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 ملخص
التقنية التدريبية لطالب الصف السابع العربية من خالل تطبيق  اللغة مفرداتترقية استعاب 
 مدرسة المبارك المتوسطة أومان أغونج المبونج الوسطى في  "ب"

 هريز ريزا سيفريدا أ
استناداإىلنتيجةالبحثاليتقامتهباالباحثةيفالصفالسابعالباءيفمدرسةاملبارك

املتوس يأومانأغونجالمبونجالوسطىطة يستخدم، العربية اللغة معلم اليتتركزعرفأّن الطريقة
علىاملعلم.واألنشطةاليتيفعلاملعلمىييكتباملفرداتويقلدالطالبكتابتويفالكراسةمثيقرأ

التدريب املعلم يعطي مث السبورة املفرداتعلى ليقرؤوا املفرداتويطلبمنهم املواداملعلم اتعن
ىناكالتعليمية.فيؤثرذلكاحلالعلىإتقاناملفرداتلدىالطالب،ومنالنتيجةيفقبلالدورة

الطالبغريالناجحني2،،1طالبأوبالنسبة)%7الطالبالناجحون أو11(وأما طالبا
إحدىخفض.(.وبالتايلفيمكناالستنتاجأنإتقاناملفرداتلدىالطالبمن7،،7بالنسبة%

تطبيق يف الباحثة حتاول املفرداتىي بتعليم املتعلقة املشكالت ىذه حللول املستخدمة الطرق
الطريقةالتدريبيةومناملتوقعأهناقادرةعلىترقيةإتقاناملفردات.

 ىي البحث ىذا ترقيةطريقةالتطبيقىلمشكلة على قادر مفرداتالتدريبية إتقان
اللغة يفالعربية الباء أغونجالمبونجلدىطالبالصفالسابع أومان املباركاملتوسطة مدرسة

إتقانمفرداتالتدريبيةقادرعلىترقيةطريقةالتطبيقالوسطى.ىدفىذاالبحثىوملعرفة"ىل
اللغة يفالعربية الباء أغونجالمبونجلدىطالبالصفالسابع أومان املباركاملتوسطة مدرسة

".ىذاالبحثىوالبحثاإلجرائيللصفالدراسيبدورتني،ولكلالدورةلقائني.طريقةالوسطى
مجعالبياناتاملستخدمةىياملالحظة،واالختباروالوثائق.

التدريبية. ترقيةبعدتطبيقالطريقة يفالدورةأظهرتنتائجالبحثأنإتقاناملفرداتلو
)%21ناألوىلزادتالرتقيةىيالطالبالناجحو ،،2،طالبا وأما الطالبغريالناجحني(

الثانيةالطالبالناجحون(،5،،،طالبا)27% (والطالب،،1،طالبا)%،1مثيفالدورة
الناجحني قادر27،1طالب)%،غري التدريبية الطريقة تطبيق أن ولذلكتستنتجالباحثة .)

مدرسةاملباركاملتوسطةأومانأغونجلباءيفلدىطالبالصفالسابعاعلىترقيةإتقاناملفردات
.المبونجالوسطى

 التدريبيةاللغةالعربية،الطريقةمفردات:الكلمات المفاتيح
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 شعار

ُؤاَلِء ِاْن ُكْنُتْم ِئَكِة فَ َقاَل اَنِْبئُ ْوِنْ بَِاْْسَاِء ى  ْم َعَلى اْلَمل  َدَم ااَلْْسَاَء ُكلََّها ُُثَّ َعَرَضهُ َوَعلََّم ا  

ِدِقْيَ ص    

 
”Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia 

perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama 

semua (benda) ini, jika kamu yang benar!”
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Mushaf Al-Azhar, Al-Qur’an dan tarjamah (Bandung : Jabal, 0212), h.6. 
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 إىداء

على مجيع نعمو الكثرية واهلداية  احلمد هلل رّب العاملي، بالشكر إىل اهلل تعاىل

البسيطة ة العلمية ىذه الرسالقّدمت   حىت قدرت الباحثة على إمتام ىذه الرسالة العلمية.

 إىل:

احلاجة جومرِن حريانيت،  وأمي S. Agاحلاج عجيز كرمدي، أيب  احملبوبان والديين .1

S. Ag أشكرمها شكرا جزيال على إعطاء الدافع . قد ربياِن منذ الصغار اللذان

 .إلخالص با اعلى دعائهمو معنويا أو ماديا 

املودة  األزىار اللذان قدماِن ، موفقي األزىار و م. أشرافاحملبوبيإخواِن  .2

 والنشاط والدافع.

 مدسييت فاطمة، حمفين رمضاِن، ، قائي احملبوبي: جندرا دوي ستيو ويدودوأصد .3

أريدا، وإنتان روكمانا. أشكرىم شكرا جزيال على مجيع املساعدات 

 والتشجيعات يف إمتام ىذه الرسالة العلمية.
 



 ز
 

 ةترمجة الباحث

يف باندار جايا  8441سبتمبري من   83التاريخ  ولدهتا يف ريزا سيفريدا أزهري

احلاج عجيز كرمدي، أيب من ادلتزوج  ربع أخواتألوىل من أنت اوهي الب، بونج الوسطىالم

S. Ag احلاجة جومرين حريانيت،  وأميS. Ag .اللذان يربياين ويدعواين منذ الصغار إىل الكبار 

. 2002المبونج الوسطى يف السنة  ABAروضة األطفال يف دراستها  الباحثة بدأت

يف مث ، كرنيا ماتارام  2احلكومية  ت دراستها يف ادلدرسة اإلبتدائية، استمر 2002ويف السنة 

، 2081. ففي السنة معهد دار السالم كونتوريف واصلت الباحثة دراستها  2004السنة 

نتان يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جبامعة رادين إي صارت الباحثة طالبة

 .2081/2082اإلسالمية احلكومية المبونج 

وقد شاركت برنامج خدمة اجملتمع يف قرية سينار كاريا ناحية مرباو المبونج اجلنوبية 

باندار  3مث شاركت الباحثة أيضا ممارسة اخلربة ادليدانية يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية 

كلية وبإذن اهلل ستحصل الباحثة على درجة البكالريوس يف قسم تعليم اللغة العربية  المبونج. 

 .2020الرتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج يف عام 

 
 



 ز
 

 ةترمجة الباحث

يف باندار جايا  8441سبتمبري من   83التاريخ  ولدهتا يف ريزا سيفريدا أزهري

احلاج عجيز كرمدي، أيب من ادلتزوج  ربع أخواتألوىل من أنت اوهي الب، بونج الوسطىالم

S. Ag احلاجة جومرين حريانيت،  وأميS. Ag .اللذان يربياين ويدعواين منذ الصغار إىل الكبار 

. 2002المبونج الوسطى يف السنة  ABAروضة األطفال يف دراستها  الباحثة بدأت

يف مث ، كرنيا ماتارام  2احلكومية  ت دراستها يف ادلدرسة اإلبتدائية، استمر 2002ويف السنة 

، 2081. ففي السنة معهد دار السالم كونتوريف واصلت الباحثة دراستها  2004السنة 

نتان يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جبامعة رادين إي صارت الباحثة طالبة

 .2081/2082اإلسالمية احلكومية المبونج 

وقد شاركت برنامج خدمة اجملتمع يف قرية سينار كاريا ناحية مرباو المبونج اجلنوبية 

باندار  3مث شاركت الباحثة أيضا ممارسة اخلربة ادليدانية يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية 

كلية وبإذن اهلل ستحصل الباحثة على درجة البكالريوس يف قسم تعليم اللغة العربية  المبونج. 

 .2020الرتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج يف عام 
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 تقديركلمة شكر و 

ة لباحثل اهاليت قد أعطواإلحسان من اإلميان واإلسالم النعمة محدا هلل عز وجل على مجيع 
ترقية استعاب مفردات اللغة العربية من "دبوضوع  ىذه الرسالة العلمية قدر على إمتامتحىت 

 ب" في  مدرسة المبارك"خالل تطبيق التقنية التدريبية لطالب الصف السابع 
والصالة والسالم على أشرف األنبياء  ."المتوسطة أومان أغونج المبونج الوسطى

ىذه  واملرسلني، سّيدنا حممد وعلى آلو وأصحابو أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. 
الرسالة العلمية شرط من الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل من قسم تعليم اللغة 

ويف كتابة ىذه الرسالة العلمية .  جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونجالعربية 
لت عليها الباحثة كثري املساعدات من مجيع األطراف. فبهذه املناسبة أن تقّدم الباحثة حص

 جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل:

كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين ة، كعميدة   املاجستري  ة نريفا ديانا،الدكتور  ةاألستاذ .1

 . إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

ربية، حبامعة قسم تعليم اللغة الع ةكرئيس ةملاجستري ة أمي ىجرية، االدكتور  ةاألستاذ. 2

 .رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

ربية، حبامعة رادين قسم تعليم اللغة الع. األستاذ إرواندين، املاجستري كسكريًت يف 3

 إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج



 

 ح
 

 ةالدكتور  ةواألستاذ األول اجستري كاملشرف، املأمحد خباري مسلماألستاذ الدكتور . 3

التجيهات األوقات و اللذان يقدماين  ةالثاني ةكاملشرف ةاملاجستري  ،أمي ىجرية

 .منذ البداية إىل هنايتها إلمتام ىذه الرسالة العلميةواإلرشادات 

مدة  اللذين أعطوين علوما ومعرفةوأعضاء املوظفني  مجيع احملاضرين واحملاضرات. 4

 .راسة يف كلية الًتبية والتعليم  جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج الد

يف  مدرسة املبارك املتوسطة أومان أغونج رئيس املدرسة، ونائب املنهج واملعلمني  .5

 الذين ساعدوا الباحثة على كتابة ىذه الرسالة العلمية. المبونج الوسطى

ا، وحيو أريس أندياين، دينا فتحيا ومجيع األصدقاء . أصدقائي يف السالح إيرا سوجًت 6

 الذين يساعدوين ويرافقوين  2116يف قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة 

ومل أذكرىم واحدا  مجيع األطراف اليت قد ساعدوا يف كتابة ىذه الرسالة العلمية. 7

 .فواحدا

ساعدة اجلزاء حلسنهم بأحسن اجلزاء على مجيع امل أن يعطيهمعسى اهلل 

وبعيد عن الكمال حبثها كثري من النقصان واألخطاء الباحثة  . وعرفتواملشاركة

وعسى . واالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية نتقاداتالباحثة اال فًتجو والصواب.

 و نفس القارئني. آمني يا رب العاملني. لنفسهانافعة أن تكون ىذه الرسالة العلمية 



 

 ح
 

 

 م 2121 يوما 16المبونج باندر 
 ةالباحث

 
 ريزا سيفريدا أزىري 

1611121211 
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 محتويات البحث

  أ ............................................................... صفحة املوضوع 
 ب .............................................................. البحث خصمل
 ج ........................................................................ افقةمو 

 د .......................................................... تصديق جلنة املناقشة
 هــ ........................................................................ شعار
 و ........................................................................إهداء

 ز ................................................................. ترمجة الباحثة
 ح ........................................................... تقديركلمة شكر و 

 ي  ............................................................  حمتويات البحث
 مقدمةالالباب األول  : 

 ۱ ......................................................  توضيح املوضوع .أ 
 ۲ ................................................. أسباب إختيار املوضوع .ب 

 ۳ ....................................................... خلفيات البحث .ج 

 ۱۱ .......................................................  تركيز املشكلة .د 

 ۱۱ ......................................................  البحث مشكلة .ه 

 ۱۱ ......................................................  البحث هدف .و 

 ۱۱ .......................................................  البحث فوائد .ز 

  النظري الباب الثاني : اإلطار
 ۱۲ .....................................................الطريقة التدريبية . أ

 ۱۲ ........................................... . مفهوم الطريقة التدريبية1
 ۱۳ ............................................. . أنواع الطريقة التدريبية2
 ۱۴ .................................. . أهداف استخدام الطريقة التدريبية3



 ي

 ۱۶ ............................................. . مزايا الطريقة التدريبية4
 ۱۷ ........................................... . عيوب الطريقة التدريبية5
 ۱۸ .......................................... . خطوات الطريقة التدريبية6
 ۱۹ .................................... . مبدأ استخدام الطريقة التدريبية7

 ۱۹ .......................................... ات في اللغة العربيةب. المفرد
 ۱۹ ................................................... . مفهوم املفردات1
 ۲۲ ............................................ . أهداف تعليم املفردات2
 ۲۲ ............................................ . أساليب تعليم املفردات3
 ۲۵ .................................................... . أنواع املفردات4
 ۲۷ ........................................... . مؤشرات إتقان املفردات5

 ۲۸ ................................................... ج. تعليم اللغة العربية
 ۲۸ ............................................. . مفهوم تعليم املفردات1
 ۲۹ ..................................... األهداف من تعلم اللغة العربية .2
 ۳۱ .................................................. ة. دور اللغة العربي3

 ۳۱ ....................................................... د. فرضية البحث
 ۳۱ .................................................... ه. البحوث السابقة

 منهج البحثالباب الثالث  : 
 ۳۵ ......................................................  منهج البحث .أ 
 ۳۹ ................................................ موضوع البحث وزمانه .ب 
 ۳۹ .............................................. موضع البحث وموضوعه .ج 
 ۴۱ ...................................................... تصميم البحث .د 
 ۴۳ .................................................. طريقة مجع البيانات .ه 

 ۴۳ ......................................................... . االختبار1



 ي

  ۴۳ ........................................................ . املالحظة2
 ۴۴ ......................................................... الوثائق .3

 ۴۴ ................................................ اتأساليب حتليل البيانو. 
 ۴۶ ...................................................... ز. مؤشرات النجاح

 الباب الرابع  : نتيجة البحث وبحثها
 ۴۷ ................. الصورة العامة لمدرسة المبارك المتوسطة أومان أغونج .أ 
 ۵۱ ...................................................... نتيجة البحث  .ب 
 ۶۹ ..................................................... تحليل البيانات .ج 
  ۷۵ ............................................................. البحث .د 

 االستنتاجات واالقتراحاتالباب الخامس  : 
 ۸۱ ........................................................ االستنتاجات .أ 
  ۸۱ .......................................................... قرتاحاتالا .ب 
 ۸۲ ...........................................................  االختتام .ج 

 ومصادرها مراجع
 الملحقات
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 الباب األول

 المقدمة

 أ. توضيح الموضوع

 الباحثة شرحت أن من الضروريف، بالتفصيل ىذا البحث  باحثةال كتبت بل أنق

مجيع احملتويات عن عامة ال الصورة ، هبدف تقدميووو بعض ادلصطلحات الواردة يف ادل

 اللغة مفرداتإتقان " ترقية  مووو  ىذا البحث لتجنب سوء الفهم يف فهم. الواردة فيو

مدرسة  الطريقة التدريبية لدى طالب الصف السابع الباء يف العربية من خالل تطبيق 

فهي  السابقة ادلصطلحات  بيانأما ج المبونج الوسطى". ادلبارك ادلتوسطة أومان أغون

 :كالتايل

سن عملية وطريقة وحت ابأهن  اإلندونيسي الكبري يف القاموس قيةالًت  عّرفت  

 1وغريىا(. ة)األنشطة التجاري

كلمات تتكون من حرفن أو أكثر تشري الأو  األلفاظادلفردات ىو إتقان  إتقان

من الكلمات أو خزينة الكلمات رلموعة  ىيو للغة العربية ادلفردات يف ا . إىل معٌت

اليت  كلماترلموعة من الأووح أن ادلفردات قد  2.دلعروفة ببعض الناس أو الفرقةا

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 

Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2111, h. 1441. 
2
Sri Wahyuningsih, “Pengajaran Kosakata Bahasa  Arab Siswa Melalui Media 

Permainan Pohon Pitar”.JurnalAl-Af’idah, Vol II, II No 1 (2112), h. 22. 
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بكلمات  تهافهم ووصف ترمجواليت ذلا تعريف  أو كتابًيا شخص شفهًيا اليستخدمها 

 3ترتيبا أجبديا.أخرى وترتيبها 

تعلمو ادلعلم  قد دلا رين أو ادلمارسةإعطاء التمب تعليمىي طريقة ال يةطريقة التدريبال

 حالة بن و، ولكنتكررالشيئ مأن التدريب مبعٌت كلمة   . عينةادلهارة ادل للحصول على

  4. مهاراتو يف تدريب حياولوف ، سوحالة التعلم الواقعيةاألول  التعلم

مدرسة ادلبارك ادلتوسطة ىي ادلدرسة ادلتوسطة اليت تقع يف شار  أوجان ماس 

بقرية أومان أغونج بناحية باندار ماتارام المبونج الوسطى، واليت كانت فيها طالب  

 كثريون بالفصول ادلختلفة.

إتقان ترقية ىو  بحثىذه ال مووو ن أيعرف بناًء على الوصف أعاله ، 

الطريقة التدريبية لدى طالب الصف السابع الباء العربية من خالل تطبيق  اللغة مفردات

 مدرسة ادلبارك ادلتوسطة أومان أغونج المبونج الوسطى. يف 

 موضوعأسباب اختيار الب. 

تطبيقها على قادرون الطالب يطلب من اللغة األجنبية أو العربية يف تعلم كان  .ٔ

، لتحقيق ىذه األىداف .الشفوية ادلكتوبة أو اللغة مع اللغة يةالتواصلبالقدرة 

                                                             
3
 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2114), 

h. 111. 
4
 Abdul Rohman Nawi, Nurina Kurnia Sari Rahmawati, Iswadi, “Penerapan Hasil 

Belajar Matematika Menggunakan Metode Drill Dan Resitasi Pada Materi Bangun Datar 

Segitiga”. Jurnal Imiah Matematika Dan Pendidikan Matemtika. Vol.1 No.1 (2111), h. 14. 
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 الطالب على حتسندلساعدة فعالة الناسبة و ادل يقةطر الاجة إىل احلهناك ف

 ادلهارات اللغوية.

إتقان ادلفردات لدى الطالب  توجد ادلشكالت يف ميدان البحث، وىي  .ٕ

 ذلك إىل سببوي ،احلفظ  ريقةط يستخدم فقط ، وادلعلممنخفض

 .يف عملية التعلم ةشاركموأقل  سلبين الطالب

استخدام من خالل  تادلشكال لباحثة حلحاول الفت ،السابقة الظاىرةبوجود   .ٖ

طريقة الباستخدام مفردات الطالب وىي إتقان القادرة على ترقية  ةقيطر ال

 التدريبية.

 ات البحثخلفيج. 

التصال العادلي و ذلا دور ىام يف حتويل خزائن العلوم من كانت اللغة العربية لغة ا

جيل إىل جيل، و ىي تشتمل على مجيع جوانب احلياة بطريقة تبادل بعض ادلعارف و 

النظريات و ىي وسيلة الحتاد الشعوب بفكرة واحدة و الشعور و االمتثال و النتائج 

الد، خاصة يف بالد العرب لعامل احملمودة. كانت مكانة اللغة العربية واسعة يف أنوا  الب

لنيب إىل ايل ب بواسطة اجلنزذلا اهلل أ اللغة العربية ىي لغة القرآن اليتو  الدين و الثقافة. 

 ألمتو.و صلى اهلل عليو وسلم زلمد 
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زلتوياتو  القرآن وفهم اللغة العربية ىي أيًضا اللغة اليت حيتاجها ادلسلمون لقراءة

تعتب اللغة العربية كلغة أجنبية  .والشريعة اليت وصفها القرآنألوامر والنواىي االستجابة 

دين لغة ىي اجملتمع ألن اللغة العربية  وذلا مكانة مهمة حولللشعب اإلندونيسي 

5.اإلسالم
 :ٕقال اهلل تعاىل يف سورة يوسف اآلية  

 لََّعَلك مْ  تَ ْعِقل ْونَ  نًا َعرَبِيًّا إِنَّا أَنْ زَْلٰنو  ق  ْرءٰ 

 :  ادلممنن عمر بن اخلطابقال أمري

 أحرصو على تعليم اللغة العربية فإنها جزء من دينكم
“Hendaklah kamu sekalian bersungguh-sungguh mempelajari bahasa Arab karena 

bahasa Arab itu merupakan bagian dari agamamu”
6
 

 طوراتالت وذلا تطورات تشبو يةلغات العادلالمن إحدى  اللغة العربيةإن 

ضيف بعض يتطور اللغة العربية سريع للغاية، حىت  إن .للمجتمع والعلوم ةاالجتماعي

من تعلم اللغة   . اذلدفيف إندونيسيا يف عامل التعليم ادلدارس ادلواد العربية كمواد رئيسية

ربع واليت تتضمن أكتابًيا ،  وأباللغة العربية شفهًيا  يةتطوير القدرة التواصللالعربية ىو 

رفع مستوى الوعي بأمهية ولوالقراءة والكتابة  كالموىي االستما  وال اللغوية هاراتادل

يف  مية.صادر اإلساللدراسة ادلاألداة الرئيسية و  األجنيبية اللغات كإحدى  اللغة العربية
                                                             

5
 Syamsi Setiadi, “Peningkatan Keterampilan Kitabah Arabiyah Mahasiswa Melalui 

Metode Tutor Sebaya”. Jurnal Al Bayan Vol.1 No.1 (2114), h. 32. 
6
 Abdurrachman, Bahasa Arab Dan Metode Pembelajarannya, (Lampung:  CV. Anugrah 

Utama Raharja,  2114),  h. 41. 
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واليت جيب أن  من العناصر ادلهمةادلفردات العربية  اللغة العربية، إن وخاصة تعلم اللغة

7ية بتلك اللغة.التواصل للحصول على القدرةجنبية األلغة المتعلم  يتقن
  

إتقان  كأساس دور مهمواليت ذلا  رسةيف ادلدادلفردات واحدة من ادلواد التعليمية  

على طريقة تفكري الطالب  سيمثر استخدام ادلفردات .العربية وادلواد األخرى ادلواد

تقان ادلفردات حتديد جودة الطالب يف هم يف عملية تعلم اللغة حبيث ميكن إلطاشون

لدى عدد ادلفردات كلما زاد ،على كمية ادلفردات  الطالب تعتمد جودة مهارات .اللغة

 .زادت ادلهارات اللغويةف، الشخص

قامت هبا الباحثة يف مدرسة ادلبارك ادلتوسطة لطالب  ليتا ةادلالحظ يجةمن نتو 

غري لدى الطالب  ادلفردات العربيةن إتقاالصف اخلامس الباء، عرفت الباحثة أن 

إتقان على بإتقان مفردات الطالب واليت تشمل  ةتعلقادلمشرات ادلال توجد  .جيد

-اإلستقبالية )القراءة-السلبيةأو ( لكالما -النشطة )الكتابة  - إلنتاجيةادلفردات ا

إتقان كما الحظت الباحثة أن ىناك بعض العوامل اليت تسبب إىل نقصان   2االستما (.

مفردات اللغة العربية لدى الطالب، منها العامل األول، اللغة العربية  كاللغة الثانية اليت 

يستخدم ادلعلم الطريقة الرتيبة، العامل ىو  العامل الثاين  تدرس فيها الطالب يف ادلدرسة،

عندما يقدم ادلعلم  الثالث ىو ادلعلم كمركز التعلم والطالب إال يستمعون ادلادة.

                                                             
4
 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat), h. 126. 
8 Hasil Observasi, kelas VII B MTs Al-Mubarok Uman Agung, 2 januari 2121 
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غري نشطن ادلعلم فقط يستخدم طريقة احلفظ، ىذه الطريقة تسبب الطالب  فردات،ادل

ألن العديد  يف أثناء عملية التعليم. يفًتض الطالب بأن درس اللغة العربية درس صعب، 

1من الكلمات جيب أن يفهم الطالب حىت ال يهتمون ببيان ادلعلم.
  

من النجاح ىي العوامل  علىصلوا  حيالطالب مل علخرى اليت جالعوامل األو 

يف  وأيف ادلنزل ادلدروسة الطالب يف تكرار ادلواد التعليمية  يتكسل مثلأنفسهم ، 

وىناك بعض الطالب . عملية التعلمأثناء  ادلعلم بيان ب لطالبا اىتمامنقصان ، ادلدرسة

لطالب  . ليس ليف الفصل الدراسي يمدي إىل االوطرابيتحدثون مع أصدقائهم حىت 

وىذا عامل يرتبط  ،من الوالدينالثاين ىو   ملا. والع عن ادلواد العربية مطبوعة كتب

ة العربية أو يف يف تعلم اللغالوالدين االىتمام والتحفيز من  ألنلطالب باارتباطا وثيقا 

العامل الثالث ىو ادلعلم ،  . التعلم نتائجيف دعم حتقيق  دور ىام لديهمامواويع أخرى 

كان   11 وهنا.فهم، يصعب الطالب ويادلادة أو طريقة التعلم يف الصف ادلعلم يف إيصال

 :يف اجلدول التايليووح إتقان ادلفردات كما يف تأثري على قدرة الطالب بيان السابق لل
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 1.1جدول 
بيانات نتائج االختبار القبلي إلتقان المفردات لطالب الصف السابع الباء في 

 مان أغونج المبونج الوسطىمدرسة المبارك المتوسطة أو 
رلمو   ادلعيار امساء الطالب الرقم

استخدام ادلفردات  النطق الًتمجة النتيجة
 يف اجلملة

ٔ Abdul Aziz Jamil ٚٓ ٙٓ ٘ٓ ٙٓ 
ٕ Alfandi Aziz ٙٓ ٘ٓ ٘ٓ ٖ٘ 
ٖ Ananda Rafi ٙٓ ٙٓ ٗٓ ٖ٘ 
ٗ Adintiya Budi Utomo ٙٓ ٘ٓ ٗٓ ٘ٓ 
٘ Anisaul Khusniah ٚٓ ٙٓ ٗٓ ٘ٚ 
ٙ Ayu Nurmaya ٔٓٓ ٜٓ ٚٓ ٛٚ 
ٚ Desti Aliya Alfiana ٙٓ ٘ٓ ٗٓ ٘ٓ 
ٛ Desvi Alviah ٙٓ ٙٓ ٗٓ ٖ٘ 
ٜ Eriza Mulya Sari ٙٓ ٙٓ ٘ٓ ٘ٚ 

ٔٓ Fahbi Ahmad Raditya ٙٓ ٘ٓ ٗٓ ٘ٓ 
ٔٔ Farel Maulana ٘ٓ ٘ٓ ٗٓ ٗٚ 
ٕٔ Fatma Pertiwi ٙٓ ٘ٓ ٘ٓ ٖ٘ 
ٖٔ Gita Nesa Aulia ٚٓ ٙٓ ٗٓ ٘ٚ 
ٔٗ Igo Novi Kurniawan ٚٓ ٘ٓ ٘ٓ ٘ٚ 
ٔ٘ Latifatun Nabila ٚٓ ٘ٓ ٗٓ ٖ٘ 
ٔٙ M. Hasan As’ari ٗٓ ٘ٓ ٖٓ ٗٓ 
ٔٚ M. Yazid Arofi ٛٓ ٙٓ ٘ٓ ٖٙ 
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ٔٛ M. Ikhwanul Ihsan ٘ٓ ٗٓ ٖٓ ٗٓ 
ٜٔ Nikmah Tuzuriah ٜٓ ٚٓ ٙٓ ٖٚ 
ٕٓ Nuraini  ٘ٓ ٗٓ ٖٓ ٗٓ 
ٕٔ Raijan Zakariya ٛٓ ٙٓ ٙٓ ٙٚ 
ٕٕ Siti Mahmudah ٘ٓ ٘ٓ ٖٓ ٖٗ 
ٕٖ Stevani Adelia Fizianti ٘ٓ ٘ٓ ٗٓ ٗٙ 
ٕٗ Surya Adi Suhendra ٘ٓ ٘ٓ ٖٓ ٖٗ 
ٕ٘ Uswatun Hasanah ٘ٓ ٗٓ ٖٓ ٗٓ 
ٕٙ Yogi Trio Sapura ٜٓ ٜٓ ٛٓ ٛٚ 
ٕٚ Yuan Prima Alfarel ٛٓ ٙٓ ٙٓ ٙٚ 
ٕٛ Mufid Durrahman ٙٓ ٘ٓ ٖٓ ٖٚ 
ٕٜ Sofia Berlin ٘ٓ ٘ٓ ٖٓ ٖٗ 

 نتائج االختبار القبلي إلتقان ادلفردات لطالب الصف السابع الباء يف مدرسة ادلبارك ادلتوسطة أومان أغونج المبونج الوسطى : مصدر
11

 

 1.2جدول 
نتائج إتقان المفردات لطالب الصف السابع الباء في مدرسة ة ليو النسبة المائ

 وسطىالمبارك المتوسطة أومان أغونج المبونج ال

 النسبة ادلائوية الطالب البيان مستوى النجاح
ٛ٘-ٔٓٓ ٜ،ٙ% ٕ جيد جدا   

ٙ٘-ٜٚ ٕ،ٚٔ% ٘ جيد   
٘٘-ٙٗ ٛ،ٖٔ% ٗ مقبول   
ٗ٘-٘ٗ ٖٛ% ٔٔ وعيف   
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ٓ-ٗٗ ٔ،ٕٗ% ٚ وعيف جدا   
ٓٓٔ% ٜٕ اجملمو   

 

اللغة العربية  مفردات  تقانإل فاحملاولة اليت تفعل الباحثة  ،ت السابقةالكشادلمن 

رين أو إعطاء التمب تعليمىي طريقة ال الطريقة التدريبية. الطريقة التدريبية ستخدامبا يى

الشيئ أن التدريب مبعٌت كلمة   . عينةادلهارة ادل للحصول علىتعلمو ادلعلم  قد دلا ادلمارسة

12.تكررم
بأنشطة التدريب  أن يقومواالطالب على  لتشجيع علمتالىو أسلوب  دريبالت 

13.تعلمو قدعلى مما األرات هاادللحصول على ل
يف عملية ىذه الطريقة التدريبية  يزاتمم 

14يف استما  ادلادة. قدرة على حتسن مهارات ادلتعلم الطريقة ذلاالتعلم ىي 
ومن خالل   

إتقان رقية ت من ادلتوقع أهنا قادرة على  ،يف تعلم اللغة العربية تدريبيةطريقة الالاستخدام 

 طالب.لدى ال ادلفردات العربية

إتقان إلجراء البحث مبووو  "ترقية  ادلشكالت السابقة، فتدفع الباحثة من بيان

الطريقة التدريبية لدى طالب الصف السابع الباء العربية من خالل تطبيق  اللغة مفردات

 مدرسة ادلبارك ادلتوسطة أومان أغونج المبونج الوسطى" يف 
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 البحوثتركيز  د. 

العربية  اللغة مفردات ترقيةيف حث اإلجرائي وىو حتديد ادلشكلة من ىذا الب

فهي الطريقة التدريبية. وأما تركيز ادلادة الدراسية يف تعليم اللغة العربية  تطبيق خالل من

 ناحية ادلفردات.

 البحث مشكلةه. 

التدريبية قادر على  طريقةال تطبيق ىل " ، وىي بحثال يف ىذاالبحث مشكلة 

مدرسة ادلبارك  لدى طالب الصف السابع الباء يف العربية  ةاللغ مفرداتإتقان  ترقية

 ادلتوسطة أومان أغونج المبونج الوسطى؟

 البحث و. هدف

 مفرداتإتقان قادر على ترقية التدريبية  طريقةال تطبيق" ىل  دلعرفة

مدرسة ادلبارك ادلتوسطة أومان  لدى طالب الصف السابع الباء يف العربية  اللغة

 "الوسطى أغونج المبونج

 فوائد البحث . ز

 للمدارس .ٔ

 تدريبيةطريقة الالمدخالت إىل ادلدرسة باستخدام  ىذا البحث قدمي

 يقة التعليم اجليدة.وازنة يف حتديد طر مت الستخدامها كمادةوميكن 
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 للمعلمن .ٕ

الطريقة التدريبية  استخدامنفع ىذا البحث للمعلم يف ي أن ادلتوقع نم

 . العربيةاللغة مفردات  قيةًت ل كوسيلةاللغة العربية   درسل 

 للطالب .ٖ

أكثر مرونة ليمتلك الطالب  ادلعلم من فهم الدروس يف لسهولة الطالب

 . العربية اللغة مفردات رقيةيف ت يف تعلم اللغة العربية وخاصة
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 الطريقة التدريبية أ.

 يبيةالطريقة التدر م و فهم. 1

. الطريقة نفسها الباحثة أواًل عن مفهوم ، تعرفالطريقة التدريبيةقبل حتديد 

بينما  1.احملددأساس ادلدخل على  ادلنهجيةلغة ال لعرضشاملة  الطريقة ىي خطة

مع مصادر  ن قبل ادلعلم لتعليم الطالب )توجيو تفاعل الطالبالتعلم ىو زلاولة م

ة العربية ىي الطريقة م اللغيطريقة تعلو  2.تحقيق األىداف ادلتوقعةالتعلم األخرى( ل

قبوذلا وإتقاهنا الطالب على تقدًن مواد اللغة العربية ، حبيث يسهل  طابقة للمعلم يادل

3.واستيعاهبا 
  

ناسبة لنقل ادلواد إى ادلو  ادلالئمة  وذلك يشجع ادلعلمني لبحث الطريقة

طريقة جيدة  يةطريقة التدريبالالعربية ، تعد  اللغة ميتعلالطالب. من تعريف طريقة 

                                                             
1
 Ahmad Fuad Effendy,  Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang : Misykat,  

2005), h.8. 
2
 Abdurrachman, Bahasa Arab Dan Metode Pembelajarannya,(Aura CV. Anugrah utama 

raharja,  2012),  h.88. 
3
 Ibid, Abdurrachman, h. 80. 
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عليمية تشجع الطالب على القيام ت تقنية التدريب ىو .عينةادلعادات ال تغريسل

4.تعلموقد مهارات أعلى شلا  لحصول علىالتدريبية لنشطة باأل
  

قد تعلمو  دلا ية ىي طريقة التعليم بإعطاء التمرين أو ادلمارسةطريقة التدريبلا

 بني و، ولكنالتدريب مبعٌت أن الشيئ متكرركلمة   . عينةادلهارة ادل ادلعلم للحصول على

 5.مهاراتو ي تدريب حياولوف ، ساألول وحالة التعلم الواقعية حالة التعلم

 الطريقة التدريبيةأنواع  .2

 6: ، وىي كما يليقة التدريبيةومن أنواع الطري

 ماعياجلعمل أسلوب ال . أ

وحل للتعاون من خالل تعليم رلموعة من الطالب  ينفذ ىذا األسلوب

 .عينةادلهمة عن طريق القيام بعمل ادل ادلشكالت 

 تشاياألسلوب االستك  . ب

عن طريق إشراك الطالب ي عملية األنشطة العقلية ىذا األسلوب يتم 

 .من خالل تبادل اآلراء وادلناقشات

 
                                                             

4
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Belajar Matematika Menggunakan Metode Drill Dan Resitasi Pada Materi Bangun Datar 

Segitiga”. Jurnal Imiah Matematika Dan Pendidikan Matemtika. Vol.8 No.1 (2018), h. 14. 
6
Ibid, Isih Suminarsih, “Penerapan Metode Drill……h.128. 
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 أسلوب التعليم الدقيقيج. 

إلعداد الطالب كمعلمني زلتملني دلواجهة عمل  ىذا األسلوب ستخدمي

التدريس أمام الفصل من خالل اكتساب قيمة أو معرفة ومهارات ومواقف  

 .كمعلمني

 علموحدة التأسلوب  . د

على الكتاب التعليمي تعليم الطالب من خالل لىذا األسلوب يستخدم 

 .الكفاءةأو أساس األداء 

 أسلوب التعلم الذايته. 

، سواء داخل الفصل أو  ىذا األسلوب بأمر الطالب للتعلم الذايتيستخدم 

 .خارجو

 الطريقة التدريبيةمن استخدام  األهداف .3

شيء وادلهارة على الهارة ، ادل كتسابال  الطريقة التدريبية ىيمن ألىداف ا

أن   .يتعلمو الطفل من خالل ادلمارسة العملية للمعرفة اليت يتعلمها الطفلالذي 

 الطريقة التدريبية ليكون الطالب على ما يلي :من ألىداف ا

يستحق الطالب مهارة حركية، مثل :حفظ الكلمات أو الكتابة، استخدام  . أ

 داء احلركية ي الرياضية.الوسائل أو األدوات وأ
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ونقص عدد ي اآلخر تطوير ادلهارات الفكرية ، مثل ضرب عدد ي اآلخر   . ب

 ومجع األعداد.

.ج. يستحق الطالب قدرة الرتباط احلال الواحد باحلال اآلخر.
2 

الطريقة التدريبية ليكون الطالب على من ألىداف اأما عند عاريف سدديان 

 ما يلي

يستحق الطالب مهارة حركية، مثل :حفظ الكلمات أو الكتابة، استخدام  . أ

 الوسائل أو األدوات وأداء احلركية ي الرياضية.

ونقص عدد ي اآلخر ت الفكرية ، مثل ضرب عدد ي اآلخر  تطوير ادلهارا  . ب

 ومجع األعداد.

 ج. يستحق الطالب قدرة الرتباط احلال الواحد باحلال اآلخر.

التدريس اجليد ، سيكون الطالب أكثر يستخدم الطالب قوة التفكري، ألنو بد. 

 .تنظيماً وأكثر حذراً ي دفع قوة ذاكرتو

ختلف وسوف حيصل الطالب على ادل  اجلوانبمعرفة الطالب ي ه. أن تزيد

 8.فهم أفضل وأعمق

                                                             
2
 Syahrini Tambak, “Metode Drill Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”. 

Jurnal Al-Hikmah, Vol. 13 No. 2 (2016), h. 113. 
8
 M. Jamhuri, “Penggunaan Metode Drill Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca 

Al-Qur’an Siswa di SMK Dewantoro Purwosari”. Jurnal Al-Murabbi, Vol. 1 No. 2 (2016), h. 208-

208. 
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 الطريقة التدريبيةمزايا  . 1

 حالة اجلهد ادلواد الدراسية ي أن تكون . أ

ي عقل الطالب وفكرىو ألن يركز عقلهم  أن تكون ادلادة مواد تؤكدة   . ب

 وفكرىم وذوقهم وقدرهتم إى الدرس الذي يدّرب عليهم.

عقلهم وفكرىن بأحسن استخدام ألهنم  الطالب من استخدام  يستطيع . ج

ب منظمون ودقّات ويشجع عقلهم يدرسون بأحسن التدريس، فكان الطال

 وفكرىم.

 ةمباشر من ادلعلم  تصحيح التوجيو و الشراف و د. وجود اإل

ىذا ديكن أن  .من ادلعلم ، يسمح للطالب بارتكاب األخطاء على الفورو. 

 8.يوفر وقت التعلم إى جانب معرفة الطالب بإصلازاهتم 

 :يلي ىي كما ريبيةالطريقة التد وأوضح البحري أن مزايا

واجلمل وصنع  احلروف والكلماتونطق  ارات احلركية مثل الكتابةادله . أ

 .استخدام ادلعدات الرياضيةالقدرة على و من زلرك اللعبة األدوات 

ادلهارات العقلية مثل الضرب واجلمع والطرح والقسمة والعالمات )الرموز( ب. 

 .وما إى ذلك
                                                             

8
Masnah, “Peningkatan Kemampuan Menghafal Bacaan-Bacaan Shalat Dengan 

Menggunakan Metode Drill di Awal Pelajaran Pada Siswa Kelas 2 SMP Negeri 1 Banjar Margo 

Kabupaten Tulang Bwang”. Jurnal At-Tajdid Vol. 2 No. 2 (2018), h. 183.   



21 
 

، ادلصنوعة، مثل عالقة احلروف ي التهجئة معياتاجلشكل  القدرة على . ج

 .تخدام الرموز ، وقراءة اخلرائط وغريىاواس

 .عادات لزيادة سرعة ودقة تنفيذ األنشطةالتشكيل  . د

من تنفيذ احلركات  ام األنشطة الروتينية حىت يتمكن الطالباستخده. 

 10.ادلعقدة

 الطريقة التدريبية عيوب. 5

األنشطة اليت  الطالب أن يتعدل موىبة الطالب ومبادرهتم ألنو جيب يدحتد . أ

 .ال تتوافق مع ادلفاىيم السابقة

 على البيئة؛ تنشأ العاداة  . ب

 .بسهولة تكرر ىو شيء جيعل ادلللالتدريب ادل . ج

 11تنشأ العادة ادلملة.د. 

األشياء ىذه العيوب السابقة من خالل االىتمام ب ديكن أن حتلل الباحثة 

 :التالية

 .ةدائمال ودردالو اجليدة ستجابة اليوجو ادلعلم الطالب لتقدًن ا . أ

                                                             
10

 Rini Kurnia Natalia, Nurli Situngkir, Sylfia Rabbani, “Meningkatkan Keterampilan 

Menulis Tegak Bersambung  Dengan Menggunakan Metode Drill Pada Siswa Kelas 1 SD”. 

Journal of Elementary Education, Vol.2 No1 (2018), h. 21. 
11

Ibid, Rini Kurnia Natalia, Nurli Situngkir, Sylfia Rabbani, “Meningkatkan 

Keterampilan………., h. 21. 
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أن يفحص صعوبات عند االستجابة والتفاعل ، جيب إذا شعر الطالب بال  . ب

 مباشرة. سباب اليت تسبب ىذه الصعوباتاألادلعلم 

 ة.الصحيحالتفاعل أو االستجابة اجليدة والردود من  التفسريات الفورية أعطج. 

  ة والسريعة.ناسبدقة اإلستجابة ادلالطالب يستحق  . د

أن يفهم الطالب ادلصطلحات ي شكل الكلمات واجلمل ادلستخدمة ي  . ه

 12.ادلمارسة

 الطريقة التدريبيةخطوات تطبيق  .5

لكل من التعلم الشفهي وادلهارات ىي كما خطوات تنفيذ التدريبات اجليدة 

 :يلي

تنفيذ  كأساس يللمفاىيم أو ادلبادئ أو القواعد  شرًحا موجزًا  يقدم ادلعلم . أ

 عمل التدريبات.

قواعد الوفًقا دلفاىيم و  ةصحيحبادلهمة بطريقة  القيام كيفيةعن  لم يوضح ادلع  . ب

 .نطق أو كتابة الكلمات أو اجلمل ىي شفهيةالدروس وال . عينةادل

أحد الطالب بتقليد  دلعلما ، ديكن أن يأمرشكل اجملموعةالتعلم ي  كان  إذاج. 

 .بو ونيهتم ، بينما الطالب اآلخرونا فعلو ادلعلمم

                                                             
12

Ibid, Masnah, “Peningkatan Kemampuan Menghafal……….,h. 184. 
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نتائج أن حتصل ريب الفردي من خالل التوجيو من ادلعلم حبيث التدينفذ د. 

 13.التعلم وفًقا لألىداف

 الطريقة التدريبيةاستخدام  مبدأ .6

 يعطي الطالب فهما دقيقا قبل أداء التدريبات اخلاصة . أ

التصحيح ، أقل صلاًحا ي البداية ، مث التدريب األول تشخيًصا أن يكون  . ب

 .ليكون أكثر مثاليا

 وقت التدريب عاجل نسبيا بل يكّرر دائماج. 

 د. أن يناسب التدريب دلستوى قدرة الطالب

 14ه. أن تؤول عمية التدريب باألشياء الضرورية وادلفيدة.

 اللغة العربيةفي  مفرداتال ب.

  المفردات مفهوم. 1

فة ببعض الناس أو دلعرو من الكلمات أو خزينة الكلمات ارلموعة  ادلفردات

ادلفردات وفقا للقاموس اإلندونيسي الكبري ىي زيادة  15.من لغة معينة جزءوىي  الفرقة

                                                             
13

 Hafidz Nur Fauzi, “Penerapan Metode Drill Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar”. Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Vol. 8 No 2 (2018), h.10. 
14

 Nana sudjana, Dasar-Dasar  Proses belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2013), h. 86-82. 
15

 Umi Hijriyah, Analisis Pembelajaran Mufrodat Dan Stuktur Bahasa Arab Di 

madrasah Ibtidaiyah,  (Surabaya: CV. Gemilang, 2018) h. .23. 
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وادلراد  vocabulary.16ة العربية، وي اللغة اإلصلليزية ادلفردات ي اللغالكلمات، 

شخص الاليت يستخدمها  ن الكلماتبادلفردات كما يرى ذو احلنان وىو رلموعة م

ترتيبا بكلمات أخرى وترتيبها  واليت ذلا تعريف فهم ووصف ترمجتها شفهًيا أو كتابًيا 

  أجبديا.
12

فردات ىو عملية توصيل الدين ، فإن تعلم ادل يرى أمحد جنان آسيف  

  18.ي تعلم اللغة العربية مفردات كعنصر ادلواد التعليمية ي شكل كلمات أو

لفهم وإتقان اللغة ،  ادلفرداتإتقان يرتبط إرتباطا وثيقا بتدريس اللغة األجنبية 

تعلم إلبداء دلفردات ىي عنصر أساسي العربية، وخاصة اللغة العربية، فإن ا

بعض األشياء اليت جيب مراعاهتا ي تعليم ادلفردات حسب أمحد فؤاد أفندي  .لغةال

 18:ىي

 فردات ليست قائمة بذاهتاادلم يتعلأ. 

ىي ترتبط ارتباطا وثيقا ، بل ةمستقل ت كمادةال ينبغي أن تدرس ادلفردا

 واالستماع واإلنشاء واحملادثة.ادلطالعة،  ميتعلب

 
                                                             

16
Sri Wahyuningsih, “Pengajaran Kosakata Bahasa  Arab Siswa Melalui Media 

Permainan Pohon Pitar”.JurnalAl-Af’idah, Vol II, II No 1 (2018), h. 22. 
12

 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), h. 108. 
18

 Abdul Karim, “Pengembangan Kosakata Bahasa Arab Berbasis Anti Radikalisme 

Melalui Buku Saku Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri 

Mataram”. Jurnal El Tsaqafah, Vol. XVII No. 2 (2018), h. 123. 
18

M. Ilham Muchtar, “Peningkatan Penguasaan Mufradat Melalui Pengajian Kitab Pada 

Mahasiswa Ma’had Al-Birr Unismuh Makassar”. Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Vol. 2 No 2 

(2018), h. 18. 
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 د ادلعٌتدب. حت

 وفًقا لسياق اجلملة ، وتذكر كلمةي تعلم ادلفردات أن حيدد معناىا 

 .معاين عديدة تزيد واحدة

 ادلفردات ي السياقج. 

دون بفهم بعض السياقات ي اللغات األجنبية )العربية( أن نال ديكن 

ي جيب تعليمها  ىذه ادلفردات  اجلملة. كمثل معرفة كيفية استخدامها ي

 .السياق حىت ال حتجب فهم الطالب

 تعليم ادلفردات ي ًتمجةالد. 

ات إى اللغة األم ىو أسهل ترمجة الكلممن خالل م ادلفردات يتعل

تقليل عفوية  العيوب منها ىذهبعض العيوب . ، ولكنو حيتوي على طريقة

مل مع األشياء أو كائنات االتع ب عند استخدامها ي التعبريات عندالطال

مفردات اللغة  ميعوليس جل، والتعلق الضعيف ي ذكريات الطالب، الكلمات

 .اللغة األممرادف صحيحة ي  األجنبية

 ه. مقدار الصعبة

قسيم ادلفردات العربية إى ثالث ، ديكن تصعوبةال ومن ناحية مقدار

 األصعب.ستوى إى ادلوادلتوسط  من ادلستوى األسهلتبدأ مستويات ، 
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 أهداف التعلم. 2

 20كما يلي:ىي  عامة من تعليم مفردات اللغة العربية الىداف األ

 لبة بوسيلة القراءة أو فهم ادلسموعتعريف ادلفردات اجلديدة إى الط (2

ألن النطق على نطق ادلفردات بنطق صحيح  تدريب الطلبة ليقدرون (1

 القراءة و مهارة الكالم السبب إى حتسني الصحيح ىو 

 فهم معٌت ادلفردات مركبا ي اجلملة أو مفردا أو رلازيا  (1

الم( والكتابة القدرة على تقدير ووضع ادلفردات بالتعبري الشفهي )الك  (1

 )اإلنشائي( وفقا لسياقها الصحيح

 المفردات تعليم أساليب. 3

تعليم ادلفردات أو خربات تعلم الطالب ي التعرف على أساليب  مراحل و

 21وىي كما يلي : حسب أمحد فؤاد أفندي ادلفردات معٌت

 أ.  االستماع إى الكلمة

ىذه ىي ادلرحلة األوى. توفري الفرص للطالب لالستماع إى الكلمة اليت 

نطقها ادلعلم، إما كلمة مفردة أو ي مجلة . إذا كان الطالب قد أتقنوا عناصر 

                                                             
20

Widi Atuti, “Berbagai Strategi Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab”. Jurnal 

Komunikasi dan Pendidikan Islam, Vol. 5 No. 2 (2016), h. 8. 
21

Ibid, Ahmad Fuad Effendy, Strategi Pembelajaran………., h.128-133. 
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الصوت من تلك الكلمة، مث بعد تكرارىا مرتني أو ثالث مرات، كان الطالب 

 االستماع بشكل صحيح. قادرين على

 نطق الكلمةب. 

لنطق الكلمات اليت مسعوىا. إن نطق لطالب اخلطوة التالية ىي فرصة ل

 .أطول ي وقت ديدة يساعد الطالب على تذكرىااجلكلمات ال

 على معٌت الكلمة ولصلج. احل

ىناك تقنيات سلتلفة ديكن استخدامها من قبل ادلعلم لتجنب الًتمجة ي 

، البسيط وضعها ي السياق ، التعريف ها:، من الواحدة مةشرح معٌت الكل

 .خرىمن التقنيات األواستخدام األشياء أو الصور األصلية و 

 الكلمةقراءة  د. 

ونطقها وفهم معناىا مث  لكلمات اجلديدة إى االطالب وبعد استماع 

نح الفرصة للطالب لقراءهتا بصوت  .على السبورةكتبها ادلعلم  وبعد ذلك دتم

 .عال  
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 كلمةال تابةك . و

ومن ادلفيد جدا ي إتقان ادلفردات إذا كان الطالب أمروا بكتابة 

سبق تدريسها من جديد حنما كانت معاين ادلفردات التزال الكلمات اجلديدة 

 ماثلة ي أذىان الطالب.

 اجلملة وضع . ي

كلمات الادلرحلة األخرية من نشاط تعليم ادلفردات ىي استخدام إن 

 .، شفهًيا وكتابيًا اجلملة اجلديدةديدة ي اجل

ديكن تطبيقها ي تعلم بينما يقول الدو، فإن ادلراحل وأساليب التعليم 

 22 :ادلفردات ىي

 االستماع إى الكلمة . أ

 نطق ادلعٌت . ب

 ج. فهم ادلعٌت

 د. جعل الرسوم التوضيحية ي شكل اجلملة

 ه. التدريبات ي التعبري عن ادلعٌت 

 و. نطق الكلمة بصوت عال

                                                             
22

 Moh. Nadhif, “Pengembangan Multimedia Dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa 

Arab di Pesma Al-Hikmah Malang”. Cordova Jurna, Vol. 8 No. 1 (2018). h. 58. 
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 ز. كتابة الكلمات 

 أنواع المفردات .4

قسم منها أيًضا  )أربعة( كل 1 إىت ادلفردارشدي أمحد طعيمة   يصنف

 23.واجباهتم ووظائفهم على النحو التايلحسب 

 حسب ادلهارات اللغويةادلفردات  تقسيم أ.

، وىي تنقسم إى قسمني، مها مفردات االستماع ومفردات فهملدلفردات ل(ا2

 القراءة.

وىي تنقسم إى قسمني، مها ادلفردات العادية وادلفردات  للكالم فرداتادل( 1

 ادلوقفية.

فردات للكتابة وىي ادلفردات ادلناسبة اليت البد منها اختيارىا كي ال ( ادل1

خيطئ للقارئ. تتكون ىذه الكتابة من كتابة غري رمسية مثل كتابة 

 الكتب، الرسالة العلمية، واجملالت وغريىا.

ردات الكامنة ىي مفردات سياقية ويقصد هبا رلموع الكلمات اليت ادلف( 1

تفسريىا من السياق الذي وردت فيو. ومفردات حتليلية ىي رلموع 

 الكلمات اليت تفسريىا استنادا إى خصائص الصري

                                                             
23

Ibid,Umi Hijriyah, Analisis Pembelajaran Mufrodat ……….,h. 22-31. 



11 
 

 .ب معاينتقسيم ادلفردات حسب. 

( كلمات احملتوى، ويقصد هبا رلموع الكلمات األساسية اليت تشكل 2

 الرسالة، مثل األمساء واألفعال. صلب

على  واجلمل واليت يستعان هبا  ادلفرداتاليت تربط وظيفية ىي كلمات ( 1

 كأحرف اجلر وأدوات االستفهام وغريىا.إدتام الرسالة،  

( كلمات مركبة وىي ادلفردات اليت ال تنقل معٌت معينا وىي مستقلة 1

ة تنقل من خالذلا إى بذاهتا وإمنا حتتاج إى الكلمات األخرى مساعد

 ادلستقبل معٌت خاصة.  

 التخصصحسب ج. تقسيمها 

يستخدمها الفرد ي اليت  الكلمات العامة( كلمات خادمة ىي رلموع 2

 مواقف احلياة العادية أو استخداماتو الرمسية غري التخصصية.

ع الكلمات اليت تنقل معاين خاصة ويقصد هبا رلمو  ختصصية،لمات ك( 1

 localزللية ة. وتسمى أيضا بكلمات معين تي رلاال كثرياأو تستخدم  

words وأ utility words. 
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 تقسيم ادلفردات حسب استخدامها د.

 اليت يكثر ويقصد هبا رلموع ادلفردات active wordsنشيطة كلمات ( 2

 ة.ري يسمعها أو يقرؤىا بكث ي الكالم أو الكتابة أو حىتالفرد  إستعماذلا

ويقصد هبا رلموع ادلفردات اليت حيتفظ  passive wordsة ( كلمات خامل1

هبا الفرد ي رصيده اللغوي وإن مل يستعملها. وىذا النوع من ادلفردات 

اليت يفهم الفرد دالالتو واستخداماتو عندما يظهر لو على الصفحة 

 ادلطبوعة أو يصل إى مسعو

 المفردات مؤشرات إتقان. 5

 باجليدادلفردات  كالعلى ترمجة أشالطالب  أ. يقدر

وقادرون على كتابتها  اصحيحنطقا ادلفردات  نطقعلى الطالب يقدر  ب.

 .بالشكل الصحيح

كانت أو    شفوية الصحيحةمل اجلاستخدام ادلفردات ي  على الطالب يقدر ج.

 24.بةكتا

 

 
                                                             

24
 Haerul Ahyar, “Penguasaan Mufradat dan Qawa’id Sebagai Upaya Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Bahasa Arab”, Vol. 4 No. 2 (2012), h. 262. 
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 اللغة العربية ميتعلج. 

 م اللغة العربيةيم تعلو فه. م1

التفاعل من تفاعل بني ادلعلم والطالب العملية ىو التعلم ي األساس إن 

وجود بو ادلختلفة  الوسائلباستخدام  ةباشر ادلأو غري ادلباشرة ادلباشر مثل األنشطة 

تنفيذ أنشطة التعلم باستخدام أمناط التعلم وبالتايل فإن ، االختالفات ي التفاعل

 25.ادلختلفة

بشرية ال ون من ادلاديةالتصال يتكم ىو اي، فإن مفهوم التعلعند مهاليك

ية، وي ىذه ميىداف التعلات تؤثر على بعضها البعض لتحقيق األجراءادلعدات واإلو 

 26.من ادلوظفنيو ادلكون من الطالب وادلعلمني  احلالة يشارك اإلنسان ي نظام التعليم

22. إن اللغة ىي أداة التفاىم بيب البشر، قوال و كتابة
                                            

كانت اللغة العربية لغة االتصال العادلي و ذلا دور ىام ي حتويل خزائن العلوم 

من جيل إى جيل، و ىي تشتمل على مجيع جوانب احلياة بطريقة تبادل بعض 

تثال ادلعارف و النظريات و ىي وسيلة الحتاد الشعوب بفكرة واحدة و الشعور و االم

                                                             
25 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesional Guru (Jakarta: 

Rajawali Pres, 2012), h. 134. 
26

 Yogia Prihatii, Wahyudi, Nuraini, Muhammad Ridha DS, “Penerapan Konsep 

Matematika Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Pada FTK di Uin S TS”. Jurnal Ilmu Pendidikan, 

Vol. 14 No.2 (2018), h. 12. 
22

Sutrisno Ahmad  et. al. “ 2أصول التربية والتعليم  ” (Ponorogo: Darussalam Pres, 2011), h. 

30. 
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ي تعلم اللغة العربية  تعلم اللغة العربية ىو جهد لتعليم الطالب 28و النتائج احملمودة.

 .تحقيق اذلدف ادلنشودل مع ادلعلم كميسر 

ىداف ، وىي األي عملية تعلم اللغة العربية  ىناك العديد من ادلكونات

والطالب كعنصر ي  ادلعلم والطالب وادلعلم.  تقييمالوطرق التعلم و وادلواد  يةميالتعل

، ولكن على ادلعلم ، عتمد ادلعلم على تعليم اللغة فقطال يف .التعلم عملية  إدارة

، ومراعاة إلجتماعية والتفاعل بني التالميد، والطريقة ، واألدوات اوادلادة

               28.. حاجاهتم

 من تعلم اللغة العربية األهداف. 2

ىو ي الواقع جانب معقد من النشاط و  "تعّلم" كلمةيم من أصل الالتعل

ىو جهد واعي من  الغرض من التعلم . والبشري ، والذي ال ديكن شرحو بالتفصيل

تحقيق لتوجيو تفاعل الطالب مع مصادر التعلم األخرى ادلعلم لتعليم الطالب أو 

 30.األىداف ادلتوقعة

                                                             
28 Ibid, Abrurochman, Bahasa Arab………..,h. 22. 
28 Kholid Mahmud Muhammad Irfan, دث االتجاهات في تعليم وتّلم اللغة العربيةأح , (Riyadh : Daru 

Nasuri Ad duali, 2008), h. 23. 
30

 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana 

Premada Media Group, 2010), h.12. 
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وادلهارات اللغوية، مثل  قان علم اللغةواألىداف من تعلم اللغة العربية ىي إت

اللغوية  واإلنشاء، والنحو والصرف، وذلك الكتساب الكفاءات،  ادلطالعة، واحملادثة

 31 الكالم.الكتابة ، و  ، ةالقراء، االستماع مهارة وىي: اليت تشمل أربع ادلهارات 

باللغة العربية  يةتطوير القدرة التواصلأىداف تعلم اللغة العربية ىي ل من و  

والقراءة  وىي مهارة االستماع والكالمهارات ادلًيا ، واليت تتضمن أربع شفهًيا وكتاب

األداة و  اللغات األجنيبية كإحدى  رفع مستوى الوعي بأمهية اللغة العربيةولوالكتابة 

 لدراسة ادلصادر اإلسالمية.الرئيسية 

 دور اللغة العربية .3

ليت يتحدث هبا أكثر من اللغة العربية ىي واحدة من اللغات الرئيسية ي العامل ا

، دولة 12من قبل أكثر من م ىذه اللغة رمسًيا .  تستخدمن البشر 122،222،222

و الدين اإلسالمي العادلي ، وىي من أصّح ألن اللغة العربية لغة الكتاب ادلقدس وتوجي

و دلئات ادلاليني من ادلسلمني ي مجيع أضلاء العامل ، سواء من اجلنسيات العربية أاللغات 

ي أمريكا،  على سبيل ادلثال. العربية ىي لغة مطلوبة ي العامل الغريبواللغة  .غري العربية

وليكية أو مادة ، مبا ي ذلك الكليات الكات كاد توجد كلية ال جتعل اللغة العربيةي

ي  مرموقة ، وىي مؤسسة جامعية خاصةجامعة ىارفاردعلى سبيل ادلثال   .ادلسيحية
                                                             

31
 Ridwan, A. Fajar Awaluddin, “Penerapan Metode Menyanyi Dengan Meningkatkan 

Penguasaan Mufradat Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Raudhatul  Athfal”. Jurnal 

Kependidikan, Vol. 13 No. 1 (2018), h. 61. 
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، وىي جامعة كاتوليكية خاصة، وكالمها  وجامعة جورج تاون لعلماءاتؤسسها العامل 

 32.ىي مركز الدراسات العربية ادلعاصرةو عربية الدراسة الكز حيتوي على مر 

 فرضية البحث د.

الدراسي  ، والبحث اإلجرائي للصف الفرضية ىي إجابة مؤقتة ي الدراسة

يتم افًتاض الفرضية ما سيحدث عند  يعتمد على حتسني أداء ادلعلم ، مثالذي بحث الك

33.إجراء عالج معني
من  ي ىذه البحث ة فرضيةقًتح الباحثأعاله، ت من الوصف  

الصف  إتقان ادلفردات العربية لطالب يقة التدريبية قادر على ترقيةالطر  خالل تطبيق

 الباء ي مدرسة ادلبارك ادلتوسطة أومان أغونج المبونج الوسطى.  السابع

 السابقة البحوثه. 

بحث حىت تتمكن ي إجراء ال ادلراجع للباحثة ة إحدىالسابق وثالبحث ىذه

ومن بعض البحوث السابقة ، مل  . هاحبثاسة ء النظريات ادلستخدمة ي در من إثرا الباحثة

لكن الباحثة جتد بعض البحوث   .البحث كموضوع ىذا ادلوضوعحبثًا بنفس  جتد الباحثة

ة هبذا البحث ىي كما تعلقة ادلسابقال اجع ي إثراء مادة الدراسة ي حبثها. البحوثمر ك

 يلي:

 
                                                             

32
 Ibid, Abrurochman, Bahasa Arab Dan Metode ………., h. 15. 

33
Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta, Prenamedia Group, 2013), h. 125. 
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بعنوان   (1221)حفيظ نور فوزي وزلمد عارف دارماوان  هاكتبادلقالة اليت  

بيانات  ." التعلملًتقية نتائج  علم اللغة العربيةي ت الطريقة التدريبية تطبيق " البحث

الباحث، ظهرت أن تطبيق الطريقة التدريبية ي  أجراىا احملقق اليت البحث ق ونتائجالفرو 

،  1دورة وال 2ي الدورة  ادلالحظةمن  درس اللغة العربية مبادة "األدوات ادلدرسية" جيد.

مبعيار جيد ونتائج   ٪12إى  ٪11.1فعالية ي التعلم من  زيادةيعرف أن ىناك 

مث  12ات األولية ي االختبار القبلي ميع طالب الصف اخلامس من ادلالحظجل االختبار

. ىذا البيان يدل على أن  ىناك زيادة ي إصلاز   11زيادة ي الدورة األخرية إى ذلا 

ىي بعض ي تعلم اللغة العربية  الطريقة التدريبيةالداعمة ي تطبيق  العوامل  .الطالب

ي التعلم للتحدث باللغة العربية حبيث تكون رغباهتم ومحاسهم الطالب لديهم دافع 

بعض  ىيتعلم اللغة العربية ة ي ادلثبط ملاأكثر من اآلخرين ، وبالعكس فإن العو 

فهم التفسري ي  الطالب ي حبيث يعيق قراءة اجلمل العربية مل يقدروا علىالطالب 

االختالف ي البحث الذي  الطريقة التدريبية.عملية تعلم اللغة العربية باستخدام 

حافظ نور يبحث  مع ىذا البحث ىو ور فوزي وزلمد عارف دارماوانحافظ ن أجراه

نتائج  لًتقية الطريقة التدريبية ي تعلم اللغة العربية تطبيقعن  فوزي وزلمد عارف دارماوان

 34.مفردات اللغة العربية الطريقة التدريبية لًتقيةتطبيق  الباحثة تبحث عن بينما  التعلم

                                                             
34

 Hafidz Nur Fauzi, “Penerapan Metode Drill Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar”. Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Vol. 8 No 2 (2018). 
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طريقة التطبيق   " البحث بعنوان  Isih Suminarsih (1221) كتبتها ادلقالة هىذ

ترتيب النص البسيط عن البيانات مادة ي اللغة العربية  التدريبية لًتقية نتائج تعلم

حتسني تعلم ادلواد العربية ، واليت تتكون كل عن البحث  بناًء على نتائج الشخصية". 

فتحصل تدوين ادلالحظات حول ىذه األنشطة ، و ، لقاءات 1وتني من دور الدورة 

 :االستنتاجات التالية الباحثة على

ترتيب مادة ي اللغة العربية  نتائج تعلمالتدريبية، أن   طريقةال  قبل استخدام. 2

النص البسيط عن البيانات الشخصية ي الصف احلادي عشر مبدرسة 

 .  الكفاءات األساسيةحتصل على   جيدة وملغري اإلستقامة الثانوية

ترتيب النص البسيط عن البيانات مادة كانت عملية الطريقة التدريبية ي . 1

الشخصية ظهرت ي كل الدورة تغيريات إجيابية. حيقق ىذا البيان من وجود 

نشاط الطالب ومشاركتهم مادية وعقلية وعاطفية ي عملية التعليم. تعقد 

مراحل وىي التخطيط والتنفيذ  من خالل أربع بلقائني والثانية الدورة األوى

ي آخر الدورة األوى )اللقاء الثاين( ، كانت نتيجة  .وادلالحظة والتفكري

، بينما ي آخر الدورة الثانية كانت نتيجة  11،12حصلت على متوسط 

صلاح من حيث  .21.11وىناك ترقية بنتيجة   11،12حصلت على متوسط 
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، 11،11الناجحني ىو%أن الطالب يعرف ، خر الدورة األوىالتعلم ي آ

 .222الطالب الناجحون ي آخر الدورة الثانية ىو % بينما 

ترتيب مادة ي اللغة العربية  التدريبية، أن نتائج تعلم  طريقةال  استخدامبعد . 1

النص البسيط عن البيانات الشخصية ي الصف احلادي عشر مبدرسة 

نوية جيدة ي آخر الدورة. ظهر ىذا اإلصلاز من نتائج التعلم لدى اإلستقامة الثا

 35الطالب واليت حصلت على معيار االكتمال األدىن.

 

   

 

  

                                                             
35

 Isih Suminarsih, “Penerapan Metode Drill Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Materi Menyusun Teks 

Sederhana Terkait Topik Albayaanaat As-Syakhshyah”, Jurnal Penelitian Guru 

FKIP Universias Subang. Vol. 1 No. 2 (2018). 
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