
 الباب الثاني

 النظريات   

الكتابة،  مهارة عن دراسة، و السمعية ريقةالط عن دراسة على الثاين الباب حيتوي
 .النظري اإلطار ، و السابقة البحوث و

 عابي. فهم اإلستأ

ستعاهبو يف الواقع ليست بعيدة من قدرة املد واجلزر اليت هي القدرة. يف معىن إ
ية إتقان هو الفهم احلقيقي حلقل العلوم، وميكن القاموس العام لتفسري اإلندونيس

إستعاب هو فعل التمكني. أما بالنسبة  1أيضا يعين الفهم واملهارات اللغة او العلم. 
من الرأي املذكور أعاله ميكن أن  2ملعىن الرئيسي فيما يتعلق بلغة يعين استخدامها.
 يستنتج أن اإلتقان هو مهارة وفهم لعلم أو لغة.

 

                                                           
1
Badadu dan Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), hlm 

621 
2
W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999) hlm 529 

11 
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 فرداتالم .ب

 . تعريف المفردات1

يف تسليم الرسائل باللغة، واختيار املفردات السديدة شيئ مهم للتعبري عن 

املعىن املطلوب. الفهم الصحيح للرسائل نقلها باللغة، ويتم حتديدها من قبل الفهم 

أما للكلمات أو املفردات هي إحدى من  1الصحيح مفردات املستخدمة يف ذلك.

يلم يف مهارة اللغة، وبالتايل يصبح تعلم اللغة شيئ مهم جدا  مهارات اليت جيب أن

 1لتنفيذها.

( املفردات هي مجع من كلمات لشكل اللغة. دور املفردات Hornعند هورن )

( أن قدرة الطالب Valletهي أمر مهم لرتقية أربع مهارات اللغة، كما قال فليت )

 5الذي متلك هبم.لفهم أربع مهارات اللغة توقف على كفائة املفردات 

واملفردات لغة حتتوي على معان كثرية منها: املفردات واحدها مفردة وتقصد 

هبا: اللفظة أو الكلمة اليت تتكون من حرفني فأكثر وتدل على معىن سواء كانت فعال 

أم امسا أم أداة. الكلمة هي جمموعة من األخرف املوجودة بني الفصيلني حيث هلا 

ميكن ان تقال أهنا اجزاء اللغة املتضمنة على املعلومات املتعلقة معىن واحد. املفردات 
                                                           

3
Abdul WahabRasyidi, Media PembelajaranBahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 

2009)hal. 55 
5
Ahmad Fuad Effendi danM.FachrudinDjalal, 

PendekatanMetodedanTeknikPengajaranBahasa Arab, (Malang: IKIP Malang, 1992), hal.100 
5
SaifulMustofa, StrategiPembelajaranBahasaarabInovatif, (Malang: UIN-Maliki Press, 

2011) hal. 11 
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مبعىن الكلمة واستعماهلا يف اللغة. وقيل يف الدراسة عن اللغة العربية ان الكلمات 

 6املوجودة يف اللغة العربية حتتوي غالبا على ثالثة احرف.

ذات  ميكن ان يقال من البيانات القاصرة السابقة ان املفردات هي كلمات

 معان تكون مجلة حىت تكون للكلمات معان.

 . أنواع المفردات2

قال ناصر عبداهلل الغال وعبد احلميد عبد اهلل أن املفردات العربية تتضمن أنواع 

 7)أقسام( وهي: 

كتابة(،   -حممد -( مفردات امسية وتشمل : اإلسم العام والعلم واملصدر )رجلأ

 اليت( -هذه -لضمري )أنااعلم(، ا -احسن -مصرى -الصفة )طويل

( مفردات فعلية وتشمل : الفعل املضى )طلع( والفعل املضارع )يكتب( ب

 والفعل األمر )اكتب(

 ( مفردات الظروف ويتنوع اىل : ظروف الزمن )امس( ظروف املكان )فوق(ج

( األدوات وتشمل : الروابط مثل حروف اجلر، وحروف العطف، وحروف د

 اإلستثناء واالستدراك.

                                                           
1
Machsun, StrategiPembelajaranMufrodat, 

http://MaC*hSunblogspot.com/2013109/strategi -pembelajaran-mufrodat.htmldiaksestanggal 01 

April 2019 
6

 ١٧٧-١٧٧. ص (Yogyakarta: Idea Press, 2011)اتحادمدرسىاللغةالعربيةبإندونيسيا،دوراللغةالعربية،

http://mac*hsunblogspot.com/2013/08/strategi%20-pembelajaran-mufrodat.html
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 ( التحويليات وتشمل أدوات النفي وادوات اإلستفهام.ه

 ( اخلوف الف : ومسيت بذالك ملخالفتها من كل ما ذكر وتنقسم اىل :و

 . امساء األفعال1

 . امساء األصوات2

 . املدح والذم )نعم، وبئس(1

 . العجب )ما أفعله وأفعل به(1

 . الخصائص في المفردات 3

 تعليم املفردات حيتاج اىل غريه . أ

املفردات ال يتعلم بامادة النفسية لكنها مرتبطة ال ملطالعة، استماع، انشاء 

 وحمادثة. 

 حتديد املعىن . ب

يف الكلمة الوحداة معاىن الكثري. وتلك املسئلة يسبب صعوبة 

الطالب اللغة األجنبية . وينبغى للمعلم يتعلمها باملعىن املناسب بالقرينة 

ى يف مرحلة التالية لزيادة معرفة أو املوضوع. وشرح املعىن األخرى ينم

 الطالب ىف املعىن املفردات الكثرية.
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 املفردات ىف القرينة/املوضوعج. 

 وكثري من املفردات ال يفهم باجيد بال تعرف استعماها ىف الكلمة.

 الرتمجة ىف تعليم املفردات . د

يعلم املفردات بطريقة ترمجة اللغة امل فهو طريقة السهلة. وملن فيها 

ب. منها ينّقص مباشرة الطالب اذا ليستخدمهم بالعربة. وتلك العيو 

التعليم يسهل الطالب لينسه. وتوجد املفردات يف اللغة األجنبية لكن ال 

 8توجد يف اللغة األم.

 ج.تعليم المفردات

يف عامل تدريس اللغات األجنبية، العديد من اخلرباء هم خيتلفون حول طبيعة 

ى أن التعلم من املفردات هو مطلب أساسي من عملية اللغة، لكن هناك امجاعا عل

تعلم اللغة الثانية. حىت يتم عرضها أيضا استخدام املفردات كشرط جيب أن يكون 

التقى يف أنشطة تعليم اللغة الثانية. ما هو املقصود من قبل شخص هو أن تعلموا 

عربية. املفردات هي وقد علمت أن حول معىن جمموعة من الكلمات يف اللغة ال

وبعبارة أخرى، وقد اختصاص قادرة أو لغوية على صعيد ترمجة اللغة العربية يف اللغة 

األوىل أو اللغة اليت كان يتقن يف وقت سابق. اختصاص ومشلت أيضا يف كيفية 

                                                           
9
 Ahmad Fuad Effendi, MetodologiPengajaranBahasa Arab, (Malang: Misykat.2005) hal. 96-99 
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تعليم الكلمات ترمجت جيد. ويف وقت نفسه، رأي أخر يقول ان فهم أن تعلم 

وفقا لقاموس معىن. ومع ذلك، عند تدريس املفردات وسائل التعلم لتحديد معىن 

املفردات املشاهدة فقد هكذا مث التعليم ميكن أيضا ات يكون قال التليب اجلوانب 

 9اللغوية وظيفية.

وبسبب ذلك جيب تعليم املفردات يكون مفهوما اهنا حماولة لتقدمي الطالب 

لك. ال والكفاءة يف استخدام الكلمات وفقا للحالة والظروف اليت تصاحب ذ

تقتصر تركيز فقط على التمكن من الكلمات من حيث كيفية حتديد الرسائل 

واخلطابات يف ذلك، نعرف اصلها، ترمجة مث مثل يف القاموس، ألنه من املمكن 

سوف حيدث أى استخدام للكلمة الذين بانتظام براغماتية من بلده الغري متطابقة. 

 من املفردات ال أعرف ماذا يعىن الطالب حيفظون عندما حفظت الكثري

 10استخدامها.

 . أهداف في تعليم المفردات اللغة العربية1

 11أما أهداف العامة يف تعليم املفردات اللغة العربية هي:

 ( يعرف املفردات اىل الطالب بوسيلة املقروء أو فهم املسموع.1

                                                           
9
AninNurhayati, MetodologiPengajaranBahasa Arab, (Tulungagung: Diktat 

TidakDiterbitkan, 2001), hal. 26 
10

 Ibid, hal. 26-29 
11
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( يدرب الطالب ليتلظف املفردات باجليد والصحيح ألهنا تصل اىل مهارة 2

 كالم والقراءة.ال

 ( ليفهم معىن املفردات واستطاع لتطبيقها اما الكلمة احلقيقة او جمازية.1

( استطاع عرب الفكر باملفردات يف الكالم أو يف الكتابة يناسب بالقرينة 1

 الصحيحة.

( اليراد تدريس املفردات أن طالب حيبون عليهم أن حيفظوا عددا من 5

ب يقدرون على فهم معانيها الكلمات، ولكن املراد منه أن طال

واستخدامها يف اجلمل يف ناحية من نواحي اإلتصال شفهية كانت أم 

 حتريرية.

 . استراتيجية في تعليم المفردات2

هناك اختالفات بني اسرتاتيجية املستعملة يف تعليم املفردات يف مستوياهتا، ألن 

يجية املستعملة يف ترجيح قدرة الطالب يف استقباهلا وعند شهر املصطفى اسرتات

 12تعليم املفردات هي:

 ( اسرتاتيجية تعليم املفردات ىف مستوى املبتدئني:1

                                                           
12

SyaifulMustofa, StrategiPembelajaran…, hal. 63-61 
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بالغناء : استعمال الغناء ىف تعليم املفردة تستطيع أن يضيع ملل  . أ

الطالبات. وأن يعطى الفرح هلم، وأن يرتقى كفاءة الطالبات يف 

 املفردات.

املعلم "القلم" حينها يذكر   بالألشياء: كل ما يلزم الغرض. املثال يشري . ب

 كلمة قلم.

 ج.  يطلب املعلم الطالبات ليقروا املفردات اجلديدة بالتكرار.

 د. يسمع املفردات اىل الطالبات وهم ويكتبوهنا.

 ( اسرتاتيجية تعليم املفردات ىف مستوى للمتوسطني:2

يستخدم املعلم باظهر البدان مثل يكتب املعلم يف الكتاب عند يعلم  . أ

 مات كتب الكتاب.الكل

 يكتب املفردات الىت ذكر حديثا. . ب

 ج. اللعبة الدورة مثل يتالمس املعلم الرئس كاملريض يشعر املصدوع

 د. يذكر املرتدف, مثل رأى = نضر واألضداد، مثل رجل <> نسأ 

 ه. يذكر اجتمع الكلمات

 و. يذكر املصدر واملشتق

 :( اسرتاتيجية تعليم املفردات ىف مستوى للمتقدمني1
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 يشرح املعىن املفردات ومقصودها . أ

 يبحث عن معىن املفردات يف املعجم . ب

 ج. يضع املفردات يف اجلملة

 د. رتب املفردات ليكون اجلملة الصحيحة

 ه. يعطي احلركة يف اجلملة باألسسي النحو )إعراب(

 و. خيرت املفردات اجليدة

 ز. تركيب اجلملة املفيدة

ذه الطريقة األخرية، اذا كل الطريقة ال ح. يرتجم املفردات اىل لغة األم وه

 حيصل جناح الطالب. 

 طريقة تعليم المفردات .3
من هنا نقول ان القدر الذي ينبغي ان يعلم يف برامج تعليم اللغة العربية  
كلغة الثانية، أمر نسي يتوقف على اهداف الربنامج، واملهارات اللغوية مطلوب 

 11تدريبهم على اإلتصال بالعربية فيها. اكتساهبا للدراسني، واملواقف اليت براد
مث يف تدريس املفردات ينبغي املعلم توضيح املعىن الكلمة اجلديدة لطالب. 

  11هناك عدة اساليب نذكره بالرتتيب الذي نفرتح ورودها فيه:
مناذج : ابراز ما تدل عليه الكلمة من أشياء. كأن نعرض قلما او كتابا عندما  ( أ

 ترد كلمة قلم او كتاب.

                                                           
13

 ٧11، ص. ٧191رشدي احمد طعيمة، تعلم العربية لغير الناطقين بها، )مصر "جامعة،   
15

 ٧19المرجع نفسه، ص.  
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متثيل املعىن : بيان املدرس معان الكلمات عن طريق العلمي او متثيل املعاىن   ( ب
  الكلمات املطلوبة. كأن يقوم املعلم يفتح الباب عندما ترد مجلة "فتح الباب".

لعب الدور: بيان املدرس معاىن الكلمات عن طريق عملى او متثيل معاىن   ( ج
حيس بأمل ىف بطنه ويفحصه الكلمات املطلوبة. كأن يلعب املعلم دور مريض 

 طبيب.
املتضادات: بيان املعلم معاىن الكلمات اجلديدة عن طريق ذكر املفردات  ( د

املتضادة هبا. كأن يذكر هلم كلمة "بارد" ىف مقابل "حار ان كان هلم سابق 
 عهدهبا"

املرتادفات: بيان املعلم معاىن الكلمات اجلديدة عن طريق ذكر مرادفات  ( ه
ر هلم كلمة "السيف" لتوضيح معىن كلمة "صمصام" إن  املفردات. كأن يذك

 كان هلمسابق عهد بكلمة سيف.
تداعى املعاىن: بيان املعلم معاىن الكلمات اجلديدة عن طريق وضع ىف النعاىن  ( و

اى بياهنا بعرض الكلمة األخرى املوجودة اىل معاىن مقصودة. كأن يذكر 
زوجة، وأسرة، واولد عندى ورود كلمة "عائلة" الكلمات اآلتية: زوج، و 

 وغريها.
ذكر اصول الكلمات: بيان املعلم معاىن الكلمات اجلديدة عن طريق بيان  ( ز

يستطيع املعلم بيان  -" مثال-اصول املفردات. وعند بيان كلمة "مكاتبة
اصلها )كتب(. وما يشتق من هذا االصل من كلمات ذات صلة بالكلمة 

 اجلديدة )كاتب، ومكتوب، وكتاب، وغريها(
يان مراد الكلمات: بيان املعلم معاىن الكلمات اجلديدة عن طريق املراد هبا. ب ( ح

وقد يتمكن للمعلم معاىن كلمات جديد بطريقة البيان عنها جبمل خمتلفة 
 موجوهة اىل معاىن مقصودة.
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تكرير القراءة: بيان املعلم معاىن الكلمات اجلديدة عن طريق طلب التالميذ   ( ط
كرات عديدة مع تراكب اجلمل املوجودة يف النص،   لقراءة املفردات اجلديدة

 حىت جيدوا املعاىن املصمونة املناسبة مبقام ذلك النص )املعىن البعيد منه(
تفتيش املعاجم: بيان العلم معاىن الكلمات اجلديدة عن طريق دعوة التالميذ  ( ي

فردية كانو ام مجلعة اىل تفتيش معاىن املفردات اجلديدة ىف املعاجم. وهذه 
 طريقة مناسبة بتالميذ املرحلة املتواسطة واملقدمة.

ترمجة الكلمات مباشرة: بيان املعلم معاىن الكلمات اجلديدة عن طريق ترمجتها  ( ك
مباشرة اىل لغة التالميذ )لغة األم( وينبغي ان تكون هذه الطريقة اواخر طريقة 

 استعماهلا.
 مواد تعليم المفردات .4

مة يف تدريس املفردات أو جتربة الطالب يف وأما املراحل واألساليب املستخد
 التعرف واحلصول على معىن املفردات فوصفها على النحو التاىل:

 اإلستماع إىل كلمات . أ
هذه هي املرحلة األوىل. توفري فرص للطالب لإلستماع إىل الكلمة اليت 
نطقها املعلم، إما كلمة مفردة أو يف مجلة.  إذا كان الطالب قد أتقنوا عناصر 

لصوت من تلك الكلمة، مث بعد تكرارها مرتني أو ثالث مرات، كان الطالب ا
 قادرين على اإلستماع بشكل صحيح.

 نطق الكلمة . ب
املرحلة املقبلة هي توفري فرصة للطالب لنطق الكلمة اليت مت استعاعها. إن نطق  

 كلمات جديدة تساعد الطالب على تذكرها يف وقت أطول.
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 لمةج. احلصول على معىن الك
هناك تقنيات خمتلفة ميكن استخدامها من قبل املعلمني لتجنب الرتمجة 
يف شرح معىن كلمة واحدة، منها: وضعها يف السياق، التعريف البسيط، 
 واستخدام الصور، وغريها من التقنيات حيث سيتم وصفها يف املراحل التالية:

 السياق (1
أيب له أخ امسه لشرح معىن كلمة "اسم" مثال ميكن وضعها يف السياق: 

 أمحد. فأمحد عمي.
 التعريف (2

ميكن يكون إعطاء التعريف لشرح معىن الكلمة فعاال إذا كان التعبري 
املستخدم لذلك التعريف معلوما يفهمه الطالب. وذلك مثل شرح معىن  
كلمة "اخلال": أخ األم واخلالة أخت األم. ولكن إذا كانت الكلمات 

تعريف أكثر تعقيدا من كلمة يراد اوالعبارات املستخدمة يف ذلك ال
 15تعريفها، فال فائدة هلا بل يؤدي إىل احلريان.

 املرادف (1
إذا كانت الكلمات اليت يراد شرح معانيها هلا مرادفات معروفة لدي 
الطالب، ميكن استخدامها لشرح معاين تلك الكلمات. على سبيل 

فات وهي: املثال، لشرح معىن كلمة: جنا، يعدو، سهى ميكن اتيان مراد
 سلم، جيري، نسي.

 معىن متناقص )الضد( (1
كما هو احلال يف املرادفات، إذا متت دراسة املتضادات من الكلمات 
اليت يراد شرحها للطالب، ميكن أن تستخدم لإلشارة إىل معىن للكلمة 

 اجلديدة. على سبيل املثال: مملوء ضد فارغ.
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Bahasa Arab, (Yogyakarta:2005)hlm. 99 



25 

 

 األشياء احلقيقية أو املصطنعة (5
دة يف الفصل، ويف احلديقة والبيئة املدرسية بشكل عام، إن األشياء املوجو 

مبا يف ذلك أعضاء جسم اإلنسان، ميكن استخدامها مباشرا للتعرف 
باملفردات. واألشياء األخرى اليت ميكن إدخاهلا يف الفصول الدراسية هي 
النماذج )املزيفة من األشياء( اليت تكون وسائل التعليم الفعالة لشرح 

 ات.معاىن املفرد
 الرسم (6

الرسم هو أداة تعليمية معينة حبث ميكن هبا توضيح معىن كلمة. 
وباالضافة اىل رسم من األشياء، وميكن بأن يكون الرسم على شكل 
لوحات الرسم البياين، على سبيل املثال لشرح الكلمات: وراء، امام، 

 حول وهكذا.
ميكن أن يكون الرسم على شكل بطاقات أو الرسومات السلسلة 

ميكن ان يكون على شكل الصور وقطعات الصحف واجملالت أو و 
وكان لرسم اليدوي لتعليم اللغة الجيب ان يكون  16الرسم اليدوي.

 "فنونا" كامال. كان رسم العاصا هو فعال جدا وسهل يف صنعه.
 املعرض (7

وميكن بعض احلركات أو اإلجراءات عرضها لشرح معىن الكلمة، وخاصة 
ل: كتب، مسح، جلس، وقف بل الكلمات اليت الفعل، على سبيل املثا

 عادة ما حتدث خارج الغرفة الدراسة، على املثال: لبس، كنس، قاد.
 الرتمجة (8

وملفردات معينة، مثل مفردات جمردة )غري حسية(، وهي صعبة لشرح 
 معانيها باستخدام تلك التقنيات السالفة، فيمكن استخدام الرتمجة.
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 د. قراءة الكلمات
الطالب إىل الكلمة اجلديدة ونطقها وفهم معناها مث كتبها  وبعد استماع

 املعلم على السبورة. بعد ذلك، منح الطالب الفرصة لقراءهتا بصوت عال.
 ه. كتابة الكلمة

ومن املفيد جدا يف إتقان املفردات إذا كان الطالب أمروا بكتابة كلمات 
تزال ماثلة يف  جديدة سبق تدريسها من جديد حينما كان معاىن الكلمات ال

أذهان الطالب. كتبها الطالب فب كتبهم، بنقل ما هو مكتوب على 
 السبورة.

 و. وضع اجلملة
إن املرحلة األخرية من نشاط تعليم املفردات هي استخدام الكلمات 

كان املعلم يعطى أمثلة من اجلمل    17اجلديدة يف اجلملة املفيدة شفهيا وكتابيا.
اثلة. مبثل هذه التمارين تساعد كثريا على وطلب من الطالب لوضع مجل مم

 18توطيد فهم الطالب عن معىن الكلمة.
سوى التقنيات السابقة لتعليم املفردات فهناك التقنيات )اإلسرتاتيجية( 

 األخرى، وهي:
الكلمات املتقاطعة، يتم استخدام هذه االسرتاتيجية لتوطيد استيعاب 

استها من قبل املتعلمني. وميكن املفردات الواردة من النصوص اليت متت در 
استخدامها كاسرتاتيجية التعليم املتعة من دون التخلي عن حقيقة التعليم 

 اجلارى.
الكلمات املسلسلة، أن هذه االسرتاتيجية التعليمية هتدف اىل محل 
الطلبة كي تكون لديهم مفردات متنوعة وتكون هلم قدرة على تركيبها ايضا 

 ملة العربية.بشكل صحيح يف تراكيب اجل
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تعبري الكلمات الفابيعية، واهلدف من هذه االسرتاتيجية تكاد تساوي 
باسرتاتيجية الكلمات املسلسلة، ولكنها اكثر تركيزا يف قدرة الطالب على 

 إنتاج الكلمات بسرعة مع فرتة زمنية قصرية.
الكلمة الغربية خترج، وكانت الدقة هي الزاد الرئيسي اليت ينبغي أن تكون 

لوكة يف هذه االسرتاتيجية. ألن هذه االسرتاتيجية تطلب من الطالب اكثر مم
دقة يف مطالعة اجلملة. الكلمة اجملاوية، وهذه االسرتاتيجية مناسبة للطالب 

  19للبحث عن الكلمات املركبة يف اللغة العربية بسرعة وبشكل صحيح.
 تعليم المفردات وسائل .5

اك العديد من األمور اهلامة األخرى باإلضافة املهم عدة أشياء أعاله وهن
 20حول املفردات، وهي على النحو التايل:

تدريس املفردات باعتبارها بذاهتا املوضوع لكن ذات لتعليم املطلعة،  . أ
 إستماع، إنشاء، حمدثة.

 تقييد املعىن . ب
وميكن لكلمة هلا معان عدة. هذا هو الصعوبات اخلاصة لتعلمي 

للمبتدئني، ويتعني على املعلمني تعليم  اللغة األجنبية. ويف هذا الصدد،
فقط معىن املناسبة مع السياق وحده، حىت ال لتقسيم اإلهتمام 
واإلحتفاظ هبا الطالب. للمعلومات معدل، شرح معىن تطوير أن 

 الطالب لديهم دراية واسع حول معىن الكلمة.
 ج. املفردات يف سياقها

رفة استخدامها يف كثري من املفردات اليت الميكن فهمه مناسب مع
اجلمل. هذه املفردات جيب أن يدرس يف سياق حىت ال تعطل فهم 

 الطالب. على سبيل املثال حرف اجلر، وينبغي أن تدريس يف السياق.
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 د. الرتمجة يف التعليم املفردات
تدريس معىن الكلمات عن طريق ترمجة اىل اللغة ام وهي أسهل 

اخرين أن تقلل العفوية طريقة، ولكنه حيتوي بعض الضعف من بني 
الطالب عند استخدام التعبري، ضعف مرفق للسطة الذاكراة من 
الطالب، وليس كل املفردات يف اللغات األجنبية هنك نظرية املناسبة يف 
اللغة األم. ولذلك ويوصى الرتمجة كمالذ أخري، باستثناء الكلمات اليت 

 هي جمردة أومن الصعب ان أظهر.
 ات تقويم تعليم المفرد .6

ومن املفهوم املفردات أنه كلمات بأشكال خمتلفة. اختبار املفردات اختبار 
للمفردات تينتاجنبينجواسان. فيما يلي بعض األساليب اليت ميكن تطبيقها 

 الختبار كفاءة الطالب املرتبطة باملفردات:
 يظهر الكائنات األصلية، املنمنمات، الصور الفوتوغرافية أو الصور . أ

 لكلمةالربهنة تلك ا . ب
 ج. تعطى الكلمات يعادل )املرتادفات(

 د. تعطى العكس )األضداد(
 ه. يعطي معىن للرابطة

 و. يشري اىل جذر الكلمة وديريفاسينيا
 ز. أطلب من الطالب قراءة مرارا وتكرار املفردات نظرا

 ح. والبحوث عن معىن الكلمات املوجودة يف القاموس.
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 للتعلمتشجيع فهم . د

 للتعلم ومجموعة متنوعة من الحافز جيعتش. تعريف 1

تنمية مصطلح يأيت من الكلمة يعين دفعة الدافع يف هذا الوفص سرتكز 

يف الرتبية، وخاصة نساط تعليم والتعلم. ويف الإلصطالح، من  تشجيع على

 حيث الدوافع، وفقا للخرباء، وهي:

 ، هي: حتقق احلاجب من قبل املعلم تشجيع، يفرتض عن Mriskتوماس  . أ

 تشكل الدوافع على التلميذ الذي لديه أنشطة لتحقيق أهداف التعلم.

: يف حتفيز الطفل على ترتيب األوضاع حبيث تشجيعقال ناسوتيون، عن   . ب

يفعل قادرة. الدوافع املعلم هو هتيئة الظروف مثل أن الطالب سوف تنفذ 

ص ما ما ينبغي القيام به. أو بعبارة أخرى الدوافع هو القوة اليت يدفع شخ

 21للقيام بشيئ.

من التصوير أعاله ميكن االستنتاج بأن الدوافع هو حماوالت متعمدة من 

قبل املعلم إىل يعطى التشجيع للطالب حبيث األطفال تريد أن تفعل ما جيب 
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 ٧1. ،ص(٧19٧ جميعالحقائقمحفوظةللمؤلف،: المملكةالعربيةالسعودية) محمدعلىالخلى،أساليبتدريساللغةالعربية،
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القيام به. كما تعلمت هنا هو نشاط أو جهد معني من قبل املعلم للطالب 

 22من مظاهر ما يتم تعلمه.الذين ينتجون السلوك، وكان السلوك مظهر 

يف كتابه التعليمية النفسى يقول ان التعلم هو  Arthur T Jersildوفقا 

تعديل املعاملة من خالل اخلربة والتدريب، وهو ما يعين أن التغريات يف السلوك 

 أنواع: 2تقسيم الدوافع إىل  21بسبب التجرييب واملمارسة.

ري إضطراري والتشجيع من اآلخرين، الدوافع الذاتية: دوافع األطفال للتعلم غ . أ

 أهنا تعترب أن التعلم مهم جدا وجمدا حلياته.

الدوافع خارجيا: ينشأ الدوافع نتيجة لتأثريات اخلارجية الناس، سواء بسبب   . ب

وجود دعوة، واملهمات أو إكراه من اآلخرين. حىت مع هذا الشرط يف هناية 

فإن الطفل يتعلم سبايا  املطااف انه يريد أن يتعلم. على سبيل املثال،

 احلصول على درجات جيدة، واجلوائز، وجتنب العقاب أو عدم املوافقة.

 تشجيع. النظرية 2

وفقا خلرباء نفساين يف الدوافع هناك تسلسل هرمي، أي أنه حيتوي 

 على مستويات الدافعية من أسفل إىل أعلى:

                                                           
22

FuadEfendy, Fahrudin Jalal, PendekatanMetodedanTeknikPengajaranBahasa Arab, 

(Malang: Sub ProyekPenulisanBukuPelajaran, 199111992), hal. 62 
23

 Ahmad Tantowi, PsikologiPendidikan, (Bandung: Aksara, 1999), hal. 99 
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 ةاالحتياجات الفسيولوجية، مثل اجلوع والعطش واحلاجة للراح . أ

 االحتياجات األمنية مها طعم احملمية، متحررين من اخلوف والقلق . ب

 ج. احلاجة إىل احلب والشعور الرتحيب والتقدير يف جمموعة، أسرة، واألقران

د. احلاجة لتحقيق نفسك أن تعمل عل تطوير وقود اجلهد لتحقيق نتائج يف 

 21جماالت املفرفة االجتماعية، وتكوين الشخصية.

 تشجيع. أهمية 3

كعملية لتقدمي الطالب إىل اخلربات اليت متكنهم من التعلم.    تشجيع

 من بني أمور أخرى: تشجيعكعملية، وظيفة 

 روح أعضاء ومتكني الفأرية أن تظل مهتمة وتنبيه )كسائق( . أ

حتديد اجتاه العمل، وتركيز االهتمام على املهام الطفل حمددة تتعلق  . ب

 حتقيق أهداف التعلم.

احلاجة إىل حتقيق نتائج على املدى القصري والنتائج  ج. مساعدة يف تلبية

 على املدى الطويل

                                                           
25

 S. Nasution, Dedaktikazas-azasMengajar, (Jerman, 1991), hal. 69 
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 تشجيع أشكال. 4

يف أنشطة التعليم والتعلم أمر ضروري، سواء يف اجلوهرية  تشجيعدور 

للطالب ميكن تطوير األنشطة واملبادرات، وميكن توجيه  تشجيعواخلارجية. 

 واحلفاظ على الثبات يف أنشطة التعلم.

عتبارنا أن طريقة ونوع الدافع متنوعة. ومع ذلك، لتحفيز نضع يف ا

الطالب من خالل االحتياجات اخلارجية الستخدامها الطريقة املناسبة 

واملناسبة، ألنه إذا كانت الطريقة املستخدمة ليست مناسبة سوف تقلل فعال 

الدافع للطالب يف التعلم. جيب أن يكون املعلمون حذرين يف تعزيز وحتفيز 

طة التعلم لدى الطالب. ألنه، قد يعين توفري احلافز لكنه ال يفيد تطوير أنش

 تعلم الطالب.

أما فيما يتعلق ببعض أشكال وطرائق تعزيز التحفيز يف أنشطة التعلم 

 25فهي كما يلي:

 إعطاء عدد  ( أ

                                                           
25

Sadirman, InteraksidanMotivasiBelajarMengajar,...,hal. 91-95 
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الرقم يف هذه احلالة هو قيمة على نشاط التعلم. العديد من الطالب 

. حبيث الطالب متابعة وحتقيقها يف يتعلمون لتحقيق أرقام جيدة

االمتحان هو قيمة جيدة على بطاقات تقريرهم. الرقم اجليد هو 

للطالب كدافع قوي جدا. ولكن حىت مع ذلك، حىت العديد من 

الطالب يتعلمون فقط لركوب الطبقات فقط. لذلك، فإن اخلطوة 

رقام اليت التالية اليت جيب أن يتحقق من قبل املعلم هو كيفية توفري األ

تتناسب مع مستوى القدرة، وليس فقط املعرفية ولكن أيضا جيب أن 

 نرى املهارات واملودة.

 ب( املكافآت

وميكن أيضا أن يقال اهلدايا لتكون الدافع، ولكن ليس دائما. ألن 

املكافآت عن وظيفة، ال جيوز االستئناف لشخص غري سعيد يف 

 الوظيفة.

 ج( التنافس أو املنافسة

س أو املنافسة ميكن أن تستخدم كأداة حتفيزية لتشجيع تعلم التناف

الطالب. والواقع أن عنصر املنافسة يستخدم على نطاق واسع يف 
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الصناعة أو التجارة، ولكن إىل جانب أن املنافسة ميكن أن تستخدم 

 أيضا لتحسني أنشطة تعلم الطالب.

 د( مشاركة األنا

وقبوهلا باعتبارها حتديا حبيث  رفع الوعي للطالب لتشعر بأمهية املهمة

العمل اجلاد يف خطر احرتام الذات هو واحد من أشكال هامة من 

 الدافع.

 ه( كرر

سوف يكون الطالب حريصني على معرفة ما إذا كانوا يعرفون سيكون 

هناك تكرار. لذلك، فإن هذا التكرار يدخل طريقة املعلم لتوليد الدافع 

ب على املعلمني أن نتذكر أنه يف الطالب يف التعلم. ومع ذلك، جي

إعطاء هذا االختبار ليس يف كثري من األحيان ألهنا ميكن أن تكون مملة 

 والروتينية.
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 و( معرفة النتائج

الطالب الذين يعرفون نتائج عملهم، وخاصة إذا كنت حتصل على 

 التقدم وتشجيع الطالب على أن تكون أكثر نشاطا يف التعلم.

 ز( الثناء

ناء هو شكل من أشكال التعزيز اإلجيايب وهو أيضا حافز جيد. هذا الث

 لذلك، لكي يكون هذا الثناء حافزا، جيب أن يكون مناسبا.

 ح( العقوبة

والعقاب هو شكل من أشكال التعزيز السليب ولكن إذا أعطيت بشكل 

 صحيح وحكيم ميكن أن تكون أداة حتفيزية.

 ل( الرغبة يف التعلم

ين أن هناك عنصر من املداوالت وهناك غرض الرغبة يف التعلم تع

للتعلم. وهذا سيكون أفضل، باملقارنة مع كل شيء القيام به دون 

 غرض.
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 . الكتب التراثه

منذ مدة طويلة جعل املعهد اإلسالمي الكتب الرتاث مصادر جملال الفكر 

 والعمل يف تعليم العلوم الدينية. تعليم الكتب الرتاث من مجلة أعمال املعهد

اإلسالمي التقليدي. والناس يرى أن يف الكتب الرتاث أحكام دينية من القرآن 

واحلديث النبوي استنبطها العلماء. صنف العلماء الكتب الرتاث للغرضني التبحر يف 

ناء األخالق الكرمية. املصطلح " الكتب الرتاث" يعرف من خارج املعهد العلم وب

منذ عشرين سنة ماضية وكان قد تطلق بعض الناس عليها بعبارة حمتقرة بأن يقال أن 

يف الكتب الرتاث رديئة العلوم متأخرة الزمان وهي سبب من أسباب مجود فكرة 

داء، وباتايل كان هذه الكتب مقبولة األمة ومانعة للتقدم. فهذه عبارة مؤذية يف اإلبت

عند الناس والعلوم فيها جتعل دراسة مهمة إىل اليوم كما يف تعليم فنون معروفة 

 26حمتاجة عند املعاهد اإلسالمية.

جعلت الكتب الرتاث مصادر أساسية عند املعهد يف تعليم العلوم الدينية وهو 

يف  22، و فصل 1آية  21الفصل معترب عند احلكومة للرتبية الدينية اليت كتبت يف 

 27عن : 2۰۰۰سنة  55نظام حكومة أندونيسيا منرة 

                                                           
21

 Said Aqiel Siradj, Pesantren MasaDepan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi 
Pesantren, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm.  222 

26
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(. أن الرتبية الدينية غري الرمسية تقامبتدريس الكتب الدينية،  واجملالس التعليمية، 1

 والرتبية القرآنية وتدريس الدين التكميلي وحنوها.

ة وتأهيل متعلمي العلوم (. أن تدريس الكتب الدينية يقام لتعميق العلوم اإلسالمي2

 اإلسالمية.

 ( أن تدريس الكتب الدينية يقام متطبقات أي فطباقة أو غري متطبقات.1

( أن تدريس الكتب الدينية يقام يف املعاهد أو املساجد أو املصلى أو حنوها مما 1

 يصلح له إقامتها.

طريقة طريقة التعليم يف املعهد ما دامت بتطورها وتغريها تنطبق باخرتاعات 

 اليت فيها فعالية التعليم وكفياهتا أكثر بكثري يف تعليم خمتلف العلوم.

الطريقة احلديثة والطريقة التقليدية جرايا يف خمتلف األسلوب. واألصل من هذا 

خمتلف الطرق ميل مشرف املعهد يف نظرته واستقالله على تعيني طريقة من الطرق. 

املالحظة يف إقامة التعليم والتعلم يف املعاهد  وهذا األمر من املالحظة اجململة. وأدق

يوجد به تغري الطريقة الرتبوية وتطورها وخمتلفها، مستمرة كانت أو غري مستمرة أي 

 28يف وقت دون وقت.

                                                           
29

Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi, 

(Jakarta: Penerbit Erlangga,2005), hlm.151 
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أي طريقة تربوية يف املعهد التقليدي ميكن فيها تكميلها مواجهة لتطور 

الية الطريقة التعليمية حاجات يف العصر. إذا املعهد ينبغي أن يهتم باألدق فع

وكفايتها ومناسبتها للغرض اليت تقام فيه. ينبغي املعهد أن تطور وتطبق الطريقة 

والتكنولوجيا وعملية التعليم والرتبية كي ال تتأخر باملؤسسات األخرى. ذلك التطور 

ليس معناه نفي الطريقة البتة اليت تقام من قبل بل معتمدا للطريقة القدمية الألئقة 

عىن أنه إمنا تنفي نقائصها وتنفيد مزاياها. اخرتاع املعهد طريقة من الطرق يف مب

تطورها يدل أنه يتمسك بتطور االحتياج. فقد ينظر املعهد مناهج الطريقة التعليمية 

 احلديثة اليت جيئت من الغرب.

 . مضمون الكتب التراث1

رتاث  كما هو املعروف من التاريخ، أن املعهد تعلم فيه الكتب ال

كتصانف اإلمام الشافعي. تنحصر الكتب الرتاث اليت تتعلم يف املعاهد على 

مثانية اجملموعات النحو والصرف والفقه وأصول الفقة واحلديث والتفسري 

والتوحيد والتصوف واألداب والتاريخ والبالغة. هذه الكتب الدينية حتتوي على 

 للمبتدئني والثانية الكتب أو اجمللدات تنقسم على ثالثة طبقات األوىل

 29للمتوسطني والثالثة للعاليني.

                                                           
29

Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 50-51 
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فالغالب كان املواد املضمونة يف الكتب الرتاث اليت تستخدم بني املعاهد 

التقليدية متساوية كما يف فن الفقة من الكتاب سالم التوفيق وفتح القريب 

 وفتح املعني وفتح الوهاب وغري ذلك. متساوية استخدام الكتب تأثري إرادات

املتعلمني يف احلياة، والثقافة، وعملية العبادات. ينبغي أن يعلم أن يف تعاليم 

هذه الكتب إمنا وقف على قدرة قراءة الطالب اجليدة فيها والنظريات والتفسري 

هلا إما من جهة املعاين الضمونة أو من جهة ظواهر النصوص. ألجل أن يولد 

ظواهر النصوص, املشايخ أو  من الكتب النظريات عن املعاين املضمونة أو

الطالب ينبغي هلم أن يقدروا على القواعد العربية )النحو والصرف(، وفهم 

تصانيف متنوعة وعلوم دينية وفروعها وغري ذلك. قال كياهي حاج سهال 

حمفوظ "الكتب الرتاث يف املعاهد ليس فقط حيتوي على تفسري وعلم التفسري 

يث وأسباب الورود والفقة والقواعد الفقهية وأسباب الرتول واحلديث وعلم احلد

و التوحيد والتصوف والنحو والصرف والبالغة وحنو ذلك بل ايضا حيتوي 

املنطق والفلق واحلساب وآداب البحث واملذاكرة والطب وحياة احليوان والتاريخ 

 10وطبقات العلماء وغري ذلك.

                                                           
30

Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 1995), hlm. 215 
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ب الشرح ومن الكتب اليت تعلم كثريا يف املعاهد كتب املنت مث كت

واحلاشية بل قد يكون الكتب خالصات وشعاعر كما يف فن الفقة التقريب 

وفتح القريب وقرة العني وفتح املعني وإعانة الطالبني وهناية الزين وما يف فن  

النحو اجلورومية والسماوي والدحالن والكفراوي واملتممة والعمريطي وألفية ابن 

 11مالك وابن عاقل.

عتبار الفنون الدراسية املشهورة يف املعهد من الفقة قد كان السؤال عن ا

وأصول الدين والتصوف واللغة العربية وغري ذلك، فاجيب بأن هذا اإلعتبار 

املشهور يتصور بتطور األفكار عن اإلسالم يف الوطن. مهما كان الظروف، أن 

الم يف اعتبار دور الكتب الرتاث يف املعهد يتعلق قويا بتقاليد املسلمني عن اإلس

الوطن. والعلماء الذين جاؤوا من الشرق األوسط يتحاولون يف دعوهتم تدويل 

اإلسالم باتصال الثقافات اإلسالمية بالثقافات احمللية، نتيجة عن عملية 

استعاب اإلسالم يف وطننا. وهذا السبب يدور يف تأسيس اعتبار خمتلف العلوم 

 12دنا.اإلسالمية يف وطننا الذي ظهر يف تربوية معاه
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Husein Muhammad, Kontektualisasi Kitab Kuning, (Yogyakarta: LKiS, 2015) hlm 26 
32

 Said Aqiel Siradj, op.cit, hlm. 225 
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 . تعليم الكتب التراث2

تعليم الكتب الرتاث يف املعهد جيري يف طبقتني ائلوىل ترمجة الكتاب 

يقراءه املعلم ومسعها املتعلمون وكتبوا ما قرئ مع استخدام الرموز املخصوصة 

للرتمجة مثل رمز "م" للمبتدأ و "خ" للخرب وهلم جرا، إليضاح معاين الكلمات 

الرتكيب من حيث القواعد أي النحو والصرف.  واحلروف واجلمل ومواضع

والثانية ايضاح الكتاب من حيث املعاين املضمونة ظاهرها وسرها وتكراره تأكيدا 

 11للفهم.

الطبقة األوىل اليت مسينا الطريقة التقليدية، وإن قد تكون فيها صعوبة عند 

فهم ومعرفة املتعلمني وحيتاج وقتا طويال، كانت مفيدة للطالب مسهال هلم يف ال

 مضمون عبارات الكتاب من األحرف والكلمات و الرتكيب واملعاين مجيعا.

الطبقة الثانية إيضاح معاين العبارات بالتحليل من املنطوققات حىت 

مفهومات. ومن هذه الطبقة، كان الشيخ أو املعلم عندما يقرأ الكتب يف التعليم 

صلح ما عنده غري الصواب أي يأيت بالزيادات املهمة تأكيدا ملا قرئ أو قد ي

هذه العملية قد يكون أشد تطبيقيا  11اخلطأ كما عمل عليه شارحي الكتب.

وسرعة من طريقة تعليم الكتب الرتاث يف مسجد احلرام يف مكة حيث الشيخ 
                                                           

33
Sahal Mahfudh, op.cit, hlm. 215 

35
Sahal Mahfudh, op. cit, hlm. 211 
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يقرأ مجيع األلفاظ حىت احلد املعني، مث يوضحها من الكلمات أو العبارات إىل 

ضع اليت تتعلق بالقواعد أي النحو والصرف. كما منتهى املقرأ. مث يوضح املوا

جرى عليه الكفراوي الذي يوضح العبارات يف اجلرومية مث يأيت بإضاح 

 15مضموهنا.

ولكن بطريقة التعليم التقليدي يف املعهد ميكن للطالب أن يفهموا 

القواعد أشد تطبيقيا من تعليم الكتب الذي يستخدم طريقة الرتمجة الكاملة أي 

ليل األلفاظ كما جرى عليه املعهد التقليدي، بل ميكن هلم إنشاء الذوق دون حت

 العريب وتأكيدها الذي يؤثر تأثريا فهم املعاين املضمونة وأدبيتها.

 . التقييم في تعليم الكتب التراث3

إنشاء القدرة يف قراءة الكتاب األصفر الصحيحة ليس عملية سهولة بل 

لقواعد العربية من النحو والصرف. فمن يقال له حيتاج اإلجتهاد واملواظبة فهم ا

 مستطيع قراءة الكتب الرتاث جيدا:

 أ. الذي يستطيع أن يلفظ األلفاظ العربية صحيحا من حيث خمارجها.

 ب. الذي يستطيع أن يعمل القواعد الصحيحة يف قراءة الكتب الرتاث.

                                                           
35

Sahal Mahfudh, op.cit, hlm. 216 
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من الكلمات  ج. الذي يستطيع أن يقرأ املقرأ من الكتب الرتاث طالقة يف كل

 16والرتكيب.

 تأثير إستعاب المفردات و تشجيع للتعليم كتاب التراث. و

املفردات هى مجع األحرف تشكل اللغة. وتلك املفردات سيستخدمها 

الشخص يف تصنيف الكلمة أو لإلتصال باجملتمع. واتصال الشحص باستخدام 

 17املفردات اجليدة تدل على ذكي الشحص وتربيته.

ر من عناصر اللغة العربية الواجب للطالب ان يكفيها للحصول املفردات عنص

 18على كفاءة اإلتصالة بتلك اللغة.

( أن قدرة Valletوظيفة املفردات يف مهارة اللغة كبرية، كما قال فليت )

الشخص ليفهم اربع مهارات تتعلق تعلقا كبريا بقدرة الشخص ىف املفردات 

 19التمليك.

                                                           
31

Akrom, Fahmi, Ilmu Nahwu dan Sharaf 3 (Tata Bahasa Arab): Praktis dan Aplikatif, 

(Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), cet. 2, hal. 12 
36

Syahrul Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki 

Press.2011) hal. 12 
39

Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran…, hal 91 
39

 Ibid, hal. 11 
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للغة العربية مفتاح كفاءة اللغة العربية. تشجع معرفة الشخص يف املفردات ا

املفردات اعتقاد الشخص ليستخدمها. زال بد ىف نيل املفردات مناسبة باحوائج 

 10لتصال اليومية.

سيتعلم كتاب الرتاث بقراءة كاملة وحتقيق مضمون املقصودغري  شخصإذا 

 الوقع، يف دراسة مباشرة وادعي لفهم كلمة كل كلمة يف اجلملة يف الكتاب الرتاث. يف

الكتاب الرتاث ليست صعبة، أهنا جمرد دراسة عميقة مثل قراءة وتفسري الكتاب 

الرتاث، وتفسري كل املفردات فيه. لذا، إذا كان شخص ما قادرا على إتقان املفردات 

مث سيكون أسهل لفهم حمتوى الكتاب. وإذا كان شخص ما قد متكنت من فهم 

 ن الدافع ملواصلة دراسة الكتاب الرتاث.حمتوى الكتاب بصحيح. وسيكو 

ولذلك، ميكن االستنتاج بأن استعاب املفردات تؤثر إىل حد كبري على تشجيع 

 الطالبات يف تعليم الكتاب الرتاث .

 النظرى. إطار ز

يقولب شاكلة مفهوم عن كيف  النظرىاما سكاران يف كتاهبا ، يعتذر ان اطار 

 51ف مبشكلة مهّم.نظريّة يّتصل عن عنصر اليت ستعرّ 

                                                           
50

Suja'I, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: Wali Songo Press, 2009) hal 15 
51

Sugiyono, Metode penelitian manajemen, ,(Bandung: ALFABETA, 2015), hal. 129 
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توارد االفكار يف مواصالت اللسان يتخّصل يساند حبمباز و حركة اللسان و 

هلجة. هذا يغاير بيكامل الكتايب اليت موصوف بغري نباشر، فّعالية او ال، مواصالت 

بني كاتب و قارئ متعلق بااستعمال و رّتب الكلمة بدّقة، حىّت يف ذالك اجلملة، 

كتابة وصفي هو إحدى تكوين املقروءة ميلك املعىن بكاملة.   ينتظم اجلملة مبنطقي و

الذي بقصد يعطي شرح عن الصورة لكي قارئ حيتصل صورة فكريّة متكامل عن 

املبحث. ليعطي  صورة فكريّة متكامل عن املبحث فلوازم هو استعمال املفردات 

خص الذي بدّقة لكي قارئ يفهم عن فكرة الكاتب. فااستيعاب املفردات  فلوازم ش

 ب الرتاث.فعل تشجع الطالبات يف تعليم الكتسي

املفردات يؤثّر على على اساس ذالك فكاك، فيتحّصل يعقد اّن استيعاب 

، يف هذا البحث عن املقصود هو استعاب تشجع الطالبات يف تعليم الكتاب الرتاث

ما يزداد و بذالك كلّ  .تشجع الطالبات يف تعليم الكتاب الرتاثاملفردات  سيؤثّرعلى 

 ايضا. تشجع الطالباتمرتفع استيعاب املفردات،  فكّلما يزداد مرتفع 

يف هذا البحث، يبحث متغريين الذي مكّون من متغري احلرى يعين استيعاب 

 .(y) ب الرتاثتشجع الطالبات يف لتعليم الكتو متغري الرباط يعين ( x) املفردات

 مثّ منوذج هذا البحث يرسم كمايلى:
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 2.1صورة 

 

 

 و من:

 Xاستيعاب املفردات : 

Y :تشجع اللطالبات يف تعليم كتاب الرتاث 

 . البحوث السابقةد

 :إن البحوث اليت تناولت عن هذا املوضوع هي ماهي

. البحث العلم افادة النعمة، تأثري تعليم املفردات يف معهد اجلامعة اإلسالمية ۱

لغة العربية ىف الكتابة احلكومية تولونج اجونج عن مهارة طالبات شعبة ال

باجلامعة اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج. قالت افادة النعمة يوجد 

التأثري بني التعليم املفردات يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج 

عن مهارة طالبات شعبة اللغة العربية ىف الكتابة باجلامعة اجلامعة اإلسالمية 

 

x 

 

y 
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( وهو مهارة ۰‚15( اما بقيته )۰‚55ولونج اجونج تأثري كفيئا )احلكومية ت

 12الكتابة لطالبات شعبة اللغة العربية فتأثريها العوامل األخرى خارج البحث. 

. البحث الذي فتح الرازقني, حتت املوضوع "تأثري وسائل التعليم بأساس فيديو 2

اإلسالمية احلكومية  علي كفاءت املفردات للصف احلادي عشر باملدرسة الثانوية

تلجو بليتار." مسائل البحث :كيف عملية إستخدام وسائل التعليم بأساس 

فيديو علي كفاءت املفردات للصف احلادي عشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية 

،كيف تأثري وسائل التعليم بأساس  2۰۱5-2۰۱1احلكومية تلجو بليتار للعام 

دي عشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية فيديو علي كفاءت املفردات للصف احلا

. نتائج البحث: نتائج هذا البحث 2۰۱5-2۰۱1احلكومية تلجو بليتار للعام 

عن الفرضية املقبولة اليت تنص على أن هناك يوجد تأثري وسائل التعليم بأساس 

 فيديو علي كفاءت.

لقواعد . البحث الذي نور احلفصة, حتت املوضوع "تأثري استيعاب املفردات و ا۳

على قدرة لفهم النص العريب يف املدرسة الثانوية ربة املتعلمني فكالوعان". مسائل 

البحث :كيف استيعاب املفردات و القواعد على قدرة لفهم النص العريب يف 
                                                           

ن مهارة طالبات شعبة اللغة العربية ىف افادة النعمة، تأثري تعليم املفردات يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج ع12
، البحث العلمي، كلية الرتبية والعلوم الرتبوية قسم اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية الكتابة باجلامعة اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج

 احلكومية تولونج أجونج.
 



18 

 

املدرسة الثانوية ربة املتعلمني فكالوعان ،كيف قدرة الطالب يف فهم النص 

لمني فكالوعان، وكيف تأثري استيعاب املفردات العريب يف املدرسة الثانوية ربة املتع

و القواعد على قدرة لفهم النص العريب يف املدرسة الثانوية ربة املتعلمني 

فكالوعان. نتائج البحث: نتائج هذا البحث عن الفرضية املقبولة اليت تنص على 

 أن هناك يوجد تأثري استيعاب املفردات بأساس قدرة لفهم النص العريب.

حث حممد مشرح، حتت املوضوع " تأثري استيعاب املفردات على اجناز تعليم . الب1

اللغة العربية الطالب للصف السابع باملدرسة الثانوية الراشدين مادوسارى 

(كيف استيعاب املفردات ۱مسائل البحث: ). 2۰۱۰-2۰۰۰ماكالنج للعام 

النج للعام الطالب للصف السابع باملدرسة الثانوية الراشدين مادوسارى ماك

تأثري استيعاب املفردات على اجناز تعليم اللغة ( مامدى 2؟، )2۰۰۰-2۰۱۰

العربية الطالب للصف السابع باملدرسة الثانوية الراشدين مادوسارى ماكالنج 

نتائج البحث: نتائج هذا البحث عن الفرضية املقبولة ؟.2۰۱۰-2۰۰۰للعام 

ملفردات بأساس اجناز تعليم اللغة اليت تنص على أن هناك يوجد تأثري استيعاب ا

 العربية.
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الفة املكرمة ، حتت املوضوع "تأثري األناشيد يف تعليم اللغة العربية على  . البحث۵

استيعاب املفردات لدى طالب الفصل الرابع باملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 

جملموعة "املنور" تولونج اجونج" وأما منهج البحث فهو املنهج التجرييب باختاذ ا

الضابطة مع إجراء االختبار البعدي. واملدخل املستخدم هو املدخل الكمي. و 

–تستعمل الباحث حتليل احلصائ بعامل ارتباط ضرب العموز بريسون اختبار 

الهنا سهل من معامل ارتباط غريها. وأما نتائج البحث هو نتائج  (t-test)ت 

توجد  (t-test)ت -رموز أختباراإلمتحان املفردات. حساب البحثة احلقائق بال

التأثري بني األناشيد يف تعليم اللغة العربية على استيعاب املفردات يف الفصل 

الرابع )أ( و تعليم اللغة العربية دون باألناشيد الستعاب املفردات يف الفصل 

الرابع )ب( وأما نتائج اإلمتحان املفرق بينهما فهي نتائج الإلمتحان يف الفصل 

فنتائج اإلمتحان يف الفصل )ب( نال الدرجة  33،96الدرجة املعدلة  )أ( نال

 .69،66املعدلة 

 التساوي واإلختالفات موضوع البحث الباحث منرة

افادة  .۱
 النعمة

تأثري تعليم املفردات يف معهد اجلامعة اإلسالمية 
احلكومية تولونج اجونج عن مهارة طالبات شعبة اللغة 

امعة اجلامعة اإلسالمية احلكومية العربية ىف الكتابة باجل
 تولونج اجونج.

تساوي : يوجد تأثري الذي 
تعليم املفردات يف معهد 
اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
تولونج اجونج عن مهارة 
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قالت افادة النعمة يوجد التأثري بني التعليم املفردات 
يف معهد اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج اجونج 
عن مهارة طالبات شعبة اللغة العربية ىف الكتابة 
باجلامعة اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج اجوجنز 

( وهو مهارة ۰‚15( اما بقيته )۰‚55تأثري كفيئا )
الكتابة لطالبات شعبة اللغة العربية فتأثريها العوامل 

 األخرى خارج البحث.

طالبات شعبة اللغة العربية ىف 
 . واملكان البحث الكتابة

عن مجلة الف: خمتلف إخت
النموذج، و توزيع الوقت و 

 و للعام الدراسي

فتح  .۲
 الرازقني 

تأثري وسائل التعليم بأساس فيديو علي كفاءت 
املفردات للصف احلادي عشر باملدرسة الثانوية 

 11اإلسالمية احلكومية تلجو بليتار.

 مسائل البحث:

كيف عملية إستخدام وسائل التعليم بأساس  -
كفاءت املفردات للصف احلادي   فيديو علي

عشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تلجو 
 ؟  2015-2011بليتار للعام 

كيف تأثري وسائل التعليم بأساس فيديو علي   -
كفاءت املفردات للصف احلادي عشر باملدرسة 
الثانوية اإلسالمية احلكومية تلجو بليتار للعام 

 ؟ 2011-2015

الذي  تساوي : يوجد تأثري
وسائل التعليم بأساس فيديو 

 ، علي كفاءت املفردات

عن مجلة إختالف: خمتلف 
النموذج، و توزيع الوقت و 
للمكان البحث و للعام 

 الدراسي

نور  ۳
 احلفصة

تأثري استيعاب املفردات و القواعد على قدرة لفهم 
النص العريب يف املدرسة الثانوية ربة املتعلمني 

 فكالوعان". 

 بحث :مسائل ال

تساوي : يوجد تأثري الذي 
استيعاب املفردات و القواعد 

 ، على قدرة لفهم النص العريب

عن مجلة : خمتلف إختالف
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.كيف استيعاب املفردات و القواعد على قدرة ۱
لفهم النص العريب يف املدرسة الثانوية ربة املتعلمني 

 فكالوعان ؟

.كيف قدرة الطالب يف فهم النص العريب يف ۲
 املدرسة الثانوية ربة املتعلمني فكالوعان؟

.كيف تأثري استيعاب املفردات و القواعد على قدرة ۳
يف املدرسة الثانوية ربة املتعلمني لفهم النص العريب 

 فكالوعان؟ 

نتائج البحث: نتائج هذا البحث عن الفرضية املقبولة 
اليت تنص على أن هناك يوجد تأثري استيعاب 

 املفردات بأساس قدرة لفهم النص العريب

النموذج، و توزيع الوقت و 
للمكان البحث و للعام 

 الدراسي

حممد  1
 مشرح

حتت املوضوع " تأثري استيعاب املفردات على 
اجناز تعليم اللغة العربية الطالب للصف السابع 
باملدرسة الثانوية الراشدين مادوسارى ماكالنج 

 . 2۰۱۰-2۰۰۰للعام 

اب املفردات (كيف استيع۱مسائل البحث: )
الطالب للصف السابع باملدرسة الثانوية الراشدين 

؟، 2۰۱۰-2۰۰۰مادوسارى ماكالنج للعام 
تأثري استيعاب املفردات على اجناز ( مامدى 2)

تعليم اللغة العربية الطالب للصف السابع 
باملدرسة الثانوية الراشدين مادوسارى ماكالنج 

نتائج البحث: نتائج  ؟.2۰۱۰-2۰۰۰للعام 
هذا البحث عن الفرضية املقبولة اليت تنص على 
أن هناك يوجد تأثري استيعاب املفردات بأساس 

تساوي : يوجد تأثري الذي 
استيعاب املفردات على اجناز 

 ، تعليم اللغة العربية

عن مجلة إختالف: خمتلف 
النموذج، و توزيع الوقت و 
للمكان البحث و للعام 

 دراسي  ال
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 اجناز تعليم اللغة العربية.

 

الفة  .۵
 املكرمة، 

تأثري األناشيد يف تعليم اللغة العربية على 
استيعاب املفردات لدى طالب الفصل 
الرابع باملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية "املنور" 

 تولونج اجونج"

تساوي : يوجد تأثري الذي 
األناشيد إجيايب و امهّّية عن 

يف تعليم اللغة العربية على 
 ت،استيعاب املفردا

عن مجلة إختالف: خمتلف 
النموذج، و توزيع الوقت و 
للمكان البحث و للعام 

 الدراسي  

 

اطار النظري يف البحث هي منهجية خالصة عن النظرية و نتيجة البحث اليت سديد 

مبتغرّي مدّقق. اطار النظري حتتوي على شرح متغرّي مدّقق، بتعريف، و خالصة مكتمل و 

حىّت شفري كذا، مرتبة و نبوءة على عالقة بني متغري مدّقق يتبّينو معّمق من متنوّع مرجع، 

44موزون.
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