافة. كلمة معىن

 تكون أن أيضا وميكن. أيضا تستخدم أن ميكن

 وصف تفصيال سيتم. �ألطراف املتعلقة الكلمات

 .اللغة تعليم وسائط يف األداة هذه استخدام

 

  



٢١ 

 

 
 

 التمثيل  )و 

 لشرح املختلفة اإلجراءات أو احلركات متثيل ميكن

  .األفعال وخاصة ، الكلمات معىن

 الكائن اجلقيقي  )ز 

 أو الفصل يف إدخاهلا ميكن اليت الطبيعية الكائنات

 معىن لشرح فعالة وسائط هي األشياء تلك تقليد

 واملال التذاكر مثل عناصر إحضار ميكن .املفردات

 لكن. كأداة الفصل إىل مباشرةً  ذلك إىل وما والبطاقات

 همنوذج إحضارف الفصل يف إدخاهلا ميكن ال اليت األشياء

 وعر�ت والقوارب والدراجات السيارات: مثل هتقليد أو

 .ذلك إىل وما اخليل

 قراءة الكلمة )٤

 الكلمات معىن ويفهمون ويقولون الطالب يسمع أن بعد

 إعطاء يتم ذلك بعد. السبورة على املعلم يكتبهم ، اجلديدة

 .عالٍ  بصوت لقراء�ا الفرصة الطالب

 مةلالككتابة  )٥

 هذه معىن يكون عندما للتو وهاتعليم اليت الكلمات كتابة

 إتقان يف جًدا مفيد الطالب ذاكرة يف جديًدا يزال ال الكلمات

 على املعلم يكتب كما كتبهم يف الطالب يكتب. املفردات

  .السبورة

  

  

 



٢٢ 

 

 
 

 تكوين اجلملة )٦

 الكلمات استخدام هي املفردات يف تعليم األخرية املرحلة

 يف االستخدام يساعدو . وكتابًيا شفهياً  مفيدة مجلة يف اجلديدة

 ٢٩.الكلمات ملعىن الطالب فهم تعزيز يف اجلملة هذه

 حتقيق يتم ، أوالً . بطريقتني املفردات تعليم تقنية ذواحلنان أوضح

 تدريب خالل من تنفيذها يتم و�نياً  ، سياقي تدريب خالل من ذلك

 .سياقي غري

 السياقي التدريب )١

 مها قناتني خالل من السياقي التدريب هذا حتقيقللمعلم  ميكن

 بني واجلواب السؤال إجراء يتم. واحلوار واإلجابة السؤال

 بشكل يتم أو ، والطالب الطالببني  و والطالب املعلمني

 وصف خالل من احلوار تدريب حتقيق يتم .مجاعي أو فردي

 وما �لضيوف والرتحيب ،" ا�املة" بـ املرتبطة ، اليومية احلياة

 ٣٠.ذلك إىل

 السياقيغري  التدريب )٢

 معىن لشرح السياقي غري التدريب القيام للمعلمني ميكن

 أي السياقية القنوات خالل من تفسريها يصعب اليت الكلمات

  :التالية الوسائط �ستخدام

 والعينات والنماذج والصور الرسومات  )أ 

 الرتحيل مظاهرات ذلك يف مبا ، واإلمياءات احلركة  )ب 

 لتمثيلا  )ج 
                                                                 

٢٩
، )٢٠٠٤ ميشكات،: ماالنج (، Metodologi Pengajaran Bahasa Arab، أيفيندي أمحد فؤاد  

٩٧.  

٣٠
  .١١٠، Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif، زهلانن  



٢٣ 

 

 
 

 تعريف  )د 

 واملتضادات املرتادفات  )ه 

 تسلسلال  )و 

 االشتقاق  )ز 

 ٣١لرتمجةا  )ح 

 يف املفردات تعليم سيف املصطفى اسرتاتيجية أوضح حني يف

  ٣٢:ذلك يف مبا ،) املبدئي( االبتدائية املرحلة

 الغناء بني التمييز ميكن. العربية اللغة تعليم يف األغاين استخدام )١

 األغاين استخدام يؤدي أن ميكن. الغناء أثناء والتعليم الدراسة أثناء

 يوفر أن وميكن التعليم ضجر على القضاء إىل املفردات تعليم يف

 مجع من أو املفردات إتقان من يزيد أن وميكن للمتعليمني املتعة

 حتفيز إىل املفردات تعليم يف األغاين استخدام يهدف. املفردات

 يساعد أن ميكن أفضل بشكل التعليم �نشطة القيام على الطالب

 .اإلبداعية والقوة النقدي والتفكري الطالب ذكاء حتسني تسهيل يف

 على ، شيء أو عينة إحضار مثل استخدام الوسائل التعليمية )٢

 ."قلم" كلمة ذكر عند قلما املعلم يظهر: املثال سبيل

 يطلب أن للمعلم ميكن. متكرر بشكل القراءة الطالب من الطلب )٣

 من عليها احلصول مت اليت اجلديدة املفردات قراءة الطالب من

 بعد كلماتال عىنا جيد أن يرجى لذلك ، متكرر بشكل النص

 .يقرأه الذي النص يف أخرى كلمات مع التلفيق

 يفهمها حىت وكتابتها القراءات وتكرار القراءات وتقليد االستماع )٤

 مهارات حتسني إىل املفردات كتابة �دف. ويتقنوها الطالب

                                                                 
٣١

 .١١١نفس املرجع،   
 



٢٤ 

 

 
 

 للمفردات فهم الكتساب فرصة وتوفري الطالب لدى الكتابة

 على الطالب قدرة تطوير إىل القراءة تقليد يهدف .املقدمة

 اجلوانب يطور أن ميكن املنطوقة املفردات على الرد. التحدث

  ٣٣.جيًدا لالستماع فرًصا ويوفر التواصل يف العاطفية

 وسائط تعليم املفردات  .ز 

  :هي املفردات تعليم يف استخدامها ميكن اليت الوسائط

 األصلية األشياء منممة )١

 مثل ، األصلية الكائنات من صغري شكل هي املنمنمات

 من. وغريها املصغرة والفواكه املصغرة والشقق املصغرة السيارات

 يقول أن بسهولة للمدرس ميكن ، املنمنمات هذه تقدمي خالل

  ٣٤.تدريسها سيتم اليت املفردات كل ويشرح ، ويوضح ،

 الصورة والرسم )٢

 وكذلك املفردات تعليم وسائط يف الصور استخدام ميكن

 أو الصور إجراء يتم ما وعادةً  ، املعلم أعدها اليت الرسومات

 املستخدم القياس". املفردات بطاقات" شكل يف الرسومات

 لالهتمام إ�رة أكثر وسيكون ، سم ٢٠×  سم ١٦ هو عادة

 ميكنه الذي املعلم حبجم يتعلق فيما. ملونة البطاقة كانت إذا

 املعلم يقوم عندما هو فألهم ، الفصل احتياجات مع التكيف

 واالنسجام التوازن مبادئ تتذكر أن جيب البطاقة بتصميم

 من املصنوعة البطاقات أي ومضحية بطاقة أيضا هناك .والتناغم

×  سم ١٨ احلجم يكون ما وعادة ، القوي الورق أو الكورتون
                                                                 

  ٥٩، Strategi Pembelajaran Bahasa Arab  سيف املسطفى،٣٣
٣٤

اإلسالمية احلكومية اجلامعة : ماالنج(، Media Pembelajaran Bahasa Arab، رشيدي عبد الوهاب  

  .٥٦، )٢٠٠٩ماالنج فريس،



٢٥ 

 

 
 

 الورق تثبيت يتم مث احلجم ضبط أيًضا للمعلم وميكن ، سم ٢٢

 ا�الت أو ريدةاجل من عادةً  التقاطها يتم اليت املرغوبة �لصورة

 والظهر للصورة البطاقة من األمامي اجلزء. اإلعال�ت أو

 ٣٥.الصورة ملفردات

 نشاط صباح اللغة  .ح 

 املفردات ميتعل على التأكيد خالل من لغوي نشاط هو صباح اللغة

 كما االثنني صباح كل النشاط هذا تنفيذ يتم. اليومية احلياة يف املستخدمة

 إىل أي يف الساعة اخلامسة بعد صالة الصبح يبدأ ".صباح" االسم يوحي

   .السادسة صباحا الساعة

بواسطة املشرفني و  نشاط صباح اللغةمت التنسيق و التعليم يف 

 ٣احلكومية فونوروكو من املستوى  اجلامعة اإلسالمية هم طالب. املشرفات

معهد أوىل األبصار �جلامعة الذين يعيشون وخيدمون يف  ٨إىل املستوى 

 لتعميق املالحظات بتدوين املشرفون قام .احلكومية فونوروكو اإلسالمية

  .واخلميس االثنني يومي قبل للطالب تسليمها سيتم اليت املواد

احلكومية فونوروكو من  اجلامعة اإلسالمية هم طالبكان الطالب 

 الطالب انقسم ، املدرسيةيف تنفيذ األنشطة . ٣ املستوىإىل  ١املستوى 

 احلرمني كال يقع. اإل�ث وحرم الذكور حرم ومها حمليني حرمني إىل

, فونوروكو�تيهان كيدول، سيمان،  قرية يف أي واحدة قرية يف اجلامعيني

  .جاوا الشرقية

ألفه نصر هللا  "اليومية املفردات" كتاب إىل النشاط هذا تنفيذ يشري

يف اجلامعة حماضرين  ألباء احلسىننصر هللا و  كان. سوبريينيبو  ألباء احلسىنو 

 اللغة تعليم قسم يف ةطالب سوبريينيب اإلسالمية احلكومية فونوروكو وكانت

                                                                 
٣٥

  .٥٧-٥٦نفس املرجع،   



٢٦ 

 

 
 

�جلامعة  األبصار أويل معهد وهي ومشرفة يف ٢٠١٥ عام يف العربية

 الكتاب هذا يف املعروضة داملوا .٢٠١٧ عام اإلسالمية احلكومية فونوروكو

  .املفردات املتقاربة �لطالب هي

�الختبار يف القاء التعليم حسب  النشاط هذا تقييم تنفيذ يتم

 مرةالذي يعقد  )UAS( الدراسية لنصف السنة و�المتحان املعلمني 

الالالالالالالالالالالالالالالالالال .الدراسية نصف السنة يف واحدة



 

    ٢٧ 

 

 الباب الثالث

  منهج البحث

  

  منهج البحث ﴾أ  ﴿

   البحث املدخل و نوع .١

 النوعية املنهجيةموليونج  يعّرف .هذا البحث من البحث النوعي

 ، البحث موضوعات تعانيه ما حول الظواهر فهم إىل يهدف حبث ��ا

٣٦.إخل ، اإلجراءات ، اخلصوصية ، اإلدراك ، السلوك املثال سبيل على
 

 سوكيونو �ا استشهد اليت بيكلني و لبوغدان وفقا النوعي البحث خصائص

  :يلي كما هي

 والباحثني ، البيا�ت مصدر إىل مباشرة ، طبيعية ظروف يف أجريت  .أ 

 .الرئيسية األدوات هي

 أو كلمات شكل يف مجعها مت اليت البيا�ت. وصفي النوعي البحث  .ب 

 .األرقام على تؤكد ال حبيث ، صور

 أو املنتج على الرتكيز من أكثر العملية على النوعي البحث يركز  .ج 

 .النتيجة

 .حثيث بشكل البيا�ت حتليل جيري النوعي البحث  .د 

 ٣٧.املعىن على أكثر يركز النوعي البحث  .ه 

 احلالة دراسات. حالة دراسة هو املستخدم املنهج ، البحث هذا يف

 املنظمة أو اجلماعة أو الفرد جوانب ملختلف شاملة وتفسريات أوصاف هي

 منهج �ستخدام البحث يسعى. االجتماعي الوضع أو الرب�مج أو) ا�تمع(

                                                                 
٣٦

  .٦، )٢٠٠٧رماجا روسداكار�، : �ندونج(، Metodologi Penelitian Kualitatifليكسي موليونج،   

٣٧
  .١٤-١٣، )٢٠١٣ ،ألفابيتا: �ندونج(، Metode Penelitian Pendidikan، سوكييونو  



٢٨ 

 

 
 

 قيد املوضوع حول البيا�ت من ممكن قدر أكرب فحص إىل احلالة دراسة

 ومراجعة واملالحظات املقابالت: متعددة طرقًا يستخدمون ما غالًبا. الدراسة

 ٣٨.�لتفصيل احلالة لوصف بيا�ت وأي واملسوحات املستندات

  

 حضور الباحثة .٢

 ليكون. عد الباحثة أداة رئيسية جلمع البيا�تتيف البحث النوعي ، 

 من جمموعة الباحثة لدى تكون أن جيب ، ما أداة جتميع على قادرًا

 وتصوير وحتليل األسئلة طرح من يتمكن حىت ، العريضة والرؤى النظر�ت

هناك حاجة   ٣٩.مغزى وذات وضوًحا أكثر الدراسة قيد االجتماعية احلالة

 .عندما قبل البحث حىت بعد البحث ثة الباح ضورحل

  

 مكان البحث .٣

 معهد أوىل األبصار �جلامعة اإلسالمية يف البحث هذا تنفيذ كان

 .احلكومية فونوروكو

  

 لبيا�ت و مصادرهاا .٤

 هي جوانب ثالثة من البحث هذا لتنفيذ الالزمة املوارد تتكون

  ٤٠.والورقة واملكان الشخص

                                                                 
٣٨

، )٢٠١٣ روسداكار�،رماجا : �ندونج(، Metodologi Penelitian Kualitatif، موليا� ديدي  

٢٠١.  

 
٣٩

  .٨نفس املرجع،   

٤٠
 Prosedur Penelitian Suatu، )٢٠٠٦ ،رينيكا جيفتا: جاكار�(سوهارسيمي أريكونطا،   

Pendekatan Praktik ،١٢٩.  



٢٩ 

 

 
 

 شكل يف البيا�ت يوفر أن ميكن الذي البيا�ت مصدر هو ، الشخص  .أ 

 خالل من املكتوبة اإلجا�ت أو املقابالت خالل من شفهية إجا�ت

 .استبيان

 اهليكلاملعهد،  ملف: املعهد من رئيس املعهد و مدير البيا�ت )١

، الغرض العام لتعليم صباح اللغة، األبصار أوىل عهدملالتنظيمي 

�دية نشاط صباح اللغة، املعلمون لنشاط صباح اللغة، املواّد 

الوسائل  لتعليم املفردات يف نشاط صباح اللغة، األدوات و

 .املستخدمة يف تعليم املفردات، و غريها

نشاط صباح اللغة، ما  كيف يتّم ذلك: من املشرفني البيا�ت )٢

الغرض العام و الغرض اخلاص لتعليم صباح اللغة، كيف كان 

تقسيم الفصول يف نشاط صباح اللغة، ما هي الطريقة 

و  املستخدمة يف التعليم يف نشاط صباح اللغة، ما هي األدوات

الوسائل املستخدمة يف تعليم املفردات يف نشاط صباح اللغة، 

ما التميز و الفرصة لنشاط صباح اللغة، ما نقاط الضعف 

 .لنشاط صباح اللغة، و غريها

ما الغرض لتعليم صباح اللغة عندهم، ما : من الطالب البيا�ت )٣

التميز و الفرصة لنشاط صباح اللغة، و ما نقاط الضعف 

 .للغةلنشاط صباح ا

 الغرف( �بتة حالة يف الشاشة تعرض اليت البيا�ت مصدر هو ، املكان   .ب 

 .)تعليمال أنشطة( ةتحركوم) واألدوات

 أو أحرف شكل على عالمات يقدم الذي البيا�ت مصدر هي ، ةالورق  .ج 

 األنشطة توجه اليت الدفاتر ومسك الوثيقية( أخرى رموز أو صور أو أرقام



٣٠ 

 

 
 

كالبيا�ت عن تقييم التعليم يف نشاط صباح  البحث موقع يف اجلارية

 ).اللغة

 

 أساليب مجع البيا�ت .٥

 هي الطريقة هذه ألن البحث يف مهم شيء هي البيا�ت مجع طريقة

. أحباثهم يف الالزمة البيا�ت جلمع الباحثة ستخدمهات طريقة أو اسرتاتيجية

 واحلقائق واملعلومات املواد على احلصول إىل البحث يف البيا�ت مجع يهدف

 تقنيات الباحثون استخدم هذا اهلدف على للحصول. املوثوقة واملعلومات

  :التالية البيا�ت مجع

 األسئلة طرح خالل من البيا�ت جلمع أساليب هي املقابالتاملقابلة ،   .أ 

 بشكل املقابالت إجراء ميكن. ا�يبني إجا�ت وتسجيل ا�يبني على

٤١.البيا�ت مصادر مع مباشر غري أو مباشر
 هي املباشرة ةاملقابل 

 إجراؤها ويتم مراقبني يصبحون الذين األشخاص مع تتم اليت املقابالت

 جتري الذي الشخص هو البيا�ت مصدر فإن و�لتايل. وسطاء دون

 منه يُطلب شخص على ُجترى مقابلة هي املباشرة غري املقابلة. مقابلته

 مجع أدوات. للمراقبة موضوًعا وليس آخر شخص عن معلومات

 حتتوي اليت للمقابلة إرشادات شكل يف هي املقابلة أساليب يف البيا�ت

 ٤٢.ا�يبني لطرح الباحثة مجعها اليت األسئلة من قائمة على

 ، أوالً . للمقابلة التوجيهية املبادئ من نوعان هناك عام بشكل

 إال حتتوي ال اليت املقابلة إرشادات أي ، املنظمة غري املقابلة إرشادات

 ضروري املقابلة �جراء القائم إبداع �لطبع. طرحه يتم خمطط على
                                                                 

٤١
  .١٧٣،)٢٠١١ قوستاكا ستيا،: �ندونج(، Metode Penelitian Pendidikan حممود،   

٤٢
اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو : فونوروكو(، Penelitian Pendidikan، ووالنساري أنديتا ديسي  

  .٦٦، )٢٠١٢ ،فريس



٣١ 

 

 
 

 القائم على أكثر تعتمد النوع هذا مع املقابالت نتائج فحىت ، للغاية

 �نياً . احلالة لبحث جًدا مناسب املقابلة من النوع هذا. املقابلة �جراء

 �لتفصيل مرتبةً  املقابلة إرشادات وهي ، املنظمة املقابلة إرشادات ،

 "االختيار" وضع إىل فقط احملاورون حيتاج. املراجعة قائمة تشبه حبيث

 ٤٣.املناسب الرقم على )√(

 منظمة غري مقابلة إرشادات بحثال هذه يف الباحثة تاستخدم

 ، املشكلة برتكيز عالنية تتعلق أسئلة عدة طرح الباحثة أن يعين مما

. مبرونة األسئلة طرح للباحثني وميكن حبرية آراءهم ا�يبون أصدر حبيث

 .والطالب شرفاملرئيس املعهد و  هم ا�يبون

 املباشرة املالحظة خالل من البيا�ت جلمع طريقة هي ، املالحظة  .ب 

 السلوك هو املالحظة من اهلدف. املنفذة األنشطة ملعرفة البحث هلدف

 احمليط يف حتدث اليت األحداث( الطبيعية والظواهر ، البشري والعمل ،

 تقنيات ٤٤.الصغار ا�يبني واستخدام ، العمل وعمليات ،) الطبيعي

 :ذلك يف مبا ، الفوائد من عديد للمالحظة

 .�كمله الوضع يف البيا�ت سياق فهم على قادر الباحثة )١

 يتأثر ال لذلك. االستقرائي النهج استخدام من الباحثة متكن )٢

 .السابقة النظر وجهات أو املفاهيم

 تعترب أل�ا اآلخرون يالحظها مل اليت األشياء رؤية للباحثني ميكن )٣

 .املقابالت يف عنها الكشف يتم وال طبيعية

                                                                 
٤٣

  .١٧٥، Metode Penelitian Pendidikan حممود،   

٤٤
  .٨٧، )٢٠١٦ ،قرينادا ميدييا كرووق: جاكار�(،Metode Penelitian Pendidikan ، سوداريونو  



٣٢ 

 

 
 

 قبل من عليه اإلجابة ميكن ال شيء على العثور للباحثني ميكن )٤

 يضر أن وميكن عليه التسرت ويريد حساس ألنه املقابلة يف ا�يبني

 .شرفهم

 حىت ، ا�يبني تصور خارج أشياء على العثور للباحثني ميكن )٥

 .مشوالً  أكثر صورة على الباحثون حيصل

 انطباعات أيًضا الباحثون اكتسب املالحظات إبداء إىل �إلضافة )٦

 ٤٥.شخصية

، حيث مل املالحظة غري املشاركني ةالباحث ت، استخدم بحثيف هذه ال

 ةالباحث تالحظ. يف املشاركة يف النشاط بشكل مباشر الباحثةشارك ت

يف معهد أوىل األبصار املفردات يف نشاط صباح اللغة  لميتععملية 

  .احلكومية فونوروكو �جلامعة اإلسالمية

 يةالوثيق  .ج 

 :للبيا�ت كمصادر استخدامها ميكن اليت املختلفة الوثيقية هناك

 التذكارية واهلدا� احلوار ونتائج الصور وأرشيفات واملذكرات الرسائل

 وأوراق صور شكل يف يةوثيقلل ميكن. ذلك إىل وما النشاط وجمالت

 البحث نتائج تدعم أن األعمال من غريها أو فنية وأعمال أكادميية

 يةالوثيق ةخذ الباحث�سوف  ا البحثيف هذ .مصداقية أكثر لتكون

ملف املعهد، اهليكل التنظيمي ملعهد، بنشاط صباح اللغة كتتعلق 

املعلمني، البيا�ت عن الطالب، اهليكل التنظيمي ملشريف، البيا�ت عن 

 .البيا�ت عن تقييم التعليم يف نشاط صباح اللغة، و غريها

 

 

                                                                 
٤٥

  .٢٣٢، )٢٠١٤ رماجا زوسداكار�،: ج�ندون(، Penelitian Pendidikan زين العارفني،   



٣٣ 

 

 
 

 حتليل البيا�ت .٦

 نتائج على للحصول املهمة اخلطوات أحد البيا�ت حتليل يعد

 النتائج حنو البحوث جمال يف الفاعلة اجلهات البيا�ت تقود. البحوث

 ، البحثية األنشطة يف. املناسبة التقنيات �ستخدام حتليلها عند العلمية

 حبيث ومناقشتها وتفسريها حتليلها يتم عندما معىن األولية البيا�ت تعطي

 يتم اليت البيا�ت على مبنًيا عليها احلصول يتم نتيجة كل معىن يكون

 ٤٦.مجعها

 حتليل مناذج الدراسة هذه يف البيا�ت حتليل تقنيات استخدمت

 حتليل يف األنشطة أن وهوبرمان مايلز ذكر. وهوبرمان ملايلز النوعية البيا�ت

 حىت مستمر بشكل واستمرت تفاعلي بشكل نفذت النوعية البيا�ت

٤٧.�لفعل مشبعة البيا�ت كانت حبيث ، اكتملت
 حتليل خطوات يلي فيما 

  :وهوبرمن مايلز منوذج بيا�ت

  

 

 
  

  

 

 

  وهوبرمن مايلز منوذج بيا�ت حتليل خطوات ١.١املخطط 

                                                                 
٤٦

 ،بومي أكسارا: جاكار�(، Metodologi Dan Aplikasi Riset Pendidikan، دمحم أسراريو  على دمحم  

٢٨٧، )٢٠١٤.  

٤٧
، Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikanعمر صديق و دمحم مفتاح اخلري،   

 .٥٣، )٢٠١٩كار�، ��  : فونوروكو(

البيا�تمجع   

عرض البيا�ت      

 ختفيض البيا�ت 

 استنتاج البيا�ت



٣٤ 

 

 
 

 ختفيض البيا�ت  .أ 

 والرتكيز الرئيسية النقاط واختيار تلخيص البيا�ت تقليل يعين

 غري العناصر وإزالة والنماذج السمات عن والبحث املهمة األشياء على

٤٨.الضرورية
 البيا�ت هو ما بني الباحثة تارخت ، احلالة هذه يف 

 وما املهمة البيا�ت هي ما ، الشخصية االنطباعات هي وما الصحيحة

 والبيا�ت الشخصية االنطباعات تحذف مث املهمة ،غري   البيا�ت هي

   .التحليل عملية من املهمة غري

 إىل املفاهيمي اإلطار يف عليها الرتكيز مت اليت البيا�ت فرز يتم مث

 تركيز تشرح هيما و  النشاط ونقاط املميزة النقاط توضح بيا�ت نقاط

 وصف تقدمي أي ، �لتجريد التبسيط هذا نتائج إجراء يتم مث .املشكلة

 نتائج حتويل يتم مث. النشاط عناصر إىل اإلشارة مع موجز وشرح

  ٤٩.معىن وإعطاء وتفسريها التجريد

 البيا�ت عرض  .ب 

 ذات معلومات بنية يف البيا�ت تنظيم خطوة هو البيا�ت عرض

 عرض يتم ما عادة. بسهولة االستنتاجات إجراء ميكن حىت معىن

 اإلمكان قدر العرض هذا إعداد يتم. نص أو قصص شكل يف البيا�ت

 وفقا .االستنتاجات إىل للوصول وسيلة جعله من الباحثون يتمكن حىت

 نوعية لتحليل الرئيسي الطريق هو اجليدة البيا�ت عرض وهوبرمان ملايلز

 استنتاجات إلنتاج مهمة خطوة هو الصاحل النوعي والتحليل. الصاحل

 ٥٠ .وتكرارها منها التحقق ميكن اليت النوعية البحوث من

  
                                                                 

٤٨
  .٣٣٨نفس املرجع،   

٤٩
  .٢٨٩-٢٨٨ ،Metodologi Dan Aplikasi Riset Pendidikan، و دمحم أسراري على دمحم  

٥٠
  .٣٣٨نفس املرجع،   



٣٥ 

 

 
 

 التحقق/  االستنتاج  .ج 

 هي وهوبرمان ملايلز وفًقا النوعية البيا�ت حتليل يف الثالثة اخلطوة

 ، مؤقتة املقدمة األولية االستنتاجات تزال ال .استناج البيا�ت وحتققها

 من التالية املرحلة تدعم قوية أدلة على العثور يتم مل إذا تتغري وسوف

 يف عنها التعبري مت اليت االستنتاجات كانت إذا ولكن. البيا�ت مجع

 إىل الباحثة عودت عندما ومتناسقة صحيحة �دلة مدعومة مبكرة مرحلة

 هي املطروحة االستنتاجات فإن ، البيا�ت جلمع البحث مكان

 ٥١.موثوقة استنتاجات

  

 فصاحة البيا�ت .٧

 مل إذا صحيحة البيا�ت أو النتائج إعالن ميكن ، النوعية البحوث يف

. البحث قيد للكائن فعلًيا حيدث وما الباحثة تبلغه ما بني فرق هناك يكن

 اختبارات وهي ، فئات أربع إىل الدراسة هذه يف الصالحية اختبار تقسيم مت

  ٥٢.والتأكيد واملوثوقية النقل قابلية املصداقية

 واملالحظات التثليث تقنيات �ستخدام املصداقية اختبار إجراء يتم

 عن النقل قابلية اختبار إجراء يتم. األقران ومناقشات املثابرة وز�دة املوسعة

 مت اليت العينة سكان على تطبيقها ميكن اليت البحث نتائج اختبار طريق

 يتم. البحث عملية تدقيق خالل من املوثوقية اختبار إجراء يتم. أخذها

 .والنتائج البحث عملية على التأكيد اختبار إجراء

 

  

                                                                 
٥١

  ٣٤٥، Metode Penelitian Pendidikan  سوكييونو،  

٥٢
  .٣٦٥نفس املرجع،   



٣٦ 

 

 
 

 خطوات البحث .٨

  :التايل النحو على للبحث مراحل توجد

 واختيار ، البحثية التصميمات إعداد: تشمل احلقل اليت قبل ما مرحلة  .أ 

 ، ا�ال حالة وتقييم واستكشاف ، التصاريح وإدارة ، البحث جماالت

 متعلق شيء وأي البحث أدوات وإعداد ، واستخدامهم يبنيا� واختيار

 .البحث أخالقيات بقضا�

 الذايت واإلعداد البحث خلفية فهم: احملقلي اليت تشمل العمل مرحلة  .ب 

 .البيا�ت مجع أثناء واملشاركة احلقل إىل والدخول

 .البيا�ت مجع وبعد أثناء التحليل: تشمل اليت البيا�ت حتليل مرحلة  .ج 

 .البحث تقرير نتائج كتابة مرحلة  .د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    ٣٧ 

 

  الباب الرابع

  بيا�ت البحث

 

 عرض البيا�ت العامة  .أ﴾ ﴿

 احلكومية فونوروكو األبصار �جلامعة اإلسالمية ملف معهد أوىل .١

احلكومية  انطالقا من القلق بشأن عدد طالب جامعة اإلسالمية

يف ذلك الوقت الذين كانوا ضعفاء يف قراءة اللغة العربية والقرآن ،  فونوروكو

بدأ احملاضرون لقسم اللغة العربية لتأسيس معهد أوىل األبصار �جلامعة 

يف البداية استأجر عبد املنعم مع . يف البداية د. احلكومية فونوروكو اإلسالمية

مينور غرب حرم .طالًبا كانوا أعضاء يف جمتمع طالب اللغة منزًال يف شارع ٢٨

  .احلكومية فونوروكو اجلامعة اإلسالمية

بدأ التخطيط إلنشاء املعهد يف عهد راضي مأمون وإكمال بنائه يف 

مت . شخص ١٥٠٠بسعة  ٢٠١٤-٢٠١٠وهي يف . عهد مرمي يوسف

م  ٢٠١٣فرباير  ١١/ هـ  ١٤٣٤ربيع األول  ٣٠افتتاحه يوم االثنني املوافق 

يتكون هذا املعهد من حرمني جامعيني مها حرم الذكور . من قبل نورسيام

، �تيهان  ٣عصابة , كالمها يف الشارع اللفتنانت جنرال سوبرابتو. واإل�ث

 .فونوروكوكيدول ، سيمان ، 

بدأت أنشطة املعهد يف التواجد حبضور املشرفني و األساتذة يف 

لعام  ١٢يتم دعم إنشاء معهد علي على أساس القانون رقم . ٢٠١٤/٢٠١٥

اليت تنص على أن إنشاء املعهد  ٣٠بشأن التعليم العايل يف املادة  ٢٠١٢

اإلميان "و " العلوم والتكنولوجيا"العايل يهدف إىل حتقيق التوازن بني 

  ٥٣".التدينو 

                                                                 

 ٥٣
  http://mahad.iainponorogo.ac.id/sejarah/ ٢٠٢٠فرباير  ٢٠ يف مت الوصول إلية  



٣٨ 

 

 
 

الرؤية  احلكومية فونوروكو ملعهد أوىل األبصار �جلامعة اإلسالمية

  :والرسالة ما �يت

   الرؤية  .أ 

مهد اجلامعة كمركز لتنمية العلوم اإلسالمية ، واحلسنات ، 

واألخالق النبيلة ، ومركز معلومات املعهد من أجل طباعة الطالب 

  .املسلمني املتدينني والذكاء واألخالق

  الرسالة  .ب 

األخالقي واتساع املعرفة جعل الطالب يستقرون العقيدة وا�د 

توفري املهارات يف قراءة القرآن والتحدث �للغة العربية بطالقة و  الدينية

 ٥٤.وبطالقة

 ,فيما يلي أد�ه هيكل إدارة معاهد
٥٥

  

  
 

 اهليكل التنظيمي ملعهد أويل األبصار ٢.١املخطط 

                                                                 
٥٤

 2/-misi-dan-http://mahad.iainponorogo.ac.id/visi ٢٠٢٠فرباير  ٢٠ يف مت الوصول إلية   
٥٥

 http://mahad.iainponorogo.ac.id/struktur/ ٢٠٢٠فرباير  ٢٠ يف مت الوصول إلية  



٣٩ 

 

 
 

 عرض البيا�ت اخلاصة  .ب﴾ ﴿

تعليم املفردات يف نشاط صباح اللغة يف معهد أوىل األبصار تطبيق  .١

 ٢٠١٩/٢٠٢٠ احلكومية فونوروكو العام الدراسي �جلامعة اإلسالمية

نشاط صباح اللغة هو نشاط لغوي يف معهد أوىل األبصار �جلامعة 

هذا النشاط موجود منذ ما قبل �سيسه وافتتاح . احلكومية فونوروكو اإلسالمية

يف املاضي ، أنشأت جمموعة من الطالب من قسم اللغة . األبصار معهد أوىل

لذا فإن . العربية بيئة لغوية �دف حث الطالب على إتقان اللغة وطالقة فيها

أحد األنشطة يف البيئة اللغوية هو نشاط صباح اللغة ، والذي ال يزال حىت 

 معة اإلسالميةاآلن جزءًا من منهج اللغة املطبق يف معهد أوىل األبصار �جلا

  ٥٦.احلكومية فونوروكو

على الرغم من أن توجه القرآن وممارسة العبادة مها من األولو�ت 

القصوى ، فإن منهج اللغة الذي يتم حتقيقه يف نشاط صباح اللغة مستمر 

ألنه ال ميكن إنكار أن نشاط صباح اللغة هو مكان يتعلم فيه الطالب اليوم ، 

 كنائب يولدان �فعهذا ما قاله . �ملرح واالنتعاشأثناء اللعب ، واالستمتاع 

  ,احلكومية فونوروكو مدير معهد أوىل األبصار �جلامعة اإلسالمية

حناول . لكن الرتكيز أكثر على القرآن. حنن مل منح منهج اللغة"

ومع ذلك ، جيب أن تبقى اللغة وال تتم . إصالح قراءة القرآن

اآلن هذا . إزالتها ، ألن األطفال حيتاجون أيًضا إىل جو جديد

  ٥٧."جيعل األطفال سعداء ومنعش عقوهلم نشاط صباح اللغة

  

                                                                 
  يف ملحق هذا البحث W/09-III/2020/06رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس٥٦
  يف ملحق هذا البحث W/09-III/2020/06رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس٥٧



٤٠ 

 

 
 

، يعقد يف الصباح �دف تقدمي نشاط صباح اللغة كما يوحي االسم 

اللغة العربية اليت يتم تقدميها هي املفردات األساسية . اللغة العربية للطالب

 اللبنةهذه ا تبدأ. املوجودة ، واليت غالًبا ما توجد و تستخدم يف احلياة اليومية

حيدث  ٥٨.صباحا السادسة الساعة إىل اخلامسةالساعة  منبعد صالة الفجر 

خارج الغرفة يف ساحة املعهد أو يف داخل الغرفة إذا مل يكن من هذا النشاط 

  .املمكن احتالل الساحة بسبب املطر

 :فيما يلي وصف للمكو�ت التعليمية للمفردات يف نشاط صباح اللغة

 املعلم و املتعلم  )أ 

بواسطة املشرفني و  نشاط صباح اللغةمت التنسيق و التعليم يف 

احلكومية فونوروكو من املستوى  اجلامعة اإلسالمية هم طالب. املشرفات

معهد أوىل األبصار الذين يعيشون وخيدمون يف  ٨إىل املستوى  ٣

الكفاءة األساسية اليت هي شرط . احلكومية فونوروكو �جلامعة اإلسالمية

لتوظيف املشرفني واملشرفات هي القدرة على قراءة القرآن وكتابته 

 ١١يف هذا العام الدراسي هناك  ٥٩.األساسية والتحدث �للغة العربية

  ٦٠.مشرفة ٢٧مشرفا و 

هؤالء الطالب . نشاط صباح اللغة حضر مجيع الطالب والطالبات

من  ٢و  ١احلكومية فونوروكو من املستوى  اجلامعة اإلسالمية هم طالب

ينقسم الطالب إىل فئتني . ملدة سنة املعهدعاشوا يف . األقسام املختلفة

طالب الفئة اإللزامية هم الطالب الذين مل يتمكنوا . امية والسنةمها اإللز 

. من قراءة القرآن وكتابته بطالقة ويطلب منهم حضور كل بر�مج املعهد

طالب الفئة السنة هم الطالب القادرون على قراءة القرآن بطالقة لكنهم 
                                                                 

  يف ملحق هذا البحث  O/03-III/2020/01 رقم  أنظر إىل النسخة املالحظة٥٨

 
٥٩

 يف ملحق هذا البحث W/10-III/2020/07رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس 

 يف ملحق هذا البحث D/03-IV/2020/01رقم  يةالوثيق ةخأنظر إىل النس٦٠



٤١ 

 

 
 

 إىلالعام بلغ عدد الطالب هذا . املعهدبر�مج على استعداد حلضور 

من الفئة السنة و  ٣٩من الفئة اإللزامية و  ١٥٤طالًبا يتألفون من  ١٩٣

من الفئة  ٥٦طالبة من الفئة اإللزامية و  ٢٣٦طالبة مكونة من  ٢٩٢

فصًال ،  ٢٧، مت تقسيم الطالبات إىل  صباح اللغة يف تنفيذ نشاط .السنة

  ٦١.فصًال  ١١ومت تقسيم الطالب الذكور إىل 

 أهداف التعليم  )ب 

 زمزمصرح . اهلدف من هذا النشاط هو تقدمي اللغة العربية للطالب

احلكومية  معهد أوىل األبصار �جلامعة اإلسالميةكمدير  مصطفى

اهلدف هو تقدمي "فونوروكو عن اهلدف من إجراء املعهد هذا النشاط ، 

  ٦٢."ليس للتعمق ، ولكن للتعريف. للطالب العربيةاللغة 

النشاط يقدم اللغة العربية البسيطة هذا أن  مصطفىبني زمزم 

الطالب �تون من املدارس العامة غلبية  ألن وليس التعمق فيها للطالب

 إ�م مل يعرفوا عن العربية). املدرسة العالية العامة واملدرسة العالية املهنية(

  بيا� فيما يتعلق �ذا األمر، ألف نور أولياء ضافتأ

 غلبية�يت . تعريف الطالب على اللغة العربية البسيطة"

األطفال هنا من املدارس العامة ، على سبيل املثال من 

نقدم اللغات . املدارس املهنية ، لذلك مل يعرفوا اللغة العربية

على . اليت ال تزال بسيطة ، واليت ميكن تطبيقها كل يوم

ها بسالسة حىت رمبا مل يتم تنفيذ". حّي �كل"سبيل املثال 

  ٦٣."اآلن ، لكنهم يفهمون شيئًا فشيًئا

                                                                 
٦١

  يف ملحق هذا البحث D/05-IV/2020/02رقم  يةالوثيق ةخأنظر إىل النس 

  يف ملحق هذا البحث W/10-III/2020/07رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس٦٢
  يف ملحق هذا البحث W/03-III/2020/03رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس٦٣



٤٢ 

 

 
 

، كمنسق تعليم الرجال ، قد ذكر عن أمور تتعلق  أديب رفاعي

الطالب هنا أقل قدرة على التحدث �للغة ", �دف نشاط صباح اللغة

يقام نشاط صباح اللغة حبيث يتقن الطالب أو . العربية وقراءة القرآن

  ٦٤".ميكنهم التحدث �للغة العربية وقراءة الكتا�ت العربية

 مواد التعليم  )ج 

يف شكل   نشاط صباح اللغة هي املفرداتاملادة املعروضة يف

الذي ألفه نصر هللا " املفردات اليومية"مفردات يومية واردة يف كتاب 

والذي يستخدم كالكتاب املدرسي ) ٢٠١٩(سوبريينيب و  ألباء احلسىنو 

  ,٦٦"املفردات اليومية" كتاب حمتو�ت من يلي فيما ٦٥.ميللمعلم يف التعل

  املستوى األول

  التعريف  الدرس األول

  يف الفصل  الدرس الثاين

  يف احلمام  الدرس الثالث

  يف احلجرة  الدرس الرابع

  يف البيت  الدرس اخلامس

 

  املستوى الثاين

  اجلسم  الدرس السادس

  األلوان  الدرس السابع

  الفواكه  الدرس الثامن

                                                                 
 يف ملحق هذا البحث W/03-III/2020/04رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس٦٤
 يف ملحق هذا البحث  O/03-III/2020/01 رقم  النسخة املالحظةأنظر إىل ٦٥

 .نصرهللا و اآلخرون، املفردات اليومية، فونوروكو ٦٦



٤٣ 

 

 
 

  املواصالت  الدرس التاسع

  احليوا�ت  الدرس العاشر

   "املفردات اليومية" كتاب حمتو�ت ١.١ دولاجل

. والتمارين القواعد وأمثلة العربية الكتابة قواعد على الكتاب حيتوي

 من احملفوظات والعديد مرحة بصور املفردات من الكتاب العديد هذا قدم

  .العربية واألغاين

  :مصطفى زمزمقال 

). من جّد وجد(مثل حمفوظات بسيطة ، على سبيل املثال "

نلتقي �ا يف كثري من / اليت نعرفها املوضوع هو املفردات 

هذه هي ". مصباح ومروحة"من األمثلة يف الغرفة . األحيان

فهي ال تذهب إىل اللغة . املفردات حولنا اليت نواجهها كل يوم

ال يتم تضمينه  .، على سبيل املثال" التكامل واالرتباط"العربية 

/ ملبتدئني يف عامل هذا النشاط ألن هذا النشاط يتعلم يف عامل ا

  ٦٧."اإلبتادي

 على حيتوي الكتاب هذا أن أعاله مصطفى زمزم اقتباس يوضح

 يف الواردة املفردات تغليف يتم. عميقة ليست العربية �للغة أساسية مادة

  .املبتدئني للمتعلمني الكتاب هذا

كرئيسة املشرفات ذكرت أن املادة املعروضة يف   ألف نور أولياء

نشاط صباح اللغة كانت عبارة عن مفردات ، مبا يف ذلك األمساء أو 

شرحًا للمادة املقدمة يف احلدث ،  أديب رفاعيوأضاف  ٦٨.األفعال

 ٦٩."املادة مفردات ، أغاين عربية ، قصص وأسئلة لالختبار"
                                                                 

  يف ملحق هذا البحث W/10-III/2020/07رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس ٦٧
  يف ملحق هذا البحث W/03-III/2020/03رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس٦٨
  يف ملحق هذا البحث W/03-III/2020/04رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس٦٩



٤٤ 

 

 
 

اليت تدرس يف هذا النشاط  خفيفة نور بييت كالطالبة قالت أن املادة

األغاين هي أغاين حول . هي األغاين العربية ، والقواعد ، واملفردات

املفردات واألغاين العادية واألغاين اإلندونيسية اليت تتم ترمجتها إىل 

 ٧٠.العربية

املادة اليت تدرس هي مفردات " ،وتري وهي طالبة أيضافأضافت 

اللغة العربية ومعانيها وكيفية كتابة اللغة العربية وكيفية توصيل احلروف يف 

  ٧١."ما هو مكتوب هو مفردات وسور قصرية . الكتابة

أن املادة اليت تدرس يف  من هذه بيا�ت املقابلة ستنتاجإلميكن ا

، " دات اليوميةاملفر "هذا النشاط هي مفردات يومية واردة يف كتاب 

واألشياء من حولنا ، واحملفوظات ، واألغاين ، والقصص ، والقواعد 

  .اللغوية

 طريقة التعليم  )د 

يف تنفيذ هذا النشاط ، يقوم املعلم بتطبيق الطريقة على النحو 

  :التايل

 استخدام األغاين يف تعلم اللغة العربية )١

و  "هنا نفرح"األغاين املستخدمة يف نشاط صباح اللغة مثل 

 ٧٢".العربية لغة القرآن"و " أ� أشرب اللنب"

 استخدام الوسائل التعليمية )٢

الصور على شكل . يعرض املعلم الصور أثناء تعلم املفردات

يشري املعلم إىل صورة واحدة تلو األخرى ، مث . أشياء حول احلمام

 ٧٣.يذكر الطالب املفردات العربية اليت أشار إليها املعلم ، أو العكس
                                                                 

 يف ملحق هذا البحث  W/01-III/2020/02 رقم  أنظر إىل النسخة املالحظة٧٠
 يف ملحق هذا البحث  W/03-III/2020/05 رقم  أنظر إىل النسخة املالحظة٧١
 يف ملحق هذا البحث  O/03-III/2020/01 رقم  أنظر إىل النسخة املالحظة٧٢



٤٥ 

 

 
 

 االستماع وتقليد القراءات وتكرار القراءات وكتابتها )٣

عند إدخال مادة جديدة ، يكتب املعلم على السبورة املفردات 

يقرأ . ويكتب الطالب يف كراسا�م" يف احلمام"العربية يف موضوع 

املعلم املفردات بشكل صحيح وفًقا ملخروجه ويويل الطالب اهتماًما 

بعد ذلك يقوم املدرس بتوجيه الطالب . لموثيًقا مث يقلد ما يقوله املع

لتكرار املفردات حىت حفظها ويذكر املعلم �ملفردات اإلندونيسية ، 

 ٧٤.مث يذكر الطالب املفردات العربية ، أو العكس

 تقدمي ختمينات املفردات )٤

يقدم املدرس ختمينات تتعلق �ملفردات يف الدرس السابق 

يف فصل آخر ، . ادة جديدةللطالب واحًدا تلو اآلخر قبل إدخال م

ختمني تعطى . يقدم املعلم عدًدا من األسئلة كشرط ملغادرة الدرس

من هو أول من جييب على التخمينات بسالسة . مفردات ٥-١من 

إذا أجاب الطالب دون املستوى ، . ، مث ميكنه العودة إىل املنزل أوالً 

 ٧٥.فال ُيسمح هلم �لعودة إىل منازهلم

 يف القاموسالبحث عن املعىن  )٥

أن بعض املعلمني طبقوا طريقة البحث  ألف نور أولياءقالت 

 ٧٦.عن املعىن يف القاموس

 وإجياد املعىن احلركاتترتيب احلروف وإعطاء  )٦

يف بعض الفصول األخرى ، يُطلب من الطالب ترتيب 

 ٧٧.األحرف يف الكلمات وإعطاء الكلمات والبحث عن معانيها

                                                                                                                                                                                
  يف ملحق هذا البحث  O/03-III/2020/01 رقم  النسخة املالحظة أنظر إىل٧٣
  يف ملحق هذا البحث  O/03-III/2020/01 رقم  أنظر إىل النسخة املالحظة٧٤
  يف ملحق هذا البحث  O/03-III/2020/01 رقم  أنظر إىل النسخة املالحظة٧٥
  يف ملحق هذا البحث W/03-III/2020/03رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس٧٦



٤٦ 

 

 
 

 أدوات التعليم  )ه 

فيما يتعلق �ألدوات والوسائط  أولياءألف نور أوضحت 

كانت األدوات املستخدمة هي "املستخدمة يف تعليم املفردات ، 

  ٧٨."السبورات والعالمات واألشياء احمليطة

األدوات والوسائط املستخدمة هي عالمات " أديب رفاعيوذكر 

  ٧٩."وسبورات صغرية ورسومات يف كتاب مدرسي وأشياء يف حميط طبيعي

 تبوتري إحدى الطالبات نفس األداة عندما سألكما ذكرت 

األدوات "عن األدوات والوسائط اليت يستخدمها املعلمون ،  ةالباحث

والوسائط املستخدمة كانت عالمات وسبورات وكراسات وأشياء حميطة 

  ٨٠."مثل الكرسي والبالط

األدوات والوسائط اليت  أن خلص ، السابقة املقابالت نتائج من

واستخدامها من قبل املمعلمون هي سبورة صغرية ، يتم إحضارها 

يتم . وعالمات وكتاب مدرسي واألشياء احمليطة مثل الكرسي والبالط

توضيح أو احلصول على معىن لاستخدام هذه األشياء من قبل املمعلمون ل

�إلضافة إىل األشياء ، غالًبا ما يعرض املعلمون الصور يف  .املفردات

  .ملفردات املتعلقة �ملوضوعاتالكتاب املدرسي حول ا

 التقييم  )و 

نتظمة لنشاط صباح اللغة يف �اية كل فصل املتقييمات اليتم إجراء 

املواد اليت مت امتحا�ا هي املواد اليت مت تدريسها . دراسي مع االمتحان

 )multiple choice( ملدة فصل دراسي واحد يف شكل االختيار من متعدد

                                                                                                                                                                                
  يف ملحق هذا البحث  O/03-III/2020/01 رقم  أنظر إىل النسخة املالحظة٧٧
 يف ملحق هذا البحث W/03-III/2020/03رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس٧٨
  يف ملحق هذا البحث W/03-III/2020/04رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس٧٩
 يف ملحق هذا البحث  W/03-III/2020/05 رقم  أنظر إىل النسخة املالحظة٨٠



٤٧ 

 

 
 

يتم إجراء االمتحان التحريري  "،  مصطفى زمزمكما قال   .)essay( واملقال

هناك اجتماع لتحديد أسئلة االمتحان منتظمة لنشاط . كل فصل دراسي

صباح اللغة و االجتماع هو مداولة لتحديد أسئلة االمتحان اليت قدمها 

  ٨١."املشرفون واملشرفات

املؤشر الذي جيب حتقيقه من إجراء هذا  عن  مصطفى زمزمقال 

 :التقييم

تشمل اإلجنازات املرغوبة يف تقييم نشاط صباح اللغة القدرة "

على األقل  .على الكتابة مثل كتابة األفعال بشكل جيد

يعرفون اللغة العربية األساسية ألنه ال يستطيع اجلميع الكتابة 

و " قلم"على سبيل املثال ، ميكنك ذكر . بشكل جيد

حنن ال . بسيطة�للغة العربية وغريها من املفردات ال" كتاب"

�دف إىل أن نكون عظماء ألننا نقدم اللغة العربية يف 

  ٨٢."االبتدائي/ املستوى األساسي 

 

املؤشر الذي جيب حتقيقه من أن  مصطفىمن بيان زمزم  ستنتجي

  .الكتابة العربية بشكل جيدش أو صحيحإجراء هذا التقييم هو 

هناك تقييمات �إلضافة إىل التقييمات اليت تعقد كل فصل دراسي 

لكل معلم طريقته اخلاصة يف إجراء التقييمات األسبوعية مثل . أسبوعية

الواجبات املنزلية يف كل لقاء والتمارين البسيطة واألسئلة املباشرة من املعلم 

املفردات األسبوعية هي  تقييماتو مواد هذه ال .قبل الدرس أو بعده

 .وكتابة الرسائل وحفظ الكلماتواحملفوظات وكتابة األغاين واستكمال 

                                                                 
 يف ملحق هذا البحث W/10-III/2020/07رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس٨١
 يف ملحق هذا البحث W/10-III/2020/07رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس٨٢



٤٨ 

 

 
 

كمشرفة ومعلمة صباح   إمامة الصاحلةيف هذه احلالة أوضحت 

تعتمد االختبارات اليومية على ما إذا كان املشرفون أو املشرفات ", اللغة

هناك أيضا واجبات منزلية سيتم تقدميها يف . يرغبون يف القيام بذلك أم ال

  ٨٣."اللقاء التايل

يوجد اختبار الحق لكل لقاء مع مواد " :ءألف نور أولياوقالت 

ويوجد اختبار . املفردات واحملفوظات وكتابة األغاين واستكمال الكلمات

  ٨٤."لكل فصل دراسي مع مقاالت وخيارات متعددة

تتم متارين مثل كتابة األغاين وكتابة : "خفيفة نور بييت وأضافت 

فصل  وجتري االمتحان كل. الرسائل وحفظ املفردات كل أسبوع

  ٨٥."دراسي

 

معهد أوىل األبصار  يفاملفردات يف نشاط صباح اللغة  تعليم مشكالت .٢

 ٢٠٢٠ /٢٠١٩ احلكومية فونوروكو العام الدراسي �جلامعة اإلسالمية

 وحلها

   :وهي تطبيق تعليم املفردات يف نشاط صباح اللغة يف مشكالت وجدت

 ت للمتعلمنيشكالامل  . أ

  ضيق الوقت )١

 تبدأ. االثنني يوم األسبوع يف واحدة مرة النشاط هذا تنفيذ يتم

هذا وقت . تقريًبا ساعة ملدة ، صباًحا السادسة حىت الفجر بعد من

 غري للمواد الطالب تلقي على لضيق وقت التعليم �ثري .ضيقالتعليم 

 التدريس يف �لراحة يشعرون وال أمرهم من عجلة يف الطالب .املثالية
                                                                 

  يف ملحق هذا البحث W/11-II/2020/01رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس٨٣
 يف ملحق هذا البحث W/03-III/2020/03رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس٨٤
 يف ملحق هذا البحث  W/01-III/2020/02 رقم  أنظر إىل النسخة املالحظة٨٥



٤٩ 

 

 
 

 قال كما  .والتمرينات للتكرار الوقت ويفقدون بعمق املواد يدرسون وال

 قصرية زمنية فرتة يف املواد من الكثري ندرس أن علينا": خفيفة نور بييت 

  ٨٦".بسرعة املادة تنتهي حىت املعلم يسرع وأحيا�ً  ،

 ليس لدي الطالب كتاب مدرسي )٢

 .فقط املعلمني لديهم كتاب مدرسي وليس هو لدي الطالب

 فهم تسهيل يف للطالب جًدا املدرسي مفيد الكتاب أن من الرغم على

  ٨٧.املستقل التعليمو  احلراسة وقدرات اإلرشادية والتمارين املواد

  ت للمعلمنياملشكال  . ب

 الوقت عدم انضباط بعض املعلمني يف �ديب )١

ضيق  مبشكلة تتعلق أخرى مشكلة هو املعلم انضباط عدم

 يتأخر بعض املعلمني يف التعليم فيؤجل إمتامه و يتالعبون .الوقت

 قال وهذا كما. �لوقت حيت ال يريح الطالب طوال عملية التعليم

  :خفيفة نور بييت

 ويتالعبون التدريس إمتام ويؤجلون أحيا�ً  املدرسون يتأخر"

 اإلفطار وتناول املنزل إىل العودة وقت حيني عندما. �لوقت

 استخدمها ذلك من بدالً  ولكن ، للجامعة واالستعداد

  ٨٨". امر� من عجلة يف سنكون. للتدريس

 جاذبية أقل أساليب املعلمني بعض استخدام )٢

 طرق استخدام يف يبتكروا مل الذين املعلمني بعض هناك يزال ال

 يستخدم ما غالًبا. التخمني أو اللعبة مثل لالهتمام مثرية متنوعة

                                                                 
  يف ملحق هذا البحث  W/01-III/2020/02 رقم  أنظر إىل النسخة املالحظة ٨٦

  يف ملحق هذا البحث  O/03-III/2020/01 رقم  أنظر إىل النسخة املالحظة٨٧

  يف ملحق هذا البحث  W/01-III/2020/02 رقم  املالحظةأنظر إىل النسخة  ٨٨



٥٠ 

 

 
 

 مملة تبدو التدريس عملية جيعل وهذا ٨٩.املشبعة احملاضرة طريقة املعلمون

 لتعلم املنخفض احلماس على �ثري له املشبع التدريس. مثرية وليست

  .التدريس عند ينامون الذين الطالب عدد وز�دة الطالب

  :قرار مع حتدث اليت املشكالت حلل املعهد حياولو 

 .التكرار عقدب الوقت عدم انضباط بعض املعلمني يف �ديب مشكلةحل   . أ

ليال  األحد يوم املعلمون حضرها اليت اللقاء لعملية تسمية هو التكرار

 مناقشة اللقاء خالل متت. صباح اللغة نشاط تنفيذ واحدمن يوم أي قبل

 األسبوع يف مت تنفيذه الذي صباح اللغة نشاط يف املفردات تعليم تقييم

 املفردات لتعليم والطرقحتدد املواد  الطالب و مناقشة تعلم ونتائج السابق

  .للغد صباح اللغة نشاط يف

 للمعلمني وإعطاء التعليمية القدرات حتسني مت االجتماع هذا يف

 على واحلفاظ الوقت حيث من االنضباط على للحفاظ للمعلمني الدافع

 �لتدريس املتعلقة املعلومات املعلمون يتبادل. واجبا�م أداء يف االتساق

  .التدريس وإجراءات املواد ونقاط والفعالة الشيقة الطرق مثل

 أو متابعة أيضا هناك أسبوع كل: "مصطفىزمزم  هذا كما قال

 ليلة كل تعقد اليت للمعلمني التعليمية القدرات بتحسني التكرار

  ٩٠".االثنني

: أمور منها مناقشة متت التكرار يف" :و كما قالت إمامة الصاحلة

 نشاط صباح اللغة يف تقدميها سيتم اليت املواد هي ما الطالب، تعلم حيث

  ٩١."استخدامها سيتم اليت األساليب هي وما غًدا

                                                                 
٨٩

  يف ملحق هذا البحث  O/03-III/2020/01 رقم  أنظر إىل النسخة املالحظة 

  يف ملحق هذا البحثW/10-III/2020/07رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس٩٠
  يف ملحق هذا البحثW/11-II/2020/01رقم  قابلةة املخأنظر إىل النس٩١



٥١ 

 

 
 

التكرار هو حماولة حلل مشكلة عدم انضباط بعض املعلمني يف 

 .الوقت �ديب

 عقد التكرارب جاذبية أقل أساليب املعلمني بعض استخداممشكلة حل   . ب

 أيضا

 التكرار مناقشة عن األساليبمت بيان التكرار أعلى هذا وهو أن يف 

استخدامها يف التعليم وتبادل املعلمني املعلومات املتعلقة  سيتم اليت

 .�لتدريس مثل الطرق الشيقة والفعالة ونقاط املواد و إجراءات التدريس



 

٥٢ 

 

 الباب اخلامس

  حتليل البيا�ت

  

يف معهد أوىل األبصار �جلامعة حتليل تعليم املفردات يف نشاط صباح اللغة   .أ﴾ ﴿

 .٢٠١٩/٢٠٢٠ احلكومية فونوروكو العام الدراسي اإلسالمية

نشاط صباح اللغة كما يوحي االسم ، يعقد يف الصباح �دف تقدمي اللغة 

املوجودة ، اللغة العربية اليت يتم تقدميها هي املفردات األساسية . العربية للطالب

بعد صالة الفجر  اللبنةهذه ا تبدأ. واليت غالًبا ما توجد و تستخدم يف احلياة اليومية

هذا النشاط خارج حيدث  ٩٢.صباحاالسادسة  الساعة إىل اخلامسةالساعة  من

الغرفة يف ساحة املعهد أو يف داخل الغرفة إذا مل يكن من املمكن احتالل الساحة 

  ٩٣.بسبب املطر

 التعليم نظريته،يتكون بناءعلى. املفردات عمليةتعليم شكل النشاط هذا �خذ

 طريقة التعليمو  مواد التعليمو  أهداف التعليمو  املعلم واملتعلموهي  مكو�ت ستة من

فيما يلي تطبيق تعلم املفردات يف نشاط صباح اللغة يف ٩٤.والتقييم أدوات التعليم و

  :كومية فونوروكو بناًء على مكو�تهمعهد أوىل األبصار �جلامعة اإلسالمية احل

 املعلم واملتعلم .١

فيما يتعلق بنظام التعليم  ٢٠٠٣من عام  ٢٠رقم ري . يف القانون

، على أن املعلمني هم من  ٢٩من املادة  ١، الفقرة  ٤الوطين ، ينص الفصل 

،  التعليم، ولديهم خمرجات  التعليماملهنيني املكلفني بتخطيط وتنفيذ عملية 

  ٩٥وإجراء التوجيه والتدريب وإجراء البحوث وخدمة ا�تمع

                                                                 
  يف ملحق هذا البحث  O/03-III/2020/01 رقم  النسخة املالحظةأنظر إىل ٩٢

  ٦٤  نظر الصفحةأ ٩٣

 ١٢  نظر الصفحةأ٩٤

  ١٢  نظر الصفحةأ ٩٥



 

 
 

يف نشاط صباح استناًدا إىل البيا�ت اليت مت احلصول عليها فإن املعلمني 

معهد أوىل األبصار �جلامعة اإلسالمية  هم املشرفون واملشرفات يف اللغة

 الذين يتألفون من طالب ٢٠١٩/٢٠٢٠احلكومية فونوروكو العام الدراسي 

من  ٨إىل املستوى  ٣من املستوى اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروكو 

معهد أوىل األبصار �جلامعة األقسام املختلفة وهم على استعداد للخدمة يف 

لديهم اختصاص قراءة القرآن واللغة العربية  .اإلسالمية احلكومية فونوروكو

 ٢٧معلًما و  ١١ن م يف نشاط صباح اللغة�لف عدد املعلمني  ٩٦.األساسية

  ٩٧.معلمة

على غرار املعلم ، يتم النظر إىل العوامل اليت ميكن أن تؤثر على عملية 

هناك طالب ذوو . التعليم من جوانب الطالب الذين لديهم خلفيات خمتلفة

لذلك يؤثر دور الطالب أيًضا بشكل كبري . قدرات عالية ومتوسطة ومنخفضة

  ٩٨.لعكس صحيحعلى املعلم يف عملية التعليم ، وا

 ٢٠ رقم إندونيسيا مجهورية لقانون العامة لألحكام وفًقا الطالب تعريف

 حياول ا�تمع يف عضو هو الوطين التعليم بنظام يتعلق فيما ٢٠٠٣ لعام

 ومستو�ت مستو�ت يف املتوفرة التعليم عملية خالل من إمكا�ته تطوير

  ٩٩.التعليم من معينة وأنواع

احلكومية  اجلامعة اإلسالمية هم طالب طالب هذه الدراسة كان

ينقسم الطالب إىل فئتني . من األقسام املختلفة ٢و  ١فونوروكو من املستوى 

طالب الفئة اإللزامية هم الطالب الذين مل يتمكنوا من . مها اإللزامية والسنة

طالب . قراءة القرآن وكتابته بطالقة ويطلب منهم حضور كل بر�مج املعهد

                                                                 
    ٤٠ نظر الصفحةأ ٩٦
    ٤٠ نظر الصفحةأ ٩٧

  ١٣  نظر الصفحةأ ٩٨
  ١٢  نظر الصفحةأ ٩٩



 

 
 

ة هم الطالب القادرون على قراءة القرآن وكتابته بطالقة لكنهم على الفئة السن

طالبًا  ١٩٣ بلغ عدد الطالب هذا العام. استعداد حلضور بر�مج املهاد

طالبة  ٢٩٢من الفئة السنة و  ٣٩من الفئة اإللزامية و  ١٥٤يتألفون من 

تنفيذ يف  .من الفئة السنة ٥٦طالبة من الفئة اإللزامية و  ٢٣٦مكونة من 

فصًال ، ومت تقسيم الطالبات  ١١، مت تقسيم الطالب إىل  صباح اللغة نشاط

 ١٠٠.فصًال  ٢٦إىل 

 أهداف التعليم .٢

مع األهداف ، . أهداف التعليم هي عامل مهم جدا يف عملية التعليم

املعلم لديه اإلرشادات واملبادئ التوجيهية اليت يتعني حتقيقها يف األنشطة 

إذا كانت أهداف التعليم واضحة و�بتة ، فستكون اخلطوات . التعليمية

ئيسية أوضح عبد احلميد أن األهداف الر  ١٠١.أكثر توجيًها التعليموأنشطة 

لتعليم اللغة العربية املفردات هي تقدمي مفردات جديدة للطالب و تدريب 

الطالب على أن يكونوا قادرين على نطق املفردات بشكل صحيح وفهمهم 

) حتد�ً (املفردات يف التعبري الشفهي  وتضمنيمعىن املفردات وقدر�م على 

  ١٠٢.وفًقا للسياق الصحيح) �ليًفا( كتابًياو 

تعليم املفردات يف هذا النشاط هو تقدمي اللغة العربية األهداف من 

واملراد بتقدمي اللغة العربية للطالب هو جتهيز اللغة العربية  ١٠٣.للطالب

تقدمي مفردات جديدة للطالب و تدريب : األساسية اليت تشمل على

معىن  وفهمالطالب على أن يكونوا قادرين على نطق املفردات بشكل صحيح 

كتابًيا من أهداف هذا و  اشفهيتضمني املفردات يف التعبري  يتم .املفردات

                                                                 
  ٤١-٤٠  نظر الصفحةأ ١٠٠
١٠١

    ١٣  نظر الصفحةأ 

    ١٧  نظر الصفحةأ١٠٢
 ٤١  نظر الصفحةأ١٠٣



 

 
 

اهلدف التعليمي هلذا . النشاط ولكن فقط على مستوى منخفض أو أساسي

  .النشاط هو تقدمي اللغة العربية للطالب بطريقة أساسية للغاية

 تعليم إضافة سابقا لوجود احملددة األهداف هذه يف مشكلة توجد ال

  .احملاضرات يف الطالب إليه يسعى الذي العربية اللغة

 مواد التعليم .٣

 العربية الكتابة مواد تعليم املفردات يف نشاط صباح اللغة هي قواعد

�ألشياء املتقاربة حول الطالب   املتعلقة والتمارين واملفردات القواعد وأمثلة

املتعلقة �جلسم  الفصل ويف احلمام ويف احلجرة ويف البيت واملفردات يف كما

  ١٠٤.العربية واألغاين واأللوان والفواكه واملواصالت واحليوا�ت واحملفوظات

 طريقة التعليم .٤

هي الطريقة اليت يستخدمها املعلم يف أداء وظائفه وأداة  التعليمطريقة 

أوضح سيف املصطفى أن الطرق اليت ميكن  ١٠٥.لتحقيق أهداف التعليم

هي استخدام األغاين ) املبدئي(تطبيقها يف تعليم املفردات للمرحلة االبتدائية 

والقراءة بشكل متكرر إلجياد  استخدام الوسائل التعليميةيف تعلم اللغة العربية و 

   ١٠٦.معىن الكلمات واالستماع وتقليد القراءات وتكرار القراءات وكتابتها

  :طريقة املستخدمة يف تدريس املفردات يف هذا النشاط هيال

 استخدام األغاين يف تعلم اللغة العربية  )أ 

أ� أشرب "و" هنا نفرح"األغاين املستخدمة يف هذا التعليم مثل 

  ." العربية لغة القرآن"و" اللنب

  

  
                                                                 

  ٤٣-٤٢  نظر الصفحةأ ١٠٤
 ١٤  نظر الصفحةأ١٠٥

      ٢٣  الصفحةنظر أ ١٠٦



 

 
 

 استخدام الوسائل التعليمية  )ب 

الصور على  .يعرض املعلم الشيء أو الصور أثناء تعليم املفردات

يشري املعلم إىل صورة واحدة تلو األخرى ، مث . شكل أشياء حول احلمام

 ١٠٧.يذكر الطالب املفردات العربية اليت أشار إليها املعلم ، أو العكس

 االستماع وتقليد القراءات وتكرار القراءات وكتابتها  )ج 

عند إدخال مادة جديدة ، يكتب املعلم على السبورة املفردات 

يقرأ املعلم . ويكتب الطالب يف كراسا�م" يف احلمام" موضوع العربية يف

املفردات بشكل صحيح وفًقا ملخروجه ويويل الطالب اهتماًما وثيًقا مث 

بعد ذلك يقوم املدرس بتوجيه الطالب لتكرار . يقلد ما يقوله املعلم

املفردات حىت حفظها ويذكر املعلم �ملفردات اإلندونيسية ، مث يذكر 

 ١٠٨.املفردات العربية ، أو العكس الطالب

نشاط املعلمون يف استناًدا إىل نظرية سيف املصطفى ، ال يستخدم 

على الرغم . طريقة القراءة بشكل متكرر إلجياد معىن الكلمات صباح اللغة

من أن هذه الطريقة مفيدة جًدا يف الواقع يف إعطاء التحفيز للطالب للعثور 

قة بسيطة للغاية ، وال تثقل كاهل املدرسني أو هذه الطري. على معىن املفردات

 .الطالب

صباح �إلضافة إىل ثالث من الطرق األربعة اليت مت تنفيذها يف نشاط 

  :القائم على نظرية سيف املصطفى ، يطبق املعهد أيًضا الطرق التالية اللغة

 تقدمي ختمينات املفردات  )أ 

يقدم املدرس ختمينات تتعلق �ملفردات يف الدرس السابق للطالب 

يف فصل آخر ، يقدم املعلم . واحًدا تلو اآلخر قبل إدخال مادة جديدة

                                                                 
  ٤٤  نظر الصفحةأ ١٠٧
١٠٨

  ٤٥  نظر الصفحةأ 



 

 
 

 ٥-١ختمني تعطى من . عدًدا من األسئلة كشرط ملغادرة الدرس

من هو أول من جييب على التخمينات بسالسة ، مث ميكنه . مفردات

إذا أجاب الطالب دون املستوى ، فال ُيسمح هلم . الً العودة إىل املنزل أو 

 ١٠٩.�لعودة إىل منازهلم

 البحث عن املعىن يف القاموس  )ب 

بعض املدرسني يستخدم هذه الطريقة بطلب الطالب البحث عن 

معاين الكلمات العربية أو ترمجة كلمات اللغة اإلندونيسية إىل اللغة 

  ١١٠.العربية

 جياد املعىنوإ احلركاتترتيب احلروف وإعطاء   )ج 

بعض املدرسني يستخدم هذه الطريقة بطلب الطالب ترتيب 

 .والبحث عن معانيها احلركاتاألحرف يف الكلمات وإعطاء الكلمات 

يواجه الطالب حتدً� لتنفيذ األمر بتكوين كلمات أو مجل مبساعدة  ١١١

ميكن أيًضا تنفيذ هذه الطريقة يف شكل سباق ، مما . احلروف كتعليمات

 .ه الطريقة ممتعة وتتطلب نشاط الطالبجيعل هذ

 أدوات التعليم .٥

هي وسائل اإلعالم اليت تساعد على تسهيل تنفيذ  التعليمأدوات 

  وذكر ١١٢.التعليمليكون أكثر كفاءة وفعالية يف حتقيق أهداف  التعليم

عبد الوهاب رشيدي أن وسائل اإليضاح اليت ميكن استخدامها يف تعليم 

  ١١٣.الصورة والرسممنممة األشياء األصلية و  املفردات مها

                                                                 
  ٤٥  نظر الصفحةأ ١٠٩
  ٤٥  نظر الصفحةأ ١١٠
١١١

  ٤٥  نظر الصفحةأ 

   ١٤  الصفحةنظر أ ١١٢
١١٣

    ٢٤ نظر الصفحةأ 



 

 
 

يتم استخدام سبورة صغرية وعالمات وكتاب مدرسي واألشياء 

احمليطة مثل املغرفة واملاء واملرحاض والفرجون وما إىل ذلك من قبل 

�إلضافة إىل  .املمعلمون للتوضيح أو احلصول على معىن املفردات

يف الكتاب الدراسي حول  األشياء ، غالًبا ما يعرض املعلمون الصور

 ١١٤.املفردات املتعلقة �ملوضوعات

 التقييم .٦

، ولكنه خيدم أيًضا   التعليمال خيدم التقييم فقط رؤية جناح الطالب يف 

من خالل . كمالحظات املعلمني حول األداء الذي قاموا به يف عملية التعليم

ملكو�ت التقييمات يف التعليم ميكن أن تعرف أوجه القصور يف استخدام ا

  ١١٥.ومدى قدرة الطالب على فهم املواد املقدمة التعليماملختلفة يف 

نتظمة لنشاط صباح اللغة يف �اية كل فصل املتقييمات اليتم إجراء 

املواد اليت مت امتحا�ا هي املواد اليت مت تدريسها ملدة . دراسي مع االمتحان

هناك أيضا . فصل دراسي واحد يف شكل االختيار من متعدد واملقال

لكل معلم طريقته اخلاصة يف إجراء التقييمات األسبوعية . تقييمات أسبوعية

مثل الواجبات املنزلية يف كل لقاء والتمارين البسيطة واألسئلة املباشرة من 

  ١١٦.املعلم قبل الدرس أو بعده

  

  

  

                                                                 
 ٤٦  نظر الصفحةأ ١١٤
    ١٤  نظر الصفحةأ ١١٥
   ٤٧  نظر الصفحةأ ١١٦



 

 
 

معهد أوىل  يفاملفردات يف نشاط صباح اللغة  تعليم مشكالتحتليل   .ب﴾ ﴿

 /٢٠١٩ احلكومية فونوروكو العام الدراسي �جلامعة اإلسالميةاألبصار 

  وحلها ٢٠٢٠

يف نشاط  املفردات تعلم يف حتدث اليت املشكالت تفاصيل يلي فيما

احلكومية فونوروكو العام  معهد أوىل األبصار �جلامعة اإلسالمية يفصباح اللغة 

  :٢٠٢٠ /٢٠١٩ الدراسي

  ت للمتعلمنياملشكال  . أ

 الوقت ضيق )١

 وقت هذا. كل لقاء تقريًبا يف واحدة ساعة النشاط هذا تنفيذ يتم

 عجلة يف الطالب هذا ضيق الوقت جيعل .املفردات لتعليم جدا قصري

 بعمق املواد يدرسون وال التدريس يف �لراحة يشعرون وال أمرهم من

  ١١٧.والتمرينات للتكرار الوقت ويفقدون

 يف فقط واحدة مرة النشاط هذا إجراء أيًضاضيق الوقت  هذا يعين

 حفظ أو املعرفة على احلفاظ املناسب من ليس أنه كما. األسبوع

 يتلقى أن بعد. لقاءال وقت يف الطويلة الفجوات بسبب الطالب مفردات

 التايل الدرس يف املعرفة هذه سيكرر ،لقاء يف �ملفردات معرفة الطالب

  .املقبل األسبوع

 :الكايف الوقت أمهية عن وآخرون ماهارديين سينتا�� قال

 ، املوضوع فهم يف الطالب بنجاح وثيًقا ارتباطًا الوقت توفر يرتبط"

 مادة يف أكثر يتقنون الطالب جيعل أن ميكن الذي الكايف الوقت ومدى

                                                                 
     ٤٨  نظر الصفحةأ ١١٧



 

 
 

 بذكاء املوضوع لفهم الطالب حيتاجه الوقت من وكم ، تدريسها يتم

  ١١٨".خمتلف

 ليس لدي الطالب كتاب مدرسي )٢

 الكتاب أن من الرغم على .كتاب مدرسي  ليس لدي الطالب

 اإلرشادية والتمارين املواد فهم تسهيل يف للطالب جًدا املدرسي مفيدة

  ١١٩.املستقل التعليمو  احلراسة وقدرات

 الطالب يشعر أن جيب"وجسمادي ،  مخسني ذكره ملا خمالف وهذا

 أنشطة على حتتوي اليت فيها التمارين اليت الكتاب املدرسي �ستخدام

 على الطالب حتفيز سيتم ، التمرين هذا مع. املواد قراءة بعد الطالب

 اليت املفاهيم إتقان على والقدرة النشاط خالل من مستقل بشكل التعليم

   ١٢٠".املادة يف مناقشتها متت

. لدي الطالب كتاب مدرسيأمهية وجود   جسماديو  مخسنيذكر 

يكون مشكلة يف عملية  لدي الطالب كتاب مدرسيلذلك يرى أن عدم  

  .التعليم

  ت للمعلمنياملشكال  . ب

 الوقت عدم انضباط بعض املعلمني يف �ديب )١

 ويتالعبون التدريس إمتام ويؤجلون أحيا�ً  املدرسون يتأخر

 استخدم املعلم ذلك من بدالً  ولكن اإلمتام وقت حيني عندما. �لوقت

                                                                 
 Efektivitas Pembelajaran di luar Jam Sekolah terhadapوآخرون،  ماهارديين سينتا�� ١١٨

Prestasi Belajar Anak di SDN 07 Mataram ، Jurnal Ilmiah IKIP Mataram ،٤٨، ٤،٢،٢٠١٧  
  ٤٩-٤٨  نظر الصفحةأ ١١٩
ايليك : جاكار�(، Panduan Menyusun Buku Ajar Berbasis Kompetensi ، وجسمادي مخسني ١٢٠

  ٦٣، )٢٠٠٨ميد� كومفوتيندو، 



 

 
 

 من زينب قالتمن مشكالت التعليم ملا  هذا الشأن ١٢١.للتدريس

 :املعلم انضباط حيث

 املعلم انضباط ألن ، املعلمني تعليم جودة االنضباط حيدد"

 كان إذا. السلسة التعليمو  التعليم عملية على كبري �ثري له

 يعيق فسوف ، منضبط غري أو حاضرًا يكون ما �درًا املعلم

 إذا ، ذلك ومع. الطالب كسول إىل ويؤدي التعليم عملية

 أبًدا األوان يفوت فال ، احملدد الوقت يف دائًما املعلم وصل

 وجيب. للتعلم للطالب الدافع هذا فسيكون ، التدريس يف

  ١٢٢"التعليم جودة بتحسني كمعلمني دائًما املعلمون يلتزم أن

 جاذبية أقل أساليب املعلمني بعض استخدام )٢

 مثرية متنوعة طرق استخدام يف يبتكروا مل الذين املعلمني بعض

 طريقة املعلمون يستخدم ما غالًبا. التخمني أو اللعبة مثل لالهتمام

١٢٣.املشبعة احملاضرة
 مثرية أساليب استخدام أمهية عن كوثر ذكر 

  ، ومتنوعة لالهتمام

 إىل ختتلف ال اليت التعليم أساليب تطبيق يؤدي أن ميكن"

 إىل يؤدي مما ، التعليميف  غري جادين الطالب يكون أن

 أن ميكن. للطالب األقصى احلد من أقل تعلم نتائج حتقيق

 حيدثه الذي لتعليم� الطالب اهتمام عدم إىل أيًضا يؤدي

 آخر أثر هناك. رتيب بشكل املادة يقدم الذي املعلم

 الطالب جيعل أن ميكن أنه هو املتنوع غري التعليم ألسلوب

                                                                 
١٢١

  ٤٩  نظر الصفحةأ 

 Profesionalisme Guru PAUD Menuju NTB Bersaing (Pengantar Manajemenسييت زينب، ١٢٢

Pendidikan, Praktik, Teori, dan Aplikasi ،)٩٠، )٢٠١٥دييفوبليس، : جوكجاكار�     
  ٤٩  نظر الصفحةأ ١٢٣



 

 
 

 يتصرف و�لتايل ، املقدمة التعليمية �ملواد مبالني غري

  ١٢٤".سليب ل بشك الطالب

  :تاملشكال تلك لة اليت بذهلا املعهد حللّ و فيما يلي شرح احملا

 ت للمتعلمنيحل املشكال  . أ

 الوقت ضيق )١

مل يبذل املعهد حماولة للتعامل مع مشكلة ضيق وقت التعليم 

تصبح هذه مالحظة مهمة يف تطبيق تعليم . يف نشاط صباحاللغة

  .املفردات يف املكان املناسب

 الطالب كتاب مدرسيليس لدي  )٢

هذه مالحظة . مل يبذل املعهد حماولة حلل هذه املشكلة

  .مهمة أخرى يف هذه الدراسة

 للمعلمني  تحل املشكال  . ب

 الوقت عدم انضباط بعض املعلمني يف �ديب )١

يف هذا . حياول املعهد حلل هذه املشكلة بعقد التكرار

االنضباط من االجتماع مت إعطاء الدافع للمعلمني للحفاظ على 

حتذير . حيث الوقت واحلفاظ على االتساق يف أداء واجبا�م

املعلمني حول توقيت التدريس يصبح حافزًا للمعلمني للحفاظ 

دائًما على االلتزام �ملواعيد حىت ميكن أن تتم عملية التعليم بفعالية 

  .وكفاءة

  

  

                                                                 
 Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Guru yang Bervariasi terhadap، كوثر ١٢٤

Peningkatan Hasil Belajar Siswa kelas XI SMA Negeri 1 Labuhanhaji Timur Aceh Selatan ،Jurnal 

Genta Mulia ،٧٣، ٢٠١٤، ٢، ٥.  



 

 
 

 جاذبية أقل أساليب املعلمني بعض استخدام )٢

 خالل متت. حيل املعهد هذه املشكلة مع التكرار أيضا

مت  الذي صباح اللغة نشاط يف املفردات تعليم تقييم مناقشة اللقاء

حتدد  الطالب مناقشة تعلم نتائج و السابق األسبوع يف تنفيذه

 يتبادل .للغد صباح اللغة نشاط يف املفردات لتعليم املواد والطرق

 الفعالة و الشيقة الطرق مثل �لتدريس املتعلقة املعلومات املعلمون

 للمعلمني ميكن اجلمعية، هذه يف. لتدريس وإجراءات املواد ونقاط

اجلاذبية  األساليب حول اإلهلام من الكثري على احلصول أيًضا

.املفرداتتعليم  يف تطبيقها سيتم اليت لالهتمام املثريةو 
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سادسالباب ال  

  االختتام

  

 الصةاخل  .أ﴾ ﴿

  :التالية الصةاخل ةحثاالب قدمت البحثاختتاما هلذا 

يف معهد أوىل األبصار �جلامعة تعليم املفردات يف نشاط صباح اللغة  .١

 ٢٠١٩/٢٠٢٠ احلكومية فونوروكو العام الدراسي اإلسالمية

 على بناءً اللغة  صباح نشاط يف املفردات تعليم تفاصيل يلي فيما

  :مودجيونو و دمييايتعند مناسبا للنظرية  مكو��ا

 املعلم واملتعلم  )أ 

املشرفون  هم شاط صباح اللغةنيف تعليم املفردات يف  املعلمون

 احلكومية فونوروكو معهد أوىل األبصار �جلامعة اإلسالمية واملشرفات يف

 ٨إىل  ٣احلكومية فونوروكو من املستوى  اجلامعة اإلسالمية طالبو هم 

القدرة على قراءة القرآن  هلم كفاءة أساسية هي. من األقسام املختلفة

  .وكتابته والتحدث �للغة العربية األساسية

احلكومية  اجلامعة اإلسالمية هم طالب يف هذا التعليمطالب ال

الفئتني تتألف من  .من األقسام املختلفة ٢و  ١فونوروكو من املستوى 

 .طالبة ٢٩٢طالب و  ١٩٣مها اإللزامية و السنة وعددهم 

 أهداف التعليم  )ب 

األهداف من تعليم املفردات يف هذا النشاط هو تقدمي اللغة العربية 

 للطالب مواد التعليم

 

 



 

 
 

 مواد التعليم  )ج 

والتمارين  القواعد وأمثلة العربية الكتابة هلذا التعبيم مواد وهي قواعد

الفصل ويف احلمام ويف احلجرة ويف البيت  يف هو مبا املتعلقة واملفردات

املتعلقة �جلسم واأللوان والفواكه واملواصالت واحليوا�ت  واملفردات

 .العربية واألغاين واحملفوظات

 طريقة التعليم  )د 

: يف هذا النشاط الطرق اآلتية تعليم املفرداتاستخدم املعلمون يف 

 وتكرار القراءات وتقليد واالستماع التعليميةاستخدام الوسائل األغاين و 

 يف املعىن عن املفردات والبحث وختمينات تقدميو وكتابتها  القراءات

 .املعىن وإجياد احلركات وإعطاء احلروف القاموس وترتيب

 أدوات التعليم  )ه 

األدوات والوسائل املستخدمة يف تعليم املفردات يف نشاط صباح 

 مثل احمليطة واألشياء وكتاب مدرسي وعالمات صغرية اللغة هي سبورة

 .الرسم يف الكتاب املدرسيو  والفرجون واملرحاض واملاء املغرفة

 التقييم  )و 

 دراسي فصل كل �اية يف صباح اللغة لنشاط التقييمات إجراء يتم

 .التقييمات أسبوعية عند كل معلم إجراء االمتحان و يتم مع

احلكومية  األبصار �جلامعة اإلسالمية معهد أوىليف  املفردات تعليم مشكالت .٢

 وحلها ٢٠١٩/٢٠٢٠ فونوروكو العام الدراسي

معهد  يفيف نشاط صباح اللغة  املفردات تعليم يف تحتدث اليت املشكالت

 /٢٠١٩ احلكومية فونوروكو العام الدراسي أوىل األبصار �جلامعة اإلسالمية

٢٠٢٠:  

 ضيق الوقت .١



 

 
 

 الوقت �ديبعدم انضباط بعض املعلمني يف  .٢

 جاذبية أقل أساليب املعلمني بعض استخدام .٣

 ليس لدي الطالب كتاب مدرسي .٤

شكلة أصبح التكرار حال مل. وحلل هذه املشكالت عقد املعهد التكرار

 املعلمني بعض الوقت ومشكلة استخدام عدم انضباط بعض املعلمني يف �ديب

  .جاذبية أقل أساليب

  

 االقرتاحات  .ب﴾ ﴿

 أوجه بعض الستكمال االقرتاحات من عدًدا ةالباحث قرتحت هذا من

 هذه. حلها يتم مل اليت للمشكالت حًال  ويكون املفردات تعلم تطبيق يف القصور

  :يلي كما االقرتاحات

يف  بشكل متكرر إلجياد معىن الكلمات طريقة القراءة استخدام املعلمني )١

 تعليم املفردات

 الطريقة هذه ألن التعليم يف الطريقة هذه استخدام إىل املعلمون حيتاج

 يقوم أن ميكن. املعروفة غري للكلمات معىن إلجياد للطالب حافزًا توفر

 قصرية قصة بورقة الطالب تزويد يتم مث. قصرية قصة شرح مع بذلك املدرس

. قبل من معروفة تكن مل اليت اجلديدة املفردات من العديد على حتتوي

 األمر يتطلب. املعروفة غري املفردات جيدوا حىت القراءة الطالب من يُطلب

 القصة يف فهمها قاطع اليت اجلمل فهم بربط االفرتاض حماولة الطالب من

 مرات القصرية القصة قراءة مت. معناها يعرف ال كلمات عدة وجود بسبب

 هي النتائج. فهمها انقطع اليت اجلمل فهم من ربطا وجد حيث عديدة

 ليتم املعلم إىل ذلك بعد الطالب يرسلها اليت الكلمات معىن االرتباط وهو

 .شرحها



 

 
 

 املفردات تعليم وقت ز�دةحل مشكلة ضيق الوقت ب )٢

 الذي األمثل ميالتعل وقت هو ميالتعل وقت ز�دة يعين األساس يف

 وقت سيشعر. احملدد الوقت يف املعلم وجود مع واحدة ساعة حوايل يستغرق

 الراحة من الطالب يتمكن حىت التسرع يسبب وال ، الكايف �لقدر التعليم

 .التعليم يف

. مثالية ليست األسبوع يف واحدة مرة فقط املفردات تعليم لقاء ، البقيةو 

 ضيفي أن عهدملجيب على ا. الطالب تعلم لتحفيز حالً  الزائد الوقت سيكون

 تركيز يف هذا سيتحكم. األسبوع يف أكثر أو ملرتني املفردات تعلم اجتماعات

 بني الفجوة طول بسبب الفهم من الكثري فقد يتم ال حبيث الطالب تعلم

 .االجتماعات

 الكتب طباعة من ز�دة املعهدب لدي الطالب كتاب مدرسيحل مشكلة ليس  )٣

 الطالب دراسةل مرشدا لتصبح املدرسية

 مرشدا لتصبحكبرية  �عداد املدرسية الكتب طباعة املعهد على جيب

 مجيع لتوجيه للطالب إرشادات املدرسية الكتب تكون. الطالب دراسةل

 تساعد العلوم جوهر فهم الطالب على تسهلو  التعليم عملية يف األفكار

.تعليمية بيئة ختلقو  التعليم أهداف وحتقيق املستقل التعليم عملية يف الطالب
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